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Συνηθίζεται σε όσους αναλαμβά-
νουν κάποια θέση ευθύνης, που 

το κοινωνικό πλαίσιο περιβάλλει με 
ένα άρωμα εξουσίας, να κάνουν 
βαρύγδουπες δηλώσεις, να έχουν 
πρωτότυπες και ευφάνταστες ιδέες 
και να υπόσχονται μια νέα πορεία. 

Επικρατεί η κατεστημένη αντίλη-
ψη, πως μια νέα διοίκηση συνοδεύ-
εται με μια νέα διαχείριση,  πως πρέ-
πει να αλλάξει τα πράγματα. Η αντί-
ληψη αυτή τις περισσότερες φορές, 
αντανακλά την κόπωση της κοινω-
νίας, κόπωση που απορρέει από 
την εγγενή νοσηρότητα της εποχής 
της, η οποία με τη σειρά της, επι-
βάλλει την ανάγκη για αλλαγή. Οι 
νέες διοικήσεις πάλι, σε πολλούς 
κοινωνικούς χώρους, συνηθίζουν 
να αντιμετωπίζουν το θέμα, όπως 
κάποιος που ανακαινίζει το σπίτι 
του:  Καινούργια έπιπλα, νέα διαρ-
ρύθμιση χώρων, αλλαγή χρωμά-
των…

Υπάρχουν όμως και κοινότητες, 
που αποπνέουν -ευτυχώς ακόμη- 

υγεία, ομορφιά και φρεσκάδα. Κοι-
νότητες που δοκιμάστηκαν στο 
χρόνο και άντεξαν. Αντιμετώπισαν 
δυσκολίες, προβλήματα, νοσηρές 
και διαλυτικές πρακτικές, με μια αξι-
οθαύμαστη υπομονή, εσωτερική 
δύναμη, σύνεση και σοφία, δίδαξαν 
αρχές και ήθος, άντεξαν στο χρόνο 
και βγήκαν δυνατότερες και  ωριμό-
τερες, βαδίζοντας σταθερά στο μο-
νοπάτι των φυσικών αξιών του αλη-
θινού ανθρωπισμού.

Μια από αυτές είναι- ευτυχώς- 
και το σωματείο μας. Το σωματείο 
που ίδρυσαν οι  πρωτοπόροι  ιδρυ-
τές φυσιολάτρες πριν από 86 χρό-
νια, που όχι απλά ζει στους αντίξο-
ους καιρούς μας, αλλά συνεχίζει 
να διδάσκει αξίες ζωής, όπως η φι-
λία, η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, 
η άδολη αφιλοκερδής αγάπη για 
τη φύση και  το λαϊκό πολιτισμό, η 
προαγωγή των ευγενικών ιδανικών. 

Το σωματείο που όλοι μας συ-
ναποτελούμε και είμαστε ζωντανά 
κύτταρά του. Εμείς, τα μέλη του, το 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
πραγματικό σώμα και αίμα του συλ-
λόγου. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, 
αλλά επειδή κάποιοι άνθρωποι προ-
σπάθησαν, μόχθησαν, πάλεψαν, επέ-
δειξαν τις αρετές της θυσίας και της 
παρρησίας,  έδωσαν τον καλό αγώ-
να. Έτσι κράτησαν τον σύλλογο ζω-
ντανό, εύρυθμο, υγιή. Δεν ξεχνά-
με  ούτε τους ίδιους, ούτε τον αγώ-
να τους. Για όσους έφυγαν από κο-
ντά μας, για το μακρύ, χωρίς γυρισμό 
ταξίδι, κρατάμε πάντα την ανάμνησή 
τους στην καρδιά μας. 

Έχοντας την επίγνωση της ιστορί-
ας του σωματείου μας και τη συναί-
σθηση ότι διαχειριζόμαστε συλλογι-
κά πράγματα που δεν είναι ιδιοκτη-

σία μας, συνεχίζουμε για να διατηρή-
σουμε αυτό που παραλάβαμε. Συντη-
ρούμε το όμορφο μονοπάτι που άνοι-
ξαν οι πρωτοπόροι μας και βαδίζουμε 
απαρέγκλιτα σ’ αυτό. 

Η καινοτομία και η δέσμευσή μας, 
θα βρίσκεται μόνο στην ικανότητα 
που καλούμαστε να επιδείξουμε, να 
εμπνεύσουμε σε όλα τα μέλη τον εν-
θουσιασμό για δημιουργική συμμετο-
χή στη ζωή του σωματείου.  Να ανα-
δείξουμε την ιδιότητα του μέλους, σαν 
το σημαντικότερο αξίωμα για τον φυ-
σιολάτρη του ΠΑΝΑ.  

Γ. Χρονόπουλος

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΙΝΑ ΤΣΟΥΤΖΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΠΗ ΚΑΣΙΩΛΑ

ΤΑΜΙΑΣ    ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΡΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
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13 Οκτωβρίου 2013 

Τον Οκτώβρη που μας πέρασε ο Πάνας 
βρέθηκε στο γειτονικό μας Υμηττό σε μια 
ιδιαίτερη εκδρομή, καθώς το βουνό γέμισε 
με τις φωνές και τα χαμόγελα των νέων Πα-
νόπουλων, ηλικίας από 6 μηνών μέχρι και 12 
ετών! Αριθμός συμμετοχών 57!! Οι γονείς 
μαζί με τα παιδιά, καθώς και φίλοι του Πάνα 
συγκεντρωθήκαμε στις 10.00 το πρωί στη 
μονή Καισαριανής, από όπου ξεκίνησε η δι-

αδρομή μας. Μια επίσκεψη στην μοναδικής 
αισθητικής και ομορφιάς μονή Καισαριανής 
ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Στη συ-
νέχεια ακολουθήσαμε το ‘βοτανικό μονοπά-
τι’, μια διαδρομή που διανύει σε μεγάλο τμή-
μα το αισθητικό δάσος της Καισαριανής. Το 
τοπίο μαγικό, η βλάστηση πλούσια, η θέα 
προς το λεκανοπέδιο εξαιρετική. Κατά τη δι-
αδρομή συναντάμε μικρές πινακίδες που μας 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑ 
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η διαρκής κίνηση του Συνδέ-
σμου μας στις ορεινές πε-

ριοχές της Ελλάδος συνεχίζε-
ται αδιάλλειπτα, παρ’όλες τις δύ-
σκολες συγκυρίες που περνά η 
χώρα μας. Αυτό βέβαια επιτυγχά-
νεται χάρη στα μέλη και τους φί-
λους του Πάνα, οι οποίοι δείχνουν 
εμπράκτως την αγάπη τους για 
τον ιστορικό μας Σύνδεσμο, αλλά 
και σε συνδυασμό με το πάθος 
και την αγάπη τους για τη φύση 
και τη δράση στο ύπαιθρο.

Οι εκδρομές ,της ορειβατικής 
ομάδας, αλλά και αυτές των πα-
λαιότερων και εμπειρότερων Πα-
νών, συνεχίζονται. Νέοι τόποι πα-
τιούνται, νέα μονοπάτια εξερευ-
νώνται, σε μια διαρκή αναζήτη-
ση για το νέο, το όμορφο, το συ-
ναρπαστικό που σου προσφέρει 
η φύση.

Από την Κάψια Αρκαδίας μέχρι 
την Ικαρία, από τη Στυμφαλία μέ-
χρι τη Δίρφη, και από τον Υμητό 
μέχρι τον Ελικώνα, οι Πάνες άκου-
σαν στο κάλεσμα του τραγοπό-
δαρου θεού Πάνα και γνώρισαν 
τα <μυστικά> του… Ευχόμαστε 
σε όλους καλές πεζοπορίες, κα-
λές αναβάσεις και πάντα ψηλά!! 
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πληροφορούν για την ποικιλία της βλάστη-
σης και τις ονομασίες των δέντρων. Η Φιλο-
δασική Ένωση Υμηττού έχει κάνει εξαιρετι-
κή δουλειά και οφείλουμε να προστατεύου-
με το μονοπάτι και να συντηρούμε καθαρή 
τη διαδρομή. 

Έπειτα από 40 περίπου λεπτά διαδρομής, 
φτάσαμε στην τοποθεσία Καλοπούλα, όπου 
εκεί υπάρχει μια όμορφη λιμνούλα με πολλές 
χελώνες, διάσπαρτα ξύλινα τραπεζάκια και 
ένα μικρό αναψυκτήριο του Δήμου Καισα-
ριανής. Η ομάδα μας σταμάτησε σε αυτό το 
σημείο για να χαρούμε το δάσος και τα παιδιά 
να παίξουν ανέμελα στο δάσος του βουνού. 
Ύστερα από αυτό το διάλλειμμα, επιστρέψα-
με από την ίδια διαδρομή, κάνοντας μια μικρή 
παράκαμψη προς τη Μονή Ταξιαρχών.

Ήταν μια υπέροχη εκδρομή, στην οποία τα 
μικρά παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρι-
στούν περισσότερο μεταξύ τους, να περπα-
τήσουν μαζί στο ορεινό τοπίο με ασφάλεια, 
καθώς και μια καλή ευκαιρία για τους μεγά-
λους Πάνες να ανταμώσουμε και να σχεδι-
άσουμε τις νέες εξορμήσεις του Συνδέσμου 
μας! Ευχαριστούμε πολύ όσους ήρθαν το 
πρωινό της Κυριακής στον Υμηττό και πά-
ντα καλές και ασφαλείς αναβάσεις! 

Ευχόμαστε στους μικρούς μας φίλους κα-
λές εκδρομές και ραντεβού στην επόμενη 
παιδική εκδρομή του Πάνα!   

Β.Κουτσελίνης
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33 Πάνες, το πρωινό της Κυριακής, ετοι-
μάστηκαν για την ανάβαση στο ψη-

λότερο βουνό της Εύβοιας, τη Δίρφη τη να-
ζού!

Η διάθεση για ορειβασία μεγάλη και η 
ομάδα, αποτελούμενη από παλιούς και νέ-
ους ορειβάτες, έτοιμη για αυτή τη φθινοπω-
ρινή εξόρμηση στο απαιτητικό αυτό βουνό.

Μια στάση στην Αρτάκη επιβεβλημένη, 
για ένα μικρό κολατσιό και στη συνέχεια το 
πούλμαν μας με κατεύθυνση τη Στενή Δίρ-
φυος, ανηφόρισε για τα ψηλά. Ο καιρός, αν 
και ηλιόλουστος στα χαμηλά, όσο πλησιάζα-
με προς το χωριό, έκλεινε με συμπαγή σύν-
νεφα και ένα δυνατό αέρα. Αφού φτάσαμε 
στο χωριό, συνεχίσαμε για το διάσελο Δίρ-
φης-Ξεροβουνίου, όπου και το σημείο όπου 
θα ξεκινούσε η ανάβαση. Ο αέρας δυνάμω-
νε, αλλά η ομάδα εξοπλίστηκε με καλή διά-
θεση και ξεκίνησε την πορεία για το καταφύ-
γιο του ΕΟΣ Χαλκίδας, στα 1040 μέτρα περί-
που. Ένα μικρό διάλειμμα στο καταφύγιο και 
μετά ξεκινούσε η επίπονη ανάβαση προς τον 
κυρίως όγκο του βουνού. Μετά από 15 λε-
πτά περίπου επίπεδης σχεδόν πορείας, φτά-
σαμε στη θέση Λειρί, στα 1100 μέτρα. Η νέ-
φωση πυκνή, αλλά η ομάδα ορεξάτη για να 
ανέβει ψηλότερα. 

Όσο σκαρφαλώναμε ψηλότερα, ο αέρας 
δυνάμωνε, η ομίχλη ακόμα πιο πυκνή, η ομά-
δα όμως του Πάνα κέρδιζε συνεχώς ύψος. 
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, κα-
ταφέραμε να προσεγγίσουμε τα 1350 μέτρα, 
λίγο χαμηλότερα από το σημείο "Πόρτες". 

Ο καιρός πλέον πάνω στη ράχη πολύ άσχη-
μος, οι ριπές του ανέμου να μας πλευροκο-
πούν και η απόφαση για επιστροφή ήταν επι-
βεβλημένη, καθώς προείχε η ασφάλειά μας. 
Με την ομάδα μας συγκροτημένη χωρίς να 
έχει διασπαστεί, κατευθυνθήκαμε προς το 
Λειρί, το μοναδικό σημείο κατάβασης από 
τον κώνο.

Η επίσκεψή μας στο καταφύγιο ήταν ένα 
ωραίο διάλειμμα για ζεστό τσάι. Μετά την 
ευχάριστη φιλοξενία των φίλων μας του 
ΕΟΣ Χαλκίδας, αφήσαμε τη ζεστασιά του 
καταφυγίου και ακολουθήσαμε το μονοπά-
τι Σ2, που οδηγεί προς τη Στενή, μέσα από 
πυκνό δάσος από έλατα, καστανιές, φλαμου-
ριές και πεύκων χαμηλότερα. Το τοπίο μα-
γικό, τα μανιτάρια παντού διασκορπισμένα 
στις βρεγμένες φυλλωσιές και ένας ζωγραφι-
κός πίνακας γεμάτος αστραποκαμένους κορ-
μούς δέντρων, συνέθεταν ένα σκηνικό απα-
ράμιλλης ομορφιάς!

Η Στενή, αυτό το όμορφο ορεινό χωριό 
της Εύβοιας, με το ποτάμι του και τα επιβλη-
τικά πλατάνια, ήταν ο επόμενός μας σταθμός, 
όπου η ομάδα μας γευμάτισε σε παραδοσια-
κή ταβέρνα με πλούσια εδέσματα. Το κρασά-
κι σε συνδυασμό με τις εικόνες του βουνού 
νωρίτερα, προσέδωσε στην ώρα ευτυχία και 
ευθυμία στα παιδιά! Άλλη μια όμορφη ανά-
βαση του Πάνα είχε λάβει τέλος και αναμνή-
σεις από το βουνό θα μας συντρόφευαν για 
την επόμενη βδομάδα στο δύσκολο αστικό 
περιβάλλον… 

Β.Κουτσελίνης   

17 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΡΦΗ (1743μ.)

Δίρφη
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Δίρφη

Τον Ιούνιο που μας πέρασε, τα μέλη μας 
Νίκος Κοτσίδης και Δημήτρης Δαμια-

νίδης, πραγματοποίησαν μια εντυπωσια-
κή και συνάμα πολυήμερη διάσχιση του κε-
ντρικού συγκροτήματος του όρους Περι-
στέρι (ή Λάκμος), καθώς και της επίσης πα-
νέμορφης οροσειράς της Κακαρδίτσας. Η 
διάσχιση εντυπωσιακή, επίπονη, με πολ-
λές απαιτήσεις από την πλευρά του ορειβά-
τη, έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη μας να 
γνωρίσουν από κοντά τα αλπικά πεδία αυ-
τών των δύο μεγάλων ελληνικών βουνών, 
καθώς η πορεία γινόταν σχεδόν αποκλει-
στικά στην αλπική ζώνη. Οι διανυκτερεύ-

σεις έγιναν σε αντίσκηνα με πλήρη ορειβα-
τικό εξοπλισμό για μαγείρεμα στο ύπαιθρο 
και αυτονομία στο βουνό. Παρ’ όλο ότι ο 
Ιούνιος θεωρείται καλοκαιρινός μήνας, στο 
Περιστέρι τα χιόνια στις ψηλές κορφές δεν 
είχαν λιώσει και το κρύο το βράδυ έντονο, 
καθώς η θερμοκρασία έπεφτε κατακόρυφα 
κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου.

Το τοπίο εκπληκτικό, οι κορφές από-
τομες από τη μια πλευρά τους και ήπι-
ας κλίσης από την άλλη, δημιουργού-
σαν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς, που 
έρχεται να αποδείξει περίτρανα την 
μοναδικότητα των ελληνικών βουνών 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (2295μ) - ΚΑΚΑΡΔΙΤΣΑ (2469μ) 
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της Νότιας Πίνδου. Οι αδιάσπαστοι 
και συμπαγείς όγκοι στις περιοχές του 
Ασπροποτάμου, τα όμορφα χωριά των 
Τζουμέρκων με την αυστηρή αρχιτεκτο-
νική και την έντονη χρήση της πέτρας, 
η πυκνή βλάστηση σε συνδυασμό με την 
απομόνωση του τοπίου, συνθέτουν ένα 
ορεινό περιβάλλον που δεν έχει τίποτα 
να ζηλέψει από αντίστοιχα της Κεντρι-
κής Ευρώπης.    Περιστέρι, Κακαρδίτσα

Η τοπογραφία της παρουσιάζει αντιθέσεις, 
καθώς εμφανίζει καταπράσινες πλαγιές 

και γυμνούς απότομους βράχους. Το νησί είναι 
ορεινό στο μεγαλύτερο μέρος του. Διασχίζεται 
από την οροσειρά του Αθέρα (Πράμνος), του 
οποίου η υψηλότερη κορυφή είναι 1.041 μέ-
τρα. Η πλειονότητα των χωριών χαρακτηρίζο-
νται ορεινά, κάτι που οφείλεται στην ανάγκη 
προστασίας των κατοίκων από τις πειρατικές 
επιδρομές στο Μεσαίωνα. Η Ικαρία έχει παρά-
δοση στην παραγωγή ενός δυνατού κόκκινου 
κρασιού, γνωστού από τον Όμηρο ως "Πρά-
μνειος Οίνος". Το νησί είναι σε μεγάλο κομμάτι 
του καλυμμένο από βλάστηση, κουμαριές, πρί-
νους και πευκοδάση. Υπάρχουν επίσης αφθο-
νία νερών. Στα δυτικά υπάρχει το δάσος του 

Ράντη, ένα από τα σπανιότερα χαρακτηριστι-
κά μεσογειακά προϊστορικά δάση. Μέρος του 
νότιου τμήματος του νησιού έχει καταστρα-
φεί από πυρκαγιά το 1993. Υπάρχουν σπάνια 
και μοναδικά είδη ζώων στο νησί, όπως η σαύ-
ρα "κορκόφυλας", αλλά και ιδιαίτερη χλωρίδα. 
Εκτός από συνηθισμένα ζώα, χαρακτηριστικά 
είναι τα ημιάγρια κατσίκια ελευθέρας βοσκής 
(τα λεγόμενα "ρασκά" = ορεσκά, ορεσίβια), τα 
οποία συναντώνται παντού, διαταράσσοντας 
την χλωρίδα του νησιού με την υπερβόσκη-
ση. Το κλίμα της Ικαρίας βρίσκεται στον κλι-
ματικό τύπο του παράκτιου μεσογειακού (Csb 
κατά Köppen), δηλαδή ξηρό και σχετικά θερ-
μό καλοκαίρι και υγροί και ήπιοι χειμώνες. 

Πηγή-wikipedia

ΙΚΑΡΙΑ
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Φωτογραφίες από την εκδρομή του Πάνα στη 
Ικαρία, τον Ιούλιο του 2013
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Φωτογραφίες από την εκδρομή του Πάνα στη 
Ικαρία, τον Ιούλιο του 2013

Στη μνήμη του Απόστολου Πετρουτσά

Είσαι εδώ. Μαζί μας  στα βουνά, στα φαράγγια, στα μονοπάτια του δάσους, στο παγωμένο 
αγέρι, στo νότισμα της βροχής, στις σκιές της ομίχλης, στη χιονοθύελλα. Στο πελεκούδι που 
τριζοβολάει στο τζάκι του καταφυγίου, στον γλυκό το λόγο, στο πιπεράτο αστείο, στα ποτή-
ρια των φίλων που υψώνονται.

Δεν σε ξεχνάμε συνοδοιπόρε. Μάθαμε αυτό που κι εσύ γνώριζες: Πως οι κορφές υπάρ-
χουν, για να μας κάνουν να κοιτάζουμε πάντα ψηλά.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τον ορθοπαιδικό ιατρό Ιάσονα Πετρουτσά, Διδάκτορα Πανεπιστη-
μίου Βιέννης, για την επιτυχή δύσκολη χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο της 
Ελευθερίας Δουρούμη Κωνσταντινίδου, που είχε πολλαπλό παραμελλημένο κάταγμα.

Ελευθερία Δουρούμη Κωνσταντινίδου-Χρυσούλα Κωνσταντινίδου  3/11/13

Αιγηίδα
Το τμήμα της επιφάνειας της γης που περιλαμβάνει 
ολόκληρη τη σημερινή Ελλάδα μαζί με το Αιγαίο πέ-
λαγος και τη δυτική Μ. Ασία. Στις αρχές της μειοκαί-
νου υποπεριόδου και στο τέλος της ολιγοκαίνου η 
Αιγηίδα αναδύθηκε από την Τηθύ θάλασσα. Στην τε-
ταρτογενή περίοδο κομματιάστηκε και ύστερα από 
πολλές καταβυθίσεις σχηματίστηκε το Αιγαίο πέλα-
γος, στη θέση του οποίου (όπως λένε οι γεωλόγοι), 
κάποτε υπήρχε ξηρά με το όνομα Αιγηίδα. Πριν από 
1 - 3 εκατομμύρια χρόνια έγιναν γεωλογικοί μετα-
σχηματισμοί, καθιζήσεις και τα νερά του Ατλαντι-
κού ωκεανού μπήκαν στη Μεσόγειο κι έφτιαξαν το 
Αιγαίο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, που ζούσαν στην 
Αιγηίδα, χάθηκαν. Γλίτωσαν λίγοι στις κορφές των 
βουνών, τα σημερινά νησιά, για να δημιουργήσουν 
ύστερα από χρόνια τον Αιγαίο πολιτισμό.

31ος 
Κλασικός 
Μαραθώνιος 
Αθηνών

Ο Πάνας συμμετείχε και 
φέτος στο φετινό Μαρα-
θώνιο με τους Τάσο Αυγέ-
ρη, Δημήτρη Αυγέρη, Βαγ-
γέλη Κουτσελίνη, Τάκη 
Μπαβέα, Γιάννη Χελιώ-
τη, στη κλασική διαδρο-
μή καθώς και τη Δήμητρα 
Αγγελοπούλου και το Μίλ-
το Γιούργη στα 10 χιλιόμε-
τρα. Θερμά συγχαρητήρια 
στους συμμετέχοντες.  
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Μπορεί ένας σχετικά μικρός αριθμός 
ανθρώπων να πέρασε από τη Σιβηρία 

μέσω του Βερίγγειου Πορθμού στην Αλά-
σκα, πριν περίπου 12.000 χρόνια, και να δη-
μιούργησε τους γηγενείς λαούς της Βόρειας 
και της Νότιας Αμερικής; 

Ή οι πρόγονοι των σημερινών γηγενών 
αυτών λαών να προήλθαν από άλλα μέρη 
της Ασίας ή της Πολυνησίας, με πολλαπλούς 
χρόνοι άφιξης σε διάφορες θέσεις στις δύο 
ηπείρους, από τη θάλασσα καθώς επίσης και 
από το έδαφος, σε διαδοχικές μεταναστεύ-

σεις που ξεκίνησαν πριν από 30.000 χρόνια;
Οι ερωτήσεις αυτές έχουν αναστατώσει 

τους ανθρωπολόγους, τους αρχαιολόγους 
και άλλους για δεκαετίες. 

Γενετιστές και ανθρωπολόγοι αφού ανέ-
λυσαν γενετικά στοιχεία από 29 γηγενείς 

αμερικάνικους πληθυσμούς βρήκαν ότι η 
προέλευση τους κρύβεται στη Σιβηρία κι όχι 
στη Νότια Ασία ή την Πολυνησία. 

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων από γε-
νετιστές και ανθρωπολόγους έχει προσκομί-
σει νέα γενετικά στοιχεία που μάλλον θα χα-
ροποιήσουν τους υπερασπιστές της θεωρίας 
ότι οι λαοί πέρασαν το Βερίγγειο Πορθμό. Η 
μελέτη αυτή είναι μία από τις πιο περιεκτικές 
αναλύσεις που έγιναν μέχρι τώρα, με τη χρή-
ση γενετικών στοιχείων για να πέσει άπλετο 
φως στο θέμα. 

Οι ερευνητές εξέτασαν γενετικές παραλ-
λαγές σε 678 βασικές θέσεις ή δείκτες στο 
DNA των σημερινών μελών 29 εγγενών αμε-
ρικάνικων πληθυσμών στη Βόρεια, στη Κε-
ντρική και στη Νότια Αμερική. Ανέλυσαν 
επίσης γενετικά δεδομένα από δύο σιβηρι-
κές ομάδες. 

Η ανάλυση παρουσιάζει τα εξής: 
μια γενετική ποικιλομορφία, καθώς επί-

σης και μια γενετική ομοιότητα με τις σιβη-
ρικές ομάδες, που μειώνουν ακόμα περισσό-
τερο να προέρχεται ένας εγγενής πληθυσμός 
από τον Βερίγγειο Πορθμό -- προσθέτοντας 
έτσι στα υπάρχοντα αρχαιολογικά και τις γε-
νετικές αποδείξεις ότι οι πρόγονοι των γηγε-
νών του Αμερικάνικου Βορρά και Νότου ήρ-
θαν από τη βορειοδυτική διαδρομή. 

μια μοναδική γενετική παραλλαγή εί-
ναι διαδεδομένη στους γηγενείς Αμερικα-

νούς και στις δύο αμερικανικές ηπείρους 
-- που δείχνει έτσι ότι οι πρώτοι άνθρωποι 
στην Αμερική προήλθαν από μια μοναδική 
μετανάστευση ή από πολλαπλά κύματα από 
μια μοναδική πηγή, κι όχι με κύματα μετα-
ναστεύσεων από διαφορετικές πηγές. Η πα-
ραλλαγή, που δεν είναι τμήμα ενός γονιδί-
ου και δεν έχει καμία βιολογική λειτουργία, 
δεν έχει βρεθεί πουθενά αλλού στον κόσμο 
σε γενετικές μελέτες εκτός από την ανατο-
λική Σιβηρία. 

Οι ερευνητές λένε ότι οι διαφορές πιθα-
νώς εμφανίστηκαν λίγο πριν από τη μετανά-
στευση στην Αμερική, ή αμέσως μετά.

"Έχουμε μια σαφή γενετική ένδειξη ότι 
η πιθανή πηγή των εγγενών αμερικανι-
κών πληθυσμών είναι κάπου στην ανατολι-
κή Ασία," λέει ο Noah A. Rosenberg, βοηθός 
καθηγητής της ανθρώπινης γενετικής κα-
θώς και ερευνητικός καθηγητής της βιοπλη-
ροφορικής, "Εάν υπήρχε ένας μεγάλος αριθ-
μός μεταναστεύσεων, και περισσότερες πη-

γές δεν θα είχαν αυτή την παραλλαγή, και 
δεν θα βλέπαμε τη διαδεδομένη παρουσία 
της μεταλλαγής στην Αμερική," εξηγεί. 

Ο Rosenberg έχει μελετήσει το ίδιο σύ-
νολο των 678 γενετικών δεικτών που χρη-
σιμοποιούνται στη νέα μελέτη σε 50 πληθυ-

σμούς σε όλο τον κόσμο, για να πληροφορη-
θεί ποιοι πληθυσμοί είναι γενετικά παρόμοι-
οι και πως μπορεί να έγινε η μετανάστευση 
για να εξηγήσουν τις ομοιότητες. Για τη Βό-
ρειο και Νότια Αμερική, η νέα έρευνα εξέτα-
σε έναν μεγάλο αριθμό γηγενών πληθυσμών 
χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό γενε-
τικών δεικτών. 

Επιπλέον, η μελέτη υπαινίσσεται ότι οι 
πρώτοι κάτοικοι ακολούθησε τις ακτές για 
να διασκορπιστούν προς το νότο στη Νότια 
Αμερική, κι όχι κατά κύματα στο εσωτερικό. 

Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι: 
Οι πληθυσμοί στις Άνδεις και στην Κε-

ντρική Αμερική έχουν γενετικές ομοιότητες. 
Οι πληθυσμοί από τη δυτική Νότια Αμερι-

κή παρουσίασαν περισσότερες γενετικές πα-
ραλλαγές από πληθυσμούς από την ανατολι-
κή Νότια Αμερική. 

Μεταξύ των πιο σχετικών πληθυσμών, αυ-
τοί που ήταν παρόμοιοι γλωσσολογικά ήταν 
επίσης και παρόμοιοι γενετικά.

Ο χάρτης δείχνει την πο-
ρεία του ανθρώπου από την 
Ανατολική Αφρική προς 
όλο τον κόσμο. Πριν 12.000 
χρόνια έγινε ο αποικισμός 
της Αμερικής, μέσω του Βε-
ρίγγειου Πορθμού, από αν-
θρώπους που ζούσαν στην 
Σιβηρία 

Ο Βερίγγειος Πορθμός 
είναι ένα θαλάσσιο στε-
νό μεταξύ του ακρωτηρί-
ου Ντεζνιόβ της Τσουκότκα 

(Ρωσία), που είναι το ανατολικότερο σημείο 
(169°43' W) της Ασίας, και του Ακρωτηρίου 
του Πρίγκηπα της Ουαλίας της Αλάσκα, που 
είναι το δυτικότερο σημείο (168°05' W) της 
Αμερικανικής Ηπείρου. 

(Συνέχεια στη σελίδα 21)

Η γονιδιακή μελέτη  
υποστηρίζει ότι έγινε ένα μοναδικό  
μεταναστευτικό κύμα από το  
Βερίγγειο Πορθμό

Πηγή: ScienceDaily, 28 Νοεμβρίου 2007
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Έχετε αναρωτηθεί πόσα πράγματα κάνετε 
κάθε μέρα που είναι ανούσια; Τι νομίζε-

τε πως είναι προτιμότερο, το διάβασμα ενός 
αγαπημένου σας βιβλίου ή η παρακολούθη-
ση μιας γνωστής τηλεοπτικής σειράς, καθι-
σμένοι αναπαυτικά στον καναπέ σας;

Τι σας αρέσει τις Κυριακές περισσότερο, 
να κάτσετε στο σπίτι και να ξεκουραστείτε, ή 
να βγείτε για ένα περίπατο στην εξοχή;

Ποιο πράγμα σας δελεάζει περισσότερο, 
ένα απολαυστικό μενού κρεατικών  και μετά  
παγωτό με σιρόπι σοκολάτας, ή ένα μίγμα 
λαχανικών μαγειρεμένα στον ατμό;

Σκεφτήκατε να πάτε με τα πόδια στη δου-
λειά σας, ή αυτό σας φαίνεται ακατόρθωτο 
χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου;

Όπως βλέπετε, η ζωή μας είναι γεμάτη δι-
λήμματα, όπου οι επιλογές μας και οι αποφά-
σεις μας καθορίζουν την ίδια μας την πορεία 
στη ζωή. Καμιά επιλογή μας δεν είναι λάθος, 
είναι απλά μια επιλογή! Αυτές οι αποφάσεις 
μας όμως θα χαράξουν και μια πορεία, ένα 
μονοπάτι, το οποίο πολλές φορές δεν έχει 
παρακλάδια…

Συνήθως στη ζωή τα ‘εύκολα’ πράγματα 
είναι πιο προσεγγίσιμα, πιο απολαυστικά! ‘Η 
μήπως όχι;

Η αλήθεια είναι πως ο σύγχρονος άν-
θρωπος θέλει ολοένα και περισσότερο ανέ-
σεις στη ζωή του, που θα τον κάνουν να μην 
κουράζεται, να μην λαχανιάζει, να μην ιδρώ-
νει, να μην σκέπτεται πολύ, να μην υπομένει 
πολύ για αυτά που ονειρεύεται να αποκτή-

σει. Θέλει να τα κάνει όλα γρήγορα και χω-
ρίς πολύ κόστος, σωματικό και πνευματικό!

Υπάρχει όμως μια μεγάλη αλήθεια. Ο άν-
θρωπος πρέπει να κουράζεται, πρέπει να 
υπομένει και πρέπει να σκέπτεται αρκετά, 
χωρίς τεχνητά μέσα, γιατί απλά έτσι είναι 
φτιαγμένος από τη φύση του!!

Η επαφή του ανθρώπου με τη φύση είναι 
το σημείο-κλειδί για την ολοκλήρωσή μας, 
σωματικά και πνευματικά. Από αυτήν προερ-
χόμαστε και σε αυτήν καταλήγουμε σε τού-
το το σύντομο ταξίδι της ζωής μας. Και όσο 
το δυνατόν συχνότερη είναι η  επαφή μας με 
αυτή, τόσο πιο πολύ θωρακίζουμε σώμα και 
μυαλό, ώστε οι επιλογές μας να είναι ουσια-
στικές, συμβατές με την προσωπικότητα και 
το χαρακτήρα μας και συνάμα πιο αληθινές 
και ωφέλιμες για τον εαυτό μας.  Πολλά άτο-
μα, ισχυρίζονται πως είναι άνθρωποι των πό-
λεων, ότι δεν τους αρέσει η φύση, το κρύο, ο 
βροχερός καιρός κλπ. Η αλήθεια είναι πως 
απαντούν σα να λένε ότι δεν τους αρέσει ο 
εαυτός τους…Είναι λάθος! Τον αγαπούν τον 
εαυτό τους, απλά δεν τους δόθηκε το κατάλ-
ληλο ερέθισμα για να αναζητήσουν περισσό-
τερο τις πτυχές του, τις δυνατότητές του, να 
αναγνωρίσουν τις αδυναμίες του και να κά-
νουν εν τέλει μια υπέρβαση!

Αυτή την υπέρβαση την έχουμε ανάγκη 
όλοι μας! Η ενασχόληση με το βουνό και τη 
φύση γενικότερα ,αλλά και τα αθλήματα αε-
ρόβιας κυρίως άσκησης ,όπως τρέξιμο, κολύ-
μπι, ποδήλατο, τα οποία έρχονται σε συνε-

χή επαφή με το φυσικό τοπίο, είναι ο κα-
λύτερος τρόπος για να ανακαλύψουμε πό-
σες δυνατότητες έχει ο ανθρώπινος οργα-
νισμός μας. Και φυσικά δεν είναι μόνο η 
σωματική άσκηση, την οποία μας προσφέ-
ρουν τα παραπάνω. Είναι κυρίως η πνευ-
ματική και διανοητική θωράκιση του εαυ-
τού μας, κάτι που μας δίνει αυτοπεποί-
θηση, θέληση, πείσμα, αντοχή, ικανότη-
τα, υπομονή, επιμονή, ηθικές αξίες που τις 
έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. 
Είναι πραγματικά απίστευτη η πληρότη-
τα που νιώθει κανείς, έπειτα από την ανά-
βαση σε μια ψηλή κορφή! Είναι μοναδι-
κές οι στιγμές του δρομέα που κάνει υπέρ-
βαση και τερματίζει μια δύσκολη διαδρο-
μή αντοχής. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 
τα ευεργετικά αποτελέσματα που προσδί-
δουν στην υγεία μας, δίνουν στον άνθρω-
πο πνευματικά και σωματικά οφέλη.

Β.Κουτσελίνης

(Συνέχεια από σελίδα 19):
Ο Πορθμός βρίσκεται σε γεωγραφικό 

πλάτος περίπου 65° 40', λίγο πιο νότια 
από τον βόρειο Αρκτικό Κύκλο.

Το στενό έχει μήκος περίπου 85 χιλιό-
μετρα, και βάθος περίπου 30-50 μέτρα 
και συνδέει τη Θάλασσα Τσούκτσι (που 
είναι μέρος του Αρκτικού Ωκεανού) με 
τη θάλασσα Μπέρινγκ στα νότια, που εί-
ναι μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού. Έχει 
πάρει το όνομά του από το Βίτους Μπέ-
ρινγκ, τον Ρώσο εξερευνητή που πρώτος 
διέσχισε τον Πορθμό το 1728.

Ακριβώς στη μέση του Πορθμού βρί-
σκονται τα νησιά Διομήδη. Είναι δυο μι-
κρά νησάκια που ανήκουν το ένα στη 
Ρωσία και το άλλο στις ΗΠΑ. Στα νη-
σιά υπάρχουν μερικές εκατοντάδες Ινου-
ίτ κάτοικοι.

Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις για την 
κατασκευή μιας γέφυρας που να ενώνει 
τα δυο άκρα του Πορθμού μεταξύ της 
Αλάσκα και της Σιβηρίας (γνωστής σαν 
"Διεθνής Γέφυρα Ειρήνης") ή εναλλακτι-
κά ενός τούνελ κάτω απ' το στενό. Τα με-
γάλα έξοδα κατασκευής και συντήρησης 
όμως κάνουν προς το παρόν τα σχέδια 
αυτά μάλλον απίθανα.

Τα δυο άκρα του Πορθμού κατά την 
εποχή των παγετώνων ενώνονταν με μια 
λωρίδα ξηράς, η οποία υποστηρίζεται 
ότι βοήθησε τη μετανάστευση ζώων ή/
και ανθρώπων από τη Σιβηρία στην Αμε-
ρικανική Ήπειρο. Το χειμώνα η περιοχή 
πλήττεται απο ισχυρές καταιγίδες και η 
θάλασσα καλύπτεται από στρώμα πά-
γου, με μέσο πάχος 1,2-1,5 μέτρα

Γιατί 
να

 ανεβω το βουνό;

Η απάντηση 
κρύβεται στο μυαλό μας…
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΡΦΥΣ

Το ψηλότερο βουνό της Εύβοιας και 
της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός Κρή-
της.

Το όνομά της, είναι μάλλον πελασγικής 
προέλευσης. Είναι όμορφο βουνό, με έντο-
νο ανάγλυφο και πλούσια χλωρίδα. Η ψηλό-
τερη κορυφή του, λέγεται Δέλφι και κορυ-
φώνεται στα 1.743 μέτρα. Έχει κωνικό σχή-
μα από τη Δυτική όψη (πλευρά Στενής), ενώ 
από την Ανατολική υψώνεται απότομα από 
τα νερά του Αιγαίου και την παραλία της 
Χιλιαδούς. Νότια της Δίρφυος, υπάρχει το 
Ξηροβούνι, βουνό όμορφο με επίσης έντο-
νο ανάγλυφο, που στην ουσία αποτελεί ίδιο 
ορεινό συγκρότημα με αυτήν.

Ο δρόμος από τη Στενή για τους Στρόπω-
νες και τη Χιλιαδού, περνάει από το διάσελο 
Δίρφυς - Ξηροβουνίου.

Φτάνοντας ο επισκέπτης στο διάσελο, 
βλέπει χωματόδρομο αριστερά του, ο οποί-
ος καταλήγει στο ορειβατικό καταφύγιο του 
βουνού, στο θέση «Λειρί», σε υψόμετρο 1.120 
μέτρα. Το καταφύγιο είναι ιδιοκτησία του 
Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας, ο οποί-
ος και το διαχειρίζεται. Το καταφύγιο, διαθέ-
τει κοιτώνες με κουκέτες, τραπεζαρία, κουζί-
να, τζάκι και ξυλόσομπα. Συνήθως τις Κυρια-
κές, είναι ανοικτό για το κοινό, και σερβίρε-
ται καφές και τσάι του βουνού.

Η Δίρφυ, μαζί με το γειτονικό Ξηρο-

βούνι, τον Ευβοϊκό Όλυμπο προς το νότο 
(πάνω από Σέτα – Κύμη), τον Πυξαριά βό-
ρεια (πάνω από Ψαχνά και Παγώντα), και το 
Καντήλι βορειοδυτικά (πάνω από Προκό-
πι – Αγ. Ιωάννη Ρώσο) αποτελούν ένα ενιαίο 
ορεινό συγκρότημα που είναι η ραχοκοκαλιά 
της Εύβοιας. Τα βουνά αυτά ενώνονται με-
ταξύ τους με διάσελα και ορεινούς αυχένες.

Είναι βουνό όμορφο, με πολύ χιόνι το χει-
μώνα, εξαιτίας της έκθεσής του στους δρι-
μείς βορειοανατολικούς ανέμους που το μα-
στιγώνουν από το ανοιχτό Αιγαίο. Έχει πολ-
λά νερά, που καταλήγουν σε ρυάκια, χείμαρ-
ρους και ποτάμια, όπως αυτό της Στενής, με 
το πλούσιο δάσος πλατάνων. Έχει επίσης το 
μικρό αλλά όμορφο φαράγγι της Αγάλης, 
έξω από το χωριό του Αγ. Αθανασίου, που 
διαρρέεται από ποτάμι.

Το βουνό έχει εκτεταμένα δάση χαλέπιας 
πεύκης, δρυών και, στα πιο υγρά μέρη του, 
πλατάνων, στα χαμηλά και μέσα υψόμετρα 
(100 – 600 μέτρα). Στην ορεινή ζώνη, (πάνω 
από 600 μέτρα) κυριαρχεί το κεφαλλονίτι-
κο έλατο, ενώ υπάρχει και σημαντικό δάσος  
άγριας καστανιάς, πάνω από τη Στενή.

Τα ελατοδάση του βουνού γύρο και πάνω 
από τη Στενή, είναι πανέμορφα, με πολλά 
σηματοδοτημένα μονοπάτια, που προσφέ-

ρονται για περιπάτους και πεζοπορία. Εδώ 
στην Εύβοια, όπως και στο νότιο Πάρνωνα, 
το έλατο παρατηρείται στα χαμηλότερα υψό-
μετρα για το γεωγραφικό πλάτος του ελλα-
δικού χώρου. Έτσι, μπορεί κανείς να συνα-
ντήσει σε κάποια σημεία (φαράγγι Αγάλης), 
έλατα στα 450 μέτρα υψόμετρο. Αυτό κα-
ταδεικνύει την ποικιλία των μικροκλιμάτων 
της Ελλάδας. 

Στα ψηλά σημεία του ορεινού όγκου, εν-
δημούν και πολλά είδη θάμνων και βοτάνων, 
μεταξύ των οποίων το μυρωδάτο τσάι του 
βουνού (siderites raeseri), η κοινή ευωδια-
στή ρίγανη, το βαλσαμόχορτο (υπερικόν), η 
αγριοφραουλιά, κ.α. 

Αν και η Δίρφυς δεν είναι ψηλό βουνό, 
εντούτοις λόγω του έντονου ανάγλυφού της 
και του μεγάλου όγκου του χιονιού της, έχει 
τη «θωριά» ψηλού βουνού. Έχει δε μεγάλο 
ορειβατικό ενδιαφέρον και πολύ συχνά αντί-
ξοες και ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες, 
ανεβάζοντας το βαθμό δυσκολίας της, εξού 
και η προσωνυμία: «Η Δίρφυ η ναζού». Για 
τους λόγους αυτούς, έχει ορειβατικά, σημα-
ντικό φόρο αίματος, αφού αρκετοί ορειβά-
τες, έχασαν τη ζωή τους πάνω σ’ αυτήν.

Γρ. Χρονόπουλος

Tσάι του Ταϋγέτου.

ΟΝΟΠΟΡΔΟΝ ΤΟ ΔΙΡΦΥΟΝ (Onopordon dirphyum)

Είναι φυτό ποώδες, διετές. Φθάνει σε ύψος 0,20-1μ. με βλαστό εριώδη, με στενά και πυ-
κνά πτερύγια αγκαθωτά. Έχει φύλλα λευκά, ασημόχροα, χνουδωτά, λογχοειδή, προμήκη, με 
ισχυρά αγκάθια, πτερόβολα.

Κεφάλια μεγάλα, περιβαλλόμενα από φυλλάρια με ισχυρά αγκάθια. Ανθίδια ερυθρά και 
λεία. Ανθίζει Ιούνιο-Ιούλιο. Είναι φυτό ενδημικό του όρους Δίρφυς της Εύβοιας. Είναι ένα 
από τα ωραιότερα ονόπορδα.  

Θεμ. Κατσαρός.
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Η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών της 
γης: Ο φλοιός της Γης, δεν είναι ενιαί-

ος και συμπαγής, αλλά είναι «σπασμένος» σε 
πολλές μεγαλύτερες ή μικρότερες πλάκες. 
Πρόκειται για τις λεγόμενες λιθοσφαιρικές 
πλάκες, που στην ύπαρξή τους οφείλονται οι 
μεγάλες κατά καιρούς γεωλογικές ανακατα-
τάξεις της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οι 
λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες, μοιάζουν με τε-
ράστια «πλοία» που κινούνται αργά, «πλέ-
ουν» πάνω στο παχύρρευστο μάγμα του 
μανδύα. Με την κίνησή τους, συγκρουόμε-
νες μεταξύ τους, αναδύονται και εξαφανίζο-
νται βουνά και ήπειροι, καταβυθίζονται στε-

ριές που γίνονται θάλασσες και αναδύονται 
πυθμένες ωκεανών. Είναι η αιτία των σεισμι-
κών και ηφαιστειακών φαινομένων. 

Έτσι, με το πέρασμα των γεωλογικών πε-
ριόδων και τη διαρκή κίνηση και σύγκρουση 
των λιθοσφαιρικών πλακών, διαμορφώθηκε 
η σημερινή γεωμορφολογία της επιφάνειάς 
του πλανήτη μας, που περιλαμβάνει και τις 
μεγάλες εξάρσεις του εδάφους που αυτή η 
σύγκρουση δημιούργησε και δεν είναι άλλες 
από τα βουνά. 

Γρ.Χρονόπουλος

Πως δημιουργήθηκαν τα βουνά
Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
6/1/2014
Θεοφάνεια στο Κτήμα του συλλόγου στο Μάτι Αττικής 
Δευτέρα 06/01 

18-19/01/2014
Όρος Φαρμακάς Αργολίδας 1.616μ. -  

Kοπή πίτας Ορειβατικής Ομάδας  
Ανάβαση από Αγ. Νικόλαο - κορυφή
Αναχώρηση: Σάββατο 18/01 
Διαμονή: Καταφύγιο Ε.Ο.Φ. στο Κεφαλάρι Στυμφαλίας 
Β.Δ.: Μέτρια - απαιτείται χειμερινός εξοπλισμός 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΞΕΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
02/09/2014
Μαίναλο Αρκαδίας - διάσχιση Βλαχέρνα - Βυτίνα
Διάσχιση του μονοπατιού που ενώνει τα χωριά Βλαχέρνα με Βυτίνα
Αναχώρηση: Κυριακή 09/02 
Β.Δ. : Μέτρια - απαιτείται χειμερινός εξοπλισμός 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
1-3/03/2014
Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας -  

Πεζοπορίες στο Όλυμπο - φαράγγι Ενιπέα
1) Λιτόχωρο - Αρχαιολογικός χώρος Δίου  
2) Πεζοπορία στο φαράγγι του Ενιπέα 
3) Πεζοπορία στο Λιτόχωρο - Καθαρά Δευτέρα στην Ραψάνη
Αναχώρηση: Σάββατο 01/03. Διαμονή: Ξενώνας στο Λιτόχωρο
Β.Δ. : Εύκολη 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. - ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
05-06/04/2014
Rafting στον ποταμό Εύηνο
Rafting στον ποταμό Εύηνο και πεζοπορίες στην ευρύτερη περιοχή
Αναχώρηση: Σάββατο 05/04 
Διαμονή: Ξενώνας στην Ναύπακτο
Β.Δ. : Εύκολη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

ΞΕΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2014
1/5/2014
Πρωτομαγιά στο Κτήμα του συλλόγου στο Μάτι Αττικής 
Πέμπτη 01/05 

10-11/05/2014
Ανάβαση στην Γκιώνα 2.510 μ.
Διαδρομή από χωριό Συκιά - Λαζόρεμα - Βαθιά Λάκκα - κορυφή 

Γκιώνας 2.510 μ.
Διαμονή: Σε σκηνές στο Λαζόρεμα
Αναχώρηση: Σάββατο 10/05 
Β.Δ.: Δύσκολη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

25/5/2014
Παιδική εκδρομή στην Πάρνηθα
Κυριακή 25/05 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
07-09/06/2014
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος στο Συρράκο και Καλαρρύτες 

Ιωαννίνων   
Διαδρομή από Καλαρρύτες - Ματσούκι & Συρράκο - Καλαρρύτες
Διαμονή σε ξενώνα
Αναχώρηση: Σάββατο 07/06
Β.Δ.: Εύκολη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 

ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
28/6 - 06/07/2014
Πεζοπορίες στα μονοπάτια της Σκιάθου
Μία εβδομάδα στην πανέμορφη Σκιάθο!! Πεζοπορίες και κολύμπι!!
Διαμονή σε ξενώνες και κάμπινγκ
Β.Δ.: Εύκολη 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΞΕΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
21/9/2014
Ποδηλατική εκδρομή στην Αίγινα
Ποδήλατο και κολύμπι στην Αίγινα 
Κυριακή 21/09
Β.Δ.: Εύκολη  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
5/10/2014
Παιδική εκδρομή στην Πεντέλη
Κυριακή 05/10
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΧΕΝΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

25-26/10/2014
Εθνικός Δρυμός Οίτης - διάσχιση από Παύλιανη - Υπάτη
Διάσχιση από Παύλιανη - Οροπέδιο Λειβαδιές - Καταβόθρες -  

κορυφή Γρεβενό - Υπάτη
Αναχώρηση: Σάββατο 25/10
Διαμονή: Καταφύγιο "Φοίβου" στην Παύλιανη
Β.Δ. : Μέτρια
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ - ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΤΑΣΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
11/16/2014
Κλωκός Αχαίας  1.779 μ.
Ανάβαση από Φτέρη Αχαίας - κορυφή 1.779 μ.
Αναχώρηση: Κυριακή 16/11 
Β.Δ. : Εύκολη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : ΑΛΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. - ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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

χτρα.
• Φαρμακείο, προσωπικά είδη πρώτης ανά-

γκης.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Αρβύλες χειμερινές (δερμάτινες ή πλα-
στικές).

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ-

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

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
06-07/12/2014
Ανάβαση στον Πάρνωνα 1.935μ.
Καταφύγιο - κορυφή Μαλεβός 1.935μ. & διάσχιση από οροπέδιο - 

Μονή Μαλεβής
Αναχώρηση: Σάββατο 06/12
Διαμονή: Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. Σπάρτης 
Β.Δ. : Μέτρια
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ - ΜΠΑΒΕΑΣ ΤΑΚΗΣ      

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ    

Φέρεται σε γνώση των μελών του Συνδέσμου ότι για τη χρήση των οικίσκων και 
των λοιπών χώρων για την καλοκαιρινή περίοδο του 2014, ύστερα από απόφαση 

του Δ.Σ., πληροφορίες και τιμές θα είναι κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ.
Εφόσον υπάρξει ζήτηση, τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου, το κτήμα θα είναι 

ανοικτό. Θα προηγείται όμως ειδοποίηση.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δίδονται 2 εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση ηλεκτρο-
νικά (με ενημερωτικό e-mail),αλλά και από τον τους υπευθύνους – αρχηγούς της κάθε δρα-
στηριότητας μέσω τηλεφώνου.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Αγγελοπούλου Δήμητρα 6977074359
Αλαφιώτης Αντώνης  6977242014
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943
Αυγέρης Τάσος  6932162826
Δαμιανίδης Δημήτρης  2104811937
Κασιώλας Τάσος  6944798443
Κοτσίδης Νίκος  6937075018 
Κουβεδάκη Χρύσα  6972999836 

Κουκουβάος Σπύρος  2106617551   
Κουτσελίνης Βαγγέλης 6977539794
Μπαβέας Τάκης  2108074735
Ξενιώτης Γιώργος  6972098727
Τσιρδήμος Θοδωρής  6944363785
Χέντον Αλέξανδρος  6972224537
Χρυσοστόμου Κώστας 6972333487

Πληροοφορίες για τις Πεζοπορικές εκδρομές, απευθυνθείτε στα γραφεία του συνδέσμου μας




