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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π

έρασε λοιπόν, κατά την παλιά συνήθεια του αδυσώπητου χρόνου άλλο
ένα εξάµηνο, από την έκδοση του τελευταίου τεύχους του περιοδικού µας.
Ένα διάστηµα που βρήκε κι αυτό, τον τρόπο
του να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του
κοινού για την περίφηµη επικαιρότητα.
Θα σταθούµε σε δύο γεγονότα, έτσι για να
εξωτερικεύσουµε και το συναίσθηµα «σκωτσέζικου ντους» που νοιώσαµε ότι µας διακατείχε:
Αφενός ο πόλεµος στο Λίβανο. Μία µεγαλειώδης επίδειξη φρίκης, καταστροφής, πληθώρας «παράπλευρων απωλειών»-ανάµεσά τους
και πολλά παιδιά κοκ. Μάς έκανε εντύπωση η
ειρωνεία του πεπρωµένου αυτής της χώρας,
χωρίς φυσικά να αγνοούµε στο παραµικρό την
ανθρώπινη διάσταση της συµφοράς. Ήταν µόλις δύο χρόνια που ο Λίβανος είχε καταφέρει
να ορθοποδήσει από τους προηγούµενους πολέµους, να βρει πάλι το δρόµο του στην ευηµερία και... ξανά πόλεµος. Θυµίζει πέτρα του
Σίσσυφου.
Αφετέρου εµείς στην Ελλάδα, που έχουµε την
τύχη να απολαµβάνουµε µακροχρόνια ειρήνη
στο µικρόκοσµό µας, µπορέσαµε να θαυµάσουµε το µεγαλείο της αθλούµενης, ελληνικής
ψυχής. Σε µία εποχή που οι πρωτοκλασάτοι ελληνικοί σύλλογοι βρίθουν από ξένους αθλητές,
η Εθνική Οµάδα Καλαθοσφαιρίσεως, η οµάδα
µιας χώρας των έντεκα µόλις εκατοµµυρίων
κατοίκων, βγήκε δεύτερη στον κόσµο, όχι µόνον επαναλαµβάνοντας το µύθο του Δαυίδ µε
το Γολιάθ αλλά προπαντός επιδεικνύοντας
σπουδαίες αρετές: σθένος, αυταπάρνηση, αγωνιστικότητα έως την τελευταία στιγµή, οµαδικό πνεύµα. Αρετές που δεν βλέπουµε δα και
καθηµερινά στη χώρα µας!
Καλό φθινόπωρο λοιπόν, δηµιουργική φυσιολατρική σεζόν και όπως λέει και το γνωστό,
βρετανικό, χιουµοριστικό συγκρότηµα: «Πάντα
κοιτάτε τη χαρούµενη πλευρά της ζωής».
Το Δ.Σ.
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Λευκάδα – Δυτική Ήπειρος
Γράφει η Πόπη Κασιώλα

Μ

10 Ιουνίου. Ώρα 8:00
ια τετραήµερη εκδροµή ξεκινάει. Πάµε σ’ ένα χώρο, που
η φύση και η ιστορία δένουν
αρµονικά. Παρελθόν και παρόν, µύθος και πραγµατικότητα ανταµώνουν και µπλέκουν µε την οµορφιά
του φυσικού περιβάλλοντος. Λευκάδα
και Δυτική Ήπειρος.
Η εκδροµή προγραµµατίσθηκε καλοκαιρινή, η ΕΜΥ τη θέλει φθινοπωρινή. Κι εµείς ανακατέψαµε στις βαλίτσες µας τα µαγιώ µε τα πουλόβερ,
πήραµε ανά χείρας τις οµπρέλες µας,
κάναµε το σταυρό µας κι αναφωνήσαµε «και µη χειρότερα».
Η Λευκάδα, φιλόξενη οικοδέσποινα,
την Κυριακή ξετύλιξε τις οµορφιές της,
θαλασσινές και βουνίσιες. Με σύµµαχο τον καιρό µας δέχθηκε µε περισσή
ευγένεια. Η αλµύρα της θάλασσας και
το βαθύ πράσινο συνταιριασµένα, µας
γοήτεψαν.
Καθαρά φθινοπωρινός ο καιρός τη
Δευτέρα. Ο γκρίζος ουρανός από παντού κλειστός. Οι σταγόνες της βροχής
στάλαξαν µέσα µας τη µελαγχολία.
Βαριά η καρδιά µας καθώς οδεύουµε
προς το χωριό Αµµουδιά. Από τη γλύκα όµως της φθινοπωρινής ηµέρας ξεπήδησε το µικρό µας ταξίδι στον Αχέροντα, το µυθολογικό ποτάµι. Το µικρό
πλεούµενο, που αντικατέστησε τη βαρκούλα µε τα κουπιά, στέγασε κάτω από
την ταπεινή του τέντα τη λαχτάρα µας
γι’ αυτή τη βόλτα. Μια βόλτα, που νοµίζω πως δεν θα ξεχάσει κανείς µας.
Ο Αχέροντας έβαψε τα νερά του µε
το πιο σκούρο πράσινο, που ο ουρανός
το ράντιζε σιγανά µε τις σταγόνες της
βροχής, δροσοσταλίδες, που άγγιζαν
απαλά πρώτα τις καλαµιές και τις ιτιές
της όχθης. Στολίδι τους οι αηδονοφω-

Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα.

λιές. Έξω απ’ αυτές οι ένοικοί τους µας
καλωσόριζαν γλυκά. Κι όταν ο καπετάνιος έσβησε τη µηχανή η συναυλία ολοκλήρωσε ηχητικά την εικόνα. Η σκηνοθεσία τέλεια, η µουσική µοναδική.
Άλλη λέξη δεν υπάρχει. Μαγεία!
Από την επίσκεψη στην Πάργα, που
ακολούθησε, κρατήσαµε τρεις εικόνες,
τρείς ζωγραφιές. Ένας πίνακας τέλειας ζωγραφικής στη θάλασσα και δυο
στις πλαγιές. Τι κρίµα που η πληµµυρίδα των τουριστών και των αυτοκινήτων θολώνει το τοπίο…
Κι ύστερα την Τρίτη ο γύρος του Αµβρακικού µε σηµείο αναφοράς την Κορωνησία. Μικρή γεύση, ελάχιστη προσέγγιση µια πρώτη γνωριµία. Ίσως,
το µέλλον να µας οδηγήσει και πάλι
εκεί για να ολοκληρώσουµε την εξερεύνηση.
Απολογισµός: Ένα τετραήµερο γεµάτο ήχους, χρώµατα, συναισθήµατα,
που άγγιξαν το νου και την καρδιά µας
και πέρασαν σαν ανεπανάληπτα βιώµατα στη µνήµη µας.

Ποταμός Αχέροντας.

Εκδρομή στο Βουραϊκό
Γράφει η Ιωάννα Μαρτάκη

Η

ετήσια εκδροµή του Πάνα στο
Βουραϊκό πραγµατοποιήθηκε
φέτος στις 14 Μαΐου. Σε παλιότερες εποχές (κυρίως δεκα-

ετία ’80) πηγαίναµε στην εκδροµή αυτή
µε δύο πούλµαν. Οι µισοί περίπου πεζοπορούσαν στο φαράγγι και οι άλλοι
µισοί επισκέπτονταν τα αξιοθέατα Με-
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γάλου Σπηλαίου και Καλαβρύτων.
Φέτος µετά από αρκετά χρόνια, πήγαµε µε δυώροφο πούλµαν ασφυκτικά γεµάτο. Συµµετείχαν επίσης
άλλα 4 άτοµα που ήρθαν µε δικό
τους αυτοκίνητο. Σύνολο εκδροµέων-πεζοπόρων 77, εκ των οποίων
75 άτοµα διέσχισαν το φαράγγι από
Ζαχλωρού έως Διακοφτό και 2 ξεκίνησαν ανάποδα από Διακοφτό έως
το 4ο χιλιόµετρο της διαδροµής του

οδοντωτού Σιδηροδρόµου.
Η εκδροµή µας συνέπεσε µε το
«Πανελλήνιο Πέρασµα» του φαραγγιού όπου και καταγραφήκαµε
ως η πολυπληθέστερη οµάδα.
Η διαδροµή πάντα απολαυστική.
Πλούσια βλάστηση που ξεκινάει µε
έλατα στην αρχή του µονοπατιού
(λίγο πιο κάτω από το µοναστήρι
του Μεγάλου Σπηλαίου) συνεχίζει
µε πλατάνια και πεύκα, φθάνει στις
λεµονιές και τις ελιές στο τελείωµα
του φαραγγιού και καταλήγει στις
τριανταφυλλιές των κήπων των
σπιτιών του Διακοφτού.
Ο Βουραϊκός ποταµός στο πέρασµα του σµιλεύει τα βράχια, φτιάχνει καταρράκτες. Αλλού βουίζει
(εξ’ ου και τ’ όνοµά του), και αλλού
ηρεµεί. Οι δασωµένες πλαγιές των
γύρω ορεινών όγκων κατακρηµνίζονται στην κοίτη του δηµιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο.
Περπατάµε διαρκώς πάνω στη
γραµµή του οδοντωτού, διασχίζουµε σκοτεινές γαλαρίες, εναέριες γέφυρες. Νοιώθουµε σαν Ιντιάνα Τζόουνς, πρωταγωνιστές στην
τελευταία συνέχεια µε τίτλο «Ο
Ιντιάνα Τζόουνς και το µυστικό του
Βουραϊκού - Πως τον βοήθησαν οι
Πάνες».

Sea-Kayak στη Σφακτηρία - Πύλος
Φωτογραφία του Γιώργου Ξενιώτη
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Το τρενάκι που και που περνάει
σφυρίζοντας δυνατά. Πλήθος κόσµου από διάφορους συλλόγους κατεβαίνει το φαράγγι. Μια αρκετά
µεγάλη οµάδα ποδηλατών το ανεβαίνει µε ποδήλατα βουνού. Οι διοργανωτές του «Πανελλήνιου Περάσµατος» (Ε.Ο.Σ Καλαβρύτων,
Δήµος Καλαβρύτων, Δήµος Διακοπτού) ιδανικοί οικοδεσπότες.
Μας κερνάνε από λουκούµι και
γλυκό του κουταλιού µέχρι παϊδάκια στα κάρβουνα, κρασί και φρεσκοστυµµένο φυσικό χυµό πορτοκάλι.
Τους ευχαριστούµε πολύ!
Παίρνουµε τα αναµνηστικά µας
διπλώµατα και συνεχίζουµε για την
έξοδο του φαραγγιού. Πανύψηλες
ορθοπλαγιές υψώνονται επιβλητικές, στην επιφάνειά τους δηµιουργούνται παράξενοι σχηµατισµοί.
Με λίγη φαντασία τους βλέπουµε
σαν ιερογλυφικά.
Η διαδροµή τελειώνει. Όσες φορές και αν περάσουµε το φαράγγι
του Βουραϊκού, πάντα η πανέµορφη φύση του µας συγκινεί και µας
συναρπάζει. Και του χρόνου λοιπόν
µε τους Πάνες έτοιµους για παγκόσµιο ρεκόρ συµµετοχής!

Μάιος-Οκτώβριος 2006
Εθνική Επέτειος
Γράφει η Πόπη Κασιώλα

Γ

ιορτάσαµε την εθνική µας επέτειο στα γραφεία
µας την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου. Η έφορος εκδηλώσεων κα Ένικα Κατσαρού επέλεξε ένα θέµα
πολύ ενδιαφέρον:
Αφίσες – Λιθογραφίες – Γελοιογραφίες του ’40.
Λίγα απλά λόγια του Προέδρου µας, ένα ταγκό της
εποχής και το ηχητικό ραδιοφωνικό µήνυµα της έναρξης του πολέµου, φόρτισαν συγκινησιακά την ατµόσφαιρα.
Στο κλίµα της εποχής µας οδήγησε ο κ. Πετρουτσάς
µε το διάγγελµα των διανοουµένων της εποχής, που
άνοιξε µε τον Κ. Παλαµά.
Η Άννα η Αργυροπούλου, µας πήγε στο εργαστήρι, όπου η λιθογραφία έπαιρνε µορφή µε τα µέσα εκείνης της εποχής.
Και οι έγχρωµες διαφάνειες του Στέλιου Τσίκα, έτσι
όπως διαδέχονταν η µια την άλλη, στην οθόνη, έγιναν
η γέφυρα που µετέφερε τη µνήµη 66 χρόνια πριν.

Η Εν. κατσαρού οδηγήθηκε σ’ αυτή την επιλογή γιατί
είναι ένα κοµµάτι εκείνου του αγώνα αδικηµένο, που οι
προβολείς της δηµοσιότητας ελάχιστα το άγγιξαν. Την
ευχαριστούµε θερµά για τις ξεχωριστές επιλογές της.
Πέρυσι οι πίνακες του ζωγράφου του ’40, Αλεξανδράκη,
φέτος αφίσες – λιθογραφίες – γελοιογραφίες.
Γέλιο και κλάµα, πόνος και περιπέτεια, λυγµός που
γίνεται χιούµορ φωτογραφίζουν τη ψυχή ενός λαού σ’
έναν µοναδικό κι ανεπανάληπτο αγώνα στην ιστορία
των λαών.
Κι ύστερα; Ύστερα ένα ποτήρι κρασί, σπιτικά εδέσµατα και τραγούδι. Μαζί µε τη Σοφία Βέµπο αλλά
και µόνοι µας. Με την Κική γεµάτη κέφι να ξεκινάει
παλιά τραγούδια.
Μοναδικό κλείσιµο η θαυµάσια φωνή του Γιώργου,
σ΄ ένα µικρασιάτικο τραγούδι, ένα τραγούδι απ’ τις χαµένες πατρίδες.
Μια βραδιά γλυκειά µε ζεστές καρδιές.

Αυγό Νότιας Πίνδου (2.146 μ.)
Γράφει ο Βαγγέλης Κουτσελίνης

Σ

τις 28-29/10/06, 46 Πάνες
βρέθηκαν σε ένα από τα πιο
όµορφα ορεινά τοπία του
ελλαδικού χώρου.Η διανυκτέρευση έγινε στη γραφική Ελάτη και στόχος µας αυτή τη φορά
ήταν το καλά κρυµµένο από τις
γύρω κορφές Αυγό. Το πρωινό ξύπνηµα την Κυριακή ήταν αναγκαίο,
καθώς η διαδροµή από την Πύρρα
µέχρι την κορυφή απαιτούσε αρκετές ώρες ανάβασης. Η συµπαγής
ορειβατική οµάδα του Πάνα, µε
φθινοπωρινό εξοπλισµό, ξεκίνησε
από τα 1050µ. µέσα σε πανέµορφα
δάση ελάτης. Στη συνέχεια, διασχίσαµε το Καµναίτικο ρέµα, βορεινό σύνορο του Αυγού µε τη Νεράιδα.Το τοπίο απίστευτο,τα χρώµατα
µοναδικά,δέντρα κατακόκκινα, κίτρινα, χρυσαφένια. Οι φωτογραφικές µηχανές δεν έµπαιναν στο σακίδιο καθώς τα ερεθίσµατα και οι
εικόνες από τη φύση µας µάγευαν. Αυτό όµως που µας ενθουσίασε περισσότερο ήταν η εκπληκτική
ποικιλία µανιταριών µε µοναδικά
σχήµατα και χρώµατα τα οποία συνέθεταν ένα σκηνικό παραµυθένιο.
Και ξαφνικά η αλπική ζώνη και οι
ψηλές κορφές ξεπρόβαλλαν µπροστά µας σε σχήµα βεντάλιας: Μα-

ρόσα (2022µ.), Λουπάτα (2066µ.) και
Αυγό (2146µ.) διακρίνονταν απέναντί µας και καθώς ο καιρός µας βοηθούσε, αρχίσαµε την τελική ανάβαση προς την κορφή. Τα αλπικά
λιβάδια λίγο πριν την κορφή ήταν
στάσεις για ξεκούραση. Μετά από
λίγο φτάσαµε στο τριγωνοµετρικό
σηµείο της κορφής. Η θέα απερίγραπτη, το αλπικό τοπίο ονειρικό.
Κορφές όπως του Χατζή, της Νεράιδας και της Τριγγίας δέσποζαν
στην γύρω περιοχή. Αφού στήσαµε

το πανό του συλλόγου µας, βγάλαµε εκπληκτικές φωτογραφίες. Μετά
την κοπιαστική κατάβαση από το
βουνό, η φασολάδα, ο τραχανάς
και τα λουκάνικα της ταβέρνας του
µπαρµπα-Γιώργη στην Πύρρα ήταν
αυτό που χρειαζόµασταν!
Ήταν µια όµορφη φθινοπωρινή
ανάβαση χάρη στους ορειβάτες του
Πάνα, παλιούς και νεότερους, που
συνετέλεσαν στην επιτυχία της.
Πολλά µπράβο και καλές κορφές!
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Επίσκεψη στο Κτήμα Χατζημιχάλη
Γράφει η Πόπη Κασιώλα

Σ

6

ε χρόνο ανύποπτο έγινε λόγος γι’ αυτήν την επίσκεψη.
Ο τρυγητής Σεπτέµβρης µας
το ξανα θύµισε. Ένα τηλέφωνο και την εποµένη έφθασε κάθε
πληροφορία, που µας χρειαζόταν.
Βάλαµε άριστα στις δηµόσιες σχέ-

Με έκπληξη αλλά και ικανοποίηση µάθαµε πως ο Θεόφραστος
πρώτος αναφέρεται στις ειδικές
συνθήκες της αµπελοκαλλιέργειας. Χρειάστηκε όµως να περάσουν
πολλά χρόνια για να µελετηθεί
ξανά το θέµα.

σεις τους και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου µε σύµµαχο τον καιρό ξεκινήσαµε για «ένα ταξίδι – απόλαυση
στο µαγικό κόσµου του κρασιού και
της οινοπαραγωγικής διαδικασίας»
όπως µας υποσχόντουσαν.
Άριστες οικοδέσποινες η Θάλεια
και η Καίτη µας καλωσόρισαν ζεστά και αφού µας πρόσφεραν καφέ,
η Καίτη, µας οδήγησε στο Αµπελοτόπι, εκεί όπου το σταφύλι, η πρώτη ύλη, γεννιέται.

«Έτσι, τίθενται τα πρότυπα της
σύγχρονης ποιοτικής αµπελουργίας….στ’ αχνάρια του Θεόφραστου».
Έδαφος και υπέδαφος, ήλιος και
αέρας, βροχή και θερµοκρασία είναι µερικοί από τους παράγοντες
που µαζί µε τον άνθρωπο διαµορφώνουν το αποτέλεσµα.
Στο Αµπελοτόπι ακούσαµε για
ποικιλίες, γευτήκαµε κόκκινο και
λευκό σταφύλι και παραξενευτή-

Ελάτε µαζί µας
Κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο
αρχίζει η 9µηνη εκδροµική δραστηριότητα του ΠΑΝΑ, που τελειώνει στο τέλος Ιουνίου µε την καθιερωµένη συλλογή του τσαγιού.
Ελάτε! Μαζί να καλωσορίσου-

µε το Φθινόπωρο.
Ζεστές γωνιές θα µας υποδεχτούν το χειµώνα.
Της άνοιξης τη γλύκα ελάτε να
την συναντήσουµε συνάµα.
Κι όταν το καλοκαιρινό χρυσάφι
θ’ απλωθεί ολόγυρα θα’ρθει η ώρα

καµε όταν µάθαµε πως ο τρύγος
γίνεται µετά από έλεγχο των σταφυλιών.
Η ξενάγηση συνεχίστηκε στις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις οινοποίησης. Εδώ η τεχνολογία σ΄
εντυπωσιάζει.
Στην πορεία του ο επισκέπτης
συναντά µικρές καλαίσθητες γωνίες, «µουσειακές νησίδες», που αναφέρονται στην ιστορία του κρασιού
και τον γυρίζουν στο παρελθόν.
Το βαρελοποιείο του παλιού καιρού, σκεύη και εργαλεία που ο άνθρωπος έφτιαξε στο διάβα του χρόνου για την οινοποίηση, ανακαλούν
µνήµες από το χθες, που ανταµώνουν µε το σήµερα και δίνουν ανάγλυφα την ιστορία του κρασιού.
Οι υπόγειες κλιµατιζόµενες κάβες του Κτήµατος µας εντυπωσιάζουν. Εκεί ωριµάζουν διάφορες
ποικιλίες κρασιών, 2.500 δρύινα
γαλλικά βαρέλια.
Κι όταν η Θάλεια άνοιξε τη δίφυλλη πόρτα της κάβας Διόνυσος,
το α! που ακούστηκε µαρτυρούσε
το θαυµασµό.
Τρισχαριτωµένο το αρχείο. Ένα
αρχείο όχι µε φακέλους, αλλά µε
κρασί.
Η γευστική δοκιµή ολοκλήρωσε
την ξενάγηση κι ήταν πραγµατικά
απολαυστική. Εδώ κυριάρχησε το
χρώµα και η γεύση.
Από το Αµπελοτόπι ως τη γευστική δοκιµή η Καίτη ακούραστα και
πρόθυµα απάντησε στις ερωτήσεις
µας κι έλυσε τις απορίες µας.
Στην Αταλάντη της Φθιώτιδας
στο κτήµα Χατζηµιχάλη ο µαγικός
κόσµος του κρασιού ξεδιπλώνεται
σ’ ένα χώρο όπου η τεχνολογία, η
έρευνα και η επιστήµη έρχονται ν’
ανταµώσουν αρµονικά την ιστορία,
την αισθητική και τον πολιτισµό.
του απολογισµού και του αποχαιρετισµού.
Ελάτε! Απλώστε το χέρι σας,
κρατήστε το δικό µας κι ας πορευτούµε µαζί µε κέφι κι αισιοδοξία σε
παλιούς και νέους προορισµούς.
Π.Κ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ «ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ»

Γράφει ο Γιώργος Ξενιώτης

Στις τελευταίες εκδροµές µας όλο και περισσότεροι νέοι εκδροµείς συµµετέχουν στις εξορµήσεις µας. Επειδή όµως ο χειµώνας έφτασε και ο συνδυασµός του µε το βουνό µπορεί να
ξαφνιάσει δυσάρεστα, καλό είναι να γνωρίζουν κάποια θέµατα σχετικά µε το βουνό.
• Εύκολες διαδροµές. Εάν δεν είστε έµπειροι,
προτιµήστε τις ολιγόωρες διαδροµές. Για αρχή οι 34 ώρες σε σχετικά ήπιες κλίσεις είναι ικανοποιητικές. Έπειτα προχωρήστε σε µέτριας δυσκολίας που
απαιτούν περισσότερες ώρες πορείας (5–6 ώρες) σε
πιο δύσβατο έδαφος. Σταδιακά µπορείτε να φτάσετε
σε 8-10 ώρες που είναι και το ανώτερο όριο µιας ηµερήσιας διαδροµής.
• Φυσική κατάσταση. Σίγουρα όσοι ασχολούνται µε την ορειβασία δεν είναι «σωµαταράδες»,
αλλά είναι σε µία κατάσταση, που τους επιτρέπει
να ανεβούν µια διαδροµή µε µεγάλη υψοµετρική διαφορά. Είστε παχύσαρκος και αγύµναστος; Φανατικός καπνιστής; Σας αρέσει η διαδροµή γραφείο (δουλειά)-καναπές (σπίτι) και το αντίστροφο; Δύσκολα
τα πράγµατα!! Υποµονή όµως, κάθε αρχή και δύσκολη… Ξεκινήστε γυµναστική. Τρεις µε πέντε φορές την εβδοµάδα και σιγά- σιγά η αντοχή σας θα
βελτιώνεται σταδιακά.
• Υγεία. Νους υγιής εν σώµατι υγιεί. Τετριµµένο
θα πείτε. Συµφωνώ. Όµως το γονατάκι σας, που πονάει, όταν ανεβαίνετε τα σκαλιά στο σπίτι σας, είστε
σίγουροι ότι θα αντέξει τη σάρα (βλέπε πέτρες, πέτρες & πέτρες) στην πλαγιά ενός βουνού; Πέρα από
τη σωµατική υγεία υπάρχει και η ψυχική. Σε τι ψυχολογική κατάσταση είστε; Άτοµα που τα απασχολούν
σοβαρά προβλήµατα και έγνοιες θα πρέπει να τα ξεχνάνε στα βουνά. Αν κουβαλάτε όλα τα προβλήµατα µαζί σας, γίνονται βάρη ασήκωτα, γίνονται αιτία
να αφαιρεθείτε σε µία δύσκολη στιγµή και το βουνό
ίσως να µην το συγχωρήσει…
• Καιρός. Έχει ο καιρός γυρίσµατα. Λαϊκή ρήση,
αλλά ταιριάζει και για το βουνό. Στο βουνό η κατάσταση του καιρού είναι κάτι που δύσκολα προβλέπεται. Υπάρχουν καλοκαιρινές όµορφες εξορµήσεις
που έχουν καταλήξει σε απίστευτες «χειµερινές» περιπέτειες. Η θερµοκρασία στο βουνό µεταβάλλεται
σηµαντικά. Το υψόµετρο µειώνει τη θερµοκρασία.
Σε κάθε 1000 µέτρα η θερµοκρασία µειώνεται κατά
7 βαθµούς. Εάν στην παραλία του Λιτόχωρου έχει
θερµοκρασία 20 °C, στην κορυφή του Ολύµπου έχει
0 °C . Συµπέρασµα; Είστε έτοιµοι για οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες.
• Μπότες ορειβασίας. Θέλετε να γλιστρήσετε; Να
παγώσετε; Να βραχείτε; Να πάθετε διάστρεµµα; Κινδυνολογώ, ε; Οι ορειβατικές µπότες είναι πάντα το Α
& το Ω του χειµερινού σας εξοπλισµού. Σας κρατάνε
ζεστούς, σταθερούς στο έδαφος, στεγνούς στη βροχή και το χιόνι. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες: trekking,
ηµιάκαµπτες, άκαµπτες- χειµερινές µπότες. Ανάλογα που και πότε θέλετε να περπατήσετε, διαλέγετε
π.χ. οι εύκαµπτες µπότες trekking δεν ενδείκνυνται
για χειµερινό βουνό.
• Λοιπός εξοπλισµός ορειβασίας. Ισοθερµικά
εσώρουχα, φλις, ατοµικό φαρµακείο, φακός κεφαλής, υπνόσακος, πυξίδα, βέστα, πιολέ, κραµπόν, διαπνέον, κόµφορτ είναι µερικά από τα «αξεσουάρ» και
την ορολογία που θα συναντήσετε σ’ ένα κατάστηµα
ορειβατικού εξοπλισµού. Εάν µπείτε σ’ ένα τέτοιο κα-

τάστηµα, θα ζαλιστείτε από την ποικιλία του ορειβατικού εξοπλισµού που υπάρχει. Ξεκινήστε ορειβασία
µε σχετικά ήπιες ορειβατικές συνθήκες και το βουνό
θα σας δηµιουργήσει τις µικρές καταναλωτικές ορειβατικές ανάγκες. Συµβουλευτείτε και πάρτε µαζί σας
στις αγορές σας κάποιον έµπειρο ορειβάτη.
• Διατροφή. Παϊδάκια, τηγανητές πατάτες, χωριάτικη και γευστικά παραδοσιακά φαγητά στις
ωραίες παραδοσιακές ταβέρνες που θα συναντήσουµε. Ωραίο ακούγεται!! Ναι, αλλά έπειτα από τις
ορειβατικές διαδροµές, για να επανέλθουµε στα φυσιολογικά επίπεδα, µετά την κουραστική ορειβατική
διαδροµή. Στη διάρκεια της ορειβατικής διαδροµής
όµως οι ορειβάτες πρέπει να ακολουθούν διατροφή
επαρκή σε ενέργεια και υδατάνθρακες. Ξερά σύκα,
σταφίδες, ξηροί καρποί ή µερικά κοµµάτια σοκολάτας είναι σίγουρα καλοί τροφοδότες ενέργειας. Διαλέξτε τι σας ταιριάζει γευστικά και φροντίστε, ώστε
να υπάρχει στο σακίδιο σας ποσότητα, ανάλογη της
προσπάθειας που κάνετε στο βουνό.
• Πίνετε νερό. Είναι σηµαντικό να φροντίζουµε να
έχουµε την απαραίτητη ποσότητα νερού, ανάλογα
µε τη διαδροµή που έχουµε να διανύσουµε. Η αίσθηση της δίψας στη διάρκεια της διαδροµής µαρτυρά
ότι έχει εγκατασταθεί µια ανισορροπία. Πρέπει να
προλαβαίνουµε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι δύσκολο να διορθώσουµε την αφυδάτωση, όταν συνεχίζεται η έντονη άσκηση. Μην αδειάζετε το παγούρι
σας µονοµιάς. Μισό λίτρο είναι η µέγιστη ποσότητα
που πρέπει να πίνουµε µε τη µία. Πίνουµε σταδιακά,
αναπληρώνοντας τις απώλειες υγρών. Να θυµάστε
ότι η ποσότητα εξαρτάται από τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος και την ένταση της προσπάθειας που
είναι συνάρτηση του πόσο γυµνασµένος είναι ο καθένας. Πριν τη διαδροµή ρωτήστε τον αρχηγό για τυχόν πηγές ανεφοδιασµού νερού. Φυσικά ξεχάστε τα
αλκοολούχα. Συντελούν στην αφυδάτωση και προκαλούν υποθερµία.
• Οµαδικό πνεύµα. Κάθε οµάδα ορειβασίας πρέπει να λειτουργεί συντροφικά. Οι καταστάσεις στο
βουνό αντιµετωπίζονται µε συλλογικό πνεύµα και
καλή διάθεση. Έχετε τάσεις αυτονοµίας; Έχετε κακή
διάθεση και θέλετε να ξεσπάσετε; Έχετε διάθεση να
µαλώσετε µε κάποιον, για να βγάλετε τα απωθηµένα σας από τη δουλειά ή από τη συζυγική σας κλίνη;
Μην έρθετε σε ορειβατική εκδροµή. Θα χαλάσετε το
καλό κλίµα της οµάδας και θα δηµιουργήσετε ένταση. Σε µία ορειβατική εκδροµή θα πρέπει να γίνονται
όλα µε ηρεµία, πειθαρχία και σύνεση. Τα λάθη πάνω
στα βουνά, καµιά φορά, είναι µοιραία· όπως λέµε «τα
βουνά δεν συγχωρούν». Ακούτε πάντα τους αρχηγούς και να συµβουλεύεστε τους παλιότερους.
Τελειώνοντας, ελπίζω να βρήκατε κατατοπιστικά
όλα τα παραπάνω. Περισσότερα θα διαπιστώσετε
στην πράξη και θα µάθετε µέσα από την πορεία σας
στα βουνά. Μια συµβουλή µόνο: να αγαπάτε και να
προστατεύετε τα βουνά. Μας δίνουν άλλωστε τόσα
πολλά… Τι µας δίνουν; Ε, δεν θα σας τα αποκαλύψω
όλα. Ελάτε να τα ανακαλύψετε µόνοι σας.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ
ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
• Για τους Σκοπούς του Συνδέσµου:
Ανώνυµος Δωρητής: 100 €
• Στη µνήµη Τριαντάφυλλου Κρικώνη:
Κούλα και Κώστας Μαραγκουδάκης: 50€
Σαράντης Σώρρος: 30 €
• Στη µνήµη Γιάννη και Νίκης Νικολιδάκη:
Κωνσταντινίδου Ελπίδα: 400 €
• Στη µνήµη Κικής Δήµου:
Πατσάλη Αντωνία: 20 €
Καραδήµα Μαρία: 10 €
• Για τη Λέλα Μαρτάκη
Τη φυσιολάτρισσα, την Φίλη, την
Κυρία µικρή προσφορά στη µνήµη
της 50 €: Κούλα Μαραγκουδάκη.

• Στη µνήµη της µητέρας του
Γιώργος Κοτσίρης: 20 €
• Στη µνήµη Ροζέ Μιλλιέξ:
Κοτσίρης Γιώργος: 10 €
Καραδήµα Μαρία: 10 €
• Στη µνήµη της θείας Λέλας και του
θείου Πέτρου Μαρτάκη στο σύλλογο που αγαπούσαν 100 €: Γιώργος
και Ελίνα Καραδήµα.
• Στη µνήµη Λέλας Μαρτάκη:
Κασιώλας Ευθύµιος: 50 €
Καραδήµα Μαρία: 70 €
Πατσάλη Αντωνία: 20 €
Λουκοπούλου Ιωάννα: 50 €
• Στη µνήµη Αιµίλιου Καρφόπουλου:
Ευθύµιος & Πόπη Κασιώλα : 50 €

Ένας νέος αρχηγός γεννήθηκε!

• Νιόβη Βαξεβανάκη
• Σοφία Κουτσελίνη

Εκείνοι που έφυγαν...
Κική Δήµου
Η φίλη, η συνοδοιπόρος που διέγραψε
κοντά µας µια σύντοµη πορεία κι έφυγε
πολύ νωρίς χωρίς να προλάβει να δώσει
όσα θα µπορούσε. Πολύτιµη η παρουσία
της, µεγάλο κενό η απουσία της.
Ελένη Λιακοπούλου
Παλιά φίλη του Πάνα που συµµετείχε
στη ζωή του συλλόγου µας. Συνοδοιπόρος στις εκδροµές και παρούσα στις εκδηλώσεις. Η απώλειά της αφήνει κενό.

Τα βήµατα του πατέρα του Άρη Κουτάκη θέλουµε να πιστεύουµε ότι θ’ ακολουθήσει ο γιός του που γεννήθηκε στις αρχές
του φετινού καλοκαιριού. Στους ευτυχείς γονείς Άρη και Μαρία ευχόµαστε να τον χαίρονται και να βαδίζουν µαζί του στα
µονοπάτια και τις κορυφές των βουνών και της ζωής.
Η Εξαδέλφη µου Λέλα
Τρίτη πρωί, χτύπησε το τηλέφωνο.
Η Ιωάννα µου είπε «Η µαµά
έφυγε».
Σιωπή! Το δάκρυ κύλησε
Συνταρακτικό το νέο
Η µνήµη, ξετύλιξε το κουβάρι
της
Η εικόνα ήρθε στα µάτια µου

ΡΟΖΕ ΜΙΛΛΙΕΞ
(1913-2006)
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Απλή, ανεπιτήδευτη, σεµνή,
και όµως τόσο ενεργητική
και µαχητική
Σπούδασες, εργάστηκες
Τότε εκείνους τους δύσκολους
καιρούς για την γυναίκα.
Ανέβαινες στα βουνά, άκουγες τους ήχους της σιωπής.
Έβλεπες τα χρώµατα
Πάντοτε εκστασιασµένη

Τις ευαισθησίες σου, τις µετέφερες στον καµβά
Τα θέµατά σου: Γαλήνιες
θάλασσες, πουλιά που πετούσαν, λουλούδια και αγιογραφίες.
Έφερες στον Πάνα τον Πέτρο,
τα παιδιά σου.
Την Τίνα, την Ιωάννα, τον Κυριάκο, τον Φώτη.

τις 7 Ιουλίου 2006, πλήρης ηµερών πέθανε ο
Γάλλος νεοελληνιστής, λόγιος, συγγραφέας
και πανεπιστηµιακός Ροζέ Μιλιέξ (Rose Milliex), επί δεκαετίες µέλος του Συνδέσµου µας.
Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, ώρα 11:30
π.µ. στο Α΄ νεκροταφείο της Αθήνας. Εκ µέρους του
Συνδέσµου µας παρέστησαν η κ. Ενίκα Κατσαρού,
έφορος εκδηλώσεων εκπρόσωπος του Διοικητικού
Συµβουλίου και τα µέλη του Συνδέσµου κ.κ. Αντωνία
Πατσάλη, Μαρία Καραδήµα, Ευθύµιος Κασιώλας και
Κων/νος Φιλίππου. Το στεφάνι µας απέριττη δάφνη,
ταπεινή τιµή στον παλιό φίλο.
Ο Ρ. Μιλλιέξ γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1913,
σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Αίξ της Προβηγκίας
κι εργάστηκε ως καθηγητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών από το 1936 που ήρθε στην Ελλάδα και αναδείχθηκε αναπληρωτής διευθυντής του.
Στα 1939 νυµφεύθηκε τη συγγραφέα λογοτέχνιδα
Τατιάνα Γκρίτση µε τη οποία απόκτησε δυο παιδιά.
Τόσο ο Ροζέ όσο και ο Οκτάβιος Μερλιέ, διευθυντής
του γαλλικού ινστιτούτου επί δεκαετίες επίσης, ευτύχησαν να µυηθούν σε βάθος στην ελληνική πραγµατικότητα χάρις στις έξοχες ελληνίδες συζύγους τους
Τατιάνα Γκρίτση και Μέλπω Λογοθέτη.

Ήσουν τυχερή. Έκανες καλά
παιδιά µε καλούς συντρόφους.
Μας έπεισες µε την στάση σου
να γίνουµε µέλη.
Σε ευγνωµονούµε, δώσαµε
µια άλλη διάσταση, στη
ζωή µας.
Αγαπήσαµε την φύση, µε τον
δικό σου, άδολο τρόπο.

Η αγάπη του Ροζέ για τον ελληνισµό φαίνεται
από το σύνολο του έργου του, αλλά µερικές πτυχές
αξίζει να µνηµονεύονται ιδιαίτερα. Στις παραµονές
του Εµφυλίου 1946-49 και συγκεκριµένα το Δεκέµβριο του 1945 ο Ροζέ Μιλλιέξ µε τον Οκτάβιο Μερλιέ,
ύστερα από συντονισµένες ενέργειες κατάφεραν να
επιτελέσουν µια αξιοθαύµαστη πράξη: οργάνωσαν
και φυγάδευσαν στο εξωτερικό, µε το ιστορικό πλοίο
«Ματαρόα», 200 περίπου έλληνες φοιτητές, που κινδύνευαν να χάσουν τη ζωή τους, γιατί συµµετείχαν
στην Εθνική αντίσταση ενταγµένοι στην Αριστερά
είτε κάτω από την οµπρέλα της Αριστεράς της εποχής
εκείνης. Κατέληξαν µέσω Ελβετίας στο Παρίσι, όπου
µε τη συνδροµή της Γαλλικής Κυβέρνησης, αναδείχθηκαν σύντοµα σε προσωπικότητες που αποτέλεσαν
αργότερα την περίφηµη γενιά της ελληνικής διανόησης στη Γαλλία και την Ευρώπη. Ονόµατα πασίγνωστα σήµερα: Κορνήλιος Καστοριάδης, Κώστας Παπαϊωάννου, Ιωάννης Ξενάκης, Νίκος Σβορώνος, Έλλη
Αλεξίου, Μάνος Ζαχαρίας, Μέµος Μακρής, Κώστας
Αξελός, Άδωνις Κύρου, Δηµήτρης Χωραφάς, Αριστοµένης Προβελέγγιος, Δηµήτρης Λουκάτος, Γιώργος
Κανδύλης, Μάτση Χατζηλαζάρου, Μιµίκα Κρανάκη,
Κώστας Κουτελιανός και τόσοι φερέλπιδες νέοι.

Μια συνάντηση...
Ξεκινήσαµε µία Πέµπτη πρωί, η
Πόπη και εγώ να πάµε στην Ελπίδα
Κωνσταντινίδου.
Ήταν επιθυµία µας.
Το οφείλαµε.
Κατά ευτυχή συγκυρία ένα τηλεφώνηµα µας πυροδότησε.
Μια ανήσυχη γλυκιά φωνή
ακούστηκε να λέει: «ελάτε τώρα,
που είµαι καλά. Θέλω να διεκπεραιώσω τις υποχρεώσεις µου, καταβάλλοντας ένα ποσόν στην µνήµη
της αδελφής µου Νίκης και του συζύγου της Γιάννη Νικολιδάκη αλλά
και προς όλους τους αποθανόντας
συνοδοιπόρους µας» Φθάσαµε σε
µια συνοικία, που είχε το άρωµα
µιας άλλης εποχής.
Χαµηλά, ανθρώπινα σπίτια και
το καρεκλάκι της γειτόνισσας έξω
από την πόρτα.
Στην ερώτησή µας «που είναι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
το σπίτι της Ελπίδας» η απάντηση
ήταν: «Σας περιµένει».
Πράγµατι µια σεµνή φιγούρα
µας περίµενε στο κατώφλι. Μας
καλωσόρισε.
Μια αγκαλιά λουλούδια και λίγο
τσάι του βουνού ήταν η µικρή προσφορά µας.
Το κουβάρι των αναµνήσεων
ξετυλίχθηκε. Πανόραµα οι ανθρώπινες φιγούρες, µε την πατίνα του
χρόνου έπαιρναν διαστάσεις στην
µνήµη µας. Νοσταλγία, αγάπη για
τον σύλλογο.
Το φακελάκι της δωρεάς ήταν
η υποχρέωση που βάραινε την Ελπίδα. «Μου δώσατε ζωή» ήταν το
κατευόδιο.
Φύγαµε συγκινηµένες. Ας είσαι
καλά Ελπίδα! Μας δίδαξες το µάθηµα του χρέους.
Μαρία Καραδήµα

Ενταχθήκαµε σε µια οµάδα µε κοινούς στόχους.
Γνωρίσαµε ενδιαφέροντες ανθρώπους
Λοιπόν Λέλα
Νοµίζω ότι εσύ διάλεξες την ώρα που θα
φύγεις.
Όταν πια θα δυσκόλευες τα παιδιά σου.
Εκεί που πήγες, πες του Πέτρου ότι εδώ είναι
όλα καλά.
Θα σε θυµόµαστε
Μαρία Καραδήµα

Ένα χρόνο πριν η Κύπρος κερδίσει την
ανεξαρτησία της το 1959, ο Ροζέ έσπευσε στη Λευκωσία να εγκαταστήσει την
πρώτη γαλλική µορφωτική αποστολή
την οποία στη συνέχεια προώθησε επί
δώδεκα συνεχή χρόνια παραµένοντας
ως µορφωτικός ακόλουθος της γαλλικής
Πρεσβείας στη Λευκωσία και αργότερα
ως διευθυντής του Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου δηλαδή ως το 1971.
Η όλη πολιτεία του Ροζέ Μιλλιέξ είναι
µια ροµαντική ιστορία αγάπης για τον
Ελληνισµό και το γαλλικό πολιτισµό.
Γι’ αυτό τιµήθηκε τόσο από τη Γαλλία
όσο και την Ελλάδα που τον τίµησαν µε
την εκλογή του ως αντεπιστέλλοντος
µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών, µέλους
της Ακαδηµίας της Μασσαλίας, επιτίµου
µέλους της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Επίσης παρασηµοφορήθηκε µε τα
µετάλλια: Γραµµάτων και Τεχνών της
Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Φοίνικος της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Αργυρού της Ακαδηµίας Αθηνών.

Το Δ.Σ. προκειµένου να προχωρήσει στην
εκκαθάριση του µητρώου των µελών καλεί
όσους οφείλουν συνδροµές πλέον των δύο
ετών να σπεύσουν, εφόσον επιθυµούν να
διατηρήσουν την ιδιότητα του µέλους, να
τακτοποιήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Τελευταία προθεσµία εξόφλησης
των οφειλών ορίζεται το τέλος του Φεβρουαρίου 2007.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής το Δ.Σ. θα προχωρήσει στην εκκαθάριση
του µητρώου εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του 1998 (άρθρο
8 και άρθρο 9, παρ. 1).
Προς διευκόλυνσή σας µπορείτε να καταθέτετε τις συνδροµές σας στον παρακάτω
αριθµό λογαριασµού της Τράπεζας Πειραιώς: 5023001708781.
Ο πρόεδρος
Α. Πετρουτσάς

Η γ. γραµµατέας
Π. Κασιώλα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Παρακαλούµε θερµά τα µέλη που αλλάζουν διεύθυνση κατοικίας να µας
γνωστοποιούν την καινούργια ώστε να µπορούµε να τους αποστέλλουµε το
περιοδικό.
Επίσης για την καλύτερη προετοιµασία της ύλης του περιοδικού µας παρακαλούµε όσους επιθυµούν να δώσουν κείµενα και φωτογραφίες για το επόµενο
τεύχος (Τεύχος 483 Μάιος-Οκτώβριος 2007) να µας τα φέρνουν µέχρι και την
πρώτη εβδοµάδα του Απριλίου 2007.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην έφορο του περιοδικού
Ιωάννα Μαρτάκη (τηλ. 210 6123697) ή στα γραφεία µας. Ευχαριστούµε για
τη συνεργασία.

Ως µέλος του Συνδέσµου µας ο Ροζέ
συµµετείχε στις δραστηριότητες και τις
εκδηλώσεις, αλλά και µε κείµενά του
στο Δελτίο (περιοδικό) µας. Δυστυχώς
τα τελευταία χρόνια αντιµετώπισε πολλές και ποικίλες δυσκολίες, ακόµα και
οικονοµικές, ιδιαίτερα µετά την επιδείνωση της υγείας της Τατιάνας, ύστερα
από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που
την έριξε στο κρεβάτι. Δεν παραπονέθηκε φανερά, αλλά φάνηκε ότι όσοι παλιοί
φίλοι ήταν ακόµη «εν ζωή» δεν του συµπαραστάθηκαν αρκετά.
Πριν λίγα χρόνια, µε επιστολή του
στον «Πάνα» ζητούσε να του επιτραπεί
να παρουσιάσει σηµαντικά ευρήµατα
από πρόσφατες ανασκαφές και µελέτες
στους αρχαιολογικούς χώρους της Μασσαλίας, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν σχέση µε τους πρώτους έλληνες αποίκους
που την ίδρυσαν. Αν και τον περιµέναµε
δε µπόρεσε ν’ ανταποκριθεί λόγω των
ταλαιπωριών και εµποδίων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Δυστυχώς, στο τελευταίο κατευόδιο
του αείµνηστου φίλου µας κι ελληνολάτρη, δε διακρίναµε την παρουσία
εκπροσώπων της Ελληνικής Πολιτείας,
αντίθετα η Κυπριακή Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας
της και την εδώ Πρεσβεία της. Η τελετή
έγινε κατά το ορθόδοξο τυπικό, γιατί
όπως είπαν οι οικείοι του, οι περισσότεροι φίλοι και συγγενείς ήταν εδώ και
ήταν ορθόδοξοι. Η δυσφορία όµως όσων
τίµησαν τον εκδηµήσαντα µε την παρουσία τους, ήταν έκδηλη για την απουσία
της επίσηµης πολιτείας.
Με τον θάνατο του Ροζέ, ενός σηµαντικού ελληνολάτρη, έκλεισε ο κύκλος
µιας πικρής, γεµάτης περιπέτειες, αλλά
ηρωικής εποχής για την πατρίδα µας.
Ας είναι ελαφρό το χώµα της Αττικής
γης που τον σκεπάζει.

Κώστας Δ. Φιλίππου
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ην άνοιξη που µας πέρασε (28/04-01/05/2006),
βρεθήκαµε στα δάση
της κεντρικής Ροδόπης.
Πραγµατοποιήσαµε ανάβαση στην κορυφή Γυφτόκαστρο
1.827 µ. και διαδροµή στον καταρράκτη του Λειβαδίτη.
Βάση µας ήταν το καταφύγιο Λειβαδίτη στα 1.220µ. υψόµετρο, που ανήκει στον Ε.Ο.Σ
Ξάνθης. Εκεί βρήκαµε µια
πραγµατικά ζεστή φιλοξενία
από τους ανθρώπους του ορειβατικού της Ξάνθης. Ο Νίκος
Κρούπης, φίλος και ορειβάτης
του Ε.Ο.Σ Ξάνθης, ανέλαβε να
µας οδηγήσει στην περιοχή.
Ξεκινήσαµε 26 άτοµα του
συλλόγου µας, µε σκοπό να
‘’χαθούµε’’ µέσα στο ανέγγιχτο, παρθένο τοπίο της κεντρικής Ροδόπης.
28/04/2006: Αναχώρηση από
Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής στις 22:00 µ.µ υπό βροχή, µε την ελπίδα ο καιρός να
αλλάξει, όπως και έγινε τελικά.
29/04/2006: Νωρίς το πρωί
φτάσαµε στην πόλη της Ξάνθης και σταµατήσαµε για καφεδάκι και µπουγάτσα. Κάναµε µια µικρή περιήγηση στην
πόλη και στο παραδοσιακό της
παζάρι, που γίνεται κάθε Σάββατο. Προµηθευτήκαµε απ’την
αγορά της πόλης τρόφιµα για
την διήµερη παραµονή µας
στο καταφύγιο. Ο Αντώνης,
ως γνωστόν, ανέλαβε να µας
φτιάξει µέχρι και σεφταλιές!!
Ξέρουµε όλοι πως µετά από τις
αναβάσεις µας η σύναξη στο
καταφύγιο είναι η επιβράβευση της προσπάθειας. Το ταξίδι
µας συνεχίστηκε για το χωριό
Λειβαδίτης, όπου βρίσκεται το
καταφύγιο. Φτάσαµε στο συνο10

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ
Γυφτόκαστρο 1.827 μ.

Φωτογραφίες & κείµενο του Ηλία Τσίκα

ριακό, απέριττο χωριουδάκι τις
µεσηµεριανές ώρες, ακολουθώντας τη διαδροµή Σταυρούπολης –Καρυόφυτου.
Τακτοποιηθήκαµε στο καταφύγιο και το απόγευµα της
ίδιας µέρας κάναµε µια υπέροχη πεζοπορική διαδροµή, µέσα
στις οξιές και τις σηµύδες, µέχρι τον καταρράκτη του Λειβαδίτη, που βρίσκεται στα 830
µ. υψόµετρο. Το βραδάκι, όλοι
µαζί µια παρέα φάγαµε και καθίσαµε δίπλα στο τζάκι.
30/04/2006: Μια πολύ όµορφη ανάβαση µας περίµενε την
επόµενη µέρα, στην κορφή Γυφτόκαστρο, την ψηλότερη της
Θράκης, καθώς αγγίζει τα 1.827
µ.
Κινηθήκαµε στην ευρύτερη
περιοχή της Χαϊντού σε µονοπάτι σχετικά εύκολο, µε απαλές
κλίσεις. Φτάσαµε µε το πούλµαν µέχρι το δασικό χωριό. Το
τοπίο της διαδροµής ήταν υπέροχο, µε βελανιδιές και οξιές
αριστερά και δεξιά του δρόµου,
ο οποίος ήταν άδειος από κίνηση και µας θύµισε πως βρισκόµασταν στην παραµεθόριο.
Από το δασικό χωριό ξεκινήσαµε την πορεία µε ανατολική κατεύθυνση. Μετά από 5
χλµ. βατό δασικό χωµατόδροµο, συναντήσαµε το κιόσκι του
δασαρχείου. Πίσω από το κιόσκι αρχίζει το µονοπάτι µέσα σε
δάσος οξιάς. Εκεί συναντήσαµε µικρές χιονούρες, καθώς οι
χαµηλές θερµοκρασίες της περιοχής δεν είχαν επιτρέψει στο
χιόνι να λιώσει ακόµη. Μετά
από περίπου µισή ώρα βγήκαµε πάλι σε χωµατόδροµο και
µε αριστερή κατεύθυνση πλέον, φτάσαµε σε διασταύρωση
µε πινακίδα του δασαρχείου.
Υπάρχουν σκαλοπάτια δίπλα
11
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στην πινακίδα που οδηγούν στο µονοπάτι ξανά και σε λίγο φτάσαµε στην
κορυφογραµµή.
Από εκεί, η θέα στον κάµπο της Ξάνθης και τα βουνά της Βουλγαρίας ήταν
µαγευτική.
Αφού πήραµε την κορυφογραµµή,
τελικά φτάσαµε στη συνοριακή γραµµή Ελλάδας - Βουλγαρίας ,που είναι
ένα αυλάκι, βάθους µισού µέτρου.
Πόσο µπορεί να χωρίσει ή να ενώσει
δυο λαούς αυτό το µισό µέτρο, τελικά;
Βγάλαµε όλοι µαζί φωτογραφία εκεί,
για να το θυµόµαστε.

που υπάρχουν στις βόρειες πλαγιές
του.
Η διαδροµή στο βουνό ήταν εκπληκτική µέσα σε δάσος φυλλοβόλων που
αποτελούνταν από σηµύδες, οξιές και
δρύες. Μοβ κρόκοι στόλιζαν τα πολλά
λιβάδια του βουνού και πολλά αρπακτικά πουλιά πετούσαν στον ουρανό
του. Στο δασικό δρόµο συναντήσαµε
και ίχνη της καφέ αρκούδας (Ursus
Arctus).
Η επιστροφή µας έγινε από την ίδια
διαδροµή, η συνολική πορεία ήταν
λίγο περισσότερο από 5 ώρες. Η ζεστα-

Άρχισε όµως να πέφτει οµίχλη και
µπροστά µας αχνοφάνηκε ο κώνος
της κορυφής. Ξεκινήσαµε την ανηφορική πορεία στην χιονισµένη πλαγιά,
µε το χιόνι να είναι αρκετά σκληρό.
Στη διαδροµή υπήρχαν σε κάποια σηµεία λευκά κολωνάκια που στη µια
τους πλευρά είχαν βουλγαρικά σηµάδια και στην άλλη ελληνικά, βαδίζαµε
πάνω στα βόρεια σύνορά µας.
Σε 30 λεπτά ήµασταν στο τελικό κολωνάκι της κορυφής, που και αυτή τη
µοιραζόµαστε µε τη Βουλγαρία. Δυστυχώς ο καιρός έκλεισε και δεν µπορέσαµε να δούµε ψηλά από το Γυφτόκαστρο τα βουλγαρικά χωριουδάκια

σιά του καταφυγίου µας περίµενε.
01/05/2006: Την πρωτοµαγιά που ξηµέρωσε, κάναµε µια περιήγηση στα
Ποµακοχώρια και καταλήξαµε στο
κεφαλοχώρι του Εχίνου. Η διαδροµή
ήταν µέσα στο πράσινο και στα νερά
των ποταµιών που κυλούσαν προς τον
κάµπο, κάτω µας. Είδαµε ανθρώπους
κάτω από ψηλά πλατάνια να γιορτάζουν τη µέρα και όµορφα περιποιηµένα καπνοχώραφα να δίνουν την πινελιά τους στο τοπίο. Η Ροδόπη αυτό
το 3ήµερο µας έδειξε την απαράµιλλη
οµορφιά της και είµαστε πεπεισµένοι
πως θα επιστρέψουµε στα χώµατά της
για νέες διαδροµές.

ΟΛΥΜΠΟΣ

Αναβάσεις στο Μύτικα 2.919 μ.
και το Στεφάνι 2.911 μ.
Γράφει ο Ηλίας Τσίκας

Τ

ο µικρό πουλµανάκι ξεκινούσε απ’ το γνωστό σηµείο στο Μουσείο (28/07/2006), για το
ταξίδι στο βουνό των θεών. Ήταν ένα καλοκαιρινό απόγευµα και µέρα Παρασκευή, µας
περίµενε ένα µακρύ ταξίδι µέχρι το Λιτόχωρο.
Μπήκαµε µέσα 18 άτοµα και άλλοι 4 που θα έρχονταν απευθείας στο Λιτόχωρο, σύνολο λοιπόν
22 άτοµα. Ο σύλλογός µας για µια ακόµη χρονιά
έφευγε για να ανέβει στον Όλυµπο και να γεµίσει
µε την οµορφιά του. Το ρολόϊ έδειχνε 7 το απόγευµα και ξεκινήσαµε....
29/07/2006: Ξυπνήσαµε πρωί-πρωί, λίγες οι ώρες
ύπνου στο κάµπινγκ στην Πλάκα Λιτόχωρου, αλλά δε γινόταν αλλιώς, έπρεπε να κερδίσουµε τη µέρα. Ώρα αναχώρησης για «Διασταύρωση» (1.000 µ.),
στις 7:00 π.µ. Επιτέλους µπήκαµε στο µονοπάτι.
Πράσινο παντού, έλατα και φτέρες. Αµέσως µετά οξιές και ρόµπολα, το έδαφος υγρό από τις συχνές βροχές, που οφείλονται στο µικροκλίµα του
βουνού.
Φθάσαµε στο σηµείο που υπάρχει το πέρασµα
για Ανάθεµα και το µονοπάτι για την σπηλιά του
Ιθακήσιου, εµείς όµως πήραµε τη διαδροµή για Πετρόστρουγκα, όπως έλεγε το πρόγραµµά µας. Καθίσαµε να κολατσίσουµε στην Πετρόστρουγκα,
όπου χτίζεται νέο µεγάλο καταφύγιο - ελπίζουµε
να µην χαλάσει κι άλλο την ησυχία του βουνού.
Εκεί, κάτω από τεράστια ρόµπολα, µας υποδέχτηκαν κοπάδια από κατσίκια και πρόβατα κι ένας
όµορφος ελληνικός ποιµενικός σκύλος.
Μετά κάναµε την µεγάλη ανάβαση για την
Σκούρτα στα 2.486 µέτρα, βγαίνοντας πλέον σε
αλπικό τοπίο. Η παρέα είχε µεγάλη διάθεση και το
κέφι ήταν διάχυτο.
Φτάσαµε στο κολωνάκι της Σκούρτας και αµέσως µετά καθίσαµε σ’ ένα µπαλκόνι και φωτογραφίζαµε τις χαράδρες του Ολύµπου και απέναντί µας τον Άγιο Αντώνη και τον Καλόγερο, ψηλές
κορφές κι αυτές. Πήραµε µετά τη διαδροµή του Λαιµού που εντυπωσίασε όλη την οµάδα, µε τα σύννεφα να παίζουν µε τον ήλιο και τους γκρεµούς που
υπήρχαν και στις δυο πλευρές µας. Μετά ακολούθησε το πέρασµα του Γιόσου, ένα βράχινο κοµµάτι όπου έχει µπει συρµατόσχοινο για ασφάλεια, το
οποίο όµως µπορεί κανείς να παρακάµψει, φεύγοντας προς τα δεξιά.
Ο Όλυµπος µας έδινε την οµορφιά και την ενέργειά του απλόχερα. Φτάσαµε στην τεράστια άπλα
του οροπεδίου των Μουσών, νιώθοντας όλοι πραγµατική ευδαιµονία. Διασχίσαµε το οροπέδιο, εντυ13

πωσιασµένοι από την εξωπραγµατική ησυχία του, και φθάσαµε
στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης». Το καταφύγιο ανήκει
στον Σ.Ε.Ο Θες/νίκης και βρίσκεται σε υψόµετρο 2.720 µ., το ψηλότερο σηµείο που µπορεί κάποιος
να κοιµηθεί οργανωµένα στην
Ελλάδα. Πιο κάτω αντικρίζαµε
το καταφύγιο «Κάκκαλος» στα
2.600 µ. περίπου. Απέναντί µας
ορθωνόταν µεγαλοπρεπές και
επιβλητικό το Στεφάνι, πραγµατικός θρόνος του Διός !! Και πίσω
του ο Μύτικας, ή Πάνθεον. Μας
περίµεναν και τα δυο τους την
επόµενη µέρα, για να µας δώσουν την αύρα τους. Αφού τακτοποιηθήκαµε στο καταφύγιο, το
απόγευµα πήγαµε µια βόλτα µέχρι τα Μεγάλα Καζάνια στη βάση του Στεφανιού, µε τα σύννεφα
από κάτω να ανεβαίνουν προς τα
πάνω σαν ατµός.
Μια γρήγορη ανάβαση µέχρι
την κορφή του Προφήτη Ηλία
ήταν απαραίτητη. Θαυµάσαµε
από τα 2.803 µ. την υπέροχη θέα
ολόκληρου του ορεινού συγκρο14

τήµατος του Ολύµπου. Ο ήλιος
άρχισε να δύει κι όλα έγιναν κόκκινα και µαγικά.
Το βράδυ πέρασε ήσυχα, µε
φαγητό, συζητήσεις και αστεία,
η οµάδα είχε γίνει ένα σώµα. Είχαµε γνωριστεί όλοι και είχαµε
πολύ θετική ενέργεια για την αυριανή µας ανάβαση. Το νυχτερινό ουράνιο στερέωµα µας άφησε άφωνους, καθώς καθόµασταν
όλοι έξω µέχρι που το κρύο άρχισε να γίνεται τσουχτερό. Μείναµε
για λίγο στην τραπεζαρία, πίνοντας ζεστό τσάι του βουνού. Κοιµηθήκαµε πολλές ώρες, το εγερτήριο έλεγε 5:30 π.µ .!!
30/07/2006: Μέρα ανάβασης
στις Ψηλές Κορφές του βουνού.
Ξυπνήσαµε κι έξω ήταν χαρά θεού, καιρός εκπληκτικός. Το Στεφάνι απέναντι καθρέφτιζε το
απαλό κόκκινο της αυγής. Πήραµε γρήγορα πρωινό και ξεκινήσαµε στις 7:00 π.µ, παίρνοντας το
µονοπάτι προς τα Ζωνάρια του
Στεφανιού. Φτάσαµε στη βάση
απ’το λούκι του Μύτικα στις 7:50
π.µ. Ο Τάσος και εγώ, σαν αρχη-

γοί, είπαµε στα παιδιά λίγα λόγια για την ανάβαση. Αποφασίσαµε να ανέβουµε κατά οµάδες
µε ένα άτοµο έµπειρο ανά οµάδα και πολύ πειθαρχηµένα. Ευτυχώς το λούκι ήταν άδειο εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε καθόλου
κίνηση. Ορθωνόταν από πάνω
µας φοβερό, έµοιαζε κάθετο, αλλά εµείς µε πειθαρχηµένα βήµατα το ανεβαίναµε µέτρο-µέτρο. Ο
ήλιος που είχε βγει το φώτιζε και
ζέσταινε τους βράχους του, κάνοντάς τους πιο σταθερούς, διώχνοντας από πάνω τους την πρωινή πάχνη.
Ανεβήκαµε στις 8:45 π.µ, 18
άτοµα στην κορφή του Μύτικα,
την ψηλότερη της Ελλάδας. Το
επιστέγασµα της προσπάθειας και της θέλησης της οµάδας,
ήταν πλέον γεγονός, απολαύσαµε όλοι µε πεντακάθαρο καιρό τη
θέα από τα 2.919 µ. Η χαρά µας
ήταν πραγµατικά µεγάλη!!
Καθώς βγάζαµε τις αναµνηστικές φωτογραφίες, πάρθηκε η
απόφαση να κάνουµε και το λούκι του Στεφανιού και να φτάσου-

µε µέχρι την προκορφή του. Έτσι
ξεκινήσαµε 3 άτοµα για αυτή την
προσπάθεια, ο Γιάννης ο Αντωνέλος, ο Peter µαζί µ’ εµένα, φύγαµε
για την κατάβαση στο λούκι. Το
κατεβήκαµε σχετικά γρήγορα και
µε ασφάλεια φτάσαµε στη βάση
από το λούκι του Στεφανιού. Κανείς µας δεν είχε κάνει τη διαδροµή και έτσι ξεκινήσαµε πολύ
προσεχτικά το σκαρφάλωµα στο
σχετικά σαθρό έδαφος. Πράγµατι, µπήκαµε µέσα στο λούκι, που
δεν είναι πιο δύσκολο από εκείνο του Μύτικα, είναι όµως λιγότερο περπατηµένο και εποµένως
λιγότερο καθαρό από πέτρες και
βράχια. Με προσεκτικές κινήσεις,
σε µισή ώρα περίπου, βρισκόµασταν στο πλάτους 3 µέτρων πατάρι της προκορφής του Στεφανιού, στα 2.909 µ. περίπου.
Ήταν κάτι το µοναδικό να νιώθεις το χάος αριστερά και δεξιά
σου. Λίγα µέτρα απέναντι να βλέπεις την κορυφή του Μύτικα και
να βρίσκεσαι περίπου στο ίδιο
επίπεδο. Τα Μεγάλα Καζάνια
έχασκαν 450 µέτρα κάθετα στα

αριστερά µας!! Δεξιά µας χαζεύαµε την φοβερή ανατολική πλευρά του Στεφανιού και τις αναρριχητικές διαδροµές της, όπως την
κλασική διαδροµή Comici ,που
πήρε το όνοµά της από τον Ιταλό αναρριχητή που επισκέφτηκε
τον Όλυµπο τη δεκαετία του ’30.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα συναισθήµατα, ήταν
απλά κάτι το συγκλονιστικό. Στα
Ζωνάρια όλη η οµάδα ενώθηκε πάλι, για την κατάβαση που
ακολούθησε µέχρι το καταφύγιο
«Σπήλιος Αγαπητός» στα 2.100 µ.,
µε τελικό προορισµό τα Πριόνια
(1.100 µ.), όπου µας περίµενε το
µικρό µας πουλµανάκι.
Για άλλη µια χρονιά ο Όλυµπος µας έδωσε την οµορφιά και
τη δύναµή του, για να µπορέσουµε να αντέξουµε το γκρίζο που
βιώνουµε στην πόλη.
Έτσι κάθε χρόνο γίνεται επιβεβληµένο το «προσκύνηµά» µας
στα µονοπάτια του και στις κορφές του!!
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MΟΝΤΕ PERDIDO
(TO XAMENO BOYNO) - ΙΣΠΑΝΙΑ

Γράφει ο Κώστας Μάνδαλος
Φωτογραφίες: Νάσος Χατζηαργύρης

Η οροσειρά των Πυρηναίων είναι το
φυσικό σύνορο Γαλλίας-Ισπανίας και
εκτείνεται σε όλος το µήκος των συνόρων 430 χλµ. περίπου µε υψηλότερη
κορφή την Ανέτο (3.404).
Τα Πυρηναία παραµένουν πάντα
το πιο ισχυρό φυσικό σύνορο σε ολόκληρο τον κόσµο. Όσον αφορά στην
Ισπανία, για να έχουµε µια µικρή ιδέα,
δεν είναι µία αλλά υπάρχουν... πολλές
Ισπανίες ή καλύτερα πολλές επαρχίες, που κάθε µία µοιάζει σαν διαφορετική επικράτεια µε διαφορετικό πολιτισµό. Η Ισπανία µπορούµε να πούµε
ότι είναι η συνισταµένη έξι Ισπανικοτήτων Βησιγοτθικής καταγωγής
και χριστιανικής καταβολής συν την
αραβικότητα συν την εβραϊκότητα
συν την λατινικότητα (καταλανικότητα) συν την τσιγγανικότητα.

Η

απόφαση να πάµε µια
ορειβατική αποστολή
στο εξωτερικό τριγύριζε
στο µυαλό µας χρόνια,
µε τον καιρό η ιδέα ωρίµασε και
τελικά µετουσιώθηκε σε δράση. Ο
προορισµός µας θα ήταν τα Πυρηναία της Ισπανίας. Σύνδεσµός µας
εκεί ο Ισπανός Lukas Herrero που
θα αναλάµβανε τις κρατήσεις σε
καταλύµµατα και καταφύγιο καθώς και στα µεταφορικά µέσα. Το
σχέδιο µελετήθηκε από την οµάδα
το χειµώνα που µας πέρασε, η χρονική περίοδος δράσης θα ήταν ο
Αύγουστος για ευνόητους λόγους.
Η οµάδα αποτελούνταν από
τους Σπύρο Κουκουβάο, Βάσω
Τσιγκαροπούλου, Νάσο Χατζηαργύρη, Παντελή Συρµάνογλου,
Μαρία Αρβανίτη και Κώστα Μάνδαλο και θα συµπληρωνόταν απο
τους Ισπανούς Lucas Herrero και
Μiguelangel Perrez.
Οι έξι βησιγοτθικές Ισπανίες
λοιπόν είναι:
 Η Αραγωνία δίπλα στην Καταλωνία, στα Βορειοανατολικά.
Εκεί βρίσκεται η ένδοξη πόλη των
σοφών, η Σαραγόσα.
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 Η Ναβάρα, κολλητά στα Πυρηναία και στη χώρα των Βάσκων
µε την οποία αποτελεί σήµερα µία
επαρχία µε την πανέµορφη Παµπλόνα
 Η Αστουρία, το προπύργιο
των κοµµουνιστών στη διάρκεια
του εµφυλίου πολέµου, στα δυτικά της χώρας των Βάσκων, στα
βόρεια παράλια της χώρας (στον
τεράστιο Βισκαϊκό κόλπο)
 Η Γαλικία, δίπλα στην Αστουρία, µία πάµφτωχη περιοχή που
αποτελεί τη «µύτη» της Ισπανίας
στα βορειοδυτικά πάνω από την
Πορτογαλία.
 Η Λεόν, κάτω από τη Γαλικία
κολλητά στη παλιά Καστίλλη και
στην Πορτογαλία
 Η Καστίλλη, παλιά και νέα, η
καρδιά και η ψυχή της καθολικής
και βησιγοτθικής Ισπανίας, στό κέντρο της χώρας όπου και η πρωτεύουσα Μαδρίτη.
Τέλος µένει η νότια Ισπανία (Ανδαλουσία, Σεβίλλη) δηλαδή η πρώην αραβική και σήµερα τσιγγάνικη
Ισπανία.
Ο δικός µας προορισµός για να
προσεγγίσουµε τα Πυρηναία ήταν

η Καταλωνία και συγκεκριµένα η
Βαρκελώνη η δεύτερη µεγαλύτερη
πόλη της Ισπανίας την οποία έχτισε ο καρχηδόνιος Αµίλκας Βάρκας
του οποίου το όνοµα φέρει έως σήµερα. Η Καταλωνία και η πρωτεύουσά της Βαρκελώνη είναι από
παράδοση η πιο ευρωπαϊκή, η πιό
λατινική περιοχή της Ισπανίας.
Το ταξίδι άρχισε το Σάββατο 5
Αυγούστου όπου µε Alitalia και
µέσω Μιλάνου µετά από περίπου
τρείς ώρες ταξίδι προσγειωθήκαµε στο αεροδρόµιο Ελ Πράτ στη
Βαρκελώνη τοπική ώρα 17:22. Εκεί
µας περίµεναν o Lucas και η Μαρία Μανδάλου.Με το metro κατευθυνθήκαµε έως το κέντρο και απο
εκεί µε λεωφορείο µέχρι το youth
hostel (Rue de Monserrat).
Τις επόµενες ηµέρες Κυριακή,
Δευτέρα και Τρίτη τις ξοδέψαµε
στη Βαρκελώνη, µια µαγική πόλη
που δεν κοιµάται ποτέ.Απίστευτη
νεολαία περιπλανιέται ασταµάτητα σε όλη την πόλη δηµιουργώντας µια εικόνα µοναδική.
Πάρκο Γκουέλ, Σαγράδα Φαµίλια, πάρκο Μόνζουϊκ, Πλάθα
Εσπάνια, Πλάθα Καταλούνια, Ρά-

µπλα (ένας πεζόδροµος µε απίστευτο κόσµο και πολλά δρώµενα
από πλανόδιους ηθοποιούς που
φθάνει στην παραλία όπου και το
άγαλµα του Κολόµβου να ατενίζει
τη Μεσόγειο), Μπαρθελονέτα (η
περίφηµη παραλία της Βαρκελώνης από τους ολυµπιακούς αγώνες
του 1992 µε το όµορφο ενυδρείο),
Αψίδα των θριάµβων, Ισπανικό
Χωριό, Καθεδρικός ναός, ήταν τα
µέρη που περπατήσαµε και απολαύσαµε για τρείς µέρες.
Την Τετάρτη 9 Αυγούστου η παραµονή µας στη Βαρκελώνη έλαβε
τέλος και µε το τρένο κατευθυνθήκαµε προς τη Σαραγόσα. Έπειτα
από µία µικρή βόλτα στην πόλη,
πήραµε το τρένο έως το Σαµπινιάνιγο (τρείς ώρες ) κοντά στον
ποταµό Ρίο Γκαγιέγο. Κατόπιν µε

το λεωφορείο έως την Τόρλα (περίπου 40 λεπτά) ένα µικρό κουκλίστικο χωριό γεµάτο από τουρίστες,
στους πρόποδες των Πυρηναίων.
Από την Τόρλα µε ταξί φθάσαµε
επιτέλους στον ξενώνα Μπουχαρουέλο καταµεσής στο δάσος µε
απίστευτο κόσµο µέσα αλλά και....
απίστευτο αριθµό σκηνών έξω!!
Είχε σουρουπώσει και το καλοκαιράκι έµοιαζε να µας αποχαιρετά καθώς η θερµοκρασία είχε πέσει αισθητά και εµείς ήµασταν έξω
από τον ξενώνα µε τα καλοκαιρινά µας να τουρτουρίζουµε!
Ξηµερώνοντας -Πέµπτη 10/08/
2006 αρχίζει η πεζοπορία. Προορισµός το Nacional park de Ordesa
µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς
προστατευµένο από την UNESCO.
Αναχώρηση στις 7:55 Στις 9:30

έπειτα από πεζοπορία φθάνουµε
στη γέφυρα Πουέντε ντε Ναβάρας. Απο εκεί και µέσα από ένα
απίστευτο δάσος φθάσαµε στις
11:15 στο πάρκινγκ της Πραδέρα
ντε ορδέσα. (Από το σηµείο αυτό
πλήθος πεζοπόρων κάθε ηλικίας -ακόµα και γονείς µε βρέφη σε
καροτσάκια!! - ξεκινάει µε προορισµό το φαράγγι Colla de caballo
και τον όµορφο καταρράκτη που
υπάρχει στο τέλος του φαραγγιού.
Από εκεί και πέρα αρχίζει η αναρρίχηση για το καταφύγιο Γκόριθ).
Σηµειώνεται ότι στό πάρκο απαγορεύεται να εισέλθει οποιοδήποτε αυτοκίνητο εκτός απο τα ειδικά
λεωφορεία που µεταφέρουν τους
πεζοπόρους και τα αυτοκίνητα της
Δασοφυλακής. Μετά από σύντοµη
ξεκούραση στο πάρκινγκ ξεκινή19

σαµε στις 11:55 για το καταφύγιο
Γκόριθ. Η διαδροµή ήταν µέσα απο
το εξαιρετικής οµορφιάς φαράγγι
της Ορδέσα που η τοπική του ονοµασία είναι cola de caballo (ουρά
του αλόγου).
Μικρή ανάπαυλα στο ποταµό
Rio Arazas για να πλυθούµε και
να ξεκουραστούµε καθώς η ζέστη
ήταν αρκετή και µετά ξανά πεζοπορία στο φαράγγι όπου νόµιζες
ότι βρισκόσουν στο Grand Canyon
και στην κορυφή θα έβλεπες τους
Απάτσι και τον Τζον Γουέιν. Μετά
από στάσεις ‒και συνολικά από
τον ξενώνα 9:20 ώρες πορείας‒
φθάσαµε το απόγευµα στο καταφύγιο Γκόριθ (2.160 µέτρα).
Το αρχικό σχέδιο ήταν να ξεκουραστούµε την εποµένη, και να
περιπλανηθούµε στα γύρω µέρη
αλλά στο καταφύγιο µάθαµε ότι ο
καιρός αλλάζει και ότι το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να χαλάσει,
έτσι παρά την κούρασή µας αποφασίζουµε την εποµένη να κάνουµε την κορυφή. Πράγµατι την
εποµένη -Παρασκευή 11.08.2006ξεκινήσαµε στις 7:45 και µετά από
4:27 λεπτά, τα τελευταία 40 λεπτά
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γερή κόντρα µε σάρα στις 12:12
φθάσαµε και οι οκτώ στην κορυφή στα 3.355 µέτρα. Τελευταίοι ο
γράφων µε τη Μαρία και τον Παντελή όπου έµεινε πίσω να µας βοηθήσει.
Η Μαρία ανέβαινε µε τις φτέρνες γδαρµένες από την προηγούµενη πολύωρη πεζοπορία αλλά τελικά δεν το έβαλε κάτω. Στο µυαλό
µου ήρθαν τα λόγια του Άρη Κουτάκη: «Στην διαδροµή προς την
κορυφή δεν θα υπάρχουν από κανέναν χειροκροτήµατα, ο ορειβάτης θα παλέψει µόνος του µε τα
στοιχεία της φύσης και µε τον ίδιο
του τον εαυτό για µίαν ιδέα, την
κατάκτηση της κορυφής όπου δεν
θα τον περιµένει κανένα έπαθλο
ίσως λίγα λουλούδια, ο δροσερός
ή παγωµένος αέρας, το χιόνι ή η
βροχή. Μόνη του αµοιβή η θέα του
κόσµου από ψηλά.»
Στην επιστροφή ξαποστάσαµε
σε µία όµορφη δρακόλιµνη στα
2.800 όπου καθίσαµε πάνω από
µιάµιση ώρα. Το τοπίο ...εξωτικό,
βράχος, ήλιος, σάρα, νόµιζες ότι
βρισκόσουν σε άλλο πλανήτη. Συνεχίσαµε την κατάβαση κατάκο-

ποι αλλά χαρούµενοι που όλα πήγαν καλά και στις 17:52 ήµασταν
στο καταφύγιο.
Την εποµένη ‒Σάββατο 12/08/
2006‒ ξεκινήσαµε για την επιστροφή µας. Μικρά άσπρα σύννεφα
µαζεύονταν στον ουρανό. Ήµασταν πράγµατι πολύ τυχεροί. Το
βουνό µας βοήθησε και µας άφησε
να ανεβούµε, και τώρα το αποχαιρετούµε. Ακολουθήσαµε την αντίστροφη πορεία και το βράδυ µας
βρήκε στη Σαραγόσα όπου κατάκοποι πέσαµε για ύπνο.
Την Κυριακή 13/08/2006 έφθασε η ώρα να αποχαιρετισθούµε. Ο
Σπύρος, η Βάσω, ο Νάσος, ο Lucas
και ο Miguelangel θα συνέχιζαν
για Μπούργος ενώ οι υπόλοιποι
θα επιστρέφαµε στη Βαρκελώνη
και από εκεί στην Αθήνα. Η υπόλοιπη οµάδα διέσχισε την Ισπανία,
Μπούργος, Σεγκόβια, Άβιλα, Ερβάς, Σαλαµάνκα, Τολέδο, Μαδρίτη. Το ταξίδι είχε τελειώσει. Φυσικά
έµεινε η υπόσχεση… καλή αντάµωση... ΠΙΩΜΕΝ (και του χρόνου
καλές κορφές σε κάποιο βουνό του
εξωτερικού) ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΟ
ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

ΣΑΡΔΗΝΙΑ – ΚΟΡΣΙΚΗ – ΕΤΡΟΥΡΙΑ
Γράφει ο Κώστας Δ. Φιλλίπου

Η φετινή δωδεκαήµερη εκδροµή υπό την αιγίδα του «Πάνα» και τη φροντίδα του
«Μέµvωνα», του γραφείου που µας συµπαραστέκεται και µας βοηθάει πραγµατοποιήθηκε µέσω Αγκώνας – Μπολόνιας και Λιβόρνου στα δυο µεγάλα νησιά του Τυρρηνικού Πελάγους Σαρδηνία και Κορσική, ενώ κατά την επιστροφή µας διασχίσαµε
την περιοχή όπου κάποτε άκµασε ο Ετρούσκικος πολιτισµός.

Τ

ο Σάββατο (23-9-2006), 9:30 το πρωί αναχωρήσαµε από την Πλατεία Οµονοίας
για την Πάτρα και στις 2:30 µµ αποπλεύσαµε µε ένα από το πορθµεία της
SUPERFAST FERRIES για Αγκώνα. Την εποµένη στις 11 πµ ξεκινήσαµε µε το λεωφορείο
µας για το Λιβόρνο. Είχαµε αρκετό χρόνο στη
διάθεσή µας και κάναµε δυο στάσεις: µία στη
Μπολώνια και µία στην Πίζα. Σε δυο ώρες περίπου από την Αγκώνα βρεθήκαµε στο κέντρο
της Μπολώνια για να θαυµάσουµε τη Μεσαι-

Πέτρο στο Βατικανό. Γύρω από την Πιάτσα Ματζόρε, υπάρχουν πολλά άλλα µέγαρα ή παλάτια, όπως το επιβλητικό Παλάτσο Κοµουνάλε
µε τον Πύργο του Ρολογιού, το Παλάτσο ντέι
Νοτάι για τους συµβολαιογράφους του µεσαίωνα, το Παλάτσο ντέι Μπιάνκι, άλλοτε έδρα
ισχυρών τραπεζιτών (15ος αιώνας) και σήµερα
κοµψά καταστήµατα κ.α. Να µη ξεχάσουµε το
Παλάτσο ντελ Νετούνο (Ανάκτορο του Ποσειδώνα), µε το σιντριβάνι του Ποσειδώνα καθώς
και τους δυο πύργους, (σύµβολα της Μπολώ-

Κορσική, Μπονιφάτσο. Άποψη του εσωτερικού του λιμανιού.

ωνική πόλη. Στο δίωρο περίπου που µείναµε
στο κέντρο, όπου τα πάντα σχεδόν ήταν κλειστά λόγω Κυριακής, προλάβαµε να πάρουµε
µια γεύση από την περίφηµη πλατεία Piazza
Maggiore , [Μεγάλη Πλατεία] γύρω από την
οποία υψώνονται τα περισσότερα αρχιτεκτονικά µνηµεία, όπως ο Άγιος Πετρώνιος, µια
τεράστια τρίκλιτη βασιλική του 14ου αιώνα
(διαστάσεις 132 x 60 x 51 µέτρα) που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί ο Πάπας δε µπορούσε
να δεχθεί άλλο ναό µεγαλύτερο από τον Άγιο

νια) τον Asinelli (ο χαµηλός) και τον Garisenda
(ο ψηλός) που φθάνει τα 95 µ. από την κορυφή
του οποίου µπορεί κανείς ν’ απολαύσει την
πόλη και να τη φωτογραφήσει.
Αφήνοντας γρήγορα τη Μπολώνια κατηφορήσαµε στον αυτοκινητόδροµο που κατεβαίνει µέσα από πράσινες πλαγιές και κοιλάδες, σήραγγες και πάνω από γέφυρες προς τη
Φλωρεντία. Αρκετά χωριά στην περιοχή αυτή
επιδίδονται µε επιτυχία στον αγροτουρισµό,
κάτι που συνδυάζει το τερπνό µε το ωφέλιµο
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Κορσική, Aleria. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αλαλίας, που ίδρυσαν Φωκαείς τον 6 π.Χ. αι.

για όσους επιθυµούν να ξεφύγουν
από το άγχος της αστικής ζωής και
να ζήσουν για λίγο σε φυσικό περιβάλλον. Πριν αποπλεύσουµε από
το Λιβόρνο για το λιµάνι Γκόλφο
Αράντσι (Golfo Aranci) που πάει
να πεί ο κόλπος µε τις πορτοκαλιές, έχοντας στη διάθεσή µας ένα
δίωρο, κάναµε µια παράκαµψη και
επισκεφθήκαµε το κέντρο της Πίζας µε τον πασίγνωστο Πύργο της.
Όµως το σκότος δε µας επέτρεψε
να τον χαρούµε και να τον φωτογραφήσουµε.
Την εποµένη (Δευτέρα 25-92006), νωρίς το πρωί βγήκαµε στο
Γκ. Αράντσι της Σαρδηνίας (της
Ιχνούσας των Αρχαίων Ελλήνων1)
και κατευθυνθήκαµε πρός τη Σµαραγδένια Ακτή, που από το 1962,
όταν ο πρίγκιπας Αγά Χάν, αναζητώντας ένα ήσυχο και δυσπρόσιτο
καταφύγιο για τη διεθνή υπερελίτ
ή τζέτ σετ, ήρθε κι έκαµε τις πρώτες επενδύσεις εδώ, σ΄αυτή την
ανώµαλη ακτή της Β.Α. Σαρδηνίας και γρήγορα γέµισε από επαύλεις για τις θερινές διακοπές της
διεθνούς αριστοκρατίας και τους
φίλους τους.
Εδώ ο Μπερλουσκόνι φιλοξένησε τον Μπλέρ πρόσφατα και πα-

λιότερα. Την εποχή αυτή, βέβαια,
η περιοχή ήταν ήσυχη και δύσκολα
µπορούσες να βρείς κάπου καφέ ή
τσάι. Οι Μπούλγαρι, όµως είχαν
ανοιχτές τις βιτρίνες, αλλά χωρίς
ακριβά διαµάντια. Διασχίζοντας
τη Σαρδηνία µε συννεφιά, από τα
ΒΑ προς ΝΔ µε προορισµό το Κάλιαρι στο Νότο , περάσαµε δίπλα
από τη µεσογειακή πόλη Νουόρο, την αφήσαµε αριστερά µας
και σταµατήσαµε να δούµε τα
φελλόδεντρα της Σαρδηνίας, που
κατά τον ξεναγό µας καλύπτουν
τις ανάγκες της Ιταλίας σε φελλό.
Λίγο παραπέρα αντικρίσαµε σε πεδινό έδαφος πια, τον πρώτο πύργο,
ένα είδος τεχνητής ακρόπολης που
επινόησε ο λαός των Νουράγκι το
1.600 π.Χ για να αντιµετωπίζει
επιθέσεις εισβολέων. Ήταν ένας
πύργος από ηµικατεργασµένους
ογκόλιθους ύψους 20-25 µ µε µια
αίθουσα στη βάση και εσωτερική
σκάλα που οδηγούσε µε ασφάλεια
στην κορυφή που θα χρησίµευε και
ως παρατηρητήριο για τον έλεγχο
της γύρω περιοχής. Συνεχίζοντας
την κάθοδο προς Ν. περάσαµε από
µια ερειπωµένη, αλλά περισσότερο σύνθετη Νουραγκική Ακρόπολη, την Σου Νουράξι κοντά στο

χωριό Βαρουµίνι, ένα σύµπλεγµα
πύργων και άλλων κτιρίων που
τώρα είναι υπό την προστασία της
ΟΥΝΕΣΚΟ ως µνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς.
Την άλλη µέρα (Τρίτη 26-9-06)
ανεβήκαµε στο κάστρο, την Τσιταντέλλα ή ακρόπολη του Κάλιαρι,
απ’ όπου έχει κανείς πανοραµική
θέα της πόλης και του λιµανιού.
Μπήκαµε από την πύλη του πύργου του Αγίου Παγκρατίου, επισκεφθήκαµε τον Καθεδρικό Ναό,
την Αίθουσα Συνεδριάσεων που
και σήµερα χρησιµοποιείται από
το Δήµο του Κάλιαρι (δυστυχώς
η καταρρακτώδης βροχή της νύχτας πληµµύρισε το Αρχαιολογικό
Μουσείο και χάσαµε την ευκαιρία
να δούµε τα µοναδικά εκθέµατα).
Ακολούθως κατεβήκαµε στο λιµάνι και την παραλιακή λεωφόρο,
όπου και τα καλύτερα καταστήµατα.
Χωρίς άλλη καθυστέρηση, µετά
το γεύµα, αναχωρήσαµε για τις
φοινικικές ακτές στα δυτικά παράλια της Σαρδηνίας. Μετά από πορεία 80 χλµ στον αυτοκινητόδροµο
Κάλιαρι – Σάσαρι, στρίψαµε αριστερά και µέσα από στενούς δρόµους, ανάµεσα από έλη και ρηχές

1 Ιχνούσα γιατί το σχήµα της έµοιαζε µε ίχνος πέλµατος αριστερού ποδιού.
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Κορσική, Κάστρο του Κόρτε. Τμήμα της Ομάδας
του «Πάνα» πάνω στο Μεσαιωνικό κάστρο.

λιµνοθάλασσες φθάσαµε σ’ ΄ένα ακρωτήρι, το Σάντο
Μάρκο, που στην κορυφή του σήµερα υπάρχει φάρος.
Μας εξέπληξαν όµως τα ερείπια αρχαίας πόλης µε το
ελληνικό όνοµα Θάρρος (tharros), που ιδρύθηκε τον 8ο
αιώνα π.Χ, από Φοίνικες. Η Θάρρος ήταν σηµαντικό
λιµάνι που η ακµή του συνεχίστηκε και τη Ρωµαϊκή
εποχή. Το βράδυ καταλήξαµε σ’ ένα ιστορικό ξενοδοχείο του Σάσαρι στο κέντρο της πόλης, που παραµένει
ζωντανή τα βράδια χάρις στην παρουσία του φοιτητόκοσµου. Η επόµενη ηµέρα (Τετάρτη 27-6-2006) αναλύθηκε εν µέρει σε περιήγηση του Σάσαρι και ιδίως
του εντυπωσιακού κέντρου της και του πλούσιου και
άριστα οργανωµένου αρχαιολογικού µουσείου της.
Στη συνέχεια κατευθυνθήκαµε προς το Αλγκέρο2,µια
παράλια µικρή πόλη στη δυτική ακτή της Σαρδηνίας,
δηµιούργηµα µιας γενοβέζικης οικογένειας του 12ου
αιώνα ως προπύργιο στη Σαρδηνία, αλλά το 14ο αιώνα το κατέκτησε η Αραγωνία όπως µαρτυρούν ακόµα
και σήµερα οι πινακίδες στους δρόµους γραµµένες
στα Καταλανικά. Μερικοί µ’ ένα µόνιππο αντί 5 ευρώ
κάναµε το γύρο του Παλιού Κέντρου µέσα στο Κάστρο. Σαρδηνία τέλος, ήρθε η σειρά της Κορσικής.
Πρωί πρωί της Πέµπτης (28-9-2006), ακολουθώντας,

ένα στενό, αλλά γεµάτο όµορφες εναλλαγές δρόµο,
δίπλα στην ΒΔ ακτογραµµή της Σαρδηνίας φτάσαµε στο λιµανάκι της Σάντα Τερέζα στο Β άκρο του
νησιού, απ’ όπου πήραµε το πλοίο για το απέναντι
λιµάνι της Ν. Κορσικής. Ο στενόµακρος κολπίσκος
που µοιάζει µε φιόρδ δεν είναι µόνο ασφαλές λιµάνι,
αλλά και καταφύγιο για πλήθος πλεούµενων αναψυχής που γεµίζει τις πολλές µαρίνες. Σε 50 λεπτά
βρίσκεσαι απέναντι στο Μπονιφάτσιο της Κορσικής.
Όσο πλησιάζει σε πιάνει φόβος από τους απότοµους
γκρεµούς που βλέπεις µπροστά σου και απορείς που
πάµε, που είναι το λιµάνι; Σε λίγο ο καπετάνιος βρίσκει µια στενή λωρίδα θάλασσας, που µοιάζει περισσότερο µε εκβολές ποταµού. Δεν είναι εύκολο να
κουµαντάρεις τόσο µεγάλο σκάφος µέσα σε µια τόσο
στενή και ελικοειδή λωρίδα µε πολλούς ορµίσκους και
αµέσως καταλαβαίνεις γιατί έκτισαν κάστρο και πόλη
πάνω σ’ αυτόν τον από παντού απρόσιτο βράχο που
υψώνεται 60 µέτρα πάνω από τη θάλασσα. Δεν έχω
ιδεί ασφαλέστερο φυσικό λιµάνι. Από το κάστρο έχεις
απεριόριστη και πανοραµική θέα. Μετά το µεσηµεριανό µας έχοντας αρκετό χρόνο µπροστά µας για τον
προορισµό µας, την πόλη του Προπριάνο στη δυτική
ακτή, αποφασίζουµε να ανηφορίσουµε πρώτα στην
ανατολική ακτή µέχρι την πόλη Πόρτο Βέκιο (παλιό
λιµάνι). Τώρα το τοπίο αλλάζει πολύ σε σύγκριση µε
τη Βόρεια Σαρδηνία: ψηλές βουνοκορφές διακρίνονται στο βάθος, πλαγιές καταπράσινες, ποταµάκια
κατάφυτα δεξιά – αριστερά από δέντρα κάθε είδους.
Αυθόρµητα έρχεται στο νου: Να γιατί οι αρχαίοι Έλ-

2 Μεσολάβησε µια σύντοµη επίσκεψη στην Νεκρόπολη Αγκέλου Ρούγιου ανάµεσα στους σπουδαιότερους
αµπελώνες της Σαρδηνίας και ίσως της Ιταλίας
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ληνες την αποκάλεσαν Καλλίστη.
Ιχνούσα η Σαρδηνία, Καλλίστη η
Κορσική. Αφού περάσαµε αρκετή
ώρα ευχάριστα στο κέντρο της πόλης, ξεκινήσαµε για το ξενοδοχείο
µας, όπου φτάσαµε νωρίς το βράδυ. Η καταπληκτική του θέα προς
τη θάλασσα µας αποζηµίωσε µ’
ένα ανεπανάληπτο ηλιοβασίλεµα,
που ορισµένοι το κράτησαν στις
ψηφιακές τους µηχανές.
Πρέπει να πω ότι περάσαµε
από τη Σαρτέν (ή Σαρτέ για τους
Κορσικανούς) την πιο κορσικανική
πόλη της Κορσικής που λεηλατήθηκε πολλές φορές από πειρατές,
ιδίως Αλγερινούς. Το 16ο αιώνα
άρπαξαν 500 ανθρώπους και τους
πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα.
Ήταν γνωστή για τις αιµατηρές
βεντέτες, ιδίως µεταξύ των γαιοκτηµόνων που ανάγκασε κάποτε
τους περισσότερους κατοίκους να
φύγουν. Η γκρίζα πέτρα στα καλοκτισµένα σπίτια την κάνει λίγο
µελαγχολική, αλλά παραµένει
συναρπαστική στους περαστικούς,
δεν ξέρω στους ντόπιους.
Η εξερεύνηση της Ορεινής Κορσικής και της Φιλιτόζα, του σηµαντικότερου ίσως προϊστορικού χώρου του νησιού θα µας πάρει µια
ολόκληρη µέρα (Παρασκευή 29-92006). Στην κορυφή ενός λόφου κατάφυτου από αιωνόβιες ελιές αλλά
και άλλα δέντρα, µε νησίδες βοσκότοπων για αµέριµνες αγελάδες
και ζωηρά µοσχαράκια, βρίσκεται
η Φιλιτόζα εδώ και 8000 χρόνια περίπου, που ανακαλύφθηκε τυχαία
το 1946 από µέλος της οικογένειας των ιδιοκτητών που σπούδασε
αρχαιολογία και στη συνέχεια
ανέδειξε το χώρο µε τα µεγαλιθικά µνηµεία (µενίρ). Υπάρχει ένα
µικρό µουσείο, αλλά εκείνο που
είναι εντυπωσιακό αν όχι πρωτοποριακό είναι η οργάνωση και αξιοποίηση του προϊστορικού χώρου,
χωρίς να εµποδίζει άλλες χρήσεις
(ελαιοπαραγωγή, κτηνοτροφία),
µε σύγχρονα µέσα. Ηχεί παράξενα να ακούς κλασική µουσική και
δίπλα σου να βόσκουν αγελάδες
και να παίζουν µοσχαράκια.
Ενώ αν έχεις ανάγκη να πάρεις
απάντηση για τις απορίες σου
µέσα στο χώρο µπορείς να πιέσεις
ένα κουµπί σε µια από τις µεγάλες
ευρωπαϊκές γλώσσες και ένα µε24

γάφωνο δίπλα σου θα σε ξεναγεί.
Το µεσηµέρι γευµατίσαµε σ’ ένα
χωριό πάνω στα βουνά, σε υψόµετρο 1000 µέτρα περίπου. Το Λίβιε,
όπου δοκιµάσαµε νοστιµότατες
σαλάτες προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας που γενικεύτηκε στην
Κορσική, µε αγνό παρθένο λάδι.
Επισκεφθήκαµε και το ψαροχώρι
Τιτσανό, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο µας στο Προπριάνο.
Σήµερα Σάββατο (30-9-2006) βρισκόµαστε στο Αιάκειο, στο κέντρο
του όπου το ξενοδοχείο µας, η αγορά και τα σηµαντικότερα µνηµεία
του είναι δίπλα. Προτιµήσαµε όµως
να επισκεφθούµε πρώτα το χωριό
Καργκέζε (Carghese ή Cargese),
που ίδρυσαν 600 Μανιάτες από το
Οίτυλο, µε την συµπαράσταση της
Γένοβας, που ήθελε να έχει φιλικά
ερείσµατα στην Κορσική. Η µετακίνηση έγινε το 1676 και βέβαια µε
γενοβέζικα µέσα. Η θέση που τους
δόθηκε, όχι ιδιαίτερα επίζηλη και
κοντά στην ακτή ήταν εκτεθειµένη
σε επιδροµές. Πολύ νωρίς οι ντόπιοι είδαν µε µισό µάτι την εγκατάστασή τους και χρειάσθηκε να
περάσει πάνω από ένας αιώνας
ώσπου να έρθει ο Ναπολέων για
να λυθεί οριστικά το ζήτηµα. Σήµερα το χωριό δεν έχει να επιδείξει και πολλά αξιοθέατα πέρα από
δυο εκκλησίες, µια καθολική και
µια ορθόδοξη, η µια απέναντι στην
άλλη, µε έναν ιερέα ιταλικής καταγωγής (Καλαβρία) που δυστυχώς
δεν ήταν εκεί αλλά στην Αθήνα (!)
όπως µας είπαν.
Το απόγευµα στο Αιάκειο είδαµε
το σπίτι που γεννήθηκε ο Ναπολέων καθώς και το Μνηµείο που ανηγέρθη το 19ο αιώνα προς τιµήν της
οικογένειας Βοναπάρτη. Εκεί είδα
χαραγµένη σε χάλκινη πλάκα την
επιθυµία του Ναπολέοντα, γραµµένη από τον ίδιο στα αποµνηµονεύµατά του από την Αγ. Ελένη,
να ταφεί στο Αιάκειο, πόλη της
γέννησης του, αν δεν τον δεχτούν
στο Παρίσι. Όµως τον κράτησε το
Παρίσι.
Μας απέµεινε ακόµα να διασχίσουµε το νησί από τα δυτικά
προς τα ανατολικά, µια αρκετά
κουραστική διαδροµή µε λεωφορείο, αφού είναι υποχρεωµένο να
ανέβει τον αυχένα Βιτζαβόνα 1200
µ (σαν την δική µας Κατάρα) του

Σαρδηνία. Ένας καλά σωζόμενος
Πύργος Νουράγκι, καταφύγιο και θρησκευτικό κέντρο των Νουράγκι.

Μόντε ντ’ Όρο (Χρυσού Βουνού).
Η φύση είναι θαυµάσια, δάση από
πεύκα και καστανιές σκεπάζουν
τις απότοµες πλαγιές, µέχρι τα
1.800µ. Από εκεί και πάνω υψώνονται βράχοι κατακόρυφοι ιδανικοί
για αναρριχητές και κορυφές από
2.000 – 2.700 µέτρα και πλέον που
θα ζήλευαν οι ορειβάτες. Ας το
έχει υπόψη της η ορειβατική οµάδα του Πάνα.
Κατηφορίζοντας πορευόµενοι
ΒΑ φθάνουµε στην παλιά πρωτεύουσα του νησιού το Κόρτε, µια
µικρή πόλη µε το ωραίο και φύσει
οχυρό κάστρο της. Το 18ο αιώνα
για 14 χρόνια ήταν η έδρα της κυβέρνησης του Πασκουάλε Πάολι,
τη µοναδική φορά που η Κορσική
έζησε ανεξάρτητη. Σήµερα ο πληθυσµός του, 7.000 -8.000 κάτοικοι,

ζει από το Πανεπιστήµιο, το µοναδικό του νησιού που βρίσκεται
εδώ. Ανεβήκαµε στο κάστρο του
Κόρτε και απολαύσαµε από ψηλά
τα δάση και κατηφορίζοντας το
τρενάκι µας έφερε κοντά στο ποτάµι για να ιδούµε τα νερά που
κατεβαίνουν ορµητικά από τις
πανύψηλες κορυφές.
Μέχρι που να φθάσουµε στη
Μπάστια όπου θα διανυκτερεύσουµε, έχουµε ακόµη να περάσουµε από την αρχαία Αλαλία (για
τους Αρχαίους Έλληνες), Aleria
(Αλερία για τους Ρωµαίους). Μετά
το γεύµα το τρενάκι µας κατέβασε
στο χώρο στάθµευσης από όπου
πήραµε το λεωφορείο µας. Στον
ίδιο χώρο εκτός από προϊστορικά
ευρήµατα βρίσκεται η Αλερία των
Ρωµαίων πάνω στην Αλαλία των
Φωκαίων από τη Φώκαια της Μ.
Ασίας. Υπάρχει ένα Μουσείο µέσα
στο κάστρο του Ματρά, το Μουσείο του Καρκοπινό. Ρίξαµε µια

µατιά βιαστική, γιατί ήρθε η ώρα
να κλείσει και βγήκαµε στον Αρχαιολογικό χώρο. Προλάβαµε να
ιδούµε αρκετά αγγεία ελληνόµορφα γιατί ονόµατα και επιγραφές
δεν είδαµε. Αποµιµήσεις πιθανώς
επιτυχείς όµως, ακόµα και καλών
αττικών αµφορέων. Η ηµέρα όµως
ήταν τόσο καλή που αποζηµιωθήκαµε για τον κόπο µας. Την ίδια
διαδροµή από Αιάκειο – Κόρτε
– Μπάστια µπορεί όποιος δε βιάζεται, να την κάνει µε το τρένο της
Κορσικής, πιο άνετα ίσως, αλλά
χρειάζεται 5-6 ώρες, µισή µέρα.
Περνάει και αυτό από τον αυχένα
της Βιτζαβόνα, όχι επιφανειακά,
αλλά µέσα από γαλαρία.
Η Μπάστια είναι το µεγαλύτερο λιµάνι της Κορσικής και όλα τα
προϊόντα περνούν αποδώ, είναι
οικονοµικό κέντρο, αναπτυσσόµενο, που απλώνεται κατά µήκος
της ακτής. Παρόλα αυτά επισκεφθήκαµε πριν αποπλεύσουµε και

εδώ το κάστρο του, βλέπετε δεν
υπάρχει πόλη στην Κορσική χωρίς οχυρό, δηλ. Κάστρο. Τέσσερις
ώρες ήταν αρκετές να µας φέρει το
καράβι στο Λιβόρνο και από εκεί
µε το λεωφορείο µας ταξιδεύοντας
δίπλα στη δυτική ακτή της Ιταλικής χερσονήσου φτάσαµε στην
Ταρκυνία όπου καταλύσαµε, για
να επισκεφθούµε την άλλη µέρα
την νεκρόπολη της Ταρκυνίας µε
τους εντυπωσιακούς υπόγειους
κτιστούς τάφους των Ετρούσκων
που έχουν οµοιότητα µε τους τάφους της Βεργίνας. Επίσης το µεσηµέρι πήραµε µια γεύση από το
Μεσαιωνικό Κέντρο της Βιτέρµπο,
κάνοντας µια στάση καθώς κατευθυνόµαστε για την Αγκώνα όπου
πήραµε το πλοίο για να βρεθούµε
την άλλη µέρα το βράδυ στην Αθήνα (Τετάρτη 4.10.2006)
Και του χρόνου, να είµαστε
καλά.
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ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
(3 PEAKS, 3 WEEKS CHALLENGE)

Σ

τις 6 Ιανουαρίου 2007, 12 γυναίκες
απ’ όλες τις γωνιές του πλανήτη,
θα συγκροτήσουν την πρώτη γυναικεία ορειβατική οµάδα που θ’
ανέβει στις 3 υψηλότερες κορυφές της
Αφρικής σε διάστηµα 3 εβδοµάδων. Οι
αναβάσεις στα όρη Κένυα (Mt Kenya),

Μέρου ( Μt Meru) και Κιλιµάντζαρο (Mt
Kilimanjaro) έχουν σαν σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης παγκόσµια,
πάνω στα 3 κορυφαία ζητήµατα που
απασχολούν την Αφρική σήµερα: περιβάλλον, εκπαίδευση και AIDS/HIV.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τ

ο Φεστιβάλ ορειβατικών κινηµατογραφικών ταινιών της πόλης
Τάος στο Νέο Μεξικό των Η.Π.Α
πραγµατοποιήθηκε φέτος στις 68 Οκτωβρίου. Σκηνοθέτες αλλά και προσωπικότητες του ορειβατικού χώρου συγκεντρώθηκαν στο Φεστιβάλ του Τάος
για να παρουσιάσουν την πρόσφατη
δουλειά τους από τον κόσµο της ορειβα-

σίας, της αναρρίχησης, του καγιάκ, των
εξερευνήσεων στην άγρια φύση. Παράλληλα µε το πρόγραµµα προβολών
των ταινιών έγιναν εκθέσεις, συµπόσια
και παρουσιάσεις βιβλίων ορειβατικής
λογοτεχνίας. Ανάµεσα στους καλεσµένους, γνωστοί αλπινιστές όπως ο Pete
Athans, o Simon Yates, o Greg Mortenson
κ.α.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ε

φτασε στα γραφεία µας η καινούργια συλλογή της φίλης του Πάνα Κλαίρης
Λειβαδίτου – Μπαρδάκα µε τίτλο «Ονείρων Θραύσµατα». Η συλλογή της αυτή
είναι η τρίτη κι έρχεται να επιβεβαιώσει τα λόγια του µεγάλου Αλεξανδρινού
ότι και το «πρώτο σκαλί» λίγο δεν είναι. Με δεδοµένο το προσωπικό ύφος και
την εικονοπλαστική ευχέρεια µας ταξιδεύει στον ονειρικό της χώρο, που όµως δεν
είναι άλλος από την απλή καθηµερινότητα.
«εξ΄αίφνης
Από τις σκλήθρες
µατώνεις τα δάκτυλα
κάνοντας χώρο
σε µια ηλιαχτίδα»
Και πιο πέρα:
«Στον ουρανό τα λευκά
σύννεφα
Γνέθουν ανυποψίαστα

Σουρουπώνει»
Ώσπου κάτι ταράζει την
ακινησία:
«Εισβολέα της καθηµερινότητάς µου
Με λέξεις µικρές
Σε ζωγραφίζω
Φτιάχνοντας παγόδες
Στο λευκό µου χαρτί»

Για να οµολογήσει πιο
κάτω:
«Και γράφω
Λέξεις κυνηγηµένες
Στα χωράφια
Λασπώνουν το λευκό
χαρτί»

Της ευχόµαστε να συνεχίσει να γράφει και να µπορεί να µετουσιώνει τα απλά
συναισθήµατα σε λυρικά «Ονείρων Θραύσµατα».

Ένικα Κατσαρού
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Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
12/11/2006
19/11/2006
26/11/2006
3/12/2006
10/12/2006
17/12/2006
14/1/2007

21/1/2007
28/1/2007

ΚΑΜΠΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ
Τουριστική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΜΟΝΗ ΑΡΜΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ - ΛΥΓΟΥΡΙΟ
Τουριστική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΠΛΑΤΑΝΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΑΛΗΣ (ΕΥΒΟΙΑ)
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ-ΜΟΝΗ ΟΣΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

4/2/2007
11/2/2007
25/2/2007
4/3/2007
11/3/2007
18/3/2007
1/4/2007
22/4/2007
29/4/2007

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (ΚΟΥΚΟΥΡΑ)
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
ΦΤΕΡΗ ΑΙΓΙΟΥ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΖΕΜΕΝΟ
Πεζοπορική-Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΝΕΣΤΑΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΑΓΙΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ
Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Φυσιολατρική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
ΠΙΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Φυσιολατρική, πεζοπορική Εκδρομή
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΒΟΛΩΝ SLIDES
22/11/2006

21/12/2006
6/1/2007

25/1/2007

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Ομιλία με θέμα: «Ιουλιανός ο Παραβάτης». Ομιλητής: Ευάγγελος Θωμαδάκης.
Ώρα έναρξης: 7:30 μ.μ.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ
Στα γραφεία μας, ώρα 8:30 μ.μ.
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ.
Παρακολούθηση της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στο λιμανάκι του Ματιού
και στη συνέχεια στο Κτήμα για την καθιερωμένη φασολάδα και την κοπή της
πίτας.
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Αρχηγός: Απόστολος Πετρουτσάς
ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES: ΚΟΥΒΑ
Παρουσίαση: Γιάννης Γιαννόπουλος
Στα γραφεία μας, ώρα: 8:00 μ.μ.

15/2/2007
15/3/2007

21/3/2007
19/4/2007

17/5/2007

ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES Ταϊλάνδη
Παρουσίαση: Γιάννης Γιαννόπουλος
Στα γραφεία μας, ώρα: 8:00 μ.μ.
ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES Πυρηναία Monte Perdido (υψ. 3.355μ.)
Παρουσίαση: Κώστας Μάνδαλος,
Νάσος Χατζηαργύρης.
Στα γραφεία μας, ώρα 8:00 μ.μ.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.
Στα γραφεία μας, ώρα: 7:30 μ.μ.
ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑΣ
Παρουσίαση: Τάσος Αυγέρης
Στα γραφεία μας, ώρα 8:30 μ.μ.
ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES: ΟΛΥΜΠΟΣ
Παρουσίαση: Ηλίας Τσίκας
Στα γραφεία μας, ώρα 8:30 μ.μ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
25-26/11/
2006

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ
Αναχώρηση: Σάββατο 8:00 π.μ. για
Αγρίνιο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή Κατελάνος
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια
Αρχηγοί: Τάσος Αυγέρης, Δήμητρα Αγγελοπούλου.

10/12/2006

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΚΟΡΥΦΗ ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ (υψ. 1748μ.)
Ανάβαση από Αγία Άννα (Κούκουρα)
Χειμερινός εξοπλισμός απαραίτητος.
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη προς μέτρια
Αρχηγοί: Δήμητρα Αγγελοπούλου, Τάκης Μπαβέας.
Αναχώρηση: 7:00π.μ.

14/1/2007

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ - ΚΟΡΥΦΗ ΓΚΙΟΖΑ
(υψ. 1399 μ.)
Ανάβαση από Ελευθεροχώρι. Χειμερινός εξοπλισμός απαραίτητος
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη, ιδανική για
αρχαρίους.
Αρχηγοί: Γιώργος Ξενιώτης, Αντώνης
Αλαφιώτης
Αναχώρηση: 8:00π.μ.

4-5/2/2007

ΧΕΛΜΟΣ - ΨΗΛΗ ΚΟΡΦΗ (υψ.
2.355μ.)
Ορειβατική, χιονοδρομική εκδρομή.
Ανάβαση από Χιονοδρομικό κέντρο
Καλαβρύτων - Νεραϊδοράχη - Ψηλή
Κορφή. Χειμερινός εξοπλισμός απαραίτητος (κραμπόν, πιολέ).
Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολη
Παράλληλα με την ανάβαση υπάρχει
δυνατότητα για σκί στις πίστες του
χιονοδρομικού. Επίσης θα γίνει η κοπή
της πίτας των ορειβατών του συνδέσμου μας.
Διαμονή στον ξενώνα Νεότητας Καλαβρύτων.
Αρχηγοί: Αλέξανδρος Χέντον, Ηλίας
Τσίκας
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

17-19/2/
2007

(Τριήμερο Καθ. Δευτέρας)
ΑΣΚΙΟ - ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ
(υψ. 2.111 μ.) Ανάβαση από Βλάστη.
Χειμερινός εξοπλισμός (κραμπόν - πιολέ) απαραίτητος.
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια

Διανυκτέρευση στο καταφύγιο Τσιλιμήγκας - Βλάστης (1000 μ. υψόμετρο).
Επίσης θα παρακολουθήσουμε αποκριάτικα δρώμενα στην Κοζάνη.
Αρχηγοί: Δήμητρα Αγγελοπούλου, Νίκος Κοτσίδης
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε
στους αρχηγούς της εκδρομής και στα
γραφεία μας.
4/3/2007

ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανάβαση από Θεολόγο
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη, ιδανική για
αρχαρίους
Αρχηγός: Τάσος Αυγέρης
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.

18/3/2007

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΥΦΗ ΛΙΑΚΟΥΡΑ (υψ. 2.457μ.)
Ανάβαση από χιονοδρομικό κέντρο
Φτερόλακκας.
Χειμερινός εξοπλισμός (κραμπόν, πιολέ) απαραίτητος.
Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολη
Αρχηγοί: Ηλίας Τσίκας, Στέλιος Τσίκας.
Αναχώρηση: 6:30π.μ.

1/4/2007

ΠΑΣΤΡΑ - ΚΟΡΥΦΗ ΠΕΤΡΟΓΕΡΑΚΙ (υψ. 1.026μ.)
Ανάβαση από Μονή Οσίου Μελετίου
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη ιδανική για
αρχαρίους.
Αρχηγός: Βαγγέλης Κουτσελίνης.
Αναχώρηση: 7:00π.μ.

28-29/4/
2007

ΤΡΙΓΓΙΑ (υψ. 2.204μ.)
Ανάβαση από Κλεινό (υψ. 848μ)
Χειμερινός εξοπλισμός απαραίτητος
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια.
Αρχηγοί: Τάσος Αυγέρης, Θοδωρής
Τσιρδήμος.
Αναχώρηση: 7:00π.μ.

11-13/5/
2007

ΡΑΦΤΙΝ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ
Θα πραγματοποιηθούν και διαδρομές
με ποδήλατα βουνού στη γύρω περιοχή.
Αργηγοί: Γιώργος Ξενιώτης, Αντώνης
Αλαφιώτης
Αναχώρηση: 19:30 μ.μ.

Αφετηρία και τέρμα των ορειβατικών εκδρομών είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων & Βασ. Ηρακλείου).
Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος (στο πίσω μέρος των Αγ.
Θεοδώρων).
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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 εφεδρικές).
Γάντια.
Γυαλιά ηλίου.
Αντιηλιακή κρέμα.
Παγούρι.
Εφεδρικά ρούχα-Αθλητικά παπούτσια.
Φακός κεφαλής, χάρτης, πυξίδα, σφυρίχτρα.
Φαρμακείο, προσωπικά είδη πρώτης ανάγκης.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Αρβύλες χειμερινές (δερμάτινες ή πλαστικές).
• Γάντια χονδρά αδιάβροχα.
• Γκέτες.
• Μπατόν.
• Πιολέ.
• Κραμπόν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
•
•
•
•

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

Παραθέτουμε τα τηλέφωνα των αρχηγών των εκδρομών της ορειβατικής ομάδας, για όσους
επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους:
Δήμητρα Αγγελοπούλου
Αντώνης Αλαφιώτης
Τάσος Αυγέρης
Νίκος Κοτσίδης
Βαγγέλης Κουτσελίνης
Τάκης Μπαβέας

6977 074359
6977 242014
6932 162826
210 9326759
6977 539794
210 8074735

Γιώργος Ξενιώτης
Ηλίας Τσίκας
Στέλιος Τσίκας
Θοδωρής Τσιρδήμος
Αλέξανδρος Χέντον

6942
6973
6973
6944
6972

846353
472281
465344
363785
224537

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

