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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ένας χρόνος πέρασε από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβούλιου του Πάνα 
και την ευθύνη της συνέχειας ενός ιστορικού συλλόγου για πρώτη φορά ανέλα-

βαν αποκλειστικά τα  μέλη της ορειβατικής ομάδας.
Τα προβλήματα πολλά, εξωτερικά και εσωτερικά. Σε μια ελληνική κοινωνία που 

δοκιμάζεται από κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και ένα σύλλογο που πρέπει να 
ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να ορθοποδήσει και 
να εκπληρώσει τους εκδρομικούς, ορειβατικούς και φυσιολατρικούς του στόχους.

Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντικά. Οι εκδρομές, είτε ορειβατικές είτε 
πεζοπορικές, πραγματοποιήθηκαν με πολλή καλή πληρότητα. Νέα μέλη σιγά σιγά 
έρχονται να συμπληρώσουν τα παλιά.  Οι αρχηγοί των εκδρομών σχεδίασαν τις εκ-
δρομές με απόλυτη επιτυχία. Οι παιδικές εκδρομές του  Πάνα έγιναν ένας μικρός θε-
σμός και μια μικρή προσφορά στους μικρούς Πάνες αλλά  και σε όποιο παιδί  θέλει 
να γνωρίσει την φύση από κοντά. Στο κτήμα του συλλόγου στο  Μάτι γίνονται προ-
σπάθειες συντήρησης και ανακαίνισης από εθελοντική εργασία κάποιων μελών του 
συλλόγου, κυρίως όμως από τον έφορο του κτήματος. Οι πολιτιστικές και κοινωνι-
κές συγκεντρώσεις του έγιναν με επιτυχία. Η προσπάθεια συνεχίζεται...

Ζητάμε να είστε κοντά μας, να ανταποκριθείτε και να ακολουθήσετε τις εκδρομές 
μας, να ανταποκριθείτε στις εκδηλώσεις μας. Ο καθένας σας έχει κάποιες ικανότη-
τες. Ας τις προσφέρει στον σύλλογο. Ο σύλλογος θα τις δεχτεί και θα ανταποδώσει 
με τον δικό του τρόπο. Η δύναμη του συλλόγου μας  είναι τα μέλη του  και όσο πιο 
ενεργά τόσο πιο ισχυρός και δραστήριος θα είναι. 

Ταΰγετος 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ο.Σ. «Ο ΠΑΝ», με την υπ. αριθ. 10/14.01.2017 απόφασή του, καλεί τα 
μέλη του Συνδέσμου σε Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 47 του Καταστατικού και 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες κατ’ άρθρο 38 του Καταστατικού την Κυριακή 1 Οκτω-
βρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, Αριστοτέλους 64, 1ος όροφος.

Α. Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση 
Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ανάδειξη Προεδρείου Ειδικής Γενικής Συνέλευσης
2. Τροποποίηση Καταστατικού

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που θα έχουν καταβάλει τη συνδρομή και του τρέχοντος 
έτους μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης.

Εάν δεν υπάρξει καταστατική απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η ειδική Γενική Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα και στην αυτή αίθουσα.

Από αρχές Σεπτεμβρίου και στο γραφείο του Συνδέσμου, θα διατίθεται η εισηγητική έκθεση του 
Δ.Σ. για τα μέλη που επιθυμούν να ενημερωθούν.

Β. Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες 
Την ίδια ημέρα (Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017) και αμέσως μετά το πέρας της Ειδικής Καταστατικής Γε-
νικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες.  
Θέματα ημερήσιας διάταξης :

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 Προϋπολο-

γισμού 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 χρή-

σης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πει-

θαρχικού Συμβουλίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε 7 
ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα και στην αυτή αίθουσα, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν. Η υποβολή υποψηφιοτήτων το αργότερο μέχρι τις 29 Σε-
πτεμβρίου 2017 στα Γραφεία του Συνδέσμου.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος: Γιώργος Ξενιώτης

Η Γ. Γραμματέας: Τίνα Τζουτζάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
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H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Εκδρομή στη Μάνη
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  12-14/3/2016

Ένα από τα παλιά όνειρα του γράφο-
ντος, ήταν η ανάβαση στην κορυφή του 

όρους Σαγγιάς της Μάνης. Βουνό χαμηλό, 
με υψόμετρο μόλις 1.218 μέτρα (κορυφή Λά-
τσα). Άγονο και λίγο δυσπρόσιτο, δεσπόζει 
στη Μάνη. Στην αναγνωριστική εκδρομή, τα 
Χριστούγεννα του 2015 δεν τα καταφέραμε 
με τον Παντελή να ανέβουμε. Λανθασμένο 
μονοπάτι και η ολιγόωρη, αν και ηλιόλουστη 
μέρα, μας γύρισαν πίσω, παρόλο που είχαμε 
προχωρήσει αρκετά ψηλά.

Σάββατο 12 του Μάρτη, του 2016 πλέον, 
ξεκινήσαμε 28 άτομα, ενήλικες και παιδιά 
για τη Μάνη. Ο καιρός καλός μαζί μας, ήλιος 
αλλά και αρκετός αέρας. Φτάσαμε στην Αρε-
όπολη νωρίς, τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια 
στο ξενοδοχείο «Μάνη», παλιά γνώριμη και 
φιλική αγκαλιά για τον Πάνα. Μια βόλτα μέ-
χρι τη Βάθεια απαραίτητη.

Η Βάθεια είναι μια από τις αρκετές παρό-
μοιες απόπειρες που έχουν γίνει στον τόπο 
αυτό που λέγεται Ελλάδα. Ένα υπέροχο χω-
ριό με παραδοσιακούς μανιάτικους πύργους, 
αναστηλώθηκε με σκοπό να γίνει πόλος έλ-
ξης επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Κάτι, 
στην πορεία, δεν πήγε καλά και τώρα έρημη 
και πάλι, αγναντεύει από ψηλά τη θάλασσα 
και περιμένει αυτούς που έχουν ακούσει για 
την ομορφιά της να την περιδιαβούν και να 
απαθανατιστούν στην κλασική φωτογραφία 
με φόντο τους πύργους και τις φραγκοσυ-
κιές της. Περάσαμε αρκετή  ώρα στη Βάθεια. 

Πεινάσαμε και ο Γερολιμένας δεν απέχει 
πολύ. Φτάσαμε απογευματάκι σ’ αυτό το μι-
κρό ψαροχώρι. Χαζέψαμε για αρκετή ώρα 

την αφρισμένη θάλασσα που έσκαγε στα 
βράχια και στα βότσαλα της παραλίας. Ορ-
μητήριο, κάποτε, πειρατών, αλλά και σπου-
δαίο λιμάνι ανεφοδιασμού για τους σφουγ-
γαράδες που ταξίδευαν για τη βόρεια Αφρι-
κή, σήμερα παραμένει πανέμορφο και ανοι-
χτό για όλους εκείνους που θα καταφέρουν 
να φτάσουν σ’ αυτή τη μικρή γωνιά της Ελ-
λάδας.  Σκορπίσαμε στις λίγες ανοικτές τα-
βέρνες του χωριού και βραδάκι, πλέον, φτά-
σαμε στην Αρεόπολη.

Ξημέρωσε Κυριακή της Αποκριάς και η 
απόφαση δύσκολη. Ο Σαγγιάς κρυμμένος 
μέσα σε σύννεφα, μας έστελνε μήνυμα ότι θα 
πρέπει, αν θέλουμε να ανέβουμε στην κορφή 
του, να προσπαθήσουμε μια άλλη φορά στο 
μέλλον. Αποφασίσαμε, γύρω στα δεκαπέντε 
άτομα, να ανέβουμε στην κοντινή κορφή του 
Προφήτη Ηλία με υψόμετρο λίγο κάτω από 
1.000 μέτρα. Ξεκινήσαμε από το δημοτικό 
σχολείο της Αρεόπολης και λίγο μετά, βρή-
καμε το μονοπάτι που σε βγάζει στο, σχεδόν 
ακατοίκητο σήμερα χωριό, Σωτήρας. Από 
εκεί και πάνω μια ανάβαση με αρκετή κλίση 
μας έβγαλε στο ψηλότερο σημείο όπου και 
το ομώνυμο εκκλησάκι. Η θέα από τον προ-
φήτη Ηλία καταπληκτική. Στα πόδια μας η 
πρωτεύουσα της Μάνης, η Αρεόπολη, κάπο-
τε Τσίμοβα. Από αυτήν ξεκίνησε η επανάστα-
ση στη σκλαβωμένη Ελλάδα το 1821. Οι Μα-
νιάτες, λίγες μέρες μετά απελευθέρωσαν την 
Καλαμάτα και σιγά σιγά η επανάσταση εξα-
πλώθηκε στο Μοριά αλλά και στη Ρούμελη. 

Το πρόγραμμα την Κυριακή το απόγευ-
μα, χαλαρό. Ξεκούραση και μετά βόλτα στα 

όμορφα δρομάκια του χωριού. Φαγητό για 
όλα τα γούστα και, για κάποιους από την πα-
ρέα, μερικά ποτηράκια αλκοόλ στο κλείσιμο 
μιας υπέροχης μέρας. Έβρεχε σε όλη την Ελ-
λάδα το Σαββατοκύριακο εκείνο. Εμείς, εί-
δαμε βροχή, μόνο την Κυριακή το βράδυ.

Έφτασε γρήγορα η Καθαρή Δευτέρα. Μέρα 
επιστροφής. Πριν από αυτό όμως, σπήλαια 
Διρού. Ίσως από τα ωραιότερα λιμναία σπή-
λαια του κόσμου. Το ζεύγος Πετροχείλου, 
ιδρυτές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εται-
ρείας, αλλά και  μέλη του Πάνα, ήταν οι πρώ-
τοι που εξε-

ρεύνησαν και χαρτογράφησαν από το 1949 
και για αρκετά χρόνια μετά, αυτόν τον κρυμ-
μένο θησαυρό. Ο αέρας έξω φυσάει δυνατός, 
μέσα όμως η ηρεμία και η απόκοσμη ομορφιά 
σε γαληνεύουν. Νιώθεις μικρός βλέποντας τι 
δημιούργησε η φύση μέσα σε τόσα εκατομ-
μύρια χρόνια. Εδώ κάποτε ζούσαν ιπποπότα-
μοι και ύαινες, πάνθηρες και λιοντάρια, αλλά 
και άνθρωποι. Άφησαν τα ίχνη τους στο χερ-
σαίο τμήμα του σπηλαίου, που συμπληρώνει 
αυτή τη βόλτα στο μακρινό παρελθόν του 
πλανήτη μας. Μια στάση στο πανέμορφο Γύ-
θειο, για φαγητό, είναι η τελευταία ανάμνη-
ση από αυτό το τριήμερο. Αποχαιρετάμε τη 
Μάνη, κλείνουμε το μάτι στο Σαγγιά που θα 
μας περιμένει, και επιστρέφουμε στην Αθή-
να, πλήρεις όμορφων εικόνων.

Σ.Κ.
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ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ (2407μ.) 
9-10  Απριλίου 2016
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Είναι ορισμένα βουνάς, που, προσεγγίζο-
ντάς τα με το αυτοκίνητο, σου μαγνητί-

ζουν το βλέμμα και σε καθηλώνουν με τον 
όγκο, το μέγεθός τους, τη στιβαρότητά τους 
και το έντονο ανάγλυφό τους. Μέσα σε αυτά 
είναι αναμφίβολα ο Ταΰγετος, αυτό το "αρ-
σενικό" βουνό του Μωριά, που στέκεται αγέ-
ρωχος στα σύνορα 2 νομών, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας και αποτελεί την επιβλητικότε-
ρη οροσειρά της Πελοποννήσου. Την άνοιξη 
και το καλοκαίρι είναι εύκολα προσβάσιμος 
και φιλικός προς τον πεζοπόρο, το χειμώνα 
όμως οι ψηλές του κορφές γίνονται δυσπρό-
σιτες και απαιτητικές, χαρίζοντας στον ορει-
βάτη μοναδικές συγκινήσεις.

Ο Σύλλογός μας, τον Απρίλη του 2016, βί-
ωσε μια μοναδική ορειβατική εμπειρία στον 
Ταΰγετο. Η 20μελής ομάδα μας, φτάνοντας 
στις πηγές Μαγγανιάρη και ακολουθώντας 

την κλασική διαδρομή για την κορυφή, προ-
ωθήθηκε το Σάββατο προς το καταφύγιο του 
Ε.Ο.Σ Σπάρτης, μέσα από το μοναδικής αι-
σθητικής δάσος από ρόμπολα και ελάτη. Η 
βροχή που διαδέχτηκε τον καλό καιρό, δεν 
μας έβρεξε τελικά, καθώς η ομάδα έφτασε 
εγκαίρως στο καταφύγιο, για ξεκούραση και 
φαγητό. Τα φιλόξενα μέλη του Ε.Ο.Σ Σπάρ-
της, μας περιποιήθηκαν με το παραπάνω 

και τους ευχαριστούμε θερμά. Η παρέα του 
Πάνα στα καταφύγια, δίνει σε όλους μας μια 
ψυχική ανάταση και μια ευχάριστη ζεστή συ-
ντροφιά, ότι ακριβώς χρειαζόμαστε για την 
ανάβαση της Κυριακής προς τον Προφήτη 
Ηλία, στα 2407μ.

Το βράδυ, μετά το φαγητό, μια μικρή 4με-
λής ομάδα του Πάνα, προωθήθηκε στα 1900 
μέτρα περίπου, προκειμένου να βοηθήσει 1 
ζευγάρι ορειβατών, που πραγματοποιούσαν 
διάσχιση Πενταδάκτυλου, και σαφώς εξου-
θενωμένοι, μέσα στη νύχτα, ζήτησαν μια μι-
κρή βοήθεια. Οι 2 ορειβάτες ήταν καλά, απλά 

λόγω της κούρασης, πήραμε τα σακίδιά τους 
και κατηφορίσαμε προς το καταφύγιο.

Η επομένη μας βρίσκει κατά τις 6.30 
στην αρχή του μονοπατιού, που οδηγεί στις 
Πόρτες, το πέρασμα για την τελική ανάβα-
ση στην κορυφογραμμή της πυραμίδας του 
Ταϋγέτου. Ο καιρός ομιχλώδης, σαφώς πιο 
κλειστός από την προηγούμενη μέρα. Η 
ομάδα, όμως, κεφάτη συνεχίζει για τα ψηλό-
τερα, όπου κοντά στα 2000 μέτρα υψόμετρο, 
ο αέρας, η ομίχλη και τα πρώτα χιόνια κά-
νουν την εμφάνισή τους.

Μια ομάδα με έμπειρο μέλος του Συλ-
λόγου μας, λόγω των δυσμενών συνθηκών, 
αποφασίζει να επιστρέψει με ασφάλεια προς 
το καταφύγιο. Οι υπόλοιποι, με πλήρη χει-
μερινό εξοπλισμό, συνεχίζουμε για τα ψηλό-
τερα, όπου η ψιλή βροχή έδωσε τη θέση της 
στη χιονόπτωση. Η αλλαγή των συνθηκών 
εντυπωσιακή, και η χιονισμένη πλαγιά μας 
βοηθά να προωθηθούμε στις Πόρτες. Εκεί, 
στα 2200 μέτρα, τα κραμπόν πλέον ήταν 
απαραίτητα, καθώς ο αέρας, το παγωμένο 
χιόνι και η κλίση της πλαγιάς, έκανε την ανά-
βαση καθαρά χειμερινή. Η ομάδα μας τελικά, 
εν μέσω χιονοθύελλας, Απρίλη μήνα, φτάνει 
στην κορυφή, στα 2407μ.! Η συγκίνηση και 
η χαρά μας απερίγραπτη, το αφιλόξενο όμως 
λόγω των συνθηκών σκηνικό στην κορυφή, 
μας ανάγκασε σε γρήγορη κατάβαση, βγάζο-
ντας πρώτα λίγες φωτογραφίες.

Στην επιστροφή, άρχιζε να ανοίγει πάλι ο 
καιρός, όπου στο καταφύγιο πλέον, οι συν-
θήκες ήταν ανοιξιάτικες.

Ήταν μια υπέροχη ανάβαση στον Ταΰγε-
το, γεμάτη αντιθέσεις, μεγάλες θερμοκρασι-
ακές μεταβολές και με μια υπέροχη όπως πά-
ντα παρέα του Πάνα!

Πάντα ψηλά!
Β.Κ.
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Μελαγκάβι, δεν συναντήσαμε καμία ένδειξη 
ανθρώπινης δραστηριότητας, παρά το γεγο-
νός πως κινούμασταν σε χαμηλό υψόμετρο 
δίπλα στη θάλασσα. Περπατήσαμε εναλλάξ 
σε δασωμένο μονοπάτι (πευκόδασος), σε 
βράχια, δίπλα στη θάλασσα και είδαμε κά-
ποιες μικρές «αλυκές» που είχαν σχηματιστεί 
από την διάβρωση των βράχων από τη θά-
λασσα και δύο μεγάλους βράχους που ανα-
δύονται μέσα από τη θάλασσα! 

Μετά από μία ομαλή πορεία περίπου 3 
ωρών καταλήξαμε στον  αρχαιολογικό χώρο 
του Ηραίου, με τα ερείπια του ναού της 
Ήρας, που βρίσκονται ακριβώς πάνω στην 
παραλία! Σε εκείνο το σημείο βγάλαμε την 
καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία.

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι ακριβώς δί-
πλα στο ακρωτήριο Μελαγκάβι, στο οποίο 
δεσπόζει ένας από τους μεγαλύτερους φά-
ρους (πέτρινος) του Κορινθιακού, χτισμένος 
το 1897. 

Από τον αρχαιολογικό χώρο κατευθυνθή-
καμε στην λίμνη Βουλιαγμένης, που είναι πε-
ρίπου 2 χιλόμετρα μακριά. Στο σημείο εκεί-
νο μας ανέμενε το λεωφορείο και οι παραλί-
μνιες ταβέρνες, οι οποίες τιμήθηκαν δεόντως 
από τους Πάνες!

Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι τολμηροί που 
βούτηξαν στην λίμνη, κάνοντας ίσως το τε-
λευταίο μπάνιο της χρονιάς!

Στην πεζοπορία συμμετείχαν 53 Πάνες. 
Π.Σ.
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Στέρνα-Ηραίο 
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016

Το ραντεβού ήταν για τις 7.30 το πρωί 
της Κυριακής, στην πλατεία Καραϊσκά-

κη. Προορισμός μας η λίμνη της Βουλιαγ-
μένης στην περιοχή του Λουτρακίου. Ο και-
ρός, αν και μέσα Οκτωβρίου, ήταν με το μέ-
ρος μας. 

Μετά από μία ολιγόλεπτη στάση στο Λου-
τράκι για καφέ και προμήθειες (καθότι στην 
πορεία μας δεν υπήρχε καμία πηγή), φθάσα-
με στον μικρό οικισμό Στέρνα, περίπου 18 
χλμ από το Λουτράκι. Ένας οικισμός που έχει 
λίγες εξοχικές κατοικίες και το χειμώνα δεν 
κατοικείται. 

Ασφαλτοστρωμένος δρόμος υπάρχει μέ-
χρι την είσοδο του οικισμού. Από την είσο-
δο του οικισμού και μέχρι την παραλία της 
Στέρνας, υπάρχει χωματόδρομος, άλλοτε βα-

τός και άλλοτε κακοτράχαλος. Από την ελά-
χιστα γνωστή παραλία της Στέρνας, ξεκινά-
ει και το πανέμορφο μονοπάτι που καταλή-
γει στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου, 
στο ακρωτήριο Μελαγκάβι και τον ομώνυ-
μο φάρο. 

Η μικρή παραλία της Στέρνας καθώς και 
οι διπλανές της παραλίες είναι ιδιαιτέρως 
γνωστές στον κόσμο των καταδύσεων για 
τον καταπληκτικό βυθό τους, που περιλαμ-
βάνει μία μεγάλη ποικιλία τοπίων (γκρε-
μούς, μεγάλα βάθη, μικρές σπηλιές), για τα 
οποία όμως δεν έχουμε προσωπική άποψη!

Το μήκους 6,5 χιλιομέτρων μονοπάτι, κι-
νείται παράλληλα με την βραχώδη ακτο-
γραμμή του Κορινθιακού. Σε όλη την διάρ-
κεια της πορείας, μέχρι και το ακρωτήριο 
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Kαλιακούδα (2101μ) 

Αρχές Δεκέμβρη, στις 3 -4 του μηνός, ο 
Πάνας βρέθηκε στην Ευρυτανία, σε ένα 

αγαπημένο βουνό, την όμορφη και επιβλητι-
κή Καλιακούδα. Φωλιασμένη κυριολεκτικά 
στην καρδιά της Δυτικής Στερεάς, σε μαγεύ-
ει με την αλπική της όψη και σε μαγνητίζει με 
το ελατοδάσος της, που μόνον όμορφες ει-
κόνες έχει να σου δώσει.

Το Σάββατο μας βρίσκει στο μοναστή-
ρι του Προυσού, σε μια ομιχλώδη και βροχε-
ρή μέρα. Η απομόνωση της Ευρυτανικής γης 
και το φαράγγι που διασχίζεις με τον Καρ-
πενησιώτη ποταμό στις κοίτες του, σε συν-
δυασμό με τις απότομες πλαγιές της Καλια-
κούδας από τα Ανατολικά και της Χελιδόνας 
από τα Δυτικά, κάνουν το τοπίο μαγικό. Επι-
στροφή στο Νέο Μικρό Χωριό, όπου και η 
διανυκτέρευσή μας στον αγαπητό και όμορ-
φο πέτρινο ξενώνα ΄Το ρίζωμα’. Φαγητό και 
ξεκούραση.

Το πρωινό ξύπνημα επιβεβλημένο στις 
5.45 πμ και κατά τις 6.45 είμαστε στο Με-
γάλο Χωριό, με τα σακίδιά μας για την ανά-
βαση στην κορυφή της Καλιακούδας. Η δι-
αδρομή μοναδικής αισθητικής, σε ένα μονο-

πάτι καλά σηματοδοτημένο, να μας οδηγεί 
μετά από 2.5 ωρες περίπου στο Καταφύγιο 
του Ε.Ο.Σ Καρπενησίου. Από εκεί και ψη-
λότερα, το έλατο δίνει τη θέση του στο αλ-
πικό τοπίο, στη σάρα και τις ψηλές κορφές, 
που παίζουν με τα σύννεφα. Η ομάδα μας, 
με τα μέλη της να έχουν αρκετά καλή φυσι-
κή κατάσταση, προσεγγίζουν το διάσελο με-
ταξύ των κορφών (Μέγα Ισωμα και Καλια-
κούδα), στα 1750 μέτρα. Από εκεί, με κλί-
ση που σταδιακά αυξανόταν, οι Πάνες κατα-
φέρνουμε και βγαίνουμε στην εντυπωσιακή 
κορυφογραμμή που μας οδηγεί στην κορ-
φή. Το τοπίο ονειρικό, ομιχλώδες, χιονισμέ-
νο. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες και η κα-
τάβαση ξεκίνησε.

Ήταν μια ορειβατική εκδρομή, από αυτές 
που μας κάνουν να θυμόμαστε πως, μόνον η 
επαφή μας με το βουνό και τη φύση δίνουν 
καθαρούς και ξεκάθαρους στόχους για την 

πορεία μας στη ζωή. Αυτή η απλότητα της 
ορεινής φύσης είναι και αυτό που πρέπει να 
αναζητούμε, στο αστικό περιβάλλον όπου 
ζούμε οι περισσότεροι και να μην μπερδευ-
όμαστε με κάθε λογής ανώφελα πράγματα.

Η φύση δεν εξαντλεί στο να δίνει σε εμάς 
τέτοιες εικόνες ομορφιάς και τελειότητας, 
αντιθέτως μας καλεί σε ένα συνεχές αντά-
μωμα, εκεί που άνθρωπος και βουνό γίνο-
νται ένα…

Β.Κ.
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Μου ζητήθηκε να γράψω ένα αφιέρω-
μα για ένα πρόεδρο του  συλλόγου. 

Προσωπικά δεν γνώρισα πολλούς, γνώρι-
σα όμως  τον Απόστολο Πετρουτσά. Συνηθί-
ζεται σε αυτές τις περιπτώσεις για τον εκλι-
πόντα να εξυφαίνονται ύμνοι χωρίς περιο-
ρισμό.  Εγώ απλά θα περιοριστώ σε κάποιες 
στιγμές του.

Πολλοί λένε για αυτούς που ίδρυσαν την 
ορειβατική ομάδα του Πάνα. Πιστεύω ότι εξ 
ίσου σημαντικοί είναι αυτοί που είναι συνεχι-
στές, εμπνέουν και διατηρούν σε υψηλό επί-
πεδο την συνοχή και ενότητα της ομάδας. 
Στην πορεία της μια ομάδα αποτελούμενη 
από μέλη με διαφορετικές προσωπικότητες, 
διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης, διαφορετικά 
ορειβατικά κίνητρα, δέχεται κλυδωνισμούς ή 
αποχωρήσεις μελών, είτε γιατί δυσαρεστήθη-
καν από συνηθισμένες μικροαιτίες, είτε γιατί 
κουράστηκαν ή για προσωπικούς λόγους.

Ο κυρ Απόστολος ένωσε και ενέπνευσε. 
Τον θυμάμαι στο πολύωρο ολονύκτιο ταξί-
δι   για την Κόνιτσα στο μπροστινό κάθισμα, 
δίπλα στη κυρία  Βασιλική, να είναι σε εγρή-
γορση, να παρακολουθεί τα πάντα και να δί-
νει τις συμβουλές του. Τον θυμάμαι κοντά 
στην ηλικία των ογδόντα, υποβασταζόμενος 
από τη Ρόρρη Λυγερή να διασχίζει το φαράγ-
γι του Λούσιου. Τον θυμάμαι στον Βουραϊκό, 

Για έναν Πρόεδρο...

παρά τις αντιρρήσεις του γιού του, να κατε-
βαίνει από το λεωφορείο για να περπατήσει 
μαζί μας. Τον θυμάμαι στην  Κερκίνη κάποια 
Χριστούγεννα να δίνει μια άλλη νότα στη 
γιορτινή μας ατμόσφαιρα τραγουδώντας ένα  
χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Έδωσε κίνητρο ο κυρ Απόστολος. Μου 
άρεσε που ενώ το σώμα του δεν μπορούσε, η 
ψυχή του ήθελε και προσπαθούσε. Μου άρε-
σε που ενώ θα μπορούσε στη προχωρημένη 
ηλικία που τον γνώρισα να είναι επαναπαυ-
μένος στη πολυθρόνα του, ακολουθούσε τις  
ορειβατικές μας εξορμήσεις. Μου άρεσε που 
πάντα περίμενε την ορειβατική ομάδα μετά 
τις πορείες της και είχε ένα καλό λόγο ή ένα 
μπράβο για όλους.

Έδωσε κίνητρο ο κυρ Απόστολος, διατή-
ρησε την ιδέα του Πάνα και άφησε το στίγμα 
του στον  σύλλογο μας.  

Γ.Ξ.

Κερκίνη, 2008.
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Δρακόλιμνη 28-30 Οκτωβρίου 2016

Πρέσπες 18-20 Ιουνίου 2016 (Τριήμερο Αγίου Πνεύματος)
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1927 23/6/1927  
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑ.
Μια παρέα νέων με καταγωγή από 
την Σμύρνη, οι Κ. Χρηστίδης, Ν. 
Στυλιανόπουλος, Δ. Ζήσιμος, Σ. Χά-
νος, Π. Μαλλίδης, Ε. Δελαγραμμάτι-
κας, Δ. Κατσούρης και Α.Μαλλίδης, 
συγκεντρώθηκαν στο γραφείο ταξι-
δίων η «Ακρόπολις» (οδός Μητρο-
πόλεως 2), συνέταξαν και υπέγρα-
ψαν το πρακτικό ιδρύσεως του Συν-
δέσμου, στον οποίο έδωσαν το όνο-
μα «ΠΑΝ». Το όνομα αυτό δόθηκε 
υπό τη διπλή του έννοια, να συμβο-
λίζει δηλαδή με τα αρχικά του γράμ-
ματα το Πεύκο, τον Αέρα και το 
Νερό και ταυτόχρονα τον Αρκαδικό 
Θεό των δασών.
3 Ιουλίου 1927: 1η εκδρομή του 
Πάνα. Προορισμός: Πόρος. Η εκδρο-
μή πραγματοποιήθηκε με ατμόπλοιο. 

1928 Ξεπερνώντας τα όρια της Ατ-
τικής, οι Πάνες αναπτύσσουν-

πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής 
ορειβατική δράση ανεβαίνοντας στον Παρ-
νασσό, το Χελμό, το Πήλιο και άλλα μεγά-
λα βουνά.

1930 Αύγουστος: 1η εκδρομή του 
Πάνα στον Όλυμπο. Το 1930 

όταν ελάχιστοι ορειβάτες είχαν μέχρι τότε 
πατήσει τις κορυφές του Ολύμπου, πραγμα-
τοποιεί με δεκαέξι άτομα, μεταξύ των οποί-
ων δύο γυναίκες, η Άννα Πετροχείλου και η 
Αμαλία Καλιαμπέτσου, την πρώτη του ανά-
βαση στο βουνό των θεών, με παραμονή σε 
ατομικά αντίσκηνα, αφού τότε δεν υπήρχαν 
ορειβατικά καταφύγια και με οδηγό τον θρυ-
λικό οδηγό του Ολύμπου Χρήστο Κάκαλο.
Σεπτέμβριος: Εκδίδεται το πρώτο περιοδι-
κό του Πάνα («Μηνιαίον Δελτίον»). Το πε-
ριοδικό του Πάνα είναι το πρώτο συστημα-
τοποιημένης μορφής μηνιαίο περιοδικό φυ-
σιολατρικού - ορειβατικού συλλόγου. Πριν 
το περιοδικό του Πάνα στα 1929 εκδόθηκε 
το πρώτο τουριστικό φυσιολατρικό περιοδι-
κό με τον τίτλο «Εκδρομικά» και αποτέλε-
σε σταθμό στον τουριστικό - περιοδικό ελ-
ληνικό τύπο. Το περιοδικό αυτό εκδόθηκε 
από τρία μέλη του Πάνα, τους Κ. Χρηστίδη, 
Ν. Τσεκούρα και Κλεόβουλο Δενδρινό (ήταν 
για χρόνια ο διευθυντής και ψυχή του περι-
οδικού) και συνέχισε την έκδοσή του ως τα 
1936, που σταμάτησε. Πρώτες συστηματικές 
σπηλαιολογικές εξερευνήσεις του Πάνα στο 
σπήλαιο Μπάυρον της Κερατέας από τους 
Ιωάννη Καψαμπέλη, Κλεόβουλο Δενδρινό 
και Ιωάννη Πετρόχειλο. 62 χρόνια μετά, την 
1/3/1992 ομάδα του Πάνα, με αρχηγούς τους 
Θανάση Παππά και Άρη Κουτάκη, επισκέ-
πτεται το σπήλαιο Μπάυρον και στην οροφή 
μιας αίθουσας του σπηλαίου βρίσκει γραμμέ-

νη με μπογιά την επιγραφή «ΠΑΝ 1930»... Ο 
Πάνας συνέχισε τη σπηλαιολογική του δρά-
ση και τα επόμενα χρόνια και ο πυρήναςτων 
σπηλαιολόγων του με προεξάρχοντα το Γιάν-
νη Πετρόχειλο ίδρυσετην Ελληνική Σπηλαι-
ολογική Εταιρεία, το 1951.

1938 Ο Πάνας οργανώνει τις πρώ-
τες του κατασκηνώσεις σε 

βουνό και θάλασσα. Μία κατασκήνωση στον 
Άγιο Πέτρο στην Πάρνηθα και άλλη μία στη 
Βάρκιζα. Από τότε, συνεχώς, με μια διακοπή 

Χρόνια

19
27

-2
01

7

Το δελτίο ανακοίνωσης της 1ης εκδρομής του 
Πάνα από το αρχείο του περιοδικού.

Ο Πάνας φέτος γιορτάζει 90 χρόνια 
ζωής. Πρωτοπόρος της συλλογικής 
φυσιολατρείας στην Ελλάδα, επί 90 
χρόνια φέρνει εκατοντάδες ανθρώ-
πους της πόλης κοντά στη φύση και 
το βουνό, συμμετέχοντας σε δράσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος, ορ-
γανώνοντας σημαντικές πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις. Καλή συνέχεια!!! 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας. Η φωτογραφία 
είναι από την ανάβαση στον Όλυμπο. Σεπτέμβριος 1930. 
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μόνο κατά τα χρόνια της Κατοχής, οργάνω-
νε τις θερινές του κατασκηνώσεις αρχικά στη 
Βάρκιζα και κατόπιν στην περιοχή του Μα-
τιού. Κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου και της Κατοχής, η δράση του Πάνα 
περιορίζεται σε εξορμήσεις εντός Αττικής. 
Τα γραφεία του συνδέσμου επιτάχθηκαν από 
τους Γερμανούς και διακόπηκε η έκδοση του 
περιοδικού του, τον Απρίλιο του 1941.

1944 5 Νοεμβρίου: Η πρώτη (μετά 
την Απελευθέρωση) εκδρομή 

του Πάνα στον Άγιο Ιωάννη Καρέα.

1945 Απρίλιος: Επανέκδοση του  
Δελτίου. Τα πρώτα μεταπολε-

μικά δελτία αποτυπώνουν την έντονη παρά 
τις δυσκολίες της εποχής (άθλια έως ανύπαρ-
κτη συγκοινωνία, φτώχεια, δυσμενείς πολιτι-
κές καταστάσεις) δραστηριότητα του συνδέ-
σμου και παρουσιάζουν τα τρέχοντα οικολο-

γικά προβλήματα. Καταγγέλλεται συστηματι-
κά (σε σχεδόν κάθε τεύχος του περιοδικού) η 
αποψίλωση των δασών των βουνών της Ατ-
τικής, η οποία ξεκίνησε από τους Γερμανούς 
κατακτητές και ολοκληρώθηκε από τους ντό-
πιους λαθροϋλοτόμους και την υπερβόσκηση.

1946 23 Ιουνίου: Ο Πάνας πραγμα-
τοποιεί τη χιλιοστή εκδρομή 

του. 14 αυτοκίνητα με 500 εκδρομείς ξεκινούν 
για Σχοινιά - Μαραθώνα - Οινόη σε μια αξέχα-
στη εορταστική εκδήλωση. Εκπρόσωποι όλων 
των συλλόγων χαιρετίζουν τον Πάνα. Παρά 
τις αντίξοες συνθήκες της εποχής το φυσιολα-
τρικό κίνημα βρίσκεται σε μεγάλη ακμή.

1951 Ο Πάνας αγοράζει το Κτή-
μα στο ΜάτιΑττικής μετά από 

συντονισμένες ενέργειες του τότε διοικητι-
κού του συμβουλίου με πρόεδρο τον Αλέκο 
Χειμάρρα. Το Κτήμα (συνολικής έκτασης 14 
στρεμμάτων) αγοράστηκε χάρη στις εισφο-
ρές των μελών του συνδέσμου και μορφο-
ποιήθηκε σε χώρο κατάλληλο για κατασκή-
νωση από την προσωπική κοπιαστική τους 
δουλειά. Η πυκνή ζούγκλα («Ζούγκλα» ήταν 
και το τοπωνύμιο της περιοχής) από αγκά-
θια και παντός είδους θάμνους και πεύκα με-
τατρέπεται στο ήμερο δασωμένο κτήμα μετά 
από πολύ κόπο και ιδρώτα.
Στα επόμενα χρόνια κατασκευάζεται το κε-
ντρικό κτίριο και ειδικές πλατφόρμες για το 
στήσιμο των σκηνών.

1957 Ο Πάνας γιορτάζει τα 30 του 
χρόνια με έντονη εκδρομι-

κή και ορειβατική δράση. Στη συνέχεια της 
δεκαετίας αυτής καθώς και της επόμενης 
πραγματοποιούνται αναβάσεις και πολυή-
μερες διασχίσεις όλων των ορεινών συγκρο-
τημάτων της Ελλάδας, παρά τα πρωτόγονα 

συγκοινωνιακά μέσα και τους άθλιους δρό-
μους. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται πλή-
θος καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδη-
λώσεων. Στις εκδόσεις, που πραγματοποιή-
θηκαν με τη μέριμνα και την επιμέλεια του 
συνδέσμου ανήκουν και τα τρίτομα άπαντα 
του ποιητή Γιώργου Κοτζιούλα. Πρέπει επί-
σης ν’ αναφέρουμε και το μικρό τόμο «Οι 
Παναγίες» του Αλ. Παπαδιαμάντη που εκδό-
θηκε προγενέστερα. Το κτήμα οργανώνεται 
όλο και καλύτερα και μεγάλος αριθμός με-
λών κατασκηνώνει σ’ αυτό κάθε καλοκαίρι.

1975 Οκτώβριος: Γιορτάζεται για 
πρώτη φορά η «Ημέρα του 

Βουνού». Ήταν μια ορειβατική - πεζοπορι-
κή - εορταστική εκδρομή-εκδήλωση που έγι-
νε στη Μονή Νταού Πεντέλης με τη συμμε-
τοχή 17 φυσιολατρικών σωματείων. Ο Πάνας 
στα πλαίσια μιας γενικότερης επιθυμίας για 
συνεργασία μεταξύ των σωματείων έριξε την 
ιδέα της πραγματοποίησης της Ημέρας του 
Βουνού, μιας ημέρας δηλαδή εξόδου προς το 
βουνό με τη συμμετοχή όλων των σωματεί-
ων. Σύμφωνα με την αρχική σκέψη θα πραγ-
ματοποιούνταν το δεύτερο δεκαήμερο κάθε 
Οκτωβρίου και θα οργανώνονταν από διαφο-
ρετικό σωματείο κάθε φορά. Ο Πάνας ήταν ο 
διοργανωτής της πρώτης «Ημέρας του Βου-
νού» που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

1977 Μάιος: Ο Πάνας γιορτάζει τα 
50 χρόνια του στη Μόλα στην 

Πάρνηθα σε μια εορταστική εκδήλωση αφι-
ερωμένη στην Ελλάδα και τα βουνά της. 
Στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση μεταξύ άλ-
λων πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδο-
σία στη μνήμη των 6 ορειβατών που χάθη-
καν το 1976 σε ατύχημα στον Όλυμπο. Συμ-
μετείχε πλήθος φυσιολατρών από όλα τα 
φυσιολατρικά και ορειβατικά σωματεία.

Σπηλιά Αστεριού Υμηττού σε βάθος 20 μ., Σεπτέμβριος 1940.

Όλυμπος, κορυφή Μύτικας, 13 Αυγούστου 1956.

Βαρδούσια, κατασκήνωση στον Λάκκο, 6-10 Αυγούστου 1958
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1980 Απρίλιος: Πραγματοποιεί-
ται με ξεχωριστή επιτυχίας η 

«Ημέρα του Βουνού». Παρ’ όλο που επρό-
κειτο να οργανώνεται κάθε χρονιά από δι-
αφορετικό σύλλογο, κάτι τέτοιο τελικά δεν 
έγινε και ο Πάνας ανέλαβε την πρωτοβου-
λία να τη διοργανώσει ξανά. Πραγματοποι-
ήθηκαν πεζοπορικές διαδρομές και ανάβα-
ση στην κορυφή Μπελέτσι στην Πάρνη-
θα. Στη συνέχεια στη θέση Αγ. Τριάδα Δε-
κελείας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, βρα-
βεύσεις, παρουσίαση παραδοσιακών χορών, 
εθελοντική αιμοδοσία. Συμμετείχαν αντι-
προσωπείες απ’ όλα τα σωματεία, ορειβα-
τικά και φυσιολατρικά και εκδρομείς κάθε 
ηλικίας. Απονεμήθηκαν αναμνηστικά με-
τάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες. Μά-
λιστα απονεμήθηκαν 600 μετάλλια τα οποία 
δεν έφτασαν για όλους. Ψυχή της όλης εκ-
δήλωσης δεν ήταν άλλος από τον Μίχο 
Καλλιγέρη. Με την ατέλειωτη ενεργητικό-
τητά του, τη δημιουργικότητα και τις ιδέ-
ες του ήταν ο εμπνευστής πολλών ανάλο-
γων εκδηλώσεων που συνέδεαν τη φυσιο-
λατρεία με την ανθρωπιά και την κοινωνική 
προσφορά. Στο πλάι του πάντα η γυναίκα 
του Μάρω και τα δυο του παιδιά.

1985 Οργανώνεται σειρά χιονο-
δρομικών εκδρομών (αγορά-

ζεται σύγχρονος χιονοδρομικός εξοπλισμός) 
και συγκροτείται ένας πυρήνας νέων σε ηλι-
κία ανθρώπων που συμμετέχει σε ορειβασίες 
και στη διοίκηση του συνδέσμου. Στο Κτή-
μα, οι σκηνές έχουν αντικατασταθεί ολοκλη-
ρωτικά από οικίσκους και η ζωή είναι πολύ 
πιο άνετη απ’ ότι τις προηγούμενες δεκαε-
τίες. Τα παιδιά της κατασκήνωσης εκδίδουν 
εφημερίδα με τίτλο «Χαρούμενες Νότες του 
Πάνα» με την επιμέλεια της φιλολόγου Ελέ-
νης Δουζίνα. 

1986 Ο Πάνας αποκτά ιδιόκτη-
τα γραφεία στην οδό Αριστο-

τέλους 64. Ένα όνειρο χρόνων γίνεται πραγ-
ματικότητα. Για μια ακόμα φορά η δραστηρι-
οποίηση και η πρωτοβουλία των μελών του 
συνδέσμου φέρνουν θαυμαστά αποτελέσμα-
τα. Επικεφαλής σ’ αυτήν την προσπάθεια ο Νί-
κος Λουκόπουλος, ο Γιώργος Ανδρουτσόπου-
λος και το διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο 
τον Πέτρο Μαρτάκη. Τα γραφεία αγοράζονται 
με την οικονομική συνεισφορά όλων των με-
λών και με τις δωρεές της ΟΕΣΕ, του Θάνου 
Κλαουδάτου, του Γιώργου και της Φωτεινής 
Ανδρουτσοπούλου, του Ζήνωνα Βλαττή, της 
Έλλης Κωτσιούλα, του Ηλία Σταματιάδη, του 
Κων/νου Χρηστίδη, της Άννας Πετροχείλου, 
του Νίκου Λουκόπουλου, του Γιάννη Νικολι-
δάκη, της Λευκής Λουκοπούλου, του Ζαχαρία 
Βασιλόπουλου που προσφέρουν μεγάλα ποσά.

1989 Το παλιό μέλος του συνδέ-
σμου μας Ελένη Σταματά-

κη γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που πατάει τα 
6.189 μ. στην κορυφή Ίμτσα-Τσε των Κεντρι-
κών Ιμαλαΐων.

1992 Ίδρυση Ορειβατικής Ομάδας  
Νέων του Πάνα. Παρ’ όλο που 

η ορειβατική δραστηριότητα δεν σταμάτη-
σε ποτέ στον Πάνα, ήταν φανερό πως υπήρ-
χε άμεση ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης. Έτσι 
το τότε διοικητικό συμβούλιο με Πρόεδρο τον 
Πέτρο Μαρτάκη, Αντιπρόεδρο τον Μπάμπη 
Βασιλάτο, Έφορο εκδρομών το Θανάση Ρόρ-
ρη και βοηθό Εφόρου Εκδρομών τη Μιρέλλα 
Αγγελή-Ζαχαριουδάκη θα επιχειρήσει και θα 
πετύχει την ανανέωση αυτή. Με πρωτοβου-
λία της Μιρέλλας Αγγελή, καλείται το παλιό 
μέλος, ήδη από το 1979, του Πάνα Άρης Κου-
τάκης να βοηθήσει την προσπάθεια. Ο Άρης, 
απόφοιτος Σχολής Οδηγών βουνού, σπηλαι-

ολόγος και έχοντας στο ενεργητικό του μια 
ανάβαση στο Λευκό Όρος των Άλπεων και 
αναβάσεις σε όλα τα ελληνικά βουνά, ανα-
λαμβάνει την αρχηγία του ορειβατικού μέ-
ρους των εκδρομών των νέων και την ορει-
βατική τους εκπαίδευση. Έτσι με πυρήνα την 
ορειβατική ομάδα νέων της δεκαετίας του ’80 
και νέους φίλους, στήνεται από τη Μιρέλλα 
και τον Άρη η ομάδα που αυξάνεται και πλη-
θύνεται από εκδρομή σε εκδρομή και φτά-
νει μέχρι τις μέρες μας. Η πρώτη εκδρομήτης 
ορειβατικής ομάδας νέων θα γίνει τον Ιανου-
άριο του 1992 στο Μαίναλο. Παράλληλα με 
την ορειβασία πραγματοποιούνται σπηλαι-
ολογικές εξορμήσεις, συνεχίζοντας έτσι την 
σπηλαιολογική παράδοση του συνδέσμου. 
Νέοι και παιδιά μυούνται στο μαγικό κόσμο 
των σπηλαίων υπό την καθοδήγηση του Άρη 
Κουτάκη, του Θανάση Παππά και άλλων. 

Την ίδια χρονιά με πρωτοβουλία της Μι-
ρέλλας Αγγελή συγκροτείται και παιδική ομά-
δα που θα πραγματοποιήσει πολλές πεζοπο-
ρικές εκδρομές και εύκολες ορειβατικές ανα-
βάσεις. Πολύτιμη εδώ θα είναι η βοήθεια του 
Μίχου Καλλιγέρη, του Απόστολου Πετρου-
τσά και άλλων μελών του συνδέσμου.

1993 3 Ιουνίου: Γιορτή Σπηλαιολο-
γικής Πρωτοπορίας. Με σκο-

πό να προβληθεί η πρωτοπορία του Συνδέ-
σμου μας στη σπηλαιολογία καθώς και για 
να τιμηθούν οι βετεράνοι μας πρωτεργάτες, 
ιδρυτές της Σπηλαιολογικής εταιρείας, πραγ-
ματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση στο 
Κτήμα μας. Πέρα από τις βραβεύσεις ιδιαίτε-
ρα συγκινητική ήταν η ανάρτηση στην πρό-
σοψη του κεντρικού κτιρίου του Κτήματος 
της σχοινένιας σκάλας που κατασκεύασαν με 
δικά τους έξοδα οι πρωτοπόροι σπηλαιολόγοι 
του «Πάνα», για να κατεβαίνουν στα σπήλαια 
που εξερευνούσαν.

1998Το περιοδικό (Ιανουαρίος-
Απριλίος 1998) θα κυκλοφο-

ρήσει για πρώτη φορά με έγχρωμο εξώφυλλο.

1999 Μέλη της ορειβατικής ομά-
δας εκπαιδεύονται σε Σχο-

λές Ορειβασίας και Σχολές Οδηγών Βουνού 
και αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και αρ-
χηγία ορειβατικών εκδρομών. Εδώ θα πρέ-
πεινα σημειωθεί ότι από το 1992 μέχρι το 
1999 περίπου, ο μόνος αρχηγός και οδηγός 
στις ορειβατικές εκδρομές ήταν ο Άρης Κου-
τάκης που με τις γνώσεις και την προσωπι-
κότητά του συνετέλεσε τα μέγιστα στη δη-
μιουργία και τη διατήρηση της ορειβατικής 
ομάδας του συνδέσμου. Από το 1999 και 
μετά η σκυτάλη περνάει και σε άλλα, νεότε-
ρα μέλη, που εκπαιδεύονται και αναλαμβά-
νουν με υπευθυνότητα την αρχηγία των εκ-
δρομών. Οι εκδρομές αυτές πραγματοποιού-
νται σ’ όλη την Ελλάδα, γίνονται αναβάσεις 
στα υψηλότερα βουνά, διασχίσεις φαραγ-
γιών αλλά και νέες δραστηριότητες όπως 
ποδήλατο βουνού, ράφτινγκ κλπ. Παράλ-
ληλα οργανώνονται μαθήματα παραδοσια-
κών και μοντέρνων χορών στα γραφεία μας 
που κάθε Πέμπτη γεμίζουν ασφυκτικά από 
νέους ανθρώπους. Από τα τέλη της δεκα-
ετίας του ’90 μέχρι και σήμερα στο Κτήμα 
μας πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνι-
σης και συντήρησης. Όλοι οι οικίσκοι είναι 
εξοπλισμένοι με οικοσκευή έτσι ώστε να μην 
χρειάζεται οι παραθεριστές να φέρνουν δική 
τους. Η κουζίνα και ο ξενώνας στο κεντρι-
κό κτίριο ανακαινίζονται. Πραγματοποιού-
νται ποικίλες εκδηλώσεις και φιλοξενούνται 
οργανωμένες ομάδες Οδηγών και Προσκό-
πων. Δυστυχώς η συμμετοχή των μελών μας 
κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περι-
όδου δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη προη-
γούμενων δεκαετιών. 
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Ο Πάνας την δεκαετία 2007-2017
της Ιωάννας Μαρτάκη

Η τελευταία δεκαετία του συνδέσμου μας 
υπήρξε το ίδιο δυναμική και δραστήρια με 
τις προηγούμενες. Παρά την οικονομική 
κρίση, που αναμφισβήτητα μας επηρεάζει 
όλους, ο Πάνας συνεχίζει με πείσμα και κέφι 
τη φυσιολατρική και ορειβατική του δράση. 
Οι εκδρομές μας πραγματοποιούνται παρά 
τις οικονομικές δυσκολίες από άκρη σ’ άκρη 
της Ελλάδος.

Ορειβασία, πεζοπορία, ράφτινγκ, αναρρί-
χηση σε τεχνητές πίστες, σχολές χειμερινού 
βουνού, παιδικές εκδρομές και εξαιρετικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη συμμετοχή των μελών μας. Τα διοι-
κητικά συμβούλια και ένας πυρήνας μελών με 
προσπάθεια και πολλή αγάπη για τον Πάνα 
οργανώνει όλες αυτές τις δραστηριότητες.

Ο Πάνας ταξίδεψε και εκτός Ελλάδος, 
στις Αυστριακές Άλπεις και στη Μικρά Ασία. 
Πολύ σημαντική για το σύνδεσμό μας υπήρ-
ξε η διοργάνωση σχολών ορειβασίας και χει-
μερινού βουνού με συμμετοχή μελών και 
νέων φίλων του συνδέσμου μας. Στις σχο-
λές αυτές, που έγιναν το 2010 και το 2012, 

πραγματοποιήθηκαν θεωρητικά και πρακτι-
κά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα περι-
ελάμβαναν διαλέξεις σε θέματα ιστορίας της 
ορειβασίας, εξοπλισμού, προσανατολισμού, 
ιατρικών συμβουλών, διατροφής και φυσι-
κής κατάστασης. Στα πλαίσια των πρακτι-
κών μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν ανα-
βάσεις σε πολλά ελληνικά βουνά, που περιε-
λάμβαναν τεχνικές ορειβασίας, αναρρίχησης 
και διαβίωσης σε χειμερινό πεδίο. Υπεύθυνος 
για τη διοργάνωση των σχολών ο Αλέξαν-
δρος Χέντον, μέλος μας και πρόεδρος του 
Πάνα εκείνη την περίοδο.

Παιδικές Εκδρομές
Την τελευταία τριετία πραγματοποιούνται 
παιδικές εκδρομές σε βουνά της Αττικής με 
πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών και μάλι-
στα πολύ μικρής ηλικίας. Οι εκκολαπτόμενοι 
ορειβάτες μας καθοδηγούνται από τον πολύ-
πειρο Βαγγέλη Κουτσελίνη, αρχηγό σε άπει-
ρες αναβάσεις και Έφορο Ορειβασίας του 
συνδέσμου μας. Είναι μεγάλη η χαρά μας να 
βλέπουμε τα μονοπάτια της Πάρνηθας και 

2001 Ο Πάνας στην ηλεκτρονική 
πλέον εποχή μας αποκτά δική 

του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στη διεύθυν-
ση: http://www.panas.gr. 
Αύγουστος: Το μέλος μας Κασσιανός Παπα-
δόπουλος και μέλος του πολύ δραστήριου 
σπηλαιολογικού συλλόγου Σ.Ε.Λ.Α.Σ., κα-
τεβαίνει στα 1000 μέτρα βάθος του σπηλαι-
οβαράθρου Γουργούθακας (συνολικό ανα-
καλυφθέν βάθος 1208 μ.) στο νομό Χανίων 
στην Κρήτη. Στις αποστολές εξερεύνησης 
(που οργανώθηκαν από τους σπηλαιολογι-
κούς συλλόγους ΣΕΛΑΣ, ΣΠΟΚ και γαλλι-
κή ομάδα) και προώθησης των υλικών στα 
απίστευτα αυτά βάθη, συμμετείχε και το μέ-
λος μας Φένια Λυκούρη.

2002 Ο Πάνας γιορτάζει τα 10 χρό-
νια της ορειβατικής ομάδας 

νέων με μία επετειακή εκδρομή στο Μαίνα-
λο (19-20/1/02) και με μια πολύ όμορφη εκ-
δήλωση στο Κτήμα μας στις 19/5/02. 
Ιούνιος: Τα μέλη μας Ηλίας και Στέλιος Τσί-
κας ανεβάζουν τη σημαία του Πάνα στο ψη-
λότερο βουνό του Ιράν, το όρος Damavand 
στα 5.671 μ.υψόμετρο.

2003 5 Αυγούστου: Τα μέλη μας 
Αλέξανδρος Χέντον, Βαγγέ-

λης Κουτσελίνης και Παναγιώτης Μπαβέας 
επιχειρούν ανάβαση στο Λευκό Όρος των 
Άλπεων (υψ. 4807 μ.) με τους δύο πρώτους 
να κατακτούν την κορυφή. Η σημαία του 
Πάνα στην κορυφή της Ευρώπης! Το 2003 
αναδεικνύεται σε έτος αλπινισμού για τον 
Πάνα και ανοίγει το δρόμο για αναβάσεις 
σε ψηλά βουνά του εξωτερικού τα επόμε-
να χρόνια. Οι φυσιολατρικές εκδρομές του 
συνδέσμου πραγματοποιούνται κάθε Κυ-
ριακή ανελλιπώς και με μεγάλη συμμετοχή 
εκδρομέων. Βασικοί συντελεστές στην δι-

οργάνωση των εκδρομών και στην προσέλ-
κυση νέων εκδρομέων η Πόπη Κασιώλα και 
η Μαρία Καραδήμα.

2004 Αύγουστος: Οι αναβάσεις σε-
ψηλά βουνά του εξωτερικού 

συνεχίζονται. Ο Ηλίας Τσίκας, ο Στέλιος Τσί-
κας και η Θεοδώρα Μπασάκου ανεβαίνουν 
στην κορυφή Jebel Toubkal (υψ. 4.167 μ.) 
στον Μεγάλο Άτλαντα του Μαρόκου. 
Δεκέμβρης: Φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αν-
δρουτσόπουλος, πλήρης ημερών, στα 100 του 
χρόνια. Η προσφορά του στο σύνδεσμό μας 
τεράστια και η προσωπικότητά του μια από 
τις πιο ξεχωριστές στην ελληνική ορειβασία.

2005 Νοέμβριος: Εκδίδεται το τεύ-
χος 480 του περιοδικού μας με 

πλήρως ανανεωμένη εμφάνιση και έγχρωμο 
σε όλες τις σελίδες του. Σημαντικό στοιχείο 
η εθελοντική προσφορά των μελών μας τόσο 
στο σχεδιασμό όσο και στην επιμέλεια των 
κειμένων.
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Monde Perdido, Πυρηναία, 2006

2006 Φεβρουάριος: Τα μέλη μας 
Ηλίας & Στέλιος Τσίκας και 

Θεοδώρα Μπασάκου επιχειρούν ανάβαση 
στο Κιλιμάντζαρο, υψηλότερο βουνό της 
Αφρικής και οι δύο πρώτοι ανεβαίνουνστην 
κορυφή UHURU PEAK στα 5.895 μέτρα 
υψόμετρο. 
Αύγουστος: Ομάδα του Πάνα αποτελούμε-
νη από τους Σπύρο Κουκουβάο, Βάσω Τσι-
γκαροπούλου, Νάσο Χατζηαργύρη, Παντε-
λή Συρμάνογλου, Μαρία Αρβανίτη και Κώ-

στα Μάνδαλο και με τη συμμετοχή των 
Ισπανών Lucas Herrero και Miguelangel 
Perrez, κατακτά την κορυφή των Πυρηναί-
ων Monte Perdido στα 3.355 μέτρα υψόμε-
τρο. Πέρα από τις ορειβατικές-αλπινιστικές 
εκδρομές, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγ-
ματοποιηθεί και εξαιρετικές τουριστικές 
φυσιολατρικές εκδρομές στο εξωτερικό με 
μεγάλη συμμετοχή μελών όπως σε Ιταλία, 
Αυστρία, Κορσική-Σαρδηνία, Αιγυπτιακή 
Σαχάρα. 
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του Ασωπού, στο φαράγγι Στροπώνων, στο 
δάσος της Φολόης, στη Βάλια Κάλντα, στο 
φαράγγι της Νέδας. Ανεβήκαμε ψηλά στη 
Δρακόλιμνη, περπατήσαμε σε μονοπάτια νη-
σιών (Ικαρία, Ύδρα, Άνδρος, Κύθνος, κ.α) και 
φτάσαμε μέχρι τις Πρέσπες και την Κερκίνη.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αρχηγούς 
των εκδρομών μας. Χωρίς αυτούς καμία εκ-
δρομή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Το περιοδικό και το site μας
Στο περιοδικό μας, που συνεχίζει την 87άχρο-
νη ιστορία του (εκδόθηκε για πρώτη φορά 
το 1930 και είναι το πρώτο περιοδικό φυσιο-
λατρικού συλλόγου) καταγράφεται η ζωή και 
η δράση του συνδέσμου μας και δημοσιεύ-
ονται εξαιρετικά φυσιολατρικά, ορειβατικά 
αλλά και πολιτιστικά άρθρα. Την τελευταία 
δεκαετία, η εμφάνισή του ανανεώθηκε πλή-
ρως και ο σχεδιασμός του γίνεται από μέλη 
μας, που εργάζονται αφιλοκερδώς με πολλή 
αγάπη και μεράκι για το περιοδικό μας. 

του Υμηττού να γεμίζουν από τους μικρούς, 
πολύχρωμους και χαρούμενους Πάνες μας. 
Οι εκδρομές αυτές είναι δωρεάν (όταν γίνο-
νται με ιδιωτικά μέσα) και ανακοινώνονται 
στο site μας και στo facebook. 

Tα γραφεία μας ανακαινίστηκαν
Τα γραφεία μας ανακαινίστηκαν μετά απο 
τις άοκνες προσπάθειες και με το καλαίσθη-
το γούστο της Μαρίας Καραδήμα, της Πό-
πης Κασιώλα και της Δήμητρας Αγγελοπού-
λου. Η ανάγκη συντήρησης και περιποίησης 
των χώρων τους είναι πάντοτε απαραίτητη.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Στα γραφεία μας και στο Κτήμα πραγματοποι-
ήθηκαν σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Βραδιές ποίησης και λογοτεχνίας, προβολές 
slides με ορειβατικά θέματα, εκδηλώσεις για 
τις εθνικές επετείους 28ης Οκτωβρίου και 25ης 
Μαρτίου, χριστουγεννιάτικες παιδικές γιορτές, 
ανταλλαγή δώρων, αποκριάτικα πάρτυ. Εκδη-
λώσεις που συγκίνησαν και ψυχαγώγησαν τα 
μέλη μας. Πολύ σημαντική η συμβολή της Μα-
ρίας Καραδήμα και της Πόπης Κασιώλα,  με-
λών μας και μελών των διοικητικών συμβουλί-
ων του συνδέσμου μας, επί σειρά ετών.

Φυσιολατρικές εκδρομές
Οι δύο τους είναι και υπεύθυνες για την ορ-
γάνωση των φυσιολατρικών εκδρομών, που 
για πολλά χρόνια γίνονταν ανελλιπώς σχε-
δόν κάθε Κυριακή παρά την οικονομική κρί-
ση. Περπάτημα, επικοινωνία, μουσική, κέφι 
και υψηλό πολιτιστικό επίπεδο χαρακτηρί-
ζουν τις εκδρομές αυτές.

Το κτήμα μας
Συνεχείς υπήρχαν οι εργασίες συντήρησης 
του κτήματός μας στο Μάτι Αττικής. Είναι 
πάντα απαιτητικές και απολύτως αναγκαί-

ες. Έτσι το κτήμα μας, μπορεί να προσφέρει 
τη φιλοξενία του στα μέλη και στους φίλους 
μας. Βοηθός όλων των διοικητικών συμβου-
λίων της τελευταίας δεκαετίας στην προ-
σπάθεια αυτή, ο ακάματος Γιώργος Κοτσί-
ρης, γέννημα – θρέμμα του Πάνα.

Τον τελευταίο χρόνο το διοικητικό μας 
συμβούλιο πραγματοποιεί εργασίες συντή-
ρησης και εξωραϊσμού των οικίσκων και του 
κεντρικού κτιρίου. Το 2016, ο ξενώνας μας 
μετατράπηκε σ’ ένα ζεστό χώρο που μπο-
ρεί να φιλοξενήσει οργανωμένες ομάδες 
μελών και φίλων μας. Ευχαριστούμε θερμά 
τον έφορο Κτήματος, Αντώνη Αλαφιώτη, 
και την έφορο γραφείων, Άννα Καμπουρο-
πούλου, για την τεράστια προσπάθεια, προ-
σωπική εργασία, για τις αμέτρητες ώρες που 
έχουν αφιερώσει στην προσπάθεια βελτίω-
σης των χώρων του κτήματος.

Με μεγάλη μας χαρά, το καλοκαίρι του 
2016, είδαμε το κτήμα να γεμίζει και μάλι-
στα να παραθερίζουν οικογένειες νέων αν-
θρώπων με μικρά παιδιά. Επίσης, αρκετά 
σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς, ομάδες προσκόπων διανυκτερεύουν 
στο κτήμα μας χρησιμοποιώντας τους χώ-
ρους του για τις δράσεις τους.

Εκδρομές ορειβατικής ομάδας
Η ορειβατική μας ομάδα πραγματοποίησε 
πλήθος αναβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
κάποια από τα βουνά που ανεβήκαμε: Όλυ-
μπος, Πίνοβο, Ροδόπη (κορυφή Γυφτόκα-
στρο), Παναιτωλικό, Μικρή και Μεγάλη Ζή-
ρεια, Ερύμανθος, Μαίναλο, Κίσσαβος, Πή-
λιο, Παρνασσός, Αραχναίο, Βελούχι, Ταΰγε-
τος, Πάρνωνας, Ολίγυρτος, Άγραφα, Τρα-
πεζίτσα, Πυξαριάς Ευβοίας, Γραμμένη Οξιά, 
Φαρμακάς, Καλιακούδα, Δίρφη κ.α. Περπα-
τήσαμε στα φαράγγια του Βίκου, της Αγά-
λης, του Λούσιου, του Ενιπέα, στο φαράγγι 1
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1. Τριγγία, 2008
2. Ζήρεια, σχολή χειμεριού βουνού, 2010
3. Παρνασσός, σχολή χειμερινού βουνού, 2012

1

3

2

Η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο (www.pa-
nas.gr) που ανανεώθηκε πρόσφατα, φέρνει τον 
Πάνα σε επαφή με ένα ευρύτερο κοινό και και-
νούριους φίλους κοντά μας. Ευχαριστούμε θερ-
μά την Μαρία Κουρούνη, μέλος μας, για τον 
επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας.

Οι άνθρωποί μας που έφυγαν ....
Την τελευταία δεκαετία έφυγαν από τη ζωή 
μέλη μας πολύ αγαπητά, με σημαντική προ-
σφορά στο σύνδεσμό μας. Ανάμεσά τους ο Δη-
μήτρης Μαργαρίτης, από τα πρώτα μέλη του 
Πάνα και μέλος των διοικητικών συμβουλίων 
του για πολλά χρόνια, ο Θάνος Κλαουδάτος, 
από παιδί μέλος του συλλόγου και ευεργέτης 
του, ο Θανάσης Καραδήμας, πρόεδρος στις 
περισσότερες γενικές συνελεύσεις των τελευ-
ταίων ετών, οι τέως πρόεδροι Μαρία Χειμάρ-
ρα, Απόστολος Πετρουτσάς, Θύμιος Κασιώ-
λας. Το ορειβατικό και νεανικό τους πνεύμα 
ας μας συντροφεύει στις αναβάσεις μας.

Θα τους θυμόμαστε για πάντα!
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ Τεύχος 498

2015
Εις μνήμην
50 € Ιωαννίδου Ευαγγελία
 Στην μνήμη Τσιτούρη Γεώργιου.
 & Κασιώλα Ευθύμιου.
70 € Λουκοπούλου Ιωάννα
 Στην μνήμη Τσιτούρη Γεώργιου   
 & Κασιώλα Ευθύμιου.   
100 € Μαραγκουδάκη Κούλα & Κώστας 
 Στην μνήμη Παππέλη Δημητρίου,    
 Τσιτούρη Γεώργιου & Κασιώλα Ευθύμιου.
50 € Κασιώλα Πόπη & Τάσος   
 Στην μνήμη Κασιώλα Ευθύμιου.

2015 
Εισφορές για τους σκοπούς του συνδέσμου: 
20 € Φειδά Αναστασία
50 € Σισμάνη Ειρήνη
35 € Ιωαννίδου Ευαγγελία
50 € Χέντον Αλέξανδρος
50 € Πετρουλάκης Νικόλαος & Μαρίκα

2016. 
Εισφορές για τους σκοπούς του συνδέσμου:
10 € Μανδάλου Μαρία
155 € Ιωαννίδου Ευαγγελία

Εισφορές
 Αναφέρουμε και τις εισφορές του 2015, καθώς εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τεύχος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑ (2015)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΑΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΤΙΝΑ ΤZΟΥΤΖΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ                                 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ

Ευχαριστούμε για τις εισφορές στο σύλλογό μας. Ευχαριστούμε επίσης την κυρία Πόπη Κασιώλα που 
φρόντισε και ανέλαβε το κόστος της βιβλιοδεσίας σε τόμο, των τελευταίων τευχών του περιοδικού 
μας, για το αρχείο του Συλλόγου. 

34ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στις 13 Νοέμβρη, ένα ανθρώπινο κύμα από 
Ξένους και Έλληνες δρομείς, κοντά στα 
16.000 άτομα, ξεκίνησαν από το Μαραθώνα 
για την αυθεντική Μαραθώνια διαδρομή των 
42.195 μέτρων.

Σε αυτό το ραντεβού, πιστοί και οι Πάνες, 
με μέλη μας να ολοκληρώνουν τη κλασική 
διαδρομή σε πολύ καλούς χρόνους. Ο Τάσος 
Αυγέρης, ο Βαγγέλης Κουτσελίνης, ο Γιάννης 
Χελιώτης, ο Τάκης Μπαβέας τερμάτισαν επι-
τυχώς τα 42 χλμ. Επίσης ο Κώστας Χρυσο-

Στις 22 Μαΐου ο Σύλλογός μας παρακο-
λούθησε το έργο του Λουίτζι Πιραντέλ-

λο "Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε" που ανέβα-
σε η θεατρική ομάδα της ΟΤΟΕ, στην οποία 
συμμετείχε ο καλός μας φίλος και συνοδοι-
πόρος, Παντελής Συρμάνογλου.

Στις 16 Ιουλίου ο Σύλλογός μας παρα-
κολούθησε στο αρχαίο θέατρο της Επι-

δαύρου την αρχαία τραγωδία "Αντιγόνη" του 
Σοφοκλή, μια συμπαραγωγή του Εθνικού 
Θεάτρου με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος και το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου 
σε μετάφραση Δημήτρη Μαρωνίτη και σκη-
νοθεσία Στάθη Λιβαθινού. 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 στο "Κουτούκι 
του Καλλίνικου" βρεθήκαμε όλοι μαζί, 

ήπιαμε διασκεδάσαμε και παρουσιάσαμε το 
ετήσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ορει-
βατικές εκδρομές, rafting, φαράγγια ώστε 
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, παιδικές 
πεζοπορίες και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2016 στα γραφεία 
του Συλλόγου μας πραγματοποιήθη-

κε  η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων και 
ευχών μεταξύ των μελών για ένα υπέροχα 
ορειβατικό 2017.

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ            ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ            ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ          ΜΙΝΑ ΜΑΝΤΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ             ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΑΦΙΩΤΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ              ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ         ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

στόμου, καθώς και ο Μίλτος Γιούργης, συμ-
μετείχαν στα 10 χλμ. Πολλά συγχαρητήρια σε 
όλους , με υγεία και πολλά χιλιόμετρα!
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ΜΑΪΟΣ 2017
14/5/2017 
ΛΑΓΚΑΔΙΑ- ΒΥΤΙΝΑ. Πεζοπορική.  
Αναχώρηση: Κυριακή 14/05, 7.00 π.μ.  
Β.Δ.: Εύκολη 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Παπαευαγγέλου Εύη

                                            Κολιανίτη Κατερίνα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
2, 3, 4/06/2017 
Ανάβαση στον ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (2454 μ).   
Β.Δ.: Μέτρια 
ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Κουτσελίνης Βαγγέλης.

24/06/2017 
90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΑΣ. Γιορτή στο κτήμα στο Μάτι.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
30/06 και 1, 2/07/2017 
Ανάβαση στον ΟΛΥΜΠΟ (2.918µ.) 
Διαμονή: Καταφύγιο Αποστολίδης.
Β.Δ.: Δύσκολη
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Τσιρδήμος θ. - Ξενιώτης Γ.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
θέατρο και camping.  
Η ημερομηνία θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα Επιδαύρου.
ΥΠΕΥθΥΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Αρβανίτη Μαρία.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
2-9/09/2017
Μονοπάτια της ΑΝΑΦΗΣ. Πεζοπορία και κολύμπι 
Διαµονή σε δωμάτια και camping. 
Β.Δ.: Εύκολη 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αναστασόπουλος Νίκος

                                            Παπαευαγγέλου  Εύη.

24/09/2017
Πεζοπορία στα ΜΕθΑΝΑ.    
Β.Δ.: Εύκολη 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αρβανίτη Μ. - Καμπουροπούλου Ά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
21-22/01/2017 
Ανάβαση στον ΚΟζΙΑΚΑ (1901 μ).  Ν. Τρικάλων. 
Διαµονή: Σε ξενοδοχείο στην Ελάτη. 
Αναχώρηση: Σάββατο 21/01, 7.00 π.μ.  
Β.Δ. : Μέτρια  
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Ξενιώτης Γ. - Χρυσοστόμου Κ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
25-26-27/02/2017 
Τριήµερο Καθαράς Δευτέρας. Ανάβαση ΧΕΛΜΟΥ (2355 μ).
Διαµονή: Σε ξενώνα στα Καλάβρυτα.
Αναχώρηση: Σάββατο 25/02, 7.00 π.μ.  
Β.Δ. : Μέτρια 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Κουκουβάος Σπ. - Συρμάνογλου Π. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
12/03/2017
Διάσχιση ΒΥΤΙΝΑ – ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ
Αναχώρηση: Κυριακή 12/03, 7.00 π.μ. 
Β.Δ.: Εύκολη
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Κοτσίδης Ν. - Δαμιανίδης Δ.

26/03/2017
Ανάβαση στην ΔΙΡΦΗ (1743 μ).
Αναχώρηση: Κυριακή 26/03, 7.00 π.μ. 
Β.Δ.: Μέτρια.

ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Κουτσελίνης  Β. - Κουκουβάος  Σπ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
29, 30/04 και 1/05/2017 
Ανάβαση ΤζΟΥΜΕΡΚΑ (Καταφύδι  2393μ), 
Rafting στον Άραχθο.   
Διαμονή σε ξενώνα ή καταφύγιο. 
Αναχώρηση: Σάββατο 29/04, 7.00 π.μ. 
Β.Δ.: Δύσκολη 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αλαφιώτης Αντ. - Ξενιώτης Γ
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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 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

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

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

▪ Παρακαλούμε δηλώνετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη οργάνωση της εκδρο-
μής. Στις πολυήμερες εκδρομές,  αλλά και διήμερες κατά τη δήλωση απαιτείται προκαταβολή.   Η  προ-
καταβολή δεν επιστρέφεται εαν  υπάρξει ακύρωση 3 ήμερες πριν την εκδρομή. Το πρόγραμμα κάθε 
εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί από τον αρχηγό σε περίπτωση ανάγκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ    

Για τη χρήση των οικίσκων και των λοιπών χώρων για το 2017, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον έφορο του κτήματος Αντώνη Αλαφιώτη.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Αλαφιώτης Αντώνης  6977242014
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943
Αρβανίτη Μαρία  6946477386
Δαμιανίδης Δημήτρης  2104811937
Καμπουροπούλου Άννα 6977171131
Κολιανίτη Κατερίνα  6994412572
Κοτσίδης Νίκος  6937075018

Κουκουβάος Σπύρος  2106617551
Κουτσελίνης Βαγγέλης 6977539794
Ξενιώτης Γιώργος  6972098727
Παπαευαγγέλου Εύη  6977237873
Συρμάνογλου Παντελής 6973300288
Τσιρδήμος Θοδωρής  6944363785
Χρυσοστόμου Κώστας 6972333487

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
14-15/10/2017 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ. 
Διαμονή σε ξενώνα.
Β.Δ.: Εύκολη
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αναστασόπουλος Νίκος

                                            Ξενιώτης Γιώργος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
4-5/11/2017
Ανάβαση στον ΚΙΣΣΑΒΟ (1978 μ). 
Διαμονή: Καταφύγιο.
Αναχώρηση: Σάββατο 4/5, 7.00 π.μ. 
Β.Δ. : Μέτρια. 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Κουκουβάος Σπύρος

                                            Αναστασόπουλος Νίκος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
3/12/2017 
Ανάβαση στον ΕΛΙΚΩΝΑ (1748 μ) 
Αναχώρηση: Κυριακή 03/12, 7.00 π.μ.
Β.Δ. : Μέτρια 
ΥΠΕΥθΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αλαφιώτης Αντ. - Συρμάνογλου Παντ.   

23, 24, 25, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δίδονται 2 εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση ηλεκτρονι-
κά (με ενημερωτικό e-mail), αλλά και από τον τους υπευθύνους – αρχηγούς της κάθε δρα-
στηριότητας μέσω τηλεφώνου.
Οι παιδικές εκδρομές θα ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν μέσω email και facebook.

Το πρόγραμμα των φυσιολατρικών εκδρομών θα βγαίνει κατά την διάρκεια του χρόνου, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες αλλά και θέματα της επικαιρότητας που μπορεί να 
επηρεάζουν τις συγκοινωνίες, μεταφορές, κυκλοφορία δρόμων κλπ.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του συνδέσμου μας.




