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Η

μεταστροφή του Homo catanaloticus σε οικολογικά
σκεπτόμενο άνθρωπο δεν πραγματοποιείται από
ευκαιριακές διαφημίσεις και εθιμοτυπικές δραστηριότητες, αλλά απαιτεί ένα ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της
παιδείας, της κουλτούρας και της καθημερινότητας, ενός
κοινωνικού συνόλου. Και αυτή ακριβώς η έλλειψη παιδείας,
οδηγεί στην παραγωγή τεραστίων όγκων απροσδιόριστης
σύστασης απορριμμάτων τα οποία η εκάστοτε κοινωνία
πρέπει να διαχειρισθεί. Η διαχείριση των απορριμμάτων,
είτε μιλάμε για μεγαλουπόλεις εκατομμυρίων κατοίκων είτε
για μικρές πληθυσμιακές ομάδες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ορμώμενοι από τα
τελευταία θλιβερά γεγονότα, στη Κερατέα και εκφράζοντας
το σύνολο των ανθρώπων, που αγωνιούν για το περιβάλλον,
θα θέλαμε να ανοίξει ένας κοινωνικός διάλογος. Θέλουμε
Χ.Υ.Τ.Α, Χ.Υ.Τ.Υ, ή Χ.Α.Δ.Α; Αν τελικά αποφασίσουμε τι θέλουμε,
δεχόμαστε κάτι τέτοιο στην αυλή μας; Μήπως οι οικολογικές
μας ευαισθησίες κόβονται στα σύνορα με το οικόπεδο του
γείτονα; Η μήπως τελικά μας αξίζει να τρώμε πρόστιμα από
την Ε.Ε και να τρέχουμε να σβήνουμε τις φωτιές, που προκαλούν οι 400 και πλέον παράνομες χωματερές;
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
				

•••••

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του συνδέσμου να προσέλθουν σε τακτική
γενική συνέλευση την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης, Κάνιγγος 27, 5ος
όροφος.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:
1. Ανάδειξη Προεδρείου
2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
3. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού καθώς και Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων, ανακοινώσεις Δ.Σ., προτάσεις μελών.
7. Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης του Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από
κάθε ευθύνη.
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011, την
ίδια ώρα, στα γραφεία του Συνδέσμου, Αριστοτέλους 64 και ανεξάρτητα από
τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα
γίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στα γραφεία του Συνδέσμου.

Αθήνα 14 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος: Αλέξανδρος Χέντον
Η Γ. Γραμματέας: Καλλιόπη Κασιώλα
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ΦΑΡΜΑΚΑΣ (1616 μ.) 						

H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τ

ο εξάμηνο που μας πέρασε έγιναν
πολλές και ενδιαφέρουσες εξορμήσεις. Στον Ταύγετο ο Σύνδεσμός μας
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του
κάνοντας μια ωραία διαδρομή στο
ψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου.
Τον Φλεβάρη, ο χειμώνας υποδέχεται
τον Πάνα στο Φαρμακά, φορτωμένος
με χιόνι σε μια ηλιόλουστη ανάβαση.
Στο Φαράγγι της Αγάλης, η ομάδα του
Πάνα γεύεται την ομορφιά του Διρφιώτικου τοπίου, κάνοντας διάσχιση του
φαραγγιού. Το τριήμερο της Καθαράς
Δευτέρας, ο Πάνας ανηφορίζει προς
τα σύνορα και ανεβαίνει στο εντυπω-

σιακό Πίνοβο. Η επίσκεψη στα Λουτρά
Πόζαρ στην περιοχή της Αριδαίας για
μια ακόμη φορά αφήνει ενθουσιασμένους τους Πάνες. Την 25η Μαρτίου οι
δρόμοι οδηγούν προς το Πήλιο, αυτό
το ανεξάντλητο από φυσικό κάλλος
βουνό της Ελλάδας. Το πράσινο τοπίο
της οξιάς ηρεμεί σώμα και ψυχή στα
Πηλιορείτικα καλντερίμια.
Η ελληνική φύση δίνει πλουσιοπάροχα στον ορειβάτη το πεδίο δράσης στο
ορεινό τοπίο. Ο Σύνδεσμός μας συνεχίζει να ανακαλύπτει νέες ορειβατικές διαδρομές, με σεβασμό πάντα στη φύση
και τους δικούς της νόμους.

5-6/2/2011

Σ

τις 5-6 Φεβρουαρίου ο Πάνας επισκέφτηκε ένα όχι και τόσο γνωστό σε πολλούς ορειβάτες βουνό της Αργολίδας. Συνορεύει με τα βουνά της Ορεινής Κορινθίας
και είναι ένα από τα πιο δασωμένα βουνά
της Β.Πελοποννήσου. Το ανάγλυφό του είναι αρκετά ομαλό, οι ελατοσκέπαστες πλαγιές του όμως εκπλήσσουν ευχάριστα τον
πεζοπόρο. Η διανυκτέρευση το Σάββατο
έγινε στον όμορφο ξενώνα της Ε.Ο.Φ στο
Κεφαλάρι. Τα εδέσματα όπως πάντα ικανοποίησαν και τα πιο απαιτητικά στομάχια!
Τα τραγούδια και το κρασάκι συνεχίστηκαν
μέχρι αργά, αλλά το βουνό απαιτούσε και
ύπνο στο καταφύγιο!
Την Κυριακή και με αφετηρία το χωριό
Αγ.Νικόλαος στο δρόμο για τη Σκοτεινή, η
ομάδα μέσω μιας μικρής ρεματιάς προωθήθηκε στα ψηλότερα. Η ομάδα πολυπληθής,
ο καιρός υπέροχος, αλλά οι χιονοπτώσεις
των προηγούμενων ημερών δυσκόλεψε το
έργο των αρχηγών για τη διάνοιξη του μονοπατιού! Η χαρά της ομάδας για το αφράτο
χιόνι που έφτανε προς τα ψηλότερα μέχρι
και τη μέση μας, ήταν απερίγραπτη! Η ορειβάτες προωθηθήκαμε μέχρι τα 1300 μέτρα
περίπου, όπου το χιόνι έφτανε πλέον στο
στήθος… Εκεί ήταν και το σημείο που υψώσαμε το πανό του Συνδέσμου μας. Η φωτογραφική μηχανή βγήκε από τα σακίδια όλων
των παιδιών και το πανέμορφο τοπίο απαθανατίστηκε. Η κατάβαση έγινε από την ίδια
διαδρομή με πιο μαλακό χιόνι. Η ομάδα κατέληξε στη Στυμφαλία για κοψίδια και ζεστή
παρέα! Ηταν μια πολύ όμορφη χειμωνιάτικη
ανάβαση στον Φαρμακά, γεμάτη χρώματα,
χιόνι, ήλιο και όμορφες αναμνήσεις!
Β. Κουτσελίνης
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ΦΑΡΜΑΚΑΣ

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΑΛΗΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΡΦΗΣ

Σ

τις 20-2-2011 ο Πάνας περιηγήθηκε στο
Φαράγγι της Αγάλης, που βρίσκεται στις
νοτιοδυτικές υπώρειες της Δίρφης. Το όνομα
εικάζεται πως προέρχεται από το δύσβατο
της περιοχής και από το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής περνούσαν ‘αγάλι-αγάλι’.
Η είσοδος του μονοπατιού ξεκινά από το
χωριό Άγιος Αθανάσιος και συγκεκριμένα
από το γήπεδο του οικισμού. Το μονοπάτι είναι καλά σηματοδοτημένο και ο Ε.Ο.Σ
Χαλκίδας έχει κάνει καλή δουλειά. Μια διαδρομή γεμάτη εναλλαγές. 7 ξύλινα γεφυράκια συναντά ο ορειβάτης κατά το πέρασμα
του φαραγγιού. Η βλάστηση εντυπωσιακή,
με πεύκα σε κάποια σημεία, τρεχούμενα νερά
παντού και καταρράκτες, καθώς και έλατα
στα ψηλότερα τμήματα. Πέτρινες βρύσες
ξεδιψούν τον περιηγητή κατά την ανάβα-
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ση. Πλατάνια εκατοντάδων ετών συναντάς
πάνω στο μονοπάτι και η θερμοκρασία στο
φαράγγι παραμένει σε σταθερή θερμοκρασία, κυρίως στα στενά περάσματα. Θεόρατοι
βράχοι στέκουν δεξιά και αριστερά, ως απολήξεις των κεντρικών κορφών της Δίρφης.
Η διαδρομή περίπου στα μέσα διακλαδίζεται και οδηγούν σε διαφορετικά σημεία,
με το ένα να καταλήγει σε ύψωμα με εξαιρετική θέα.
Όλο το ορεινό σύμπλεγμα της Δίρφης
είναι ένας τόπος εξαιρετικού φυσικού κάλλους, με πλούσια βιοποικιλότητα. Αξίζει να
σεβαστούμε λοιπόν αυτό το δώρο της φύσης
προς σε μας τους φυσιολάτρες, φυλάσσοντάς
το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις
επόμενες γενιές.
Β. Κουτσελίνης
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ΒΕΛΟΥΧΙ

14-15/5/2011

Ε

ίναι κάποιες φορές που, ενώ θέλει κανείς να σταθεί υπεράνω των ανθρώπινων
αδυναμιών, η εμμονή με ορισμένα πράγματα
δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Ήταν Ιούλης του
2000, όταν ο σύλλογός μας επέλεξε το Βελούχι για να ανάψει τη φωτιά στην κορφή του στα
πλαίσια του θεσμού της Ορειβατικής Ολυμπιάδας, ή όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν
οι ορειβάτες, την «αφή πυρών». Ο καιρός δεν
επέτρεψε τότε την ανάβαση μέχρι τα 2.315 μέτρα. Λίγα χρόνια μετά, μια χιονοθύελλα μάς
έκανε να γυρίσουμε στο Καρπενήσι με τα πόδια, χωρίς καν να δούμε το βουνό που ήταν
κρυμμένο πίσω από την ομίχλη. Η Κυριακή
15/5/2011, ήταν η ημερομηνία που κάποια από
τα παιδιά που συμμετείχαν σε εκείνες τις δύο
αποστολές, ανέβηκαν μαζί με άλλους φίλους
στην ψηλότερη κορφή της Ευρυτανίας.
Το ότι όλα θα πήγαιναν καλά, είχε φανεί
από την προηγούμενη μέρα. Το Σάββατο,
μετά από μέρες αστάθειας, ο καιρός καλυτέρεψε. Ο ήλιος έλαμψε, ο αέρας ζεστάθηκε και
η παρέα μας, είκοσι φίλοι όλοι κι όλοι, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας νωρίς το πρωί. Στάση
πρώτη η μονή Αγάθωνος στην Υπάτη, σχεδόν
είκοσι χιλιόμετρα μετά τη Λαμία. Χτισμένη,
αρχικά τον 15ο αιώνα, κάηκε και ξαναχτίστηκε αρκετές φορές. Ήταν όμως ο ηγούμενος
Γερμανός, ο «πάτερ-Ανυπόμονος» της αντίστασης, που έδωσε νέα πνοή στο μοναστήρι,
με το μουσείο φυσικής ιστορίας και το εκτροφείο άγριων ζώων αλλά και με την προσφορά του στην ευρύτερη περιοχή. Πέθανε το
2004 και θάφτηκε στη γη που τόσο αγάπησε.
Σήμερα, πολύς κόσμος από τη Λαμία και τα
γύρω χωριά, διαλέγει την ήρεμη αυτή γωνιά
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στους πρόποδες της Οίτης για να βαφτίσει
παιδιά και εγγόνια.
Φεύγουμε νωρίς το μεσημέρι με κατεύθυνση το Καρπενήσι. Εκεί θα φάμε και καθώς
παρόλη τη συννεφιά που έχει προκύψει εν τω
μεταξύ, ο καιρός είναι γλυκός, αποφασίζουμε να κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στους
(για άλλους στις) Κορυσχάδες. Βρισκόμαστε
εκεί, ακριβώς 67 χρόνια - 14/5/1944 – από την
έναρξη της πανελλήνιας συνδιάσκεψης της
«Κυβέρνησης του βουνού», που έλαβε χώρα
στο σχολείο του χωριού. Σήμερα, ο χώρος
λειτουργεί σαν μουσείο. Ακόμη και σήμερα,
πέντε μόλις χιλιόμετρα από το Καρπενήσι
και αυτό το χωριό είναι αόρατο από το δρόμο. Τριγυρισμένο από ελατοσκέπαστα βουνά
περιμένει από τους επισκέπτες να δουν πώς
ένα όμορφο χωριό αναγεννήθηκε μετά από
τις καταστροφές του πολέμου με προσοχή
στην παράδοση. Ένας καφές στο καφενεδάκι
της πλατείας, συζήτηση για την πολύπλευρη
κρίση που βιώνουμε και μετά, η ώρα της αναχώρησης. Στις έξι το απόγευμα φτάνουμε στο
καταφύγιο «Τάκης Φλέγκας». Μια βόλτα μέχρι την τεχνητή λίμνη λίγο πιο πέρα και μετά
μακαρονάδα και κουβέντα γύρω απ΄το τζάκι
ως αργά το βράδυ.
Ξημέρωσε Κυριακή. Ο ήλιος σιγά-σιγά
ανεβαίνει. Σαν από σύμπτωση, την ώρα που
ξεκινάμε την πορεία μας αρχίζει να μας λού-

ζει με το φως του. Η διαδρομή ξεκάθαρη. Η
θέα των τεράστιων λιφτ του χιονοδρομικού
και ο χωματόδρομος που ανοίχθηκε πρόσφατα έως σχεδόν την κορφή, πληγώνουν τα μάτια και την ψυχή μας.
Λες και σ’ αυτόν τον τόπο που ζούμε, δεν
μπορεί να συνταιριαστεί η όποιας μορφής
ανάπτυξη, με την αισθητική και τον σεβασμό
στη φύση. Παρηγοριά είναι το ίδιο το βουνό
που απέριττα όμορφο και με συγκλονιστική
θέα –φαίνεται και ο Όλυμπος με στεγνό και
καθαρό καιρό- σε καλεί να ανοίξεις τα μάτια
και να κοιτάξεις πέρα και μακριά, από τα Βαρδούσια και την Γκιώνα, μέχρι τ’ Άγραφα και
τα Τζουμέρκα αλλά και τη Ζήρεια. Ένα πέλαγος από βουνά γεμίζει τα μάτια μας με εικόνες εξαίσιες. Είναι αυτές οι στιγμές που θες να
περιγράψεις σε φίλους και γνωστούς που δεν
περπατούν στη φύση, γιατί είσαι ορειβάτης,
αλλά τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν
με επάρκεια τα συναισθήματα.
Φτάνουμε στο κολονάκι, 2.315 μέτρα

πάνω από τη θάλασσα. Ένας πόθος χρόνων,
για κάποιους από εμάς, γίνεται πραγματικότητα. Η μια πλαγιά του βουνού απόκρημνη.
Το χάος στέκει κάτω από τα πόδια μας. Τριγύρω τα βουνά και τα δάση με το ανοιξιάτικο
καταπράσινο χρώμα τους να λάμπουν στον
ήλιο, απομονωμένα χωριά που σε πείσμα των
καιρών συνεχίζουν να κατοικούνται και από
πάνω μας μερικά σύννεφα να προσπερνάνε
και να ρίχνουν στιγμιαία τη σκιά τους. Καθήσαμε εκεί ψηλά, για μια ώρα περίπου. Η
κατάβαση, γρήγορη και εύκολη. Μια στάση
στην Υπάτη για φαγητό θα είναι η μόνη μας
παράκαμψη από το δρόμο για Αθήνα. Φύγαμε επτά το πρωί του Σαββάτου και επιστρέψαμε επτά το απόγευμα της Κυριακής. Μέσα
σε τριάντα έξι ώρες, πολλά είναι αυτά που
μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Εμείς κάναμε αυτό το λίγο που μπορούσαμε και θέλαμε.
Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Τα καλύτερα
έπονται...
Σ. Κουκουβάος
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ΠΙΝΟΒΟ-ΕΔΕΣΣΑ

Σ

άββατο πρωί 5 του Μάρτη του 2011 και η
Αθήνα ξυπνάει με έναν ουρανό συννεφιασμένο. Από εδώ κι εμείς, σαράντα έξι άτομα,
θα ξεκινήσουμε για ένα τριήμερο σε μέρη μακρινά για τους ανθρώπους της πρωτεύουσας.
Ο νομός Πέλλας και κάποια από τα ομορφότερα μέρη του μας περιμένουν. Αρχικός προορισμός μας η Αριδαία. Μετά από ένα οκτάωρο
ταξίδι, φτάνουμε στην πόλη αυτή. Η Αριδαία
είναι χτισμένη σε κάμπο. Κερασιές, ροδακινιές, αμπέλια αλλά και δημητριακά, παρά το
ψυχρό κλίμα και τις υψηλές βροχοπτώσεις
παράγονται εδώ. Το Πίνοβο και η Τζένα είναι
τα κρυμμένα χαρτιά της, καθώς ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το πιο ψηλό βουνό του
νομού Πέλλας, με το φημισμένο χιονοδρομικό του∙ το όρος Βόρας ή Καϊμάκτσαλαν.
Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας, λοιπόν. Ευκαιρία για γνωριμία με το Πίνοβο, ένα βουνό που χρόνια θέλαμε να επισκεφθούμε. Με
υψόμετρο 2.154μ., το όρος αυτό είναι πανέμορφο. Στέκει στα σύνορα με την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η προσέγγισή του ξεκινάει από το Αετοχώρι. Χωριό ακατοίκητο το χειμώνα με μόνη
παρηγοριά για όσους φτάνουν μέχρι εδώ, το
καφενείο-μεζεδοπωλείο που στεγάζεται στο
κτίριο του πάλαι ποτέ σχολείου.
Ο λασπωμένος χωματόδρομος οδηγεί
τα πρώτα μας βήματα. Αμέσως μετά, όμως,
μπαίνουμε στο μονοπάτι και αφήνουμε πίσω
σπίτια και κήπους του χωριού, αυλόπορτες
πεσμένες από τη δύναμη του χειμωνιάτικου
αέρα και σκυλιά που γαβγίζουν. Το μονοπάτι ανηφορικό. Μετά από κάμποση ώρα, ένα
ρέμα με βράχια καταπράσινα από τα μούσκλια που έχουν ριζώσει πάνω τους, τονίζουν την ομορφιά του δάσους από οξυές που
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διασχίζουμε. Σχολιάζουμε μεταξύ μας, ότι η
διαδρομή αυτή, θα πρέπει να είναι ακόμη
πιο όμορφη την άνοιξη, όταν τα φύλλα θα
΄χουν ξαναβγεί καταπράσινα και στιλπνά.
Ανεβαίνοντας συναντάμε χιόνι και, λίγο
ψηλότερα, σταλακτίτες πάγου έχουν κρεμαστεί από τα βράχια που βρίσκονται κατά
μήκος της πορείας μας. Λίγα λεπτά ακόμη
και φτάνουμε πια στην αλπική ζώνη. Το σημείο εκτεθειμένο στον άνεμο, που μέχρι πριν
λίγο δεν μας ενοχλούσε αλλά τώρα έχει δυναμώσει λόγω του ανάγλυφου. Το χιόνι στα
πόδια μας πολύ, ο καιρός συννεφιασμένος.
Σε λίγο «πιάνουμε» κορυφογραμμή και η
κορφή είναι θέμα χρόνου. Η πλειοψηφία
λέει να γυρίσουμε πίσω. Έτσι και γίνεται.
Κρίμα που δεν πήγαμε παραπέρα. Το βουνό
θα είναι εδώ και θα μας περιμένει. Κάποιοι,
σίγουρα θέλουμε να ξανάρθουμε. Ορειβασία τέλος, για σήμερα.
Μέχρι τώρα, αναφερθήκαμε μόνο στο
ορειβατικό κομμάτι της εκδρομής. Μιλώντας, όμως, για την Αριδαία, το μυαλό όλων
πηγαίνει στο χωριό Λουτράκι και τα φημισμένα θεραπευτικά λουτρά του. Το πρώτο
πράγμα που κάναμε, αφού τακτοποιήσαμε
τα πράγματά μας στην Μαθητική Εστία της
πόλης, ήταν να επισκεφθούμε τα περίφημα
λουτρά του Πόζαρ, όπως τα ξέρουν πολλοί.
Λέξη σλάβικη που σημαίνει θράκα, λόγω της
θερμότητάς τους -τριάντα επτά βαθμοί και
κάτι- όλο το χρόνο. Κάποιοι από ΄μάς προτίμησαν τον καταρράκτη με το ζεστό νερό και
κάποιοι την μεγάλη ανοικτή πισίνα. Ψιχάλιζε
πού και πού, αλλά ο βρεγμένος δε φοβάται τη
βροχή. Μετά το μπάνιο, όλοι μαζί για φαγητό στην Όρμα, με τα πελώρια πλατάνια της
δίπλα στο ρέμα που τη διαρρέει. Το φαγητό

τυπικά βορειοελλαδίτικο, δηλαδή άψογο.
Ντόπιο μπρούσκο κρασί, κρέατα και λοιπές
πρώτες ύλες ντόπιες, που κάνουν και τη διαφορά. Το Σάββατο τέλειωσε, για κάποιους,
νωρίς και με βαθύ ύπνο λόγω της επικείμενης ανάβασης. Κάποιοι άλλοι το ξενύχτησαν.
Δεν ήταν πάντως αυτοί που δεν θέλησαν να
συνεχίσουν την πορεία της Κυριακής...
Μετά το περπάτημα στο βουνό, άλλη μια
ταβέρνα μας περίμενε την Κυριακή το απόγευμα. Με θέα από την τεράστια τζαμαρία
-τι άλλο;- το κατάλευκο Πίνοβο. Κάποιοι
στενοχωρήθηκαν υπέρμετρα για την άδοξη
επιστροφή, τόσο που έφτασαν να πνίξουν
τον πόνο τους στο κρασί και να καλύψουν
τη θλίψη τους με παϊδάκια. Αργά το απόγευμα, επιστροφή στη βάση μας. Η Αριδαία
χορεύει. Άρματα με μεταμφιεσμένους, δυνατή μουσική και κόσμος πολύς στον κεντρικό
δρόμο, δίνουν μια εικόνα πιο αυθεντική από
τις συνηθισμένες και στημένες παρελάσεις

των μεγάλων πόλεων. Εδώ οι απόκριες είναι
κοινωνικό γεγονός, είναι γιορτή και όχι κουρασμένη υποχρέωση. Νυχτώνει. Όλα ησυχάζουν. Αύριο θα φύγουμε.
Δευτέρα πρωί. Βιαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Σήμερα
θα κάνουμε μπάνιο στις εσωτερικές πισίνες.
Είμαστε, τελικά, ακριβώς στην ώρα μας. Θυμίζουν λίγο σχολική εκδρομή αυτά τα πηγαινέλα κάποιων από πισίνα σε πισίνα, αλλά κάποιοι αισθάνονται αιώνιοι έφηβοι και γιατί να
το κρύψουν άλλωστε; Αυτό το ημίωρο χαλάρωσης ήταν το αποκορύφωμα μιας εκδρομής
ορειβατικής-τουριστικής που σαν επιστέγασμα είχε την δεκαπεντάωρη ταλαιπωρία στο
δρόμο της επιστροφής. Αφήσαμε τη βόρεια
Ελλάδα με λιακάδα και κατεβαίνοντας νότια
πέσαμε σε χιονοθύελλα. Φτάσαμε στα σπίτια
μας μετά τα μεσάνυχτα. Γεροί όμως. Έτοιμοι
για νέες πορείες...
Σ. Κουκουβάος
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25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

•ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Στη μνήμη Θανάση Καραδήμα

1. Καραδήμα Μαρία, Χρυσούλα,
Γιώργος, Ελίνα		
200 €
2. Χέντον Αλέξανδρος
50 €
3. Σώρρος Σαράντης		
50 €
4. Σπυρούδης Θεόδωρος
50 €
5. Κασιώλας Ευθύμιος
50 €
6. Κατσαρού Ένικα		
50 €
7. Βερούχη Ματίνα		
50 €
8. Μαραγκουδάκης
Κώστας και Κούλα		
50€
9. Ιωαννίδου Ευαγγελία
50 €
10. Αντωνάκη Άννα		
30 €
11. Πατσάλη Αντωνία		
30 €
12. Αναστασίου Μαρία
20 €
13. Σαμπάνη Μαρία		
30 €
14. Κουτσελίνης Ευάγγελος 50 €

15. Πετρουλάκης Νίκος
και Μαρίκα		
16. Σούση Νανά		

Στη μνήμη Γιάννη Βερούχη
1. Βερούχη Ματίνα		
2. Κασιώλα Πόπη		
3. Πατσάλη Αντωνία		

50 €
50 €

100 €
30 €
20 €

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου
1. Λάππα Δέσποινα		
2. Βράτσου Αικατερίνη
3. Λουκοπούλου Ιωάννα
4. Ιωαννίδου Ευαγγελία

100 €
50 €
50 €
50 €

1. Οικογ. Ιωάννου Ζαΐρη

100 €

18/10/2010 Δέσποινα Δημητρίου, Γιώργος Ξενιώτης
17/11/2010 Μίλτος Γιούργης, Σοφία Τσούτση
14/12/2010 Μαρία Τσουκάκη, Αλέξανδρος Χέντον
21/12/2010 Σπύρος Κουκουβάος, Βάσω Τσιγκαροπούλου
28/2/2011 Μαρία Παπαντωνίου, Άκης Τσιρδήμος
14/04/2011 Μαρία Κακαριάρη, Βαγγέλης Κουτσελίνης

«Ζήνων», «Όμιλος Φίλων Ακτής», «Νέα Ζωή Βόλου», «Φοίβος» Αθηνών.
που ανέδειξαν νέα Διοικητικά Συμβούλια, θερμές είναι οι ευχές μας για δημιουργικό έργο.
12

ε μεγάλη προσέλευση μελών και
φίλων γιορτάστηκε στις 24 Μαρτίου 2011 η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.
Κύριος ομιλητής ο Δρ. Γιώργος Τσιτούρης, ο οποίος και μόνο με την επιλογή του θέματος «Επαναστατικά κινήματα πριν το 1821» κέντρισε το ενδιαφέρον
όλων.
Με ύφος γλαφυρό και με την υποβλητική απαγγελία του καθήλωσε το ακροατήριο διατρέχοντας τα καίρια σημεία
αντίστασης των Ελλήνων μέσα στα 400
χρόνια της σκλαβιάς.

Τον πλαισίωσαν αποδίδοντας ποιήματα και πεζά η γιατρός Άννα Αργυροπούλου, η Νανά Σούση, ο Θεόδωρος Σπυρούδης και ο Θοδωρής Τσιρδήμος.
Τη σεμνή τελετή άρχισε κι έκλεισε η
μελωδική φυσαρμόνικα του Δημήτρη
Παράσχου.
Ο πρόεδρος του Πάνα Αλέξ. Χέντον
με λίγα περιεκτικά λόγια έδωσε το νόημα
της παρουσίασης αυτής και ακολούθησε
ένα μικρό κέρασμα όπως πάντοτε.

Στη μνήμη Θάνου Κλαουδάτου

• ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

•ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Μ

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ
«ΠΑΣΧΑ 2011»

Σ

τις 11 του Απρίλη η Π.Ε.Λ.Τ. (Πανελλήνια Εταιρία Λόγου και Τέχνης)
στη φιλόξενη αίθουσα της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, παρουσίασε
τη Μουσική – Ποιητική τετραλογία «Πάσχα 2011»
Ποίηση και μουσική, ζωγράφισαν το
Ελληνικό Πάσχα.
Άνοιξη, Αιγαίο, Ξενιτιά, Σμύρνη είναι οι τέσσερις ενότητες που γέμισαν το
χώρο με στίχους, ήχους και χρώματα.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αριστοτέλης Λαδογιάννης, την ποιητική επιμέλεια και απαγγελία είχε η Πόπη Μπαλαμώτη – Σπιτά, τραγούδησαν η Τούλα
Μωραίτου, ο Βασίλης Παπακώστας και ο
Μιχάλης Πασαδάκης.
Έπαιξε μπουζούκι ο Βασίλης Παπακώστας και κιθάρα ο Μιχάλης Πασαδάκης.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Μας
ταξίδεψαν, μας συγκίνησαν, μας άγγιξαν.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ
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και στυλοβάτη του Συνδέσμου, όταν
απειλήθηκε η αξιοπρέπεια και η υπόστασή του.
Αγαθά, θερμά αισθήματα θα συνοδεύουν τη θύμησή του. Θα υπάρχει μια θέση
για να βρίσκεται πάντα στη συντροφιά

του ΠΑΝΑ, αργοπορημένος και διακριτικός όπως συνήθιζε. Έτσι απλά, όπως
τόσο πρόωρα που άνοιξε την πόρτα και
έφυγε !
24 Μαρτίου 2011
Γιώργος Κ. Τσιτούρας

ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΟΤΕ

Ε

ίναι σαν να έφυγε για ταξίδι μακρινό
ο φίλος μας ο Θανάσης και είχαμε
την αίσθηση ότι θα γυρίσει σύντομα κοντά μας. Πράγματι πέρασαν μόνο λίγες
ημέρες που έφυγε για ένα ταξίδι χωρίς
επιστροφή και όμως εμείς τον νοιώθουμε να έχει επιστρέψει και να κυκλοφορεί
ανάμεσά μας σαν να μην ταξίδεψε ποτέ.
Δεν χρειαζόταν να συναντήσει ο συνάνθρωπος πολλές φορές τον Θανάση
για να εξοικειωθεί μαζί του και να τον
νοιώθει σαν δικό του άνθρωπο. Αθόρυβος και ποτέ υπερβολικός, αθόρυβα κυκλοφορούσε ανάμεσά μας και όμως εμείς
νοιώθαμε πάντα έκδηλη την παρουσία
του. Αν ζούσε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης «σκοτεινό τρυγόνι» θα τον αποκαλούσε, όμως εκείνος άθελά του ακτινοβολούσε φως.
Λίγες φορές τον συναντήσαμε στον
ορειβατικό σύλλογο «Πάνα» και κάθε
φορά ηρεμούσαμε με την παρουσία του
και αντλούσαμε γνώση από την γνώση
και την πείρα του. Μπες στο διαδίκτυο,
μου έλεγε και επέμενε σ’ αυτό. Θα κάνεις
κτήμα σου όλο τον πλανήτη και τα γραφτά
σου θα είναι πιο χρήσιμα στο αναγνωστικό σου κοινό. Μπήκα στο διαδίκτυο, δεν
μετάνιωσα και τον ευγνωμονώ γι’ αυτό.
Δεν με άφησαν να τον δω στα δύσκολα, η παρουσία μου στην ανάλογη περί-
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πτωση μιας θείας μου, άφησε πάνω στον
αδύναμο ψυχισμό μου χαίνουσες πληγές.
Ανάλογα δεν κατάφερα να τον ξεπροβοδίσω στο τελευταίο του ταξίδι, η θλίψη
μου όμως για ένα τέλος που δεν άξιζε
στον υπέροχο αυτό άνθρωπο, ήταν πολύ
δυνατή. Σαν κατάλευκο θαλασσοπούλι
η ψυχούλα του έπρεπε να είχε ανοίξει τα
φτερά της από την κορυφή ενός θαλασσινού γκρεμού και εμείς να την βλέπουμε
γρήγορα να φτερουγίζει και να χάνεται
στου ορίζοντα τις εσχατιές. Πότε έφυγε
και πόσο γρήγορα γύρισε ο Θανάσης!
Εμείς νοιώθουμε την παρουσία του πάντοτε και παντού.
Στέλιος Καραβόλος

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ΔΣ του συνδέσμου μας, μόλις πληροφορήθηκε
το θάνατο του
ΘΑΝΟΥ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ
Επίτιμου μέλους και ευεργέτη του Πάνα
Σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Να εκδώσει το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ στη μνήμη του, το οποίο να
δημοσιευτεί στο περιοδικό μας.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη κηδεία του.
3. Μέλη του ΔΣ να παρακολουθήσουν την εκφορά του.
4. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και
να της επιδοθεί το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ.
ΑΘΗΝΑ 4 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Χέντον
Η Γ. Γραμματέας
Καλλιόπη Κασιώλα

Ο

ΠΑΝΑΣ έχει μετατρέψει τις εκδηλώσεις του για τις Εθνικές Επετείους σε θεσμό απόδοσης τιμής στους
αγώνες και τα βάσανα του λαού, για την
λευτεριά και την προκοπή του. Αυτή τη
φορά, η επέτειος της επανάστασης του
1821, συνέπεσε με τη βαθειά συγκίνηση
και τον μεγάλο πόνο, από την αναπάντεχη απώλεια ενός πολύ δικού μας ανθρώπου, του Θανάση Καραδήμα.
Του ευγενικού, πρόθυμου, ανεκτικού,
άκακου, τίμιου Θανάση, με την αταλάντευτη μαχητικότητα του υποστηρικτή

Έ

φυγε ξαφνικά από κοντά μας ο Λεωνίδας Αρχοντίκης. Ο ήρεμος, ο ευγενικός, ο
διακριτικός, ο γελαστός Λεωνίδας. Ερχόταν κοντά μας πάντα μ’ ένα πείραγμα,
μ’ ένα τραγούδι.
Έγειρε κι έφυγε. Έτσι με μια πνοή, με μια ανάσα. Ο θάνατος δεν αλλοίωσε τη γλυκύτητα της μορφής. Έμοιαζε ύπνος. Έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα.
Π.Κ.
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Viva La Democrazia
Πάει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ο αγαπημένος φίλος Γιάννης Βερούχης, έφυγε από κοντά
μας. Το περιοδικό του συνδέσμου μας, ως ελάχιστο φόρο τιμής, αναδημοσιεύει το άρθρο του
Γιάννη Κολοβού στην Καθημερινή, το οποίο εξιστορεί την απίστευτη περιπέτεια δύο ανδρών. Ο
Γιάννης Βερούχης και ο Γιώργος Κώτσου, πάλεψαν επί 17 ημέρες με τα κύματα και τις κακουχίες,
για να παραμείνουν ελεύθεροι.
(ακολουθεί το άρθρο- 1ο μισό)

«Ξεφύγαμε από τη χούντα με μια βάρκα»
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

Σ

άββατο 30 Σεπτεμβρίου 1967 : Ρήγιο, Νότια Ιταλία. Έκπληκτοι οι
άνθρωποι στο λιμάνι αντικρίζουν,
λίγο πριν από το μεσημέρι, μία παράξενη βάρκα με δύο επιβάτες σε κακά χάλια
να μανουβράρουν άτσαλα για να βρουν ένα
μέρος να αράξουν. Στα πλευρά του σκάφους
είναι γραμμένο φαρδιά-πλατιά το σύνθημα
«Viva la Democrazia» και στο κατάρτι κυματίζει μια ελληνική σημαία. Κόσμος μαζεύεται, τα νέα φτάνουν στους λιμενικούς, στη
θέα των οποίων οι δύο, ας πούμε, ναυτικοί
αρχίζουν να φωνάζουν σε ακατάληπτα ιταλικά : «Non malfattori, siamo democratici,
ζητάμε πολιτικό άσυλο» (Δεν είμαστε κακοποιοί, είμαστε δημοκράτες).
Η αναμπουμπούλα μεγαλώνει καθώς εμφανίζονται οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ – και στα πηγαδάκια όλοι μιλάνε για
την «Ελλάδα των κολονέλων». Την επομένη,
η φωτογραφία της μικρής βάρκας δημοσι-
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εύεται στις εφημερίδες – όλες παίζουν με τη
λέξη «Οδύσσεια» στον τίτλο του ρεπορτάζ.
Τα νέα περνούν και στον γερμανικό τύπο…
Οι λιθογράφοι Γιάννης Βερούχης και
Γιώργος Κώτσου – ο τελευταίος μόλις είχε
τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία, αλλά
δεν είχε πάρει ακόμα το απολυτήριο «διά ευνόητους λόγους» ανήκαν στις Δημοκρατικές
Επιτροπές Αντίστασης, μία ομάδα τροτσκιστών που, «κάνοντας σωστή εκτίμηση της
κατάστασης», βρέθηκε με την κήρυξη της δικτατορίας να διαθέτει αξιόλογο «προπαγανδιστικό» εξοπλισμό : πολύγραφους – «μηχανάκια» και «τάβλι», πλήρες τυπογραφείο
και μια γενναία ποσότητα χαρτιού. «Οι ΔΕΑ
έριξαν την πρώτη “στρακαστρούκα” στο Σύνταγμα», θυμάται σήμερα ο Κώτσου. Κάποιο
λάθος όμως έφερε τη «Δίωξη» στο κατόπι
τους. «Η πίεση ήταν μεγάλη. Όπου κοιμόμασταν την άλλη μέρα ερχόντουσαν», συνεχίζει. Και αποφάσισαν να περάσουν στην

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 1967: Ο Γ. Βερούχης και ο Γ. Κώτσου λίγες ώρες μετά την είσοδό τους στο λιμάνι του Ρηγίου.

Ιταλία «για να στήσουμε στην Ευρώπη πλέον αντιδικτατορικό μηχανισμό». Ο Βερούχης ήταν ερασιτέχνης ψαροντουφεκάς και
είχε μια βάρκα μήκους 4,80 μ. «Ήταν υδραίικο σκαρί, εξαιρετικό, παλιό, ξύλινο, που δεν
αναποδογύριζε στη φουρτούνα. «Ματίνα»
το έλεγε – από το όνομα της γυναίκας του,
με ένα μηχανάκι «γουίντσιστορ» εσωτερικό,
που πήγαινε 5-6 μίλια την ώρα».
«Θα μπορούσαμε να φύγουμε με πλαστά
διαβατήρια, αλλά, για να μην “κάψουμε” κανέναν και με δεδομένο ότι οι καιροί ήταν ρομαντικοί, τέτοια και η διάθεσή μας, το παίξαμε…» λέει ο Γιώργος Κώτσου γελώντας. Και
επειδή η ακτοφυλακή καιροφυλακτούσε στις
συνηθισμένες θαλάσσιες οδούς, ακολούθησαν τον δυσκολότερο δρόμο…
Φόρτωσαν τη βάρκα σε ένα φορτηγό και
πήγαν στο Πόρτο Γερμενό. «Στο ημερολόγιο
που τηρούσαμε γράψαμε “Λουτράκι” για να
μην κάψουμε τον άνθρωπο που μας πήγε»,
μου λέει και βγάζει το «Ημερολόγιον βάρκας
Ματίνας» που σώζεται ακόμα σε φωτοτυπία. Ακολουθώντας τον «αδαμάντινο κανόνα των εφεδρειών», πήραν μαζί και ένα πανί

– παρότι δεν ήξεραν να το χρησιμοποιούν
– «δια πάσα ανάγκη». «Σάββατον 16/9/67.
Αναχώρησις 7η πρωινή». Το ταξίδι κράτησε
13 ημέρες, αφού το σχέδιο προέβλεπε να διασχίσουν το πέλαγος σε ευθεία γραμμή από
την Πάτρα στο Ρήγιο, μια ρότα που ακόμη
και τα μεγάλα πλοία αποφεύγουν! Και στις
Αλκυονίδες ήρθε η πρώτη ψυχρολουσία :
«Άτσαλοι άνεμοι και κύματα που δεν ξέραμε
από πού ερχόντουσαν»!

«Το Λιμενικό σας εύχεται καλό ταξίδι!»

Παραλία-παραλία πέρασαν τον Κορινθιακό,
Ιτέα, Γαλαξίδι, για να φτάσουν στην Πάτρα,
δύο ημέρες αργότερα. Εκεί φρόντισαν για
προμήθειες. «Πήραμε ένα μουσαμά για να
σκεπάζουμε τη βάρκα και ψάξαμε για λεπτομερή χάρτη και πυξίδα, αλλά πού… Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα πρόχειρο χάρτη και
μια παλιοπυξίδα από μπρελόκ. Πριν βγούμε
από το λιμάνι, ήρθε ένας λιμενικός και, βλέποντας πόση βενζίνη είχαμε, μας ρώτησε αν
πηγαίναμε Ιταλία! Τον ψήσαμε ότι κάνουμε
το γύρο της Πελοποννήσου και μας άφησε,
αφού πρώτα μας ευχήθηκε καλό ταξίδι!» Στη
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Ζάκυνθο παραλίγο όλα να τελειώσουν άδοξα : «Βγήκαμε σε μία παραλία να κυνηγήσουμε αγριοπερίστερα με το ψαροντούφεκο
και ώσπου να μπούμε ξανά στο νερό έπεσαν
βράχια εκεί που καθόμασταν πριν από ένα
λεπτό! Η τύχη μας ήταν ασύλληπτη και ο οιωνός καλός – έτσι το θεωρήσαμε τότε». Η
γραμμή πλέον ήταν ευθεία, οι βάρδιες στο
τιμόνι δίωρες και ο καιρός ευνοϊκός. «Μόλις
πιστέψαμε ότι ήμασταν στα διεθνή ύδατα,
νιώσαμε ελεύθεροι. Σβήσαμε τη μηχανή και
το γιορτάσαμε με φρούτα-κονσέρβα. Προσπαθήσαμε να ανάψουμε ξανά τη μηχανή…
τίποτα! Και συνεχίσαμε με το πανί, δένοντας
τα σκοινιά γύρω από μάλλινα στα χέρια μας,
για να μη μας κόψουν». Και υπήρχε πάντα ο
φόβος μήπως βγουν στην Κέρκυρα ή στην
Αλβανία.

Πυρετός μεσοπέλαγα

Κυριακή 24/9/67 «ασθένησε ο σύντροφός
μου βαριά», αφηγείται ο Γιώργος Κώτσου,
«και κατέρρευσε από τον πυρετό. Εκεί ήταν
το καλαμπούρι των θεωριών. Εκείνος έλεγε
ότι πρέπει να είσαι αδύνατος και ευέλικτος,
να μπορείς να τρέχεις. Εγώ υποστήριζα ότι
πρέπει να διαθέτεις τις…σωματικές υποδομές για να αντέχεις. Επειδή λοιπόν είχα…
λιπαρά, άντεξα περισσότερο. Ο Γιάννης είχε
γίνει σκελετός, αλλά ήταν ο πιο δυνατός χαρακτήρας. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο εμπνευστής και η ψυχή του ταξιδιού, σπουδαίος
αγωνιστής και με πείσμα». Ευτυχώς, είχαν
μαζί τους φάρμακα αντιπυρετικά, αντιβιοτικά, ακόμη και κλωστές και βελόνες, πάλι «δια
παν ενδεχόμενο». «Με αφήνει στο τιμόνι ένα
απόγευμα και κουκουλώθηκε, γιατί ο πυρετός είχε ανέβει. Εγώ άντεξα μέχρι τις τρεις
με τέσσερις το πρωί, φοβήθηκα μην πέσω
στη θάλασσα. Τότε θυμήθηκα μια ιστορία
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που μου είχε πει, με κάτι ληστές παλιούς που
έφυγαν από την Κέρκυρα με έναν βαρκάρη
να πάνε απέναντι. Εκείνος, λοιπόν, είχε την
ευφυή ιδέα να πετάξει την άγκυρα, όχι στον
πάτο, πιο πάνω, για να καθυστερεί τη βάρκα με το βάρος της και να τους προλάβουν
οι χωροφύλακες. Ρίξαμε, λοιπόν, ένα μπιτόνι
βενζίνη με την άγκυρα, και έτσι, ακόμη και αν
ξεμακραίναμε νότια, δεν θα πιάναμε Αφρική.
Και μπόρεσα και κοιμήθηκα λίγο». Ο κ. Κώτσου, συνεχίζοντας την αφήγηση, αναφέρεται σε ένα «μάλλον λαθρεμπορικό» που παραλίγο να πέσει πάνω τους, σε ένα κότερο
με Γιουγκοσλάβους που τους έδωσαν νερό
και γλυκά, στο πως περίμεναν να δύσει ο
ήλιος ο οποίος, «αν στον ορίζοντα φαινόταν
σπασμένος στο κάτω μέρος, θα σήμαινε πως
υπήρχαν μπροστά βουνά – και με τα κιάλια
τον είδαμε φαγωμένο. Την άλλη μέρα, όμως,
δεν κουνιόταν φύλλο. Πετάξαμε όλη τη σαβούρα, αλλά το σκαρί ήταν βαρύ και δεν
πήγαινε με τα κουπιά. Πέσαμε στη θάλασσα
και προσπαθήσαμε να τη σπρώξουμε… Ευτυχώς, σηκώθηκε άνεμος το απόγευμα».
Ο Γιώργος Κώτσου στον εκδοτικό οίκο του στη Σπάρτη.
Σχεδόν κανένας από τους γείτονες και τους φίλους του εκεί
δεν γνωρίζει την ιστορία του. Και ο ίδιος ποτέ δεν
ενδιαφέρθηκε «να την εξαργυρώσει»…
Κάτω δεξιά : Η πυξιδούλα από μπρελόκ, χαραγμένη για να
βρίσκουν ευκολότερα το Βορρά τη νύχτα μεσοπέλαγα, τους
βοήθησε να χαράξουν πορεία.

Βασίλης Βασιλάτος
Ιστορίες για Κρουστά

Τ

ην Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011, το
μέλος του συνδέσμου μας, Βασίλης Βασιλάτος και η ομάδα του «Ιστορίες για Κρουστά», έδωσαν παράσταση, στην Αίθουσα
Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
στα πλαίσια της εκδήλωσης, «Γέφυρες – Η
Νέα Γενιά στο Προσκήνιο». Ήταν μια παράσταση γεμάτη από τραγούδια, ρυθμό, παλμό
και παράδοση. Το γλέντι συνεχίστηκε την
Τρίτη 1 Μαρτίου, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο
Ξάνθης και την Κυριακή 20 Μαρτίου, στο
Κύτταρο.
Οι Ιστορίες για Κρουστά μοιάζουν να
ταξιδεύουν στον κόσμο της μουσικής δίχως
όρια και προκαταλήψεις. «Τολμάμε τα τραγούδια και τις μουσικές μας» εξηγούν οι ίδιοι
«αλλά και άλλες μουσικές που τις χαιρόμαστε σαν να είναι δικές μας… Και σ’ αυτή τη
γιορτή, σας θέλουμε όλους συμμέτοχους και
συνεργούς…».
Το πρωτοποριακό αυτό συγκρότημα της
ελληνικής σκηνής παρουσιάζει αγαπημένες
διασκευές από την ελληνική, βαλκανική και
μεσογειακή παραδοσιακή μουσική αλλά και
δικές τους δημιουργίες που αναμένονται να
αποτυπωθούν σύντομα στο νέο τους δίσκο.
Ένα χορταστικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό,
παλμό και παράδοση, μελωδίες και στίχους
που συνθέτουν «ένα φανταστικό σενάριο με
ήρωες μάγους, τζίνι, δράκοντες, νάνους και
ξωτικά, ζογκλέρ, φωτιές κι αναπάντεχους περαστικούς…!!».
Τα κρουστά μουσικά όργανα, αλλά και
αντικείμενα που αποκτούν μουσικές διαστά-

σεις, αποτελούν απλώς την αφορμή. Πνευστά και έγχορδα –κλαρινέτο, κοντραμπάσο,
ακουστική κιθάρα, ακορντεόν, βιολί– αγκαλιάζουν τα παιχνιδίζοντα ρυθμικά μοτίβα,
ντύνουν αρμονικά στίχους και μελωδίες,
και κεντούν το «πανηγύρι» που στήνεται επί
σκηνής.
Τις Ιστορίες για Κρουστά «αφηγούνται»
οι: Βασίλης Βασιλάτος (κρουστά), Έλλη Βασιλάτου (κλαρινέτο - φωνή), Δημήτρης Κούστας (ακορντεόν), Claudia Rossini (βιολί),
Γιάννης Σιφναίος (κιθάρα - φωνή) και Σταύρος Ράπτης (μπάσο).
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ
(Απόσπασμα από εκπόνηση μελέτης σχετικά με τους Ανθεκτικούς Οργανικούς
Ρύπους στα πλαίσια εργασίας στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.)

Γενική περιγραφή - χαρακτηριστικά

Ο

ι ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι είναι σύνολο οργανικών ουσιών που έχουν τοξικά χαρακτηριστικά, είναι ανθεκτικοί,
βιοσυσσωρεύονται, μεταφέρονται σε μεγάλες
αποστάσεις όπου και αποτίθενται και μπορούν να
προκαλέσουν βλάβες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Έχουν χαμηλή διαλυτότητα στο νερό ενώ
έχουν υψηλή διαλυτότητα στο λίπος. Στην πλειονότητά τους είναι ανθρωπογενούς προέλευσης
και παράγονται από βιομηχανικές δραστηριότητες, από την χρήση προϊόντων και άλλες εφαρμογές, από τη διάθεση των αποβλήτων, από τις
διαρροές κατά την καύση καυσίμων και αποβλήτων. Περιλαμβάνουν φυτοφάρμακα, πρόσθετα
καλλυντικών και πλαστικών, βιομηχανικά προϊόντα και ανεπιθύμητα παραπροϊόντα ορισμένων
βιομηχανικών διεργασιών. Τόσο ο άνθρωπος, όσο
και οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί έρχονται σε
επαφή με αυτές τις οργανικές ενώσεις, είτε με την
άμεση χρήση διαφόρων προϊόντων, είτε με την
τροφή, την εισπνοή και το νερό.
Ο περιβαλλοντικός χρόνος ημιζωής τους είναι
πολύ μεγάλος. Από διαδοχικές εκπομπές στο χρόνο προκαλείται συσσώρευση και εν τέλει πανταχού παρουσία τους στο περιβάλλον. Υπάρχει μία
τάση συστηματικής μετανάστευσης των ουσιών
αυτών προς τα ψυχρότερα γεωγραφικά μήκη λόγω
των μηχανισμών μεταφοράς τους που συνίσταται
σε διαδοχικές κινήσεις μικρής εμβέλειας κατά τις
οποίες εναλλάσσονται η εξάτμιση, η συμπύκνωση
και η επανεξάτμιση. Η μεταφορά τους σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο διευκολύνεται από
την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, την εναπόθεση και την κυκλοφορία των ωκεανών.
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Οικονομικά αίτια

Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους καθορίζει σε μεγάλο
ποσοστό τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτών.
Είναι πολλά τα οικονομικά αίτια που μπορούν να
εξηγήσουν την εμφάνιση τέτοιων μορφών ρύπων
όπως οι ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (ΡΟΡs).
Η γρήγορη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η διόγκωση της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας έδωσε ώθηση στην παραγωγή
και την κατανάλωση προϊόντων. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή και την αποβολή στο
περιβάλλον μεγάλων ποσοτήτων ανεπιθύμητων
ρύπων. Επίσης, δημιουργούνται μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της απορροφητικότητας του περιβάλλοντος
σε ρύπους. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του
σύγχρονου ανθρώπου δημιούργησε ταυτόχρονα
και αυξημένες ανάγκες για προϊόντα προς κατανάλωση. Η αύξηση της ζήτησης για αγαθά έδωσε
ώθηση στην παραγωγική διαδικασία, γεγονός
που σχετίζεται με την αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος.
Στον αγροτικό τομέα, η ανάγκη διατροφής
μεγαλύτερου πληθυσμού, αυξάνει την ανάγκη
για χρησιμοποίηση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.ά. Η αστικοποίηση του πληθυσμού
και η δημιουργία μεγαλουπόλεων προχωρά με
δραματικό ρυθμό και συντείνει στην αύξηση
των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου για κατανάλωση προϊόντων. Σε παγκόσμια κλίμακα,
το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε αστικά
κέντρα είναι ήδη γύρω στο 50%. Οι ρυθμοί της
αστικοποίησης είναι τώρα υψηλότεροι στις αναπτυσσόμενες χώρες απ’ ότι στις αναπτυγμένες. Η

συγκέντρωση πολλών ατόμων σε περιορισμένο
χώρο συνεπάγεται μεγάλη συνολική παραγωγή,
υπερβολική κατανάλωση προϊόντων και ταυτόχρονα δημιουργία καταλοίπων και ανθεκτικών
οργανικών ρύπων που ξεπερνούν σημαντικά την
απορροφητικότητα του αστικού περιβάλλοντος.
Αλλωστε στις μεγάλες ιδίως πόλεις έχει σχεδόν
εξαφανιστεί το φυσικό περιβάλλον.
Μια άλλη οικονομική προσέγγιση του θέματος, έχει να κάνει με την εκβιομηχάνιση και την
τεχνολογική εξέλιξη. Λόγω της εκβιομηχάνισης,
τεράστιες ποσότητες φυσικών πόρων αποσπώνται από το περιβάλλον. Δημιουργούνται έτσι
προβλήματα από υπερβολική ορύχευση, μεγάλο
περιορισμό των δασών, εντατική καλλιέργεια της
γης με χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Επίσης χρησιμοποιούνται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, νερού και ατμοσφαιρικού αέρα. Επιπλέον,
υπάρχει τοπική συγκέντρωση της βιομηχανικής
παραγωγής που χειροτερεύει το περιβαλλοντικό
πρόβλημα. Ο ρυθμός λειτουργίας της βιομηχανίας είναι διαρκής και επαναληπτικός και το περιβάλλον δεν έχει χρόνο να επανορθώσει έστω και
μέρος των ζημιών του. Μεγάλες ποσότητες ανθεκτικών οργανικών ρύπων συσσωρεύονται στο
έδαφος και στους ωκεανούς και εισέρχονται στη
βιολογική αλυσίδα, επηρεάζοντας τους φυτικούς
και ζωικούς οργανισμούς.
Το κόστος των αρνητικών εξωτερικών οικονομιών που προκαλεί η χρήση χημικών ουσιών και
λιπασμάτων είναι μεγάλο και δυσχεραίνει κατά
πολύ την προσπάθεια μείωσης των ποσοτήτων
των ΡΟΡs. Οι πρωτοβουλίες από τη μεριά των
επιχειρήσεων στον αγροτικό κυρίως τομέα και οι
μεμονωμένες προσπάθειες για ρύθμιση και μείωση της ποσότητας των ανθεκτικών ρύπων, δεν
έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Λόγω της
φύσης των ρύπων αυτών, οι οποίοι βιοσυσσωρεύονται και δύσκολα εξαλείφονται, αυξάνεται η δυσκολία για απορρόφησή τους.

Κατάσταση σήμερα
Σήμερα, εξακολουθούν και παράγονται ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι σε παγκόσμια κλίμακα. Για να
γίνει δυνατή η απαγόρευση των POPs, επιβάλλεται η υποκατάστασή τους από ασφαλείς ουσίες.
Η βιομηχανία και ο αγροτικός τομέας θα πρέπει
να στραφούν στην καθαρή παραγωγή, δεδομένου
ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η διασπορά των POPs στο περιβάλλον είναι να σταματήσει
οριστικά η παραγωγή και η χρήση τους.
Οι χημικές ουσίες θα πρέπει να θεωρούνται
κατά τεκμήριο επικίνδυνες μέχρι αποδείξεως του
εναντίου και όχι όπως συμβαίνει σήμερα που κυκλοφορούν ακόμη και όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την επικινδυνότητά τους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η «αρχή
της πρόληψης».
Τα μέτρα για την εξάλειψη των ανθεκτικών
οργανικών ρύπων, θα πρέπει να εφαρμοστούν
σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
δεδομένου ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα.
Οι χώρες της Σύμβασης ΟSPAR, αλλά και όλες
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να
καταρτίσουν και άλλα λεπτομερή σχέδια και
στρατηγικές για την εξάλειψη όλων των τοξικών,
σταθερών και βιοσυσσωρεύσιμων ενώσεων στον
χρονικό ορίζοντα μιας γενιάς.
Από ελληνικής πλευράς, δεν θα μπορούσαμε
να πούμε ότι τα αποτελέσματα από τις πολιτικές
αντιμετώπισης των POPs είναι ικανοποιητικά σήμερα. Θα πρέπει να αποκτήσουμε μια συνεκτική
πολιτική διαχείρισης τοξικών ενώσεων και αποβλήτων και να προχωρήσουμε τόσο σε άμεσα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, όσο και στη χάραξη μακροχρόνιας
πολιτικής για την εξάλειψη των διοξινών και των
υπολοίπων POPs.
(Μάθημα: Οικονομική του Περιβάλλοντος και
των Φυσικών Πόρων)
Βαγγέλης Κουτσελίνης
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
του Αλέξανδρου Χέντον

και ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

Ό

ταν στη Γαλλία, οι αδελφοί Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο
των Ντίκσον και Έντισον, εφηύραν τον κινηματογράφο (cinematographe), τίποτα δεν
προμήνυε την κατοπινή εξέλιξη αυτού του μέσου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ο κινηματογράφος μετασχηματίστηκε διεθνώς σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης, ενώ παράλληλα,
χιλιάδες κινηματογραφικοί χώροι δημιουργήθηκαν, σε κάθε γωνία της γης, με αποκλειστικό
σκοπό την προβολή ταινιών. Ακαδημίες, σχολές, διεθνή βραβεία και εκατομμύρια παραγωγές
ταινιών, που απευθύνονται σε κάθε κοινό, ειδικό και μη. Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε
μερικές από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές παραγωγές, που αφορούν το άθλημα της
Ορειβασίας.
The Mountain (1956). Όμορφη retro
ταινία με τους Spencer Tracy και Robert
Wagner. Αφηγείται την περιπέτεια δύο αδελφών ορειβατών που επιχειρούν να φθάσουν
στο σημείο μιας αεροπορικής συντριβής στις
Άλπεις. Αν και απουσιάζουν οι σκηνές ορειβατικής τεχνικής, τα πλάνα από τις Άλπεις
είναι εξαιρετικά. Η σκηνοθεσία είναι του
Edward Dmytryk.
The Eiger Sanction (1975). Κατασκοπικό
θρίλερ, με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον
Clint Eastwood, βασισμένο στο βιβλίο του
Rodney William Whitaker. Μεγάλο μέρος
της περιέχει εντυπωσιακές και θεαματικές
σκηνές ορειβατικής δράσης πάνω στις ορθοπλαγιές του Eiger, στις Ελβετικές Άλπεις. Ο
Mike Hoover, επαγγελματίας ορειβάτης και
κινηματογραφιστής, δίδαξε στον Eastwood,
τεχνικές ορειβασίας, για τα γυρίσματα της
ταινίας.
Cerro Torre: Schrei aus Stein (1991).
Ο γνωστός γερμανός σκηνοθέτης Werner
Herzog υλοποίησε με τη ταινία αυτή μια
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πρωτότυπη ιδέα του μεγαλύτερου ίσως ορειβάτη της σύγχρονης εποχής. Του Reinhold
Messner. Το σενάριο είναι μυθοπλαστικό,
αλλά παρουσιάζονται πλάνα από το Cerro
Torre, που βρίσκεται στην περιοχή της Παταγονίας και θεωρείτε ένα από τα πιο δύσκολα βουνά του κόσμου.
K2 (1991). Η ταινία, αφηγείται τη δραματική ανάβαση στο Κ2 δύο φίλων ορειβατών.
Πατάει γερά στην πραγματική ορειβασία,
χωρίς τις συνήθεις υπερβολές που έχουμε
δει σε άλλες ταινίες. Η σκηνοθεσία είναι του
Franc Roddam.
Cliffhanger (1993). Ταινία με πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone και σκηνοθέτη
τον Renny Harlin. Με τεράστια εισπρακτική
επιτυχία στην εποχή της, το Βαρομετρικό
χαμηλό, όπως είναι ο ελληνικός τίτλος, έκανε γνωστό το άθλημα της ορειβασίας, στο
ευρύ κινηματογραφικό κοινό. Εξωπραγματικό από αυστηρά ορειβατική άποψη, διατηρεί
ωστόσο συνεχώς αμείωτο το ενδιαφέρον με
την αδιάπτωτη δράση.

Everest (1998). Ντοκιμαντέρ, που περιγράφει την ανάβαση στο Everest την άνοιξη του 1996, της ομάδας των Ed Viesturs,
Jamling Norgay (γιός του μεγάλου Tenzing
Norgay) και Araceli Segarra, παράλληλα με
την τραγωδία των οκτώ νεκρών ορειβατών
που συνέβη εκείνη τη σεζόν. Η ταινία περιγράφει την μακροχρόνια προετοιμασία τους
για την ανάβαση, το οδοιπορικό προς την
κορυφή και την επιτυχή επιστροφή τους στο
Base Camp. Δείχνει επίσης πολλές από τις
προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα, όπως
χιονοστιβάδες και έλλειψη οξυγόνου.
Vertical Limit (2000). Μακριά από την
πραγματική ορειβασία, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία χάρις στη δράση και την αγωνία του σεναρίου. Η σκηνοθεσία είναι του
Martin Cambell. Χώρος δράσης είναι και
πάλι το περίφημο Κ2.
Touching the Void (2003). Η πραγματική και δραματική ιστορία της απίστευτης
περιπέτειας που έζησαν δυο νεαροί βρετανοί
ορειβάτες, ο Joe Simpson και ο Simon Yates.
Ήταν οι πρώτοι ορειβάτες που δοκίμασαν να
κατακτήσουν την κορυφή της Siula Grande,
αναρριχόμενοι την δυτική πλευρά, στις περουβιανές Άνδεις το 1985. Στην προσπάθειά
τους, ο Simpson τραυματίστηκε πέφτοντας
από ένα μικρό ύψος και σπάζοντας το πόδι
του. Μετά από ένα νέο κακό χειρισμό του
Yates, ο Simpson έπεσε ακόμα περισσότερο
και μοναδική λύση ήταν να κόψουν το σχοινί
που τους ένωνε, για να μην καταλήξουν και οι
δύο στο βάθος του γκρεμού. Ο Simpson κατάφερε να σωθεί και να καταγράψει την περιπέτειά του στο βιβλίο Touching The Void.
Η ταινία του Kevin MacDonald αποτελεί ένα
μείγμα ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, χρησιμοποιώντας αφηγήσεις των πραγματικών
ηρώων της ιστορίας παράλληλα με σκηνές
αναπαράστασης, γυρισμένες με τη βοήθεια

ηθοποιών. Ο MacDonald ακολουθεί από την
αρχή μια σταθερή σκηνοθετική προσέγγιση,
βασισμένη στη λιτότητα των εκφραστικών
μέσων και στο συνδυασμό της αφήγησης/
ανάμνησης με την αναπαράσταση. Με τη
σφιχτή αφήγηση καταφέρνει να κρατήσει
αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή.
Nordwand (2008). Η ταινία εξιστορεί
την πραγματική και δραματική ιστορία της
προσπάθειας για ανάβαση στο βόρειο τοίχο
του Eiger, που έγινε το 1936 από τους νεαρούς βαυαρούς Andi Hinterstoisser και Toni
Kurz. Βρισκόμαστε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου. Η προπαγάνδα
απαιτεί από την άρεια φυλή να είναι ανώτερη
όλων και η ανάβαση της “διαβολικής” βόρειας πλαγιάς Eiger των Αυστριακών τότε, Ελβετικών σήμερα Άλπεων, θα αποτελούσε την
απόλυτη τιμή για όποιον Γερμανό τα κατάφερνε. Μια πλαγιά που κανείς μέχρι τότε δεν
είχε καταφέρει να ανέβει. Η ναζιστική προπαγάνδα και πως αυτή επηρεάζει το νεανικό
ενθουσιασμό απασχολεί κατά κύριο λόγο τη
πρώτη ώρα της ταινίας ενώ μόνο η δεύτερη
ώρα ασχολείται με την ανάβαση. Αυτό που
δίνει νόημα στη ταινία είναι η πειστική ατμόσφαιρα και οι έντονες ορειβατικές σκηνές.
Wildest Dream (2010). Το φιλμ ακολουθεί τα ίχνη του Βρετανού εξερευνητή George
Mallory στην τελική του προσπάθεια να φτάσει στη κορυφή του Έβερεστ το 1924 και να
γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα κατακτούσε την υψηλότερη κορφή του κόσμου. Ντυμένος με μια γκαμπαρντίνα και φορώντας
παπούτσια με καρφιά στις σόλες, ο Mallory
ρίσκαρε τα πάντα κυνηγώντας το όνειρό του.
Για τελευταία φορά εθεάθη ζωντανός μόλις
244 μέτρα πιο κάτω από τη κορυφή του βουνού. Το 1999, ο διάσημος ορειβάτης Conrad
Anker ανακάλυψε τη παγωμένη σωρό του
Mallory, ψηλά στη λεγόμενη «ζώνη θανά25

του» του Έβερεστ. Το γεγονός αυτό ήταν μια
εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή του Anker.
Αξιοσημείωτο σε αυτή την υπόθεση, είναι
πως τα προσωπικά αντικείμενα που κουβάλαγε ο Mallory βρέθηκαν σχεδόν άθικτα
μέσα στα ρούχα του. Όμως το μόνο πράγμα
που έλειπε ήταν η φωτογραφία της συζύγου
του, Ruth, την οποία ο Mallory είχε υποσχεθεί να τη τοποθετήσει στη κορφή εάν πετύχαινε το στόχο του. Ο Anker επιστρέφει στο
Έβερεστ για να λύσει το μυστήριο γύρω από
τη μοιραία αποστολή και την εξαφάνιση ενός
από τους μεγαλύτερους εξερευνητές του κόσμου. Το «Wildest Dream» είναι μια ταινία,
στην οποία προβάλλονται ανέκδοτες φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, πράγμα που την
κάνει ακόμη πιο συναρπαστική. Ο Anker μαζί
με τον εξαιρετικό Βρετανό αναρριχητή Leo
Houlding ξεκινούν τη δική τους αναζήτηση
της κατάκτησης του Έβερεστ, ακολουθώντας
την αρχέτυπη διαδρομή της βορειοανατολικής κορυφογραμμής που έκανε ο Mallory το
1924. Στόχος τους είναι να ανακαλύψουν εάν
ο Mallory και ο συνορειβάτης του Andrew
Irvine πραγματικά έφτασαν στη κορφή. Στη
προσπάθειά τους πρέπει να κάνουν ελεύθερη
ανάβαση στο κακόφημο «Second Step», που
είναι ένας απότομος βράχος 27,5 μέτρων, με
τον ίδιο τρόπο που έπρεπε να το κάνουν ο

Mallory και ο Irvine 8 δεκαετίες νωρίτερα.
Το «Wildest Dream» είναι μια συμπαραγωγή της Altitude Films Production μαζί με την
Atlantic Productions που παρουσιάζουν η
Serengeti Entertainment μαζί με τη National
Geographic Entertainment. Η σκηνοθεσία
είναι του Anthony Geffen

Στις 21 Νοεμβρίου του 2010, το ορειβατικό φεστιβάλ στο Kendal της Αγγλίας, έριξε την
αυλαία του. Αποτελεί μια ετήσια συνάθροιση της ορειβατικής και αναρριχητικής κοινότητας
και κάθε χρονιά ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, περιλαμβάνει εκτός των άλλων, προβολή ταινιών, ορειβατικού περιεχομένου. Στα Χανιά επίσης,
διεξάγεται από το 2007 Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ορειβατικών Ταινιών με τίτλο, ταξιδεύοντας
στα βουνά του κόσμου. Το ιδιαίτερο αυτής της εκδήλωσης είναι ότι είναι αφιερωμένη στην
μνήμη ενός μεγάλου αθλητή που δεν είναι πια κοντά μας, του ορειβάτη αναρριχητή Βασίλη
Ναξάκη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολή ταινιών, εκθέσεις, slideshow, ομιλίες και αναρριχητική πίστα.
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Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας
Μάιος 2011 - Οκτώβριος 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Mάιος 2011
Κυριακή 8 Μαΐου
Αλωνίσταινα
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Κυριακή 15 Μαΐου
Διμινιό-Νερόμυλος
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Κυριακή 22 Μαΐου
Στρόπωνες
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Κυριακή 29 Μαΐου
Σαραντάπηχο-Εβροστίνα
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

Ιούνιος 2011
3-4-5-6 Ιουνίου
Ορεινή Ναυπακτία
Πληροφορίες στο γραφείο.

Κυριακή 12 Ιουνίου
Πολιτικά
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Κυριακή 19 Ιουνίου
Τράπεζα
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Κυριακή 26 Ιουνίου
Δίρφυ
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

Οκτώβριος 2011
Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Σέττα
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Κυριακή 30 Οκτωβρίου
Καμπιά
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δεκέμβριος 2011

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011, 20:00
Ανταλλαγή δώρων στα γραφεία (Αριστοτέλους 64).

Ιανουάριος 2012

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012
Κοπή πίτας στο κτήμα στο Μάτι Αττικής τα Θεοφάνεια
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012
Έκθεση Φωτογραφιών και προβολή video για τα 20 χρόνια ορειβατικής.
Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος (επί της Σταδίου).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

8-9-10 Ιουλίου
Ανάβαση στον Όλυμπο - Μύτικας 2.918μ.
Ανάβαση από Λιτόχωρο - Διασταύρωση - Πετρόστρουγκα - Οροπέδιο Μουσών
Κατάβαση από Ζωνάρια - Καταφύγιο Ζολώτα Πριόνια
Αναχώρηση: Παρασκευή 08/07 στις 19:00 μ.μ.
Β.Δ. : Δύσκολη - περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (25)
Διαμονή σε σκηνές και ξενώνα την Παρασκευή &
στο Καταφύγιο Αποστολίδη το Σάββατο
Αρχηγοί: Γιώργος Ξενιώτης - Τάσος Αυγέρης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

17-18 Σεπτεμβρίου
Πεζοπορίες στα μονοπάτια της Ύδρας
Αναχώρηση: Σάββατο 17/09 στις 9:00 από το
λιμάνι του Πειραιά
Β.Δ. : Εύκολη
Διαμονή σε δωμάτια
Αρχηγοί: Αγγελοπούλου Δήμητρα Τσιγκαροπούλου Σίσσυ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

16 Οκτωβρίου
Ποδηλατική Εκδρομή στο Αγκίστρι
Αναχώρηση στις 8:00 από το λιμάνι του Πειραιά
Αρχηγός: Θοδωρής Τσιρδήμος
27-28-29-30 Οκτωβρίου
Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη Κορυφή Γυφτόκαστρο (1.827 μ.)
Ανάβαση στην κορυφή Γυφτόκαστρο (1.827 μ.)
Διαμονή στο καταφύγιο - ξενώνα στον Λειβαδίτη
Ξάνθης
Β.Δ. : Εύκολη
Αναχώρηση: Πέμπτη 27/10 στις 19:00 π.μ.
Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος-Αλαφιώτης Αντώνης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

12-13 Νοεμβρίου
Γκιώνα 2.510 μ.
Ανάβαση από Καλοσκοπή - Βαθιά Λάκκα - Διάσελο - Κορυφή
Αναχώρηση: Σάββατο 12/11 στις 8:00 π.μ.
Β.Δ.: Μέτρια - Δύσκολη
Διαμονή σε ξενώνα στην Καλοσκοπή
Αρχηγοί: Αναστασόπουλος Νίκος Κουκουβάος Σπύρος

27 Νοεμβρίου, Μονοήμερη
Παρνασσός:
Διάσχιση Αράχωβα - Άνω Τιθωρέα
Διαδρομή από την Αράχωβα σε μονοπάτι μέχρι
το χωριό Άνω Τιθωρέα
Αναχώρηση: 6:30 π.μ.
Β.Δ. : Εύκολη
Αρχηγοί: Αντώνης Αλαφιώτης - Μίνα ΜαντάΣίσσυ Τσιγκαροπούλου

Φέρεται σε γνώση των μελών του Συνδέσμου ότι για τη χρήση των οικίσκων και
των λοιπών χώρων για την καλοκαιρινή περίοδο του 2011, ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ., θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1.Έναρξη περιόδου ορίστηκε η 1/7/2011 και λήξη η 4/9/2011.
2.Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους μέχρι 4/6/2011. 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 1/6 και ώρα 7.00 μ.μ
4.Οικονομικοί όροι.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

10-11 Δεκεμβρίου
Πεζοπορίες στα μονοπάτια του
Βορείου Ταΰγέτου
Διάσχιση της κορυφογραμμής του Β. Ταΰγέτου
από το Γεωργίτσι μέχρι το Λογκανίκο
Διαμονή σε ξενώνα και σχολείο στο Γεωργίτσι
Αναχώρηση: Σάββατο 10/12 στις 07:00 π.μ.
Η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια
μελών του συλλόγου ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
Β.Δ.: Εύκολη
Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος - Χρυσοστόμου Κώστας
23-24-25-26 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα στα Τζουμέρκα
Αναχώρηση: Παρασκευή 23/12 στις 19:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη
Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος - Αλαφιώτης
Αντώνης - Καραχάλιος Ανδρέας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

14-15 Ιανουαρίου
Όρος Μαίναλο,
20 χρόνια Ορειβατικής Ομάδας,
Κοπή πίτας
Διαδρομή από Αλωνίσταινα - καταφύγιο
(Σάββατο) & ανάβαση στην κορυφή Οστρακίνα
1.981 μ. (Κυριακή)
Διαμονή στο καταφύγιο του Μαινάλου
Χειμερινός εξοπλισμός
Αναχώρηση: Σάββατο 14/12 στις 07:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη - Μέτρια
Αρχηγοί: Δ.Σ.

Αφετηρία και τέρμα των ορειβατικών εκδρομών είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων & Βασ. Ηρακλείου).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

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
Ξενιώτης Γιώργος		
Αυγέρης Τάσος		
Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τσιρδήμος Θοδωρής		
Αλαφιώτης Αντώνης		
Κουκουβάος Σπύρος		

6972098727
6932162826
6977074359
6944363785
6977242014
2106617551

Αναστασόπουλος Νίκος
Χρυσοστόμου Κώστας
Καραχάλιος Ανδρέας		
Τσιγκαροπούλου Σίσσυ
Μαντά Μίνα			

6978365943
6972333487
6973888411
6932333845
6974031968

▪ 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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