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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τον Οκτώβριο που μας πέρασε εκλέχτηκε στον σύλλογο μας νέο διοικητικό συμ-
βούλιο. Μια καινούργια αρχή στην ιστορία ενός συλλόγου που μετράει 88 χρόνια 

επιτυχημένων πεζοπορικών - ορειβατικών διαδρομών αλλά και πολιτιστικών δρώμε-
νων. Ιστορία ενός συλλόγου που μας γεμίζει ευθύνες για την καλύτερη διεκπεραίω-
ση για τα επόμενα δύο χρόνια. Όπως συμβαίνει σε κάθε καινούργια αρχή ο ενθου-
σιασμός ήταν αρκετός και όλοι είχαν να προτείνουν κάτι, για ένα καλύτερο αύριο 
στον σύλλογο.

Καλύτερο προγραμματισμό των ορειβατικών και πεζοπορικών εκδρομών. Οργάνω-
ση παιδικών εκδρομών για τα μικρά του συλλόγου. Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις 
για τα μέλη του συλλόγου τόσο ψυχαγωγικές όσο και πολιτιστικές . Ανακαίνιση των 
γραφείων, ώστε να είναι ζεστά και ευχάριστα για αυτούς που θα συγκεντρώνονται ή 
θα επισκέπτονται αυτά. Αξιοποίηση του κτήματος στο Μάτι με εκδηλώσεις, γιορτές 
ή παιδικές δραστηριότητες. Επανέκδοση του περιοδικού και βελτίωση του. Ανανέω-
ση του site του συλλόγου για καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία τόσο των μελών 
όσο και των φίλων του.

Όλα αυτά ωραία ακούγονται. Όλα αυτά εύκολα μπορούν να μείνουν απλά ιδέες, ή 
απλά προτάσεις γραμμένες στο χαρτί. Δεν θα είναι όμως πραγματοποιήσιμα εάν το 
νέο διοικητικό προσπαθεί μόνο του. Εάν δεν έχει την υποστήριξη των μελών του. Δεν 
αρκούν μόνο οι προσπάθειες μιας μικρής ομάδας ανθρώπων όσο ικανή και να είναι.

Σας καλούμε να μας συντροφεύσετε στις πορείες μας στα βουνά. Σας καλούμε 
να συμμετάσχετε μαζί μας στις συγκεντρώσεις μας και τις γιορτές μας. Σας καλού-
με να μας προτείνετε καινούργιες ιδέες και προτάσεις για να γίνουμε καλύτεροι. Σας 
καλούμε να γίνετε μαζί μας μια μεγάλη παρέα και να οδηγήσουμε τον Πάνα εκεί που 
πραγματικά του αξίζει…

H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σάββατο πρωί στο Μουσείο μαζευόμαστε 
σιγά σιγά. Γέλια αγκαλιές και φιλιά για 

ανταμώματα παλιά και νέα! Φορτωμένα 
σακίδια, μπατόν που εξέχουν και πολύ 
διάθεση για μια ακόμη εκδρομή του ΠΑΝΑ! 
Ξεκινάμε για Πήλιο και οι καιρικές συνθήκες 
είναι σύμμαχός μας!

Το Πήλιο το έχουμε επισκεφθεί πολλές 
φορές όμως κάθε φορά μας επιφυλάσσει κάτι 
νέο. Τα μονοπάτια πολλά και η εναλλαγή 
του τοπίου έντονη ανάλογα με την εποχή!

Αυτή τη φορά θα περπατήσουμε στην πιο 
δημοφιλή διαδρομή. Από τις Μηλιές στην 
Τσαγκαράδα. Το παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι 
που ένωνε τον Παγασητικό με το Αιγαίο.

Αρχικός προορισμός το παραθαλάσσιο 
χωριό Καλά Νερά όπου και θα μείνουμε. 
Φθάνουμε στα Καλά Νερά και αφού 
τακτοποιούμαστε στα δωμάτια μας, 
τρέχουμε να προλάβουμε να κάνουμε την 
πρώτη βουτιά στη θάλασσα. Αργότερα θα 
πάμε στις Μηλιές για βόλτα και φαγητό.

Η μέρα τελειώνει με ένα δείπνο, όπου 
όλοι μαζί, σε ένα τραπέζι, γινόμαστε μια πα-
ρέα (σαν σε  τσιμπούσι του Αστερίξ). Τσου-
γκρίζουμε, τρώμε, πίνουμε και γυμνάζουμε 
τους κοιλιακούς μας με γέλια μέχρι δακρύων 
παίζοντας «σπασμένο τηλέφωνο» !!!

Κυριακή πρωί πρωί, πάλι στις Μηλιές, 
όπου ξεκινάμε την πεζοπορία από το λιθό-
στρωτο μονοπάτι στην πλατεία του χωριού. 
Μια διαδρομή που θα μας μείνει αξέχαστη!!! 
Στο μεγαλύτερο μέρος της είσαι χωμένος 
στις φτέρες και δεν βλέπεις ουρανό από τις 

πανύψηλες οξιές και καστανιές! Μικρές 
και μεγαλές ρεματιές που τις διασχίζεις με 
τσιμεντένια και ξύλινα γεφυράκια. Σταματάμε 
να τραβήξουμε φωτογραφίες αλλά ο φακός 
δεν μπορεί να το χωρέσει όλο αυτό!

Αφού έχουμε περπατήσει τα δύο τρίτα 
της διαδρομής μέσα σε δάσος, φθάνου-
με πάνω από το χωριό Ξουρίχτι, όπου μπο-
ρούμε να απολαύσουμε τη θέα στο Αιγαίο. 
Ολοκάθαρα μπροστά μας οι Σποράδες, ακό-
μη και η Χαλκιδική στο βάθος. Λίγο πριν την 

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  30/5-1/6/2015

'Ορος Κλωκός



4 5

Τσαγκαράδα, μπαίνουμε σε ρεματιά όπου 
συναντάμε πέτρινο τοξωτό γεφύρι και θαυ-
μάζουμε την καταπράσινη «επένδυσή» του.

Μετά από περίπου έξι ώρες πορεία, φτά-
νουμε στην πλατεία στη Τσαγκαράδα, κου-
ρασμένοι αλλά όχι ταλαιπωρημένοι με όλες 
τις αισθήσεις μας χορτασμένες!

Η διαδρομή μας δεν είχε έντονες 
υψομετρικές διαφορές, δεν ήταν κακοτρά-
χαλο σκληρό βουνό, δεν είχε ψηλή κορυ-
φή, αλλά κατά γενική ομολογία ήταν από τα 
ωραιότερα μονοπάτια της Ελλάδας!

Η εκδρομή μας ολοκληρώθηκε την 
Δευτέρα 1 Ιουνίου, με μια στάση στο Βόλο 
και την πρέπουσα εθιμοτυπική επίσκεψη στα 
τοπικά τσιπουράδικα...

Α. Κ.

ΚΤΕΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (1634 μ.) 
15 Νοεμβρίου 2015

Κορφή Αρτεμίσιου. Η θέα μοναδι-
κή, έπειτα από μια κοπιαστική ανάβα-

ση. Και η φωνή του Νίκου ακούστηκε, λέ-
γοντας από εκεί ψηλά: ‘Μα τι ωραίο βουνό 
είναι αυτό παιδιά απέναντι? Ποιο είναι? Έχει 
μια εκπληκτική κορυφογραμμή και φαντάζει 
ψηλότερο!’ Μα φυσικά ο Κτενιάς, είπαν κά-
ποιοι Πάνες από την κορφή. Δεν έχουμε 
ανέβει ποτέ, πρέπει να το βάλουμε στο 
πρόγραμμα του Συνδέσμου μας!   

Ο δρόμος για τον Κτενιά είχε ανοίξει! Στις 
15 Νοέμβρη, μια ομάδα από 31 Πάνες, βρέ-

θηκε στο γραφικό χωριό της  συνορειβάτισ-
σάς μας Δήμητρας, την όμορφη Νεστάνη. 
Δίπλα στην Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως, αλλά 
καλά κρυμμένη στους πρόποδες του Αρτεμι-
σίου και του Κτενιά, στα 720 μέτρα, ήταν το 
σημείο εκκίνησης της πορείας μας.

  Η πορεία λίγο ανηφορική στην αρχή, μας 
έδωσε γρήγορα αρκετό ύψος και έτσι η θέα 
αυτή την ηλιόλουστη μέρα, προς το οροπέ-
διο της Νεστάνης, το λόφο του Γουλά, αλλά 
και προς τις καταπράσινες  πλαγιές του Κτε-
νιά, μοναδικές. Η ομάδα, ακούραστη, μετά 
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από 1,5 ώρα περίπου ανάβασης, φτάνει στην 
τοποθεσία Πόρτες, όπου εκεί και το διάσελο 
ανάμεσα στα 2 βουνά, το Αρτεμίσιο και τον 
Κτενιά. Η διάθεση των ορειβατών, ο καλός 
καιρός και η εκπληκτική φύση των δυο βου-
νών, μας δίνουν τη δύναμη για τα ψηλότερα. 
Μια πλαγιά με αρκετά ανηφορική κλίση, μας 
ανεβάζει, μετά από μισή ώρα στην κορυφο-
γραμμή του βουνού, όπου η θέα από την νό-
τια πλευρά του, μας μαγεύει. Ανεβαίνοντας  
στην κόψη του βουνού, το τοπίο σε μαγνη-
τίζει, κι οι φωτογραφικές μηχανές, μπαίνουν 
και βγαίνουν από τη θήκη τους συνεχώς! Τα 
λίγα σύννεφα που σκεπάζουν την ψηλότερη 
κορφή του Κτενιά, καθώς αυτή ξεπροβάλλει 
μπροστά μας, δημιουργεί ένα τοπίο μαγικό, 

που μόνο τα βουνά μας χαρίζουν. Και η πο-
ρεία συνεχίζεται. Μετά από λίγη ώρα, φτά-
νουμε στα βραχώδη σημεία της κορφής. Τα 
λίγα βραχώδη μέτρα της κορφής, δεν στάθη-
καν εμπόδιο στην προσπέλασή μας προς την 
ψηλότερη κορφή, στα 1634μ. Η θέα μοναδι-
κή, προς όλα τα βουνά της Κορινθίας, της 
Αρκαδίας, αλλά και του γειτονικού Αρτεμί-
σιου. Η προσπάθειά μας είχε ανταμοιφθεί με 
τον καλύτερο τρόπο και η ίδια η φύση μας 
χάριζε τα δώρα της απλόχερα..Η κορφή του 
Κτενιά, αρκετά απότομη από τα βόρεια, δη-
μιουργεί εντυπωσιακές κατακρημνίσεις, 
που συναντάς σε ψηλότερα ελληνικά βου-
νά. Αφού σταθήκαμε στην κορφή και φωτο-
γραφηθήκαμε με το έμβλημα του Πάνα, ξεκι-

νήσαμε την κατάβαση. Μια μικρή παραλλα-
γή της διαδρομής προς τα κάτω, συντόμευσε 
τον χρόνο κατάβασής μας  και μετά από 2,5 
περίπου ώρες, ήμασταν στο χωριό. Το φαγη-
τό σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Νεστάνη, 
ήταν ότι καλύτερο μετά από μια 6ωρη πο-
ρεία στο βουνό. 

Η ημερήσια ανάβαση στον Κτενιά, ήταν 
από αυτές τις πορείες που μας κάνουν να 
αγαπούμε ακόμα περισσότερο τα βουνά 
και την ιδιαίτερη φύση τους και πως ακό-
μα και ένα χαμηλό σε ύψος βουνό, μπορεί 
να σε γεμίσει με ενέργεια και μοναδικές 
συγκινήσεις…

Β.Κ.
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1934 μέτρα. Θέα απερίγραπτη, προς όλα σχε-
δόν  τα βουνά της Πελοποννήσου! 

Είναι αυτές οι στιγμές, εκεί σε μια ψηλή κορ-
φή, όπως αυτή, που αισθάνεσαι την ανθρώπι-
νη ύπαρξη, σαν κάτι απόλυτα συνυφασμένο με 
την ίδια τη φύση. Σαν κάτι απόλυτα εναρμονι-
σμένο με αυτήν, γι αυτό και η αίσθηση γαλή-
νης και ηρεμίας  μας διακατέχουν, όταν ερχό-
μαστε σε επαφή με τις ψηλές κορφές. 

Η κατάβαση είχε ξεκινήσει. Μετά από συ-
νολικά 7,5 ώρες, και οι τελευταίοι ορειβά-
τες, σχεδόν την ώρα που άρχισε να νυχτώνει, 
έφτασαν στη Λαύκα. Η ανάβαση στον Ολί-
γυρτο είχε ολοκληρωθεί και ένα ζεστό φαγη-
τό στην ταβέρνα του χωριού, ξεκούρασε το 
σώμα και... το στομάχι!

Επιστροφή στη μεγαλούπολη, έχοντας 
στο μυαλό όμως την επόμενη εξόρμηση του 
Πάνα στο μυαλό…             

ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ (Κορυφή Σκίπιζα 1934 μ.) 
13 Δεκεμβρίου 2015

Στα μέσα Δεκέμβρη, ο Πάνας είχε στο 
πρόγραμμά του ανάβαση στον Ολίγυρ-

το, σε ένα βουνό κυριολεκτικά φωλιασμένο 
και περιτριγυρισμένο από άλλα βουνά. Όλα 
μαζί, Λύρκειο, Τραχύ, Φαρμακάς, Ζήρεια, 
Μαυροβούνι και ο Ολίγυρτος, δημιουργούν 
ένα ορεινό σύμπλεγμα, που δίνει στην ορεινή 
Κορινθία τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Η ανάβαση ξεκινούσε από το χωριό Λαύ-
κα Κορινθίας, ένα χωριό, που ο ήλιος το λού-
ζει  σχετικά αργά το πρωί, καθώς οι πλαγιές 
της Σκίπιζας αλλά και του Γκριμπινιού, της 
δεύτερης ψηλότερης κορφής του Ολίγυρ-
του(1831μ), το σκεπάζουν κυριολεκτικά. Η 
ομάδα ολιγομελής, αλλά γεμάτη θετική ενέρ-

γεια και καλή διάθεση, ξεκινά την ανάβαση 
από το χωριό. Η διαδρομή, αρχικά, εναλλάσ-
σεται μεταξύ δασικού δρόμου και δασώδους 
μονοπατιού, πνιγμένου στα έλατα. Μετά το 
εκκλησάκι της Αγ. Σωτήρας, η ομάδα προω-
θείται στα ψηλότερα.   Καθώς η ομάδα ανη-
φορίζει, τα δασώδη σημεία της πλαγιάς, δί-
νουν τη θέση τους σε ποώδη βλάστηση. Μετά 
από 2,5 ώρες περίπου, φτάνουμε στην τοπο-
θεσία Γούπατα, στα 1500 μέτρα, όπου βγαί-
νουμε και στα γυμνά πεδία του Ολίγυρτου. 
Ελάχιστες χιονούρες που βρίσκονται στα 
σκιερά σημεία του, ομορφαίνουν την ανάβα-
ση και το τοπίο. Η ομάδα, μετά από λίγη ώρα 
βρίσκεται στην κορφή του Ολίγυρτου, στα 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Στις 25 Οκτωβρίου, οι μικροί μας Πάνες 
γνώρισαν από κοντά τη μαγεία του 

ελατοδάσους της κοντινής μας Πάρνηθας, 
σε μια όμορφη διαδρομή κυκλικά του 
καταφυγίου του Ε.Ο.Σ Αχαρνών, το 
Φλαμπούρι. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα 1000 
μέτρα και τα Πανόπουλα αφού περπάτησαν 
αρχικά σε δασικό δρόμο, μπήκαν σε 
κατηφορικό μονοπάτι προς την πηγή 
‘Κορομηλιά’. Το μονοπάτι, πνιγμένο στα 
έλατα, γοήτευσε τους μικρούς μας φίλους 
και τα ερεθίσματά τους από τις εικόνες και 
τους ήχους του δασωμένου βουνού ήταν 
αμέτρητα! Φωνές παιδικές, χαμόγελα, 

γέμισαν το μονοπάτι και η πηγή Κορομηλιά 
φάνηκε μπροστά μας. Μια μικρή στάση για 
ξεκούραση, αλλά και φωτογραφίες από 
τους Πάνες ήταν επιβεβλημένες. Η συνέχεια 
σε δασικό δρόμο, μας έφερε σε ένα αρκετά 
απομωνομένο σημείο του βουνού, ανατολικά 
του καταφυγίου, γεμάτο μανιτάρια διαφόρων 
σχημάτων, αλλά και πλούσια γενικά χλωρίδα. 
Το μονοπάτι πλέον ανηφορικό, δεν έδειξε 
να κουράζει ιδιαίτερα τους μικρούς Πάνες. 
Με την ενθάρρυνση και των μεγάλων, αλλά 
και με την ανεξάντλητη όρεξη των μικρών, 
το καταφύγιο φάνηκε μπροστά μας και 
ήταν το σημείο όπου ξεκουραστήκαμε και 

γευματίσαμε. Η ζεστασιά του καταφυγίου, 
τα παραδοσιακά εδέσματα, μαζί με το 
κόκκινο καλό κρασάκι για τους μεγάλους, 
μας χάρισαν όμορφες στιγμές! Φωτογραφία 
με το πανό του Συνδέσμου μας ήταν 
απαραίτητη! Η συνέχεια της διαδρομής 
έγινε από το δασικό δρόμο που οδηγεί στη 
διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο, όπου 
και το τέλος της πεζοπορικής μας διαδρομής. 
Η πορεία διήρκησε 2,5 ώρες συνολικά, 
συνέχεια των πιο εύκολων διαδρομών που 
είχαμε κάνει μέσα στο έτος 2015 και, αν και 
σχετικά δύσκολη για τους μικρούλικους 
Πάνες, άφησε σε όλους όμορφες στιγμές και 
έτσι δόθηκε το επόμενο ραντεβού για νέες 
πορείες!!

Β.Κ.
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ΜΥΚΗΝΑϊΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η ομά-
δα του Πάνα, αποτελούμενη από 28 

άτομα, ξεκίνησε στις 7 το πρωί με προορι-
σμό τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών 
για να περπατήσει σε ένα ιστορικό μονοπά-
τι, που δυστυχώς είναι ελάχιστα γνωστό στο 
ευρύ κοινό. 

Το Μυκηναϊκό Μονοπάτι, που ένωνε κατά 
τους μυκηναικούς χρόνους την ακρόπολη 
των πολύχρυσων Μυκηνών με το λεκανοπέ-
διο της Πρόσυμνας, από το οποίο περνούσε 
ο συντομότερος δρόμος που ένωνε το Άργος 
με την Κόρινθο (η επονομαζόμενη και Κο-
ντοπορεία). Η οδός αυτή κατασκευάστηκε 
περίπου το 1.300 π.Χ. και η προσεγμένη κα-

τασκευή της αποδεικνύει την μεγάλη σημα-
σία που είχε για τις Μυκήνες.

Η διαδρομή συνδυάζει το αρχαιολογι-
κό ενδιαφέρον, έχει πανοραμική θέα στην 
ακρόπολη των Μυκηνών και στο λεκανο-
πέδιο της Πρόσυμνας ενώ έχει και μνημεία 
κρυμμένα από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η διαδρομή ξεκίνησε λίγο «επεισοδιακά», 
επειδή το μονοπάτι ξεκινάει μέσα από τον 
αρχαιολογικό χώρο (που είναι περιφραγμέ-
νος), οπότε αναγκαστικά έγινε μία «μικρή» 
παράκαμψη, μέσα από χωράφια με βερυκο-
κιές για να συναντήσουμε το μονοπάτι από 
την πίσω πλευρά των Μυκηνών.

Αφού προσπεράσαμε μία στάνη με φασα-

ριόζικα σκυλιά, συναντήσαμε την πρώτη μυ-
κηναϊκή γέφυρα (Δραγονέρα). Μέχρι αυτό 
το σημείο το μονοπάτι δεν είναι καλά διατη-
ρημένο. Αλλά αμέσως μετά και συγκεκριμέ-
να στο λόφο Κοντοβούνι, το μονοπάτι είναι 
εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο. Η οδός έχει 
πλάτος 2 μέτρα και διαθέτει τοιχίο αντιστή-
ριξης σε όλη την διαδρομή της περιμετρικά 
από τον λόφο. Είναι εντυπωσιακό πως στο 
τοιχίο αντιστήριξης υπάρχουν οπές απορρο-
ής των υδάτων!

Αμέσως μετά το λόφο, υπάρχει μία κα-
λοδιατηρημένη μυκηναϊκή γέφυρα με την 
ονομασία Λυκοτρούπι, κατασκευασμένη 
με εντυπωσιακούς ογκόλιθους, στην οποία 
βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες.

Ο ήλιος μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν 
κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα και μας βο-
ηθούσε. Στην γέφυρα όμως έκανε την εμ-
φάνισή του και μας κούρασε λιγάκι, αφού 
σε όλο το μήκος της διαδρομής δεν υπάρχει 
πουθενά κάποιο σημείο με σκιά.

Αμέσως μετά την γέφυρα, το μονοπάτι δεν 
είναι καλοδιατηρημένο. Σε κάποια σημεία εί-
ναι διαβρωμένο και σε κάποια άλλα σημεία 
έχει «διανοιχθεί» για να γίνει χωματόδρομος 
που εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις του μονοπατιού δεν 
σταματούν μόνο στις δύο γέφυρες. Αφού 
προσπεράσαμε ένα καλοδιατηρημένο νερό-
μυλο, συναντήσαμε ένα θολωτό μυκηναϊκό 
τάφο στη μέση του πουθενά και μέσα σε ένα 
ελαιώνα. Εκεί βγάλαμε και την ομαδική μας 
φωτογραφία!

Απέναντι από τον θολωτό τάφο, υπάρχει 
ένας προϊστορικός οικισμός κρεμασμένος 
στο λόφο Μαστό, τον οποίο όμως δεν επι-
σκεφτήκαμε. Ίσως την επόμενη φορά.

Κάπου εκεί, το μονοπάτι βγαίνει στην 
άσφαλτο, η οποία καταλήγει στην Πρόσυ-
μνα. Λίγο πριν φτάσουμε στην Πρόσυμνα 

υπάρχουν τα ερείπια ρωμαϊκών λουτρών.
Η ώρα είχε φτάσει μία. Ο ήλιος έκαιγε και 

τι θα μπορούσε να κάνει η ομάδα του Πάνα, 
μετά από μία (εύκολη) πεζοπορία ; Αυτό λοι-
πόν έκανε και η ομάδα! Πήγε για μια βουτιά 
στο φημισμένο Τολό για να κλείσει έτσι μία 
ακόμα εξόρμηση. 

Π.Σ.
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Το τελευταίο κυριακάτικο πρωινό του Σε-
πτέμβρη, ξεκίνησε με τους καλύτερους οιω-

νούς, μετά από μια βροχερή νύχτα.
Ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο του Αντώνη από 

το σταθμό του μετρό της Κατεχάκη. 
Μετά τον πρωινό καφέ στην εθνική, μπήκα-

με στη σκεπασμένη με ομίχλη Κωπαΐδα. Αφήσα-
με πίσω μας το νοτισμένο πούσι της Κωπαΐδας, και 
μετά το ύψος του Ορχομενού, βγήκαμε στην παλιά 
εθνική για Λαμία. Σιγά σιγά, το πούσι έφευγε και 
αριστερά μας, απλώθηκαν τα βρεγμένα χωράφια, 
με τη γραμμή των δέντρων, που πρόδιναν τον ρου 
του βοιωτικού Κηφισού. Δεξιά μας, επιβλητικός, 
άρχισε να προβάλλει ο όγκος του Παρνασσού. 

Περάσαμε το πέτρινο λιοντάρι της Χαιρώνει-
ας, ακοίμητος φρουρός του μικρού ομώνυμου 
χωριού και διαχρονικός μάρτυρας της σκληρό-
τητας των, από αρχαιοτάτων χρόνων, εμφυλίων 
σπαραγμών των ελλήνων και μετά, τη διασταύ-
ρωση της Δαύλειας.

Περάσαμε έξω από την Τιθορέα, χαζεύοντας 

την επιβλητική χαράδρα της Βελίτσας και νά-
σου μετά από λίγο, στην όμορφη Αμφίκλεια, ή, 
αν προτιμάτε, στο Δαδί. Βγήκαμε από την κοιμι-
σμένη ακόμη κωμόπολη και πήραμε με το αυτο-
κίνητο, μικρή πορεία προς τα ανατολικά μέχρι το 
πλάτωμα με τη βρύση και τα ενοικιαζόμενα πέ-
τρινα δωμάτια. Από πάνω μας, πρόβαλε η όμορ-
φη χαράδρα του Κεραμιδιού. Πιο μικρή σε άνοιγ-
μα από αυτή της Βελίτσας, αλλά το ίδιο όμορφη.

Αφήσαμε το αυτοκίνητο, φορτωθήκαμε τα σα-
κίδια, και μπήκαμε στη χαράδρα. Πιο κάτω, αφή-
νουμε το μουλαρόδρομο της κοίτης της χαράδρας 
και ανεβαίνουμε το μονοπάτι στην πλαγιά με κα-
τεύθυνση ανατολική, όπως μας υποδεικνύουν τα 
σημάδια. Το μονοπάτι έχει αρκετή κλίση, αλλά 
είναι πολύ καλά σηματοδοτημένο (=Μονοπάτι 
Παρνασσού), σκιερό και κατάφυτο. Μετά από μια 
κοπιαστική πορεία δύο περίπου ωρών και αφού 
έχουμε ήδη μπει μέσα στο όμορφο δάσος με τα πα-
νώρια έλατα του βουνού, αντικρίζουμε το μικρό 
εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ, χτισμένο μέσα 

σε σπηλιά, στο βράχο, σε υψόμετρο 852 μέτρων.
Το θέαμα της σπηλιάς με το ξύλινο χαγιάτι εί-

ναι εντυπωσιακό και η θέα εκπληκτική, αποζημι-
ώνει απλόχερα τον πεζοπόρο για τον κόπο του.

Κάτω φαίνεται η κοίτη της χαράδρας του Κε-
ραμιδιού. Στα νότια, τη χαράδρα φράζουν οι επι-
βλητικές κορφές του Παρνασσού. Απέναντι, το 
δυτικό χείλος της χαράδρας, αλλού κατάφυτο κι 
αλλού με εντυπωσιακά βράχια και μικρές σπη-
λιές. Στο βάθος προς τα βόρεια, το Καλλίδρομο 
με τον οικισμό των Ξυλικών στις πλαγιές του. Στα 
βορειοδυτικά, ξανοίγεις τον όγκο της Οίτης.

Ανεβαίνουμε στο μικρό ξύλινο χαγιάτι και δια-
βάζουμε την ενημερωτική πινακίδα. Προς μεγάλη 
μας έκπληξη, η πινακίδα, έχει ημερομηνία προχθε-
σινή! Κάποιοι, την έχουν βάλει πρόσφατα. Σ’ αυ-
τήν, διαβάζουμε την ιστορία του μικρού ναού και 
της σπηλιάς. Τον έχτισαν σταυροφόροι ναΐτες, 
από όπου και οφείλει το όνομά της: Αγία Ιερουσα-
λήμ. Πιθανότατα, το σπήλαιο είχε χρησιμοποιηθεί 
και από την οικογένεια των Ανδρίτσων, οικογένεια 
του Οδυσσέα Ανδρούτσου, οπλαρχηγών και αρμα-
τολών της Ρούμελης, στα χρόνια της τελευταίας 
περιόδου της Οθωμανικής κατοχής.

Μπαίνουμε στη σπηλιά. Σκοτεινή και επιβλητι-
κή. Φαίνεται ο τοίχος της εκκλησίας και το ιερό της. 
Το έδαφος, είναι πλακοστρωμένο. Αναγνωρίζουμε 

την αμέλειά μας, να μην πάρουμε μαζί μας φακό.
Βγαίνουμε πάλι στο φως και στη θέα του. Σε 

λίγο, ο ήλιος προβάλλει πάνω από το χείλος της 
χαράδρας, και τη λούζει με το ζωογόνο φως του. 
Πεταλούδες πεταρίζουν στους γύρο θάμνους. 
Ένα κοράκι, κρώζει πάνω στα δέντρα. Ακούγεται 
για λίγο και ο χαρακτηριστικός ήχος του δρυο-
κολάπτη πάνω στον κορμό. Η φύση έχει ξυπνή-
σει. Κι εμείς, με βαριά καρδιά, παίρνουμε το δρό-
μο της επιστροφής.

Το μονοπάτι, χρειάζεται οπωσδήποτε, καλά 
παπούτσια για βουνό. Αρβύλες, ή παπούτσια 
trekking, αν το μονοπάτι είναι ξέχιονο. Ένα σακί-
διο με νερό και αδιάβροχο επίσης. Ρούχα ζεστά, 
κατάλληλα για βουνό, αλλά όχι βαριά (Ανάλογα 
βέβαια με τον καιρό και την εποχή). Γυαλιά ηλίου 
στον ήλιο, ένα καπέλο, ή ένα περιμετώπειο για τον 
ιδρώτα (ιδιαίτερα για τους διοπτροφόρους), βοη-
θάνε πολύ. Ένας φακός, θα σας βοηθήσει να δείτε 
καλύτερα μέσα στο εκκλησάκι και τη σπηλιά.

Η συνολική πορεία, με χαλαρό βήμα, (πήγαι-
νε - έλα), και τον χρόνο παραμονής στο εκκλησά-
κι της Αγίας Ιερουσαλήμ, είναι περίπου τέσσερις 
ώρες. Η διαδρομή, είναι (για τους άμαθους) λίγο 
κοπιαστική, αλλά με λίγη προσοχή και καλή διά-
θεση, χωρίς καμιά δυσκολία και επικινδυνότητα. 

Γ.Χ.

ΧΑΡΑΔΡΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (ΓΕΡΣΑΛΗ)
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015
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Σε απόσταση 27 χλμ. από το κέντρο της 
Αθήνας, στο Μάτι Αττικής, στην περιοχή 

με το τοπωνύμιο "Ζούγκλα", σ' ένα καταπρά-
σινο περιβάλλον με υπέροχη θέα στον Ευβοι-
κό κόλπο βρίσκεται το κτήμα του συνδέσμου 
μας, ένα μέρος απόλυτης επαφής με τη φύση 
και απόλυτης χαλάρωσης. Όχι δεν είναι σπα, 
δεν έχει ανέσεις και πολυτελείς εγκαταστά-
σεις. Έχει το αεράκι που σχεδόν πάντα φυ-
σάει, τη μυρωδιά του πεύκου και του σχίνου, 
το μπλε τ›ουρανού, τη θέα της θάλασσας που 
λαμπυρίζει, την ανατολή του ήλιου, το φως του 
φεγγαριού τις νύχτες με πανσέληνο. Έχει το 
μεσημεριάτικο ύπνο κάτω από τα πεύκα, τους 
αγώνες μπάσκετ και πιγκ-πογκ, τις φωνές, τα 
γέλια,τα τραγούδια των μελών μας όταν μα-
ζεύονται στη βεράντα του κεντρικού κτι-

ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑ 

ΣΤΟ ΜΑΤΙ
της Ιωάννας Μαρτάκη

ρίου τα Θεοφάνεια στην κοπή της πίττας 
του συνδέσμου, στο αποκριάτικο πάρτυ των 
νέων, την Πρωτομαγιά, τα καλοκαίρια.

Στο κτήμα μας υπάρχει ένα κεντρικό κτί-
ριο με αίθουσα εκδηλώσεων και ξενώνα κα-
θώς και μικροί οικίσκοι που φέρουν  τα ονό-
ματα ελληνικών βουνών και νησιών. Υπάρχει  
παιδική χαρά, γήπεδο για μπάσκετ και ποδό-
σφαιρο καθώς και τραπέζι πιγκ-πογκ.

Ο σύνδεσμος μας που ιδρύθηκε το 1927, ήδη 
από το 1938 ανέπτυσσε έντονη κατασκηνωτι-
κή δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της 
Αττικής (Βάρκιζα, Πάρνηθα, Μάτι). Η ανάγκη 
απόκτησης δικού του χώρου κατασκήνωσης 
οδήγησε στην αγορά του κτήματος το 1951.

Με έξοδα των μελών του και με τις συ-
ντονισμένες ενέργειες του τότε διοικητικού 
συμβουλίου με πρόεδρο τον Αλέκο Χειμάρα, 
το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η όλη δι-
αμόρφωση του χώρου και η κατασκευή του 

κεντρικού κτιρίου έγινε με κοπιώδη προσω-
πική εργασία των μελών.

Τα χρόνια πέρασαν, οι σκηνές αντικατα-
στάθηκαν από τους οικίσκους, η ζωή στο 
κτήμα τα καλοκαίρια έγινε ευκολότερη.

Δεκάδες μέλη μας, οικογένειες με παιδιά, 
καθώς και νέοι από το εξωτερικό (ο ξενώνας 
ανήκει στη Διεθνή Ομοσπονδία Ξενώνων Νε-
ότητας) παραθέρισαν, εξαιρετικές εκδηλώσεις 
(πολιτιστικές, αθλητικές, οικολογικές) πραγ-
ματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται.

Το κτήμα μας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά 
για τα μέλη και τους φίλους μας,για τα παι-
διά που βρίσκουν απόλυτη ελευθερία για παι-
χνίδι, εκτόνωση , δημιουργία και επαφή με το 

φυσικό περιβάλλον. 
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"Μπορούν να είναι υπερήφανοι όλοι όσοι 
προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέ-
ρουν την εργασία και τη συνδρομή τους για 
την ολοκλήρωση του ωραίου αυτού κοινωνι-
κού έργου. Γιατί δε δημιούργησαν μόνο για 
τον εαυτό τους ένα "θαλερό μετόχι", όπως το 
χαρακτήρισε ο αείμνηστος φίλος του Πανός 
ποιητής Κοτζιούλας, αλλά αφήνουν και στις 
επερχόμενες γενεές των νέων Πανών μια 
πραγματική περιουσία, ένα ανεκτίμητο φυ-
σιολατρικό καταφύγιο.

Το αντίτιμο-εισφορά διανυκτέρευσης είναι 
εξαιρετικά χαμηλό,προσιτό στον καθένα,ει-
δικά αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές.

Αυτό που χρειάζεται είναι η δικιά μας συμ-
μετοχή , προσωπική εργασία , όραμα και ιδέες.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά 
στο κτήμα, αναδημοσιεύουμε την τελευταία 
παράγραφο από κείμενο του παλιού μέλους 
μας Α. Ιστορικού που δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό μας, στο τεύχος 272-275 , Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 1957.
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Έτσι συνήθως πε-
ριγράφουν οι τα-

ξιδιωτικοί οδηγοί τη 
Νότια Αφρική και δεν 
είναι υπερβολή. Βρί-
σκεται στο νοτιότε-
ρο σημείο της αφρι-
κανικής ηπείρου, εκεί 
όπου ενώνονται ο Ατ-
λαντικός και ο Ινδικός 
ωκεανός και εναλλάσ-
σονται οι ατελείωτες 
εκτάσεις αφρικανικής 
σαβάνας, επιβλητικά βουνά και  απέραντες λί-
μνες, έρημοι και  πανέμορφες παραλίες, ποτάμια, 
ακρωτήρια και ατελείωτοι αμπελώνες. Η πανίδα 
της παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Με πάνω από 20  οργανωμένα Εθνικά Πάρκα στη 
Νότια Αφρική μπορεί  να δει κανείς στο φυσικό 
τους χώρο λιοντάρια, ελέφαντες, ζέβρες και ρινό-
κερους μέχρι καρχαρίες, πινγκουίνους και ιππο-
πόταμους. Χώρα των αντιθέσεων αναμφισβήτη-
τα, με πληθυσμιακή και πολιτισμική ποικιλομορ-
φία, έντονες κοινωνικές ανισότητες, 11 επίσημες 
γλώσσες και με νωπό ακόμα το παρελθόν των 
φυλετικών διακρίσεων και του apartheid. Παρό-
μοια ποικιλία εικόνων παρουσιάζουν και οι πό-
λεις της Νότιας Αφρικής. Το Γιοχάνεσμπουργκ, 
χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1700μ. με αμέτρη-
τους ουρανοξύστες αλλά και πυκνή βλάστηση, 
κέντρο εμπορίου χρυσού και διαμαντιών, είναι η 

καρδιά και η πιο πυ-
κνοκατοικημένη πόλη 
της χώρας. Το Cape 
Town, πόλη εξαιρετι-
κής φυσικής ομορφιάς 
με το Table Mountain 
να δεσπόζει πάνω από 
την πόλη, το λιμάνι 
και το Robben Island 
(το νησί που έζησε φυ-
λακισμένος τα 18 από 
τα 27 χρόνια ο Νέλ-
σον Μαντέλα), τις μα-

γευτικές παραλίες κατά μήκος της χερσονήσου, 
το ιδιαίτερο χρώμα αποικιακής αρχιτεκτονικής 
και το μεσογειακό κλίμα, αποτελεί εξαιρετικά δη-
μοφιλή τουριστικό προορισμό. 

Το ταξίδι μας στη Νότια Αφρική, διανύοντας 
μια απόσταση περίπου 4.400 χιλιομέτρων περιέ-
λαμβανε επίσης αναβάσεις και διάσχιση μονοπα-
τιών, για τα οποία ακολουθεί σύντομη αναφορά.

Αφετηρία μας το Cape Town όπου και πραγμα-
τοποιήσαμε ανάβαση στην κορυφή του επιβλητι-
κού Table Mountain (1086μ) μέσω της διαδρο-
μής του Platteklip Gorge. Το κύριο χαρακτηριστι-
κό του βουνού είναι το πλάτωμα της κορυφής μή-
κους περίπου 3χλμ που ορίζεται στα ανατολικά 
από το Devil’s Peak και στα δυτικά απ’το Lion’s 
Head και η συγκλονιστική θέα στο Cape Town 
και τις ακτογραμμές της χερσονήσου. Η χλωρί-
δα του Table Mountain είναι εξαιρετικά πλούσια 

Ολόκληρος ο κόσμος σε μία χώρα

Ν Ο Τ Ι Α 
ΑΦΡΙΚΗ

Table Mountain
Coffee Bay
Drakensberg Mountains

της Σοφίας Κουτσελίνη

Καταρράκτες στην αρχή του μονοπατιού προς το Rock Art
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με πάνω από 2200 είδη φυτών εκ των οποίων πε-
ρίπου το 70% είναι ενδημικά ενώ ακόμα μπορεί 
να δει κανείς λύγκες της ερήμου, μπαμπουίνους 
και τις χαριτωμένες dassies των βράχων που μας 
έκαναν παρέα στην κορυφή (και συγγενεύουν με 
τους ελέφαντες!). Στην κορυφή μπορεί να φτάσει 
κανείς και με τελεφερίκ ενώ λειτουργεί κατάστη-
μα και καφέ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 800.000 
άνθρωποι επισκέπτονται το πολυφωτογραφημέ-
νο βουνό ορόσημο της Νότιας Αφρικής. Επίσης, 
στα όρια του Εθνικού Πάρκου του Table Moun-
tain, επισκεφθήκαμε την  πανέμορφη Boulders 
Beach όπου βρίσκουν καταφύγιο οι αφρικανικοί 
πιγκουίνοι.

Στη συνέχεια, με κατεύθυνση νοτιοανατο-
λική  διασχίσαμε πανέμορφα τοπία του Garden 
Route με διαμονή στην γραφική Knysna και επί-
σκεψη στο εκπληκτικής ομορφιάς Εθνικό Πάρκο 
Τσιτσικάμμα. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς 
το Addo Elephant Park όπου και κατασκηνώσα-
με δυο μέρες, απολαύσαμε το σαφάρι παρατηρώ-
ντας τους ελέφαντες με τα μικρά τους, ζέβρες, 
κούντου (ένα είδος αντιλόπης), βουβάλια, αγρι-
όχοιρους και τόσα άλλα και αφεθήκαμε στη μα-
γεία της αφρικανικής σαβάνας.

Επόμενη στάση μας το Coffee Bay, ένα μικρό 

παραθαλάσσιο χωριό στο Wild Coast της ευρύ-
τερης περιοχής Transkei. Η διαδρομή μας ήταν 
μέσα σε ατελείωτες καταπράσινες πεδιάδες και 
λόφους, ποτάμια, λίμνες και χωριά με τα χαρα-
κτηριστικά rondavels (στρογγυλά σπίτια) της 
φυλής Xhosa και αμέτρητες αγελάδες κατά μή-
κος του δρόμου. Η περιοχή ήταν ανεξάρτητη και 
απομονωμένη την περίοδο του apartheid και έτσι 
παρέμεινε σχεδόν ανέγγιχτη στο χρόνο χωρίς να 
αλλοιωθεί τουριστικά.To Coffee Bay αποτελεί 
προορισμό πεζοπόρων μιας και υπάρχουν πανέ-
μορφες διαδρομές κατά μήκος της ακτογραμμής , 
όπως η πορεία προς το “Hole in the Wall” που δι-
ασχίσαμε και μεις , μέσα σ’ένα πανέμορφο τοπίο, 
διάρκειας περίπου 2.5 ωρών.

Ο επόμενος ορειβατικός προορισμός μας, η 
νότια πλευρά των βουνών Drakensberg  κοντά 
στα σύνορα με το Λεσότο στην ευρύτερη περιοχή 
KwaZulu-Natal. Η υψηλότερη κορυφή (3482μ.) 
βρίσκεται στο Λεσότο. Διανυκτερεύσαμε στον ξε-
νώνα Sani Lodge, σε υψόμετρο 1540μ., λίγα χιλιό-
μετρα έξω από το Underberg όπου και οργανώσα-
με την ανάβαση στο Rock Art, τους βράχους και 
τις σπηλιές με τις αμέτρητες ζωγραφιές υψηλής 
αισθητικής αξίας και ευαισθησίας των Bushmen, 
πρώτων κατοίκων της Νοτίου Αφρικής που η 
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Ο οδηγός μας Mathiew με φόντο τις πανέμορφες κορυφές των Drakensberg

χρονολογία τους φτάνει τα οκτακό-
σια και πλέον χρόνια.Οι Bushmen 
(βουσμάνοι) περιορίζονται πλέ-
ον σ’έναν μικρό αριθμό στην έρημο 
Καλαχάρι . Η πορεία μας ήταν περί-
που 7 km από τον ξενώνα σε υψό-
μετρο περίπου 1800μ με οδηγό τον 
Mathiew μιας και απαιτείται ειδική 
άδεια για να επισκεφτεί κανείς τις 
ζωγραφιές των βράχων. Η διαδρομή 
μαγική: ποτάμια και καταρράκτες , 
ιδιαίτεροι σχηματισμοί βράχων, επι-
βλητικές κορυφές που εκτείνονται 
μέχρι το Λεσότο και πλούσια χλω-
ρίδα και πανίδα.

Πάνω αριστερά: Ο Πάνας στην κορυφή του Table Mountain 
(1086μ.)
Πάνω δεξιά: "O Μεξικάνος με το σομπρέρο και την έγκυο 
γυναίκα του", όπως συνηθίζουν να ονομάζουν το βράχο στην 
διαδρομή προς το Rock Art
Αριστερά: H παραλία του Coffee Bay στον Ινδικό ωκεανό
Κάτω αριστερά: Η παραλία Boulders, όπου βρίσκουν 
καταφύγιο οι αφρικανικοί πιγκουίνοι στα όρια του Εθνικού 
Πάρκου του Table Mountain
Κάτω δεξιά: Ανάβαση από το μονοπάτι Platteklip Gorge στο 
Table Mountain 
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Σε μία όμορφη εκδήλωση στο Εντευκτή-
ριο της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λο-

γοτεχνών στις 16 Νοεμβρίου 2015, που πα-
ρακολούθησαν η Γενική Γραμματέας και 
άλλα μέλη μας, η συγγραφέας και ποιήτρια 
κα Πόπη Μπαλαμώτη-Σπιτά, εκλεκτό μέ-
λος του Συνδέσμου μας, παρουσίασε την 
βραβευμένη ποιητική συλλογή της για παι-
διά «Καλημέρα Ήλιε». Η συγγραφέας διά-
βασε στο κοινό ποιήματα από τη συλλογή, 
ενώ κάποια από αυτά, μελοποιημένα, ακού-

στηκαν από τους συνθέτες Βασίλη Παπακώ-
στα και Φώφη Κονδύλη, με συνοδεία πιάνου. 
Τα ποιήματα, μεστά νοημάτων και αξιών, με 
μαθήματα ζωής για μικρούς και μεγάλους, 
συγκίνησαν, ενέπνευσαν, ξύπνησαν παιδι-
κές αναμνήσεις, με αποτέλεσμα  να φύγουμε 
από την εκδήλωση με ένα χαμόγελο στα χεί-
λη και παιδική αισιοδοξία στην καρδιά. Θερ-
μά συγχαρητήρια στη συγγραφέα κα Πόπη 
Σπιτά για το εξαιρετικό έργο της και για μία 
υπέροχη λογοτεχνική βραδιά !      

Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, ο 
γιος της Ένικας και του Θεμιστοκλή Κα-

τσαρού, ο Θωμάς Κατσαρός, μαζί με άλλους 
πέντε συναργάτες του παρουσίασαν το βι-
βλίο "ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ. ΣΙΝΤΙΕΣ, ΠΕΛΑΣΓΟΙ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ". Ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

Το μέλος του συλλόγου μας Γιώργος Διλ-
μπόης, ανατύπωσε την ποιητική του 

συλλογή "Το Δεινόν ΑΣΤΥ".
Τον ευχαριστούμε για την πνευματική του 

προσφορά. 

Στις 06/01/2016 ο Σύλλογός μας γιορ-
τάσε τα Φώτα στο κτήμα μας, στο 

Μάτι Αττικής! Μέλη και φίλοι του Πάνα 
ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά, 

γευτήκαμε την εθιμοτυπική φασολάδα, 
ενώ από το τραπέζι μας δεν έλλειψαν τα 
ψητά στα κάρβουνα, το καλό κρασί και 
τα  παραδοσιακά γλυκά

Στις 19 Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία 
του Συλλόγου μας, οι μικροί αλλά και 

μεγάλοι Πάνες απολαύσαμε μια διασκευή 
πάνω στο ομώνυμο παραμύθι του Όσκαρ 
Ουάιλντ «Ο Εγωϊστής Γίγαντας», από την 

ομάδα κουκλοθέατρου Τα Πάντα Φι. 
Μετά την παράσταση ο Άγιος Βασίλης 

μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά. Ακολούθη-
σε η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων μετα-
ξύ των μελών. 

Στις 14 του Δεκέμβρη του 2014 συμπλη-
ρώθηκε ένας χρόνος που έχει φύγει από 

κοντά μας ο Πρόεδρός μας, ύστερα από πε-
ριπέτεια με την υγεία του. Ο Πρόεδρος για 
μένα ήταν φίλος εδώ και 60 περίπου χρόνια. 
Ήταν ο Θύμιος πια που στη δεκαετία του 
1960 βρεθήκαμε στην Αθήνα, συνδεθήκαμε 
πιο στενά και τελικά έγινε κουμπάρος μου 
μαζί με την Πόπη την γυναίκα του.

Η απουσία από το Σύλλογο είναι αισθητή. 
Όμως παρόλες τις δυσκολίες τα παιδιά της 
ορειβατικής τα κατάφεραν άριστα.

Μετά από δύο δεκαετίες και πλέον διδα-
σκαλίας στην επαρχία, επέστρεψα το 1990 
στην Αθήνα για μόνιμη παραμονή. Ήδη είχα 
φτάσει στο τέλος της σταδιοδρομίας κι έψα-
χνα για νέες απασχολήσεις, παρέες για εκ-
δρομές. Σε μια εκδρομή μας στην Ευρώπη, 
συγκεκριμένα στο Παρίσι, ο Θύμιος μου λέει: 
"Έλα να σε γνωρίσω σε ένα παλιό στέλε-
χος του Πάνα, στον οποίο είμαι και εγώ μέ-
λος" και με σύστησε στον αείμνηστο Μαρτά-
κη. Αγαπήσαμε το Σύλλογο τόσο πολύ που, 

στη δεκαετία του 1990, ο Θύμιος εκλέχθη-
κε πρόεδρος τρεις συνεχείς θητείες και ερ-
γάστηκε με πολύ ζήλο παρόλες τις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίσαμε. Με κάλεσε να δεχτώ 
να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και συμπορευτήκαμε σ' όλη αυτή τη διαδρο-
μή, παρά τη συμμετοχή μου και σε άλλες πα-
ρόμοιες δραστηριότητες. Μπορώ να πω ότι 
παρ' όλες τις δυσκολίες και τις αντιθέσεις, ο 
Θύμιος δεν λύγισε ποτέ και με το ήπιο ύφος 
του κατάφερε να αναζωογονήσει τη λειτουρ-
γία του Πάνα, με τη βοήθεια πολλών νεώτε-
ρων μελών, κυρίως των παιδιών της ορειβα-
τικής, που συνεχίζουν ακόμη να διευθύνουν 
το Σύλλογο.

Μετά από ένα χρόνο απουσίας σου, αείμνη-
στε Πρόεδρε, αισθανθήκαμε την ανάγκη να 
αποτίσουμε φόρο τιμής για την προσφορά 
σου.

Αιωνία η μνήμη σου.

Κωνσταντίνος Δ. Φιλίππου

O ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ
Ευθύμιος Κασιώλας
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ΙΑΝΟυΑΡΙΟΣ 2016
23-24/01/2016 
Ανάβαση στο Παναιτωλικό (1.924µ.), ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Ανάβαση από χωριό Περιστέρι στο καταφύγιο του  
Παναιτωλικού και κατόπιν στην κορυφή Κατελάνος (1.924µ.) 

Διαµονή: Καταφύγιο Παναιτωλικού 
Αναχώρηση: Σάββατο 23/01 
Β.Δ. : Μέτρια  
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Ξενιώτης Γιώργος - Τσιρδήµος θοδωρής

ΦΕΒΡΟυΑΡΙΟΣ 2016
07/02/2016 
Πεζοπορία στον υµηττό

Διάσχιση από Ηλιούπολη - κορυφογραµµή - Κορωπί 
Αναχώρηση: Κυριακή 07/02 
Β.Δ. : Εύκολη - Μέτρια 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αυγέρης Τάσος - Χρονόπουλος Γρηγόρης 

21/02/2016 
Πεζοπορία στο Μαίναλο - Στεµνίτσα - Δηµητσάνα

Πεζοπορία στο µονοπάτι που διασχίζει το Μαίναλο από  
Στεµνίτσα στην Δηµητσάνα 

Αναχώρηση: Κυριακή 21/02 
Β.Δ. : Εύκολη 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Δαµιανίδης Δηµήτρης - Κοτσίδης Νίκος

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
12--14/03/2016
Τριήµερο Καθαράς Δευτέρας στην Μάνη 

Ανάβαση στον Σαγιά Μάνης 1.214µ. 
Επίσκεψη στα Σπήλαια του Δυρού. 

Διαµονή σε ξενώνα στο Οίτυλο Αναχώρηση: Σάββατο 12/03 
Β.Δ.: Εύκολη
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Κουκουβάος Σπ. - Συρµάνογλου Παντελής

Στις 8 Νοεμβρίου και ώρα 9.00πμ, μια θά-
λασσα από δρομείς ξεχυνόταν στους 

δρόμους του Μαραθώνα, αλλάζοντας το το-
πίο της Αττικής. Σε ένα ταξίδι στην ιστορία, 
δρομείς από όλα τα μέρη της γης, ήρθαν για 
αυτή την τόσο δύσκολη μα συνάμα ιστορική 
διαδρομή, από το Μαραθώνα μέχρι το Καλ-
λιμάρμαρο, στην καρδιά της Αθηναικής γης. 
Σχεδόν 12.000 αθλητές διένυσαν 42 χιλιόμε-

τρα, τρέχοντας στα βήματα του ημεροδρό-
μου Φειδιππίδη, όταν αυτός έφτασε ηρωικά 
στην Αθήνα για να πει το περίφημο ‘Νενική-
καμεν’!

Από αυτό το ραντεβού δεν έλειπαν φυσι-
κά τα μέλη αλλά και φίλοι του Πάνα, οι οποί-
οι τερμάτισαν επιτυχώς στη μεγάλη διαδρο-
μή των 42 χιλιομέτρων, κάνοντάς μας υπερή-
φανους, αλλά διαδίδοντας ταυτόχρονα και 
το πνεύμα της αλληλεγγύης, της πειθαρχίας, 
της υπομονής αλλά και του ‘ευ αγωνίζεσθαι’. 
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους Πάνες 
και ευχές του χρόνου το 2016, να είναι πάλι 
εκεί στην εκκίνηση όλοι παρόντες!

Αποτελέσματα μελών του Πάνα:
ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ                            3.46.27
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ          4.04.15
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ                   5.00.13
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ     5.02.05 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 ο Συλλόγος μας 
συγκεντρώθηκε στην ταβέρνα "Το Κρα-

σοπουλιό του Κόκορα" όπου έγινε παρουσί-
αση του ετήσιου προγράμματός που περι-
λαμβάνει ορειβατικές εκδρομές για όλα τα 
γούστα, παιδικές πεζοπορίες και ενδιαφέ-
ρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
09-10/04/2016 
Ανάβαση στον Ταΰγετο (Πυραµίδα 2.407µ.) - Λακωνία 

Ανάβαση από πηγή Μαγγανιάρη - Καταφύγιο  
στην Πυραµίδα 2.407µ. 

Διαµονή στο καταφύγιο και σε σκηνές 
Αναχώρηση: Σάββατο 09/04 
Β.Δ.: Μέτρια - Δύσκολη 
Εξοπλισµός: Χειµερινού Βουνού (Κραµπόν - πιολέ)
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

θεοδωρακόπουλος Μαρίνος - Κουτσελίνης Βαγγέλης 

ΜΑϊΟΣ 2016
15/5/2016 
Πεζοπορία στην Αράχωβα (Βοιωτία) -  

Πηγές Μάνας - Μπαΐντάνης 
Πεζοπορία από Αράχωβα, Πηγές Μάνας και οροπέδιο  
και κορυφή Μπαΐντάνης (1.804 μ.) 

Αναχώρηση: Κυριακή 15/05 
Β.Δ.: Εύκολη 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

Αλαφιώτης Αντώνης - Δαµιανίδης Δηµήτρης

29/5/2016 
Πεζοπορία στo Μαίναλο Αρκαδίας  

Πεζοπορία στα µονοπάτια του Μαινάλου,  
διαδρομή Ζυγοβίτσι - Ελάτη 

Αναχώρηση: Κυριακή 29/05 
Β.Δ.: Εύκολη 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Δαµιανίδης Δηµήτρης - Κοτσίδης Νίκος

ΙΟυΝΙΟΣ 2016
18-20/06/2016 
Τριήµερο Αγίου Πνεύµατος στις Πρέσπες    

Ανάβαση στον Βαρνούντα (κορυφή Δεσποτικό 2.334µ.)  
& πεζοπορίες στις Πρέσπες 

Διαµονή σε ξενώνα στον Αγ. Γερµανό 
Αναχώρηση: Σάββατο 18/06 
Β.Δ.: Εύκολη - Μέτρια 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

Αναστασόπουλος Νίκος - Ξενιώτης Γιώργος

ΙΟυΛΙΟΣ 2016
08-10/07/2016 
Ολύµπος - κορυφές Μύτικας 2.918µ. - Σκολιό 2.911µ.

Ανάβαση από Λιτόχωρο στο Οροπέδιο των Μουσών.  
Διανυκτέρευση και ανάβαση στον Μύτικα και το Σκολιό 

Διαµονή σε καταφύγια 
Αναχώρηση: Παρασκευή 08/07 
Β.Δ.: Δύσκολη
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αυγέρης Τάσος - Ξενιώτης Γιώργος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
17-18/09/2016
Κάβος Λιχάδας - Βόρεια Εύβοια 

Διαδροµές στην Χερσόνησο της Λιχάδας 
Αναχώρηση: Σάββατο 17/09 
Διαµονή σε σκηνές και δωµάτια 
Β.Δ.: Εύκολη 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

Αλαφιώτης Αντώνης - Καµπουροπούλου Άννα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
9/10/2016 
Πεζοπορία στην Λίµνη Ηραίου - Λουτράκι

Διαδροµή από χωριό Στέρνα - Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου - 
Λίµνη Βουλιαγµένης 

Αναχώρηση: Κυριακή 09/10 
Β.Δ.: Εύκολη
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

 Αυγέρης Τάσος - Συρµάνογλου Παντελής 

28-30/10/2016 
Τριήµερο 28ης Οκτωβρίου στο Πάπιγκο - Γκαµήλα 2.497µ.

Ανάβαση στην Δρακόλιµνη και στην Τύµφη (Γκαµήλα)  
Διαµονή στο καταφύγιο της Γκαµήλας 
Αναχώρηση: Παρασκευή 28/10 
Β.Δ.: Μέτρια
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : 

Αναστασόπουλος Νίκος - Κοτσίδης Νίκος
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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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
13/11/2016
Διάσχιση φαραγγιού στην Εύβοια - Στρόπωνες - Χιλιαδού 

Διάσχιση από διάσελο Δίρφης του φαραγγιού των Στροπώνων  
µέχρι την παραλία της Χιλιαδούς 

Αναχώρηση: Κυριακή 13/11 
Β.Δ. : Εύκολη 
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:  

Αλαφιώτης Αντώνης - Ξενιώτης Γιώργος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
03-04/12/2016 
Ανάβαση στην Καλιακούδα Ευρυτανίας 2.101µ. 

Ανάβαση στην κορυφή από Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας 
Αναχώρηση: Σάββατο 03/12 
Διαµονή: Ξενώνας στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας 
Εξοπλισµός: Χειµερινού Βουνού (Κραµπόν - πιολέ) 
Β.Δ. : Μέτρια - Δύσκολη
υΠΕυθυΝΟΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: θεοδωρακόπουλος Μαρίνος 

Κουτσελίνης Βαγγέλης - Μαντά Μίνα    

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ    

Φέρεται σε γνώση των μελών του Συνδέσμου ότι για τη χρήση των οικίσκων και 
των λοιπών χώρων για την καλοκαιρινή περίοδο του 2016, 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.
Οι παιδικές εκδρομές θα ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν μέσω email και facebook

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Αλαφιώτης Αντώνης  6977242014
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943
Αυγέρης Τάσος  6932162826
Δαμιανίδης Δημήτρης  2104811937
Θεοδωρακόπουλος Μαρίνος 6973241288
Καμπουροπούλου Άννα 6977171131
Κοτσίδης Νίκος  6937075018

Κουκουβάος Σπύρος  2106617551
Κουτσελίνης Βαγγέλης 6977539794
Μαντά Μίνα    6974031968
Ξενιώτης Γιώργος  6972098727
Συρμάνογλου Παντελής 6973300288
Τσιρδήμος Θοδωρής  6944363785
Xρονόπουλος Γρηγόρης 2109731019

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




