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Οι καταστροφές κι εμείς
>  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ζήσαμε φέτος ένα καυτό καλοκαίρι, με 
όλη τη σημασία της λέξεως. Οι συνέ-
πειες του ηπιότατου έως σχεδόν ανύ-
παρκτου χειμώνα και οι πρωτοφανείς 
καύσωνες δεν καθυστέρησαν ούτε 

στιγμή να δείξουν τις συνέπειές τους. Κι έτσι 
κι εμείς, σαν Πάνες ούτε που προλάβαμε να 
χαρούμε τα γενέθλιά μας και τους τρεις γάμους 
μελών μας και χρειάστηκε να γίνουμε, όπως 
όλοι οι Έλληνες, μάρτυρες της φρίκης. 

Μιας πύρινης φρίκης που στέρησε την Αθή-
να από τον τελευταίο μεγάλο πνεύμονά της, την 
Πάρνηθα, ο οποίος ήταν φυσικά κι ένας μονα-
δικός σε ομορφιά και οικολογική αξία βιότοπος. 
Μιας πύρινης φρίκης που μας στέρησε εκατομ-
μύρια στρεμμάτων από την Πελοπόννησο, που 
κατέκαψε τη νότια Εύβοια αλλά το χειρότερο, 
μας στέρησε κι από εβδομήντα περίπου αν-
θρώπινες ζωές. Με όλο πάντως το σεβασμό 
στη μνήμη αυτών που χάθηκαν έτσι ανατριχια-
στικά , στους δικούς τους και σε αυτούς που 
έζησαν την καταστροφή από κοντά και πάλε-
ψαν με τα ίδια τους τα χέρια για τα σπίτια τους, 

μας βασανίζει ανηλεώς το εξής: Ότι υπάρχουν 
μυαλά ανθρώπινα που διανοούνται ή και απο-
λαμβάνουν να προξενούν κάτι τέτοιο. Μυαλά 
που σχεδιάζουν- σύμφωνα με τα λεγόμενα των 
πυροσβεστών- να τοποθετούν εστίες που έσκα-
γαν ανά δεκάλεπτο όλο το πρώτο βράδυ στην 
Ηλεία. Μυαλά που αδιαφορούν για τη μετατρο-
πή της εύκρατης κάποτε κλιματικής ζώνης της 
Αττικής σε Σαχάρα. Που δεν αρκέστηκαν στη 
συμφορά της Πάρνηθας αλλά επεκτάθηκαν σε 
αναδασωμένη περιοχή της Πεντέλης και γιατί 
να άφηναν έξω και τον Υμηττό; Λες και ζουν 
σε κάποιο άλλο κόσμο από το δικό μας. Ένα 
κόσμο, όπου το φυσικό περιβάλλον δεν είναι 
μόνο περιττό να το βλέπεις αλλά και άχρηστο 
σαν πηγή ζωής. 

Τέλος, μας βασανίζει και μία άλλη, κοινή δι-
απίστωση. Πως ίσως ακόμη περισσότερο από 
ποτέ νοιώθουμε σαν συντεταγμένη πολιτεία και 
ως οργανωμένη κοινωνία παντελώς ανυπερά-
σπιστοι απέναντι σε αυτής της εκτάσεως τις 
καταστροφές και τους καταστροφείς. 

Από το Δ.Σ.

2



Στις 24 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη γιορτάσαμε στα γραφεία 
μας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Την εκδήλωση επιμελή-
θηκαν οι κυρίες του Πάνα.

Το θέμα συγκινητικό. «Μαρτυρίες και γράμματα από το μέτω-
πο». διανθισμένα από την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.

Μέλη μας απέδωσαν τα κείμενα. Ακολούθησε μικρή δεξίω-
ση.

Επίσκεψη σε Γλυπτοθήκη

Έκθεση έργων 
Κλέαρχου Λουκόπουλου

Στο Μπενάκειο Μουσείο 
εγκαινιάσθηκε έκθεση με 
έργα του Κλέαρχου Λουκό-
πουλου.

Υπέροχα έργα, υπέροχος 
χώρος, υπέροχο πρωινό.

Ο Κλέαρχος Λουκόπου-
λος, μέλος του Συνδέσμου 
μας, δεν είναι πια κοντά 
μας. Είναι όμως μαζί μας η 
σύζυγός του Ιωάννα.

Ευχαριστούμε θερμά και 
αυτή και τον υιό τους Δη-
μήτρη, που μας κάλεσαν 
να μοιραστούμε μαζί τους 
αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Μέλη της πεζοπορικής 
ομάδας του Συνδέσμου με 
αφορμή την έκθεση έργων 
του Γιαννούλη Χαλεπά επι-
σκέφθηκε τη γλυπτοθήκη 
στο Γουδί.

Στον εξωτερικό χώρο διά-
σπαρτα πάνω στο γρασίδι, 
μοντέρνα γλυπτά.

Μέσα στο μουσείο σ’ ένα 
λιτό χώρο, έργα κλασικά. 
Μοντέρνα και κλασική γλυ-
πτική συνυπήρχε κι έδενε 
αρμονικά.

Το μέλος του Συνδέσμου 
μας Κική Αλμπανοπού-
λου εξέδωσε το βιβλίο της 
«Μάνα Μπαρμπερίνα».

Ο μύθος πλέκει τον ιστό 
του με την ιστορία, οι χα-
ρακτήρες αληθινοί. Ένα βι-
βλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον. 
Ευχή μας: Πάντα δημιουρ-
γική, Κική!

Έκδοση Βιβλίου

24η Οκτωβρίου

Με πρόταση του μέλους μας καθηγητή της καρδιολογίας κ. 
Γ. Τσιτούρη, την Παρασκευή 23-11-2007 και ώρα 8:30 μ.μ. φι-
λοξενήσαμε στα γραφεία μας τον κύριο Α. Ζαμπέλα Αναπλη-
ρωτή καθηγητή της Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο κ. Ζαμπέλας μας ενημέρωσε σε θέματα υγιεινής διατρο-
φής. Ακολούθησε δεξίωση με υγιεινά εδέσματα.

Ενημέρωση
σε θέματα υγιεινής διατροφής

Ο αλπινιστής Τάσος Αυγέρης, τον Αύγουστο που μας πέ-
ρασε, κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή των Ελβετικών Άλπε-
ων, το όρος Monte Rosa. Η απαιτητική αυτή κορυφή φτάνει τα 
4634 μέτρα και έχει πατηθεί πλέον από ΠΑΝΑ. Του ευχόμαστε 
ολόψυχα ακόμα ψηλότερα!

Ο Πάνας στο «Monte Rosa»

> Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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> ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΣΩΠΟΥ – 
                                   ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 

Μονοπάτι των Σιδηροδρομι-
κών; Τι είναι αυτό; Έχουν οι 
Σιδηροδρομικοί μονοπάτια; 
Ενδιαφέρον ακούγεται...

Αυτή και άλλες αντίστοι-
χες απορίες διατυπώθηκαν όταν «έπεσε» η 
πρόταση να περπατήσουμε στο Φαράγγι του 
Ασωπού το μονοπάτι των Σιδηροδρομικών. 
Ένα μονοπάτι που δημιουργήθηκε ψηλά στις 
πλαγιές του απόκρυμνου φαραγγιού στις 
αρχές του προηγούμενου αιώνα από τους 
εργάτες που έφτιαχναν την σιδηροδρομική 
γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. 

Φαίνεται λοιπόν ότι το όνομα και η πρω-
τοτυπία της διαδρομής λειτούργησαν σαν 
« κράχτης» και έτσι την Κυριακή 14/10/2007 
46 άτομα ξεκινήσαμε για το χωριό Ηράκλεια 
–ανάμεσα στις Θερμοπύλες και στον Γοργο-
πόταμο– για την διάσχιση του μονοπατιού. Ο 
καιρός βαρύς, βροχή σε όλη την διαδρομή, 
αλλά με το που ξεκινάμε την διαδρομή στα-
ματάει και η βροχή. Τέλειος οιωνός...

Ξεκινάμε το περπάτημα σε χωματόδρομο 
για περίπου 20 λεπτά (περνώντας από στάνες 
με όχι και τόσο φιλικά τσομπανόσκυλα) και 
μετά μπαίνουμε στην κυρίως διαδρομή. 

Το μονοπάτι κινείται πλέον στην πλαγιά του 

φαραγγιού (το νερό ακούγεται 100 μέτρα πε-
ρίπου χαμηλότερα), στενεύει σε πολλά σημεία 
και χρειάζεται κάποια προσοχή, περνάει από 
μικρές σήραγγες, και μετά από 2 ώρες περί-
που (και αφού διασταυρωθεί με διερχόμενα 
τρένα) φτάνει στον εγκαταλελειμένο πλέον 
σταθμό του Ασωπού. 
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Εκεί γίνεται η απαραίτη-
τη ξεκούραση, βγαίνουν 
οι αναμνηστικές φωτο-
γραφίες και ξανά πίσω 
στο μονοπάτι για να 
γυρίσουμε από την ίδια 
διαδρομή πίσω. Στην επι-
στροφή απόλαμβάνουμε 
καλύτερα την αμόλυντη 
φύση του τοπίου και την 
απίθανη θέα στον κάμπο 
της Λαμίας και τον Β. Ευ-
βοϊκό κόλπο. Συνολικά 4 
ώρες και μια πολύ όμορ-
φη αλλά και ξεχωριστή 
εμπειρία μόλις 2 ώρες 
από την Αθήνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
● Ο Ασωπός είναι το φαράγγι απ’ όπου πέρασε ο Εφιάλτης τους Πέρ-

σες κατά τη διάρκεια της μάχης των Θερμοπυλών. Η Ηράκλεια Τρα-
χινίας είναι αποικία των Σπαρτιατών κατά τον πελοποννησιακό πό-
λεμο μετά από χρησμό που έλαβαν από το μαντείο των Δελφών. 
Η νέα αποικία χτίστηκε σε απόσταση 40 σταδίων (4.700μ.) από τις 
Θερμοπύλες και θα τους χρησίμευε ως ναυτική βάση για επιδρομές 
στην Εύβοια και ως στρατιωτική βάση για τον έλεγχο της οδού και 
την επέκταση των Σπαρτιατών προς τη Χαλκιδική. Στη νέα πόλη ύψω-
σαν τοίχος. Την πόλη κατέστρεψαν το 420 π.Χ. Θεσσαλοί και άλλα 
φύλα και οι Βοιωτοί την κατέλαβαν με αποτέλεσμα την εξασθένηση 
της αποικίας των Λακεδαιμονίων. Καταστράφηκε επίσης το 371 π.Χ. 
από τους Θηβαίους μετά τη μάχη των Λεύκτρων. Το 339 ο Φίλιππος 
ως αρχιστράτηγος των Αμφικτυόνων στην επέμβασή του στη νότια 
Ελλάδα πέρασε το στρατό του από την Ηράκλεια στη Δωρίδα και την 
Ελάτεια από δύσβατη περιοχή παρακάμπτοντας τις Θερμοπύλες. Η 
ιστορία επαναλήφθηκε και το 279 αυτή τη φορά από τους βάρβα-
ρους Γαλάτες που στρατοπέδευσαν στην Ηράκλεια και από εκεί πέ-
ρασαν στη Δωρίδα. 

● Ο επισκέπτης της περιοχής μπορεί να δει την αρχαιολογική θέση 
της «Πυράς του Ηρακλέους», σε μια γυμνή κορυφή ύψους 1.800 μέ-
τρων, κοντά στο ομώνυμο χωριό. Σ’ αυτόν τον χώρο λατρευόταν ο 
Ηρακλής όπου η μυθολογία αναφέρει πως αυτοπυρπολήθηκε για 
να απαλλαγεί από τους πόνους που του προκαλούσε ο χιτώνας του 
που τον είχε αλείψει με ένα μαγικό φίλτρο η γυναίκα του Δηιάνειρα 
μετά από προτροπή του κενταύρου Νέσσου.

5



●  Για τα 80 χρόνια του Συνδέ-
σμου:
Κοτσίρης Γεώργιος-Βαΐτσα: 
30€
Οικογένεια Βαρούχη: 50€
Βασιλοπούλου Ειρήνη: 10€
Πετρουλάκης Νικόλαος: 50€
Κασιώλα Πόπη: 60€
Λάππα Δέσποινα: 200€
Κασώλας Ευθύμιος: 100€
Σισμάνη Ειρήνη: 80€
Σούση Άννα: 30€

●  Για τους σκοπούς του Συν-
δέσμου:
Γιούλη Κρινοσταυρίδου: 10€
Δέσποινα Λάππα: 500€
Τζοβενόπουλος Σπύρος: 100€
Στρακαντούνα Ζωζώ: 50€
Συνοδινού Αναστασία: 50€
Σκούρλα Φοίβη: 10€
Ιωαννίδου Ευαγγελία: 230€
Αργυροπούλου Άννα: 40€
Χέντου Αλέξανδρος: 20€
Κουτσελίνης Ευάγγελος: 20€

Αγγελοπούλου Δήμητρα: 250€
Μαρτάκη Ιωάννα: 90€
Οικογένεια Πετρουτσά: 50€
Κασιώλα Πόπη: 50€
Καραδήμα Μαρία: 160€
Φειδά Αναστασία: 30€
Σταυρίδη Γιούλη: 20€
Κοτσίρης Γεώργιος: 15€
Μπαβιάς Τάκης, Μερκούρη 
Αναστασία: 50€

από τις αρχαιρεσίες της 7/10/2007

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΝΕΑ ΜΕΛΗΤΟ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝ Δ.Σ.

Αναστασίου Μαίρη
Διαμιανίδης Δημήτρης
Ηλιόπουλος Δημήτρης
Καμπουροπούλου Άννα
Κοσμά Μαρκέλα
Κουτσελίνη Σοφία
Μπαξεβανάκη Νιόβη
Μπένος Ηλίας
Παπαντωνίου Μαρία
Σαμπάνη Μαρία
Σταυρίδου Γιούλη
Σώρρος Σαράντης
Schott Etna
Τσιρδήμος Θοδωρής
Φίνου Κωνσταντίνα
Χριστοφή Μαρία

Πρόεδρος: Απόστολος Πετρουτσάς
Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Αγγελοπούλου
Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Κασιώλα
Ειδική Γραμματέας: Άννα Αργυροπούλου
Ταμίας – Έφορος Ορειβασίας: Αναστάσιος Αυγέρης
Έφορος Εκδρομών-Ορειβασίας: Παναγιώτης Μπαβέας
Έφορος Εκδρομών-Ορειβασίας: Γεώργιος Ξενιώτης
Έφορος Δελτίου: Ευάγγελος Κουτσελίνης
Έφορος Κτήματος: Ζαφειρία Στάγια
Έφορος Εκδηλώσεων: Ελένη Κατσαρού
Έφορος Γραφείου: Μαρία Καραδήμα

Κικής Δήμου
Πατσάλη Αντωνία: 20€
Καραδήμα Μαρία: 10€
Σούση Άννα: 20€

Αιμιλίου Καρφόπουλου
Ευθύμιος-Καλλιόπη Κασιώλα: 50€

Χαρίλαου Τόμπρα
Σώρρος Σαράντης : 20€

Μοίρας Αναστασίου
Τερέζα Μοίρα-Αλεξοπούλου: 50€

Γεωργίου Παυλόπουλου
Καραδήμα Μαρία: 30€
Σαράντης-Χριστίνα Σώρρου: 50€
Καλλιόπη Κασιώλα: 20€

Γεωργίου-Ρίτας Αγγέλου
Στάγια Ρούλα: 20€ 

●  Εις μνήμην 
Τριαντάφυλλου Κρικώνη

Σαράντης Σώρρος : 30€
Γιάννη-Νίκης Νικολιδάκη

Κωνσταντινίδου Ελπίδα: 400€
Λέλας Μαρτάκη

Κασιώλας Ευθύμιος: 50€
Καραδήμα Μαρία: 70€
Πατσάλη Αντωνία: 20€
Καραδήμας Γιώργος: 100€
Μαραγκουδάκη Κούλα: 50€
Λουκοπούλου Ιωάννα: 50€

της μητέρας του
Κοτσίρης Γεώργιος : 20€

Ροζέ Μιλλιέξ
Καραδήμα Μαρία: 10€
Κοτσίρης Γεώργιος: 10€

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στο μέλος του ΠΑΝΑ και πρώην Εφόρου Δελτίου Ιωάννα 
Μαρτάκη, για την πολύτιμη προσφορά της στο Σύλλογο και την συνεχή της προσπάθεια για την 
βελτίωση του περιοδικού του Συνδέσμου μας. Την ευχαριστούμε πολύ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

> ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ
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ΓΑΜΟΙ ΣΤΟΝ «ΠΑΝΑ»

Θοδωρής Τσιρδήμος - Μαρία Παπαντωνίου

Αλέξανδρος Χέντον - Μαρία Τσουκάκη

Κώστας Χρυσοστόμου - Ειρήνη Θρουβάλα

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε 
τρεις πολύ ωραίους γάμους 3 ζευγα-
ριών, μελών του Πάνα. Ο Κώστας Χρυ-
σοστόμου και η Ειρήνη Θρουβάλα 
παντεύτηκαν στη Χίο, όπου ακολού-
θησε μεγάλο γλέντι. Επίσης, ο Θο-

δωρής Τσιρδήμος έκλεψε την καρδιά της κα-
λής του Μαρίας Παπαντωνίου και έκαναν το 
γάμο τους υπό τη σκιά του ιερού βράχου της 
Ακροπόλεως. Ακολούθησε μεγάλο γλέντι 
στο Γκάζι. Τέλος, τον Αύγουστο, ο Αλέξαν-
δρος Χέντον, κάτω από τον επιβλητικό ορει-
νό όγκο της Δίκτης, παντρεύτηκε την εκλε-
κτή του Μαρία Τσουκάκη, υπό τους ήχους 
της κρητικής λύρας. Ο Μαλεβιζιώτης και η 
σούσα κράτησε μέχρι το πρωΐ και η κρη-
τική ρακή τιμήθηκε δεόντως.

Ευχόμαστε και στα τρία ζευγάρια βίον 
ανθόσπαρτον, με υγεία, ευτυχία και κα-
λούς απογόνους.
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> ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ: ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ

Το χωριό Γραμμένη Οξυά είναι κτι-
σμένο σε υψόμετρο 1.200 μέτρων 
και ακουμπισμένο στις πλαγιές του 
όρους Οξυά. Αποτελεί το πιο απο-

μακρυσμένο χωριό του Δήμου Αποδοτίας, 
στον οποίο και ανήκει διοικητικά, και ταυτό-
χρονα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ 
των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας 
και Φθιώτιδας. Καταλαμβάνει τη βορειότερη 
άκρη της Ναυπακτίας, και αποτελεί πύλη ει-
σόδου στη Ναυπακτία, για τους επισκέπτες 
που προέρχονται από την Φθιώτιδα.

Το χωριό μέχρι το 1924 ονομαζόταν Σίτι-
στα, λόγω της αυξημένης παραγωγής σιτη-
ρών που την χαρακτήριζε τότε. Στη συνέχεια 
μετονομάστηκε σε Γραμμένη Οξιά, πιθανώς 

από μια οξυά που υπήρχε στη κορυφή του 
βουνού στη θέση Ρίπα. Σύμφωνα με την 
παράδοση, οι οπλαρχηγοί που το χειμώνα 
περνούσαν από την περιοχή, χάραζαν ένα 
σημάδι στον κορμό μιας γέρικης οξυάς, 
απόδειξη του περάσματός τους. Στην ίδια 
οξυά, την άνοιξη που επέστρεφαν, άφηναν 
χαμηλά το ίδιο σημάδι. Αν δεν εύρισκαν το 
σημάδι την άνοιξη του εκάστοτε καπετά-
νιου θεωρούσαν ότι σκοτώθηκε από τους 
Τούρκους.

* * *

Μοιάζει με πίνακα που ο καλλι-
τέχνης έγραψε την κάθε λεπτο-
μέρεια με προσοχή. Αλλού ζω-
γράφισε τις φυλλοβόλες οξιές, 
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αλλού τα αειθαλή ελατοειδή 
και αλλού τις φυσικές πηγές, 
με αποτέλεσμα τον πίνακα 
που λέγεται Γραμμένη Οξιά. 
Τα χρώματα, ο αέρας και οι 
μυρωδιές έκαναν το τοπίο να 
ξεκολλήσει από τον καμβά και 
να βρει τη μετενσάρκωσή του 
κάπου στη φύση. Η πορεία 
στο δάσος της περιοχής σε 
κάνει να βιώνεις την ομορ-
φιά του τόπου, καθώς αντι-
λαμβάνεσαι τις λεπτομέρειες 
και συμμετέχεις στιγμιαία σε 
αυτό το δημιούργημα.

Μαρία Τσουκάκη

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην περιοχή που σήμερα είναι κτισμένη η Γραμμένη 

Οξυά, έχουν ανεβρεθεί ερείπια αρχαίου οικισμού, ορει-
χάλκινα είδη κεραμικής και λιθόκτιστες δομές που πα-
ραπέμπουν σε πελασγική τεχνοτροπία. Ανάμεσα στα 
εξωκλήσια Άγιος Δημήτριος και Αγία Μαρίνα της Γραμ-
μένης Οξυάς υπάρχουν ίχνη αρχαίων κτισμάτων, στη 
θέση Αλεφάντω της Παλιαράχοβας, σε μια λοφοσειρά, 
βρέθηκε λεπτή κοινή πλάκα, σε στρώμα από τριμμένο 
κάρβουνο ή ψιλό χώμα στην οποία ήταν χαραγμένα τα 
γράμματα ‘ΟΒΟΥΛΟΣ ΡΟΒΙΝΧΟΣ ΚΛΕΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΙΤΙΩ”, 
στη θέση ΝΑ του Παλιοχωρίου βρίσκεται κάστρο με πε-
λασγική λιθοδομή και το τέλος το Καθολικό του Μονα-
στηριού Προφήτης Ηλίας (1778). 

Στις βουνοκορφές του χωριού κατέφυγαν οι διωκόμε-
νοι Έλληνες κατά τη διάρκεια των αιώνων της Τουρκικής 
σκλαβιάς, για να αποφύγουν τις βαρβαρότητες του κα-
τακτητή, αλλά και για να ενταχθούν στις γραμμές των 
αγωνιζόμενων για ελευθερία συμπατριωτών τους. Στις 
23 Σεπτεμβρίου 1828, στη θέση Ρίπα έγινε η μάχη της 
Γραμμένης Οξυάς, όπου ο τουρκικός στρατός νικήθη-
κε από τους λιγοστούς Έλληνες.
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Στις 20 Μαΐου ο ΠΑΝ γιόρτασε τα 80 χρόνια του στην αίθουσα των 

Αιγυπτιωτών. Μια ομάδα κυριών, βοηθούμενη από τους νέους της 

ορειβατικής ομάδας, επιμελήθηκε την εκδήλωση.

Στον εξωτερικό προθάλαμο της αιθούσης μια ορειβατική γωνιά 

και μια έκθεση φωτογραφίας περίμενε τα μέλη και τους φίλους μας, ενώ μια 

ομάδα νέων μας τους υποδεχόταν. Όμορφες αφίσες κοσμούσαν το χώρο.

Στον εσωτερικό προθάλαμο απλωνόταν το πανόραμα των βουνών, που τις 

κορυφές τους είχαν κατακτήσει οι ορειβάτες μας. Καθένα από τα βουνά αντά-

μωνε με στίχους των ποιητών μας. Κυρίες προσέφεραν σηματάκια, το επετει-

ακό δελτίο του Συνδέσμου και το καλαίσθητο πρόγραμμα της βραδιάς.

Στην ολόφωτη αίθουσα μέλη μας βοηθούσαν τους προσερχομένους να 

τακτοποιηθούν.

Στις 20:00 το σφύριγμα και η φυσαρμόνικα του Δ. Παράσχου έδωσε το 

σύνθημα της έναρξης.

* * *

> ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ο εορτασμός των 80 χρόνων
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Μετά το καλωσόρισμα ο Πρό-
εδρός μας, κ. Πετρουτσάς, 
έδωσε το στίγμα της γιορτής: 

«Είναι μεγάλη η τέχνη του να καταπιάνεται 
κανείς με τετριμμένα χωρίς να κουράζει, 
Είναι μεγάλη η πρόκληση να δώσει κανείς 
περιεχόμενο σε μία γιορτή, να μην την 
κάνει απλώς για να την κάνει και τη στο-
λίσει με άδεια λόγια που ξεχνιώνται λίγα 
λεπτά μετά. Οι γιορτές πρέπει να δίνουν 
ένα ή δύο μηνύματα.. Όσο δε απλούστερα 
είναι αυτά, τόσο το καλύτερο.

Έτσι κι εμείς θα προσπαθήσουμε να 
γίνουμε απλοί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι 
οφείλουμε να γιορτάσουμε γιατί οφείλου-
με να θυμηθούμε τους πρωτοπόρους 
αυτού του συλλόγου. Όχι μόνο γιατί τους 
το χρωστάμε για λόγους δεοντολογίας, 
πράγμα αυτονόητο. Ούτε από έναν από-
μακρο, κενό νοήματος θαυμαστό. Πολύ 
περισσότερο γιατί τους ζήσαμε, γιατί αυτοί 
έγιναν το ζωντανό παράδειγμα οδικού και 
συντρόφου στο βουνό. Ο Νικολιδάκης 
που, έπεσε μια νύχτα στον Πάρνωνα 

1927

Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε 
που έσβησε η φωτιά, που κατέκαψε 
τη Σμύρνη.

Η στάχτη της σκέπασε έναν πολιτι-
σμό αιώνων.

Το κύμα έσπρωξε τότε στις ακτές 
των νησιών του Αιγαίου, ανθρώπινα 
κουρέλια.

Στάθηκαν ανάμεσα σε ουρανό και 
γη, ξεκομμένα από το χτες, με το σπα-
ραγμό του ξεριζωμού σήμερα, μ’ ένα 
άγνωστο αύριο.

Ανάμεσά τους, μια παρέα νέων αν-
θρώπων.

Δε θα μάθουμε ποτέ, πότε η ζωή 
τους παρέσυρε ξανά στη δίνη της, 
πότε έκανε το λυγμό δάκρυ στην άκρη 
του ματιού και την ανάγκη για μια και-
νούρια αρχή, δύναμη.

Γιατί εμείς θα τους συναντήσουμε 
το 1927 ν’ ανηφορίζουν στην πανέ-
μορφη Πάρνηθα της εποχής εκείνης.

Νερά και δένδρα, λουλούδια, 

80 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
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> ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ο εορτασμός των 80 χρόνων

ανεβαίνοντας στην κορυφή του για να 
συμμετάσχει στη... Γιορτή των Πυρών, ο 
Καλλιγέρης, ο Δεστούνης, ο Ανδρουτσό-
πουλος, ο Λουκόπουλος, ο Σταματιάδης, 
ο Σίμος, ο Βλατής, ο Μισιριάν, ο Ροζέ 
Μιλλιέξ, ο Μαρτάκης και κάποιοι άλλοι 
ακόμη. Μαζί τους γνωρίσαμε τη μαγεία 
και το μεγαλείο τού να ανεβαίνεις βουνά 
εδώ στην Ελλάδα παρόλο που είναι χαμη-
λότερα από τις Άλπεις. Αυτοί μας ενέπε-
νευσαν και μας μεταλαμπάδευσαν τις 
μεγάλες αξίες που σέβεται και τιμά κανείς 
όταν γνωρίζει από κοντά τη φύση. Αυτοί 
μας έμαθαν ότι η ορειβασία είναι άθλημα 
ομαδικό, που προϋποθέτει αρμονία μετα-
ξύ των μελών της ομάδας. Αυτοί είχαν γίνει 
κοινωνοί όλων αυτών από τους ιδρυτές 
του Πάνα και διατήρησαν τη συνέχεια του. 
Το ίδιο καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε 
σήμερα με θεμέλια και γνώμονα αυτά που 

εκείνοι μας έμαθαν.
Έτσι γιορτάζουμε γιατί το χρωστάμε και 

στον εαυτό μας. Είμαστε μέλη του αρχαι-
ότερου φυσιολατρικού συνδέσμου της 
χώρας. Αυτού που το 1980, η τότε ΕΟΧΟ 
και σημερινή ΕΟΟΑ επιφύλαξε περίοπτη 
θέση στον εορτασμό της, στον Όλυμπο. 
Η αντιπροσωπεία του ΠΑΝΟΣ ήταν η μόνη 
που φιλοξενήθηκε δωρεάν δύο βραδιές 
στο καταφύγιο, ο υποφαινόμενος μάλι-
στα είχε την τύχη να γευθεί αυτή την τιμή 
αυτοπροσώπως. Δεν είμαστε όμως μόνο 
παρελθόν. Είμαστε ένα ζωντανό κύτταρο 
με δύο εξίσου υγιείς ομάδες. Αφενός την 
πεζοπορική που γεμίζει λεωφορείο ανελ-
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λιπώς κάθε Κυριακή και πρωτοστατεί και 
στα πολιτιστικά κάθε χρόνο με πληθώρα 
εκδηλώσεων. Αφετέρου την ορειβατική 
ομάδα των νέων που ίδρυσαν το 1992 με 
τις αξίες που προαναφέραμε η Μιρέλλα 
Ζαχαριουδάκη και ο Άρης Κουτάκης. Ο 
τελευταίος την οδήγησε για πάνω από μία 
πενταετία, τη γιγάντωσε και προπαντός, 
φρόντισε για τη διαδοχή του στην αρχηγία, 
ώστε, τα «παιδιά» του να συνεχίσουν και 
μετά από αυτόν. Ομάδα πολυπληθή, με 
διαρκή ανανέωση, με παρουσία σχεδόν 
σε κάθε ελληνικό βουνό και με αποστο-
λές στο εξωτερικό- Στο Λευκό Όρος, στο 
Νταμαβάντ του Ιράν, στον Άτλαντα του 

πουλιά και το ατλάζι του αττικού ου-
ρανού ανακαλούν στη μνήμη τους 
ζωγραφιές γνωστές, αλλά χαμένες 
για πάντα.

Στην παλέτα της η φύση έβαλε ν’ 
ανταμώσουν όλα της τα χρώματα.

Στο κακοτράχαλο μονοπάτι συνα-
ντούν κι άλλους ορειβάτες. Δίνουν 
γνωριμία.

Εκείνοι τους προσκαλούν στα γρα-
φεία τους.

Εκεί όμως, όταν τους ζητούν να γί-
νουν μέλη, διακρίνουν δισταγμό.

«Ελάτε», τους λένε, «να γνωριστού-
με καλύτερα και θα γίνει και αυτό».

Είναι άραγε η ευαισθησία του απο-
διωγμένου από τον τόπο του;

Είναι η ευθιξία τους;
Ή μήπως το πείσμα εκείνου, που ξε-

κινάει για δεύτερη φορά τη ζωή του 
απ’ την αρχή;

Ότι κι αν είναι, το ένα ή και όλα μαζί, 
το σίγουρο είναι ότι από μια ομάδα 
νέων, Μικρασιατικής καταγωγής

Φυσιολατρικός – Ορειβατικός

Σύνδεσμος

Εγεννήθη

Και το όνομα αυτού

Π.Α.Ν.

Πεύκο

Αέρας

Νερό

Π.Κ.
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> ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ο εορτασμός των 80 χρόνων

Μαρόκου, στο Κιλιμάντζαρο... Αμφότερες 
δε οι ομάδες σφύζουν από κέφι σε κάθε 
δραστηριότητα και παντρεύονται πλέον 
αρμονικά κάθε 6η Ιανουαρίου στο κτήμα 
μας στο Μάτι.

Γιορτάζουμε άρα για να χαλυβδώσου-
με την αυτογνωσία μας. Όχι φυσικά από 
εγωισμό αλλά γιατί όποιος ξέρει ποια 
παράδοση κουβαλάει ξέρει και την ταυ-
τότητα του. Εμείς είμαστε περήφανοι για 
αυτή και χαιρόμαστε να την παρουσιά-
ζουμε προς κάθε νέο φίλο. Προκειμένου 
να συνεχίσουμε να την απολαμβάνουμε 
αλλά και για να εξασφαλίσουμε το μέλλον 
της, τόσο για εμάς όσο και στα πλαίσια 
όλης της φυσιολατρικής οικογένειας της 
χώρας, που πάντα χαιρόμαστε να συνερ-
γαζόμαστε μαζί της. Γιορτάζουμε για να 
συνεχίσουμε να δηλώνουμε το παρόν που 

εκλεκτά μας μέλη δηλώνουν εμπράκτως 
στην Ομοσπονδία, στις σχολές χειμερινού 
βουνού και όπου αλλού.

Είναι πεποίθηση μας ότι αν συνεχίσει 
να πνέει ο σημερινός άνεμος της σεμνό-
τητας και της αγάπης στη φύση και τον 
άνθρωπο το μέλλον μας είναι σίγουρο. 
Σας ευχαριστώ πολύ.»

* * *

Κι έπειτα, μέσα σε μια έντονα συγκι-
νησιακή ατμόσφαιρα, οι νέοι μας 
ξεδίπλωσαν την 80χρονη ιστορία 

του Συνδέσμου συνδεδεμένη με τον κοινω-
νικό περίγυρο κάθε δεκαετίας. Οι ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες στη γιγαντοοθόνη 
συμπλήρωναν με εικόνα τον λόγο.

Στη συνέχεια, τα μέλη της ορειβατικής 
ομάδας, με προβολή, μας ανέβασαν 
στην ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, 
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αλλά και των Ελληνικών βουνών.

* * *

Ο ΠΑΝ τίμησε την Ο.Ε.Σ.Ε. για 
την διαχρονική της προσφο-
ρά στην ιδέα της φυσιολατρεί-

ας, απονέμοντας τιμητική πλακέτα, που 
παρέλαβε ο Πρόεδρός της, κ. Ανδρέας 
Αντωνόπουλος.

Αλλά και η Ο.Ε.Σ.Ε. τίμησε τον ΠΑΝΑ. 
Παραθέτουμε αποσπάσματα από τον 

χαιρετισμό του Προέδρου της:
«Συμπληρώνονται φέτος 80 χρόνια 

από την ίδρυση του ΠΑΝΑ, τον Ιούνιο του 
1927 από μια εκδρομόφιλη συντροφιά 8 
λιγοστών φίλων. Μια σημαντική επέτειος 
στην ιστορική πορεία της Ελληνικής φυσι-
ολατρείας – ορειβασίας και του εκδρομι-
σμού.

Ο ΠΑΝ, με τον αληθινά περίφημο Ελλη-

νικό παμφυσιολατρικό του τίτλο (Πεύκο-
Αέρας-Νερό), που μας υποβάλλει την 
ομορφιά, την δυναμικότητα, τη χαρά, την 
κινητικότητα, την λευτεριά, την ευφυΐα και 
την ζωτικότητα του μυθολογικού Αρκαδι-
κού Θεού, μας μπάζει αμέσως στο πνεύμα 
και τον σκοπό του Συνδέσμου και μας δίνει 
με κραδασμό και ένταση τη ζωντάνια και 
τη γοητευτικότητα της φυσιολατρικής μας 
πνοής. Είναι μια πρώτη αναμφισβήτητη 
επιτυχία του αγαπητού μας και πολύτιμου 
σωματείου, έγραψε στο περιοδικό του 
ΠΑΝΑ (Ιούνιος – Ιούλιος 1947) ο αείμνη-
στος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, 
Γιώργος Σταμπόλης.

15



> ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ο εορτασμός των 80 χρόνων

Από το 1927 μέχρι σήμερα ο ΠΑΝ στά-
θηκε στην πρωτοπορία του Ελληνικού 
εκδρομικού κινήματος. Ήταν από τα πρώ-
τα σωματεία στη δύναμη της Ομοσπονδί-
ας μας. Ενεγράφει το 1937, προσέφερε κι 
εξακολουθεί να προσφέρει στην ανάπτυ-
ξη και στην ηθική καλλιέργεια της φυσιο-
λατρικής ιδέας, της εκδρομικής, ορειβατι-
κής, τουριστικής και πολιτιστικής κίνησης 
του τόπου μας. 

Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας κι εγώ προσωπικά, σας 
συγχαίρουμε για την επέτειο των 80 χρό-
νων από την ίδρυση του ΠΑΝΑ και σας 
απονέμουμε τιμητική πλακέτα.»

* * *

Τιμήθηκαν στη συνέχεια με πλακέτες 
τα παλιά μας μέλη, οι Μαργαρίτης 
Δημήτριος, Κωνσταντινίδου Ελπίδα, 

Κουτάνης Άρης, και με επαίνους οι Ευθύ-
μιος Κασιώλας, Ρένα Σισμάνη, Δέσποινα 
Λάππα για όσα έχουν προσφέρει στο 
Σύνδεσμο.

Θερμά λόγια είπε για τον τέως Πρόεδρο 
Ευθύμιο Κασιώλα ο Ιατρός Καθηγητής κ. 
Γιώργος Τσιτούρης.

Οι έπαινοι, πολύ όμορφοι, φιλοτεχνή-
θηκαν από φίλο του Συνδέσμου.

Φύλλα ελιάς από μέταλλο, αληθινά 
κομψοτεχνήματα (δια χειρός Μ. Καρα-
δήμα), προσεφέρθηκαν στις δύο κυρίες 
που τιμήθηκαν με επαίνους, στη μνήμη 
μιας μεγάλης Κυρίας του ΠΑΝΑ, που δεν 
είναι πια κοντά μας, της Λέλας Μαρτά-
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κη.
Τιμητικές διακρίσεις με σύντομους χαιρε-

τισμούς είχαμε και από αδελφά σωματεία 
που παραβρεθήκαν στη γιορτή μας με 
τους προέδρους ή εκπροσώπους τους.

Μας τίμησαν η Ε.Ο.Φ., ο Φοίβος Αθη-
νών, ο Όμιλος Φίλων Ακτής, ο Όλυμπος 
Πειραιώς, ο Φυσιολατρικός Σύνδεσμος 
Πατρών, που λόγω κωλύματος του Προ-
έδρου του κ. Ρηγόπουλου δεν μπόρεσε να 
παρευρεθεί και μας έστειλε τις ευχές και 
την τιμητική πλακέτα με τον Πρόεδρο της 
ΟΕΣΕ κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο.

Μας ευχήθηκαν
Η Νέα Ζωή Βόλου και ο Ορειβατικός 

Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κουβαρά ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τις κυρίες
Άννα Λουκοπούλου-Σταματοπούλου, 

Ιωάννα Λουκοπούλου, Κούλα Μαρα-
γκουδάκη, Ρένα Σισμάνη για τις θαυμά-
σιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες που 
μας έστειλαν.

Οι φωτογραφίες αυτές θα βρουν τη 
θέση τους σε μια προθήκη στα υπό ανα-
καίνιση γραφεία μας.

Στη συνέχεια της εορτής, ο Πρόεδρός 
μας απήγγειλε τον Σταυραετό του Κρυ-
στάλλη και η εκδήλωση έκλεισε με την 
φυσαρμόνικα του Δ. Παράσχου.

Ακολούθησε δείπνο.
Πόπη Κασιώλα
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> ΑΝΑΒΑΣΗ: Τριγγία - Ν. Πίνδος

Μια ανάβαση (και γενικότε-
ρα μια εκδρομή) στα βου-
νά της Ν. Πίνδου και συγκε-
κριμένα στην περιοχή του 
Ασπροποτάμου (στα ορει-

νά του Ν. Τρικάλων) Μάιο μήνα είναι πά-
ντα μια πρόκληση.

Και συγκεκριμένα αυτή την περίοδο δια-
λέξαμε στον σύλλογο για να ανεβούμε σε 
ένα από τα ομορφότερα βουνά της περι-
οχής, την Τριγγία (2.204 μ.).

Και αν ακόμα είχαμε κάποιες αμφιβολίες 
αυτές διαλύθηκαν αμέσως μόλις βρεθή-
καμε στην περιοχή στα τέλη Απριλίου με 
τον Θοδωρή και την Μαρία για να προ-
ετοιμάσουμε την εκδρομή. Το βουνό πα-
νέμορφο, κατάφυτο και γεμάτο αυτή την 
εποχή νερά που ανάβλυζαν από παντού, 
αλπικά λειβάδια γεμάτα αγριολούλουδα 
και μια θέα από την κορυφή... όλη η Πίν-
δος στα πόδια μας! Όσο για την διαμο-
νή μας ; Κανένα πρόβλημα. Στα ριζά της 
Τριγγίας βρίσκεται το χωριό Κλεινό με τον 
πολύ ωραίο ξενώνα του. Εκεί θα γινόταν 
η διαμονή μας.

Έτσι το Σάββατο 12/05/2007 42 άτομα 
αφού επισκεφθήκαμε τα Μετέωρα φτά-
νουμε στο χωριό Κλεινό όπου μας περιμέ-
νουν ο κος Κώστας και ο γιος του Χρήστος 
στο παραδοσιακό καφενεδάκι-μπακάλι-
κο-χασάπικο- καφέ τους λίγο πάνω από 
την πλατεία του χωριού! Όντας πεινασμέ-
νοι από το ταξίδι τιμούμε δεόντως τις πα-
ραδοσιακές λιχουδιές του χωριού.

Το πρωί πολύ πρωινό ξύπνημα, μετα-
φορά με αγροτικά στο οροπέδιο που βρί-
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σκεται το εγκαταλελειμένο καταφύγιο, και 
φύγαμε για τα ψηλά!

Η ανάβαση ξεκινάει από τα 1.400 μ. περί-
που και αφού φτάσουμε στο μεγάλο οροπέ-
διο παίρνουμε το μονοπάτι που τραβερσάρει 
την πλαγιά κάτω από την κορυφογραμμή. 
Προσεγγίζουμε τα τελαυταία μαντριά σε 
ύψος περίπου 2.000 μ. και πλέον βαδίζουμε 
σε χιόνι. Η θέα όμως αρχίζει και γίνεται υπέ-
ροχη. Μετά από συνολικά 3:30 ώρες πορεί-
ας φτάνουμε στο κολωνάκι της κορυφής.
Μαζί μας στην πρώτη τους μεγάλη κορυφή 
και 3 παιδιά! Μπράβο από όλους στην Σο-
φία, την Στέλλα και τον Μανώλη. 

Αναμνηστικές 
φωτογραφίες, καιρός καλο-
καιρινός, χιονισμένα βουνά παντού... Η επι-
βλητική οροσειρά της Πίνδου αιχμαλωτίζεται 
στις μηχανές μας αλλά κυρίως στις καρδιές 
και στο μυαλό μας.

Επιστροφή και συνολικά 7 ώρες πορείας 
μας ξαναφέρνουν στο χωριό. Το γλέντι επι-
βεβλημένο και οι όμορφες αναμνήσεις απο-
τυπώνονται βαθιά μέσα μας. Για μια ακό-
μα φορά η Φύση, η παρέα, οι άνθρωποι 
των βουνών μας έκαναν να νοιώσουμε τόσο 
όμορφα...

Υ.Γ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο 
Θοδωρής και η Μαρία συνδιοργάνω-
σαν και οδήγησαν μια ανάβαση. Τα πή-
γαν περίφημα και τους εύχομαι και στην 
συνέχεια πάντα ψηλά.

Αναμνηστικές 
φωτογραφίες, καιρός καλο-
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> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κατόπιν υποδείξεως του μέλους μας Νίκου Αναστα-
σόπουλου, η γερμανόφωνη εφημερίδα της Αθήνας 
«Griechenland Zeitung», ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει τον 
«Πάνα».  Έτσι, προ ημερών επισκέφθηκε τον πρόεδρο 

του συνδέσμου, στο σπίτι του.  Παρουσιάζουμε μέρος του σχε-
τικού δημοσιεύματος που περιλαμβάνει και αυτούσια τη συνέ-
ντευξη που παραχωρήθηκε στην εφημερίδα.

Ο Απόστολος Πετρουτσάς μας οδηγεί με τις 
αναμνήσεις του στο παρελθόν. Μaς ταξιδεύει 

σε πολλές δεκαετίες, σε πολλές χώρες και βουνά.
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Της Claudia Widlak

“Εκεί που ο αετός χτίζει τη φωλιά του και τα κατσίκια σκαρφαλώνουν τα πιο απότο-
μα βράχια νοιώθει ο Απόστολος Πετρουτσάς να είναι το σπίτι του.  Ο 84 χρονος Έλλη-
νας καθοδηγεί εδώ και δύο χρόνια τις τύχες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συνδέσμου 
«Ο ΠΑΝ» που τον Ιούνιο γιόρτασε την 80η επέτειο από την ίδρυσή του.  Στις πρόσφατες 
εκλογές του συνδέσμου, ο Απόστολος Πετρουτσάς επανεξελέγη πρόεδρος.„

Καθώς ανοίγει η πόρτα του διαμε-
ρίσματος της πενταόροφης πο-
λυκατοικίας στο ΒΑ προάστιο 
των Αθηνών, το Χολαργό, στέκε-
ται μπροστά μας ένας ηλικιωμέ-

νος κύριος με ψαρά μαλλιά, ηλιοκαμένο δέρ-
μα και φρεσκοσιδερωμένο πουκάμισο. Λίγο 
μετά καθόμαστε απολαμβάνοντας ένα ποτή-
ρι χυμό πορτοκάλι στο σαλόνι. Ο Απόστολος 
Πετρουτσάς μας οδηγεί με τις αναμνήσεις 
του στο παρελθόν. Μάς ταξιδεύει σε πολλές 
δεκαετίες, σε πολλές χώρες και βουνά. Ο κ. 
Πετρουτσάς είναι Έλληνας, μιλάει όμως τέ-
λεια γερμανικά, μερικές φορές διακρίνει κα-
νείς σε αυτά ένα ελαφρύ, συμπαθητικό βιεν-
νέζικο χρώμα. Παρόλο που γιόρτασε αυτή 
την Παρασκευή τα ογδοηκοστά τέταρτα γενέ-
θλιά του (σημ. μετ. : Στις 26/10), εξακολουθεί 
υγιέστατος, σωματικά και πνευματικά. Το μυ-
στικό του; Καθημερινά μία ώρα πορεία στο 
«βουνό του», τον Υμηττό και μεγαλύτερες πο-

ρείες κάθε Σαββατοκύριακο. 
Την αγάπη για τη φύση και τα βουνά την 

ανακάλυψε κάποτε στην Αυστρία. Στα δε-
καεπτά του πήγε, μεσούντος του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, στη Βιέννη υπό το κράτος 
των ανώμαλων συνθηκών της εποχής. Η 
τύχη του επέτρεψε τελικά να σπουδάσει και 
εκεί. Αρχικά γράφτηκε στην Ανωτάτη Εμπορι-
κή, διέκοψε όμως την εκπαίδευσή του για να 
σπουδάσει τελικά Γερμανική Φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Κατόπιν δεν γύ-
ρισε στην Ελλάδα αλλά το κάλεσμα των αυ-
στριακών βουνών τον τράβηξε για 26 χρόνια, 
στις ελεύθερες ώρες του, από μία κορυφή 
των Άλπεων στην επόμενη. Τις ανέβηκε όλες, 
Großglockner (Γκρόσγκλόκνερ), -Venediger 
(Γκρόσβενέντιγκερ) κοκ. 

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

Το 1961 ο κος Πετρουτσάς επέστρεψε στην 
πατρίδα του, την Ελλάδα. Εδώ ίδρυσε σε διά-
φορα σχολεία γερμανικά τμήματα. Το πρώτο 
από αυτά φτιάχτηκε στη Σχολή Μωραΐτη, αρ-
γότερα εργάστηκε για πολύ καιρό στο Κολλέ-
γιο Αθηνών.  

«Ανεβαίνοντας την κλίμακα του συνδέσμου 
όλο και πιο ψηλά» 

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

* * *
Εφημ: Πότε και υπό ποιές συνθήκες ιδρύθη-

κε ο ΠΑΝ; Ποιές σημαντικές, ιστορικές στιγ-
μές μπορείτε να μάς αναφέρετε, έτσι «στα πε-
ταχτά»; 

Α.Π.: Ο Πάνας ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου 
1927 από μία ομάδα νεαρών Ελλήνων, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν 
από τη Σμύρνη. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου 
πραγματοποίησαν την πρώτη τους εκδρομή, 
στον Πόρο. Τον Αύγουστο του 1930, 16 μέλη 
ανέβηκαν για πρώτη φορά στην κορυφή του 
Ολύμπου. Ένα μήνα αργότερα δημοσιεύτηκε 
και το πρώτο τεύχος του περιοδικού. Κατά το 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σταμάτησε η έκδοσή 
του γιατί τα γραφεία είχαν επιταχθεί από τους 
Γερμανούς. Το 1945, με το τέλος του πολέμου, 
ξανάρχισε η έκδοση του περιοδικού. Η χιλιο-
στή πεζοπορεία εορτάστηκε στις 23 Ιουνίου 
1946. Το 1951 αγοράστηκε ένα κτήμα στο κέ-
ντρο της Αττικής, ενώ το 1986 μετακομίσαμε 
στα σημερινά γραφεία της Οδού Αριστοτέ-
λους. Το 1992 ιδρύθηκε η Ορειβατική Ομάδα 
Νέων και από το 1999 δίνεται η ευκαιρία σε 
μέλη της να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν 
δίπλωμα αρχηγού βουνού. Ο δικτυακός τό-
πος του συνδέσμου δημιουργήθηκε το 2001 
(www.panas.gr). Εκεί μπορείτε να βρείτε πε-
ρισσότερες πληροφορίες. 

Εφημ.: Σε ποιούς στόχους αφοσιώθηκε ο 
σύνδεσμος; 

Α.Π.: Ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με 
την ορειβασία και τον τουρισμό. Επιπλέον 
οργανώνουμε λογοτεχνικές βραδιές. Τα πρε-
σβύτερα μέλη γεμίζουν κάθε εβδομάδα ένα 
λεωφορείο και πηγαίνουν σε κάποιο μέρος 
όπου πεζοπορούν για τρεις ώρες περίπου. 
Κατόπιν καταλήγουν σε μία ταβέρνα, όπου 
τρώνε και τραγουδάνε μέχρι να έρθει η ώρα 
να ξαναμπούν στο λεωφορείο. Οι νέοι πραγ-
ματοποιούν συνήθως διήμερες εκδρομές και 
διανυκτερεύουν σε καταφύγια. Δύο φορές 
βοήθησα και στην οργάνωση ταξιδιών στην 
Αυστρία, στο Ζάλτσκαμμεργκουτ και το Τυ-
ρόλο. Όσοι συμμετείχαν επέστρεψαν ενθου-
σιασμένοι. 

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

Α.Π.: Δεν ισχύει τόσο πολύ για το σύνδεσμό 
μας. Ο «Πάνας» αριθμεί σήμερα 150 μέλη, εκ 
των οποίων το 1/3 είναι ηλικίας κάτω των 40 
ετών. Φυσικά πάντα θέλουμε να κερδίζουμε 
νέα μέλη. Καταρχήν μπορεί ο καθένας να γί-
νει μέλος μας. Αρχικά είναι για μικρή χρονική 
περίοδο δόκιμο μέλος και μετά γίνεται κανο-
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νικό μέλος κατόπιν προτάσεως δύο παλιότε-
ρων μελών. Η ετήσια συνδρομή είναι σχεδόν 
συμβολική, ανέρχεται σε 20 ευρώ. Όμως και 
άνθρωποι που δεν είναι μέλη μας μπορούν 
να έρχονται δοκιμαστικά στις εκδρομές μας. 

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

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

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

κό. Μπορεί να το κατανοήσει μόνο όποιος 
έχει στα αλήθεια βρεθεί ψηλά, όποιος έχει 
ανεβεί σε πολλές κορυφές. Κερδίζει κανείς 
πάμπολλες εντυπώσεις: Το να βλέπεις τον 
κόσμο από ψηλά, το κελάιδισμα των που-
λιών, ο υπέροχος αέρας. Είναι ένα απερίγρα-
πτο συναίσθημα, το να ανεβαίνεις για πρώτη 
φορά μία κορυφή. Θυμάμαι συχνά δύσκο-
λες αναβάσεις. Πολλές φορές είχαμε να αντι-
μετωπίσουμε απότομες ανηφόρες για ώρες 
ολόκληρες. Όταν φτάνει κανείς όμως επάνω 
νοιώθει στον έβδομο ουρανό. Η ικανοποίη-
ση να έχει κατακτήσει κανείς την κορυφή εί-
ναι ένα απίθανο συναίσθημα. Δεν μπορώ να 
φανταστώ τίποτε ωραιότερο. 

Εφημ.: Ζήσατε την ορειβασία επί μακρόν 
στην Αυστρία. Διαφέρει κάτι στην Ελλάδα; 

Α.Π.: Στην Αυστρία μπορεί να ανεβεί κανείς 
με κλειστά τα μάτια γιατί οι διαδρομές είναι 

σημαδεμένες τέλεια και τα περάσματα και 
τα μονοπάτια είναι φροντισμένα πολύ καλά. 
Αυτό στην Ελλάδα δεν ισχύει. Συμμετέχουμε 
όμως στη σηματοδότηση των διαδρομών 
για να κάνουμε την ορειβασία ασφαλέστερη. 
Μία άλλη διαφορά έγκειται στην ποικιλία της 
βλαστήσεως των ελληνικών βουνών. Συνα-
ντά κανείς πάμπολλα είδη δέντρων, ενώ π.χ. 
στις Άλπεις κυριαρχεί το έλατο. Εννοείται ότι 
και το κλίμα είναι διαφορετικό αλλά δεν πρέ-
πει να απατάται κανείς: Χιόνι υπάρχει, ακρι-
βώς όπως και στις Άλπεις και τα ελληνικά 
βουνά μόνο ακίνδυνα δεν είναι. 

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

Α.Π.: Ο σύνδεσμος δεν πρέπει να γερά-
σει. Ο ενθουσιασμός των νεότερων πρέπει 
να παρακινήσει και άλλους νέους που επι-
δίδονται χωρίς να έχουν ανεβεί άλλη φορά 
σε βουνό σε μία μακρά, επίπονη πορεία και 
το ευχαριστιούνται. Θυμάμαι όταν ανέβηκα 
στην Αυστρία την Tauplitzalm. Τότε έκλαιγα 
από τους πόνους. Χρειάστηκε να περάσει λί-
γος καιρός ακόμη για να γίνω παθιασμένος 
ορειβάτης. Σήμερα χαίρομαι για το πόσο ευ-
τυχείς είναι οι νέοι όταν ανεβαίνουν για πρώ-
τη φορά σε μία κορυφή. Το όνειρό μου είναι 
να εξακολουθήσουν και στο μέλλον οι νέοι 
να ενδιαφέρονται για την ορειβασία και να 
γίνουν έτσι συνεχιστές της παραδόσεως του 
συνδέσμου μας.

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

έχει στα αλήθεια βρεθεί ψηλά, όποιος 
έχει ανεβεί σε πολλές κορυφές.
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Μονοπάτι (ετυμ. μονο- + -πατιον 
< πατώ). Το στενό δρομάκι που 
ανοίγεται σε υπαίθρια περιοχή 

από τη συχνή διάβαση ανθρώπων ή ζώων 
από το σημείο αυτό και στο οποίο μπορεί 
να βαδίζει ένας μόνος άνθρωπος ή ζώο.

Το εκάστοτε λεξικό μας εξηγεί απλά μια 
λέξη για τον κάθε ενδιαφερόμενο που θα 
ανατρέξει στις σελίδες του. Εμείς το περ-
πατήσαμε το μονοπάτι που ένωνε τη Χώρα 
της Άνδρου με το Κόρθι σε μια από τις εκ-
δρομές μας. Ένα από τα πολλά μονοπάτια 
της Άνδρου που οδηγούν τον περιηγητή 
στις διάφορες ορατές ή κρυφές του αν-
δριώτικου πολιτισμού. Αυτή τη φορά τη 
φορά δεν ανεβήκαμε ψηλά, αυτή τη φορά 

δεν πλησιάσαμε πιο κοντά στον Θεό όπως 
ματαιόδοξα φωνάζουμε μέσα στον ενθου-
σιασμό μας όταν φτάνουμε στην κορυφή 
ενός βουνού και ατενίζουμε από ψηλά. 
Αυτή τη φορά περπατήσαμε εκεί που περ-
πατούσαν ταπεινοί χωρικοί με τα ταπεινά 
τους ζώα (βλέπε όνοι και ημίονοι), για να 
πάνε στη Χώρα για δουλειές, στο χωράφι 
για την καλλιέργεια του, στον νερόμυλο για 
να φτιάξουν το αλεύρι του σπιτιού. Αυτή τη 
φορά περπατήσαμε πάνω στις όμορφα 
τοποθετήμενες πέτρες, σκαλοπάτια για τις 
ανηφοριές μας, ανάμεσα στις αιμασιές, 
αναβαθμίδες συγκράτησης των επικλι-
νών εδαφών, ανάμεσα στα πετροκάλυβα, 
ανάμεσα στους μισογκρεμισμένους νερό-

> ΜΟΝΟΜΑΤΙΑ ΖΩΗΣ: ΑΝΔΡΟΣ
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μυλους-σύγχρονη καταγραφή μετρά τον 
αριθμό των νερόμυλων σε 160 στο νησί- 
ανάμεσα σε όμορφους οικισμούς όπως 
την Κοχύλου, ανάμεσα στα ερείπια της δεύ-
τερης πιο μεγάλης καστροπολιτείας του 
νησιού στα χρόνια της βενετοκρατίας του 
Αιγαίου. 

Είδαμε μια άλλη Άνδρο μια άγνωστη Άν-
δρο, άγνωστη και παραμελημένη από τους 
ίδιους του Ανδριώτες. Θα ήθελα τα πέτρινα 
σκαλιά του μονοπατιού να συντηρηθούν 
και να καθαριστούν. Θα ήταν ωραία εάν 
οι νερόμυλοι που είδαμε στο φαράγγι των 
Διποταμάτων-σε μήκος 5 περίπου χιλιομέ-
τρων υπάρχουν 24 νερόμυλοι- να αναστη-
λωθούν και να αποτελέσουν τη βάση 

Το όνομα της Άνδρου ανάγεται στη 
μυθολογία. Η επικρατέστερη εκδοχή 
είναι αυτή που θέλει ως πρώτο οικιστή 
του νησιού τον Άνδρο. Ο Ανδρεύς είχε 
θεϊκή καταγωγή και πατέρας του ήταν ο 
Άνιος, γιος του θεού Απόλλωνα, μητέ-
ρα του δε ή Κρέουσα ή Ροιώ, κόρη του 
Σταφύλου, γιου του θεού Διόνυσου. Η 
μυθολογική καταγωγή των κατοίκων του 
νησιού ερμηνεύει την κυρίαρχη λατρεία 
του θεού Διόνυσου και την παρουσία 
των θεών- προγόνων στα νομίσματά 
τους.

Την περίοδο της Επανάστασης σημα-
ντικό ρόλο έπαιξε για το αγωνιζόμενο 
νησί η ναυτική δύναμη που ήταν αρκετά 
ισχυρή , αναπτυγμένη ακόμα από το 
τέλος του 18ου αιώνα. Μετά την ίδρυ-
ση του ελληνικού κράτους, η ναυτιλία 
γνωρίζει μεγάλη πρόοδο και στο νησί 
είναι φανερά και σήμερα τα σημάδια 
του πλούτου που συσσώρευσε αυτή η 
περίοδος. Στο τέλος του αιώνα -1989- με 
την ανακάλυψη του ατμού σαν δύναμη 
κίνησης, πρώτοι οι Ανδριώτες εφοπλι-
στές στρέφονται στη νέα τεχνολογία. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το όνομα της Άνδρου ανάγεται στη 

μυθολογία. Η επικρατέστερη εκδοχή 
είναι αυτή που θέλει ως πρώτο οικιστή 
του νησιού τον Άνδρο. Ο Ανδρεύς είχε 
θεϊκή καταγωγή και πατέρας του ήταν ο 
Άνιος, γιος του θεού Απόλλωνα, μητέ-
ρα του δε ή Κρέουσα ή Ροιώ, κόρη του 
Σταφύλου, γιου του θεού Διόνυσου. Η 
μυθολογική καταγωγή των κατοίκων του 
νησιού ερμηνεύει την κυρίαρχη λατρεία 
του θεού Διόνυσου και την παρουσία 
των θεών- προγόνων στα νομίσματά 
τους.

Την περίοδο της Επανάστασης σημα-
ντικό ρόλο έπαιξε για το αγωνιζόμενο 
νησί η ναυτική δύναμη που ήταν αρκετά 
ισχυρή , αναπτυγμένη ακόμα από το 
τέλος του 18ου αιώνα. Μετά την ίδρυ-
ση του ελληνικού κράτους, η ναυτιλία 
γνωρίζει μεγάλη πρόοδο και στο νησί 
είναι φανερά και σήμερα τα σημάδια 
του πλούτου που συσσώρευσε αυτή η 
περίοδος. Στο τέλος του αιώνα -1989- με 
την ανακάλυψη του ατμού σαν δύναμη 
κίνησης, πρώτοι οι Ανδριώτες εφοπλι-
στές στρέφονται στη νέα τεχνολο-
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για ένα υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης. 
Θα ήθελα στο όμορφο πέτρινο τοξοτό 
γεφυράκι που φωτογραφηθήκαμε όλοι 
μαζί να γίνονται εργασίες συντήρησης 
και αναστήλωσης κατά τακτά διαστή-
ματα. Θα ήθελα οι τοπικές αρχές να συ-
νεργαστούν και να διατηρήσουν αυτή 
την πολιτιστική κληρονομιά και να μη την 
αφήσουν να καλυφτεί από την ανεξέλε-
γκτη χλωρίδα.

* * *

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον Λεωνίδα Σταθάκη για την 
πολύ ωραία ξενάγηση που μας έκα-

νε. Καλύτερη ξενάγηση δεν θα μπορού-
σαμε να έχουμε.

Γιώργος Ξενιώτης

Μετά το 1900 η ναυτική δύναμη του νησιού 
στον εμπορικό στόλο γνωρίζει ραγδαία 
ανάπτυξη και παίρνει την πρώτη θέση στην 
Ελλάδα και τον κόσμο. 

Κατά την προχριστιανική εποχή στην 
Άνδρο φαίνεται να λατρεύονταν οι περισ-
σότερες θεότητες από το Ελληνικό Πάν-
θεον, με ιδιαίτερα διαδεδομένη τη λατρεία 
του Διόνυσου. Ιδιάζουσες θεότητες ήταν 
η Ταυροπόλος Αθηνά, η Ίσιδα, της οποία 
σώζεται ύμνος χαραγμένος σε μάρμαρο, 
180 περίπου στίχων, ο Μίθρας. Η εξάπλω-
ση του Χριστιανισμού στην Άνδρο δεν 
είναι γνωστό πότε έγινε. Οι αρχαιολογικές 
έρευνες έχουν φέρει στο φως ψηφιδωτά 
δάπεδα Εκκλησιών, ρυθμού βασιλικής, 
στην Παλαιόπολη από την Πρωτοβυζαντι-
νή περίοδο. Αρχιτεκτονικά γλυπτά προερ-
χόμενα από τη Χώρα έχουν επίσης βρεθεί. 
Βυζαντινές εκκλησίες 11ου και 12ου αιώνα 
διατηρήθηκαν ως τις μέρες μας.
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Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος 
(στο πίσω μέρος των Αγ. Θεοδώρων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 2007
04/11 Πλατανάκι – Βοιωτίας

Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Αργυροπούλου Άννα
Αναχώρηση: 8.30

11/11 Λούτσα – Κεντρική Εύβοια
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Σπυρούδης Θεόδωρος
Αναχώρηση: 8.30

18/11 Υψηλάντης – Βοιωτία
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Λουκάς Γεώργιος
Αναχώρηση: 8.30

25/11 Καμπιά – Κεντρική Εύβοια
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Σπυρούδης Θεόδωρος
Αναχώρηση: 8.30

02/12 Ελικώνας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Λουκάς Γεώργιος
Αναχώρηση: 8.30

09/12 Ευαγγελίστρια – Βοιωτία
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Φίνου Ντίνα
Αναχώρηση: 8.30

16/12 Μακρυκάπα – Κεντρική Εύβοια
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Καραδήμα Μαρία

 2008
13/01 Βίλλια – Πόρτο Γερμενό

Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Καραδήμας Αθανάσιος
Αναχώρηση: 8.30

20/01 Άγιος Αθανάσιος – Εύβοια
Αρχηγός: Σπυρούδης Θεόδωρος
Αναχώρηση: 8.30

27/01 Δαυλεία – Μονή Ιερουσαλήμ
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Φιλίππου Κωνσταντίνος
Αναχώρηση: 8.30

03/02 Κολάκα – Σκάλα Αταλάντης
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Αρχηγός: Φίνου Ντίνα
Αναχώρηση: 8.30

10/02 Όσιος Μελέτιος – Οινόη
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Φιλίππου Κωνσταντίνος
Αναχώρηση: 8.30

17/02 Αγοριανή
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Καραδήμας Αθανάσιος
Αναχώρηση: 8.30

24/02 Άγιος – Εύβοια
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Πατσάλη Αντωνία
Αναχώρηση: 8.30

02/03 Αμφίκλεια – Πολύδροσο
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Σταυρίδου Γιούλη
Αναχώρηση: 8.30

08 έως 11/03 Καθαρά Δευτέρα
 Πληροφορίες στα γραφεία μας
16/03 Όσιος Πατάπιος – Λίμνη Ηραίου 

– Περαχώρα
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Κατσαρού Ένικα
Αναχώρηση: 8.30

23/03 Ληγουριό – Μονή Καλαμίου
Αρχηγός: Λάππα Δέσποινα
Αναχώρηση: 8.30

30/03 Παλαιά Επίδαυρος
Φυσιολατρική 
Αρχηγός: Κασιώλα Καλλιόπη
Αναχώρηση: 8.30

06/04 Ναύπλιο
Αρχηγός: Αργυροπούλου Άννα
Αναχώρηση: 8.00

13/04 Σπήλαια Λιμνών
Αρχηγός: Κασιώλα Καλλιόπη
Αναχώρηση: 8.00

20-04 Μενδενίτσα - Φθιώτιδα
Αρχηγός: Πατσάλη Αντωνία
Αναχώρηση: 8.00

Νοέμβριος 2007 - Ιούνιος 2008
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Αφετηρία και τέρμα των ορειβατικών εκδρομών είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων & Βασ. Ηρακλείου).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
19-20/01 ΜΑΙΝΑΛΟ (1980μ.) 
 (Κοπή πίτας - Διαμονή σε καταφύγιο)

Αρχηγοί: Αγγελοπούλου Δήμητρα, Βα-
σιλοπούλου Φιλιώ
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη
 

03/02 ΑΡΑΧΝΑΙΟ 
 (Ανάβαση στην κορυφή) 

Αρχηγοί: Κουκουβάος Σπύρος, Αυγέρης 
Τάσος
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη

23-24/02 ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΡΕΙΑ (2376μ.)  
(Ανάβαση στην κορυφή – Διανυκτέ-
ρευση στο καταφύγιο)
Αρχηγοί: Παπαντωνίου Μαρία, Τσιρδή-
μος Θεόδωρος 
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
Β.Δ.: Δύσκολη
 

08-10/03 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Β. ΠΗΛΙΟΥ - ΖΑΓΟΡΑ  
(Διάσχιση μονοπατιών στο δασικό 
σύμπλεγμα του Β. Πηλίου)
Αρχηγοί: Κουτσελίνης Βαγγέλης
Ξενιώτης Γιώργος 
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη

30/03 ΔΙΑΣΧΙΣΗ Ε4 ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Αρχηγοί: Κουκουβάος Σπύρος, Μπαβέας 
Τάκης
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη
 

12-13/04 ΤΣΑΚΑΛΑΚΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (1710μ.) 
(Ανάβαση στην κορυφή – Διαμονή στο 
σχολείο και σκηνές)
Αρχηγοί: Αγγελοπούλου Δήμητρα, Αυ-
γέρης Τάσος
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
Β.Δ.: Μέτρια

9-11/05 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ -ΑΡΑΧΘΟΣ 
(Ανάβαση στην Στρογγούλα)
Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος, Αλαφιώτης 
Αντώνης 
Αναχώρηση: Παρασκευή 18:30 μ.μ.
Β.Δ.: Δύσκολη

25/05 ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ (990μ.)
 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ

Αρχηγοί: Μάνδαλος Κώστας, Αυγέρης 
Τάσος 
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Β.Δ.: Εύκολη
 

14-16/06 ΓΡΑΜΜΟΣ (Κορυφή Αρένες) 
Αρχηγοί: Βασιλοπούλου Φιλιώ, Κοτσίδης 
Νίκος, Αγγελοπούλου Δήμητρα 
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
Β.Δ.: Δύσκολη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
06/01 Θεοφάνεια – Κτήμα στο Μάτι

Αναχώρηση πούλμαν από την πλατεία 
Κλαυθμώνος 8:30 π.μ.

17/01 Προβολή διαφανειών από Περού
Κώστας Χρυσοστόμου. 
Ώρα έναρξης προβολής: 20:00 μ.μ.

07/02 Προβολή διαφανειών από Άλπεις
Τάσος Αυγέρης. 
Ώρα έναρξης προβολής: 20:00 μ.μ.

28/02 Εορτασμός Τσικνοπέμπτης
Στα γραφεία μας. 
Ώρα προσέλευσης: 19:30 μ.μ.

19/03 Εορτασμός της εθνικής επετείου 
της 25ης Μαρτίου
Ώρα έναρξης 20:30 μ.μ

20/03 Προβολή διαφανειών με θέμα:  
«Διασχίσεις Ελληνικών Ορεινών 
Συγκροτημάτων»
Κοτσίδης Νίκος. 
Ώρα έναρξης προβολής: 20:00 μ.μ

17/04 Διάλεξη με θέμα:  
«Τα δάση της Ελλάδας»
Ώρα έναρξης: 20:00 μ.μ
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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.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

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

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

Αγγελοπούλου Δήμητρα 6977 074359
Αλαφιώτης Αντώνης 6977 242014
Αυγέρης Τάσος 6932 162826
Βασιλοπούλου Φιλιώ 9678 335918
Κοτσίδης Νίκος 210 9326759
Κουκουβάος Σπύρος 210 6617551

Κουτσελίνης Βαγγέλης 6977 539794
Μάνδαλος Κώστας 6974 875443
Μπαβέας Τάκης 210 8074735
Ξενιώτης Γιώργος 6942 846353
Παπαντωνίου Μαρία 6947 321483
Τσιρδήμος Θοδωρής 6944 363785

Παραθέτουμε τα τηλέφωνα των αρχηγών των εκδρομών της ορειβατικής ομάδας, για όσους 
επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους:




