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Άλλη μία χρονιά πέρασε. Η 90στή!
Αισθανόμαστε πως το 2017 ήταν μία επι-

τυχημένη χρονιά, για πολλούς λόγους!
Η γιορτή για τα 90 χρόνια πραγματοποιή-

θηκε τον Ιούνιο στο κτήμα μας με μεγάλη επι-
τυχία και μεγάλη συμμετοχή.  Υπήρξε ένα μι-
κρό άγχος για το αν η επιλογή του χώρου 
της εκδήλωσης (στο κτήμα μας) ήταν σωστή, 
αλλά όλα πήγαν εξαιρετικά! Μετά τις βραβεύ-
σεις, ακολούθησε μίνι δεξίωση, συνοδεία χο-
ρωδίας και «ζωντανής μουσικής»! Μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους πολλά αξιόλογα 
και παλιά μέλη του Πάνα, που μας γέμισαν 
χαρά που βρεθήκαμε και πάλι μαζί.

Μέσα στο 2017 έγιναν και οι εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
χωρίς ωστόσο να γίνει κατορθωτό να αλλά-
ξει το καταστατικό και να γίνει (όπως αισιοδο-
ξούμε) πιο ευέλικτο. Πιθανόν να γίνει κάποια 
έκτακτη καταστατική συνέλευση, ώστε να κα-
ταθέσουν τα μέλη την άποψή τους και να γίνει 
μία εποικοδομητική συζήτηση, σχετικά με τα 
θέματα που απασχολούν τον σύλλογό μας. 

Οι εκδρομές πάνε από το καλό στο καλύτε-
ρο. Με ικανοποιητική συμμετοχή, με νέα πρό-
σωπα που μας εμπιστεύονται και έρχονται 

μαζί μας και πάντα με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος. Μέσα από τα νέα άτομα που έρχονται 
μαζί μας, αισιοδοξούμε να ξεπηδήσουν και 
νέοι αρχηγοί για τις εκδρομές μας! Ωστόσο, 
απ’ όλες τις εκδρομές που πραγματοποιήθη-
καν το 2017, αξίζει να μνημονεύσουμε μία: την 
παιδική εκδρομή στην Πάρνηθα, στην οποία 
συμμετείχαν πάνω από 150 παιδιά! 

Ο ΠΑΝΑΣ είναι ο μοναδικός (μέχρι στιγμής 
τουλάχιστον) σύλλογος που οργανώνει παι-
δικές εκδρομές, εδώ και κάποια χρόνια. Αι-
σιοδοξούμε πως θα ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμά μας και άλλοι σύλλογοι, ώστε να 
γνωρίσουν τα παιδιά την φυσιολατρία και την 
αξία της πεζοπορίας από μικρή ηλικία! Κάτι 
που ενώ στην Ευρώπη είναι κοινός τόπος, 
στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω.

Στο περιοδικά που κρατάτε στα χέρια σας, 
μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εξορμή-
σεων για το 2018. Όπως θα διαπιστώσετε, 
καλύπτει μία μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. 
Ορειβασία, διασχίσεις, πεζοπορίες σε νησί, 
παιδικές εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Σας περιμένουμε!

Μία καινούργια χρονιά ξεκινάει! 

Εξώφυλλο: Όλυμπος       Φωτ. Περιεχομένων: Βέρμιο       Οπισθόφυλλο: Όσσα   
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πέρασε πολλή ώρα μέχρι την ώρα του γυρι-
σμού. Όμως, πριν επιστρέψουμε στο καταφύ-
γιο, συναντηθήκαμε με τρεις ορειβάτες που, 
δεμένοι ο ένας πίσω από τον άλλον, θα συνέ-
χιζαν προς τα πάνω. Αναγνώρισα έναν από 
αυτούς. Ήταν ο Κώστας Τζιβελέκας. Ένας 
θρύλος της ελληνικής ορειβατικής οικογέ-
νειας που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Χαιρε-
τηθήκανε θερμά με τον Άρη και συνέχισαν 
την πορεία τους.

Μαζεύαμε τα πράγματά μας για να φύγου-
με από το καταφύγιο, όταν λίγο μετά, τους 
είδαμε να κατηφορίζουν, να περνάνε δίπλα 
από το προαύλιο και να χάνονται μέσα στην 
αντάρα, με πορεία προς τη Στενή, το χωριό 
λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. «Αφού γύρισε κι 
ο Τζιβελέκας…» σκέφτηκα. Τα βουνά θα 
στέκουν στη θέση τους για αιώνες λένε πολ-
λοί και δεν έχουν άδικο. Από τότε ανέβηκα 
στη Δίρφη αρκετές φορές και αρκετές γύρι-
σα πίσω λόγω του καιρού. Δεν παίζεις με τη 
Φύση. Αυτά θυμόμουν κι έλεγα σε κάποιους 
φίλους, εκείνη την ηλιόλουστη μέρα του 

Μάρτη του 2017 που ανεβήκαμε ξανά, προ-
σπερνώντας τα συντρίμμια του αεροπλάνου 
που έπεσε πριν 15 χρόνια. Περάσαμε ανάμε-
σα από τους κρατήρες του βουνού, είδαμε 
από ψηλά τον Ευβοϊκό και το Αιγαίο, το Ξε-
ροβούνι δίπλα μας και το δάσος που ενώνει 
το καταφύγιο με το χωριό Άγιος Αθανάσιος 
και σκεπάζει το πανέμορφο φαράγγι της 
Αγάλης, Περάσαμε αρκετή ώρα εκεί ψηλά. 
Καθισμένοι στα βράχια, πατώντας το χιόνι 
που σε λίγο καιρό θα λιώσει, μιλήσαμε για 
πολλά. Μετά, όλοι μαζί, πήραμε το δρόμο 
του γυρισμού. Στιγμές ευφορίας στην ταβέρ-
να, κρασί και μεζέδες, η κουβέντα ανάβει, 
οι μνήμες ζωντανεύουν, η καθημερινότητα 
παραμερίζει για λίγο. Να ΄μαστε καλά να ξα-
ναβρεθούμε και στη Δίρφη και στο Βελούχι 
και στην Γκιώνα και στον Όλυμπο και στον 
Ερύμανθο. Να ΄μαστε καλά να ξανακολυ-
μπήσουμε στη Νέδα, στο Πανταβρέχει και 
στον Ενιπέα. Να πάμε κι αλλού, σε τόπους 
που δεν έχουμε πάει.

Σπύρος Κουκουβάος

H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Εκδρομή στo όρος Δίρφη
26/3/2017

Δίρφυς ή Δίρφη ή Ναζού.  Ένα βουνό κο-
ντά στην Αθήνα. Βρίσκεται στο κέντρο 

της Εύβοιας. Ανενεργό ηφαίστειο. Υψόμετρο 
1.743 μέτρα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι 
του χειμώνα την χτυπούν ανελέητα και την 
φορτώνουν με τεράστιες ποσότητες χιονιού. 
Έτσι κοφτά, τηλεγραφικά, θα μπορούσε κα-
νείς να περιγράψει ένα βουνό αγαπημένο 
στους ορειβάτες. Για άλλη μια φορά, την 
Κυριακή 26 του Μάρτη, βρεθήκαμε εκεί. Ευ-
τυχώς, ο καιρός καλός, γιατί με τη θάλασσα 
τόσο κοντά, η κορυφή πολλές φορές σκεπά-
ζεται από σύννεφα. Ξεκινήσαμε 36 άτομα. 
Φτάσαμε όλοι στο ψηλότερο σημείο. Μαζί 
μας και τα τέσσερα παιδιά της ομάδας μας, 
η Νεφέλη, ο Κωνσταντίνος, ο Φίλιππος και 
ο Μάριος, που δεν φοβήθηκαν το χιόνι, τα 

βράχια και  τα λούκια του βουνού, τα τόσο 
επικίνδυνα αν τα πετύχει κανείς παγωμένα. 
Η ανάβαση, με τις συνθήκες που βρήκαμε 
σήμερα, είναι εύκολη. Είναι φορές που λόγω 
του καιρού έχουμε γυρίσει πίσω. Το διάσελο, 
μετά το καταφύγιο, σου δείχνει αν μπορείς 
να συνεχίσεις. Χρόνια πριν, πάλι σε εκδρο-
μή του Πάνα, πολύ πιο άπειρος από σήμερα, 
πήρα ένα μάθημα του τι σημαίνει να ξέρει 
κανείς τα όριά του και να σέβεται το βου-
νό, τον εαυτό του και τους συντρόφους του. 
Βγήκε η ομάδα μας, με αρχηγό τον Άρη τον 
Κουτάκη, μεγάλο δάσκαλο για τους Πάνες 
της γενιάς μου και ξεκινήσαμε να περπατή-
σουμε μέχρι εκεί που θα μπορούσαμε. Κρύο, 
αέρας και χιόνι που σε πάγωναν και δεν σου 
επέτρεπαν να δεις πέρα από λίγα μέτρα. Δεν 
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Με τον Πάνα στον Όλυμπο
30/6-2/7/2017

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ανεβαίνα-
με στον Όλυμπο, στο ψηλότερο και για 

πολλούς ομορφότερο βουνό της Ελλάδας. 
Όμως κάθε φορά που το επισκέπτομαι, πά-
ντα μου ασκεί μια ακατανίκητη έλξη και μια 
αναζωογόνηση, σωματική και πνευματική 
που όμοιά της δεν τη νιώθω σε άλλο βουνό. 
Μήπως είναι η φυσική γεωγραφική διάταξη 
των ψηλών κορφών του Ολύμπου, που νο-
μίζεις πως είναι φτιαγμένες για να μοιάζουν 
θεϊκές; Μήπως το μεγάλο υψόμετρο που σε 
κάνει να βλέπεις τη μισή σχεδόν Ελλάδα 
από ψηλά; Μήπως τελικά η ίδια η ορειβατική 
ομάδα του Πάνα, σε συνδυασμό με την ίδια 
την φύση του Ολύμπου πετυχαίνουν αυτό 
το μοναδικό συνδυασμό; Μάλλον συντείνω 
προς το τελευταίο.

Ημέρες καύσωνα στα τέλη του Ιουλίου 
που μας πέρασε, με σχεδόν 42-43 βαθμούς 
στα πεδινά όλης της χώρας και εμείς πήρα-
με το δρόμο για τις κορφές του Ολύμπου. 
Φτάνοντας αργά τη νύχτα στο καταφύγιο Δ. 
Μπουντόλας στα 950 μέτρα, ελπίζαμε σε ένα 
πιο δροσερό βράδυ, αλλά η θερμοκρασία κα-
τάφερνε να φτάσει του 35 βαθμούς κελσίου. 
Λίγο πριν κοιμηθούμε, συναντήσαμε πολ-
λούς δρομείς ενός trail αγώνα, του mythical 
trail 100 χλμ, να κάνουν στάση στο καταφύ-
γιο γύρω στις 1.00 μετά τα μεσάνυχτα για 
ανεφοδιασμό (ήταν σταθμός 35ου χιλιομέ-
τρου). Αφού κάποιοι από εμάς κάτσαμε να 
τους χειροκροτήσουμε και να τους εμψυχώ-
σουμε τουλάχιστον, μπήκαμε στο καταφύγιο.

Η ανάβαση την επόμενη μέρα ξεκίνη-
σε από την τοποθεσία Γκορτσιά (1100 μέ-
τρα) και μέσα από ένα εκπληκτικό δάσος 
από μαυρόπευκα και οξιές, κερδίζαμε ύψος 

και ταυτόχρονα απολαμβάναμε τη σιωπή 
του δάσους. Μετά από αρκετή ώρα πορεί-
ας, προσεγγίσαμε το καταφύγιο στην Πε-
τρόστρουγγα, ένα όμορφο μέρος στα 1900 
μέτρα, όπου το δαιδαλώδες δάσος άρχιζε 
να «υποχωρεί» και να παίρνει τη θέση του 
χαμηλή βλάστηση υποαλπικής ζώνης. Οι 
κορφές Καλόγερος και Πάγος (2700μ) απέ-
ναντί μας, δέσποζαν σαν εικόνα και μας 
κρατούσαν συντροφιά. Λίγα μέτρα ψηλό-
τερα φτάναμε στο σημείο όπου η κορφή 
Σκούρτα (2476μ) άλλαζε απότομα το τοπίο 
και τη θέα μας προς τις ψηλές κορφές. Όσα 
δέντρα πλέον βλέπαμε τριγύρω, ήταν τα 
πιο πολλά αστραποκαμμένα, αλλά θύμιζαν 
και σε όλους μας τις δυνάμεις της φύσης σε 
στιγμές καιρικής αστάθειας στο βουνό των 
θεών. Πλέον μπροστά μας ξεπρόβαλλε η μυ-
θική αυτή κορφή, το Στεφάνι ή Θρόνος του 
Δία, στα 2909 μ., μια κορφή που θαρρείς πως 
είναι σμιλεμένη από ανθρώπινο χέρι. Λίγο 
πιο αριστερά, μια απότομη κορφή, ελάχιστα 
ψηλότερα, ο Μύτικας ή Πάνθεον (2918μ), 
αχνοφαινόταν. Η θέα αυτή, δεν συγκινεί 
μόνο αυτούς που την έβλεπαν για πρώτη 
φορά, αλλά και για όσους από εμάς έτυχε να 
επισκεφτούμε ξανά το βουνό. Μεγαλείο, αρ-
μονία, πληρότητα, χαρά, προσμονή και άλλα 
αισθήματα άρχισαν να μας κυριεύουν και η 
ομορφιά του τοπίου μας έδινε δύναμη για 
να συνεχίσουμε ακόμα ψηλότερα. Ένα ση-
μείο αναρριχητικό, το λεγόμενο ‘Πέρασμα 
του Γιόσου’, ήταν το τελευταίο κομμάτι της 
διαδρομής για να φτάσουμε στο ψηλότερο 
οροπέδιο της Ελλάδας, αυτό το ονειρεμένο 
τοπίο, το ‘Οροπέδιο των Μουσών’, στα 2560 
μέτρα. Η κούραση αρκετή, αλλά η χαρά 

που πήγαζε απ΄ ότι βλέπαμε τριγύρω μας 
μεγάλη. Η θερμοκρασία είχε πέσει αρκετά, 
κοντά στους 18 βαθμούς το μεσημέρι, μια 
υποφερτή θερμοκρασία για περίοδο καύσω-
να.  Ξεκούραση για φαγητό και λίγο ύπνο 
για όσους επιθυμούσαν, κάτι ευεργετικό για 
όλους μας. Και η απόφαση είχε ήδη παρθεί. 
Απογευματινή ανάβαση στον Μύτικα! 

Μετά από μια μικρή μας ανάβαση στην 
κορφή Τούμπα (2801 μ) πάνω από το κατα-
φύγιο Γιόσος Αποστολίδης όπου διαμείναμε, 
ήμασταν έτοιμοι για την απαιτητική ανά-
βαση στην ψηλότερη κορφή της Ελλάδας, 
το Μύτικα. Αφού βάλαμε τα κράνη μας και 
φορτωθήκαμε τα σακίδια κορυφής, πήραμε 
το δρόμο για τα ζωνάρια του Στεφανιού, ένα 
απότομο μονοπάτι που τραβερσάρει αυτή 
την θεϊκή ορθοπλαγιά, πάνω στην οποία 
στέκουν ανοιγμένες πολλές αναρριχητικές 
διαδρομές μεγάλης δυσκολίας. Καθώς τρα-
βερσάρεις αυτές τις πλαγιές, αισθάνεσαι 

ταυτόχρονα πόσο αδύναμος είναι ο άνθρω-
πος μπροστά στο μεγαλείο της φύσης, αλλά 
και ταυτόχρονα πόσο ευτυχής είσαι, όταν 
το ίδιο το βουνό μας δέχεται απλόχερα και 
μας αφήνει έστω και για λίγο στην ψηλότερη 
κορφή του. Μετά από μια προσεκτική ανά-
βαση στο λούκι του Μύτικα, ξάφνου κοιτά-
ζουμε την Ελληνική σημαία να ξεπροβάλλει 
μπροστά μας. Ήμασταν κορφή!! Στιγμές μο-
ναδικές, μια αίσθηση πληρότητας άρχισε να 
μας κυριεύει. Στεφάνι, Σκολιό, Αγ. Αντώνης, 
Καλόγερος, Πάγος, μερικές από τις κορφές 
που βρίσκονταν τριγύρω μας και οι φωτο-
γραφίες με το πανό του Πάνα μας επιβεβλη-
μένες. Πολλές φορές δεν υπάρχουν λόγια για 
να πεις αυτό που αισθάνεσαι, όταν βρίσκεσαι 
εκεί ψηλά, στην κατοικία των θεών, στο Πάν-
θεον, στα 2918μ. Η ενέργεια του τόπου αυ-
τού όμως μας κάνει να νιώθουμε συγκίνηση 
και χαρά. Με θερμοκρασία κοντά στους 15 
βαθμούς πλέον στην κορφή, ένιωθες δροσιά 
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με ένα απαλό αεράκι να μας ανακουφίζει. Η 
κατάβαση είχε ήδη ξεκινήσει. 

Φτάσαμε αργά το απόγευμα στο καταφύ-
γιο για φαγητό και ξεκούραση. Ο έναστρος 

Ένας βράχος μέσα στο Αιγαίο είναι αυτό 
το νησάκι. Ένας από τους λίγους, έως 

τώρα, εναλλακτικούς προορισμούς που 
έχουν απομείνει στην Ελλάδα. Η Ανάφη  με 
τις απίστευτες παραλίες της, είναι ένας τό-
πος διακοπών για λίγους. Λίγοι, δυστυχώς, 
είναι αυτοί που δεν θέλουν το στημένο, ακρι-
βό και ψεύτικο αμπαλάζ των περισσότερων 
ελληνικών νησιών. Εδώ θα βρεις ανθρώπους 
που έχουν συνήθειες και ρυθμούς μιας άλ-
λης εποχής. Μετά από επτά μέρες σε αυτή 
την καλά κρυμμένη γωνιά της Ελλάδας, την 
ονόμασα «Ικαρία των Κυκλάδων».  Τριάντα 
άτομα η συμμετοχή σε αυτή την εκδρομή.

Ξεκινήσαμε από τον Πειραιά την πρώ-
τη του Σεπτέμβρη, μέρα Παρασκευή, με το 
πλοίο «Πρέβελης». Από τις έξι το απόγευμα 
έως τις έξι το πρωί του Σαββάτου εν πλω. 
Φτάσαμε με το χάραμα. Τακτοποίηση στο 
μοναδικό λεωφορείο του νησιού και αρχίζει 
η ανηφόρα για τη Χώρα. Είναι, ουσιαστικά, 
το μόνο χωριό του νησιού. Με μέσο υψόμε-
τρο 250 μέτρα, κάτασπρη και πανέμορφη, 
ατενίζει την Κρήτη που είναι ορατή πολλές 
μέρες του χρόνου. Αφήνουμε τα πράγματα 
στα δωμάτιά μας και αφού μας μιλήσουν ο 
Νίκος και η Εύη για το πρόγραμμα, αμολιό-
μαστε στα στενά για βόλτα, φωτογραφίες και 
τα πρώτα ψώνια. Το πρόγραμμα ελεύθερο. 
Οι περισσότεροι θα βρεθούμε στην παρα-
λία του Ρούκουνα για μπάνιο. Η πιο διάση-
μη παραλία του νησιού, λατρεμένη από τους 
γυμνιστές, αλλά όχι μόνο από αυτούς. Αντί-
σκηνα κάτω από τα αρμυρίκια και πετσέτες 
πάνω στην άμμο. Για το βράδυ, φαγητό και, 
για κάποιους, ποτάκι. 

Ξημερώνει Κυριακή. Στις επτά ξεκινάμε 
από τη Χώρα και με ξεναγό μας τη Νίκη Σι-
γάλα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί, 
κατευθυνόμαστε βόρεια. Περνάμε από ημι-
ερειπωμένες αγροικίες με τεράστιους ξυλό-
φουρνους δίπλα τους. Κάποτε η Ανάφη έκανε 
εξαγωγή παξιμαδιών. Τώρα με, πάνω-κάτω, 
τριακόσιους κατοίκους, από τους οποίους οι 
περισσότεροι ηλικιωμένοι, μόνη ελπίδα επι-
βίωσης είναι ο τουρισμός. Ο ήλιος έχει ανέ-
βει πια, όταν αντικρίζουμε την Αμοργό και 
με μεγάλη μας έκπληξη διακρίνουμε τον λευ-
κό όγκο του μοναστηριού της Χοζοβιώτισ-
σας. Δίπλα στην Αμοργό η Αστυπάλαια. Την 
βλέπουμε κι αυτή. Να είμαστε καλά το Σε-
πτέμβρη του 2018 όταν ο Πάνας θα ταξιδέ-
ψει για μια εβδομάδα εκεί,  να εξερευνήσου-
με αυτό το νησί που είναι κάτι ανάμεσα σε 
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έχουν περάσει 
σχεδόν τρεις ώρες όταν φτάνουμε στην πα-
νέμορφη παραλία του Λιβόσκοπου. Είμα-
στε τυχεροί, γιατί ο άνεμος είναι δυτικός και 
η θάλασσα ακίνητη. Μια φυσική πισίνα που 
θα μας φιλοξενήσει για λίγες ώρες. Μεση-
μεράκι φτάνει ο «Κουρσάρος». Ανεβαίνουμε 
στο πλεούμενο και κάνοντας το μισό γύρο 
του νησιού θα δούμε την ανατολική και τη 
νότια πλευρά του. Αυτό που σου κόβει την 
ανάσα είναι ο Κάλαμος. Είναι ο δεύτερος ψη-
λότερος, μετά το Γιβραλτάρ, μονόλιθος της 
Ευρώπης. Κάθετες πλαγιές, σπήλαια, βαθιά 
νερά. Νιώθεις δέος όταν περνάς δίπλα του. 
Αγέρωχος και επιβλητικός, μας κάνει να με-
τράμε τις ώρες έως να βρεθούμε στην κορυ-
φή του. Μετά από τον Κάλαμο, το τοπίο αλ-
λάζει. Όλες οι νότιες παραλίες του νησιού δί-

Μονοπάτια της Ανάφης
2-9/9/2017
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ουρανός, όπως αυτός αποκαλύπτεται από το 
απόλυτο σκοτάδι του οροπεδίου, ήταν ένα 
απίστευτο θέαμα για όλους μας. 

Την επόμενη μέρα το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε κατάβαση από τα Πριόνια και το 
καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός». Μετά από 
συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής, ο 
φίλος δρομέας και ακούραστος Νίκος Γιαλέρ-
νιος και εγώ είχαμε ήδη ξυπνήσει πιο πρωί με 
στόχο το Στεφάνι, την τρίτη ψηλότερη κορφή 
του Ολύμπου, στα 2909 μ. Ανεβαίνοντας με 
προσοχή το λούκι του Στεφανιού χρησιμο-
ποιώντας σχοινί και ασφαλιστικά μέσα, φτά-
νουμε εκεί ψηλά και η θέα του Μύτικα ακρι-
βώς απέναντι μας καθηλώνει. Θερμοκρασία 
στους 10 βαθμούς. Κράτησε λίγο η παραμονή 
μας στην κορφή του Στεφανιού, καθώς η ομά-
δα είχε ήδη ξεκινήσει από το καταφύγιο για 
τη διάσχιση των ζωναριών. Ολοκληρώνοντας 
την κατάβαση του λουκιού, συναντήσαμε την 
ομάδα μας ακριβώς στα ζωνάρια και συνεχί-
σαμε με κατεύθυνση την Χονδρομεσοράχη 
και το καταφύγιο του Ζολώτα. Η κατάβαση 
μας ξεκούραζε, η θερμοκρασία όμως ανέ-
βαινε. Φτάνοντας στο καταφύγιο στα 2100 
μέτρα, μια μικρή στάση ήταν ότι καλύτερο. 
Μετά, διασχίζοντας το μονοπάτι της σιωπής 
μέσα στο δάσος, φτάνουμε στον Ενιπέα και 
στον περίφημο καταρράκτη του, όπου η δρο-
σιά του μας έδωσε αυτό που χρειαζόμασταν 
εκείνη τη στιγμή. Λίγο πιο κάτω τα Πριόνια 
στα 1100 μέτρα και η πορεία μας στο βουνό 
είχε ολοκληρωθεί. Ένα καλό γεύμα στο ξύλι-
νο ταβερνάκι με τοπικά εδέσματα και μπυρί-
τσα ήταν το καλύτερο κλείσιμο έπειτα από 
την πολύωρη κατάβασή μας.

Η εκδρομή μας στον Όλυμπο είχε τελειώ-
σει, οι αναμνήσεις όμως και οι εμπειρίες μας 
μένουν χαραγμένες στο μυαλό μας…

Βαγγέλης Κουτσελίνης



8 9

Μ
Ο

Ν
Ο

Π
Α

ΤΙ
Α

 Τ
Η

Σ 
Α

Ν
Α

Φ
Η

Σ

Μ
Ο

Ν
Ο

Π
Α

ΤΙ
Α

 Τ
Η

Σ 
Α

Ν
Α

Φ
Η

Σ

πλα-δίπλα και η μια καλύτερη από την άλλη. 
Φτάνουμε στο λιμάνι. Από εδώ και πέρα πάλι 
ελεύθερο πρόγραμμα. Μπάνιο και ξεκούρα-
ση κατά βούληση. 

Έφτασε η Δευτέρα. Κάποιοι ξεκούραστοι, 
κάποιοι άλλοι, «άτακτοι», με μαύρους κύ-
κλους στα μάτια, όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε 
πάλι από τη Χώρα. Μετά από λίγη ώρα συνα-
ντάμε ένα δάσος από φραγκοσυκιές και αθά-
νατους. Κάποιοι φοίνικες πιο δίπλα τονίζουν 
το τοπίο. Νομίζεις πως όλη η βλάστηση του 
νησιού έχει μαζευτεί σε αυτό το σημείο. Πα-
νέμορφη διαδρομή και με το πρώτο φως της 
ημέρας, ιδανική για φωτογραφίες. Δεν αρ-
γούμε να φτάσουμε στην «Παναγία στο Δο-
κάρι». Ένα εκκλησάκι που στο προαύλιό του 
φιλοξενεί μια αρχαία ρωμαϊκή σαρκοφάγο. 
Η στάση επιβεβλημένη για φωτογραφίες και 
άπλετη θέα στο Αιγαίο. Κάποιοι θα κατέβουν 
στο Ρούκουνα για μπάνιο. Οι υπόλοιποι συνε-
χίζουμε και λίγο αργότερα φτάνουμε στο Κα-
στέλι. Η αρχαία πρωτεύουσα. Αρχαιολογικός 
χώρος με τάφους και υπόγειες δεξαμενές, Τα 
ευρήματα είναι κυρίως της ρωμαϊκής εποχής, 
Η θέα από εδώ ψηλά απίστευτη. Δεν έμειναν 
πολλά για να μαρτυρούν τη δόξα της πόλης-
κράτους της Ανάφης. Λίγο πιο βόρεια το εκ-
κλησάκι του Αγίου Μάμα. Από εδώ έως και 
την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, περπατάμε 
στην «Ιερά Οδό». Λιθόστρωτο μονοπάτι που 
ένωνε το Καστέλι με το ναό του Απόλλωνα 
που, σωστά μαντέψατε, επάνω και δίπλα του 
χτίστηκε το σημερινό μοναστήρι. Φτάνουμε 
στη μονή πριν το μεσημέρι. Ξεκούραση για 
λίγο και μετά, κάποιοι θα συνεχίσουμε για να 
δούμε, από στεριάς πλέον, τις νότιες παρα-
λίες του νησιού: Πρασιές, Άγιοι Ανάργυροι, 
Μέγας Ποταμός, Φιλαδάκια, Άγιος Ιωάννης, 
Καταλυμάτσα, Μεγάλος Ρούκουνας, Μικρός 
Ρούκουνας, Έξω Ρούκουνας, Φλαμουρού και 
Κατσούνι. Θα κάνουμε στάση στον Μεγάλο 

Ρούκουνα. Μπάνιο στην μεγαλύτερη παρα-
λία της Ανάφης. Απαλός αέρας, αρμυρίκια 
και πεντακάθαρη θάλασσα. Ένα ακόμη μακρύ 
ελληνικό καλοκαίρι που συνεχίζεται. Μια εκ-
δρομή που δε θες να τελειώσει. Φύγαμε αργά 
για τη Χώρα. 

Την Τρίτη το πρωί το πρόγραμμα ελεύ-
θερο. Ανεβήκαμε με το Νίκο στο ενετικό 
κάστρο της Χώρας. Από εδώ ψηλά, μπορείς 
σχεδόν να μετρήσεις τα κτίσματα του χω-
ριού, που κι από εδώ φαίνεται πανέμορφο. 
Θαυμάζεις τη σοφία των παλιών, φημισμέ-
νων, Αναφιωτών μαστόρων, που μπορούσαν 
να συνδυάσουν τη λιτότητα των όγκων με 
την πρακτικότητα και την άψογη αισθητική. 
Οι ώρες περνούν αμέριμνα. Θάλασσα έως 
το μεσημέρι. Το απόγευμα, με το λεωφορείο, 
κατευθυνόμαστε στο μοναστήρι της Ζωοδό-
χου Πηγής. Πέντε και μισή ξεκινάει η λιτα-
νεία της εικόνας. Βιάζομαι να φύγω μπροστά 
για να βγάλω φωτογραφίες. Προορισμός 
μας η Μονή της Παναγίας της Καλαμιώτισ-
σας. Περπατώντας μόνος και ανηφορίζοντας 
προς την κορφή του Καλάμου, νιώθω μια 
απόκοσμη σιωπή. Τα βράχια σχεδόν κάθε-
τα, σκαμμένα από τα στοιχεία της φύσης. 
Θαλασσοπούλια ξεπετάγονται κι εξαφανίζο-
νται. Σε λίγο φτάνω στην κορυφή, στα 460 
μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Η Καλαμιώ-
τισσα χτίστηκε πριν τριακόσια χρόνια, εκεί 
που κάποτε δέσποζε ένα μεσαιωνικό οχυρό. 
Το τοπίο και η θέα μαγικά. Σε λίγο φτάνει 
η εικόνα. Κάποιοι θα προσκυνήσουν και θα 
γυρίσουν πίσω. Κάποιοι λίγοι θα μείνουμε 
εδώ απόψε. Αύριο έχει πανσέληνο. Η μαγεία 
συνεχίζεται. Ο ήλιος αρχίζει να σβήνει, δυτι-
κά, πίσω από τη Σαντορίνη. Πορτοκαλοκόκ-
κινος ο ορίζοντας από τη μια μεριά. Κοιτάμε 
ανατολικά και το φεγγάρι στρογγυλό και 
τεράστιο αναδύεται από τη θάλασσα. Μέσα 
σε αυτό το τοπίο ξεκινά η λειτουργία. Πέντε 

ιερείς, ένας ψάλτης και λίγοι πιστοί, οι περισ-
σότεροι μεγάλης ηλικίας, αποτελούν, πέρα 
από τους Πάνες, τους κατοίκους του βρά-
χου για απόψε. Υπάρχει γεννήτρια ρεύματος, 
αλλά δεν θα χρησιμοποιηθεί. Γυρίζεις δεκα-
ετίες ή και αιώνες πίσω στο χρόνο, κάποιες 
βραδιές σαν την αποψινή. Μοναδικό φως τα 
κεριά και τα καντήλια μέσα στην εκκλησία 
και η σελήνη έξω. Δεν υπάρχουν μικρόφωνα 
και ηχεία. Αυτοί που είναι εδώ απόψε ξέρουν 
γιατί βρίσκονται σε αυτό το χώρο τη δεδο-
μένη στιγμή. Έξι ώρες λειτουργίας. Δύο μετά 
τα μεσάνυχτα και μέσα στην ησυχία πλέον 
θα γίνει η διανομή του άρτου που συνοδεύ-
εται από έναν πεντανόστιμο ντοματοκεφτέ. 
Έχουμε στρώσει τους υπνόσακους σε ένα 
περβάζι πάνω από τον γκρεμό. Ο ύπνος γλυ-
κός, παρέα με ανθρώπους που έχεις ζήσει 
μαζί τους δύσκολες αλλά και πανέμορφες 
στιγμές στα βουνά της Ελλάδας, αλλά και 
παρέα με άλλα παιδιά που έρχονται για πρώ-
τη φορά σε εκδρομή του Πάνα. Και μόνο γι' 
αυτές τις στιγμές αξίζουν δώδεκα και περισ-

σότερες ώρες ταξιδιού. Μακάρι να αξιωθώ 
να ξαναζήσω κάτι παρόμοιο. Ξημέρωσε και 
οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Τώρα το φεγγάρι 
έδυε και ο ήλιος ανέτειλε πορτοκαλοκίτρι-
νος και ζεστός. Η κατάβαση, πιο γρήγορη 
από την ανάβαση. Θα μας κεράσουν σου-
σαμόμελο στη Ζωοδόχο Πηγή. Ντράπηκα 
να ζητήσω περισσότερο και το μετάνιωσα. 
Ξεκινάμε, μετά από αυτή τη σύντομη στάση 
για να ξανακάνουμε το νότιο παραλιακό μο-
νοπάτι. Αυτή τη φορά θα κολυμπήσουμε στο 
Κλησίδι. Η παραλία, όμως, που θεωρώ ως 
την πιο όμορφη στην Ανάφη, είναι αυτή των 
Αγίων Αναργύρων. Δεν κολυμπήσαμε εκεί, 
μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει σκιά. Μια 
άλλη φορά, ίσως. 

Το απόγευμα της Τετάρτης ελεύθερο. Το 
ίδιο και η Πέμπτη. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Βρα-
διάζει. Πανσέληνος. Μπαίνουμε στο πλοίο, 
λίγο πριν τις δέκα. Το πρωί θα είμαστε στον 
Πειραιά. Θα σκορπίσουμε για κάμποσο και-
ρό. Θα ξαναβρεθούμε όμως. Υπομονή.

Σπύρος Κουκουβάος
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Εκδρομή στην Όσσα 
4-5/11/2017

Αρχές Νοέμβρη. Η καλύτερη εποχή, ίσως, 
για να επισκεφτεί κάποιος το δάσος 

πλατύφυλλων της Όσσας. Το όρος Όσσα, 
είναι πιο γνωστό σε όλους ως Κίσσαβος. 
Είναι το ξαδερφάκι του βουνού των θεών. 
Χωρίζονται μεταξύ τους από την κοιλάδα 
των Τεμπών. Σχεδόν ένα χιλιόμετρο χαμηλό-
τερος από τον Όλυμπο, 
αλλά με εκπληκτική 
ομορφιά. Βρίσκεσαι 
στην κορφή του και η 
θάλασσα, 1.978 μέτρα 
χαμηλότερα σου κλείνει 
το μάτι. Σαββατοκύρια-
κο 4 και 5 του Νοέμβρη, 
ξεκινήσαμε 51 άτομα 
για το βουνό αυτό της 
Θεσσαλίας που κάποιοι 
θέλουν να το κάνουν 
πόλο έλξης χιονοδρομι-
κού τουρισμού. Η κλι-
ματική αλλαγή, όπως 
φαίνεται, σε κάποιους 
δε λέει κάτι. Στον κώνο 
της κορυφής, λίγο και-
ρό πια μένει το χιόνι 
του χειμώνα. Είναι κρί-
μα να περπατάς λίγα 
μέτρα πέρα από το κα-
ταφύγιο και να βλέπεις 
μια τεράστια μαχαιριά να ασχημαίνει αυτό 
το πανέμορφο βουνό. Το καταφύγιο που 
διαχειρίζεται ο ΕΟΣ Λάρισας, βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1.600 μέτρων στη θέση Κάναλος. 
Μαζί με εκείνο του Παναιτωλικού, συγκρο-
τούν το δίδυμο των καλύτερων ορειβατικών 
καταφυγίων της Ελλάδας. Το ταξίδι μας ξεκί-

νησε το Σάββατο με καλό καιρό. Μια στάση 
στο Συκούριο για αγορά υλικών. Ο Αντώνης  
θα είναι πάλι ο μάγειράς μας και η ψυχή της 
παρέας. Αγοράζουμε κιλά από μακαρόνια, 
λαχανικά και κιμά. Πολύ κιμά. Περνάμε τη 
Σπηλιά, το τελευταίο χωριό πριν το καταφύ-
γιο. Εκεί, ο καιρός αρχίζει να χειροτερεύει. 

Φτάνουμε στα 1.600 μέ-
τρα. Λόγω της ομίχλης, 
ψάχνουμε στα τυφλά, 
σχεδόν, να βρούμε την 
πόρτα και να μπούμε 
μέσα. Το  κρύο τσου-
χτερό. Οι ώρες όχι πολ-
λές μέχρι να νυχτώσει. 
Λέμε να τις εκμεταλ-
λευτούμε περπατώντας 
λίγο προς τα πάνω. Ένα 
ξεμούδιασμα  τουλάχι-
στον. Εκεί θα αντικρί-
σουμε την πληγή στο 
βουνό. Μια πίστα σκι 
υπό κατασκευή. Ή υπό 
εγκατάλειψη; Θα δείξει 
ο καιρός. Κάποιοι από 
εμάς θα πλησιάσουν 
την κορυφή. Ο καιρός 
ανοίγει λίγο αλλά η νύ-
χτα πλησιάζει. Δεν ανε-
βήκαμε στο εκκλησάκι 

του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται χωμένο 
κάτω από τη γη, δίπλα στο κολονάκι της κο-
ρυφής. Μαζευόμαστε γύρω από το τζάκι. Ζε-
στό τσάι από τους Λαρισαίους φίλους ορει-
βάτες που προσέχουν το χώρο. Η κουζίνα 
έχει μέχρι και πλυντήριο πιάτων… Ο Αντώ-
νης αγωνίζεται με τα τηγάνια, τις κατσαρό-

λες του και τα υλικά του. Κάποιοι βοηθούν, 
οι περισσότεροι συζητούν στα τραπέζια, οι 
θέσεις δίπλα στο τζάκι περιζήτητες. Επιτέ-
λους, το φαγητό είναι έτοιμο. Φαΐ και κρασί, 
κουβέντα μέχρι αργά. Τα φώτα σβήνουν στις 
έντεκα. Οι πιο πολλοί θα κοιμηθούν στα δω-
μάτια του καταφυγίου. Κάποιοι λίγοι βγαί-
νουμε και χωνόμαστε στις σκηνές μας. 

Ξημέρωσε Κυριακή. Όλο το βράδυ έβρεχε 
κατά διαστήματα. Πότε ψιχάλιζε, πότε δυνά-
μωνε. Ευτυχώς, με το χάραμα τα πράγματα 
έφτιαξαν. Μαζεύουμε τα πράγματά μας και 
ξεκινάμε. Οι φίλοι από τον ΕΟΣ Λάρισας θα 
μας οδηγήσουν μέχρι την αρχή του δάσους, 
μιλώντας μας για το βουνό και το πλούσιο 
οικοσύστημά του. Φωτογραφιζόμαστε όλοι 
μαζί με το πανό του Πάνα και τους αποχαι-
ρετούμε. Για άλλη μια φορά ήταν άψογοι. Το 
δάσος του Κισσάβου αποτελεί ένα από τα 19 
αισθητικά δάση της Ελλάδας και έχει εντα-
χθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας 
“Natura 2000”. Κυριαρχεί η οξιά, αλλά υπάρ-
χουν έλατα, σφεντάμια, καστανιές, φρά-
ξοι και αριές. Η πανίδα του αποτελείται από 
αγριογούρουνα, ζαρκάδια, λαγούς και φα-
σιανούς. Αυτό το πανέμορφο δάσος θα δι-
ασχίσουμε για πέντε ώρες. Πολλά τα μανι-
τάρια αλλά και τα κυκλάμινα που βρίσκου-
με κατεβαίνοντας. Οι οξιές ψηλά έχουν λιγό-
τερα και πιο κίτρινα φύλλα. Πιο χαμηλά τα 
φυλλώματα αντέχουν ακόμη και το χρώμα 
τους είναι διαφορετικό. Πανδαισία χρωμά-
των. Η γη υγρή, αναδίδει τη μυρωδιά των πε-
σμένων φύλλων. Αισθανόμαστε τυχεροί που 
πεζοπορούμε και γινόμαστε, έστω για λίγο, 
κομμάτι αυτής της ομορφιάς. Βγάζουμε πολ-
λές φωτογραφίες. Ξέρουμε ότι αυτό που βλέ-
πει το μάτι δεν μπορεί να αποδοθεί πλήρως, 
ούτε με τη φωτογραφία ούτε με το βίντεο. Εί-
ναι, όμως, εργαλεία που βοηθούν τη μνήμη 
μας να ξαναζωντανέψει, έστω και αμυδρά, 

αυτά που βιώσαμε κάποτε… Η θερμοκρασία 
ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς το Στόμιο. 
Αποχαιρετάμε το δάσος την ώρα που ο ήλιος 
ξαναεμφανίζεται. 

Είμαστε δίπλα στη θάλασσα πια. Κάποιοι 
τρέχουν να βουτήξουν στο νερό και κάποιοι 
άλλοι, οι περισσότεροι, να γευτούν μεζέδες, 
κρασί και τσίπουρο, απολαμβάνοντας τη 
θέα, είτε δυτικά προς το βουνό είτε ανατολι-
κά προς το Αιγαίο. Περπατάμε λίγο στην αμ-
μουδιά. Η επιστροφή είναι μια ευκαιρία ξε-

κούρασης για πολλούς. Ύπνος κατά βούλη-
ση στο πούλμαν. Ησυχία. Δεν χρειάζεται να 
λέμε πολλά. Αυτά που ζήσαμε αυτό το διή-
μερο θα τα θυμηθούμε, εν καιρώ, σε κάποιες 
άλλες εκδρομές που θα ΄ρθουν. 

Σπύρος Κουκουβάος
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Εξόρμηση στον Ελικώνα
3/12/2017

Το ραντεβού μας για την τελευταία αμι-
γώς ορειβατική εξόρμηση του 2017, 

ήταν για τις 7 το πρωί στην πλατεία Καρα-
ϊσκάκη. Ευτυχώς δεν υπήρχαν αργοπορίες, 
παρά το γεγονός πως κάποιοι (ονόματα δεν 
λέμε), άργησαν να προμηθευτούν τα νέα ηλε-
κτρονικά εισιτήρια για τα ΜΜΜ! Έτσι, ελά-
χιστα λεπτά μετά τις 7 αναχωρήσαμε με προ-
ορισμό την Βοιωτία και το όμορφο χωριό της 
Αγίας Άννας, στους πρόποδες του Ελικώνα. 

Ο καιρός από την αρχή φαινόταν πως θα 
ήταν καλός και δεν μας διέψευσε κατά την 
διάρκεια της ημέρας. Τελείως αντίθετες και-
ρικές συνθήκες συναντήσαμε λίγες ημέρες 
νωρίτερα, κατά την διάρκεια της αναγνώρι-

σης που κάναμε με τον Αντώνη. Τότε έβρεχε 
καταρρακτωδώς από νωρίς το πρωί, ομίχλη 
και λάσπη, με αποτέλεσμα να γίνει δυσχερής 
η πορεία μας στον Ελικώνα. 

Η άφιξη στο χωριό έγινε λίγο πριν τις 10, 
μετά από μία μικρή στάση στην Εθνική Οδό. 
Αφού τακτοποιήθηκε η κράτηση σε ταβέρνα, 
δίπλα στην όμορφη πλατεία του χωριού, ξε-
κινήσαμε την ανάβαση.

Βγήκαμε από το χωριό σχετικά γρήγορα 
και μπήκαμε στο πανέμορφο ελατόδασος 
του Ελικώνα, ακολουθώντας αρχικά τον κα-
κοτράχαλο δασικό δρόμο για σχετικά μικρό 
διάστημα. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε το 
ανηφορικό (και καλά σηματοδοτημένο) μο-

νοπάτι 22. Συναντήσαμε στην πορεία δύο μι-
κρά ξέφωτα, που αρκούσαν όμως να πάρουμε 
μία ανάσα για να συνεχίσουμε για ψηλότερα.

Η πορεία του μονοπατιού ήταν ημικυκλι-
κή και σταδιακά ανεβήκαμε στα 1.500 μέτρα. 
Σε αυτό το υψόμετρο τελειώνει το δάσος και 
υπάρχει ένα μικρό οροπέδιο με ωραία θέα 
στα γύρω βουνά. Εκεί βέβαια ο αέρας δυ-
νάμωσε και χρειάστηκε να επιστρατευτούν 
τα μπουφάν. Στο οροπέδιο αυτό υπάρχουν 
κάποιοι δύσβατοι χωματόδρομοι, που όπως 
φαίνεται διανοίχθηκαν για να εξυπηρετούν 
τις ανάγκες των πολυάριθμων μεταλλείων 
του Ελικώνα. Μετά από μία μικρή στάση, 
η ομάδα συνέχισε την πορεία της προς την 

κορυφή, την οποία κατέκτησε μετά από λίγο.
Η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή, με αποτέλε-

σμα να υπάρχει απεριόριστη θέα προς τον 
Κορινθιακό (φάρος Μελαγκάβι, Αλκυονί-
δες νήσοι, παραλιακή Κορινθία) και προς τα 
γύρω βουνά, η οποία ήταν μαγευτική! 

Αφού βγάλαμε αναμνηστικές φωτογρα-
φίες και απολαύσαμε το τοπίο, ξεκίνησε η 
πορεία της επιστροφής προς το χωριό, στο 
οποίο μας περίμενε το καθιερωμένο τσι-
μπούσι! Στα συν της όμορφης παρέας που 
έχουμε, ήταν και οι λουκουμάδες που προσέ-
φερε ο φίλος Τάσος!

Παντελής Συρμάνογλου

Παιδικές Εκδρομές
2017

Οι παιδικές εκδρομές που πραγματοποι-
ούνται στο Σύλλογό μας μετρούν πολ-

λά χρόνια ζωής. Σχεδόν ποτέ δεν σταμάτη-
σαν να πραγματοποιούνται από την ίδρυσή 
του ιστορικού μας σωματείου. Έχουμε ακού-
σει ιστορίες από τους παλαιότερους για με-
γάλες συγκεντρώσεις και με τη συμμετοχή 
πολλών παιδιών στις εκδρομές του Πάνα. 
Έχω όμως με βάση τα αρχεία του συλλόγου 
την εκτίμηση πως αυτό που πραγματοποιή-
θηκε τον Οκτώβρη που μας πέρασε, το έτος 
2017, στην Πάρνηθα, δεν έχει ξαναγίνει στο 
Σύλλογό μας και πολύ πιθανόν και σε κανένα 
άλλο σωματείο. 350 άτομα, εκ των οποίων τα 
150-170 παιδιά ηλικίας κυρίως 4-12 ετών και 
οι υπόλοιποι γονείς και φίλοι που τα συνό-
δευαν, γέμισαν τα μονοπάτια της Πάρνηθας 
με ζωντάνια, ενέργεια, χαμόγελα, χαρά και 
ζωή! Δεν υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη 

ανταμοιβή για τους διοργανωτές των εκδρο-
μών, η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και η χαρά 
να ανεβάζεις μικρά παιδιά στο βουνό. Και σε 
ποιο βουνό; Στην Πάρνηθα, ένα βουνό στα 
μέτρα των παιδιών, με απαλό ανάγλυφο, με 
όμορφα γυμνά αλλά και δασωμένα μονοπά-
τια, με πανίδα που θα τη ζήλευε ακόμα και το 
πιο ψηλό βουνό της Πίνδου! Με τα ελάφια 
να κοιτούν τους μικρούς Πάνες ξαφνιασμέ-
να, με τα παιδιά να κοιτούν τα έλατα και τα 
όμορφα μικρά λουλουδάκια και να τα φω-
τογραφίζουν, να κοιτούν τις πέτρες και να 
παίρνουν μαζί τους κάποια που τους αρέσει 
στο σακίδιο για ενθύμιο, να παρατηρούν τα 
μικρά σαλιγκάρια που σέρνονται στο έδα-
φος, αλλά και να κυνηγούν το ένα το άλλο 
απλά για να τρέξουν! 

Το βουνό παρέχει με την όμορφη φύση 
του πολλά ερεθίσματα για τα παιδιά. Όταν 
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αυτό όμως βρίσκεται τόσο κοντά από τα 
σπίτια μας και σε απόσταση αναπνοής από 
την Αθήνα, είναι το λιγότερο που μπορεί 
να προσφέρει ένα φυσιολατρικό σωματείο 
στους μικρούς του φίλους, μια ανέξοδη και 
με ασφάλεια περιήγηση σε ένα τόπο μαγι-
κό, σαν αυτόν που διαβάζουν στα παραμύ-
θια. Χρέος μας λοιπόν είναι, την αγάπη μας 
αυτή για τα βουνά να την μεταδώσουμε και 
στα παιδιά μας και αυτά, άσχετα αν κάποια 
στιγμή στη ζωή τους «απομακρυνθούν» από 
τη φύση, αυτή θα τους καλεί και στο χέρι 
τους θα είναι μεγαλώνοντας να γίνουν ένα 
με αυτήν μέσα από τις εκδρομές, την ορει-
βασία και τον απλό περίπατο στο βουνό…

Βαγγέλης Κουτσελίνης  

Εκδρομή με τον Πάνα τα Χριστούγεννα
23-26/12/2017

Ένα καθημερινό απόγευμα, άκουσα τον 
μπαμπά να μιλάει σε κάποιον και να του 

λέει για μια εκδρομή στη Βέροια με τον Πάνα. 
Όταν τελείωσε το τηλέφωνο, έτρεξα και τον 
ρώτησα, ήθελα να μάθω τα πάντα: Πόση ώρα 
θα κάνουμε να φτάσουμε εκεί; Και άλλα πολ-
λά. Κυριολεκτικά τον είχα ζαλίσει στις ερωτή-
σεις. Έτσι οι μέρες κυλούσαν γρήγορα και όλο 
και πιο πολλές  έρχονταν στο μυαλό μου.

Επιτέλους ήρθε η μέρα! Ξύπνησα νωρίς 

και κατέβηκα τρέχοντας τις σκάλες ο μπα-
μπάς και η μαμά ήταν ήδη κάτω. Φάγαμε 
γρήγορα πρωινό και ντυθήκαμε με χοντρά 
ρούχα. Πήραμε τα πράγματα μας  μπήκαμε 
μέσα στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για το 
μέρος όπου θα μας έπαιρνε το πούλμαν. Το 
πούλμαν δεν άργησε να φανεί. Εγώ κάθισα  
με την Βασιλική την αδελφή μου στην πρώτη 
θέση, ήταν πολύ ωραία  γιατί μπορούσα να 
απολαμβάνω την διαδρομή.

Μυρτώ Ξενιώτη
Μαθήτρια Δ' τάξης 4ου Δημοτικού Κηφισιάς.
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Μετά από  ώρες φτάσαμε στην Βεργίνα. 
Πήγαμε στον τάφο του βασιλιά Φίλιππου. Ο 
χώρος ήταν σκοτεινός και είχε φως μόνο στα 
εκθέματα, ο τάφος ήταν τρομακτικός. Στο 
τέλος είδαμε μια προβολή.

Η Βέροια δεν ήταν μακριά από την Βεργί-
να γι' αυτό φτάσαμε γρήγορα. Το ξενοδοχείο 
λεγόταν «Βίλλα Ελιά» ήταν ένα όμορφο ξε-
νοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Το  βράδυ 
κοιμήθηκα τέλεια.

Το επόμενο πρωί η ορειβατική ομάδα 
με αρχηγό τον μπαμπά έφυγε για το βου-
νό Βέρμιο και εμείς για την Έδεσσα. Μό-
λις φτάσαμε, αντικρίσαμε τους καταπλη-
κτικούς καταρράκτες της πόλης. Κατόπιν 
πήγαμε στο ερπετοτροφείο που είχε πολλά 
φίδια με πολύ ωραία χρώματα, αλλά και 

χελώνες. Πριν φύγουμε κάναμε μια βόλτα 
στην παραδοσιακή συνοικία.

Την ημέρα των Χριστουγέννων πήγαμε 
στα Λουτρά Πόζαρ, όταν φτάσαμε περπα-
τήσαμε δίπλα στον ποταμό. Τα νερά του 
ποταμού ήταν γαλάζια δίπλα σε ολόλευκες 
πέτρες. Ύστερα μπήκαμε μέσα στο κτίριο που 
ήταν τα κλειστά λουτρά. Η θερμοκρασία του 
νερού ήταν 37 βαθμοί κι εγώ ευχαριστήθηκα 
βουτιές.

Το ταξίδι μας στην Βέροια ήταν φαντα-
στικό δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα. Μα το 
πιο σημαντικό από όλα ήταν η παρέα, γιατί 
χωρίς την Ζωή, την Ανδρονίκη, την Βάνα και 
την Βασιλική ακόμα και στο πιο τέλειο μέρος 
να είχα πάει χωρίς παρέα δεν θα περνούσα 
τόσο ωραία.
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Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, ο Πάνας 
γιόρτασε τα 90 χρόνια του στο κτήμα μας 

στο Μάτι. Μια εκδήλωση πραγματικά ξεχωρι-
στή που πραγματοποιήθηκε μέσα σ’ ένα πανέ-
μορφο φυσικό περιβάλλον, σ’ ένα χώρο τόσο 
σημαντικό για την ιστορία του συνδέσμου μας.

Οι εργασίες προετοιμασίας για τη γιορ-

τή ξεκίνησαν από το πρωί του Σαββάτου. 
Το διοικητικό συμβούλιο συνεπικουρούμενο 
από ομάδα μελών του συλλόγου, δούλεψε με 
πολύ κέφι και διάθεση. Καθαριότητα, ασπρί-
σματα, διακόσμηση και το απόγευμα πια, όλα 
έτοιμα για να υποδεχτεί ο Πάνας τα μέλη και 
τους φίλους του στη γιορτή των γενεθλίων 

χρόνια 
Πάνας90

Εορταστική εκδήλωση
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του. Να θυμίσουμε ότι ημέρα ίδρυσης του 
συνδέσμου μας είναι η 23η Ιουνίου του 1927.

Στην πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου, έξω 
από την αίθουσα εκδηλώσεων, δέσποζαν 2 πα-
νέμορφα πανό του Πάνα αφιερωμένα στα 90 
χρόνια του, καθώς και η σπηλαιολογική σκά-
λα την οποία χρησιμοποιούσαν οι πρωτοπόροι 
σπηλαιολόγοι μας στις εξερευνήσεις τους.

Ταμπλό με φωτογραφίες από τη δράση του 
συνδέσμου μας, εικόνες από το παρελθόν και 
το παρόν, συμπλήρωναν την διακόσμηση. 
Μέσα στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθου-
σα, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες, 
ιδιαίτερη θέση κατείχαν οι παλιές ασπρόμαυ-
ρες ορειβατικές φωτογραφίες, καθώς και τα τα-
μπλό με παλιό ορειβατικό εξοπλισμό (κραμπόν, 
πιολέ, μπατόν, ορειβατικές μπότες) που μας τα-
ξίδεψαν στην πολύχρονη ιστορία του Πάνα. 

Πρώτη έφτασε η πεζοπορική ομάδα του 

συνδέσμου μας και σιγά-σιγά η βεράντα του 
κεντρικού κτιρίου, το μπαλκόνι του Ευβοϊ-
κού, όπως την αποκαλούσαν οι παλιοί Πά-
νες, γέμισε από παλιά και νέα μέλη, από φί-
λους του συλλόγου και πολλά παιδιά που 
συμμετέχουν στις παιδικές εκδρομές μας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του 
προέδρου μας Γιώργου Ξενιώτη που αναφέρ-
θηκε στην ιστορία του συνδέσμου μας αλλά και 
στο παρόν του, στη σημερινή δράση του, στις 
εκδρομές του, στην ορειβασία, στις εκδηλώ-
σεις, στο κτήμα. «Στόχος μας παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες, είναι η έντονη και δημιουργι-
κή δράση, η πραγματοποίηση κάθε εκδρομής, 
κάθε εκδήλωσης, η μεγαλύτερη επισκεψιμότη-
τα στο κτήμα, η συνέχιση της ιστορίας μας», 
είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ξενιώτης.

Στη συνέχεια, η αντιπρόεδρος του συν-
δέσμου, Ιωάννα Μαρτάκη, παρουσίασε με 

λόγο και εικόνα την ιστορία του Πάνα από 
την ίδρυσή του μέχρι τις μέρες μας. Ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες από την πρώτη εκδρο-
μή τον Ιούλιο του 1927, την πρώτη ανάβαση 
στον Όλυμπο, το πρώτο εξώφυλλο του πε-
ριοδικού μας τον Σεπτέμβρη του 1930, τις 
πρωτοπόρες ορειβατικές αναβάσεις και σπη-
λαιολογικές εξερευνήσεις, τα πρώτα χρόνια 
της κατασκήνωσης, την αγορά του κτήματος. 
Φωτογραφίες συλλεκτικές όχι μόνο για την 
ιστορία του Πάνα αλλά και για την ιστορία 
του φυσιολατρικού και ορειβατικού κινήμα-
τος στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες έγιναν έγ-
χρωμες, φτάσαμε στην ίδρυση της ορειβατι-
κής ομάδας το 1992, στις αναβάσεις σε ψηλές 
κορυφές του εξωτερικού, στις φυσιολατρικές 
εκδρομές στο εξωτερικό, στην πλούσια δρά-
ση της τελευταίας δεκαετίας. Η παρουσίαση 
έκλεισε με εικόνες από τις εργασίες ανακαίνι-

σης των χώρων του κτήματος, που δείχνουν 
πόσο σημαντική είναι η προσφορά εθελοντι-
κής εργασίας των μελών σ’ ένα σύλλογο σαν 
τον δικό μας, καθώς και με τις φωτογραφίες 
της παιδικής ομάδας, το μέλλον μας.

Στη συνέχεια, ο έφορος ορειβασίας, Βαγ-
γέλης Κουτσελίνης, αναφέρθηκε στις δικές 
του αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Πάνα. 
Δύσκολες αναβάσεις, καλή παρέα, αγαπημέ-
νοι φίλοι, άνθρωποι που τον ενέπνευσαν.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις βραβεύσεις 
μελών μας που προσέφεραν και προσφέρουν 
σημαντικές υπηρεσίες στον Πάνα. Τιμήθηκαν 
με αναμνηστικές πλακέτες, οι πολυαγαπημέ-
νες μας Πόπη Κασιώλα και Μαρία Καραδήμα, 
για την ανεκτίμητη προσφορά τους, καθώς και 
ο εκλιπών πρόεδρός μας Απόστολος Πετρου-
τσάς, το βραβείο του οποίου παρέλαβε με συ-
γκίνηση η σύζυγός του Βασιλική. Η Πόπη Κα-

Γ. Ξενιώτης Ι. Μαρτάκη

Α. Κουτάκης Β. Κουτσελίνης
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σιώλα παραλαμβάνοντας το βραβείο της, μί-
λησε με λόγο γλαφυρό για τις δικές της ανα-
μνήσεις και βιώματα από τον Πάνα.

Με την παρουσία τους, καθώς και με ανα-
μνηστικές πλακέτες, τίμησαν την εκδήλω-
σή μας και τον Πάνα εκπρόσωποι αδελφών 
φυσιολατρικών σωματείων, ΕΟΦ, Ζήνωνας, 
ΟΦΟ Νίκαιας, καθώς και η ομοσπονδία μας 
η ΟΦΟΕΣΕ. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Συγκινητική η παρουσία του Άρη Κουτά-
κη, συνιδρυτή, μαζί με την Μιρέλλα Ζαχα-
ριουδάκη, της ορειβατικής ομάδας νέων και 
για πολλά χρόνια αρχηγού της. Ο Άρης που 
μένει πια μόνιμα στην Κρήτη, ήρθε ειδικά για 
την εκδήλωσή μας και απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό. Τα λόγια του μας γέμισαν χαρά, 
συγκίνηση, έμπνευση, μας ανέβασαν ψηλά. 

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με φαγητό, κου-
βεντούλα και μουσική από τις κιθάρες και 
τους καλλίφωνους της πεζοπορικής αλλά και 
της ορειβατικής ομάδας. Τα παιδιά έπαιζαν 

μπροστά από τον ξενώνα, παλιοί φίλοι και 
συνορειβάτες ξαναντάμωναν μετά από καιρό, 
νέα μέλη γνώριζαν τα παλιά, η βραδιά ήταν 
ζεστή το ίδιο και οι καρδιές μας. Όλη η πα-
ρέα, όλη η μεγάλη οικογένεια του Πάνα ήταν 
στο κτήμα στις 23 Ιουνίου. Πρόσωπα πολ-
λά, στις φωτογραφίες αλλά και γύρω μας, οι 
ιδρυτές του Πάνα, οι παλιοί Πάνες και οι νε-
ότεροι, όλοι μαζί σ’ ένα γλυκό σμίξιμο μέσα 
στο θρόισμα του αέρα, μέσα απ’ τα πεύκα, 
μέσα στο τραγούδι και το πνεύμα του Πάνα.

Το ίδιο βράδυ, πολλά μέλη με τις οικογέ-
νειές τους, διανυκτέρευσαν στο κτήμα. Την 
επομένη, ξυπνήσαμε νωρίς, φορέσαμε τα και-
νούρια επετειακά μπλουζάκια του συλλόγου 
και πήραμε όλοι πρωινό στη «βεράντα», κου-
βεντιάζοντας για τα παλιά, για αναμνήσεις 
από αναβάσεις αλλά και με ιδέες και όνειρα 
για καινούριες ορειβασίες και εκδρομές. Ευχα-
ριστούμε Πάνα, χρόνια πολλά, μας εμπνέεις! 

Ιωάννα Μαρτάκη
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Πόπη Κασιώλα

Έχουν περάσει 40 χρόνια από την 
πρώτη μας γνωριμία με τον Πάνα. 

40 χρόνια που η αέναη εναλλαγή των 
εποχών από την κάψα του καλοκαιριού 
μας οδηγούσε στην γλυκύτητα του φθι-
νοπώρου. Ήταν τότε που το νεροπό-
τηρο ξεχείλιζε από κυκλάμινα. Όταν οι 
άσπρες σκούφιες του χιονιού σκέπαζαν 
τις κορυφές των βουνών καλημερίζαμε 
τον χειμώνα. Και σαν «του Γενάρη η αμυ-
γδαλιά»* φόραγε τα γιορτινά της, ονει-
ρευόμασταν την άνοιξη. 40 χρόνια κάθε 
Κυριακή βγαίναμε από τα τείχη, για κά-
ποιον προορισμό, κοντινό ή μακρινό, για 
κάποια γωνιά της Ελλάδας, γνωστή ή 
άγνωστη. Κι όταν το βράδυ ξαναμπαίνα-
με σε αυτά, η εβδομάδα κυλούσε με την 
προσμονή της επόμενης Κυριακής, της 
επόμενης εκδρομής. 

Όταν η περπατησιά και η αναπνοή 
κονταίνουν φτάνει η ώρα της αναπόλη-
σης. Είναι τότε που η οθόνη της μνή-
μης γεμίζει από πρόσωπα επώνυμα και 
ανώνυμα. Εάν σε κάποια εκπομπή της 
τηλεόρασης, σε κάποιο έντυπο, σε κά-
ποιο βιβλίο, συναντήσετε το Γιάννη και 
την Άννα Πετροχείλου, ελάτε να σας 
πούμε πόσες φορές ανηφορήσαμε μαζί. 
Εάν κάποιος ευεργετηθείς —σας διαβε-
βαιώ υπάρχουν πολλοί— σας μιλήσει 
για τον Ροζέ Μιλιέξ, ελάτε να πάμε στα 

κιτάπια του συνδέσμου ν' ανταμώσου-
με τα χνάρια του.

Ίσως σε κάποιο σταθμό του μετρό, η 
ματιά σας πέσει στο καλλιτέχνημα που 
τον διακοσμεί. Μη σας παραξενέψει η 
υπογραφή του καλλιτέχνη. Ο Κλέαρχος 
Λουκόπουλος είναι Πάνας. 

Μπορεί να ακούσετε για κάποια Δέ-
σποινα. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν 
πρόβλημα δε δίσταζε να βάλει βαθειά το 
χέρι στην τσέπη και μη γνωρίζοντας η 
δεξιά της τι ποιεί η αριστερά της έβρισκε 
λύση στην κάθε δυσκολία. 

40 χρόνια με τον Πάνα

*Ποίημα του Αθανάσιου Κυριαζή 
Β. Πετρουτσά Μ. Καραδήμα
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παραθυράκι του κοιτώνα κι αφήνουμε να 
περάσει το άρωμα της μέντας, τα κουδου-
νάκια των ζώων που αχάραγα την επομέ-
νη θ' ανηφορίσουν το μονοπάτι για την 
κορυφή και τις ακτίνες του φεγγαριού.

Κι αν κουραστήκατε, νάτο το ερημο-
κλήσσι του βουνού, ας μπούμε ν' ανά-
ψουμε το κεράκι μας και ξαποσταίνο-
ντας ας σιγοψάλλουμε (ποῦ πορευθῶ 
ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου και ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου ποῦ φύγω;).

ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ;
Σας διαβεβαιώ ότι γνωρίζω πάρα 

πολύ καλά ότι είμαι το χτες. Έχω πλή-
ρη επίγνωση ότι μια εκδρομή, ακόμη και 
φανταστική, θέλει χρόνο, προετοιμασία, 
δουλειά. Γι' αυτό, έχοντας ως πρόσημον 
«το κατά δύναμιν», παίρνω το μπαστου-
νάκι μου και κάνω ένα περίπατο στον 
περιβάλλοντα χώρο. Βλέπω καθαριότη-
τα, τάξη, νοικοκυροσύνη, ομορφιά και 
δουλειά, πολλή δουλειά, πάρα πολλή 
δουλειά. Οι κιθαρίτσες στην ομάδα των 
μεγάλων προκλητικές. Σιγοτραγουδάω 

μαζί τους. Ύστερα πάω να συντροφέψω 
τους νέους. Πρόσωπα χαρούμενα, γελα-
στά, μάτια ζωηρά, χέρια δυνατά, πόδια 
που πατούν στέρεα και ο λογότυπος του 
Πάνα στο μπλουζάκι. Ακούω σκέψεις, 
σχέδια, προγράμματα.

Δώστε μου παρακαλώ δύο λεπτά 
ακόμη από την υπομονή σας. 

Μια φορά και ένα καιρό, πριν από 
χρόνια πολλά, στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
έγινε μια μεγάλη και πολύ ωραία εκδή-
λωση. Τιμώμενο πρόσωπο ο Ροζέ Μιλιέξ. 
Στρογγυλό τραπέζι, άνθρωποι του πνεύ-
ματος, της τέχνης, της φυσιολατρίας. Τον 
Πάνα εκπροσώπησε η Μαρία Χειμάρα 
και ο Πέτρος Μαρτάκης. Ο Πέτρος είναι 
αυτός που έκλεισε την όλη εκδήλωση 
καταμεσής της σκηνής με το κάτασπρο 
κεφάλι του, άρχοντας, αναφωνώντας: 
«Πολλά τα έτη σου, Ροζέ Μιλιέξ!» 

E, λοιπόν, ύστερα απ' όλα όσα είδα 
και άκουσα, παραφράζοντας τον Πέτρο, 
αναφωνώ:

«Πολλά τα έτη σου ακόμη, Πάνα!» 
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Αλλά θα σταθώ και στον Πρόδρομο. 
Μικρός το δέμας αλλά πανταχού παρών 
και αεικίνητος. Όταν ο χρόνος ρήμαξε τις 
δυνάμεις του και βρέθηκε αποκλεισμένος 
σ' ένα μίζερο τριάρι κάποιου αθηναϊκού 
δρόμου, ο Πρόδρομος δεν έπαψε να δι-
δάσκει ήθος, αξιοπρέπεια και ευγένεια.  

Ήταν απόγευμα θαρρώ όταν κτύπησε 
το τηλέφωνο στα γραφεία. Μια άγνωστη 
γυναικεία φωνή μας έδωσε την ταυτότη-
τά της:  «Eίμαι», είπε, «η κυρία που φρο-
ντίζει τον Πρόδρομο και την κατάκοιτη 
σύζυγό του. Θέλω να σας ενημερώσω πως 
ο Πρόδρομος είναι ανήμπορος και δεν θα 
μπορέσει να ξανάρθει στο σύνδεσμο. Έχει 
όμως μεγάλη ανησυχία και φόβο ότι θα 
ξεχάσετε να περάσετε να πάρετε την συν-
δρομή». Αγαπημένε Πρόδρομε! 

Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Ένικα, η 
Μαρία κι εγώ σας ευχαριστούμε ολόψυ-
χα για την τιμή. Θέλουμε όμως να πούμε 
ότι ό,τι καταθέσαμε 40 χρόνια στο σύν-
δεσμο, το έχουμε εισπράξει πολλαπλά-
σιο. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Χρώματα, 

αρώματα, γεύσεις, ήχοι. Τα τραγούδια 
μας, τα ποιήματα: Παλαμάς, η αγάπη 
της Ένικας. Καβάφης, πόσες φορές η 
Ριρή και ο γιατρός ο Πανταζής δεν μας 
τον έφεραν συνταξιδιώτη τον Αλεξαν-
δρινό. Βάρναλης, Ρίτσος, Σεφέρης, Ελύ-
της αλλά και η Δημουλά, όλο το πάνθε-
ον των Ελλήνων ποιητών μάς έχει ακο-
λουθήσει ως τις εσχατιές της Ελλάδας. 

Τι να πρωτοθυμηθώ; Την Κυριακά-
τικη, άτυπη εφημεριδούλα μας; Εσείς 
εκδότες και ρεπόρτερ, να σχολιάζετε 
την καθημερινότητα από το μικρόφω-
νο του πούλμαν με μικρά, λιτά κείμενα, 
δίνοντας ποιότητα στο πρόγραμμα και 
εξασφαλίζοντας ψυχαγωγία και διδαχή. 
Θέλω να ξαναπάμε στον Άραχθο, κα-
ταμεσής του ποταμού να σβήσουμε την 
μηχανή της βαρκούλας και στην απόλυ-
τη σιωπή να ξανακούσουμε τις τρίλιες 
αηδονιού μέσα από τα πυκνόφυλλα της 
λυγαριάς στην όχθη.

Κι αν οι δυνάμεις μας το λένε, ανη-
φορίζουμε στον Όλυμπο, ανοίγουμε το 
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Αθληταράδες-ορειβάτες.  
Για αυτούς το βουνό είναι στίβος. Θα τους 
δείτε αμέσως μετά τον αρχηγό-οδηγό. Σύν-
θημά τους «εμπρός βήμα ταχύ». Ο αρχηγός  
νιώθει την ανάσα τους, οι μπότες τους είναι 
λίγα εκατοστά από τις δικές του, τα μπατόν 
τους, μόνο που δεν τον χτυπούν. Θα τους 
αναγνωρίσετε σε κάθε στάση της ομάδας. 
Κοιτούν απαξιωτικά αυτούς που έρχονται 
καθυστερημένα, ενώ όταν νιώθουν ότι το 
διάλειμμα τραβάει πολύ σηκώνονται και 
περπατούν νευρικά έτοιμοι να ξεχυθούν 
μπροστά. Τιμωρία που τους αξίζει; Να τους 
βάλετε «σκούπα».

Φωτό-ορειβάτες. 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με το National 
Geographic. Ξεκινάμε την διαδρομή μας και 
στα πρώτα πέντε  λεπτά η ομάδα σταματά-
ει. Κάτι συμβαίνει, γιατί σταματήσαμε ανα-
ρωτιέσαι. Απλά ο φωτοορειβάτης είδε μια 
όμορφη κουφάλα πλατάνου και το καλλιτε-
χνικό του μυαλουδάκι θέλει να κρατήσει την 
στιγμή στην αιωνιότητα, δηλαδή στο F.B. 
Φυσικά ποτέ δεν σκέφτηκε ότι μια ομάδα 
πίσω του περιμένει καρτερικά να περπατήσει 
και ότι έχει κόψει τον ρυθμό της. Φόβος των 
φωτοορειβατών η βροχή. Αγωνία τους, πόσα 
like θα πάρουν την επομένη στο FB. 

ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ... Πολιτικομανής-ορειβάτης. 
Αυτούς θα τους ακούσετε. Πάντα πίστευα ότι 
το να φεύγεις από την Αθήνα έστω ένα Σαβ-
βατοκύριακο είναι μια διέξοδος, μια διακοπή 
από τα προβλήματα της καθημερινής αστικής 
μας ζωής. Αυτή η φυλή τα φέρνει -τα προβλή-
ματα- μαζί στο βουνό. Θα τους ακούσετε να 
έχουν άποψη για τα πάντα. Για την κακή κυ-
βέρνηση (που συνήθως και αυτοί έχουν ψη-
φίσει), για τους κακούς δημόσιους υπαλλή-
λους (αυτοί είναι ιδιωτικοί), για τους φορο-
φυγάδες του ιδιωτικού (αυτοί είναι του δη-
μοσίου), για την απεργία των σκουπιδιαρέων, 
την ανεργία κ.λ.π. Μπορείτε να τους πείτε και 
ξερόλες. Φόβος τους, να περπατούν δίπλα σε 
ορμητικό ποτάμι και να μην ακούγονται.

Ορειβάτισσες-Barbie. 
Αυτές ξεχωρίζουν. Θα τις δείτε από το λεω-
φορείο. Ξεχωρίζουν από το ντύσιμο, και  την 
εμφάνιση. Μοντέλα. Έχουν  κάνει το μανι-
κιούρ εγκαίρως. Το μαλλί φτιαγμένο όμορ-
φα, το πολύχρωμο ντύσιμο, τελευταία λέξη 
της ορειβατικής μόδας. Περπάτημα ακριβο-
θώρητο. Πρώτος φόβος τους μην σπάσουν  
το νυχάκι. Δεύτερος φόβος τους να μην βρε-
θούν σε λασπωμένο μονοπάτι.

Aναρχοορειβάτες. 
Αυτή η φυλή δρα έξω από την ομάδα. Δρα 
έξω από τους κανόνες. Ανεξέλεγκτη. Όλη η 
ομάδα στο μονοπάτι , αλλά αυτοί έχουν βρει  
ένα καλλίτερο δρόμο. Όλη η ομάδα περνάει  
το ποτάμι από ένα συγκεκριμένο πέρασμα, 
αυτοί ψάχνουν κάποιο άλλο. Το κακό είναι 
ότι παρασέρνουν και άλλους μαζί τους.

Βραδυκίνητοι-ορειβάτες. 
Αυτοί είναι ο τρόμος της «σκούπας». Πριν 
έρθουν στην εκδρομή περνούν από ένα μι-
κρό τηλεφωνικό  test, για να δεις εάν μπο-

ρούν να ανταπεξέλθουν. Σου απαντούν 
ότι είναι πολύ γυμνασμένοι, αφού κάνουν 
τρεις φορές την εβδομάδα aerobic και δύο 
zumba. Φυσικά στην πορεία γίνονται αιτία 
η ομάδα να καθυστερεί και να αναρωτιέσαι 
εάν ο φακός κεφαλής σου έχει μπαταρίες 
επαρκώς φορτισμένες, γιατί θα νυχτώσεις 
στο βουνό. Φόβος τους μήπως η «σκούπα» 
βαρεθεί και τους παρατήσει με την άγρια 
πανίδα του δάσους.

Ορειβάτες. 
Κοιτάξτε γύρω σας. Είναι οι απλοί περιπατη-
τές. Τους αρέσει να περπατούν στην φύση. 
Σέβονται την φύση  και την απολαμβάνουν. 
Δεν ενοχλούν αλλά αντίθετα βοηθούν εάν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ακούν τις οδηγίες  
των αρχηγών και δεν αντιμιλούν σε αυτούς. 
Διακρίνονται για την συντροφικότητα και 
την συλλογικότητα  τους και απλά δεν έχουν 
τα κουσούρια των προηγούμενων φυλών.

Εσείς σε ποια ομάδα ανήκετε;

Γιώργος Ξενιώτης

Στα λίγα χρόνια που ορειβατώ ή πεζοπορώ μέσα στον σύλλογο πάντα συνήθιζα να πα-
ρακολουθώ τους διάφορους χαρακτήρες ορειβατών που συμπορεύονταν μαζί μας στις 

πορείες. Μια ομάδα ατόμων που ξεκινάει συνήθως από τους πρόποδες ενός βουνού με σκο-
πό να ανέβει στην κορυφή και να ακουμπήσει το κολωνάκι, να απολαύσει την θέα, να φωτο-
γραφηθεί υπερήφανα ή να κερδίσει ένα μικρό στοίχημα με τον εαυτό του. Θα τις ονομάσουμε 
φυλές και απαρτίζουν τον μικρόκοσμο μιας ορειβατικής ομάδας. Ας τις δούμε λοιπόν:

Κλωκός, 2014 Ταΰγετος, 2016
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 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Η Κική Τσαλκαδήμη , μέλος του Ε.Ο.Σ Κομοτη-
νής είναι η πρώτη Ελληνίδα που επιχείρησε 

ανάβαση στο Έβερεστ και έφτασε στις 23/5/2017 
στα 8.200 μέτρα, μόλις 600 μέτρα από την υψη-
λότερη κορυφή των Ιμαλαΐων.

Η προσπάθειά της να αγγίξει την Θεά των ου-
ρανών δεν ευοδώθηκε, καθώς οι καιρικές συνθή-
κες δεν το επέτρεψαν. Οι άνεμοι άγγιζαν τα 100-
110 χιλιόμετρα την ώρα και η θερμοκρασία τους 
-60 βαθμούς Κελσίου. Την τελική απόφαση πήρε 

ο Ινδός οδηγός της ομάδας , ο Σέρπα  Σατυαμπρά-
τα Νταμ, ο οποίος επέλεξε να προστατεύσει τους 
ορειβάτες του και να τους οδηγήσει με ασφάλεια 
στον δρόμο της επιστροφής.

«Ένιωσα ταπεινή, ευγνώμων και τυχερή που 
βγήκα ζωντανή από αυτή τη δοκιμασία. Η κορυφή 
θα ήταν το τέλειο, αλλά για μένα το ταξίδι ήταν 
πάντα πιο σημαντικό από τον προορισμό και αυτό 
ήταν το  ταξίδι της ζωής μου», δήλωσε η Κική 
Τσαλκαδήμη. Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΡΕΣΤ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΣΣΑ

«Είμαστε στην κορυφή του Έβερεστ, 10:24 
ώρα Νεπάλ, 22 Μαΐου 2017». Με αυτό το μή-

νυμα από δορυφορικό τηλέφωνο, ο Αντώνης Συ-
κάρης, μέλος του Σ.Ε.Ο Αθήνας, γνωστοποίησε 
ότι ο ίδιος και ο Μιχάλης Ευμορφίδης, μέλος του 
ίδιου συλλόγου, έγιναν ο 10ος και ο 11ος Έλλη-
νας που ανέβηκαν στο Έβερεστ (υψ. 8.848 μ.).

Η αποστολή της ομάδας ξεκίνησε στις αρχές 
Απριλίου και με σύμμαχο τις καλές καιρικές συν-
θήκες ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 22 Μαΐου 
2017. Οι δύο ορειβάτες πραγματοποίησαν την 
ανάβαση από τη νότια πλευρά του βουνού. Είχαν 

ένα μικρό παράθυρο καλοκαιρίας δύο ημερών για 
να προσεγγίσουν την κορυφή και μόνο μερικές 
ώρες για την τελική ανάβαση στα 8.848 μέτρα. 
Πολλά συγχαρητήρια, μας έκαναν υπερήφανους!

Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες αναβάσεις στο 
Έβερεστ από Έλληνες ορειβάτες έγιναν το 2004, 
από τη νότια πλευρά στις 16/5 από τους: Α. 
Αντωνόπουλο, Γ. Βουτυρόπουλο, Μ. Στύλλα, 
Π. Κοτρωνάρο, Π. Τσιαντό και στις 17/5 από 
τον Ν. Μαγγίτση. Από τη βόρεια πλευρά στις 
18/5/2004, ανέβηκαν οι: Γ. Τσιάνος , Γ.Αργύρης, 
Κ. Αποστολόπουλος.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ

Στο όρος Ντενάλι (ή ΜακΚίνλεϋ), ψηλότερη κο-
ρυφή της Αλάσκας, ύψους 6.194 μ., ανέβη-

καν δύο Ελληνίδες. Στις 4 Ιουλίου 2017, η Βανέ-
σα Αρχοντίδου, μέλος του Ε.Ο.Σ Αχαρνών και η 
Χριστίνα Φλαμπούρη, μέλος του Αθηναϊκού Ορει-
βατικού Συλλόγου, κατέκτησαν το όρος Ντενάλι, 
έπειτα από εξαιρετικά επίπονη ανάβαση 15 ημε-
ρών, που λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και τεχνι-
κών εμποδίων, θεωρείται ανάλογης δυσκολίας με 

την ανάβαση στο Έβερεστ. Οι θερμοκρασίες το 
καλοκαίρι κατεβαίνουν στους -30ο C και τον χει-
μώνα στους -60ο C, ενώ κάθε ορειβάτης καλείται 
να μεταφέρει ο ίδιος τον εξοπλισμό του, σε αντί-
θεση με άλλα βουνά όπου βοηθητικές ομάδες το 
αναλαμβάνουν. Μόνο το 9% των ορειβατών που 
κατακτούν την κορυφή είναι γυναίκες.

Μπράβο στις δύο κοπέλες και καλή επιτυχία 
στους επόμενους ορειβατικούς τους στόχους.

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

15 € Φύσσα Λέλα 
50 € Ιωαννίδου Ευαγγελία 
50 € Σπυρούδης Θεόδωρος 
10 € Φύσσα Λέλα 
20 € Ιωαννίδου Ευαγγελία 
10 € Παπαταξιάρχη Θάλεια 
10 € Κατσαρού Ένικα 
50 € Ιωαννίδου Ευαγγελία 

15 € Χέντον Αλέξανδρος 
35 € Ιωαννίδου Ευαγγελία 
5 € Λέτσου Βιβή 
100 €  Καραδήμα Μαρία στη μνήμη  

Ευθύμιου Κασιώλα, πρ. Διευθυντή 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και  
Γεώργιου Τσιτούρη, καθηγητή 
καρδιολογίας στο Harvard

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (2017)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΑΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΤΙΝΑ ΤZΟΥΤΖΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΑΝΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ                                 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ            ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΑΦΙΩΤΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ            ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ          ΜΙΝΑ ΜΑΝΤΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ             ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ              ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ         ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Ο πολύπειρος ορειβάτης Κώστας Τζιβελέκας , 
έφυγε από τη ζωή, στα 68 του χρόνια μετά 

από πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο.
Είχε κάνει 13 αποστολές στα Ιμαλάϊα. Συνολικά 

είχε συμμετάσχει σε 37 αποστολές σε ψηλά βουνά, 
στις περισσότερες ως επικεφαλής, χωρίς ποτέ να 
«χάσει» κάποιον ορειβάτη. Ήταν ιδρυτής και επίτι-

μος πρόεδρος του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου. 
Υπήρξε αρχηγός στην αποστολή «Hellas Everest» 
κατά την οποία για πρώτη φορά Έλληνες Ορειβάτες 
κατάφεραν να πατήσουν την «Στέγη του κόσμου».

«Είναι τρέλα το βουνό. Είναι έρωτας διαρκής», 
είχε πει ο Κώστας Τζιβελέκας. Τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια και το σύλλογό του.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 

Αλάτη Μαρία 
Διαμαντοπούλου Σοφία 
Ζαχαρίου Γιώργος 
Καζέρου Ανδριανή 
Κακορζίδης Ιορδάνης 

Καλογερά Χριστίνα 
Καπλάνογλου Κυριάκος 
Καπλάνογλου Σοφία
Καρακούση Ζωή 
Κοντού Λάρα 
Κρέτση Νίκη
Νίσκου Θάλεια 

Παπαδόδημας Ηλίας 
Ραΐσάκη Ιωάννα
Σουλιώτη Ιωάννα
Σωτηρακοπούλου Νεφέλη
Τσαραμπάρης Δημήτρης 
Φερμάνης Αντώνης 
Χατζηβασιλείου Όλγα 

Έφυγε από κοντά μας το μέλος του Συνδέσμου μας Αργυροπούλου Άννα, ιατρός, πρώην Διευθύντρια 
στο Ιπποκράτειο. Η μνήμη της θα μας συντροφεύει.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
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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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ    

Για τη χρήση των οικίσκων και των λοιπών χώρων για το 2018, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον έφορο του κτήματος Παντελή Συρμάνογλου.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Αλαφιώτης Αντώνης  6977242014
Αναστασόπουλος Νίκος 6978365943
Αρβανίτη Μαρία  6946477386
Αυγέρης Τάσος  6932162826
Δαμιανίδης Δημήτρης  2104811937
Θεοδωρακόπουλος Μαρίνος 6946461660
Καμπουροπούλου Άννα 6977171131
Κολινιάτη Κατερίνα  6994412572

Κοτσίδης Νίκος  6937075018
Κουκουβάος Σπύρος  2106617551
Κουτσελίνης Βαγγέλης 6977539794
Ξενιώτης Γιώργος  6972098727
Παπαευαγγέλου Εύη  6977237873
Συρμάνογλου Παντελής 6973300288
Τσιρδήμος Θοδωρής  6944363785
Χρυσοστόμου Κώστας 6972333487

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 συγκοινωνί-
ες, μεταφορές, κυκλοφορία δρόμων κλπ. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του συνδέσμου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  13-14/01/2018 Ανάβαση  

στο Μαίναλο (1981 μ.) Κοπή πίτας.  
Β.Δ.: Μέτρια.   Διαµονή: Καταφύγιο.  
Υπεύθυνοι εκδρομής: Συρμάνογλου Π. -  
Αρβανίτη Μ. - Κοτσίδης Ν. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  17-18-19/02/2018  
Τριήµερο Καθαράς Δευτέρας. Ανάβαση στη 
Βίγλα (1932 μ.), Νυμφαίο, Ν. Φλώρινας 
Β.Δ.: Μέτρια. Διαµονή: Δωμάτια στη Φλώρινα. 
Υπεύθυνοι εκδρομής: Ξενιώτης Γ. - Αρβανίτη Μ.  

ΜΑΡΤΙΟΣ  4/03/2018   Μονοπάτι Μπίλιοβου, 
Ν. Μεσσηνίας  Β.Δ.: Εύκολη. Υπεύθυνοι  
εκδρομής: Αλαφιώτης Α. - Κολινιάτη Κ. 

17-18/03/2018  Ανάβαση στoν Tυμφρηστό/
Βελούχι (2315 μ.), Ν. Ευρυτανίας 
Β.Δ.: Δύσκολη. Διαµονή: Καταφύγιο. Υπεύθυνοι 
εκδρομής: Ξενιώτης Γ. - Τσιρδήμος Θ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  28-29/04/2018 Ανάβαση στη 
Γκώνα (2510 μ.), Ν. Φωκίδας  
Β.Δ.: Δύσκολη. Διαμονή σε σκηνές.   
Υπεύθυνοι εκδρομής: Κουτσελίνης Β. -  
Κουκουβάος Σ. - Θεοδωρακόπουλος Μ. 

ΜΑΪΟΣ  26-27-28/5/2018  
Τριήµερο Αγίου Πνεύματος Ανάβαση στη 
Φτέρη (2126 μ.), Άγραφα, Ν. Ευρυτανίας   
Β.Δ.: Μέτρια. Διαµονή: Δωμάτια στα Επινιανά. 
Υπεύθυνοι εκδρομής: Κοτσίδης Ν. -  
Δαμιανίδης Δ.  

ΙΟΥΝΙΟΣ  15-16-17/06/2018 Διάσχιση φα-
ραγγιών Ν. Ευβοίας. Β.Δ.: Εύκολη.  
Διαµονή: Δωμάτια στη Κάρυστο. Υπεύθυνοι εκ-
δρομής: Ξενιώτης Γ. - Αναστασόπουλος Ν. 

ΙΟΥΛΙΟΣ  7-8/07/2018 Κατάβαση φαραγγιού 
Νέδας, Ν. Μεσσηνίας. Β.Δ.: Μέτρια. Διαµονή: 
Δωμάτια στην Κυπαρισσία. Υπεύθυνοι εκδρομής: 
Συρμάνογλου Π. - Καμπουροπούλου Α. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1-8/09/2018 Μονοπάτια 
Αστυπάλαιας, Ν. Δωδεκανήσου Β.Δ.: Εύκολη.  
Διαµονή σε δωμάτια. Υπεύθυνοι εκδρομής:  
Παπαευαγγέλου  Ε. - Αναστασόπουλος Ν. 

29-30/09/2018  Διάσχιση Πόρου.  
Β.Δ.: Εύκολη. Διαµονή σε δωμάτια.  
Υπεύθυνος εκδρομής: Ξενιώτης Γ. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  14/10/2018  Διάσχιση δάσους 
Σκιρίτιδας, Ν. Αρκαδίας  
Β.Δ.: Εύκολη. Υπεύθυνοι εκδρομής:  
Κουτσελίνης Β. - Χρυσοστόμου Κ. 

27-28/10/2018  Ανάβαση στον Πάρνωνα 
(1934 μ.), Ν. Αρκαδίας. Γιορτή κάστανου  
Β.Δ.: Μέτρια. Διαµονή: Καταφύγιο.  
Υπεύθυνοι εκδρομής: Αλαφιώτης Α. -  
Θεοδωρακόπουλος Μ. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  17-18/11/2018  Διάσχιση Ταϋ-
γέτου (2404 μ.), από τη Μεσσηνιακή Μάνη 
στη Λακωνική. Β.Δ.: Δύσκολη. Διαµονή:  
Καταφύγιο ή σκηνές. Υπεύθυνοι εκδρομής:  
Αναστασόπουλος Ν. - Ξενιώτης Γ.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  1-2/12/2018 Ανάβαση στο 
Καλλιφώνι (1996 μ.), Ν. Αχαΐας  
Β.Δ.: Μέτρια. Υπεύθυνοι εκδρομής:  
Κουκουβάος Σ. - Θεοδωρακόπουλος Μ.

16/12/2018 Διάσχιση Πάρνηθας (1413 μ.), 
Β.Δ.: Εύκολη. Υπεύθυνοι εκδρομής:  
Αλαφιώτης Α. - Αυγέρης Τ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δίδονται 2 εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση ηλεκτρονικά (με ενη-
μερωτικό e-mail), αλλά και από τον τους υπευθύνους – αρχηγούς της κάθε δραστηριότητας μέσω τη-
λεφώνου. Οι παιδικές εκδρομές θα ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν μέσω email και facebook.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

(και εφεδρικές).
• Γάντια.
• Γυαλιά ηλίου.
• 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




