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Ο Απόστολος, υπήρξε επί σειρά ετών, μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
του Πάνα, ενώ τη τετραετία 2005-2009 διετέλεσε πρόεδρος. Η παρουσία 

του στο σύνδεσμο, υπήρξε συνεχής και αδιάλειπτη, εδώ και αρκετές δεκαετίες. 
Το όνειρο του για διαιώνιση και ανανέωση του συνδέσμου, πραγματοποιήθη-
κε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν και συστάθηκε η ορειβατική ομάδα. Ο 
ίδιος πρωτοστάτησε, τόσο στη δημιουργία όσο και στη μετέπειτα πορεία αυτής. 
Η αγάπη και το πάθος, που επέδειξε για το σύνδεσμό μας, καθιστούν την απώ-
λεια του δυσαναπλήρωτη. Το Δ.Σ. του Πάνα, εκφράζει τα θερμότατα συλλυπη-
τήρια προς τη σύζυγό του, Βασιλική, το γιό του, Ιάσονα και τη νύφη του, Μαρία. 

Το Δ.Σ. του συνδέσμου «Ο ΠΑΝ» 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το εξάμηνο που μας πέρασε, ο Πάνας 
συνέχισε ανελλιπώς τις εξορμήσεις του 

στην ορεινή φύση, πραγματοποιώντας 
εκδρομές ποικίλου ενδιαφέροντος, από 
απλές πεζοπορικές εκδρομές, μέχρι τις 
δύσκολες και απαιτητικές χειμερινές ανα-
βάσεις σε μεγάλα βουνά. 

  Η Μικρή Ζήρεια μας υποδέχτηκε στα 
λευκά της, σε μια επίπονη αλλά πανέμορ-
φη χειμερινή ανάβαση. 

Οι Δελφοί και η ευρύτερη περιοχή του 
Παρνασσού, σε συνδυασμό με την επί-
σκεψη στο Γαλαξείδι, δεν άφησε κανέναν 
Πάνα ασυγκίνητο. 

Στο Κυπαρίσσι Λακωνίας και στο Χιονο-
βούνι, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική 
εκδρομή, σε ένα τόπο άγνωστο για πολ-
λούς άλλους ορειβατικούς συλλόγους. 
Ο Πάνας επομένως και οι αρχηγοί των 
εκδρομών ανακαλύπτουν νέες διαδρο-
μές, τις περπατούν και συμβάλλουν ολο-
ένα και περισσότερο στην γνωριμία μας 
με νέους τόπους της χώρας μας.

Παράλληλα όμως και με τις εκδρομές 
του προγράμματός μας, οι Πάνες δεν 
σταματούν να περπατούν και να τρέχουν! 
Οι Πάνες δρομείς που συμμετέχουν σε 
διάφορους αγώνες δρόμου(ορεινούς ή 
ασφάλτου), κάνουν το σύλλογό μας ευ-
ρύτερα γνωστό, αλλά και ταυτόχρονα 
υπερήφανο για τα ίδια τα μέλη του!

Η αγάπη για το βουνό και την ορεινή 
φύση, η προστασία αυτών και η ανάδει-
ξή τους μέσω των εκδρομών, είναι έννοι-
ες απόλυτα συνυφασμένες με τους σκο-
πούς του Συνδέσμου μας. Ο Πάνας, πα-
ρόλη την κρίση που βιώνει ο τόπος μας, 
θα συνεχίσει αδιάλλειπτα το έργο του, κα-
θώς αυτό στηρίζεται στα ίδια του τα μέλη, 
στους φίλους του, καθώς και γενικότερα 
σε ανθρώπους που αγαπούν τη φύση 
και την ορεινή Ελλάδα. Πάντα ψηλά!

Τη Παρασκευή 10 Μαΐου, του έτους που διανύουμε, 
έφυγε από κοντά μας, το εξέχων μέλος του συνδέσμου μας, 
Απόστολος Πετρουτσάς.
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Εκδρομή 14ης Απριλίου 2013 
Η οροσειρά του ΕΛΙΚΩΝΑ εκτείνε-

ται κατά μήκος του μεγαλύτερου μέ-
ρους της δυτικής πλευράς της Βοιωτίας 
και χωρίζει το εύφορο πεδινό εσωτερι-
κό της (όπου και η αποξηρανθείσα λίμνη 
Κωπαϊδα) από τη θάλασσα του Κορινθι-
ακού κόλπου. Έχει μέγιστο ύψος 1748 μ. 
και άλλες τέσσερις κορυφές που ξεπερ-
νάνε τα 1500 μ. Το μήκος της είναι περί-
που 35 χμ. και το πλάτος της φτάνει έως 
25 χμ. Παρουσιάζει βαθύ διαμελισμό που 
τη χωρίζει σε τρία κύρια βουνά. 

Το νοτιοανατολικότερο βουνό της 
οροσειράς (με κορυφή τη Μοτσάρα – 
υψόμετρο 1526 μ.) με τη λαϊκή ονομα-
σία Ζαγαράς, αντιστοιχεί στον κυρίως 
Ελικώνα των αρχαίων, το ιερό όρος του 
Διός, όπου (κατά τον Ησίοδο) σύχνα-
ζαν οι εννέα ΕΛΙΚΩΝΙΑΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ, 
τραγουδώντας και χορεύοντας μέσα στη 
δαψιλή βλάστηση και στα άφθονα κρυ-
στάλλινα νερά του βουνού.

Το φυσικό αυτό περιβάλλον κάπως δι-
ασώζεται ακόμη σε ορισμένες περιοχές 

της βορειοανατολικής πλαγιάς του, όπως 
εκείνη που επισκεφθήκαμε την Κυριακή, 
14 Απρ. 2013.

Στο δρόμο του πηγαιμού ακούσαμε μία 
σύντομη ομιλία προς ενημέρωσή μας για 
τα μέρη που επρόκειτο να επισκεφθού-
με, ακούσαμε και κάποια ποιήματα, τσι-
μπολογήσαμε και μερικά κεράσματα, το 
ρίξαμε και στο τραγούδι. Μετά από την 
κλασική στάση στην Αλίαρτο, το πούλ-
μαν πήρε τον ανήφορο ανάμεσα σε πρα-
σινάδες ποικίλων αποχρώσεων, διάστι-
κτες από αγριολούλουδα και ανθισμένα 
δέντρα. Αφού περάσαμε το χωριό ΜΑΖΙ, 
σκαρφαλώσαμε στα προβούνια του ΕΛΙ-
ΚΩΝΑ απολαμβάνοντας την εξαίσια θέα 
της πλαγιάς του, γυμνής προς την κορ-
φή, ελατοσκέπαστης πιο κάτω και, χαμη-
λότερα, κατάφυτης από φυλλοβόλα (κυ-
ρίως βελανιδιές και πλατάνια) που είχα-
νε πια πρασινίσει για τα καλά. Ανάμεσα 
σε μας και στο μεγάλο βουνό απλωνότα-
νε μια βαθιά κοιλάδα με τερπνή εναλλα-
γή χλοερών και δασωδών εκτάσεων.

Μετά από ημίωρη ανάβαση, φτάσα-
με στο μοναστήρι της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙ-
ΑΣ (υψόμετρο περίπου 600 μ.) που προ-
βάλλει, κάπως ογκώδες, ανάμεσα στις βε-
λανιδιές. Μας υποδέχτηκε η κελαρυστή 
βρύση του και οι φιλόξενες καλόγριες με 
επικεφαλής την ηγουμένη Ανθούσα. Εί-
χαμε προειδοποιήσει ότι θα κάνουμε «κα-
τάληψη» του ναού για να εκτονώσουμε 
τα ιεροψαλτικά μας απωθημένα. Έτσι και 
έγινε. Μέσα στο κατανυκτικό μισοσκότα-
δο (μόνο τα καντήλια και τα κεριά φώτι-
ζαν αχνά τις παλιές, καπνομαυρισμένες 
τοιχογραφίες) ακούστηκαν αρκετά από 
τα εγκώμια του Επιταφίου σαν πρόγευ-

ση της επικείμενης Μεγάλης Παρασκευ-
ής, αλλά και άλλα τροπάρια – προτιμή-
σεις της αυτοσχέδιας χορωδίας μας. 

Επισκεφθήκαμε κατόπιν το παρεκκλή-
σιο που φιλοξενεί το σκήνωμα της μα-
καριστής Γερόντισσας Ανθούσας Μαντά 
η οποία το 1959 ανασύστησε το εγκατα-
λελειμμένο και ημιερειπωμένο παλιό μο-
ναστήρι, το επεξέτεινε και του προσέδω-
σε πανελλήνια αίγλη. Μας δεξιώθηκαν εν 
συνεχεία στο μεγάλο αρχονταρίκι η τωρι-
νή Γερόντισσα Ανθούσα και όλες οι μονα-
χές, με το χαμόγελο της αγάπης στα χείλη.

Με λύπη μας τις αποχαιρετήσαμε μετά 
το καφεδάκι, και άλλοι πεζή, άλλοι επο-
χούμενοι, τραβήξαμε, μέσα σ’ αυτό το πα-
νέμορφο περιβάλλον, για το παρακείμε-
νο χωριουδάκι ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, πρώ-
ην ΖΑΓΑΡΑ, που ακουμπάει στην πλαγιά 
του ΕΛΙΚΩΝΑ, σε υψόμετρο 520 μ. Όσοι 
είχαμε έφεση βαδίσματος κάναμε έναν 
ακόμη περίπατο, σχεδόν δίωρο, στον αρ-
κετά ομαλό αγροτικό δρόμο προς την 
ΚΟΡΩΝΕΙΑ και, γυρίζοντας, προσφέρα-
με άνθη του αγρού σε κάποιους που προ-
τίμησαν να αράξουν στην (πολύ καλή) 
ταβέρνα του χωριού. Πριν πάρουμε το 
δρόμο της επιστροφής, η ταβέρνα αντι-
βούηξε γα πολλή ώρα από τα τραγούδια 
της παρέας μας.

Την ώρα που επιβιβαζόμαστε στο 
πούλμαν για την επιστροφή, ξέσπασε 
μία ξαφνική ορεινή καταιγίδα, επιβλητι-
κή, πραγματικά αξιοθέατη, αλλά που μας 
πισωγύριζε στον χειμώνα. Της γυρίσαμε 
κι εμείς την πλάτη και όπου φύγει φύγει. 
Καλά περάσαμε και τούτη τη φορά. Άντε 
και σε άλλες με υγεία.

Π.Ι.Φ.

Ι. Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ και 
ΧΩΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
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Σεμινάριο 
χειμερινού βουνού

Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, ο Πά-
νας βρέθηκε στην Ορεινή Κορινθία και 

συγκεκριμένα στην οροσειρά της Μικρής 
Ζήρειας. Ένα βουνό που μόνο μικρό δεν εί-
ναι, καθώς περιλαμβάνει όλα τα ορεινά στοι-
χεία που το κάνουν ιδιαίτερο, όπως το ύψος 
του, τα δάση του, τα αλπικά πεδία του, τα 
λούκια του κ.α.

Η διανυκτέρευσή μας έγινε στο καταφύ-
γιο της Ε.Ο.Φ στο Κεφαλάρι Κορινθίας, με 
καιρό βαρύ, χαμηλή θερμοκρασία, και το 
βουνό από τα 1200 μέτρα και πάνω ολοχιόνι-

στο. Το βράδυ στο καταφύγιο έγινε το καθιε-
ρωμένο τσιμπούσι, με ωραία φαγητά, κρασά-
κι, και όμορφη ορειβατική συντροφιά. 

Το πρωινό ξύπνημα επιβεβλημένο. Αφού 
η ομάδα πήρε το πρωινό της γεύμα, τα σα-
κίδια φορτώνονται στους ώμους, και ανηφο-
ρίζει προς τα ψηλά. Ο καιρός αν και χειμω-
νιάτικος, μας δίνει τη δυνατότητα να ορειβα-
τούμε άνετα, χωρίς ομίχλη, αλλά με χαμηλή 
θερμοκρασία.

Μετά από 2 ώρες απλής πεζοπορίας στα 
δασωμένα τμήματα του βουνού, βγαίνου-

Μικρή Ζήρεια
(Ντουσιάς 2086 μ.9-10/2/2013)

με στα αλπικά, όπου η θέα των ψηλών κορ-
φών μας ανταμοίβει. Το τοπίο μοναδικό, τα 
πάντα χιονισμένα τριγύρω μας και οι στάσεις 
για φωτογραφίες αναγκαία. Αλλαγή εξοπλι-
σμού με κραμπόν και πιολέ απαραίτητη, κα-
θώς το χιόνι σκληραίνει, οι κλίσεις του βου-
νού αυξάνονται και οι απαιτήσεις της ανάβα-
σης το επιβάλλουν. Η συνάντηση του Πάνα 
με τον Ε.Ο.Σ Κορίνθου ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη, εκεί ψηλά, κοντά στα 1900 μέτρα. 
Η ανάβαση αργή, επίπονη, κοπιαστική, αλλά 
ταυτόχρονα εντυπωσιακή, σε ένα μαγευτικό 
αλπικό τοπίο με εναλλαγές ομίχλης, χιονό-
πτωσης και αρκετού αέρα. Η έξοδος μας στο 
διάσελο κοντά στα 2050 μέτρα, μας ανταμοί-
βει και μας δίνει κουράγιο για τα τελευταία 
μέτρα , ακριβώς πάνω στην κόψη. Κορφή!! 
Οι δύο ορειβατικές ομάδες προσεγγίζουν 
την κορφή Ντουσιάς, στα 2086 μέτρα, μέσα 
σε χιονόπτωση, ομίχλη και έντονο αέρα. 

Φωτογραφίες, αγκαλιές και ορειβατικές ευ-
χές προσδίδουν εικόνες και βιώματα έντο-
να συγκινητικά. Η κατάβαση ξεκινά με προ-
σοχή. Η ομάδα συμπαγής και με γρήγορη κί-
νηση, κατεβαίνει στα χαμηλότερα. Το σκηνι-
κό αλλάζει, ο καιρός ανοίγει, και ξεπροβάλ-
λει όλος ο ορεινός όγκος στον οποίο είχαμε 
προηγουμένως ανέβει.

Στο χωριό φτάνοντας, το μικρό ταβερνάκι 
του χωριού, γεμίζει με Πάνες. Όλο το ‘φορ-
τίο’ της ημέρας εκτονώνεται με ένα ωραίο  
φαγοπότι με τις εικόνες από το βουνό να μας 
συντροφεύουν. 

 Ηταν μια εκδρομή με καθαρά ορειβατι-
κό χαρακτήρα, από αυτές που σε κάνουν να 
νιώθεις έντονα ορειβατικά βιώματα, από αυ-
τές που σε κάνουν να νιώθεις μια έντονη 
πληρότητα για τη ζωή...

Βαγγέλης Κουτσελίνης
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Μικρή Ζήρεια 9-10/2/2013 Μικρή Ζήρεια 9-10/2/2013
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Εκδρομή : 

Στις 16-17-18/3/2013, ο Πάνας επισκέ-
φτηκε ένα από τα πιο όμορφα ορεινά 

τοπία της Στερεάς Ελλάδας, τον Παρνασ-
σό. Όλες τις μέρες της εκδρομής, το μάτι 
μας έπεφτε συνεχώς στις ολοχιόνιστες κορ-
φές της Λιάκουρας και του Γεροντόβραχου, 
καθώς ο καιρός ήταν εξαιρετικός με αρκετή 
ηλιοφάνεια. 

Η πρώτη μέρα περιλάμβανε πεζοπορία 
στα λιβάδια του Παρνασσού και στο Κωρύ-
κειο Άντρο, με κατάληξη τους Δελφούς. Το 
τοπίο με τα έλατα, τα καταπράσινα υποαλ-
πικά πεδία του Παρνασσού και τα λουλούδια 
της εποχής, κάνουν τους Πάνες να βγάζουν 
κάθε λίγο τη φωτογραφική τους μηχανή από 
τα σακίδια. Είναι πολλές φορές που ο Πά-
νας έχει επισκεφτεί το επιβλητικό αυτό βου-
νό της Ρούμελης, κάθε φορά όμως τα ορεινά 
του μονοπάτια μας ανταμείβουν με ξεχωρι-
στό τρόπο, καθώς μπαίνουμε στα δάση του.

Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε στο μονα-
δικό στον κόσμο ιστορικό τόπο των Δελφών, 
στο κέντρο του κόσμου για πολλούς. Ένας 

τόπος που σε μαγνητίζει, ένας αρχαιολογι-
κός θησαυρός που σε συνδέει με το αρχαίο 
πνεύμα και συνάμα με το μύθο. Πλήθος ξέ-
νων τουριστών επισκέπτονται τον τόπο αυτό 
κάθε χρόνο, συνθέτοντας έτσι το παζλ των 
γνώσεών τους για την Αρχαία Ελλάδα και 
την μεγαλοπρέπεια της. Ο Πάνας ξεναγήθη-
κε στο αρχαίο θέατρο και στην ευρύτερη πε-
ριοχή, καθώς και στο Μουσείο των Δελφών. 
Το μεσημέρι το πούλμαν μας μετέφερε στο 
πανέμορφο Γαλαξείδι για φαγητό και βόλτα 
στο γραφικό λιμανάκι του.   

Η τρίτη μέρα είχε στο  πρόγραμμα κατά-
βαση από τους Δελφούς στην Ιτέα από  το 
αρχαίο μονοπάτι, το οποίο σε διάφορα ση-
μεία του παραμένει ανέγγιχτο από το χρόνο. 
Καταλήγει στον εντυπωσιακό ελαιώνα της 
πεδιάδας της Άμφισσας, μέσα σε ένα κατα-
πράσινο τοπίο. Κατάληξη στην όμορφη Ιτέα 
για παγωτό. Η εκδρομή τελείωνε όμορφα με 
φαγητό στους Δελφούς και το καθιερωμένο 
τσιμπούσι.

Βαγγέλης Κουτσελίνης      

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΔΕΛΦΟΙ-ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
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17 Μαΐου: η ομάδα του Πάνα (34 άτομα 
στο σύνολο της αναχωρούν με το πρώ-

το φως της μέρας από Αθήνα με προορισμό το 
χωριό Κρεμαστή Λακωνίας, χωριό παραδοσι-
ακό και γραφικό , στον Πάρνωνα από όπου 
και θα ξεκινήσουμε τη πορεία μας. Το όνομα 
κρεμαστή δόθηκε επειδή το χωριό μοιάζει να 
κρέμεται ανάμεσα στα γύρω βουνά...

 Καθοδόν μπορεί κανείς να δει την Ακρο-
κόρινθο, να αγναντέψει το Αρτεμίσιο (το 
βουνό της Άρτεμης κατά τον Παυσανία), να 
θαυμάσει τη κορυφογραμμή και τη πυραμί-
δα του Ταΰγετου με τις χιονούρες να σχημα-
τίζουν περίεργες παραστάσεις.

  Φθάνοντας στο προορισμό μας γύρω τις 
12:30 η ομάδα συγκροτήθηκε και 31 μέλη 
της πλήρως εξοπλισμένα πήραμε το μονοπά-
τι που θα μας έβγαζε στο Κυπαρίσσι.  

 Έχοντας κάνει το μεγαλύτερο μέρος της 
πορείας απολαμβάνοντας τη σκιά  που απλό-
χερα το ελατόδασος μας προσφέρει φτάνου-
με στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας.

Τοπίο μαγευτικό!!!!!!!!! Δε μπορείς παρά 

να σταθείς με δέος αντικρίζοντας τη μαε-
στρία της φύσης που απλώνεται μπροστά 
σου «περπατάς στο βουνό , σε περιμένει η 
αστραφτερή  παραλία της Μεγάλης Άμμου 
και κάπου ανάμεσα κατάλευκοι οικισμοί με 
κατακόκκινα κεραμίδια πλήρως εναρμονι-
σμένα με το φυσικό περιβάλλον (απίστευτο 
αλλά αληθινό)».

Αφού  ξεκουραστήκαμε και απολαύσαμε το 
τοπίο, συνεχίζουμε τη πορεία μας για να φτά-
σουμε, ξεπερνώντας κάποιες μικροδυσκολίες, 
στο τελικό προορισμό μας. Ποιος είναι? Μα 
τα ξενοδοχεία Μυρτώ και Παραλιακό , πεντα-
κάθαρα , μυρωδάτα με τις οικοδέσποινες να 
μας καλωσορίζουν και να μας τακτοποιούν 
σβέλτα και με χαμόγελα στα δωμάτια μας. 

Ο κύκλος της μέρας κλείνει με την ομάδα 
να χαλαρώνει στη παραλία  και στη συνέχεια 
να γεύεται φρέσκα θαλασσινά στις ταβέρνες 
του χωριού.

18 Μαΐου, Κυριακή πρωί, μέρα ηλιόλου-
στη, μέρα χαλάρωσης με κάποια από τα μέλη 
να κάνουν  μια μικρή γραφική πορεία προς 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
17-18-5/2013

τον Άγιο Γεώργιο και τα υπόλοιπα να δοκι-
μάζουν τις αντοχές τους  στα κάπως δροσε-
ρά και κρυστάλλινα νερά της παραλίας της 
Μεγάλης Άμμου.

Τελειώνοντας, και έχοντας αποκομίσει την 
ηρεμία και γαλήνη της φύσης, πήραμε το δρό-
μο της επιστροφής, κάνοντας μια στάση στη 
Κρεμαστή  για το καθιερωμένο τσιμπούσι.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθη-
σαν στην επιτυχία αυτής της εξόρμησης και 
να πω ότι «η ορειβασία βελτιώνει τον χαρα-
κτήρα του ανθρώπου, του δίνει την ευκαιρία 
να μετρήσει τις ικανότητές του και να προ-
βάλλει ανάγλυφα τη σημασία του συναν-
θρώπου και του συντρόφου».

Δ. Αγγελοπούλου
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Στις 1-2 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο 
Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στον Ψηλο-

ρείτη, αγώνας ορεινού τρεξίματος μήκους 
35 χιλιομέτρων. Παράλληλα με τον αγώνα 
αυτό, γινόταν αγώνας 8,5 χιλιομέτρων, κα-
θώς και παιδικός αγώνας 2,5 χιλιομέτρων.

Το Σάββατο 1 Ιουνίου, το πρόγραμμα περι-
ελάμβανε ξενάγηση των συμμετεχόντων στη 
γραφική πόλη του Ρεθύμνου και στα ιστορι-
κά μνημεία της. Στη συνέχεια, στην πλατεία 
Μικρασιατών στο κέντρο της πόλης, οι δρο-
μείς παρέλαβαν τον αριθμό συμμετοχής με 
τον απαιτούμενο υλικό εξοπλισμό. Στη συνέ-
χεια ακολούθησε γεύμα προς τους συμμετέ-
χοντες με τη συνοδεία κρητικής μουσικής.  

Την Κυριακή 2 Ιουνίου, στις 5.00 πμ, ξε-
κίνησαν τα πούλμαν με τους δρομείς από το 
Ρέθυμνο με προορισμό τα Ανώγεια και συ-
γκεκριμένα το οροπέδιο της Νίδας, στις βο-
ρειοανατολικές πλαγιές της Ίδης.  Ο μεγάλος 
αγώνας(35χιλ.), είχε ως εκκίνηση το οροπέ-
διο της Νίδας σε υψόμετρο 1350 μέτρων και  
τερματισμό το χωριό Κουρούτες Αμαρίου σε 
υψόμετρο 750 μέτρων. Ο αγώνας, ο οποί-
ος γίνεται για τέταρτη χρονιά, εξελίσσεται 
σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, καθώς 
ολοκληρώνει μια σημαντική ορεινή διάσχιση 
του βουνού, με κατεύθυνση από Βορειοανα-
τολικά προς Νοτιοδυτικά του κυρίως όγκου 
του Ψηλορείτη. Οι εναλλαγές εικόνων του 

4ος 

Τρέξε
στα βήματα 

του Δία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 2013

αλπικού τοπίου, σε συνδυασμό με τα διαφο-
ρετικά πεδία τρεξίματος, (μονοπάτια, δασι-
κός δρόμος και ένα μικρό κομμάτι άσφαλ-
τος), δεν αφήνουν τον δρομέα ασυγκίνητο, 
κάνοντας έτσι τη διαδρομή εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα. Φέτος, λόγω των ισχυρών ανέμων 
που έπνεαν στην περιοχή, η διαδρομή δεν 
προσέγγισε την ψηλότερη κορφή του Ψηλο-
ρείτη (Τίμιος Σταυρός-2456 μέτρα), αλλά κι-
νήθηκε ‘περιφερειακά’ των ψηλών κορφών, 
με την ίδια χιλιομετρική απόσταση και χω-
ρίς να υστερεί σε ομορφιά. Η απαιτητική 
αυτή διαδρομή, δοκιμάζει τα όρια των αντο-
χών των δρομέων, καθώς η καταπόνηση του 
σώματος είναι έντονη και χρειάζεται ψυχικό 
σθένος για την ολοκλήρωσή του.

Η άψογη διοργάνωση από την πλευρά 
της οργανωτικής επιτροπής με πρόεδρο τον 
κ. Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, σε συνδυασμό με 
την εξαιρετική δουλειά από την πλευρά των 

φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, έκαναν τον 
αγώνα πολύ καλό στα θέματα συντονισμού 
και υποδομών. Μεγάλη όμως ήταν και η συμ-
μετοχή των εκατοντάδων εθελοντών που βρί-
σκονταν στα διάφορα σημεία του βουνού και 
προσέφεραν τη βοήθειά τους στους δρομείς.

Ο τερματισμός στο γραφικό ορεινό χωριό 
Κουρούτες το Δήμου Αμαρίου, τελείωνε με 
παραδοσιακούς χορούς και κρητικό φαγητό 
με ‘αρκετή’ κρητική φιλοξενία...

Για την ιστορία, στον αγώνα των 35 χιλιο-
μέτρων τερμάτισε πρώτος ο Μανόλης Σηφά-
κης με χρόνο 2.53', ενώ δύο μέλη του Πάνα, 
ο Βαγγέλης Κουτσελίνης και ο Γιάννης Χε-
λιώτης τερμάτισαν επιτυχώς με χρόνους 
5.12' και 6.11' αντίστοιχα.

Ο Πάνας εύχεται στους διοργανωτές καλή 
επιτυχία στο έργο τους και ευχές για ακόμα 
περισσότερες συμμετοχές.

Β. Κουτσελίνης
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Κατόπιν υποδείξεως του μέλους μας Νί-
κου Αναστα σόπουλου, η γερμανόφω-

νη εφημερίδα της Αθήνας «Griechenland 
Zeitung», ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει τον 
«Πάνα». Έτσι, προ ημερών επισκέφθηκε τον 
πρόεδρο του συνδέσμου, στο σπίτι του. Πα-
ρουσιάζουμε μέρος του σχε τικού δημοσι-
εύματος που περιλαμβάνει και αυτούσια τη 
συνέ ντευξη που παραχωρήθηκε στην εφη-
μερίδα. 

Καθώς ανοίγει η πόρτα του διαμε-
ρίσματος της πενταόροφης πο-

λυκατοικίας στο ΒΑ προάστιο των Αθηνών, 
το Χολαργό, στέκε ται μπροστά μας ένας 
ηλικιωμέ νος κύριος με ψαρά μαλλιά, ηλιο-
καμένο δέρ μα και φρεσκοσιδερωμένο που-
κάμισο. Λίγο μετά καθόμαστε απολαμβάνο-
ντας ένα ποτή ρι χυμό πορτοκάλι στο σαλό-
νι. Ο Απόστολος Πετρουτσάς μας οδηγεί με 

τις αναμνήσεις του στο παρελθόν. Μάς ταξι-
δεύει σε πολλές δεκαετίες, σε πολλές χώρες 
και βουνά. Ο κ. Πετρουτσάς είναι Έλληνας, 
μιλάει όμως τέ λεια γερμανικά, μερικές φο-
ρές διακρίνει κα νείς σε αυτά ένα ελαφρύ, συ-
μπαθητικό βιεν νέζικο χρώμα. Παρόλο που 
γιόρτασε αυτή την Παρασκευή τα ογδοηκο-
στά τέταρτα γενέ θλιά του (σημ. μετ. : Στις 
26/10), εξακολουθεί υγιέστατος, σωματικά 
και πνευματικά. Το μυ στικό του; Καθημε-
ρινά μία ώρα πορεία στο «βουνό του», τον 
Υμηττό και μεγαλύτερες πο ρείες κάθε Σαβ-
βατοκύριακο. 

Την αγάπη για τη φύση και τα βουνά την 
ανακάλυψε κάποτε στην Αυστρία. Στα δε-
καεπτά του πήγε, μεσούντος του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, στη Βιέννη υπό το κρά-
τος των ανώμαλων συνθηκών της εποχής. 
Η τύχη του επέτρεψε τελικά να σπουδά-
σει και εκεί. Αρχικά γράφτηκε στην Ανωτά-
τη Εμπορι κή, διέκοψε όμως την εκπαίδευσή 

του για να σπουδάσει τελικά Γερμανική Φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Κα-
τόπιν δεν γύ ρισε στην Ελλάδα αλλά το κά-
λεσμα των αυ στριακών βουνών τον τράβηξε 
για 26 χρόνια, στις ελεύθερες ώρες του, από 
μία κορυφή των Άλπεων στην επόμενη. Τις 
ανέβηκε όλες, Großglockner (Γκρόσγκλό-
κνερ), -Venediger (Γκρόσβενέντιγκερ) κοκ. 

Τα προς το ζην τα έβγαζε κυρίως διδάσκο-
ντας γερμανικά σαν ξένη γλώσσα, κατά και-
ρούς εργάστηκε και σε διάφορες επιχειρή-
σεις σαν εμπορικός αντιπρόσωπος. Κατά 
την επί σκεψή μας, μάς απλώνει μία πλειάδα 
φωτο γραφιών στο τραπέζι. Σε μία από αυτές 
χα μογελάει ένας νεότατος, ωραίος άντρας, 
με σηκωμένο το γιακά του κομψού παλτού 
του στο φακό. Η εικόνα δείχνει τον κο Πε-
τρουτσά στο Λονδίνο, θα πρέπει να τραβή-
χτηκε κάπου στη δεκαετία του’50. 

Το 1961 ο κος Πετρουτσάς επέστρεψε 
στην πατρίδα του, την Ελλάδα. Εδώ ίδρυσε 

σε διά φορα σχολεία γερμανικά τμήματα. Το 
πρώτο από αυτά φτιάχτηκε στη Σχολή Μω-
ραΐτη, αρ γότερα εργάστηκε για πολύ καιρό 
στο Κολλέ γιο Αθηνών. 

«Ανεβαίνοντας την κλίμακα του συνδέ-
σμου όλο και πιο ψηλά» 

Ξανά στο ορειβατικό πάθος του κου Πε-
τρουτσά: Αυτό το χόμπυ εξακολούθησε να 
το καλλιεργει μετά την επιστροφή του από 
την Αυστρία. Το 1978 γνώρισε σε ένα νησί 
ένα μέλος του «Πανός» και γράφτηκε μέ-
λος του (σημ. μετ.: στην Αμοργό, γνωρί-
στηκε με τον αείμνηστο Πέτρο Σίμο). Έκτο-
τε, από ό,τι λέει ο ίδιος, ανέβαινε την κλίμα-
κα του συν δεσμου όλο και ψηλότερα. Αρχι-
κά υπήρξε ενεργό μέλος, κατόπιν διατέλεσε 
για τέσσε ρα χρόνια αντιπρόεδρος. Εδώ και 
δύο χρό νια είναι πρόεδρος, θέση στην οποία 
επα νεξελέγη πρόσφατα. Με αυτή τη ευκαι-
ρία η «Griechenland Zeitung» τού πήρε την 
ακό λουθη συνέντευξη: 

Ο Απόστολος Πετρουτσάς μας 
οδηγεί με τις αναμνήσεις του 
στο παρελθόν. Μας ταξιδεύει 
σε πολλές δεκαετίες, σε πολλές 
χώρες και βουνά. 

"Εκεί που ο αετός χτίζει 
τη φωλιά του και τα κατσί-
κια σκαρφαλώνουν τα πιο 
απότομα βράχια" νοιώθει ο 
Απόστολος Πετρουτσάς να 
είναι το σπίτι του. Ο 84 χρο-
νος Έλληνας καθοδηγεί εδώ 
και δύο χρόνια τις τύχες του 
Φυσιολατρικού Ορειβατι-
κού Συνδέσμου «Ο ΠΑΝ» 
που τον Ιούνιο γιόρτασε την 
80η επέτειο από την ίδρυσή 
του. Στις πρόσφατες εκλο-
γές του συνδέσμου, ο Από-
στολος Πετρουτσάς επανε-
ξελέγη πρόεδρος. 

Της Claudia Widlak

Επαναδημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος 
μια παλιά συνέντευξη του αγαπημένου 
μας Απόστολου Πετρουτσά, εις μνήμην 
του και τιμώντας την ανεκτίμητη προ-
σφορά του στο σύνδεσμό μας



18 19

Εφημ: Πότε και υπό ποιές συνθήκες 
ιδρύθη κε ο ΠΑΝ; Ποιές σημαντικές, ιστο-
ρικές στιγ μές μπορείτε να μάς αναφέρετε, 
έτσι «στα πε ταχτά»; 

Α.Π.: Ο Πάνας ιδρύθηκε στις 23 Ιουνί-
ου 1927 από μία ομάδα νεαρών Ελλήνων, οι 
πε ρισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν 
από τη Σμύρνη. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου 
πραγματοποίησαν την πρώτη τους εκδρομή, 
στον Πόρο. Τον Αύγουστο του 1930, 16 μέλη 
ανέβηκαν για πρώτη φορά στην κορυφή του 
Ολύμπου. Ένα μήνα αργότερα δημοσιεύτηκε 
και το πρώτο τεύχος του περιοδικού. Κατά 
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σταμάτησε η έκδο-
σή του γιατί τα γραφεία είχαν επιταχθεί από 
τους Γερμανούς. Το 1945, με το τέλος του πο-
λέμου, ξανάρχισε η έκδοση του περιοδικού. 
Η χιλιο στή πεζοπορεία εορτάστηκε στις 23 
Ιουνίου 1946. Το 1951 αγοράστηκε ένα κτή-
μα στο κέ ντρο της Αττικής, ενώ το 1986 με-
τακομίσαμε στα σημερινά γραφεία της Οδού 
Αριστοτέ λους. Το 1992 ιδρύθηκε η Ορειβα-
τική Ομάδα Νέων και από το 1999 δίνεται 
η ευκαιρία σε μέλη της να εκπαιδευτούν και 

να αποκτήσουν δίπλωμα αρχηγού βουνού. Ο 
δικτυακός τό πος του συνδέσμου δημιουργή-
θηκε το 2001 (www.panas.gr). Εκεί μπορείτε 
να βρείτε πε ρισσότερες πληροφορίες. 

Εφημ.: Σε ποιούς στόχους αφοσιώθηκε ο 
σύνδεσμος; 

Α.Π.: Ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με 
την ορειβασία και τον τουρισμό. Επιπλέον 
οργανώνουμε λογοτεχνικές βραδιές. Τα πρε-

σβύτερα μέλη γεμίζουν κάθε εβδομάδα ένα 
λεωφορείο και πηγαίνουν σε κάποιο μέρος 
όπου πεζοπορούν για τρεις ώρες περίπου. 
Κατόπιν καταλήγουν σε μία ταβέρνα, όπου 
τρώνε και τραγουδάνε μέχρι να έρθει η ώρα 
να ξαναμπούν στο λεωφορείο. Οι νέοι πραγ-
ματοποιούν συνήθως διήμερες εκδρομές και 
διανυκτερεύουν σε καταφύγια. Δύο φορές 
βοήθησα και στην οργάνωση ταξιδιών στην 
Αυστρία, στο Ζάλτσκαμμεργκουτ και το Τυ-
ρόλο. Όσοι συμμετείχαν επέστρεψαν ενθου-
σιασμένοι. 

Εφημ.: Οι Έλληνες δεν φημίζονται για 
την προθυμία τους να οργανώνονται σε 
συλλό γους. Ισχύει και για τον «Πάνα» αυτή 
η προ κατάληψη; Ποιός μπορεί να γίνει μέ-
λος σας; 

Α.Π.: Δεν ισχύει τόσο πολύ για το σύν-
δεσμό μας. Ο «Πάνας» αριθμεί σήμερα 150 
μέλη, εκ των οποίων το 1/3 είναι ηλικίας 
κάτω των 40 ετών. Φυσικά πάντα θέλουμε 
να κερδίζουμε νέα μέλη. Καταρχήν μπορεί 
ο καθένας να γί νει μέλος μας. Αρχικά είναι 

για μικρή χρονική περίοδο δόκιμο μέλος και 
μετά γίνεται κανο νικό μέλος κατόπιν προτά-
σεως δύο παλιότε ρων μελών. Η ετήσια συν-
δρομή είναι σχεδόν συμβολική, ανέρχεται σε 
20 ευρώ. Όμως και άνθρωποι που δεν είναι 
μέλη μας μπορούν να έρχονται δοκιμαστικά 
στις εκδρομές μας. 

Εφημ.: Για ποιό λόγο οι νέοι δεν έλκονται 
πια τόσο από τις κορυφές των βουνών; 

Α. Π.: Αυτό οφείλεται κυρίως στην άνεση 
που προσφέρει το αυτοκίνητο. Οι νέοι πη-
γαίνουν π.χ. με το αυτοκίνητο σε ένα ξενοδο-
χείο και περνούν εκεί ένα Σαββατοκύριακο. 
Η ορειβασία και η συμμετοχή σε ένα σύλλο-
γο αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για τη νεο-
λαία να αποφύγει κάποιους ιδι αίτερα βλαβε-
ρούς πειρα σμούς. Η ζωή στο κατα φύγιο εί-
ναι, εδώ που τα λέμε, κάτι το ιδιαίτερο και η 
συντροφικότητα που δη μιουργείται εκεί ση-
μαδεύει μία ολόκληρη ζωή. 

Εφημ.: Τί σάς ενθουσιάζει στο περπάτημα; 
Α.Π.: Η ορειβασία είναι κάτι το 

καταπληκτι κό. Μπορεί να το κατανοήσει 
μόνο όποιος έχει στα αλήθεια βρεθεί ψηλά, 
όποιος έχει ανεβεί σε πολλές κορυφές. Κερ-
δίζει κανείς πάμπολλες εντυπώσεις: Το να 
βλέπεις τον κόσμο από ψηλά, το κελάιδισμα 
των που λιών, ο υπέροχος αέρας. Είναι ένα 
απερίγρα πτο συναίσθημα, το να ανεβαίνεις 
για πρώτη φορά μία κορυφή. Θυμάμαι συ-
χνά δύσκο λες αναβάσεις. Πολλές φορές εί-
χαμε να αντι μετωπίσουμε απότομες ανηφό-

ρες για ώρες ολόκληρες. Όταν φτάνει κα-
νείς όμως επάνω νοιώθει στον έβδομο ου-
ρανό. Η ικανοποίη ση να έχει κατακτήσει 
κανείς την κορυφή εί ναι ένα απίθανο συ-
ναίσθημα. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτε 
ωραιότερο.

 
Εφημ.: Ζήσατε την ορειβασία επί μακρόν 

στην Αυστρία. Διαφέρει κάτι στην Ελλάδα; 
Α.Π.: Στην Αυστρία μπορεί να ανεβεί κα-

νείς με κλειστά τα μάτια γιατί οι διαδρο-
μές είναι σημαδεμένες τέλεια και τα περά-
σματα και τα μονοπάτια είναι φροντισμέ-
να πολύ καλά. Αυτό στην Ελλάδα δεν ισχύ-
ει. Συμμετέχουμε όμως στη σηματοδότηση 
των διαδρομών για να κάνουμε την ορειβα-
σία ασφαλέστερη. Μία άλλη διαφορά έγκει-
ται στην ποικιλία της βλαστήσεως των ελ-
ληνικών βουνών. Συνα ντά κανείς πάμπολλα 
είδη δέντρων, ενώ π.χ. στις Άλπεις κυριαρχεί 
το έλατο. Εννοείται ότι και το κλίμα είναι δι-
αφορετικό αλλά δεν πρέ πει να απατάται κα-
νείς: Χιόνι υπάρχει, ακρι βώς όπως και στις 
Άλπεις και τα ελληνικά βουνά μόνο ακίνδυ-
να δεν είναι. 

Εφημ.: Τι θα επιθυμούσατε για το μέλλον 
του συνδέσμου σας; 

Α.Π.: Ο σύνδεσμος δεν πρέπει να γερά-
σει. Ο ενθουσιασμός των νεότερων πρέπει 
να παρακινήσει και άλλους νέους που επι-
δίδονται χωρίς να έχουν ανεβεί άλλη φορά 
σε βουνό σε μία μακρά, επίπονη πορεία και 
το ευχαριστιούνται. Θυμάμαι όταν ανέβηκα 

στην Αυστρία την Tauplitzalm. Τότε έκλαιγα 
από τους πόνους. Χρειάστηκε να περάσει λί-
γος καιρός ακόμη για να γίνω παθιασμένος 
ορειβάτης. Σήμερα χαίρομαι για το πόσο ευ-
τυχείς είναι οι νέοι όταν ανεβαίνουν για πρώ-
τη φορά σε μία κορυφή. Το όνειρό μου είναι 
να εξακολουθήσουν και στο μέλλον οι νέοι 
να ενδιαφέρονται για την ορειβασία και να 
γίνουν έτσι συνεχιστές της παραδόσεως του 
συνδέσμου μας.

Η ορειβασία είναι κάτι το καταπληκτικό. 
Μπορεί να το κατανοήσει μόνο όποιος έχει στα αλήθεια 

βρεθεί ψηλά, όποιος έχει ανεβεί σε πολλές κορυφές.

Η ικανοποίη ση να έχει κατακτήσει κανείς την κορυφή εί ναι 
ένα απίθανο συναίσθημα. 

Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτε ωραιότερο.
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Η πολυγραφότατη και άοκνη ερευνήτρια 
– συγγραφέας, μέλος μας, Σούλα Ρο-

δοπούλου, πρόσθεσε άλλη μία παρουσίαση 
πρωτότυπη μετά τις «Ελληνίδες και τα Πα-
λάτια στον Όμηρο». Πρόκειται για την ομι-
λία της σχετικά με «Μία ποιήτρια του 3.000 
π.Χ.». Ο άμεσος προφορικός λόγος, που 
τόσο άξια χειρίζεται η ίδια, όσο και η απαγ-
γελία στίχων με τέτοια πατίνα χρόνου, κρά-
τησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατη-
ρίου. Καλή συνέχεια !

Η Φιλόλογος Πόπη Μπαλαμώτη – Σπι-
τά, μέλος μας, ποιήτρια και εικαστικός, 

στην Ετ. Ελλήνων Λογοτεχνών, είχε τον συ-
ντονισμό της παρουσίασης του ποιητή Χάρη 
Μελιτά. Ένα επιλεγμένο επιτελείο μαζί με τη 

συντονίστρια έδωσε την εικόνα του ποιητή 
καθώς οι απαγγελίες έκλεισαν με απόδοση 
ποιήματος από τον ίδιο. Μελοποιημένα ποιή-
ματά του έκαναν μεγάλη αίσθηση, τόσο για τη 
σύνθεση της μουσικής όσο και για το τραγού-
δι. Η όλη εκδήλωση στέφθηκε από επιτυχία.

Στον ίδιο χώρο η Πόπη Μπαλαμώτη – Σπι-
τά παρουσίασε τη μελέτη της για τη «Μάνα 
στη Ν.Ε. ποίηση» με αφορμή τη γιορτή της 
«ημέρας της Μητέρας». Πολλά μέλη μας πα-
ρευρέθηκαν και είχαν την τύχη να την απο-
λαύσουν και να τη συγχαρούν.

Στον ίδιο χώρο της Εθνικής Εταιρίας Ελλ. 
Λογοτεχνών πραγματοποιήθηκε τιμητι-

κή βραδιά μνήμης του Ευάγγελου Ρόζου, λο-
γίου, στοχαστή και συγγραφέα (συζ. της Σού-

λας Ροδοπούλου). Οι ειδικοί ομιλητές φώτι-
σαν από πολλές πλευρές την πολύτιμη παρα-
καταθήκη πνευματικού θησαυρού που άφησε 
πίσω του ο εκλιπών Ευαγ. Ρόζος, άξιος όντως 
να ονομαστεί «Καβάφης της Ν.Ε. Πεζογρα-
φίας». Τιμή που υπήρξε μέλος μας. Στο κλεί-
σιμο της εκδήλωσης προσφέρθηκαν από την 
οικογένεια δωρεάν σειρές βιβλίων του στους 
παρευρισκομένους. Ευχαριστούμε, με την 
υπόσχεση της μελέτης και αξιοποίησής τους.

Ο φίλος και συνδεδεμένος με τον Πάνα 
και τις εκδρομές του Μάριος Ζ. Σού-

σης, σύζυγος του μέλους μας Νανάς Σού-
ση, εξέδωσε το βιβλίο του «Καλή αντάμωση 
– Φιλιά εις τα παιδιά», προϊόν μόχθου, έρευ-
νας και θυσιών πολλών χρόνων. Μία επιτυ-
χημένη παρουσίαση έγινε στον «Κένταυρο» 
από την συγγραφέα Σούλα Ροδοπούλου. Κα-
τόπιν, στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλι-
τικής Κοινότητας Αθηνών μία πλειάδα εκ-
προσώπων της διπλωματίας, της δημοσιο-
γραφίας και της ιστορικής επιστήμης έρι-
ξαν φως στις πτυχές αυτού του έργου που 
ξεκινάει από ανάπλαση μίας εποχής, ιχνη-
λατεί την ιστορία με πολύτιμα ντοκουμέντα 
και μοναδικές μαρτυρίες φθάνοντας αργότε-
ρα με τη βοήθεια του πλούσιου φωτογραφι-
κού υλικού και το βαθύ συναίσθημα του συγ-
γραφέα να ανυψωθεί σε κείμενο με πολιτικές 
και φιλοσοφικές προεκτάσεις και προβλημα-
τισμούς. Την εκδήλωση πλούτισε η μουσική, 
που συνέτεινε στη συγκέντρωση του ακροα-
τηρίου, από την καθηγήτρια Μουσικής Λέλα 
Σούση, κόρη του συγγραφέα, στο πιάνο, και 
τις μικρές εγγονές του Λίντα Σούση (βιολί) 
και Αννίτα Ζ. Σούση (τραγούδι). Οι νεανικές 
παρουσίες έδωσαν και το στίγμα της ελπίδας 
του μέλλοντος. Η υποβλητική απαγγελία δι-
κού του ποιήματος έκλεισε την όλη παρουσί-
αση με μεγάλη επιτυχία.

Με βάση το βιβλίο του Μ. Σούση, και με 
τίτλο «Φιλιά εις τα παιδιά», ο σκηνο-

θέτης Βασ. Λουλές δημιούργησε την ταινία 
που βραβεύθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου στη Θεσσαλονίκη με το βρα-
βείο ντοκιμαντέρ. Βραβεύθηκε επίσης και 
για τη μουσική, τη σκηνοθεσία και απέσπα-
σε το βραβείο προτίμησης του κοινού Προ-
βλήθηκε από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας σε 
πολλές αίθουσες των Αθηνών για μεγάλα δι-
αστήματα, ακολούθως σε πολλές επαρχιακές 
πόλεις (Χαλκίδα, Τρίκαλα κλπ) και εκτός Ελ-
λάδας στο Σικάγο των Η.Π.Α. Ο τύπος έκα-
νε πολλά αφιερώματα εγκωμιαστικά, όπως 
και συνεντεύξεις και κριτικές. 

Παρακολουθήσαμε την ταινία και συ-
γκλονιστήκαμε από τις «εικόνες“, αδιάψευ-
στα στοιχεία, για την τραγωδία των Ελλή-
νων Εβραίων με την αναχώρηση και τη μοι-
ραία κατάληξη στα στρατόπεδα. Δε μένει 
παρά να ευχηθούμε να μην ξαναζήσει η αν-
θρωπότητα τέτοια φαινόμενα που την υπο-
βιβάζουν και να επαναλάβουμε, όπως ο Μ. 
Σούσης στην ταινία, ότι «μπορούμε να συγ-
χωρούμε χωρίς να λησμονούμε». Και να ορι-
οθετήσουμε κάθε πλευρά το χρέος μας.   
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ΕισφορΕσ 
Για τους σκοπούς του συνδέσμου:
Οικογένεια Τσουκάκη  40 ευρώ
Λάππα Δέσποινα  50 ευρώ
Κασιώλας Ευθύμιος  20 ευρώ
Ιωαννίδου   100 ευρώ
Παρτσαλίδου   20 ευρώ
Κουτσελίνης Ευάγγελος  40 ευρώ
Αγγελοπούλου Δήμητρα  330 ευρώ
Εις μνήμην Απόστολου Πετρουτσά:
Αγγελοπούλου Δήμητρα  20 ευρώ
Αυγέρης Αναστάσιος  20 ευρώ
Χέντον Αλέξανδρος  50 ευρώ
Οικογένεια Κασιώλα  50 ευρώ
Κουτσελίνης Ευάγγελος  20 ευρώ

Καλωσορίζουμε στην μεγάλη παρέα του 
Πάνα τα καινούργια μας μέλη :

■ Ειρήνη Αλγιανάκη
■ Πόπη Σπιτά – Μπαλαμώτη
■ Πανταζή Φύσσα

Έθιμο του Συλλόγου να κόβεται η πίτα 
στο ιδιόκτητο κτήμα (Μάτι) και μετά 

να ακολουθεί κατά τα φυσιολατρικά έθιμα η 
φασολάδα.

Ο σύλλογος ανταπέδωσε την εκτίμηση 
και αγάπη των μελών του, και διέθεσε δω-
ρεάν την μεταφορά με το πούλμαν. Συγκι-
νητικό και ελπιδοφόρο το θέαμα. Τρεις γε-
νιές συναντήθηκαν στην μεγάλη στολισμέ-
νη αίθουσα. Η κιθάρα, το μπουζούκι και η 
φυσαρμόνικα έδεσαν αρμονικά με τις φωνές. 
Οι ευχές και ο απόηχος από την εκδήλωση 
μας συνόδεψαν για πολύ καιρό.

25η Μαρτίου
Η ιστορική μνήμα ανέτρεξε στο παρελθόν. Ετί-
μησε την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Με αναφο-
ρές και ποιήματα στην Κυριακάτικη εκδρομή.

Έτος Καβάφη
Επ’ ευκαιρία των 150 χρόνων από την γέν-
νησή του. Χρέος μας η αναφορά στον Αλε-
ξανδρινό ποιητή Κ. Καβάφη. Ποιήματα και 
στιγμές από την ζωή του ανέδειξαν τις πτυ-
χές της προσωπικότητάς του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του συνδέσμου να προσέλθουν σε τακτική γε-
νική συνέλευση την Κυριακή 6 οκτωβρίου 2013 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 :

■ Ανάδειξη Προεδρείου
■ Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
■ Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
■ Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού καθώς 
και Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
■ Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
■ Συζήτηση επί των πεπραγμένων, ανακοινώσεις Δ.Σ., προτάσεις μελών.
■ Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης του Προϋπολογι-
σμού επόμενης χρήσης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευ-
θύνη.
■ Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
■ Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013, την ίδια 
ώρα, στα γραφεία του Συνδέσμου, Αριστοτέλους 64 και ανεξάρτητα από τον αριθ-
μό των μελών που θα προσέλθουν. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται μέχρι 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία του Συνδέσμου.

Αθήνα, 23 Μαϊου 2013

Ο Πρόεδρος : Αλέξανδρος Χέντον
Η Γ. Γραμματέας :  Σταματία ΤζουτζάκηΟ Σύλλογος, ανταποκρινόμενος 

στις επιταγές του καιρού, μείωσε 
την ετήσια συνδρομή σε 15 ευρώ.

Απόκριες
Δεν ήταν  δυνατό απόκριες ο σύλλογος να 
μην ανταποκριθεί στην πρόκληση. Βγάλαμε 
τα καρώ τραπεζομάντιλα. Κάναμε αποκριά-
τικη διακόσμηση και με τη συμμετοχή  πολ-
λών κυριών είχαμε πλούσια εδέσματα. Ο ευ-
φρόσυνος οίνος και η φυσαρμόνικα δημι-
ούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα.

σΤοΥσ σΥΛΛοΓοΥσ
«Φοίβος», 
«Ένωση Ορειβατών–Φυσιολατρών», 
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. – Ο.Ξ.Ν.Ε., 
«Εκδρομικός Όμιλος Βόλου Νέα Ζωή», 
που ανέδειξαν νέα Διοικητικά Συμβούλια, 
θερμές είναι οι ευχές μας για δημιουργικό 
έργο.
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Η χλωρίδα του Ταϋγέτου

Περισσότερα από 700 είδη φυτών 
συνθέτουν τη σπάνια βλάστηση του 

Ταϋγέτου, παρά τη σοβαρή καταστροφή 
που έχει υποστεί από τις πυρκαγιές που 
έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς. Στον Ταΰγετο 
φυτρώνουν 28 τοπικά ενδημικά φυτά, 11 
ενδημικά που συναντώνται σε ένα ακόμη 
βουνό και 120 ενδημικά που υπάρχουν 
στα ελληνικά βουνά. Η χλωρίδα του 
Ταϋγέτου προσδιορίζεται από τις κλιματικές 
ζώνες, στις οποίες χωρίζεται το βουνό. 
 
1. Οι μεσογειακοί θαμνώνες αναπτύσσονται 
στις χαμηλές πλαγιές σε υψόμετρο μέχρι 

700-800 μέτρα. Αποτελούν συνθέσεις από 
πουρνάρια (Quercus coccifera) , φιλλύκια 
(Phillyrea latifolia), αγριελιές (Olea europaea), 
σχίνα (Pistacia lentiscus), αγριοτσικουδιές 
(pistacia terebinthus), αειθαλή σφενδάμια 
(Acer Sempervirens), αγριοροδακινιές 
(Prunus webbii), κουτσουπιές (Cercis 
siliquastrum), χρυσόξυλα (Cotinus cogggria), 
φράξους (fraχius omus), αγριόκεδρα 
Uuniperus oχyced ru 5), άγρια αγιοκλήματα 
(Lonicera implexa), αριές (Quersus 
ilex), ρείκια (Erica manipulif1ora) κ.ά. 
Στη ζώνη αυτή σποραδικά εμφανίζονται 
δρύες (Quersus pubescens), χαρουπιές 

(Ceratοnίa siliqua), κυπαρίσσια(Cupressus 
sempervirens) και άλλα είδη δένδρων. 
Παλαιότερα οι θαμνώνες ήταν πραγματικά 
δάση, αλλά σήμερα έχουν υποβαθμιστεί 
λόγω των πυρκαγιών και της υπερβόσκησης. 
Σε πολλές περιοχές του βουνού οι θαμνώνες 
έχουν αντικατασταθεί από φρύγανα, ενώ 
σε άλλες έχουν εξαφανιστεί. Ανάμεσά τους 
φυτρώνουν και πολλά βολβώδη ή ποώδη 
φυτά, όπως ανεμώνες (Anemone pavonina, 
anemone coronaria), αγριοτουλίπες (Τ 
ulipa orphanidea), κυκλάμινα (Cyclanem 
graecum), μαργαρίτες (Anthemis chia) κ.ά. 
 
2. Στην ορεινή ζώνη, από τα 700-1.700 
μέτρα, αναπτύσσονται τα δάση κωνοφόρων 
του Ταϋγέτου, όπου κυριαρχούν το ελληνικό 
έλατο (Abies cephalonica) και το μαύρο πεύκο 
(Pinus nigra), για το οποίο ο Ταΰγετος είναι το 
νοτιότερο σημείο εξάπλωσής του στη χώρα. 
Τα αιωνόβια μαυρόπευκα υπάρχουν 
διάσπαρτα σε διάφορα μέρη του βουνού 
και κυρίως στο δάσος της Βασιλικής. Είναι 
δένδρα ηλικίας 300-500 χρόνων, των 
οποίων η διάμετρος του κορμού συχνά 
ξεπερνάει το 1 μέτρο. Είναι τα απομεινάρια 
των πανάρχαιων δασών του Ταϋγέτου, 
πραγματικά μνημεία της φύσης, τα οποία 
πρέπει να τεθούν υπό αυστηρή προστασία. 
Στη ζώνη αυτή και σε σημεία που έχουν 
απογυμνωθεί από πυρκαγιές φυτρώνει 
ένα πλήθος φυτών, όπως αγριογαρίφαλα 
(Dianthus sp.), ανεμώνες του βουνού 
(Anemone blanda), αγριοτριανταφυλλιές 
(Rosa sp.), γεράνια (Geranium sp.), άγριοι 
μενεξέδες (Viola odorata) , κόκκινοι 
κρίνοι (Lilium chalcedonicum) κ. ά. 
 
3. Στην υποαλπική ζώνη, σε υψόμετρο 
1.700-2.000 μέτρα, αρχίζουν τα γυμνά 
λιβάδια και οι βραχώδεις σχηματισμοί. Εδώ 
φυτρώνουν μόνο μικρά πολυετή φυτά, ενώ 

σποραδικά συναντάμε μοναχικά έλατα και 
μαύρα πεύκα, σε νανώδη μορφή λόγω του 
υψομέτρου και της συνεχούς χιονόπτωσης. 
Χαρακτηριστικά φυτά της υποαλπικής 
ζώνης είναι η βουνίσια τσουκνίδα (Urtica 
dioica) και το γνωστό τσάι του Ταϋγέτου. 
 
4. Στην αλπική ζώνη, σε υψόμετρο 2.000-
2.407 μέτρα, η απουσία των δένδρων είναι 
ολική, λόγω της συνεχούς χιονοκάλυψης. 
Εδώ, όμως, φυτρώνουν τα περισσότερα 
και τα πιο σπάνια ενδημικά του Ταϋγέτου, 
φυτά πολυετή και ανθεκτικά στο κρύο. 
Εδώ συναντάμε τον Νανόκεδρο Guniperυs 
communis), καθώς και τα Beta nana, 
Minuartia stellata, Arabis subfiava, Saxifraga 
sibthorpii, Geranium subcaulescens, 
VioIa chelmea, Veronica thymifoIia κ.ά. 
 
5. Στις ρεματιές και στα φαράγγια, 
αναπτύσσεται ιδιόμορφη βλάστηση, η 
οποία δεν επηρεάζεται από την υψομετρική 
διαφορά. Χαρακτηριστικά είδη είναι το 
πλατάνι (Platanus orientaIis), η δάφνη 
(Laurus nobiIis), η μυρτιά (Myrtus 
communis), η άγρια ροδιά (Punica 
granatum), η πικροδάφνη (Nerium oleander) 
και η λυγαριά (Vitex agnus-castus). 

Tσάι του Ταϋγέτου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

Φυσιολατρικές – πεζοπορικές εκδρομές 
που πραγματοποιήθηκαν

ιοΥΝιοσ
2-6-2013
Επίδαυρος
Ώρα αναχώρησης 8:30

9-6-2013
Σχοίνος – Αττικής

16-6-2013
Μονή Αρμά – Λευκαντί

23-6-2013
Τράπεζα Αιγίου

30-6-2013
Δίρφυς

οΚΤΩΒριοσ
13-10-2013
Κάψια – Αρκαδίας

20-10-2013
Στυμφαλία - Λαύκα

27-10-2013
Ελικώνας – Βοιωτίας

• Στυμφαλία Κορινθίας 14-10-12
• Κάψια Αρκαδίας 21-10-12
• Σχοίνος Αττικής 4-11-12
• Ευαγγελίστρια Βοιωτίας 18-11-12
• Πλατάνα Ευβοίας 25-11-12
• Αγία Άννα 2-12-12
• Πλατανάκι Βοιωτίας 16-12-12
• Μάτι Αττικής 6-1-13
• Άτταλη Ευβοίας 13-1-13
• Καθενοί Ευβοίας 27-1-13

• Μακρυμάλλη Ευβοίας 3-2-13
• Κοντοδεσπότες Ευβοίας 10-2-13
• Υψηλάντης Βοιωτίας 24-2-13
• Μενδενίτσα Λοκρίδας 10-3-13
• Ακραίφνιο Βοιωτίας 17-3-13
• Θεολόγος Ευβοίας 24-3-13
• Καρυά Αργολίδας 7-4-13
• Ευαγγελίστρια Βοιωτίας 14-4-13
• Πλατάνα Ευβοίας 28-4-13
• Στρόπωνες Ευβοίας 19-5-13

Πάει καιρός που ακούστηκεν η 
τελευταία βροχή

πάνω από τα μυρμήγκια και τις σαύ-
ρες
τώρα ο ουρανός καίει απέραντος
τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους
της γης οι πόροι ανοίγουνται σιγά 
σιγά
και πλάι απ’ το νερό που στάζει συλ-
λαβίζοντας
ένα πελώριο φυτό κυττάει κατάματα 
τον ήλιο
Ώ σώμα του καλοκαιριού γυμνό, κο-
μένο,
Φαγωμένο απ’ το λάδι και το αλάτι
…………………………………….
Κοντά σου είδες ν’ ασπρίζει ένα 
άσπρο βότσαλο
Άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι
τα πιο γυμνά τοπία που γνώρισες
τα πιο χρωματιστά
 βαθειά – βαθειά ο αστείος περίπατος 
του σπάρου
ψηλά – ψηλά της εκκλησίτσας το κα-
πέλο
και πέρα – πέρα ένα βαπόρι με φου-
γάρα κόκινα.

«Σώμα του καλοκαιριού» 
Οδ. Ελύτης

Τον Ιούνιο τελειώνει η εκδρομική πε-
ρίοδος που άρχισε τον Οκτώβριο 

του 2012. Η ώρα του απολογισμού έφτα-
σε. Κάθε Κυριακή περνούσαμε τα τείχη 
για έναν νέο ή παλιό προορισμό. Κάθε 
Κυριακή αφήναμε τις εποχές να ζωγρα-
φίζουν τους πίνακες αυτών των προορι-
σμών. Κι εκείνες χρησιμοποιούσαν όλες 
τις αποχρώσεις του πράσινου. Στόλιζαν 
τον καμβά της φύσης με το ρόδινο, το κί-
τρινο, το μπλε. Η βροχή, ο ήλιος, το χιό-
νι, ο άνεμος, τα πουλιά, τα νερά, υλικά 
στην παλέτα της φύσης. Καθάριο το ατ-
λάζι του ουρανού. Γκραβούρες τα σύννε-
φα. Και φως, πολύ πολύ φως. Όμορφες 
γεύσεις, ζεστή κουβεντούλα, πανέμορ-
φα τραγούδια και μία φυσαρμόνικα μέλι. 
Έτοιμη η ταυτότητα μίας Κυριακάτικης 
εκδρομής. 

Το καλοκαίρι φτάνει …

Καλή αντάμωση 
το φθινόπωρο !
Παρόντες όλοι 

με καινούργιες προτάσεις 
για αποδράσεις.
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Αφετηρία και τέρμα των ορειβατικών εκδρομών είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων & Βασ. Ηρακλείου).

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

Αυγέρης Τάσος  6932162826
Κασιώλας Τάσος  6944798443
Κουτσελίνης Βαγγέλης  6977539794
Αλαφιώτης Αντώνης  6977242014
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

20/21/22-9-2013
ΣΚΙΑΘΟΣ: 

Περιήγηση στο καταπράσινο νησί των  
Σποράδων και διάσχιση μονοπατιών.  
Πληροφορίες στα γραφεία μας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

13/10/2013
ΥΜΗΤΤΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 

Πεζοπορία των μικρών μας φίλων του  
Πάνα στο όμορφο Αττικό βουνό.  
Πικ νικ σε πράσινη τοποθεσία και  
γνωριμία με το δάσος του βουνού.  
Αρχηγός Βαγγέλης Κουτσελίνης.  
Αναχώρηση 9.00 πμ.  Β.Δ:Έυκολη

27/28-10-2013
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ: 

Ανάβαση στο βουνό του Μωριά σε μια 
άγνωστη πλευρά του. Διανυκτέρευση  
σε ξενώνα.Χειμερινός εξοπλισμός.  
Αρχηγοί Τάσος Κασιώλας και  
Τάσος Αυγέρης.  
Αναχώρηση 7.30 πμ. Β.Δ: Μέτρια

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

17/11/2013
ΔΙΡΦΗ(1743μ.) : 

Ανάβαση στο ψηλότερο βουνό της Εύβοιας 
από το διάσελο Δίρφης-Ξεροβουνίου. Χει-
μερινός εξοπλισμός απαραίτητος. Αρχηγοί: 
Βαγγέλης Κουτσελίνης και Τάσος Κασιώλας. 
Αναχώρηση 7.30 πμ. Β.Δ: Μέτρια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

7/8-12/2013
ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ ΑΓΡΑΦΩΝ(2154μ): 

Ανάβαση στο αλπικό βουνό των Αγράφων. 
Διανυκτέρευση σε ξενώνα. Αρχηγοί: Αντώ-
νης Αλαφιώτης και Νίκος Αναστασόπουλος. 
Αναχώρηση: 7.30πμ. Χειμερινός εξοπλισμός 
απαραίτητος. Β.Δ: Μέτρια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ    

Φέρεται σε γνώση των μελών του Συνδέσμου ότι για τη χρήση των οικίσκων και 
των λοιπών χώρων για την καλοκαιρινή περίοδο του 2013, ύστερα από απόφαση 

του Δ.Σ., θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1.Έναρξη περιόδου ορίστηκε η 1/7/2013 και λήξη η 6/9/2013.
2.Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους μέχρι 4/6/2013. 

3.Η κλήρωση των οικίσκων θα γίνει την 1/6 και ώρα 7.00 μ.μ
4.Οικονομικοί όροι:

Οι τιμές θα είναι κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ.

Εφόσον υπάρξει ζήτηση, τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου, το κτήμα θα είναι 
ανοικτό. Θα προηγείται όμως ειδοποίηση.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κυριακή, 6-10-2013
Εκλογές του Συνδέσμου μας - ανάδειξη προ-
εδρίου. Συμμετοχή όλων των μελών απαραί-
τητη.

Πέμπτη, 19-12-2013 
Ανταλλαγή δώρων στα γραφεία του Συνδέ-
σμου μας.




