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Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, δόθηκε η εκκίνηση 
στον 30ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν 

τις 9.000 για τη κλασική διαδρομή (42,195 χιλιομέτρων) και τις 20.000 
συνολικά σε όλες τις αποστάσεις, των 5 και 10 χιλιομέτρων. Νούμερο 
εντυπωσιακό, αν αναλογιστούμε το αρνητικά φορτισμένο περιβάλ-
λον, που επηρεάζει τη καθημερινότητα όλων μας. Για την Ιστορία, 
νικητής αναδείχτηκε ο Κενυάτης Ράιμον Μπετ, ο οποίος τερμάτισε σε 
2.11.35. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης, όχι όμως και 
διαδρομής, καθώς το 2.10.55 του Ιταλού Μπαλτίνι από την Ολυμπιάδα 
του 2004, άντεξε και αυτή τη φορά. 

Το ευχάριστο είναι, ότι για άλλη μία φορά είχαμε αρκετά μέλη του 
συνδέσμου μας, που κατάφεραν να τερματίσουν, στη κατά τεκμήριο, 
δυσκολότερη Μαραθώνια διαδρομή, του κόσμου. Παιδιά, που αν-
δρώθηκαν ορειβατικά στο Πάνα, απέδειξαν ότι η δοκιμασία της ορει-
βασίας, σφυρηλατεί χαρακτήρες, ικανούς για τα πιο ακραία αθλητικά 
κατορθώματα. 

Το Διοικητικό συμβούλιο 
του Συνδέσμου  

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 
Ο Πάνας, για αυτό το εξάμηνο που 

μας πέρασε, είχε να επιδείξει αξιόλο-
γες δραστηριότητες στην ορεινή ελληνική 
ύπαιθρο.

Περιηγήθηκε στην ορεινή Αρκαδία, 
γνωρίζοντας από κοντά το σπήλαιο στο 
χωριό Κάψια.

Επισκέφτηκε τη δυτική Αττική, τις πλα-
γιές του Κιθαιρώνα, και τις παραθαλάσ-
σιες περιοχές του Αλεποχωρίου. Πεζοπό-
ρησε στην ορεινή Κορινθία και απόλαυσε 
την ομορφιά του τοπίου της λίμνης Στυμ-
φαλίας. Έφτασε μέχρι τις σκιερές και δα-
σοσκέπαστες πλαγιές του Ανατολικού Πη-
λίου στη Ζαγορά και το Πουρί. Ανέβη-
κε στην απαιτητική κορφή του Παναιτω-
λικού, αγναντεύοντας τη λίμνη Τριχωνί-
δα. Παράλληλα όμως μέλη του έτρεξαν σε 
αγώνες ορεινού τρεξίματος, συμμετείχαν 
στον 30ο κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών και 
ένιωσαν τη χαρά της άθλησης και της επα-
φής με τη φύση.

Ο Πάνας, παρ' όλη την οικονομική κρί-
ση που βιώνει η χώρα μας, συνεχίζει και θα 
συνεχίζει να προσφέρει στα μέλη του και 
στους φίλους του βουνού αξίες της συ-
ντροφικότητας, της πειθαρχίας, της αγά-
πης για τη φύση.  Στόχος του θα είναι η 
ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια για να 
φέρει σε επαφή με την ορεινή φύση περισ-
σότερους ανθρώπους, μέσα από την οποία 
θα καταφέρουν να ξεπεράσουν προβλήμα-
τα της αστικής καθημερινότητας και των 
οικονομικών δυσχερειών. 

Το βουνό μας ενώνει και σε αυτό θα 
στοχεύει ο Πάνας.   
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Αναδρομή στα παιδικά μου χρόνια με 
τον ήρωα Ηρακλή και τις Στυμφαλί-

δες Όρνιθες. Ξεκινήσαμε με αποσκευές τις 
παιδικές μας αναμνήσεις. Το πούλμαν ανη-
φόρισε μέσα από έναν καταπράσινο κάμπο 
με διάσπαρτα σειρίτια από αγριολούλου-
δα. Το μουσείο εντυπωσιακό, χτισμένο 
πάνω σε βράχο, εδέσποζε της περιοχής με 
την αποξηραμένη λίμνη στα πόδια του. (Α΄ 
βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό). Η 
σύγχρονη μουσειακή αντίληψη αποτυπώ-
θηκε στο ανάγλυφο ομοίωμα της περιοχής 
και στις διαφάνειες.

Αυτό μας βοήθησε να καταλάβουμε τις 
εισροές και εκροές των υδάτων, που σαν 

φλέβες διαπερνούν το σώμα της περιοχής. Σε 
άλλη αίθουσα χρηστικά αντικείμενα, γεωρ-
γικά και μελισσοκομικά εργαλεία μας ολο-
κλήρωσαν την εικόνα της εποχής.

Όταν τελείωσε η περιήγηση, οι εκδρομείς 
πεζοπόρησαν και κατέληξαν στο χωριό Λαύ-
κα, στις παρυφές του Ολίγυρτου. Επιστρέφο-
ντας έγινε ο απολογισμός από την Πόπη, και 
με την διαπίστωση ότι ήταν μία εκδρομή που 
συνδύαζε την φύση, την πεζοπορία και τον 
πολιτισμό. Ευχαριστήσαμε το Νίκο, που πά-
ντοτε συμβάλει με τις πληροφορίες του στην 
επιτυχία της εκδρομής. Έτσι, φτάσαμε στο 
τέρμα με την ευχή και την ελπίδα ότι θα συ-
ναντηθούμε την άλλη Κυριακή.

Εκδρομή στο χωριό Κάψια 21-10-2012

Στο χωριό Κάψια, της Αρκαδίας, των μύ-
θων βρεθήκαμε στις 21 Νοεμβρίου. 1,5 

χιλ. βόρεια του χωριού υπάρχει σπήλαιο, ένα 
από τα 10 πιο αξιόλογα της Ελλάδας.

Αξεπέραστος καλλιτέχνης η φύση, σμίλε-
ψε καλλιτεχνήματα μοναδικά. Σταλακτίτες 
κατάλευκοι, αλλά και άλλοι με τους πιο σπά-
νιους χρωματισμούς από άλλα γνωστά Ελ-
ληνικά σπήλαια. Χρώματα πρασινογάλαζα, 
κόκκινα της φωτιάς, κίτρινα της ώχρας. Ένα 
μοναδικό θέαμα φυσικής τέχνης. 

Η επίσκεψη στο οινοποιείο Καλόγρη που 
ακολούθησε δεν είχε μόνο οπτική απόλαυση 
αλλά και γευστική. Αισθητικά πανέμορφοι 
οι χώροι του οινοποιείου. Φιλόξενη η ατμό-
σφαιρα, παρόντα όλα τα μέλη της οικογένει-
ας Καλόγρη. Στο άνετο καθιστικό γευτήκαμε 
σπιτικές πίτες και δοκιμάσαμε προϊόντα του 
φυσικού πλούτου της Αρκαδικής γης. 

Μετά το γεύμα σε ταβερνάκι του χωριού, 
ανηφορίσαμε στην ελατοσκέπαστη Βυτίνα. Μια 
εκδρομή πλούσια σε βιώματα και εντυπώσεις.

Νοέμβριος. Τον υποδεχτήκαμε στις 4 
του μήνα στην Κυριακάτικη εκδρο-

μή μας. Μελετήσαμε την ταυτότητά του 
μέσα στο πούλμαν. Είναι ο μήνας με τα πολ-
λά ονόματα : Άι-Ταξιάρχης, Κρασομηνάς, 
Βροχάρης. Φέρνει το χειμώνα και φωνάζει 
στους κτηνοτρόφους να κατεβούν στα χει-
μαδιά. Στη δόξα τους τα σύννεφα. «Τρέχουν 
στον ουρανό, παίζουν κρυφτό με τον ήλιο 
και το φεγγάρι, άλλα ψηλά, λευκά και ακίν-
δυνα, άλλα χαμηλά, μαύρα και απειλητικά» 
θα γράψει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεω-
ρολόγος – ερευνητής.

Αργότερα ο Νοέμβριος μας υποδέχτηκε 
στον Άι-Γιάννη το Μακρυνό μετά από μία 
μαγευτική διαδρομή στα Γεράνεια. Ο Νίκος 
μας μετέφερε στα χρόνια της αθωότητας 
και μέσα από το αναγνωστικό της Γ΄ Δημο-
τικού  ζωντάνεψε ο μύθος του Ίβικου. Και 

η Πόπη, με αφορμή τη φύση αυτή την επο-
χή, μας απήγγειλε στίχους του Λ. Πορφύρα, 
του ποιητή που τραγούδησε «δειλινά και 
Φθινόπωρα» με απλό συναίσθημα.

Αργότερα, καθώς το λεωφορείο έτρε-
χε στον παραλιακό δρόμο προς το Σχίνο, 
οι εικόνες που εναλλάσσονταν πανέμορ-
φες. Πράσινο και γαλάζιο έφτιαχνε μοναδι-
κές ζωγραφιές, που συμπλήρωνε ο ουρανός, 
ένας ουρανός με σύννεφα από βαμβάκι.

Το ταβερνάκι στο Σχίνο ακουμπού-
σε στο κύμα. Οι τολμηροί κολύμπησαν. 
Όλοι δοκιμάσαμε θαλασσινές λιχουδιές. Ο 
Στράτος με την κιθάρα του μελωδικό διά-
λειμμα. Το περπάτημα ως την Περαχώρα 
ζωογόνο. Η δύση στο Λουτράκι βελούδι-
νη. Και αυτή την Κυριακή και κάθε Κυρια-
κή περνάμε τα τείχη και στη φύση ελευθε-
ρώνουμε την ψυχή μας. 

Εκδρομή : Αλεποχώρι – Σχίνος  4-11-2012  

Εκδρομή στην Στυμφαλία Κορινθίας

Οι Πάνες στους Καταράκτες της Υπάτης
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διαδέχεται ο γιός του Γοδεφρείδος, ή «μισίρ 
Τζεφρές» όπως τον αποκαλεί το μοναδικό 
φραγκικό μεσαιωνικό έπος που αναφέρεται 
στον ελλαδικό χώρο,  «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΟΡΕΩΣ».

Η βαρονία, περιελάμβανε στην αρμοδιό-
τητά της, περίπου την περιοχή που σήμερα 
αποτελεί τις επαρχίες Γορτυνίας και Μεγα-
λόπολης του Νομού Αρκαδίας, μέρος της 
σημερινής ορεινής άνω Μεσσηνίας που συ-
νορεύει με την Αρκαδία στην περιοχή πίσω 
από το Λύκαιο όρος προς στο φαράγγι της 
Νέδας και μια μικρή περιοχή στα βόρεια, 
που σήμερα ανήκει στο νότιο τμήμα της 
επαρχίας Καλαβρύτων, πάνω από την σημε-
ρινή παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Πάτρας 
(γνωστής σαν 111).

Οι Φράγκοι όμως, κατακτητές καθώς 

ήταν, δεν άφησαν απογόνους πίσω τους και 
δεν αναμείχθηκαν με τους κατοίκους της 
περιοχής, αφού τους χώριζε από αυτούς το 
αμοιβαίο και βαθύ ταξικό μίσος.

Τρία χρόνια μετά, το κάστρο καταλαμβά-
νουν οι Παλαιολόγοι (Ανδρόνικος Ασάν) και 
το εντάσσουν στο δεσποτάτο του Μυστρά.

Δέκα χρόνια μετά την Άλωση της Πόλης 
(1.463 μ.χ.), το κάστρο πέφτει στα χέρια των 
Οθωμανών και η παλιά βαρονία της Καρύ-
ταινας, γίνεται ομώνυμο βιλαέτι.

Στα χρόνια του μεγάλου ξεσηκωμού, το 
τουρκοκρατούμενο κάστρο της πολιορ-
κήθηκε από τις δυνάμεις των ελλήνων, με 
στρατηγό το Γέρο του Μοριά. Κατά την πο-
λιορκία, οι ακόμα άμαθοι από πόλεμο έλλη-
νες, μόλις είδαν να έρχονται τουρκικές ενι-
σχύσεις από την Τριπολιτσά, εγκατέλειψαν 

Σεμινάριο 
χειμερινού βουνού

Τόπος που συναντώνται διαφορετικές 
εποχές. Λες και η κάθε εποχή άφησε 
το δικό της κομματάκι μνήμης στο 

πάζλ της Καρύταινας. Τα πιο μεγάλα όμως 
και έντονα κομμάτια της, αυτά που γίνο-
νται αμέσως αντιληπτά από τον ταξιδευτή, 
είναι αυτά του μεσαίωνα και των νεώτερων 
χρόνων. Είναι οι κλαγγές από τους σιδερό-
φραχτους ιππότες της και η μυρωδιά από το 
μπαρούτι του ’21. 

Χτισμένη στη θέση της αρχαίας αρκαδικής 
πόλης Βρένθης, που ο μεγάλος ταξιδευτής 
της αρχαιότητας Παυσανίας βρήκε ερειπω-
μένη, όταν πέρασε από αυτά τα μέρη, όπως 
μας πληροφορεί στα «ΑΡΚΑΔΙΚΑ» του. Η 
Βρένθη, ήταν -καθώς λέγεται- χτισμένη στο 
ίδιο σημείο που αργότερα, στα μεσαιωνι-
κά χρόνια, έχτισε το κάστρο ο Ούγκω Ντε 
Μπρυγιέρ, Φράγκος βαρόνος ιδρυτής της 
βαρονίας της Καρύταινας. Σήμερα, δεν σώ-
ζεται τίποτα απ’ αυτήν.

Η Βρένθη, βρίσκονταν δεξιά του αρχαίου 
δρόμου που ένωνε τη Γόρτυνα με τη Μεγα-
λόπολη, όπως και σήμερα η Καρύταινα. Ο 
ίδιος δρόμος που περνά από το σημερινό 
Μουλάτσι (βλέπε Ελληνικό) και συνεχίζει 
στην Αρχαία Γόρτυνα στις όχθες του Λού-
σιου. Φαίνεται πως ο αρχαίος αυτός δρόμος 
συνέχιζε προς την αρχαία Τεύθιδα και τα αρ-
χαία Μάραθα (σημ. Βλαχοράφτης). 

Ο ίδιος δρόμος, ασφαλτοστρωμένος σή-
μερα, κρύβει κάτω από την άσφαλτο την 
πανάρχαια ιστορία του. Κάπου εκεί, μας 
αφηγείται ο Παυσανίας, σ’ αυτόν τον δρό-

μο, ανάμεσα στο σημερινό Ελληνικό και την 
Καρύταινα (τότε Βρένθη), πρέπει να βρίσκο-
νταν (ή βρίσκεται ακόμη;) και το Παραιβα-
σίο, δηλαδή το μνήμα όσων έπεσαν στη μάχη 
εναντίον του Κλεομένη, ο οποίος παραβία-
σε τη συνθήκη. Οι ακριβείς περιγραφές του 
περιηγητή, «φωτογραφίζουν» σχεδόν ακόμη 
και το σημείο! Η των νεοελλήνων Πολιτεία 
όμως, που έχει πάντα, ως γνωστόν, άλλες 
προτεραιότητες από αυτές της διάσωσης της 
ιστορικής κληρονομιάς της χώρας, είτε το 
αγνοεί, είτε κωφεύει, προς μεγάλη χαρά των 
αρχαιοκαπήλων.

Κατά τον 13ο μ.χ. αιώνα, κατεβαίνουν στο 
Μοριά κατά κύματα, Σλάβοι και Αλβανοί 
νομάδες (από όπου και το τοπωνύμιο Σκορ-
τά), και εγκαθίστανται στην περιοχή. Παρά 
τις όποιες συγκρούσεις και τριβές (πολλές 
φορές βίαιες και αιματηρές) με τους παλαι-
ότερους κατοίκους, θα ενταχθούν, θα αφο-
μοιωθούν (χριστιανοί κι εκείνοι όντες), θα 
εξελληνιστούν γλωσσικά και πολιτιστικά και 
θα αναμειχθούν με τους παλιούς κατοίκους, 
συναποτελώντας τους νεοέλληνες Αρκάδες.

Η πιθανότερη προέλευση του ονόματος 
της Καρύταινας, είναι η σλαβόφωνη παρα-
φθορά της ονομασίας Γόρτυνα (Γόρτνα - 
Κόρτνα – Καρίταινα – Καρύταινα).

Την περίοδο της Φραγκοκρατίας, εξαιτί-
ας της οχυρής της θέσης, γίνεται έδρα ομώ-
νυμης βαρονίας (1.320 μ.χ.), υπαγόμενης 
στο Δεσπότη του Μοριά Γοδεφρείδο Βιλλε-
αρδουΐνο.  Πρώτος αφέντης και ιδρυτής του 
κάστρου, ο Ούγκω Ντε Μπρυγιέρ, που τον 

Καρύταινα
του Γρηγόρη Χρονόπουλου

Παρεκκλήσι, αφιερωμένο στην Παναγία, στην 
παλιά γέφυρα του Αλφειού ποταμού.
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πέτρινο γεφύρι του Αλφειού, κατασκευή των 
Φράγκων. Η μια πέτρινη κολόνα του είναι 
και εκκλησάκι. Το γεφύρι αυτό, βλέπαμε πριν 
από μερικά χρόνια στο χαρτονόμισμα του 
πεντοχίλιαρου πριν το νόμισμα της δραχμής 
περάσει στην ιστορία.

Κατά μήκος του ποταμού, υπήρχαν παλιά νε-
ρόμυλοι. Το απομεινάρι ενός από αυτούς, σώζε-
ται απέναντι από το παλιό πέτρινο γεφύρι.

Η Καρύταινα, μαζί με τη Μονεμβάσια και 
το Μυστρά,  αποτελούν τις πιο υποδειγμα-
τικές περιοχές ολοκληρωμένων  συνόλων 
μεσαιωνικών μνημείων στην Πελοπόννησο. 
Δυστυχώς, η εικόνα που παρουσιάζει σήμε-
ρα αυτό το μεσαιωνικό στολίδι της Ελλάδας, 
είναι εικόνα εγκατάλειψης. 

Τελευταία ελπίδα, είναι το επιτελείο ειδι-
κών επιστημόνων που ανέλαβε πρόσφατα 
την αναστύλωση των μνημείων της, υπό την 
επίβλεψη του Δήμου Γόρτυνος και τη χορη-
γία της Εθνικής Τράπεζας.

Μια βόλτα στα παλιά σοκάκια του χωριού, 
είναι πάντα ενδιαφέρουσα και ξεκουράζει 
τον περιηγητή που αναζητά τη γαλήνη, την 
ηρεμία και την ομορφιά που προσφέρει η 
παραδοσιακή ατμόσφαιρα και του δίνει τη 

δυνατότητα να αποδράσει για λίγο, ταξιδεύ-
οντας σε  άλλη εποχή. 

Ο οικιστικός ιστός, εξαπλώνεται γύρω από 
το κάστρο (με μοναδικό κενό τη νότια πλευ-
ρά του λόφου) ενώ έχει επεκταθεί και στον 
απέναντι από αυτό λόφο του Άη Λιά. Το ση-
μερινό εμπορικό κέντρο και η πλατεία, βρί-
σκονται στο διάσελο αυτών των δύο υψωμά-
των. Ο πιο παλιός οικισμός της Καρύταινας, 
βρίσκεται στην πίσω πλευρά του λόφου του 
κάστρου, όπως τον κοιτάζει ο επισκέπτης ερ-
χόμενος από το δρόμο της Μεγαλόπολης. Λέ-
γεται και πίσω μαχαλάς ή παλιά Καρύταινα.

Η σημερινή Καρύταινα, χτισμένη στην 
ανατολική λοφοπλαγιά του κάστρου, κοι-
τάζει κατάφατσα τον ήλιο που ξεπροβάλλει 
κάθε πρωινό στα βάθος του ορίζοντα, από τα 
μέρη της Τρίπολης. 

Χτυπημένη από την αιθάλη της Μεγαλό-
πολης, εγκαταλειμμένη από την αδιαφορία 
μιας ανάλγητης, ανιστόρητης και ανύπαρ-
κτης πολιτείας,  αντιστέκεται πάντα όμορφη, 
γραφική, πανώρια, με την πέτρινη σμιλεμένη 
ψυχή της μπαρουτοκαπνισμένη. 

Το «Τολέδο της Ελλάδας», όπως την απο-
κάλεσε ο Νίκος Καζαντζάκης.

τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος κινδύνεψε να 
συλληφθεί. Φονική μάχη με τους τούρκους 
του κάστρου, έδωσε και σώμα Μανιατών με 
τον Κολοκοτρώνη, στο έμπα του χωριού, 
στον Αγ. Αθανάσιο, απέναντι από το σημε-
ρινό δημοτικό σχολείο.

Το κάστρο, περιήλθε τελικά στα χέρια των 
ελλήνων, ύστερα από την πτώση της Τριπο-
λιτσάς και μετά από διαπραγματεύσεις με 
τους έγκλειστους εκεί τούρκους.

Με την είσοδο του Ιμπραήμ στην Πελο-
πόννησο (1826), το κάστρο οχυρώθηκε από 
τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη και τον γιό του 
Γενναίο και ενισχύθηκε με περισσότερα κα-
νόνια που έφεραν από το πούσι του Λάλα 
Ηλείας. Εδώ κατέφυγαν οι κατατρεγμένοι 
Μοραΐτες, από το μαχαίρι και τη φωτιά του 
Ιμπραήμ. Αλλά ήταν και το προπύργιο των 
απροσκύνητων στο Μοριά, όταν όλος είχε 
γονατίσει στα πόδια του Μπραΐμη. «….. Οι 
Πατραίοι, οι Καλαβρυτινοί και μέρος Φανα-
ρίταις, οπού ήτον προσκυνημένοι, γράφουν 
του Ιμπραΐμη να μη μας τυραννάη. Από το 
ένα μέρος ημείς, από το άλλο η Καρύταινα. 
Όσο η Καρύταινα ζωντανή, δεν ησυχάζο-
μεν. Το προσκύνημά μας δεν ωφελεί ……». 
(Γεωργίου Τερτσέτη: Απομνημονεύματα Θ. 
Κολοκοτρώνη).

Η Καρύταινα, διοικούνταν εκείνα τα χρό-
νια από Δημογεροντία, που είχε παράλληλα 
διοικητικές και δικαστικές αρμοδιότητες και 
φημίζονταν για την άμεμπτη απονομή δικαι-
οσύνης και τον σώφρονα τρόπο διαχείρισης 
του κάστρου και της πόλης, όπως μας πληρο-
φορεί ο αγωνιστής Φωτάκος στα απομνημο-
νεύματά του. Για το λόγο αυτό, ο Όθωνας της 
άφησε πολλές τοπικές διοικητικές και δικα-
στικές αρμοδιότητες μετά την ανεξαρτησία. 

Το χωριό κηρύχθηκε διατηρητέος οικι-
σμός (με Προεδρικό Διάταγμα του 1978), με 
αποτέλεσμα να σωθούν από την τσιμεντο-

ποίηση πολλά πέτρινα οικοδομήματα. 
Μετά τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»,  είναι έδρα 

του Δήμου Γόρτυνος.
Έχει δύο βυζαντινές εκκλησίες (τον Αγ. 

Νικόλαο και την Παναγιά) που είναι και οι 
δύο οι εκκλησίες των δύο νεκροταφείων του 
χωριού. Οι εκκλησίες αυτές «προστατεύο-
νται» και «συντηρούνται» από την εφορία 
βυζαντινών αρχαιοτήτων Σπάρτης και παρα-
μένουν συνήθως κλειστές για το κοινό. 

Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και άλλες πέτρινες νεώτερες:

Ο Αγ. Αθανάσιος, αφιερωμένος στον πο-
λιούχο άγιο του χωριού Αγ. Αθανάσιο Χρι-
στιανουπόλεως, που γιορτάζεται με πανηγύ-
ρι και «γουρνοπούλα» από τους καρυτινούς, 
κάθε 17η Μαΐου.

Η Ευαγγελίστρια, η μεγαλύτερη και η 
μητρόπολη του χωριού, δεσπόζει πάνω από 
την πλατεία, με τους ανδριάντες των «εξεχό-
ντων» ανδρών του.

Ο Άη  Λιάς, στην κορφή του απέναντι από 
το κάστρο λόφου. 

Η Παναγιά του Κάστρου, που βρίσκεται 
κάτω από το κάστρο και λέγεται πως είναι 
τάμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Πολλά μικρότερα εκκλησάκια σκορπισμένα 
μέσα στο χωριό, αλλά και πολλά ξωκλήσια.

Η Καρύταινα έχει και δύο παλιούς πέτρι-
νους πύργους. Ο ένας βρίσκεται ακριβώς κάτω 
από το κάστρο και ανήκε κάποτε στη γνωστή 
καρυτινή οικογένεια των Ματζουράνηδων. Ο 
δεύτερος (υπό κατάρευση και αναστήλωση), 
είναι αυτός της Λεβένταινας που τον συνα-
ντάμε στο σοκάκι μετά τη διασταύρωση του 
κάστρου, πηγαίνοντας για τον πίσω μαχαλά.

Πολλές και οι παλιές πέτρινες βρύσες και 
οι πηγές γύρο και μέσα στο χωριό, όπως το 
Κορμπίτσι, το Σπολάτι, το Παλατάκι, η Κε-
φαλόβρυση.

Φημισμένο τέλος και το παλιό πολύτοξο 

Αλφειός ποταμός.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ

ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ 
ΑΛΠΕΙΣ

Αναμφισβήτητα, οι Άλπεις αποτελούν 
έναν απέραντο παράδεισο για τους λά-

τρεις του βουνού και όλων των σχετικών 
δραστηριοτήτων. 

Αποφασίζοντας τον περασμένο Μάιο να 
λάβω μέρος στο Διεθνή Μαραθώνιο του 
Jungfrau, στην Ελβετία, ήμουνα σίγουρος 
ότι όχι μόνο θα βίωνα μία αξέχαστη αθλητι-
κή εμπειρία (η διαδρομή του συγκεκριμένου 
αγώνα θεωρείται από τις ωραιότερες στον 
κόσμο), αλλά και ότι θα είχα την ευκαιρία να 
περιηγηθώ σε ένα από τα ομορφότερα μέρη 
των Ελβετικών Άλπεων, τις Βερνικές Άλπεις, 
όπου βρίσκονται μερικές από τις υψηλότερες 
και εντυπωσιακότερες κορυφές του τεράστι-
ου αυτού ορεινού όγκου.

Ύστερα από διαδρομή 2 ωρών και 15 λε-
πτών με τρένο, από το αεροδρόμιο της Ζυ-
ρίχης, έφθασα στο Interlaken, γνωστό θέ-

ρετρο, το οποίο αποτελεί την αφετηρία και 
κέντρο της διοργάνωσης του Μαραθωνίου 
του Jungfrau. Όμορφη κωμόπολη,  με το χα-
ρακτηριστικό Ελβετικό –Αλπικό στυλ στην 
όψη και αρχιτεκτονική της, βρίσκεται όπως 
λέει και το όνομά της ανάμεσα σε δύο λίμνες, 
τη λίμνη Thun και τη λίμνη Brienz.

Ξεκινώντας τον αγώνα, το πρωί της Κυ-
ριακής 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με άλλους 6.500 
δρομείς, ένιωθα την περιέργεια και ανυπο-
μονησία να δω για πρώτη φορά από κοντά 
την ομορφιά του Αλπικού τοπίου που η δια-
δρομή θα προσέφερε απλόχερα. Ύστερα από 
τα 10 πρώτα χιλιόμετρα, οδηγηθήκαμε στην 
καταπράσινη κοιλάδα του  Lauterbrunnen, 
μία από τις ωραιότερες και μεγαλύτερες σε 
μήκος Αλπικές κοιλάδες, η οποία είναι γε-
μάτη από πηγές και καταρράκτες και πε-
ριβάλλεται από πανύψηλες βουνοκορφές. 

Μετά από άλλα 10 χιλιόμετρα, διασχίσα-
με το ομώνυμο χωριό και οι κορυφές φαι-
νόντουσαν πλέον ευδιάκριτα η μία μετά την 
άλλη, με ψηλότερη και ιδαίτερα εντυπωσια-
κή το Jungfrau (4.158 μ.), το ‘Παρθένο βου-
νό’ που σύμφωνα με την παράδοση πήρε 
αυτή την ονομασία διότι την εποχή που του 
δόθηκε ήταν απρόσιτο και η ανάβαση σε 
αυτό απαγορευτική. Την άνεση της επίπεδης 
διαδρομής διαδέχτηκε κοπιαστική, απότομη 
ανάβαση 4 χιλιομέτρων και 500 περίπου μέ-
τρων υψομετρικής διαφοράς, έως το εξίσου 
όμορφο χωριό – θέρετρο Wengen (στα 1.274 
μ.) και η ανηφόρα συνεχίστηκε, όχι τόσο 
απότομη αλλά πάντα κοπιαστική έως την 
τοποθεσία Wegernalp (στα 1.874 μ.) όπου 
βρίσκεται το 38ο χιλιόμετρο της Μαραθώνι-
ας διαδρομής. Η αίσθηση ότι τελευταίο μέ-
ρος της διαδρομής θα ήταν σχετικά εύκολο 

και ανώδυνο αποδείχθηκε πλήρης ψευδαί-
σθηση, αφού τα επόμενα 3 χιλιόμετρα ήταν 
το δυσκολότερο μέρος της, με το στενό και 
έντονα ανηφορικό μονοπάτι να σε ανεβά-
ζει στα 2.200 μ. δοκιμάζοντας τις σωματικές 
και ψυχολογικές δυνάμεις. Βαριές ανάσες, 
μικρά βήματα, προσπάθεια σε υψηλή έντα-
ση, αλλά η ομορφιά του τοπίου σε αποζημί-
ωνε απόλυτα: απολαυστική θέα, σαν σε καρτ 
ποστάλ, των τρίδυμων κορυφών Jungfrau 
(4.158 μ.), Monch (4.107 μ.) και Eiger (3.970 
μ.). Φθάνοντας στον τερματισμό, στην το-
ποθεσία Kleine Scheidegg (στα 2.061 μ.) ξε-
χνούσες μονομιάς την κούραση και την τα-
λαιπωρία, απολαμβάνοντας με περισσότε-
ρη άνεση πλέον τη θέα των τριών γιγάντων, 
έχοντας ακριβώς από πάνω την περιβόητη, 
εντελώς κάθετη, βορεινή πλευρά του Eiger, 
η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

του Τάσου Κασιώλα

Άποψη του Jungfrau

Άποψη του Jungfrau από το Interlaken



12 13

προκλήσεις για τους πλέον ικανούς ορειβά-
τες και αναρριχητές.

Την επόμενη μέρα, παρά την κόπωση από 
τον αγώνα, θεώρησα επιβεβλημένο να επι-
σκεφτώ το πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό 
αξιοθέατο της ευρύτερης περιοχής, το περί-
φημο Jungfraujoch, καταφύγιο – πολυχώρο 
– κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, που 
βρίσκεται σε ύψος περίπου 3.500 μ., ακριβώς 
στον αυχένα που συνδέει τις κορυφές Jung-
frau και Monch. Η ανάβαση για το Jungfrau-
joch ξεκινά από το Kleine Scheidegg και γί-
νεται με ειδικό τρένο το οποίο μετα από λίγα 
λεπτά εισέρχεται στην κυριολεξία στα σπλά-
χνα των βουνών (Eiger και Monch) ακολου-
θώντας ένα τούνελ μήκους 7 χιλιομέτρων 
του οποίου η κατασκευή διήρκησε 16 χρό-
νια. Ύστερα από 30 λεπτά διαδρομής μέσα 
στο βουνό το τρένο φθάνει στον τερματι-
κό σταθμό του Jungfraujoch, πάντα σε εσω-
τερικό χώρο, ο οποίος είναι ο σιδηροδρομι-
κός σταθμός με το μεγαλύτερο υψόμετρο σε 

ολόκληρη την Ευρώπη (3.484 μ.).  
Η τετράωρη παραμονή μου στο Jungfrau-

joch ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπει-
ρία. Μια σειρά από δραστηριότητες βρίσκο-
νται στη διάθεση των επισκεπτών, ενδεικτι-
κά αναφέρω την ανάβαση με ανελκυστήρα 
στο παρατηρητήριο Sphinx (στα 3.571 μ.) 
με απίστευτη θέα σε όλες τις γύρω κορυφές, 
την επίσκεψη στο Ice Palace, μια σειρά από 
σήραγγες μέσα στον πάγο με καλλιτεχνικές 
δημιουργίες από πάγο, το Alpine Sensation, 
χώρο προβολής ολιγόλεπτων βίντεο για τις 
Άλπεις, τα μορφολογικά τους χαρακτηρι-
στικά και τις κλιματολογικές τους συνθήκες. 
Για τους πλέον δραστήριους, υπάρχει η επι-
λογή της εξόδου από τον κλειστό χώρο του 
Jugfraujoch, για δραστηριότητες αναψυχής 
στο χιόνι, αλλά και για πεζοπορία είτε προς 
τον περίφημο παγετώνα Aletsch η αρχή του 
οποίου είναι μερικές δεκάδες μέτρα μακριά, 
είτε προς το μικρότερο καταφύγιο Monch-
johutte, το οποίο προσεγγίζεται μετά από 45 

Ο παγετώνας Aletsch
Μια πλευρά του Jungfrau

Jugfraujoch από το παρατηρητήριο Sphinx

λεπτά πορείας σε χιονισμέ-
νη διαδρομή.

Οι εικόνες αυτές από το 
Jungfraujoch ήταν ο ωραι-
ότερος επίλογος του τα-
ξιδιού στις Ελβετικές Άλ-
πεις. Παίρνοντας το τρένο 
της επιστροφής στη Ζυρίχη, 
για την επόμενη πτήση για 
Αθήνα, οι λέξεις ‘στο επανι-
δείν’ ήρθαν αυθόρμητα στη 
σκέψη μου, με την ευχή η 
επιστροφή να γίνει όσο το 
δυνατό πιο σύντομα.
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30ος 

Ολοένα και περισσότεροι δρομείς κάθε 
χρόνο, σπεύδουν να δηλώσουν συμ-

μετοχή στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέ-
τρων, καθώς και στον δύσκολο και συνάμα 
ιστορικό αγώνα του Κλασικού Μαραθωνίου 
Αθηνών, των  42 χιλιομέτρων. 26000 δρομείς 
συνολικά φέτος, εκ των οποίων οι 9500 στην 
κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα στο 
Καλλιμάρμαρο στάδιο, έδωσαν μια άλλη 
πνοή στην πόλη των Αθηνών στις 11 Νοεμ-
βρίου. Νέα παιδιά, αρχάριοι δρομείς, έμπει-
ροι πρωταθλητές καθώς και η elite του μαρα-
θωνίου διεθνώς, όλοι μαζί, βίωσαν τη μαγεία 
της συμμετοχής στους αγώνες αυτούς και αι-
σθάνθηκαν ότι αποτελούν και αυτοί κομμάτι 
της ιστορίας.

Οι ανάσες ρυθμικές, το κορμί σε διαρκή 
κίνηση, οι παλμοί κοντά στους 150 και το 
μυαλό σε εγρήγορση για να συντονίζει όλες 
τις αισθήσεις. Τα χιλιόμετρα πολλά, οι μύες 
των ποδιών διαμαρτύρονται, οι αρθρώσεις 
καταπονούνται έντονα και ο πόνος μετά το 
30ό χιλιόμετρο γίνεται μόνιμος σύντροφος. 
Η διαχείριση του πόνου αυτού γίνεται πλέ-
ον πνευματικά, για να τον υπερνικήσεις και 
να μην εγκαταλείψεις. Η προσμονή για τον 
τερματισμό σου δίνει δύναμη, τα χειροκρο-
τήματα των χιλιάδων θεατών σου δίνει κου-
ράγιο και η πρόκληση μεγαλώνει. Έχεις πε-
ράσει τα δύσκολα ανηφορικά τμήματα, το 

σώμα όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί και 
να ανεβάσεις ρυθμό. Αντλείς πλέον και τα 
τελευταία αποθέματα υπομονής, πείσματος 
και δύναμης για να ανταποκριθείς στο δύ-
σκολο αυτό εγχείρημα. Η ιδέα ότι τρέχεις 
στην ίδια γη όπου πριν 2500 χρόνια ο ημερο-
δρόμος Φειδιππίδης έφτανε από το Μαραθώ-
να στην Αθήνα για να πει το περίφημο ‘Νενι-
κήκαμεν’, σε κάνει να βιώνεις πρωτόγνωρες 
συγκινήσεις μέσα σου.

Η κατηφόρα δεν σε βοηθά και τόσο όσο εί-
χες σκεφτεί. Είσαι όμως πολύ κοντά, καθώς 
έχεις φτάσει στο 40ό χιλιόμετρο. Ο κόσμος 
γύρω σου σε παροτρύνει να συνεχίσεις. Τα 
λόγια των πιο έμπειρων φίλων σου σε προ-
φύλαξαν από τα δύσκολα, και σε συντρο-
φεύουν μέχρι το τέλος. Τρέχεις ήδη  από τις 
9.00 ασταμάτητα και η ώρα κοντεύει 14.00. 
Μπαίνεις στον περίφημο δρόμο του Ηρώ-
δου Αττικού. Βλέπεις πλέον το Καλλιμάρμα-
ρο στάδιο. Το ταξίδι σου αυτό φτάνει στο τέ-
λος του. Απέχεις λίγα μόλις μέτρα από τον 
τερματισμό και η συγκίνηση μεγάλη. Οι φω-
νές των δικών σου ανθρώπων και των φίλων 
σου, σου δίνουν την τελευταία ώθηση και 
χαρά. Τερματίζεις. Στιγμές μοναδικές, αι-
σθήσεις πρωτόγνωρες. Όλη σου η προσπά-
θεια τους προηγούμενους μήνες, οι ατελείω-
τες προπονήσεις και ο κόπος σου ανταμοίβο-
νται εκείνη τη στιγμή πολλαπλάσια. Η χαρά 

σου μεγάλη. Βρίσκεις τους συναθλητές 
σου και τους αγκαλιάζεις με συγκίνηση. 
Μόλις έχεις τερματίσει στον Κλασικό Μα-
ραθώνιο των Αθηνών, έναν από τους δυ-
σκολότερους μαραθωνίους διεθνώς. 

Στο φετινό μαραθώνιο, είχαμε αρκετές 
συμμετοχές από Πάνες, αλλά και φίλους 
του Συνδέσμου μας.

Στον Κλασικό Μαραθώνιο των 42.195 
μέτρων τερμάτισαν με επιτυχία ο Τάκης 
Μπαβέας, ο Τάσος Αυγέρης, ο Δημήτρης 
Αυγέρης, ο Γιάννης Βλάχος και ο Βαγγέ-
λης Κουτσελίνης. 

Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων συμμε-
τείχε ο Μίλτος Γιούργης, όπου και τερμά-
τισε επιτυχώς.

Αξίζει συγχαρητήρια σε όλους τους Πά-
νες μαραθωνοδρόμους και ευχόμαστε του 
χρόνου ακόμα περισσότερες συμμετοχές!

Κλασικός 
Μαραθώνιος 
  Αθηνών
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Την 28η Οκτωβρίου όπως πάντα συγκε-

ντρωθήκαμε στα γραφεία. Ξετυλίξαμε 
το κουβάρι της Ιστορίας και πόντο – πόντο 
πλέξαμε τα γεγονότα. Περπατήσαμε τη λε-
ωφόρο της μνήμης και θυμηθήκαμε ιστορι-
κούς σταθμούς που μας οδήγησαν στη μεγά-
λη ιστορική στιγμή του δεύτερου ΟΧΙ.

Ανασύραμε από τα αποκαϊδια της Ιστορί-
ας μαρτυρίες για ανθρώπους που κάτω από 
το βάρος της εθνικής ταπείνωσης έδωσαν 
τέλος στη ζωή τους. Άλλοι ύψωσαν το πνευ-
ματικό τους ανάστημα. Η συγκίνηση κορυ-
φώθηκε ακούγοντας τον προφητικό λόγο 
του Ελύτη. «Εξόριστε ποιητή στον αιώνα 
σου λέγε τι βλέπεις…»  

Ο Αλέξανδρος ως κύριος ομιλητής μας πε-
ριέγραψε με γλαφυρό τρόπο και διαφάνειες 
το δεύτερο ΟΧΙ μέσα από την σκοπιμότητα, 
την κατασκευή των οχυρών και την ανδρεία 

των μαχητών. «Μια παλάμη τόπο, κάτω από 
το ανοιχτό πουκάμισο και το σταυρουδάκι 
του ήλιου….»

Η ομιλία τελείωσε και μέσα στην φορτι-
σμένη ατμόσφαιρα ακούστηκαν από τον Θο-
δωρή οι στίχοι του ποιητή

«Ήρθαν με τα χρυσά σειρίτια
Τα πετεινά του βορρά και της Ανατολής 

τα θηρία
Αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
Το παμπάλαιο χώμα πατώντας
Και το χώμα δεν έδεσε με την φτέρνα 

τους»
Η σύναξη τελείωσε με μία μικρή δεξίωση. 

Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Στράτο που 
με την κιθάρα του μας κράτησε συντροφιά. 
Την κυρία Κασιώλα για την επιμέλεια και την 
απόδοση των κειμένων, όπως και τις κυρίες 
Αργυροπούλου Σπιντά και τον Θοδωρή.

Το καλοκαίρι, όταν όλοι είχαμε σκορπίσει 
σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας, φύγανε 

απρόσμενα. Δεν τους συνοδέψαμε στο τε-
λευταίο τους ταξίδι, έλειψε το κεράκι μας, το 
λουλούδι. Ίσως γι’ αυτό δεν έχουμε συνειδη-
τοποιήσει ότι έφυγαν. 

Ωστόσο η Κική συνομιλεί πάντα μαζί 
μας με τα βιβλία της και μας γοητεύει με τις 
ζωγραφιές της. Ο Θέμης κάθε φορά που η 
εκδρομή φτάνει στο τέλος της, μας θυμίζει 
«Ζήσαμε ακόμα μια μέρα». Η Βασιλική, από 
μια φωτογραφία στη Βάλια Κάλντα μας χα-
μογελά και ο Ευάγγελος Ρόζος μας ταξιδεύει 
στο χτες, όταν μαζί με τον αείμνηστο Πέτρο 
Μαρτάκη πρόσφεραν στον Πάνα την πνευ-
ματική τους κατάθεση.

Στις 18-11-12, με τη φροντίδα του γιατρού 
Πανταζή Φύσσα, στο μοναστήρι της Ευαγ-
γελίστριας μας περίμενε ο ιερέας. Ευλόγησε 
το πιατάκι με το στάρι. Το κεράκι μας φώτισε 
το αχνόφεγγο της εκκλησίας και η προσευχή 
μας αντάμωσε τη μνήμη. Στο αρχονταρίκι οι 
κυρίες και οι φιλόξενες μοναχές ετοίμασαν 
τον καφέ.

Φύγανε απρόσμενα. Μένουν όμως πάντα 
στην καρδιά μας.

Για τον Θέμη

Και ξάφνου η μουσική εσίγησε. Ζήσαμε 
ακόμα μια μέρα ; ή διάλεξες το μαύ-

ρο άλογο να ξεφύγεις καλπάζοντας, από το 
μάταιο τούτο κόσμο ; Έτσι απλά φτερούγι-
σες Θέμη. Μας άφησες ένα λυγμό και τον 
απόηχο από τα τραγούδια σου. Άρα θα ξε-
σηκώνεις κι εκεί με τις πενιές σου τους κοι-
μισμένους ;

Ν.Σ.

Κική, αγαπημένη μας φίλη.

Μας ήρθε το μαντάτο. Δεν μας εξέπλη-
ξες. Έφυγες όρθια, έτσι ήθελες, χω-

ρίς αρρώστιες που φθείρουν το κορμί και 
το μυαλό. Όταν συναντιώμαστε, στο τέλος 
μας αποχαιρετούσες σαν να ήταν η τελευ-
ταία φορά. Εγώ κοίταζα τα ζωηρά σου μάτια 
και σου έλεγα. Δεν ήρθε η ώρα. Πρέπει να 
τελειώσεις το καινούργιο σου βιβλίο, είσαι 
χρήσιμη, έχεις τα εγγόνια σου. Κική, ήσουν 
γενναιόδωρη, μας χάρισες ζωγραφικούς πί-
νακες, και τα βιβλία σου που με συγκίνηση 
ξαναδιαβάσαμε. Σε θαυμάζουμε και θα μεί-
νεις στην μνήμη μας, πάντα δυναμική και 
δημιουργική.

Μ.Κ.

ΕισφορΕσ 
Για τους σκοπούς του Συνδέσμου : 
Λάππα Δέσποινα   100 ευρώ
Φειδά Τασία   20 ευρώ

Στη μνήμη Κικής Αλμπανοπούλου :
Ιωαννίδου Ευαγγελία  100 ευρώ

Στη μνήμη Κικής Αλμπανοπούλου 
και Βασιλικής Λουκοπούλου :
Μαραγκουδάκη Κούλα   20 ευρώ

Στη μνήμη Κικής Αλμπανοπούλου, 
Θέμη Καλούδη, Βασιλικής Λουκοπούλου, 
Ευάγγελου Ρόζου :
Κασιώλας Ευθύμιος και Πόπη 50 ευρώ
Καραδήμα Μαρία  50 ευρώ

Εκείνοι που έφυγαν

Κική Αλμπανοπούλου
Θέμης Καλούδης

Βασιλική Λουκοπούλου
Ευάγγελος Ρόζος

Το 2ο «ΟΧΙ»
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Δωρεά 

Από τον Τάσο Κοτσίρη μιας τηλεόρασης 32΄ι-
ντσών Sumsung προς το σύνδεσμό μας και 
τοποθέτηση αυτής στο κτήμα του Πάνα στο 
Μάτι Αττικής.

Ο Πάνας, για την γιορτή των Θεοφα-
νείων στο κτήμα μας στο Μάτι, θα 

διαθέσει δωρεάν τη μεταφορά των μελών 
του με το πούλμαν.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής των 
μελών, λόγω της οικονομικής κρίσης, μει-
ώνεται στο ποσό των 15 ευρώ.

Παράλληλα, οι αρχηγοί των εκδρομών, 
προσπαθούν να πραγματοποιούν όσο το δυ-
νατόν οικονομικότερες εκδρομές, προκειμέ-
νου να γίνονται αυτές προσιτές σε όλους.

Ο Πάνας έτσι έμπρακτα, στηρίζει τα 
μέλη και τους φίλους του, να μπορούν να 
χαίρονται τις ομορφιές του βουνού πιο οι-
κονομικά.

Ο Πάνας 

εύχεται ολόψυχα 

στα μέλη και τους φίλους του

Χρόνια πολλά,
καλά Χριστούγεννα,

με υγεία και καλά βουνά!

Ευχαριστούμε θερμά 

τα αδελφά σωματεία της 

Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε και τους ευχόμαστε 

καλές αναβάσεις!

Κορυφαία επιτυχία για αυτό το εξά-
μηνο ήταν η συμμετοχή του μέλους 

μας Τάσου Αυγέρη στον υπερμαραθώνιο 
αγώνα ορεινού τρεξίματος στο Παρανέ-
στι Δράμας, έναν αγώνα 165 χιλιομέτρων, 
στον οποίο συμμετέχουν, κάτω από αυστη-
ρά κριτήρια, ελάχιστοι αθλητές από όλο 
τον κόσμο! Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
στον φίλο μας Τάσο και του ευχόμαστε πά-
ντα τέτοιες επιτυχίες!

Σε επόμενο τεύχος μας θα έχουμε ειδικό 
άρθρο με τις λεπτομέρειες από τον αγώνα. 

Ο Τάσος και η Ιωάννα, τα αγαπημένα μας 
μέλη, παντρεύτηκαν το Νοέμβριο που 

μας πέρασε. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρ-
το και καλούς απογόνους!

O Aλέξανδρος Βασιλάτος και Δήμητρα 
Ψυχογιού απέκτησαν ένα υγιέστατο 

αγοράκι, το εγγονάκι της κας Βασιλάτου! 
Να σας ζήσει!
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Φωτογραφίες από την 
εκδρομή του Πάνα στο 
Παναιτωλικό Όρος 
(17-18 Νοέμβρη 2012) 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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Φωτογραφίες από την 
εκδρομή του Πάνα στο 
Πήλιο 
(20-21 Οκτωβρίου 2012) 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Φωτογραφίες από την εκδρομή του Πάνα στο Παναιτωλικό Όρος 

(17-18 Νοέμβρη 2012) 
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Nτουρντουβάνα (2109 μ.)

Βουνό της ορεινής Κορινθίας, αλπικό, 
με έντονο ανάγλυφο, δεσπόζει πάνω 

από την κοιλάδα του Φενεού. Οι ψηλές του 
κορφές καθρεφτίζονται στα καθαρά νερά 
της λίμνης της Δόξας και σκιάζουν τη γύρω 
περιοχή. Ψηλό, δασώδες στα χαμηλά με κυ-
ρίαρχο το έλατο, αλλά γυμνό και βραχώδες 
στα αλπικά, εντυπωσιάζει τον ορειβάτη, 
όπως το αντικρύζει από τη λίμνη. Οι ψηλές 
του κορφές, η Τριανταφυλλιά και ο Ντου-
σιάς, ενώνονται με ένα χαρακτηριστικό 
διάσελο και προσφέρουν εξαιρετική θέα σε 
αυτούς που με κόπο θα φτάσουν στα 2109 
μέτρα της κορφής. Χελμός, Μικρή Ζήρεια, 
Ολίγυρτος, Τραχύ, Φαρμακάς, Λύρκειο, εί-
ναι μερικά από τα βουνά που η θέα τους 
σε μαγεύει, καθώς τα αντικρύζεις από την 
Ντουρντουβάνα. Το βουνό χωρίζεται ου-
σιαστικά από το Χελμό με το διάσελο του 
Κυνηγού, στα 1550 μ. και αποτελεί φυσικό 
τείχος στην κοιλάδα του Φενεού, η οποία 
το χειμώνα γεμίζει από λιμνάζον νερό που 

λιώνει από τις κορφές των γύρω βουνών.  
«Πέρασαν σχεδόν 13 χρόνια, από την πρώ-

τη ανάβαση της Ορειβατικής Ομάδας Νέων 
του Πάνα σε αυτό το βουνό. 15 Πάνες, κατά-
φεραν και ανέβηκαν στην κορφή, περνώντας 
πάνω από συστάδες πεσμένων δέντρων που 
είχε καταπλακώσει μια δυνατή χιονοστοιβά-
δα που έπεσε το χειμώνα του 1999. Ολόκλη-
ρη πλαγιά του βουνού είχε ισοπεδωθεί, θυ-
μίζοντάς μας τη δύναμη της φύσης. Κι όμως 
συνέχισαν, με πειθαρχία και σεβασμό απένα-
ντι στο μεγαλείο του βουνού, και με σύμμα-
χο τον καλό καιρό, έφτασαν στην κορφή της 
Ντουρντουβάνας.  Η θέα μαγική, τα συναι-
σθήματα έντονα, η κούρασή μας όμως αντα-
μοίβεται. Η φωτογραφία με το πανό του Συν-
δέσμου μας απαραίτητη για να απαθανατί-
σει τη στιγμή αυτή.Από τότε ο Πάνας πάτη-
σε αυτή την κορφή πολλές φορές, η εμπει-
ρία όμως της πρώτης ανάβασης μένει πάντα 
ανεξίτηλη στις μνήμες αυτών που ήταν εκεί-
νη την άνοιξη…»    

Ο σημερινός άνθρωπος, στη δική μας 
"αντιφατική" εποχή, της ραγδαίας εξέ-

λιξης της τεχνολογίας αλλά ταυτόχρονα και 
υπεύθυνος της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του. 
Η εμμονή του όμως στον υλισμό και στην 
απόκτηση οικονομικού οφέλους και μόνον, 
τον απομακρύνει από τις βασικές του φυσι-
κές καταβολές, οι οποίες θα τον βοηθήσουν 
να βρει τη λύση στο σημερινό αδιέξοδο. Και 
η λύση βρίσκεται στα πιο απλά και καθημε-
ρινά πράγματα, τα οποία και φυσικά δεν κο-
στίζουν. Η ‘χαμένη’ επαφή του ανθρώπου με 
την ίδια του τη φύση, είναι η αρχή του κακού. 
Η απομάκρυνσή του από το φυσικό περιβάλ-
λον, όπου το τρέξιμο, το 
περπάτημα και η ορειβα-
σία είναι φυσικές δραστη-
ριότητες, έχουν οδηγήσει 
τον σημερινό άνθρωπο σε 
λανθασμένες και ουτοπι-
κές στοχεύσεις, οι οποίες 
τον απομακρύνουν ολο-
ένα και περισσότερο από 
την ίδια του τη φύση. Η 
αστικοποίηση, η σπάνια 
επαφή των παιδιών των 
πόλεων με το φυσικό πε-
ριβάλλον και συνάμα ο 
αγχωτικός τρόπος ζωής 

στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, απομακρύ-
νουν ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο από 
αυτά που η φύση τον έχει προικήσει για να 
κάνει. Η έλλειψη σωματικής άσκησης σε 
συνδυασμό με την καθιστική εργασία, επιτεί-
νουν το πρόβλημα και πολλές φορές είναι η 
αιτία της αρχής κάποιων ασθενειών. 

στη ζωή μας, εν τέλει, τα πιο συγκινητικά 
και όμορφα πράγματα, είναι και τα απλού-
στερα… ορειβατείτε, τρέχετε, περπατήστε 
όσο περισσότερο μπορείτε!

Δεν κοστίζουν τίποτα, 
αντιθέτως αξίζουν πολλά!   

B.K.

Συγγραφικές      
  αναζητήσεις
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

4-11-12
Αλεποχώρι – Σχίνος 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική) 
Ώρα αναχώρησης 8:30 

18-11-12
Ευαγγελίστρια Βοιωτίας. 
Μνημόσυνο μελών μας

25-11-12
Πλατάνα – Κεντρική Εύβοια 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική) 
Ώρα αναχώρησης 8:30

2-12-12
Ελικώνας 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική)
Ώρα αναχώρησης 8:30

9-12-12
Μακρυκάπα – Κεντρική Εύβοια 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική)
Ώρα αναχώρησης 8:30

16-12-12
Αγία Άννα(Κούκουρα) Βοιωτίας 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική)   
Ώρα αναχώρησης 8:30

6-1-13
Κτήμα Μάτι - Αττική
Ώρα αναχώρησης 8:30

13-1-13
Μακρυμάλλη– Κεντρική Εύβοια 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική)   
Ώρα αναχώρησης 8:30

20-1-13
Πλατανάκι Βοιωτίας 
(Φυσιολατρική – Πεζοπορική)     
Ώρα αναχώρησης 8:30

27-1-13
Άγιος Αθανάσιος-Κεντρική Εύβοια 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

3-2-13
Άτταλη – Εύβοια 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
 Ώρα αναχώρησης 8:30

10-2-13
Καμπιά – Εύβοια 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

17-2-13
Υψηλάντης – Βοιωτία 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

3-3-13
Λούτσα–Εύβοια 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

10-3-13
Καθενοί – Εύβοια 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

17-3-13
Πολιτικά – Εύβοια 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

31-3-13
Ακραίφνιο Βοιωτίας 
(Φυσιολατρική–Πεζοπορική)  
Ώρα αναχώρησης 8:30

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
20/12/2012
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

6/1/2013 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Σακίδιο κορυφής 34 lt.
• Σακίδιο πορείας 55-85 lt.
• Αρβύλες ελαφριές-εύκαμπτες.
• Αντιανεμικό jacket.
• Fleece.
• Αδιάβροχο διαπνέον.
• Σκούφος.
• Κάλτσες μάλλινες ή συνθετικές (και εφε-

δρικές).
• Γάντια.
• Γυαλιά ηλίου.
• Αντιηλιακή κρέμα.
• Παγούρι.
• Εφεδρικά ρούχα-Αθλητικά παπούτσια.
• Φακός κεφαλής, χάρτης, πυξίδα, σφυρί-

χτρα.
• Φαρμακείο, προσωπικά είδη πρώτης ανά-

γκης.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Αρβύλες χειμερινές (δερμάτινες ή πλα-
στικές).

• Γάντια χονδρά αδιάβροχα.
• Γκέτες.
• Μπατόν.
• Πιολέ.
• Κραμπόν.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

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

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

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

▪ Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή για τις συμμετοχές σας.  
Τηλ. 210-8224777, 210-8224351.

▪ Παρακαλούμε δηλώνετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη οργάνωση της εκ-
δρομής. Στις πολυήμερες εκδρομές κατά τη δήλωση απαιτείται προκαταβολή. Το πρόγραμμα κάθε 
εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί από τον αρχηγό σε περίπτωση ανάγκης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
9-10/2/2013 
ΜΙΚΡΗ ΖΗΡΕΙΑ(ΚΟΡΦΗ ΝΤΟΥΣΙΑΣ 2086μ)

Ανάβαση στην κορυφή. Διανυκτέρευση στο 
καταφύγιο της ΕΟΦ στο Κεφαλάρι. Β.Δ: 
Μέτρια. Χειμερινός εξοπλισμός απαραίτη-
τος. Αρχηγοί: Γ. Ξενιώτης - Τ. Δουλάμης. 
Αναχώρηση:8.00 πμ

ΜΑΡΤΙΟΣ
16-17-18/3/2013 
ΔΕΛΦΟΙ-ΚΩΡΥΚΕΙΟ ΑΝΤΡΟ-ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

Πεζοπορία στο ιστορικό μονοπάτι του Παρ-
νασσού και επίσκεψη στο Γαλαξείδι. Διαμο-
νή στους Δελφούς σε δωμάτια. Απαραίτη-
τος ο χειμερινός εξοπλισμός. Β.Δ: Εύκολη. 
Αρχηγοί: Γ. Ξενιώτης-Α. Καμπουροπούλου. 
Αναχώρηση: 8.00 πμ 

31/3/2013 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ανάβαση στο βουνό της Αττικής και πεζο-
πορία σε διάφορα μονοπάτια. Β.Δ: Εύκολη. 
Αρχηγός: Γ. Χρονόπουλος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
20-21/4/2013 
ΟΙΤΗ (2052μ)

Ανάβαση στην κορφή της Οίτης από Υπάτη. 
Διαμονή σε ξενώνα. Χειμερινός εξοπλισμός 
απαραίτητος. Β.Δ: Μέτρια. Αρχηγοί: Τ. Αυ-
γέρης - Τ. Κασιώλας. Αναχώρηση: 8.00 πμ.

ΜΑΙΟΣ
25-26/5/2013 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ 

Ανάβαση στο βουνό. Περιήγηση στη γύρω 
περιοχή. Διαμονή σε ξενώνα. Β.Δ. Μέτρια. 
Αρχηγοί: Δ. Αγγελοπούλου - Ν. Αναστασό-
πουλος - Χ. Κουβεδάκη. Αναχώρηση: 8.00 
πμ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
22-23-24/6/2013 
ΣΜΟΛΙΚΑΣ (2637μ)  

Ανάβαση στο δεύτερο ψηλότερο βουνό της 
Ελλάδας από το Κεράσοβο και πέρασμα 
από τη δρακόλιμνη. Διαμονή στο Κουκούλι. 
Χειμερινός εξοπλισμός απαραίτητος. Β.Δ: 
Δύσκολη. Αρχηγοί: Γ. Ξενιώτης - Α. Αλα-
φιώτης - Ν. Κοτσίδης. Αναχώρηση: 8.00 πμ

ΙΟΥΛΙΟΣ
22-28/7/2013 
ΙΚΑΡΙΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Επίσκεψη στο ξεχωριστό αυτό νησί για και 
συνδυασμός διακοπών και πεζοπορίας. Λε-
πτομέρειες στα γραφεία μας. 

Αγγελοπούλου Δήμητρα  6977074359 
Αλαφιώτης Αντώνης  6977242014 
Κουβεδάκη Χρύσα  6972999836 
Ξενιώτης Γιώργος  6972098727 
Δουλάμης Τάσος  6945387199
Καμπουροπούλου Άννα 6977171131

Χρονόπουλος Γρηγόρης 2109731019
Αυγέρης Τάσος  6932162826
Κασιώλας Τάσος  6944798443
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943
Κοτσίδης Νίκος  2109326759




