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Ήταν μία χρονιά που θα την θυμόμαστε 
για πολλά χρόνια. 

Ήταν μία χρονιά που κόποι πολλών ετών, 
καταστράφηκαν σε μία μέρα.

Μία χρονιά που θα θέλαμε να την ξεχά-
σουμε και να την προσπεράσουμε.

Στις 23 Ιουλίου 2018, η τεράστια πυρκαγιά 
που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική, είχε σαν 
αποτέλεσμα να υποστεί τεράστιες ζημιές το 
κτήμα μας. Οι οικίσκοι (εκτός από δύο) κα-
θώς και όλα τα πεύκα πλέον δεν υπάρχουν. 
Κάηκαν. Το θετικό είναι πως οι άνθρωποι που 
υπήρχαν εκείνη την στιγμή στο κτήμα, κατά-
φεραν και απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Το δυ-
στύχημα ωστόσο ήταν οι πολλοί συνάνθρω-
ποί μας που εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν στην 
φωτιά όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά 
δυστυχώς και στην γειτονιά μας.

Η συμπαράσταση όλων σας και της ομο-
σπονδίας, ήταν συγκινητική. Ήδη με τη συ-
νεργασία του Δήμου το κτήμα καθαρίζεται 
και αισιοδοξούμε πως σιγά –σιγά όλα θα ξα-
ναγίνουν όπως πρώτα. Μετά τον καθαρισμό 
του κτήματος, σχεδιάζουμε να γίνει δενδροφύ-
τευση και ακολούθως θα σχεδιάσουμε προ-
σεκτικά τα επόμενα βήματά μας, προκειμέ-

νου να γίνει το κτήμα και πάλι φιλόξενο για 
όλους μας, για τους συλλόγους που το επι-
σκέπτονται, για τις ομάδες που φιλοξενούνται 
στις εγκαταστάσεις μας, για τους προσκό-
πους που αθλούνται και για τις εκδηλώσεις 
που λαμβάνουν χώρα σε αυτό.

Ο Σύλλογος όμως, παρά τις αντιξοότητες 
συνεχίζει την πορεία του.

Οι εκδρομές μας για το 2019, που μπορείτε 
να τις δείτε στο περιοδικό, δείχνουν το δρόμο. 
Συνεχίζουμε απρόσκοπτα τις δραστηριότη-
τές μας (εκτός κι αν υπάρχει θέμα ασφάλειας, 
που αποτελεί την κόκκινη γραμμή για εμάς) 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Θα θέλαμε 
ωστόσο να υπάρξει μία αυξημένη συμμετο-
χή στις εξορμήσεις, με σκοπό να μυηθούν και 
άλλα άτομα στην φυσιολατρία. Ενημερώστε 
τους φίλους σας, μιλήστε για το Σύλλογό μας.

Τέλος να υπενθυμίσουμε πως το 2019 είναι 
εκλογική χρονιά για το Σύλλογο μας. Περιμέ-
νουμε από όλους σας, να τακτοποιήσετε τις 
ταμιακές σας εκκρεμότητες και να συμμετά-
σχετε στις αρχαιρεσίες.  Δυναμώστε τον Σύλ-
λογο, για να μπορέσει και αυτός με τη σειρά 
του να ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδο-
κίες όλων μας. 

Εξώφυλλο: Aστυπάλαια       Φωτ. Περιεχομένων: Μαίναλο       Οπισθόφυλλο: Μαίναλο   

Φωτογραφίες τεύχους 500:
Νίκος Αναστσόπουλος, Μαρία Αρβανίτη, Δημήτρης Ηλιόπουλος, Μαρίνος Θεοδωρακόπουλος, 
Σπύρος Κουκουβάος, Μάκης Καραχρήστος, Βαγγέλης Κουτσελίνης, Μίνα Μαντά,  
Παντελής Συρμάνογλου, Βάσω Τσιγκαροπούλου, Νάσος Χατζηαργύρης
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Ανάβαση στο Μαίναλο (1981 μ.) 
13-14/01/2018

Μονοπάτι Μπίλιοβου 
04/03/2018

H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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μας. Ίσως είναι η μεγαλύτερη που είχα δει 
σε ελληνικό βουνό, καθώς αυτή εκτεινόταν 
σε μια επιφάνεια μήκους κοντά στα 700-
800 μέτρα και πλάτους περίπου 150-200 
μέτρων. Άκρως εντυπωσιακό φαινόμενο, 
κάτι που μας θύμισε τους κινδύνους του 
βουνού. Διασχίζοντάς τη από το τελείωμα 
αυτής της τεράστιας γλώσσας κατακερμα-
τισμένου χιονιού, συνεχίσαμε την ανάβαση 
για τα ψηλότερα. Νοιμίζοντας πως ήμασταν 
μόνοι αυτή τη μέρα στο βουνό, λίγο χαμη-
λότερα έκαναν την εμφάνισή τους μια πα-
ρέα 4 ορειβατών να ανεβαίνουν με γρήγορο 
ρυθμό. Το χιόνι ήταν πολύ και αρκετά αστα-
θές, κάτι που μας προβλημάτισε, οπότε αλ-
λάξαμε πορεία για την κορφή, επιλέγοντας 
σημεία όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Μετά 
από λίγη ώρα η ομάδα των φίλων ορειβα-
τών μας έφτασε. Ανέλαβαν αυτοί για λίγο 
να μας ανοίγουν βήματα, ξεκουράζοντάς 
μας αρκετά από την επίπονη και κοπιαστική 
ανάβαση. Η πλαγιά ατελείωτη, αλλά μεγα-
λειώδης. Και ξαφνικά, κορυφογραμμή! Η 

θέα από εκεί πάνω συγκλονιστική! Όλος ο 
Δυτικός και Ανατολικός Παρνασσός να ξε-
προβάλλει τριγύρω μας! Λιάκουρα, Τσάρ-
κος, Γεροντόβραχος  και άλλες κορυφές 
τριγύρω μας, χιονισμένες, περήφανες, μας 
έκαναν να νιώσουμε δέος. Οι φωτογραφί-
ες αρκετές. Μα η χαρά μας φτάνοντας στην 
κορυφή, ήταν μεγάλη! Ένα μικρό γεύμα στα 
γρήγορα ήταν αρκετό για να πάρουμε το 
δρόμο για τα χαμηλότερα, καθώς ο άνεμος 
ήταν απαγορευτικός για περαιτέρω καθυ-
στέρηση. Κατεβαίνοντας την πλαγιά, δεν 
ήταν λίγες οι φορές που κάναμε σα μικρά 
παιδιά, κάνοντας το αγαπημένο μας …σκι 
με το σώμα μας!! 

Ήταν, μετά από 12 περίπου ώρες, που 
φτάσαμε ξανά σε αυτό το όμορφο δάσος 
με τα έλατα και γυρίσαμε να ξαναδούμε το 
βουνό. Η ανάβασή μας είχε ολοκληρωθεί, οι 
εικόνες όμως και η εμπειρία αυτή μας έμεινε 
ανεξίτηλη στο μυαλό μας …

Βαγγέλης Κουτσελίνης  

Παρνασσός - Μαύρα Λιθάρια (2327 μ.) 

Η ιδέα για μια χειμερινή ανάβαση σε ένα 
Ρουμελιώτικο βουνό τριγύριζε στις 

σκέψεις μας εδώ και μέρες. Η απόφαση δεν 
άργησε να παρθεί και έτσι μια χειμωνιάτικη 
Κυριακή του Μαρτίου, παρέα με το Νίκο Για-
λέρνιο, νέο μέλος του Συλλόγου μας και δι-
ψασμένο για βουνό και απόκτηση εμπειριών, 
βρεθήκαμε στη Μ. Ιερουσαλήμ, ξημερώματα, 
στα σπλάχνα του Ανατολικού Παρνασσού 
με σκοπό να ανέβουμε αυτή την ατελείωτη 
πλαγιά των Μαύρων Λιθαριών, η οποία λα-
μπίριζε κάτω από το φεγγαρόλουστο στερέ-
ωμα, ολοχιόνιστη, αφού λίγες μέρες πριν είχε 
δεχθεί μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Ετοιμάζοντας τον εξοπλισμό μας για την 
ανάβαση, όσο ξημέρωνε, ξεπρόβαλλε από 
πάνω μας, ορθόστηθη, όλη η εκπληκτική και 
εντυπωσιακή αυτή πλαγιά του Παρνασσού, 
σα να μας καλούσε για σκαρφάλωμα. Μα-

κριά από τα πολύβουα χιονοδρομικά κέντρα, 
αυτή η μεριά του Παρνασσού, σε κάνει πραγ-
ματικά να πιστεύεις πως αυτό το βουνό της 
Ρούμελης, συνεχίζει να κρατά πολλά κρυμ-
μένα μυστικά, που σε κάνουν να αισθάνεσαι 
μεγαλείο και δέος για το ιερό αυτό βουνό.

Ξεκινώντας την ανάβαση, ο αέρας άρ-
χισε να δείχνει πως θα ήταν αρκετός κατά 
τη διάρκεια της μέρας. Το τοπίο φανταστι-
κό, ένα όμορφο και συμπαγές σε βλάστηση 
ελατοδάσος, μας συντρόφευε για την πρώ-
τη ώρα της ανάβασης. Εκεί που αυτό άρχισε 
να αραιώνει, έκαναν την εμφάνισή τους και 
τα πρώτα χιόνια, με τον αέρα να δυναμώνει 
ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν μας έκανε να 
ανησυχήσουμε, μέχρι που είδαμε μπροστά 
μας λίγο ψηλότερα, στη μέση της ανατο-
λικής πλαγιάς, μια πελώρια χιονοστιβάδα, 
να μας κόβει με τον όγκο της τη διαδρομή 
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γησε στην πηγή «Καράμπα», μας έβγαλε στη 
Βαθιά Λάκκα σε ύψος 1850 μέτρα. Τοπίο 
μαγικό, σχεδόν ονειρικό, με χιονούρες διά-
σπαρτες και την εποχική αλπική λίμνη να 
μας γοητεύει με τις αντανακλάσεις του ήλιου 
και της Πυραμίδας, της ψηλότερης κορφής. 

Μετά από 5 ώρες περίπου κοπιαστικής 
ανάβασης η ομάδα φτάνει στην κορυφή. 
Προς έκπληξη όλων μας ένα κοπάδι από 5-6 
ζαρκάδια περνούν πολύ κοντά μας, προλα-
βαίνοντας να τα φωτογραφίσουμε. Αυτά 
χάθηκαν μετά προς την ορθοπλαγιά, κι εμείς 
μείναμε στην κορφή να αγναντεύουμε τα 
Βαρδούσια απέναντι και την Οίτη…

Ο δρόμος για την κατάβαση είχε ξεκινή-
σει. Μπορεί η διήμερη απόδρασή μας στην 
Γκιώνα να κράτησε για λίγο χρονικά, οι 
ορειβατικές στιγμές που βιώσαμε όμως θα 
μας συντροφεύουν για όσο ζούμε και υπάρ-
χουμε.. Συγκινήσεις που μόνο η επαφή με 
το βουνό και το φυσικό τοπίο μπορούν να 
δώσουν…

Βαγγέλης Κουτσελίνης 

Με τον Πάνα στην Γκιώνα (2510 μ.)
28-29/04/2018

Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαμε πάρει 
το δύσκολο ορεινό δρόμο για τα χωριά 

της Φωκίδας, με προορισμό το πανέμορφο 
αλπικό «δίδυμο» Βαρδουσίων και Γκιώνας. 
Είναι όμως αυτό το εκπληκτικό ορεινό τοπίο, 
που σε κάνει να νιώθεις τέτοιο δέος, σα να 
περνάς για πρώτη φορά…

Οι τελευταίες στροφές πριν το χωριό 
Συκιά, μας βρίσκουν να γυρίζουμε όλοι το 
βλέμμα μας προς τα πάνω, κοιτώντας με 
θαυμασμό την επιβλητική ορθοπλαγιά της 
Γκιώνας, που στέκει 1200μ. σχεδόν κάθετα 
πάνω από το χωριό, κάνοντάς το να δείχνει 
ακόμα μικρότερο.

Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε ανά-
βαση προς την Πυραμίδα, ξεκινώντας από τη 
Συκιά και με κατεύθυνση το απομονωμένο 

και πανέμορφο Λαζόρεμα, θα προωθούμα-
σταν την επόμενη μέρα για τη Βαθιά Λάκκα. 
Σακίδια βαριά, εξοπλισμός διανυκτέρευσης 
και μια ομάδα από τολμηρούς Πάνες, ανη-
φορίζουμε το απότομο μονοπάτι.

Μετά από 2 ώρες περίπου το τοπίο εκ-
πληκτικό. Ένα καταπράσινο λιβάδι, κάτω 
από τα αντερείσματα της δυτικής ορθοπλα-
γιάς, γεμάτο άγρια άλογα… Μαγεμένοι από 
τις εικόνες, οι φωτογραφικές μηχανές μας 
απαθανάτισαν τις στιγμές… Η κατασκήνω-
ση στήθηκε δίπλα στο ποτάμι και η ζεστή 
παρέα σε συνδυασμό με ένα καλό γεύμα, 
έκανε τη βραδιά μαγική…

Πρωινό ξύπνημα και η ομάδα έτοιμη για 
την ανάβαση. Η πορεία στην αρχή μέσα στο 
δάσος, έπειτα μέσα σε ρεματιά που μας οδή-
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Ανάβαση στη Βίγλα (1932 μ.)
17-18-19/02/2018. Τριήµερο Καθαράς Δευτέρας

Μια κούπα καυτό τσάι, κουβεντούλα και 
σχεδιασμός της βραδιάς. Επόμενος σταθ-
μός, η Κοζάνη. Φεύγουμε από τη Φλώρινα 
βραδάκι, μετά από ένα απόγευμα ελεύθερου 
προγράμματος. Το έθιμο των «φανών» είναι 
αυτό που μας έλκει στην καρδιά της δυτικής 
Μακεδονίας. Ένα έθιμο παλιό, που πέρασε 
όμως από σαράντα κύματα, μέχρι να φτάσει 
στο σημείο, εδώ και μερικές δεκαετίες να ξα-
νακατακτήσει την αίγλη που είχε προπολε-
μικά. Κάθε γειτονιά της πόλης, ανάβει  τη 
δική της φωτιά. Γύρω από αυτήν μαζεύονται 
οι ντόπιοι και με τη συνοδεία ζωντανής μου-
σικής, χορεύουν γύρω της και τραγουδούν, 
συνήθως, άσματα σκωπτικά… Τα περίφημα 
χάλκινα, τα πνευστά που δίνουν τον τόνο 
σ΄αυτή τη γιορτή, είναι πηγή ζωντάνιας. 
Μεταδίδουν μνήμες από άλλες εποχές, όταν 
οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μπορούσαν 
έστω με έναν αυλό, να διασκεδάσουν την 
πολύπαθη ζωή τους, να υμνήσουν το Διόνυ-

σο ή τον Πάνα και να πάρουν δύναμη για να 
συνεχίσουν το ταξίδι τους στη γη. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και στους 
επισκέπτες. Τέτοιες μέρες, η κεντρική πλα-
τεία της πόλης λειτουργεί σαν τόπος συνά-
ντησης. Το γλέντι γίνεται στους κοντινούς 
δρόμους και στις γειτονιές με τους αναμμέ-
νους φανούς. Άξιζε, τελικά, τον κόπο, η βόλ-
τα στην Κοζάνη. Οι περισσότεροι από την 
παρέα μας, χόρεψαν, ήπιαν κρασί ή τσίπουρο 
και γύρισαν ξεθεωμένοι στη Φλώρινα.

Ξημέρωσε Καθαρή Δευτέρα. Στο δρόμο 
της επιστροφής πια. Χαιρετάμε την όμορφη 
Φλώρινα. Ξαναπερνάμε από το χιονοδρο-
μικό της Βίγλας. Σήμερα, όμως, έχει ομίχλη. 
Ευτυχώς που κάναμε την ανάβαση Κυρια-
κή… Τα σύννεφα λιγοστεύουν όταν αρχίζου-
με πια να κατηφορίζουμε προς τις Πρέσπες. 
Κατεβαίνουμε από το λεωφορείο. Βρισκό-
μαστε στις όχθες της μικρής Πρέσπας. Μια 
πλωτή γέφυρα μήκους 630 μέτρων, είναι ο 

Όταν προγραμματίζουμε τις εκδρομές του 
επόμενου έτους, πάντα υπάρχει το στοι-

χείο της αβεβαιότητας, Ακούγοντας την ιδέα 
του Γιώργου για Φλώρινα, μέσα στο καταχεί-
μωνο, ήμουνα πολύ επιφυλακτικός. Τελικά, 
όλα πήγαν καλά. Σάββατο πρωί, 17 του Φλε-
βάρη, ξεκινήσαμε, 50 άτομα, για τη βορειοδυ-
τική άκρη της Ελλάδας. Πολλά τα χιλιόμετρα, 
μεγάλη όμως και η διάθεσή μας να περάσουμε 
καλά. Μικρή στάση στην Καλαμπάκα. Τα παι-
δάκια της ομάδας χαζεύουν τον τεχνητό μι-
κρό καταρράκτη της πλατείας. Κάτι πρόχειρο 
στο χέρι για το δρόμο και δρόμο… 

Αποφασίζουμε να πάμε πρώτα στο πε-
ρίφημο Νυμφαίο. Το διάσημο αυτό Βλαχο-
χώρι, με σπίτια πέτρινα, αναπαλαιωμένα τα 
περισσότερα, είναι χάρμα οφθαλμών. Χιόνι-
σε πολύ τις προηγούμενες μέρες εδώ πάνω. 
Πανέμορφες οι εικόνες και άλλοι με κάμερες, 
άλλοι με φωτογραφικές μηχανές και κάποιοι 
με τα κινητά τους, προσπαθούν να απαθανα-
τίσουν την ομορφιά που απλώνεται μπροστά 
μας. Περνάμε κάτω από το σιδερένιο γεφυ-
ράκι και μπαίνουμε στο χωριό. Ο δρόμος κα-
θαρός αλλά αριστερά και δεξιά, χιόνι. Πολύ 
χιόνι. Είναι απόγευμα και κάνει κρύο. Κά-
ποιοι πηγαίνουν στη Νίκειο Σχολή για ενη-
μέρωση σχετικά με το χωριό αλλά και την 
καφέ αρκούδα. Μπαίνουμε σε ένα ταβερνάκι 
να φάμε, επιτέλους. Ξυλόσομπα, τσίπουρο, 
καλό φαγητό και πολλή κουβέντα. Βγαίνου-
με με τα μάγουλα κατακόκκινα και κατευθυ-
νόμαστε προς τη άκρη του χωριού. Κοιτάμε 
προς τη μεριά της οργάνωσης «Αρκτούρος». 
Οι εγκαταστάσεις είναι κλειστές, Οι αρκού-
δες κοιμούνται. Δε θα τις δούμε σήμερα. 

Δεν πειράζει. Η επίσκεψη στο Νυμφαίο, από 
μόνη της, είναι σπουδαία εμπειρία. Ο ήλιος 
έχει γείρει πια στη Δύση κι εμείς απολαμβά-
νουμε τις τελευταίες στιγμές μας σε αυτό τον 
υπέροχο τόπο. 

Μετά από καμιά ωρίτσα, φτάνουμε στη 
Φλώρινα. Πόλη σχετικά μικρή. Δροσερή το 
καλοκαίρι και παγωμένη το χειμώνα, στέκει 
εδώ, στα 700 μέτρα υψόμετρο. Θερμοκρασία 
κοντά στο μηδέν. Μια χαρά για τα δεδομένα 
του κλίματος της  περιοχής. Τακτοποιούμα-
στε στο ξενοδοχείο και βγαίνουμε για μια 
πρώτη, -νυχτερινή- γνωριμία με την πόλη. 
Το ποτάμι που τη διαρρέει, ο Σακουλέβας, 
δίνει μια νότα ζωηρή, σε μια πόλη εντελώς 
ήρεμη. Ο θόρυβος του νερού, δεν έχει σχέση 
με την ησυχία που επικρατεί. Ούτε δρώμενα, 
ούτε μπάντες, ούτε καρναβαλιστές. Κι όμως, 
είναι απόκριες.

Ξημέρωσε Κυριακή της αποκριάς. Ο ου-
ρανός καθαρός. Φεύγουμε για Βίγλα. Το 
διάσημο χιονοδρομικό κέντρο της περιο-
χής είναι ορατό από την πόλη. Σε υψόμετρο 
1.650 μέτρων και στο σημείο όπου τα όρη 
Βέρνο (Βίτσι) και Βαρνούντας συναντιού-
νται, βρίσκεται το σαλέ. Οι φίλοι από τον 
ορειβατικό Φλώρινας μας περιμένουν. Μας 
προμηθεύουν με χιονορακέτες. Ξεκινάμε για 
την κορυφή της Βίγλας, Το τοπίο καταπλη-
κτικό. Πανύψηλες οξιές σε όλη τη διαδρομή, 
κατάλευκες από το χιόνι. Σε δυο ώρες, πε-
ρίπου, φτάνουμε στην κορφή. Οι Πρέσπες 
στα πόδια μας. Αλβανία και Σκόπια στο βά-
θος. Η κατάβαση, με το χιόνι φρέσκο, είναι 
απολαυστική. Φτάνουμε στη ζεστασιά του 
σαλέ. Μας περιμένουν όσοι δεν περπάτησαν. 
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σύνδεσμος με το νησάκι του Αγίου Αχιλλεί-
ου, απέναντί μας. Μέχρι το 2000, μόνο με 
βάρκα μπορούσε να το επισκεφθεί κανείς. Η 
Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, είναι το πιο 
ενδιαφέρον αξιοθέατο στο νησί. Χτισμένη 
πριν χίλια χρόνια, στέκει σήμερα ερειπωμένη. 
Ακόμα και τώρα, όμως, σε μαγεύει με τη με-
γαλοπρέπειά της. Βοηθάει και το τοπίο γύρω 
της. Από το ιερό, βλέπεις τα ήσυχα νερά της 
λίμνης. Ηρεμία. Μόνο αυτή η λέξη, αρκεί να 
περιγράψει την εμπειρία εδώ. Έχουμε έρθει κι 
άλλες φορές εδώ. Η αίσθηση είναι πάντα η 
ίδια. Θα πάμε για καφέ, λίγο παραδίπλα. Ρί-
χνω μια τελευταία ματιά στην εκκλησία και 
εύχομαι να ξανάρθω.

Τελευταίος σταθμός του ταξιδιού, η Κα-
στοριά. Πανέμορφη, χτισμένη στις όχθες 
της λίμνης με το όνομα Ορεστιάδα, κάποτε 
μια από τις σημαντικότερες πόλεις του Βυ-
ζαντίου. Οι εκατοντάδες μικρές και μεγάλες 
εκκλησίες της, μαρτυρούν το παρελθόν της. 
Το εμπόριο γούνας την έκανε γνωστή, αρ-

γότερα, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα κάνουμε 
μια γρήγορη βόλτα δίπλα στη λίμνη. Σκορπί-
ζουμε σε ταβέρνες και ουζερί για το σαρακο-
στιανό τραπέζι. Η Αθήνα μάς περιμένει. Λίγα 
λόγια ακόμη και μια εξήγηση: Μόνο για την 
Καστοριά, θα μπορούσα να γράψω ξεχωρι-
στό κείμενο. Το ίδιο και για το Νυμφαίο, τη 
Φλώρινα, την Κοζάνη και την παράδοσή της, 
για τις Πρέσπες και τα χωριά της. Σκοπός 
των κειμένων του περιοδικού που αναφέρο-
νται σε εκδρομές είναι, να μην κουράζουν, να 
χωράνε στις λιγοστές σελίδες του και θυμί-
ζοντας στους συμμετέχοντες αυτά που έζη-
σαν, να γίνονται το έναυσμα για κάποιους 
να σηκωθούν από την πολυθρόνα τους και 
να μας ακολουθήσουν στα ταξίδια μας στα 
βουνά, τις λίμνες, τα ποτάμια, τα φαράγγια, 
αλλά και στα πανέμορφα χωριά και πόλεις 
της Ελλάδας. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν. 
Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο…

Σπύρος Κουκουβάος

Ανάβαση στη Φτέρη (2126 μ.) 
26-27-28/5/2018

Σάββατο 26 του Μάη του 2018. Μέρα 
ηλιόλουστη. Είκοσι άτομα σε ένα μικρό 

λεωφορείο. Προορισμός μας η περιοχή των 
Αγράφων, που είναι μοιρασμένη ανάμεσα 
στους νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας. 
Έντονο ανάγλυφο με ψηλά βουνά,  απόκρη-
μνες χαράδρες, αλπικά λιβάδια και απέραντα 
δάση. Οι Τούρκοι προτίμησαν να εισπράτ-
τουν 50.000 γρόσια το χρόνο και να έχουν το 
κεφάλι τους ήσυχο, από το να υποτάξουν με 
αίμα τον άγριο αυτό τόπο και τους ανθρώ-
πους του. Πολλές οι εξεγέρσεις των ντόπιων, 
που κατάφεραν τελικά να ενσωματωθούν 
στην Ελλάδα το 1881. Σήμερα, 137 χρόνια 
μετά, η Ελλάδα, σαν κρατική οντότητα, ελά-
χιστα ασχολείται με τα Άγραφα. Σβήνουν τα 
χωριά, πολλοί είναι ακόμη οι χωματόδρομοι 

και μόνο η κτηνοτροφία και ελάχιστα ο του-
ρισμός, κρατούν κάποιους ριζωμένους στα 
χωριά τους.

Μια ημίωρη στάση στο Καρπενήσι. Δε-
σπόζει το Βελούχι (Τυμφρηστός), 1.300 μέ-
τρα ψηλότερα από εμάς. Προορισμός αγα-
πημένος του «Πάνα», αυτό το βουνό, μας 
έχει ταλαιπωρήσει κάποιες φορές, μας έχει 
όμως γεμίσει την ψυχή με εμπειρίες μονα-
δικές. Συνεχίζουμε από το Καρπενήσι, με 
τελικό προορισμό τα Επινιανά. Το τοπίο πα-
νέμορφο. Ατέλειωτα δάση από έλατα. Ρεμα-
τιές γεμάτες νερό. Μοναδική παραφωνία, η 
γκρίνια του Σταύρου. Ο οδηγός μας, φοβά-
ται τους χωματόδρομους που εναλάσσονται 
με ασφάλτινα κομμάτια. Θα συνηθίσει όμως. 
Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μετά από 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ                    2019
ΙΑΝΟυΑΡΙΟΣ  

26-27/01/2019
Πηλιορείτικα μονοπάτια

Το Πήλιο (1624 μ.) είναι ένα ήπιο βουνό. Οι 
ήπιες πλαγιές του και οι ήρεμες κορυφές του, 
κάνουν το Πήλιο ιδιαίτερα αγαπητό στους 
πεζοπόρους  και τους αρχάριους ορειβάτες 
Στην διάρκεια της εκδρομής θα γίνει κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.

ΒΔ: Εύκολη
Διαμονή: Καταφύγιο Χάνια
υπεύθυνοι εκδρομής: 
Ξενιώτης Γ., Αρβανίτη Μ.

ΦΕΒΡΟυΑΡΙΟΣ 

16-17/02/2019
Ανάβαση στην Ντουρντουβάνα  
(2109 μ.)

Με αρχή της πορείας την λίμνη Δόξα και 
διάρκεια πορείας 6 ώρες μέχρι την κορυφή.

ΒΔ: Μέτρια 
Διαμονή: Καταφύγιο ΕΟΦ Κεφαλάρι
υπεύθυνοι εκδρομής:
Κοτσίδης Ν., Δαμιανίδης Δ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

23-24-25/03/2019 
Σινιάτσικο (2111 μ.)

Το Σινιάτσικο ή Άσκιο  ένας όμορφος ορεινός  
όγκος στο κέντρο της  Δυτικής Μακεδονίας. 
Ξεχωρίζει για την σπάνια χλωρίδα, αλλά και για 
την μόνιμη παρουσία στα πιο χαμηλά πολλών 
μεγάλων θηλαστικών. Φυσικά να μην ξεχάσουμε 
τα αποκριάτικα δρώμενα της περιοχής.

ΒΔ: Μέτρια  
Διαμονή: Καταφύγιο
υπεύθυνοι εκδρομής: 
Αγγελοπούλου Δ., Αρβανίτη Μ.Α
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οκτώ ώρες ταξιδιού, φτάνουμε στα Επινιανά. 
Υψόμετρο 1.100 μέτρα. Κάτοικοι το Χειμώ-
να, το πολύ δέκα… Το χωριό πάντως είναι 
πολύ όμορφο. Καθόμαστε στον ξενώνα για 
φαγητό. Το πρόγραμμα ελεύθερο σήμερα. Τι 
επιλογές έχεις; Ύπνος ή βόλτα. Οι περισσό-
τεροι προτιμάμε να περπατήσουμε. Το δάσος 
ξεκινάει από την άκρη του χωριού. Βλέπου-
με την αρχή της διαδρομής που θα κάνουμε 
αύριο. Νυχτώνει. Πάμε για κουβέντα στον 
ξενώνα και μετά για ύπνο.

Ξημέρωσε και πρέπει να φύγουμε. Ανε-
βαίνουμε σε ένα ταλαιπωρημένο φορτηγάκι. 
Είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε δρόμο 
και να κερδίσουμε χρόνο. Σταματάμε σε ένα 
σημείο απ΄ όπου είναι ορατή η Φτέρη. Αυτό 
το βουνό θελήσαμε να επισκεφθούμε. Με 
ύψος 2.128 μέτρα είναι μια από τις ψηλότε-
ρες αυτού του τεράστιου ορεινού όγκου. Η 
διαδρομή αρχικά κατηφορίζει σε δασικό δρό-
μο. Δεν αργούμε όμως να μπούμε στο μονο-
πάτι. Η σηματοδότηση δεν είναι τόσο καλή, 
αλλά η οπτική επαφή με την κορυφή δε σε 
αφήνει να λαθέψεις. Ανηφορίζουμε και κα-
τηφορίζουμε διασχίζοντας υπέροχα αλπικά 
λιβαδάκια και απότομες πλαγιές. Η Άνοιξη, 
τώρα αρχίζει εδώ πάνω. Όπου κι αν κοιτά-
ξεις ολόγυρα, κορφές των Αγράφων. Κάποιες 

χιονούρες που έχουν απομείνει, σε λίγες μέ-
ρες θα χαθούν κι αυτές. Φτάνουμε στην κο-
ρυφογραμμή. Η απόσταση για το κολωνάκι 
της κορυφής δεν είναι πολύ μεγάλη. Αποφα-
σίζουμε, όμως, να επιστρέψουμε. Θα χρεια-
στούμε πολύ χρόνο αν συνεχίσουμε εμπρός, 
γιατί αριστερά και δεξιά μας οι πλαγιές είναι 
απότομες και το μονοπάτι πολύ στενό και δι-
άσπαρτο με βράχια. Καθόμαστε λίγο για να 
θαυμάσουμε τη θέα και να χαρούμε την ηρε-
μία. Τελικά, μετά από ένα οκτάωρο πεζοπο-
ρίας, φτάνουμε πίσω στο χωριό. Ένα ζαρκάδι 
που πέρασε από μπροστά μας όταν κατεβαί-
ναμε, μας έδειξε ότι μάλλον υπάρχει υγεία 
σε αυτό το οικοσύστημα. Φαγητό, κρασί και 
κουβέντα. Νωρίς για ύπνο, απόψε. Το πρωί, 
δυστυχώς, πρέπει να φύγουμε.

Δευτέρα πρωί, εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος. Με το πνεύμα μας καθαρό, θα περάσου-
με από τα ρέματα και τα δάση που είδαμε 
το Σάββατο. Η στάση μας για φαγητό είναι 
τώρα στη Λαμία. Τρώμε και σε τρεις ώρες 
φτάνουμε στην Αθήνα. Μια εμπειρία ακόμη 
στο νου μας, μια σελίδα στο βιβλίο εκδρομών 
του «Πάνα» και η προσμονή γι΄αυτό που θα 
έρθει και που θα ΄ναι σίγουρα όμορφο…

Σπύρος Κουκουβάος
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ΑΠΡΙλΙΟΣ 

26-27-28-29/04/2019 
Πάσχα στην Σκύρο.  
Πεζοπορίες και δρώμενα του νησιού

Η  Σκύρος το νοτιότερο  και μεγαλύτερο νησί 
των Β. Σποράδων μας περιμένει για το Πάσχα.

ΒΔ: Εύκολη 
Διαμονή: Δωμάτια
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Παπαευαγγέλου Ε., Ηλιόπουλος Δ.

ΜΑΪΟΣ 

18-19/05/2019 
Διάσχιση Ταϋγέτου (2404 μ.), από την 
Μεσσηνιακή στην λακωνική Μάνη. 

Εξωχώρι, δάσος Βασιλικής, Πενταυλοί, πηγή 
Μαγγανιάρη. Η περιπέτεια της διάσχισης σε μια 
από τις λιγότερες γνωστές διαδρομές  του  πιο 
ψηλού βουνού της Πελοποννήσου.

ΒΔ: Μέτρια
Διαμονή: Καταφύγιο, σκηνές
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Αναστασόπουλος Ν., Ξενιώτης Γ.

ΙΟυΝΙΟΣ 

15-16-17/06/2019 
Διαδρομές στο Ταίναρο 

Πορεία  στο νοτιότερο  σημείο της  ηπειρωτικής  
Ευρώπης. Η σκληράδα του μανιάτικου τοπίου 
αλλά και οι πολυάριθμοι κόλποι και κολπίσκοι 
μπορούν να μας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές.

ΒΔ: Εύκολη  
Διαμονή: Δωμάτια στην Νεάπολη
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Αγγελοπούλου Δ.,  Ξενιώτης Γ.

ΙΟυλΙΟΣ  

07/07/2019 
Διαδρομές στην Κύμη

Η Εύβοια  αν και  τόσο κοντά στη Αθήνα  είναι  
τόσο  ανεξερεύνητη  και η περιοχή της Κύμης 
είναι από τις πιο πράσινες περιοχές της Ελλάδας.

ΒΔ: Εύκολη
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Αναστασόπουλος Ν., Ξενιώτης Γ. Π
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ΑυΓΟυΣΤΟΣ 

31/08 έως 05/09
Μονοπάτια της Σερίφου 

Όποιος πάει στο μικρό Κυκλαδίτικο νησί 
πρέπει να έχει αρκετή όρεξη για περιηγήσεις.  
Πεζοπορία και κολύμπι ο καλύτερος συνδυασμός  
για το τέλος του καλοκαιριού.

ΒΔ: Εύκολη
Διαμονή: Σκηνές  και δωμάτια.
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Παπαευαγγέλου Ε., Αλαφιώτης Α.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

22/09/2019
Καλιφώνι (1996 μ.) 

Το φθινόπωρο ιδανική εποχή για να 
εξερευνήσουμε  και να πεζοπορήσουμε σε αυτό 
το βουνό  της ΒΔ Πελοποννήσου που δεν έχει 
τίποτε να ζηλέψει από τον γειτονικό, μυθικό 
Ερύμανθο.

ΒΔ: Μέτρια.
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Κουκουβάος Σ., Θεοδωρακόπουλος Μ.

ΟΚΤώΒΡΙΟΣ 

26-27-28/10/2019
Πάικο (1650 μ.)

Το όνομα του βουνού προέρχεται από το 
σλαβικό  «πάιακ», που σημαίνει αράχνη. 
Καλύτερη παρομοίωση δεν θα μπορούσε να 
βρεθεί. Το Πάικο είναι ένας μεγάλος ορεινός 
όγκος σε έκταση, αλλά χαμηλό σε ύψος, με 
μικρούς λόφους περιμετρικά. Στο Πάικο θα 
βρούμε το μεγαλύτερο δάσος καστανιάς στην 
Ελλάδα. Ατού της εκδρομής η διαμονή στην 
όμορφη κωμόπολη της Γουμένισσας.

ΒΔ: Μέτρια
Διαμονή: Γουμένισσα
Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Κοτσίδης Ν., Δαμιανίδης Δ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
Το πρόγραμμα των φυσιολατρικών εκδρομών θα βγαίνει κατά την διάρκεια του χρόνου, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις καιρικές συνθήκες αλλά και θέματα της επικαιρότητας που μπορεί να επηρεάζουν τις συγκοινωνίες, 
μεταφορές, κυκλοφορία δρόμων κλπ. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του συνδέσμου μας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δίδονται 2 εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση ηλεκτρονικά (με 
ενημερωτικό e-mail), αλλά και από τον τους υπευθύνους – αρχηγούς της κάθε δραστηριότητας μέσω 
τηλεφώνου. Οι παιδικές εκδρομές θα ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν μέσω email και facebook.
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Ο καιρός φαινόταν εξαιρετικός. Το ίδιο 
και η διάθεση όλων μας.  Συνολικά 45 

άτομα ξεκινήσαμε με κατεύθυνση τα Κρέ-
στενα και το ξενοδοχείο Αθηνά. 

Η επιθυμία για διανυκτέρευση στην Κυ-
παρισσία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. 
Το συγκεκριμένο σαββατοκύριακο υπήρχαν 
2 ή 3 γάμοι στην Κυπαρισσία, με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα ξε-
νοδοχεία της περιοχής.

Ουδέν κακόν, αμιγές καλού, όμως. Τα 
Κρέστενα ήταν μία έκπληξη. Ένα όμορφο 
χωριό, με μία ενδιαφέρουσα πλατεία. Μετά 
την τακτοποίησή μας στα δωμάτια, πήγαμε 
για μπάνιο στην αμμώδη παραλία του Κάτω 
Σαμικού. Κάποιοι από την παρέα, μόλις επέ-
στρεψαν από τη θάλασσα, αντί να ξεκουρα-
στούν προτίμησαν να συνεχίσουν τις βουτιές 
στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Το πρωινό ξύπνημα ήταν λίγο βάρβαρο 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

23-24/11/2019
Μονοπάτια των Μετεώρων

Ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς 
στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός του θρησκευτικού 
στοιχείου και των εναλλακτικών πεζοπορικών 
διαδρομών ιδανικός.

ΒΔ: Εύκολη
Διαμονή: Δωμάτια
Υπεύθυνος εκδρομής: 
Ξενιώτης Γ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

15/12/2019
Γεράνεια (1369 μ.)

Ο περίπατος στις δασωμένες πλαγιές  και 
τις άγριες κορυφές των Γερανείων  αποτελεί 
αναμφίβολα ένα αλησμόνητο ταξίδι στον χρόνο, 
στον θρύλο  και την ιστορία της περιοχής.

ΒΔ: Εύκολη 
Υπεύθυνοι εκδρομής:  
Αλαφιώτης Α., Θεοδωρακόπουλος Μ. 

Κατάβαση φαραγγιού Νέδας
7-8/07/2018



18 19

Δ
ΙΑ

ΣΧ
ΙΣ

Η
 Π

Ο
Ρ

Ο
υ

για όσους ξενύχτησαν. Αλλά έπρεπε να ξεκι-
νήσουμε νωρίς, μιας και είχαμε τουλάχιστον 
μία ώρα διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο 
χωριό Πλατάνια, από όπου θα ξεκινούσαμε 
την ποταμοδιάσχιση. Είχαμε πάρει πληρο-
φορίες για τον καιρό και είχαμε μάθει πως 
την ίδια ημέρα θα υπήρχαν άλλες 2 ομάδες 
που θα διέσχιζαν τη Νέδα. Άρα έπρεπε να 
βιαστούμε, μιας και το χωριό έχει μόνο δύο 
ταβέρνες που δεν έχουν την δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα τρεις ομάδες. 

Η διάσχιση της Νέδας αποδείχτηκε μα-
γευτική. Η φύση σε πολλά σημεία ήταν ορ-
γιώδης, υπήρχαν εντυπωσιακοί σχηματισμοί 
βράχων, ενώ όσο πλησιάζαμε στο στενό 
φαράγγι, τα νερά έγιναν ορμητικά. Με την 
βοήθεια των έμπειρων μελών, όλη η ομάδα 
διέσχισε με ασφάλεια τα περάσματα του φα-
ραγγιού. Σε πολλά σημεία του φαραγγιού, η 
διάσχιση γινόταν μόνο κολυμπώντας.

Το τέλος της διάσχισης μας βρήκαν δύο 
καταρράκτες της Νέδας, όπου με μεγάλη έκ-
πληξη ανακαλύψαμε πως ήταν γεμάτοι από 

κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μείνουμε 
πολύ ώρα στους καταρράκτες, λόγω της κο-
σμοπλημμύρας. Ο χώρος εξάλλου δεν μπορεί 
να φιλοξενήσει πολλά άτομα και δεν υπάρχει 
λόγος να εκβιάζουμε τις καταστάσεις. 

Στο χωριό Πλατάνια, μας ανέβασαν τα 
αγροτικά και αφού φάγαμε με την ησυχία μας 
(οι άλλες ομάδες βγήκαν από το ποτάμι μετά 
από καμία ώρα), αναχωρήσαμε για Αθήνα.

Αυτά που κρατήσαμε από την εξόρμηση 
στη Νέδα, ήταν τα θετικά σχόλια των συμ-
μετεχόντων για την εκδρομή, για την περι-
οχή, για το ποτάμι και για την αλληλοβοή-
θεια της ομάδας.

Πολλοί ήταν και αυτοί που ζήτησαν να 
ξαναγίνει εκδρομή στη Νέδα το 2019. Ψυ-
χραμία παιδιά!!! Θα ξαναπάμε κάποια στιγ-
μή. Υπάρχουν και άλλες όμορφες περιοχές 
της Ελλάδας, που περιμένουν την σειρά 
τους για να τις ανακαλύψουμε. Μέχρι τότε, 
η Νέδα θα μας περιμένει.

Παντελής Συρμάνογλου
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Διάσχιση Πόρου
29-30/09/2018
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Μονοπάτια Αστυπάλαιας
01-08/09/2018

Δεν θυμάμαι πώς και γιατί προτάθηκε η 
Αστυπάλαια στη συνάντηση για τον 

προγραμματισμό των εκδρομών του 2018. 
Δεν είναι «πιασάρικος» προορισμός. Είχα 
ακούσει πολλά, όλα αυτά τα χρόνια, για 
το νησί. Άλλα καλά κι άλλα όχι. Ξεκινήσα-
με, λοιπόν, Σάββατο πρώτη του Σεπτέμβρη, 
ξημερώματα, για ένα ταξίδι δέκα ωρών εκεί      
που οι Κυκλάδες συναντούν τα Δωδεκάνησα. 

Φτάσαμε απόγευμα και εκπλαγήκαμε από 
τα αυτοκίνητα και τον κόσμο που συναντή-
σαμε στο λιμάνι. Πολλοί αυτοί που έφευγαν, 
περισσότεροι αυτοί που κατέβαιναν. 

Η διαδρομή έως τον Πέρα Γιαλό, όπου και 
τα δωμάτιά μας, ολιγόλεπτη. Τακτοποιούμα-
στε και σκορπίζουμε. Άλλοι στο Λιβάδι για 
μπάνιο και φαγητό και άλλοι  στη Χώρα για 
περπάτημα. Καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα.

Πρωί Κυριακής η πρώτη μας πεζοπορία. 
Εκκλησάκι Άη-Γιάννη έως την ομώνυμη πα-
ραλία. Χαλαρή κατάβαση. Βότσαλο και άμ-
μος. Πεντακάθαρα νερά. Λίγη φυσική σκιά 
στα βράχια. Μετά το μεσημέρι πρόγραμμα 
ελεύθερο. Την άλλη μέρα, Δευτέρα, στα Κα-
μινάκια. Άλλη μια πανέμορφη παραλία. Το 
πρόβλημα στην Αστυπάλαια είναι το οδικό 
δίκτυο. Πολλοί οι χωματόδρομοι, επομέ-
νως η πρόσβαση σε κάποιες πανέμορφες 
παραλίες, λιγάκι δύσκολη. Την Τρίτη έχου-
με… κρουαζιέρα. Πάμε και οι σαράντα του 
«Πάνα», πρώτα στις Κουνούπες. Μικρό 
νησάκι. Μια στενή λωρίδα γης χωρίζει το 
νησί στα δύο. Κολυμπήσαμε στην απάνεμη 
μεριά. Λίγο μετά πάμε στον Κουτσομύτη. 
Άλλο νησάκι με ακόμη πιο καταπληκτικά 
νερά. Βουτιές από το σκάφος. Ο Χρήστος, 



22 23

Α
Ν

Α
Β

Α
ΣΗ

 Σ
ΤΟ

Ν
 Π

Α
Ρ

Ν
ώ

Ν
Α

Μ
Ο

Ν
Ο

Π
Α

ΤΙ
Α

 Α
ΣΤ

υ
Π

Α
λ

Α
ΙΑ

Σ

Ανάβαση στον Πάρνωνα (1934 μ.)
27-28/10/2018, Γιορτή κάστανου

αλλά κυρίως ο Άρης, τα πιτσιρίκια της πα-
ρέας, βουτάνε και ξαναβουτάνε. Γυρνάμε 
απόγευμα, κουρασμένοι αλλά καταγοητευ-
μένοι. Φαγητό το βράδυ στην πανέμορφη 
Χώρα, με τους ανεμόμυλους παραταγμέ-
νους στη σειρά να προσθέτουν περισσότε-
ρη ομορφιά, σε ένα πανέμορφο και φιλό-
ξενο νησί. Έφτασε Τετάρτη. Μπάνιο στις 
Βάτσες με τα τεράστια αρμυρίκια. Δυνατός 
ο αέρας εδώ κάτω. Μετά, βόλτα στο κάστρο 
που δεσπόζει της Χώρας. Πολύς ο κόσμος 
που ανεβαίνει ως εδώ για το ηλιοβασίλεμα. 
Μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες του 
Αιγαίου, είναι αυτή εδώ, στα Δωδεκάνησα, 
στην Αστυπάλαια. Οι μέρες κυλάνε. Πέ-
μπτη και μπάνιο στο Σχοινώντα. Μεγάλη 
αμμώδης παραλία, ιδανική για παιδιά και 
καλοφαγάδες. Παρασκευή, πορεία για την 
παραλία Λάντες. Οι φίλοι από το «Παρδαλό 
κατσίκι», μια ομάδα ντόπιων πεζοπόρων, εί-
ναι και σήμερα μαζί μας. Τους ευχαριστούμε 

θερμά για την φιλοξενία τους και τη συμπα-
ράστασή τους. Μας έδειξαν πολλά και μας 
είπαν περισσότερα για τον τόπο τους. Νησί 
άγονο, άδενδρο. Τα τελευταία χρόνια οι 
βροχές περνάνε δίπλα του. Δύσκολη η ζωή 
εδώ. Φτάνουμε στις Λάντες αφού σταματή-
σουμε λίγο στα ερείπια ενός ελληνιστικού 
πύργου. Μπανάκι και μετά πορεία για την 
παραλία του Αγίου Κωνσταντίνου. Αρμυ-
ρίκια, πεντακάθαρα νερά και πολύ προσεγ-
μένο beach-bar. Το βράδυ πανηγύρι στην 
Παναγία την Πουλαριανή. Χορός μέχρι τα 
ξημερώματα για τα ταλέντα του «Πάνα». 
Δεν καταλάβαμε πότε έφτασε Σάββατο. 
Μπάνιο το πρωί και μετά, σιγά-σιγά για το 
λιμάνι. Πέρασε μια εβδομάδα. Τα χαράμα-
τα στον Πειραιά. Άλλη μια ανάμνηση, άλλη 
μια ανάσα. Το 2019, Πάσχα στη Σκύρο και 
Σεπτέμβρη στη Σέριφο. Οψόμεθα…

Σπύρος Κουκουβάος
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Το διήμερο 7-8 Ιουλίου 
2018, ένα ακόμα σαβ-

βατοκύριακο στο κτήμα 
του Πάνα στο Μάτι παρέα 
με φίλους.

Ο Αντώνης με την 
Άννα ολοκλήρωναν το 
βάψιμο του οικίσκου Δίρ-
φη. «Έλα να δεις το χρώ-
μα» μου είπαν. Όντως, φα-
νταστική απόχρωση. Έτσι 
έπρεπε να βάψουμε και τα άλλα σπιτάκια…

Πολλοί φίλοι και γνωστοί πέρασαν εκείνο 
το σαββατοκύριακο από το κτήμα , έστω και 
για λίγο. Εκτός από τα κλασσικά (απόλαυση 
της θέας από τη βεράντα, φαΐ, μεσημεριανό 
υπνάκι κάτω από τα πεύκα, πιγκ-πογκ, μπα-
σκετάκι) μέχρι και μουντιάλ είδαμε. Ατελείω-
τες συζητήσεις στις αυλές των οικίσκων που 

μέναμε και η πιο ενδια-
φέρουσα, η κουβέντα με 
τον Γιώργο που είχε επι-
λέξει να μένει σχεδόν μό-
νιμα, χειμώνα-καλοκαίρι 
στο σπιτάκι «Ρομάντζα». 
«Το κτήμα  είναι σαν μια 
ρωγμή στο χρόνο» μας 
έλεγε εννοώντας ότι το 
μέρος είχε μείνει σχεδόν 
όπως ήταν την εποχή 

που φτιάχτηκε. Ένα μέρος από άλλη επο-
χή. Καταπράσινο, πανέμορφο, απλό, χωρίς 
πολυτέλειες αλλά με φοβερή ενέργεια. Έτσι 
ήταν και ολόκληρο το Μάτι, μία ρωγμή στο 
χρόνο, σαν να είχε μείνει κάπου στις δεκα-
ετίες ’60 και ’70. Ένα καταπράσινο θέρετρο 
που δεν θύμιζε σε τίποτα άλλες τσιμεντο-
ποιημένες περιοχές της Αττικής. Χαριτωμέ-

Ρωγμή στον χρόνο… να σπίτια, πεύκα παντού, στενοί δρόμοι που 
κατηφόριζαν απότομα, μία ρεματιά αθέατη 
στα μάτια των περισσότερων, στενάκια σχε-
δόν κρυφά που έβγαζαν στη θάλασσα, σχίνα 
και πεύκα που κρέμονταν στα βράχια των μι-
κρών αλλά γραφικών παραλιών. Η Αργυρά 
Ακτή, το Δεύτερο λιμανάκι, το Κόκκινο λι-
μανάκι… Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί 
ότι αυτό το παραδεισένιο και μαγικό μέρος, 
λόγω ακριβώς αυτών των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του, θα γινόταν στις 23 Ιουλίου 
του 2018 μία παγίδα θανάτου, τόσο άδικου 
και τόσο φρικτού για 100 ανθρώπους. Ενός 
λεπτού σιγή, πολλών λεπτών σιγή…

Στο κτήμα μας, η φοβερή πυρκαγιά κα-
τέκαψε τα πεύκα και όλους τους οικίσκους 
εκτός από δύο. Το σημαντικότερο όμως, 
είναι ότι τα μέλη μας που παραθέριζαν στο 
κτήμα σώθηκαν και είναι όλοι καλά. Το κε-
ντρικό μας κτίριο παρέμεινε αλώβητο από 
τη φωτιά και θα αποτελέσει βασική υποδομή 
για την επαναλειτουργία του κτήματος σε 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.  

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμ-

βουλίου του συνδέσμου μας στις  25 Ιουλίου 
2018, παρουσία και άλλων μελών του Πάνα, 
εκφράστηκε με δυναμισμό η επιθυμία όλων 
μας για άμεση και μεθοδική αντιμετώπιση 
της κατάστασης. Έτσι, από τα τέλη του Αυ-
γούστου και μετά γίνονται εργασίες καθα-
ρισμού του χώρου από τα κατεστραμμένα 
υλικά και τα καμένα δέντρα. Ειδικοί γεωπό-
νοι και δασολόγοι θα μας βοηθήσουν στην 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Σεπτέμβριος 2018. Επιστρέφω στο Μάτι 
μια βροχερή μέρα. Μουντός καιρός, συνεχές 
ψιλόβροχο. Στο πάρκιν του κτήματος, δίπλα 
στο γήπεδο του μπάσκετ και σε άλλα ση-
μεία, βγήκαν τα πρώτα κυκλάμινα. Ελπίδα 
ζωής και αναγέννησης. Αισιοδοξία. Με την 
προσπάθεια όλων μας θα ξαναπρασινίσει το 
κτήμα, θα ξαναπρασινίσει το Μάτι. Θερμές 
ευχαριστίες σε όλα τα μέλη και τους φίλους 
που έσπευσαν να βοηθήσουν. Ευχαριστούμε 
για την αγάπη σας. Ευχαριστούμε για την οι-
κονομική σας συνδρομή.

Ιωάννα Μαρτάκη

Στα 91 του χρόνια, ο Πάνας 

βρέθηκε μπροστά σε μια 

πολύ δύσκολη κατάσταση.   

Την αντιμετωπίζουμε όλοι 

μαζί! Προχωράμε!
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Το 1ο Φεστιβάλ πεζοπορίας Άνδρου πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 6-28 Οκτωβρίου 2018. 

Πρόκειται για μία γιορτή εξερεύνησης της μονα-
δικής φύσης και του πολιτισμού της Άνδρου με 
τα πόδια. 23 μέρες πεζοπορίας στα πιο υπέροχα 
μέρη του νησιού. Σημαντικά μνημεία και χωριά 
της Άνδρου, πανηγύρια, μουσικές, παιχνίδια και 
τέχνες, καθώς και τοπικές γεύσεις από τα χέρια 
των ανθρώπων κάθε περιοχής.

1Ο ΦΕΣΤΙΒΑλ ΠΕζΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟυ 6-28 ΟΚΤώΒΡΙΟυ 2018

Ο οδηγός βουνού σέρπα Κάμι Ρίτα ανέβηκε 
στο Έβερεστ για 22η φορά δημιουργώντας 

νέο παγκόσμιο ρεκόρ αναβάσεων στην υψηλότε-
ρη κορυφή του κόσμου.

Ο 48άχρονος Κάμι Ρίτα έφτασε στην κορυφή 
στις 16 Μαΐου 2018 με μία ομάδα ξένων ορειβα-
τών και έναν ακόμα οδηγό σέρπα. Η ορειβασία 
φαίνεται πως κυλάει στο αίμα της οικογένειάς 
του. Ο πατέρας του ήταν ένας από τους πρώ-
τους επαγγελματίες οδηγούς βουνού στο Νε-
πάλ στη δεκαετία του ’50. Ο αδελφός του έχει 
ανέβει στο Έβερεστ 17 φορές. Οι περισσότεροι 

άντρες συγγενείς του έχουν ανέβει στην κορυ-
φή τουλάχιστον μία φορά. Ο Κάμι Ρίτα ανέβηκε 
στη "στέγη του κόσμου" για πρώτη φορά στα 
24 του χρόνια και από τότε ανεβαίνει σχεδόν 
κάθε χρόνο. Έχει κατακτήσει επίσης πολλές από 
τις υπόλοιπες ψηλές κορυφές των Ιμαλαϊων με-
ταξύ των οποίων το Κ2, το Τσόου – Όγιου, το 
Μάνασλου και το Λότσε. Τους φθινοπωρινούς 
μήνες οδηγεί ομάδες ορειβατών σε χαμηλότε-
ρες κορυφές του Νεπάλ. Στόχος του, απ’ ότι 
δήλωσε στο Associated Press, είναι να ανέβει 
στο Έβερεστ τουλάχιστον 25 φορές.

ΡΕΚΟΡ ΑΝΑΒΑΣΕώΝ ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΡΠΑ ΚΑΜΙ ΡΙΤΑ.

Το Adventure film festival είναι το μοναδικό 
Ελληνικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ αφιε-

ρωμένο στις αθλητικές δραστηριότητες περιπέτει-
ας. Τα ανθρώπινα όνειρα και η διαρκής ανάγκη 
για εξερεύνηση αποτελούν το κίνητρο. Η αντοχή, 
οι δεξιότητες και το αθλητικό πείσμα, γίνονται τα 
μέσα και ένα κινηματογραφικό ταξίδι με φόντο τα 
ομορφότερα τοπία του πλανήτη ξεκινάει.

Το φεστιβάλ που φέτος πραγματοποιήθηκε 
στις 3-4 Νοεμβρίου 2018 στο θέατρο Pierce 
του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδας πε-
ριελάμβανε κινηματογραφικές ταινίες, έκθεση 
φωτογραφίας, ομιλίες – παρουσιάσεις από το 
χώρο του ορεινού αλλά και θαλάσσιου αθλη-
τισμού από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του 
κόσμου.

Adventure film festivAl (ΦΕΣΤΙΒΑλ ΤΑΙΝΙώΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ) 
3-4/11/2018 – ΘΕΑΤΡΟ Pierce

Επισκεφθείτε το ολοκαίνουργιο site του Φ.Ο.Σ 
‘Ο ΠΑΝ’ και ενημερωθείτε για την ιστορία του 

συλλόγου μας, το πρόγραμμα των εκδρομών και 
απολαύστε το πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Επι-
πλέον, στη σελίδα είναι αναρτημένα τα περιοδικά 

του συλλόγου από το 2006 έως το 2018, για να 
θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νε-
ότεροι. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγ-
γραφή στο Newsletter ώστε να λαμβάνετε ενημε-
ρώσεις για τις δραστηριότητες του συλλόγου μας.

Η ΙΣΤΟΣΕλΙΔΑ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕώΘΗΚΕ

1000 € Βλαχουτσίκου Χριστίνα
1000 € Λάππα Δέσποινα
200 €  Σιδηρουργού Σοφία
100 €  Ξενιώτης Γιώργος
60 €  Ιωαννίδου Ευαγγελία
45 €  Μαρτάκη Ιωάννα 
20 €  Φύσσα Λέλα 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΣΚΟΠΟυΣ ΤΟυ ΣυΝΔΕΣΜΟυ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧυΣΗ ΤΟυ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟυ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕζΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑλΟ

Το έχετε ακούσει πολλάκις: το περπάτημα και 
η πεζοπορία στη φύση ανοίγουν τους πνεύ-

μονές μας και μας κάνουν να σκεφτόμαστε καθα-
ρότερα. Όμως, και πάλι θα εκπλαγείτε με κάποια 
από τα οφέλη που οι γιατροί τώρα υπερτονίζουν 
σε σχέση με τον εγκέφαλό μας.

Η πεζοπορία σταματά τα αρνητικά μοτίβα 
σκέψης. Εκτός από τις ηρεμιστικές επιδράσεις 
της πεζοπορίας, η θετική σκέψη πρόκειται για 
άλλο ένα όφελος ζωτικής σημασίας: έρευνα 
καταδεικνύει ότι ο ποιοτικός χρόνος στη φύση 
μειώνει σημαντικά τον αριθμό και τη συχνότη-

τα των αρνητικών σκέψεων, που οι άνθρωποι 
βιώνουμε γενικά. 

Η πεζοπορία χωρίς τεχνολογία προάγει τη 
δημιουργικότητα και τις δεξιότητες της επί-
λυσης προβλημάτων. Σύμφωνα με μια έρευνα 
η σύνδεση με τη φύση σε σύγκριση με την τεχνο-
λογία ενδυναμώνει τις νοητικές μας διεργασίες. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες ταξίδεψαν 
μέσω πεζοπορίας για περίπου 4 μέρες χωρίς τη 
χρήση καμίας ηλεκτρονικής συσκευής και παρου-
σίασαν μια αύξηση της τάξεως του 50% στις ικα-
νότητες επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, βρέ-

Ευχαριστούμε πολύ όσους συμπαραστέκο-
νται, ηθικά αλλά και υλικά, στην προσπά-

θεια του Συλλόγου μας να επαναφέρει το κτήμα 
του Πάνα στην μορφή του πριν την πρωτοφα-
νή, καταστροφική φωτιά της 23ης Ιουλίου του 
2018, και να αναστήσει και πάλι τον αποτεφρω-
μένο ολοσχερώς φυσικό περιβάλλοντα χώρο. 
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▪ Παρακαλούμε δηλώνετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη οργάνωση της εκδρο-
μής. Στις πολυήμερες εκδρομές, αλλά και στις διήμερες, κατά τη δήλωση απαιτείται προκαταβολή.   
Η  προκαταβολή δεν επιστρέφεται εάν υπάρξει ακύρωση 3 ήμερες πριν την εκδρομή. Το πρόγραμμα 
κάθε εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί από τον αρχηγό σε περίπτωση ανάγκης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Αγγελοπούλου Δήμητρα  6977074359 
Αλαφιώτης Αντώνης 6977242014
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943
Αρβανίτη Μαρία 6946477386
Δαμιανίδης Δημήτρης 2104811937
Ηλιόπουλος Δημήτρης 6973950120

Θεοδωρακόπουλος Μαρίνος 6946461660
Κοτσίδης Νίκος 6937075018
Κουκουβάος Σπύρος 2106617551
Κουτσελίνης Βαγγέλης 6977539794
Ξενιώτης Γιώργος 6972098727
Παπαευαγγέλου Εύη 6977237873

θηκε ότι ο αστικός θόρυβος, γενικά, καταστέλλει 
την ανθρώπινη δημιουργικότητα και μας εμποδίζει 
να συγκεντρωθούμε. Όμως, η τακτική σύνδεση 
με τη φύση προλαμβάνει τέτοιες αρνητικές μα-
κροπρόθεσμες συνέπειες.

Η πεζοπορία μειώνει τα συμπτώματα ΔΕΠυ 
(Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
υπερκινητικότητας) σε παιδιά. Χρειάζεται επί-
σης να τονίσουμε ότι η πεζοπορία δεν έχει καμία 
αρνητική παρενέργεια σε αντίθεση με τα φάρ-
μακα. Έρευνα κατέδειξε ότι τα συμπτώματα του 
ΔΕΠΥ μειώνονται αρκετά, όταν τα παιδιά περνούν 
τακτικά χρόνο σε «πράσινες (φυσικές) εξωτερικές 
δραστηριότητες». Για την ακρίβεια, ακόμα και τα 
παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες που δεν παρου-
σιάζουν κανένα σύμπτωμα ΔΕΠΥ μπορούν να ενι-
σχύσουν την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται, 
συνδεόμενοι συχνά με τη φύση.

Η πεζοπορία αυξάνει γενικά την εγκεφαλική 
λειτουργία. Είναι γνωστό πως σε μία ώρα πεζο-
πορίας καίμε κατά προσέγγιση 400-700 θερμίδες 
και μάλιστα πρόκειται για μια άσκηση που προστα-

τεύει περισσότερο τις αρθρώσεις σας σε σύγκριση 
με το τρέξιμο ή το τζόκινγκ, οπότε το γεγονός ότι 
η πεζοπορία μας κάνει επίσης εξυπνότερους προ-
σθέτει κατά πολύ ακόμα στη συνολική της αξία. 
Επίσης, τα άτομα που γυμνάζονται σε εξωτερικό 
χώρο έχουν μεγαλύτερη τάση να συνεχίζουν να 
γυμνάζονται σε σχέση με εκείνα που γυμνάζονται 
σε εσωτερικούς χώρους, όπως το γυμναστήριο.

Μάλιστα, έρευνα του Πανεπιστημίου του 
British Columbia βρήκε ότι η αεροβική γυμναστική 
αυξάνει τη δραστηριότητα του ιππόκαμπου, που 
αποτελεί τη δομή εκείνη του εγκεφάλου που σχε-
τίζεται με τη χωρική μνήμη. Συνεπώς, αυτός ο τύ-
πος εκγύμνασης μπορεί στην πραγματικότητα να 
εμποδίσει και να μειώσει την απώλεια μνήμης. Τέ-
λος, ανακαλύφθηκε επίσης ότι αυτή η γυμναστική 
μειώνει το στρες και το άγχος, ενώ παράλληλα 
ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την απελευθέρω-
ση ενδορφινών. 

Τα καλά νέα είναι ότι η πεζοπορία είναι σχετικά 
ανέξοδη και ο καθένας σε σχεδόν κάθε ηλικία μπο-
ρεί να την δοκιμάσει!

Πηγή: enallaktikidrasi.com

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠλΙΣΜΟΣ

• Σακίδιο κορυφής 35 lt.
• Σακίδιο πορείας 55-85 lt.
• Αρβύλες ελαφριές-εύκαμπτες.
• Αντιανεμικό jacket.
• Fleece.
• Αδιάβροχο διαπνέον.
• Σκούφος.
• Κάλτσες μάλλινες ή συνθετικές  

(και εφεδρικές).
• Γάντια.
• Γυαλιά ηλίου.
• Αντηλιακή κρέμα.
• Παγούρι.
• Εφεδρικά ρούχα-Αθλητικά παπούτσια.
• Φακός κεφαλής, χάρτης, πυξίδα,  

σφυρίχτρα.
• Φαρμακείο, προσωπικά είδη πρώτης  

ανάγκης.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠλΙΣΜΟΣ

• Αρβύλες χειμερινές  
(δερμάτινες ή πλαστικές).

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

ΕΞΟΠλΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝυΚΤΕΡΕυΣΗΣ

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

Ο ΕΞΟΠλΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟυΝΟ




