ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Τεύχος 501 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2020

, μία νέα χρονιά, μία νέα
δεκαετία. Πολλές οι προκλήσεις για όλους , για την Ελλάδα, για
τον κόσμο. Μία από τις πιο σημαντικές η
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που η ίδια η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προκαλέσει. Η κλιματική
αλλαγή που βιώνει ο πλανήτης συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση ακραίων φαινομένων, όπως οι πυρκαγιές. Στην Αυστραλία, οι φωτιές έχουν μέχρι στιγμής
(Ιανουάριος 2020) κατακάψει 10,3 εκατομμύρια εκτάρια γης (έκταση ίση με το
μέγεθος της Ν. Κορέας), προκαλώντας
το θάνατο σε 500 περίπου εκατομμύρια
ζώα, συμπεριλαμβανομένου του 30%
των πληθυσμών κοάλα στον κυριότερο οικότοπό τους. Στην Ελλάδα πενθούμε για το χαμό των 102 ανθρώπων στην
πυρκαγιά του Ματιού τον Ιούλιο του 2018
και για την καταστροφή ενός σημαντικού πνεύμονα πρασίνου για την Αττική.
Τα τραγικά αυτά γεγονότα θα πρέπει να
μας κινητοποιήσουν προς μία αλλαγή
στον τρόπο ζωής και παραγωγής που
θα βασίζεται στον σεβασμό και την προστασία της φύσης.

Εξώφυλλο: Δίρφη

Επιστρέφοντας στα δικά μας, οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού
του κτήματος στο Μάτι συνεχίζονται. Την
άνοιξη πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση με μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων
του συνδέσμου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Με την φροντίδα όλων
μας, τα δέντρα σιγά – σιγά θα μεγαλώσουν και το κτήμα θα γίνει πάλι πράσινο
και γεμάτο ζωή.
Η εκδρομική και ορειβατική δραστηριότητα συνεχίζεται με νέους και ενδιαφέροντες προορισμούς, όπως θα δείτε και
στο νέο πρόγραμμα των εκδρομών μας.
Χαιρόμαστε πολύ που νέα μέλη ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας για ενεργή συμμετοχή στη ζωή του συνδέσμου,
αναλαμβάνουν με κέφι και υπευθυνότητα την αρχηγία εκδρομών και συμμετέχουν στο νεοκλεγέν, από τις αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου 2019, διοικητικό μας
συμβούλιο.
Παλιά και νέα μέλη μαζί, μια όμορφη
και ζεστή παρέα, μια δεμένη ομάδα, ο Πάνας συνεχίζει δημιουργικά την φυσιολατρική και ορειβατική του πορεία σε μία
ακόμα νέα δεκαετία.
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Ανάβαση στο Καλλιφώνι (1996 μ.)
22/09/2019

Κ

Ανάβαση στο Καλλιφώνι

άγνωστο στον πολύ κόσμο βουνό˙ το Καλλιφώνι. Οριακά λίγο κάτω από τα 2.000 μέτρα,
αλλά βουνό για γερά πόδια και πνευμόνια.
Συνεχής ανηφόρα σε όλη τη διαδρομή της
τετράωρης ανάβασης. Ξεκινήσαμε μέσα σε
πυκνό ελατόδασος. Το τοπίο πανέμορφο και
σκιερό. Έλατα πεσμένα πάνω στο μονοπάτι,
μας αναγκάζουν σε μικρές παρεκκλίσεις. Στα
μισά για την κορυφή, μπαίνουμε στην αλπική ζώνη του βουνού. Θάμνοι και βράχια και
κάποια λούκια πού και πού. Δεξιά μας, μια
στάνη, ενώ δεκάδες κατσίκια μάς κοιτούν

Ανάβαση στο ΚαλΛιφώνι

υριακή 22 του Σεπτέμβρη 2019. Ξεκινάμε αξημέρωτα για ορεινή Αχαΐα. Θα
μπορούσε κάποιος να την πει εκδρομή για
…κομάντο. Στόχος και για τους 18 μας να
φτάσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα στον
οικισμό Μετόχι, 25 χλμ. μετά από τα Καλάβρυτα. Κάποια προβλήματα με τα φρένα του
λεωφορείου προσπαθούν να βάλουν φρένο
στις δικές μας προσδοκίες. Τελικά, όλα πήγαν καλά. Η μέρα είναι ηλιόλουστη και όχι
πολύ ζεστή. Βρισκόμαστε με τον «Πάνα», για
άλλη μια φορά σε ένα πανέμορφο και λίγο
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μικρύνει. Οι αρχηγοί της εκδρομής έχουν την
έγνοια όλων των αρχηγών, να κυλήσουν, δηλαδή, όλα ομαλά. Μια στάση στην ταβέρνα
στο τέλος του μονοπατιού επιβεβλημένη. Το
δόγμα «καίω 2.000 θερμίδες στην πορεία,
παίρνω 3.000 στην ταβέρνα», ακολουθείται
από αρκετούς πιστούς κι εδώ. Η ησυχία μέσα
στο λεωφορείο της επιστροφής, μετά την κόπωση της ημέρας, κάτι επίσης συνηθισμένο.
Αθήνα, βραδάκι. Τέλος καλό, όλα καλά.
Σπύρος Κουκουβάος

Δυτικά Βαρδούσια:
Τo μεγαλείο του αλπικού τοπίου

Π

ολλές φορές στο παρελθόν πέρασε από
το μυαλό μας μια εξόρμηση στα Δυτικά Βαρδούσια, σε αυτό το μέρος του αγαπημένου μας βουνού, αλλά πολλές φορές
για πολλούς και διάφορους λόγους ματαιωνόταν. Ώσπου ήρθε το καλοκαίρι αυτό που
μας πέρασε και αδράξαμε την ευκαιρία να
αφήσουμε προς στιγμήν τις όμορφες ελληνικές παραλίες και να ανηφορίσουμε για την
Αρτοτίνα, παρέα με το φίλο Νίκο Γιαλέρνιο.
Έτσι, στα μέσα του Αυγούστου, φτάνουμε
στο πανέμορφο αυτό χωριό μέσα από μια εκπληκτική διαδρομή που διασχίζει τμήμα της
δασωμένης Ορεινής Ναυπακτίας. Εκπληκτικό τοπίο, ίσως από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα, όπου ακόμη η ανθρώπινη παρέμβαση δεν
έχει αλλοιώσει το φυσικό τοπίο. Και ξάφνου

ακριβώς από πάνω μας, σαν να σχίζουν τον
ουρανό, οι επιβλητικές κορφές των Δ. Βαρδουσίων, μαγνήτισαν το μυαλό και τις σκέψεις μας. Εικόνα μαγική, διεγείρει τις αισθήσεις μας, σα να μας προκαλούσε και μόνο
στη θέασή της.
Αφού γευματίσαμε στην πανέμορφη
γραφική πλατεία του χωριού, η οποία και
έσφυζε από κόσμο, στήνουμε το αντίσκηνο.
Το φεγγάρι που έλαμπε τη νύχτα, σε συνδυασμό με την καθαρή ατμόσφαιρα, δημιουργούσε ένα σκηνικό, όπου οι κορφές Σούφλες και Αλογόραχη έμοιαζαν με θεόρατοι
ακανόνιστοι πύργοι.
Η επόμενη μέρα μας βρίσκει φορτωμένους με τα σακίδια να ανηφορίζουμε για τα
Αρτοτινά Λιβάδια, σημείο στα 1500 περίπου

Δυτικά Βαρδούσια

Ανάβαση στο Καλλιφώνι

απορημένα. Τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα. Από ψηλά ο βοσκός μάς κατευθύνει. Η
τελευταία ώρα έχει κόντρα. Συντομεύουμε όμως, έτσι, τη διαδρομή. Φτάνουμε όλοι
επάνω. Ο Ερύμανθος είναι ακριβώς απέναντί
μας. Λίγο πιο μακριά τα άλλα βουνά της βόρειας Πελοποννήσου και ακόμη πιο πέρα της
Στερεάς. Ιόνιο πέλαγος και Πατραϊκός, φαίνονται καθαρά. Δυστυχώς, υπάρχει και η κατάβαση. Η θέα από την κορυφή και η λιακάδα με το απαλό αεράκι, μάς κάνουν να κατηφορίσουμε με βαριά καρδιά. Οι μέρες έχουν
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κούραση πιο γλυκιά.. Η νύχτα ήταν ήσυχη
και χωρίς ιδιαίτερο άνεμο.
Το επόμενο πρωί, με τα σακίδια στην πλάτη, πήραμε την πλαγιά του Κάτω Ψηλού και
αρχίσαμε την τραβέρσα για να φτάσουμε στα
ριζά της Πλάκας. Έντονη ανηφόρα, μεγάλη
κλίση στο τελείωμα και έτσι, μετά από ώρα
φτάνουμε σε ένα μοναδικό τοπίο. Σε ένα κοφτερό στην κυριολεξία διάσελο, όπου ενώνει
2 από τις πιο δύσκολες Ελληνικές κορφές,
το Κάτω Ψηλό και την Πυραμίδα. Ακριβώς
από κάτω, μια χοανοειδής λεκάνη απότομης κλίσης, οδηγεί σε γκρεμό, όπου εκεί από
τους φθινοπωρινούς μήνες και μετά δημιουργεί καταρράκτη, το λεγόμενο Ανεμιστό.
Το Πάνω Ψηλό ξεπρόβαλλε από πίσω στο
βάθος ορθόστηθο, με την εντυπωσιακή του
ορθοπλαγιά, που είναι 400 μέτρα (η μεγαλύτερη των Βαρδουσίων). Οι αναβάσεις έγιναν
στο σχετικά εύκολο Πάνω Ψηλό και έπειτα

στο δύσκολο τεχνικά Κάτω Ψηλό, μέσω ενός
λουκιού από τη βόρεια πλευρά του. Η Πυραμίδα και η ανάβαση σε αυτή φαντάζει στα
μάτια μας πολύ δύσκολη και η θέα της και
μόνο μας συγκλόνιζε. Όπως επίσης και το
Κάτω Ψηλό, που δεν έχει δει ακόμη επανάληψη τον χειμώνα. Ο χρόνος άρχιζε να μας
περιορίζει και έτσι η κατάβαση από αυτό το
πανέμορφο αλπικό τοπίο ξεκίνησε.
Ύστερα από αρκετές ώρες επίπονης κατάβασης, φτάσαμε στην Αρτοτίνα. Τα συναισθήματά μας έντονα, οι εικόνες και οι
συγκινήσεις αυτού του διημέρου μεγάλες και
η αγάπη μας για αυτό το κομμάτι των Βαρδουσίων μεγάλωσε. Η υπόσχεση επομένως
στους εαυτούς μας μία, να ξαναέρθουμε σε
αυτά τα μέρη πολύ σύντομα, με ακόμη μεγαλύτερη παρέα!
Βαγγέλης Κουτσελίνης

Δυτικά Βαρδούσια

τική Σούφλα, στα 2200 μέτρα περίπου και
συνεχίζουμε για τη Βόρεια και μετά τη δύσκολη και απαιτητική Κεντρική Σούφλα
ή Διχάλα, στα 2340 μ. Η θέα απερίγραπτη
προς το Κάτω Ψηλό, την Πυραμίδα και την
Αλογόραχη. Από τα δυτικά ο μεγαλοπρεπής
όγκος της Κωστάριτσας μας έκλεινε το μάτι
για μια μελλοντική ανάβαση. Κατηφορίσαμε
ελαφρώς προς το διάσελο Βόρειας Σούφλας
και Κεντρικής Σούφλας και αυτό που αντικρύσαμε ήταν μοναδικό. Ο όγκος του νότιου
συγκροτήματος με τα Σκόρδα Πιτιμάλικου
να μας προκαλούν δέος και τον Κόρακα να
αχνοφαίνεται μέσα από τα σύννεφα. Εικόνα
μαγική, στιγμή μοναδική. Η κατάβασή μας
προς τα Αρτοτινά Λιβάδια ήταν γρήγορη,
καθώς έπρεπε να ξεκουραστούμε για την
επόμενη μέρα και να μαγειρέψουμε. Ζυμαρικά και τραχανάς ήταν το μενού μας, καθώς
και λίγο τσιπουράκι για να νιώσουμε την

Δυτικά Βαρδούσια

μέτρα όπου θα ήταν η βάση μας για τις αναβάσεις μας στις γύρω κορφές. Η έλλειψη μονοπατιού και η δυσκολία πρόσβασης κάνουν
την περιοχή αυτή αρκετά απομονωμένη
και ελάχιστοι ορειβάτες την επισκέπτονται,
ειδικά το χειμώνα, όπου το βουνό είναι κυριολεκτικά από αυτή την πλευρά σε πλήρη
απομόνωση.
Φτάνοντας μετά από μια επίπονη ανάβαση στα Αρτοτινά Λιβάδια, το τοπίο μάς
συγκλονίζει. Δυτική Σούφλα, Αλογόραχη,
Πυραμίδα και Κάτω Ψηλό ξεπροβάλλουν
ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας και μας
περιβάλλουν. Μαγεία, δέος και μια αίσθηση
σεβασμού προς τις κορφές αυτές μας διακατέχει. Ένα γρήγορο μικρό γεύμα και η ανυπομονησία μας να σκαρφαλώσουμε ψηλότερα,
ξεπερνά την όποια κούραση αισθανόμαστε.
Έτσι, μετά από λίγη ώρα φτάνουμε στις
Σούφλες. Σκαρφαλωνουμε πρώτα στην Δυ-
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Εξόρμηση στα Μετέωρα,
εξόρμηση στο όνειρο…
23-24/11/2019

Μ

Εξόρμηση στα Μετέωρα

στον λόφο και να θαυμάσουμε από κοντά το
επιβλητικό μεσαιωνικό κτίσμα. Η επίσκεψή
μας στα Τρίκαλα, κλείνει με ένα λουκούλλειο γεύμα στη συνοικία Παλιά Μανάβικα.
Αργά το μεσημέρι αναχωρούμε για την
Καλαμπάκα. Λίγη ώρα αργότερα το επιβλητικό πέτρινο σύμπλεγμα των Μετεώρων
αποκαλύπτεται μπροστά μας. Τακτοποιούμαστε στα δωμάτια και ξεκουραζόμαστε
λίγο και βγαίνουμε μια βόλτα στην Καλαμπάκα. Λίγο αργότερα μεταξύ οίνου και
αφεψημάτων αναλωνόμαστε σε ορειβατικό
κουσκούς υπό το βλέμμα των ιερών βράχων.

γούν από τη Γη στον Ουρανό. Το μονοπάτι
στο μεγαλύτερο μέρος του είναι σκαλισμένο στον βράχο, ανεβαίνοντας συναντάμε
ένα παρεκκλήσι λαξεμένο μέσα στο βράχο, ενώ στην απέναντι μεριά δεσπόζουν οι
μονές Αγ. Νικολάου του Αναπαυσά, Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Βαρλαάμ και
Ρουσάνου και λίγο πιο αριστερά βρίσκονται οι Φυλακές των Μοναχών (εδώ απομονώνονταν όσοι μοναχοί θεωρούσαν πως
είχαν υποπέσει σε κάποια αμαρτία). Διασχίζουμε το ρέμα της Παλιοκρανιάς και κατευθυνόμαστε προς το Μεγάλο Μετέωρο,
το παλαιότερο και μεγαλύτερο μοναστήρι.
Ο βράχος που φιλοξενεί τη μονή τυλίγεται στην ομίχλη και το μοναστήρι ίσα που
αχνοφαίνεται. Κάνουμε μια στάση ώστε να
επισκεφθούμε το μοναστήρι το οποίο διατηρεί σημαντικούς θησαυρούς και ανεκτίμητα εθνικά κειμήλια.

Εξόρμηση στα Μετέωρα

ετέωρα, ένας προορισμός που είναι
πάντα ελκυστικός, όσες φορές κι αν
έχεις πάει… Σάββατο πρωί, μια μικρή αλλά
καλοδιάθετη ομάδα με παλιούς και νέους
φίλους αναχωρεί για Καλαμπάκα. Πρώτος
σταθμός τα ξακουστά για τις καινοτομίες
τους Τρίκαλα, μια πόλη με ευρωπαϊκό αέρα
στην καρδιά της ελληνικής επαρχίας .
Ένας περίπατος στην πόλη με στάση στα
αξιοθέατα… Ρολόι, Βαρούσι, Κουρσούμ
Τζαμί και για επιδόρπιο μια λεπτομερής ξενάγηση στο Φρούριο από τον γλυκύτατο
φύλακα που προσφέρεται να μας ανεβάσει

Η επόμενη ημέρα ξεκινάει πολύ νωρίς,
τρώμε το πρωινό μας για να πάρουμε δυνάμεις και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε με
το λεωφορείο στο χωριό Καστράκι , όπου
εκεί μας περίμενει ο Γιάννης, ο συνοδός
μας στο μονοπάτι από τον ΕΟΣ Καλαμπάκας και δεινός αναρριχητής για να ξεκινήσουμε την πορεία μας, μια κυκλική διαδρομή με αφετηρία και λήξη το Καστράκι.
Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής ξεκινάει από το Καστράκι και καταλήγει στην
Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου. Το
μονοπάτι εκπληκτικής ομορφιάς, με πυκνή
βλάστηση, ανάμεσα στους μαγικούς βράχους έχει μια ελαφρώς ανηφορική κλίση,
αλλά δεν είναι διόλου κουραστικό. Το ψιλόβροχο που μας συνοδεύει σε όλη σχεδόν
τη διάρκεια της πορείας, ταιριάζει απόλυτα
στο μυστηριακό τοπίο και δίνει την αίσθηση ότι βαδίζουμε στα μονοπάτια που οδη-
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Πάϊκο, το βουνό των χρωμάτων
26-27-28/10/2019

Π

άικο… Κιλκίς… Γουμένισσα, αντήχησαν στα αυτιά μας ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες προτάσεις για το τριήμερο της 28ης
Οκτωβρίου κατά των προγραμματισμό εκδρομών για το 2019. Απάτητα μέρη για τον
Σύλλογό μας, πρωτόγνωρα μονοπάτια νέες
εμπειρίες. Κι έτσι… ανήμερα του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη ανταμωθήκαμε 41
νοματαίοι στην πλατεία Μεταξουργείου και
ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με πολύ καλό καιρό
και ακόμα καλύτερη διάθεση.
Μακρύς ο δρόμος, αλλά χωρίς Κύκλωπας
και Λαιστρυγόνας, φθάσαμε στην ξακουστή,
για τα χάλκινα πνευστά της και την οινοπαραγωγή της, Γουμένισσα. Πρώτος σταθμός
το οινοποιείο του Χρήστου Αϊδαρίνη όπου
ξεναγηθήκαμε στον χώρο, αποκομίσαμε
πληροφορίες για την οινοποίηση, την εμφιάλωση , την παλαίωση και την αποθήκευση
του κρασιού, επιδοθήκαμε στην τέχνη της
οινογευσίας, ως γνήσιοι sommelier, και ενισχύσαμε τις προμήθειές μας σε οίνο και τσί-

πουρο ποικίλων αρωμάτων και χρωμάτων
για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
Καταμεσήμερο γαρ, η ώρα περασμένη, το
φίλεμα στο κτήμα Αϊδαρίνη έκοψε για λίγο
τις γαστριμαργικές μας απαιτήσεις, ίσα ίσα
για να τακτοποιηθούμε στα δωμάτια, άλλοι
στου Δημοσθένη τον ξενώνα στη Γουμένισσα με το λουκούλλειο πρωινό και άλλοι
στης Γρίβας τις Παρυφές με τη μοναδική θέα
στην πεδιάδα του Κιλκίς. Η 26η Οκτωβρίου
έκλεισε με τα περίφημα καζανέματα, την παραγωγή δηλαδή του τσίπουρου μια ιεροτελεστία που οι ρίζες της μπορεί να χάνονται στα
βάθη των αιώνων αλλά διατηρεί μέχρι τις μέρες μας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της.
Δοκιμάσαμε το πρώτο τσίπουρο, πολύ δυνατό, οινόπνευμα καθάριο, είδαμε βήμα – βήμα
τη διαδικασία της απόσταξης, ακούσαμε τα
χάλκινα, χορέψαμε αντάμα με τους ντόπιους
κατοίκους παραδοσιακούς χορούς και καταλήξαμε στα κρεβάτια μας κατάκοποι αλλά
πιο σοφοί και πιο πλήρεις!!!

Πάϊκο

Εξόρμηση στα Μετέωρα

Μετά από την επίσκεψη στη μονή μια
ομάδα θα συνεχίσει την πορεία και μια άλλη
θα επιστρέψει με το λεωφορείο στο χωριό.
Όσοι συνεχίζουμε τη διαδρομή, κατευθυνόμαστε στην πίσω πλευρά των Μετεώρων
(Hinterer Meteoratum όπως αναφέρεται
στους αναρριχητικούς οδηγούς). Εδώ οι
επισκέπτες σπανίζουν εφόσον δεν υπάρχουν μοναστήρια. Το τοπίο είναι πλέον
τελείως διαφορετικό, ενώ αρχικά κινούμασταν στα χαμηλά ανάμεσα σε ένα δάσος από
βράχια τώρα κινούμαστε στις κορυφές των
βράχων που έχουν χαμηλή βλάστηση. Ένα
υπέροχο δάσος απλώνεται μπροστά μας,
σύμπλεγμα δέντρων και βράχων, μανιτάρια
ποικίλων μεγεθών και χρωμάτων, φθινοπωρινές αποχρώσεις αποκαλύπτονται καθώς
ξεθωριάζει η ομίχλη, διάσπαρτοι βράχοι παντού, που φέρουν ποικιλία σχημάτων, όλα
σαν όνειρο σαν παραμύθι… Περνάμε από
τη Μονή της Υπαπαντής, κρυμμένη κυριολεκτικά στις σχισμές των βράχων, διασχίζουμε την περιοχή που κατά την παράδοση
βρισκόταν το παλιό Καστράκι. Κοντά στα
όρια του χωριού, διασχίζουμε την άσφαλτο
και μέσα από τα υπέροχα λιβάδια κάτω από
τον βράχο του Αγίου Πνεύματος φτάνουμε στον Αγ. Γεώργιο τον Μαντηλά και στη
συνέχεια στην πλατεία του χωριού , όπου
αποχαιρετάμε τον οδηγό μας Γιάννη, ευχαριστώντας τον για την υπέροχη ξενάγηση
που μας πρόσφερε, και συναντιόμαστε με
την υπόλοιπη ομάδα για φαγητό. Η υπέροχη πορεία μας ανάμεσα στους μοναδικούς
σκουρόχρωμους ογκόλιθους που χάνονταν
στις νεφέλες λαμβάνει τέλος, αλλά μένει
για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας.

Μαρία Αρβανίτη
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Την επόμενη ημέρα, πρωινό ξύπνημα
και αναχώρηση για το χωριό Καστανερή
που βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων από
όπου ξεκίνησε η πορεία μας. Στο μονοπάτι
που επιλέξαμε να περπατήσουμε διοργανώνεται από το 2011 ο «Ημιμαραθώνιος Πάικου» με μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Πρόκειται για μια πανέμορφη ορεινή διαδρομή
21 περίπου χλμ, καλά σηματοδοτημένη
μέσα σε ένα πυκνό καστανόδασος. Το τοπίο
ήταν εκπληκτικό, η από πεσμένα φύλλα σε
τόνους χρυσαφί και καφεκόκκινους μοκέτα
σε συνδυασμό με τα 9 ξύλινα γεφύρια «βαπτισμένα» με τα ονόματα των 9 Μουσών συνέθεταν την φθινοπωρινή παλέτα. Το απαιτητικό μονοπάτι, κυρίως λόγω της μεγάλης
και συχνής υψομετρικής διαφοράς, τα αρκετά χιλιόμετρα, κι ο διαφορετικός ρυθμός βαδίσματος, συνέβαλλαν ώστε να χωριστούμε
σε μικρές ομάδες διαφορετικών ταχυτήτων
με αποτέλεσμα κάποιοι να διανύσουν τα
11 χλμ, κάποιοι τα 16 χλμ και κάποιοι… να
χάσουν το μονοπάτι… Αλλά όπως πάντα ,
τέλος καλό, όλα καλά. Η αυλαία της ημέρας
έπεσε στη Γρίβα με καλό γεύμα, καλό κρασί
και για επιδόρπιο, τρίγωνα και παραδοσιακές καριόκες, ευγενική χορηγία των μελών
μας που δεν δίστασαν να φτάσουν μέχρι τη

Γουμένισσα για να μας τα φέρουν!!!
28η Οκτωβρίου, τελευταία ημέρα στο
Κιλκίς. Αποχαιρετήσαμε τις φιλόξενες Γουμένισσα και Γρίβα και κατευθυνθήκαμε προς
Αξιούπολη για τους Καταρράκτες του Σκρα.
Αφήσαμε το πούλμαν στον υπαίθριο χώρο
στάθμευσης και κατηφορίσαμε το πέτρινο
μονοπάτι που κατέληγε σε ένα καταπράσινο
ξέφωτο. Μόλις περάσαμε το ξύλινο γεφυράκι αποκαλύφθηκε μπροστά μας ένα ονειρικό τοπίο , με καταρράκτες να ξεπροβάλουν
μέσα από βελανιδιές, κισσούς και πλατάνια.
Στη συνέχεια ακολουθήσαμετο ανηφορικό
μονοπάτι και συναντήσαμε την περίφημη
Σμαραγδένια Λίμνη κρυμμένη σαν πολύτιμος θησαυρός μέσα σε ένα πυκνό δάσος
φυλλοβόλων. Το τοπίο ανεκτίμητο , αλλά ο
χρόνος πιεστικός… Μια σύντομη επίσκεψη
στο χωριό Σκρα για να δούμε το μουσείο του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που φιλοξενεί αξιόλογα κειμήλια τα οποία επιχειρούν να εξιστορήσουν διακριτικά ένα ηρωικό γεγονός
και αναχώρηση για Αθήνα.
Τελευταία στάση για ένα περιπετειώδες
λόγω της πολυκοσμίας- φαγητό στο χωριό
Αμπελάκια και ένα υπέροχο τριήμερο έφτασε στο τέλος του.
Μαρία Αρβανίτη
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
25-26/01/2020

Ταΰγετος: Πηγές ΜαγγανιάρηΑναβρυτή (Κοπή πίτας).
Μια διαδρομή στο ψηλότερο βουνό της
Πελοποννήσου. Ο «τρούλος του Μοριά» με τις
χαράδρες του, τα μονοπάτια του, τις απότομες
κορυφές του, μας καλεί να το διασχίσουμε σε
μια από τις πιο γνωστές του διαδρομές.
ΒΔ: Μέτρια
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Ξενιώτης Γιώργος - Αναστασόπουλος Νίκος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
16/02/2020

Μαυροβούνι Κορινθίας. Διαδρομή
Καστανιά –Φενεός.
Ένα χαμηλό βουνό (1695μέτρα) πάνω από
την κοιλάδα του Φενεού. Κοντινή μονοήμερη
έξοδος στην χειμερινή Κορινθία.
ΒΔ: Μέτρια
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Αλαφιώτης Α., Δαμιανίδης Δ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
29/02/2020 – 01, 02/03/2020
(Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2020

Μονοπάτι Μεσορόπης

Το μονοπάτι, διαμορφωμένο το 2006 από το
δασαρχείο Καβάλας, επιτρέπει την πρόσβαση σε
μέρη σπάνιας ομορφιάς με μικρούς καταρράχτες
και λίμνες, με παγκάκια και κιόσκια στα σημεία
ξεκούρασης, προστατευτικούς φράκτες, ξύλινα
γεφυράκια και πέτρινα σκαλοπάτια, όλα σε
απόλυτη αρμονία με τη φύση.
Πάϊκο

ΒΔ: Μέτρια
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Αρβανίτη Μαρία- Παπαευάγγελου Εύη
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ΜΑΡΤΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

28-29/03/2020

04, 05/07/2020

Στο κέντρο της Πελοποννήσου, το Μαίναλο (1981
μ.), το βουνό του τραγοπόδαρου Πάνα, προσφέρει
απίθανες διαδρομές. Επιλογή μας, μια ξεχωριστή
διαδρομή για κάθε ημέρα.

Ο Νομός Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα
η Μεθώνη προσφέρεται για ήπιες αλλά και
ενδιαφέρουσες πεζοπορικές διαδρομές.

ΒΔ: Εύκολη Διαμονή: καταφύγιο
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Αρχηγοί: Αλαφιώτης Α. – Κολινιάτη Κ.

ΜΑΪΟΣ
01, 02, 03/05/2020

Καρδίτσα.
Όρος Βουλγάρα, Λουτρά Σμοκόβου
Συνδυασμός λουτρών, λίμνης και βουνού.
Ανεξερεύνητες περιοχές στον κόσμο, μας
περιμένουν να τις εξερευνήσουμε. Ανάβαση και
λουτροθεραπεία ο ιδανικός συνδυασμός για ένα
γεμάτο τριήμερο.
ΒΔ: Εύκολη Διαμονή: Ξενώνας
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Παπαδοπούλου Μ., Κολινιάτη Κ.

ΜΑΪΟΣ
24/05/2020

Παύλιανη

Η Παύλιανη, το ορεινό χωριό του Ν. Φθιώτιδας
χτισμένο σε υψόμετρο 1040 μ στις πλαγιές της
Οίτης, αποτελεί αφετηρία πολλών διαδρομών.
ΒΔ: Εύκολη
Υπεύθυνοι εκδρομής: Σουλιώτη Ι., Χρυσοστόμου Κ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ
06, 07, 08/06/2020 (Τριήμ. Αγ. Πνεύματος)

Ψηλορείτης (2456μ).

Το ψηλότερο όρος της Κρήτης με πέντε κορυφές
που ξεπερνούν τα 2000 μέτρα είναι πόλος έλξης
για κάθε ορειβάτη. Η ανάβαση στην κορυφή του
είναι δύσκολη και απαιτητική και γίνεται κυρίως
τους καλοκαιρινούς μήνες. Απαιτεί καλή φυσική
κατάσταση και καλό εξοπλισμό.
ΒΔ: Δύσκολη Διαμονή: Ξενώνας
Υπεύθυνοι εκδρομής: Αναστασόπουλος Ν., Νίσκου Θ.
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Σαπιέντζα – Καταρράκτες Στενωσιάς
(Μεθώνη)

ΒΔ: Εύκολη
Διαμονή: Ξενώνας.
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Αρβανίτη Μ., Παπαδοπούλου Μ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - Σεπτέμβριος
29/08/2020 — 05/09/2020

Κίμωλος

Διαδρομές και θαλάσσια μπάνια στο νησί των
Κυκλάδων. Στην άγονη γραμμή των Δυτικών
Κυκλάδων, ένα φιλόξενο νησί, μας περιμένει να
το ανακαλύψουμε.
ΒΔ: Εύκολη
Διαμονή: Ξενώνας
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Παπαευαγγέλου Ε., Αλαφιώτης Α.

Σεπτέμβριος
27/09/2020

Μονοπάτια Μεθάνων
Πεζοπορία στην χερσόνησο των Μεθάνων.
ΒΔ: Εύκολη
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Παπαδοπούλου Μ., Νίσκου Θ.

ΟΚΤΩβριος
17-18/10/2020

Πήλιο. Μονοπάτι Καταρρακτών
Ίσως μια από τις καλύτερες διαδρομές στο
Πήλιο που στην πορεία της συναντάμε τρία
σημεία με καταρράκτες και βάθρες. Στην πορεία
μας διασχίζουμε αιωνόβια δάση οξιάς, δάση
καστανιάς και προς το τέλος της διαδρομής
περιβόλια με μηλιές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2020

Μονοπάτια του Μαίναλου

ΒΔ: Εύκολη
Διαμονή: Καταφύγιο
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Ξενιώτης Γ. – Αρβανίτη Μ.
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ΝΟΕμβριος
22/11/2020

Ξηροβούνι Ευβοίας (1453 μ.)
Στην σκιά της Δίρφης, προέκταση της, είναι
λιγότερο επισκέψιμο, αλλά είναι το ίδιο
ορειβατικό.
ΒΔ: Μέτρια
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Κοτσίδης Ν., Δαμιανίδης Δ.

Δεκέμβριος
13/12/2020

Παναχαϊκό (1928 μ.)
Το βορειότερο βουνό της Πελοποννήσου.
Αξίζει να ανέβει κανείς στην κορυφή για την
πανοραμική θέα που προσφέρει.
ΒΔ: Μέτρια
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Αναστασόπουλος Ν., Αγγελοπούλου Δ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΝΟΕμβριος
1/11/2020

Πάρνηθα (1413 μ.)
Το βουνό της Αττικής προσφέρεται για όμορφες
μονοήμερες εκδρομές και μικρές αποδράσεις.
Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να δοκιμάσουν τις
δυνάμεις τους.

Πάσχα, εξόρμηση στην Σκύρο
26–29/04/2019

Κ

αι να που έφτασε η μέρα που περίμενα αρκετό καιρό. Λιναριά, 26 Απριλίου
2019. Περιμένω με ανυπομονησία στο λιμάνι της Σκύρου να ανταμώσω με τους φίλους
μου και συνορειβάτες από τον Πάνα. Η ιδέα
για μια εξόρμηση στην Σκύρο υπήρχε στο
πίσω μέρος του μυαλού αρκετά χρόνια, αλλά
ποτέ δεν γινόταν πραγματικότητα. Η Εύη το
κατάφερε.
Ήρθε η στιγμή. Η μπουκαπόρτα του πλοίου ανοίγει και κόσμος πολύς άρχισε να βγαίνει στην προβλήτα. Πάσχα είναι άλλωστε και
το νησί γεμίζει από απόδημους Σκυριανούς.
Ανάμεσά τους άρχισαν να ξεπροβάλλουν τα
πρώτα γνώριμα πρόσωπα. Ο σκοπός ήταν
ένας, να περάσουμε καλά.
Το ορμητήριο της ομάδας για τις επόμενες ημέρες θα είναι το ξενοδοχείο μας στα
“Μαγαζιά” της Σκύρου, λίγα μέτρα από την
μεγαλύτερη παραλία του νησιού.
Αφού τακτοποιήθηκαν όλοι στα δωμάτια,

επισκεφτήκαμε παραθαλάσσιο εστιατόριο
στα “Γυρίσματα” με πλούσιο μενού. Κάποιοι
τυχεροί γεύτηκαν τον σκυριανό αστακό. Η
Σκύρος θεωρείται αστακομάνα άλλωστε. Το
απόγευμα, μετά από σύντομη χαλάρωση στο
ξενοδοχείο, ανηφορήσαμε σε πετρόχτιστο
καλντερίμι προς το γραφικό εκκλησάκι του
Αϊ Ιωάννη στα “Κοχύλια”, για την περιφορά
του επιταφίου. Η περιφορά μέσα από τα σοκάκια της Χώρας μας οδήγησε στην κεντρική
πλατεία αυτής. Ακολούθησε ποτάκι στα καφέ-μπαρ της περιοχής και βόλτα στα μαγαζιά
του κεντρικού καλντεριμιού.
Το Σάββατο στις 27 Απριλίου, αφού πήραμε το πρωινό μας, επιβιβαστήκαμε στο
πούλμαν με κατεύθυνση το νότιο τμήμα του
νησιού και στάση στην φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια στην περιοχή “Καλικρί”. Γνωρίσαμε από κοντά την σπάνια μικρόσωμη φυλή
αλόγων της Σκύρου, μάθαμε για την καταγωγή τους αλλά και την μεγάλη προσπάθεια

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.
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2020

ΒΔ: Εύκολη
Υπεύθυνη εκδρομής: Μαρτάκη Ιωάννα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Η φυσιολατρική ομάδα του συλλόγου συνεχίζει με επιτυχία την οργάνωση εκδρομών. Το πρόγραμμα θα
βγαίνει κατά την διάρκεια του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες αλλά και θέματα της
επικαιρότητας που μπορεί να επηρεάζουν τις συγκοινωνίες, μεταφορές, κυκλοφορία δρόμων κλπ.
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θύνθηκαν στα κρεβάτια τους και κάποιοι άλλοι γεύτηκαν την καθιερωμένη μαγειρίτσα
σε εστιατόριο στα “Γυρίσματα”.
Η Κυριακή ήταν η ημέρα της δεύτερης
πεζοπορίας. Μετά το πλούσιο πρωϊνό, προωθηθήκαμε στο βόρειο τμήμα του νησιού και
την περιοχή “Κατούνες”, όπου βρίσκονται διάσπαρτα ερείπια παλιού οικισμού. Από εκεί
ξεκινήσαμε ανηφορική πορεία, στην αρχή σε
χωματόδρομο και έπειτα σε μονοπάτι μέσα
στο πανέμορφο πευκοδάσος, με κατάληξη
την Παναγιά την Λυμπιανή (295μ.). η οποία
και αυτή βρίσκεται μέσα σε λαξευμένο βράχο, με απεριόριστη θέα στο βορειοανατολικό
μέρος του νησιού και το Αιγαίο. Μετά την
σύντομη στάση στην Λυμπιανή, συνεχίσαμε
την πορεία μας κατηφορικά με κατεύθυνση
νότια στην αρχή και ανατολικά, βορειοανατολικά έπειτα, σε μονοπάτι μέσα στο δάσος
όπου συναντήσαμε και άλλα όμορφα ξωκ-

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ

που γίνεται στο νησί για την διάσωσή τους.
Έπειτα, ξεκινήσαμε για την ανάβασή μας
στον Άγ. Αρτέμη, που βρίσκεται στο βόρειο
τμήμα του ορεινού όγκου του όρους Κόχυλα
(792μ). Μετά από συνεχή, ήπια όμως, ανηφορική πορεία 1,5 ώρας περίπου, αντικρύσαμε μπροστά μας το υπόσκαφο ξωκκλήσι
του Αγ.Αρτεμίου, σε υψόμετρο 400μ, με θέα
το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Σύντομη
στάση για τις απαιτούμενες φωτογραφίες
και γρήγορη επιστροφή σε τοπική παραδοσιακή ταβέρνα για τα περαιτέρω. Το βράδυ
της Ανάστασης επισκεφτήκαμε το καστρομονάστηρο του Αγ.Γεωργίου (963 μ.Χ.), ανηφορίζοντας το βράχο του κάστρου μέσα από
τα δαιδαλώδη σοκάκια της Χώρας. Η ατμόσφαιρα με τα πολλά αναμμένα κεριά των
πιστών στην εσωτερική αυλή του μοναστηριού, ήταν πραγματικά μυστηριακή. Με το
τέλος της θείας λειτουργίας, κάποιοι κατευ-

κλήσια. Έγιναν σύντομες στάσεις για φωτογραφίες στον Αγ.Νικόλαο τον Αχλαδώνα,
στον Αγ. Μύρωνα και στον Αγ. Γιάννη τον
Βουρλού, στον οποίο διασώζονται παλιές
τοιχογραφίες. Από εκεί και στην “σκιά” του
φράγματος της Σκύρου, κατευθυνθήκαμε
βόρεια σε μονοπάτι παράλληλα με τον Κηφισσό ποταμό, περάσαμε πάνω από την πηγή
“Αναβάλσα” απ'όπου υδροδοτείται η Χώρα
της Σκύρου και μέσα σε πυκνή βλάστηση, με
βατράχια και νεροχελώνες τριγύρω, καταλήξαμε στα “Μαγαζιά” και το ξενοδοχείο μας.
Η πορεία μας διήρκησε 4,5 περίπου ώρες και
ήταν αρκετή για να μας ανοίξει την όρεξη.
Βάλαμε τα γιορτινά μας ρούχα και σύντομα
επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν μας με κατεύθυνση το βορειότερο τμήμα του νησιού και
τον “Αγ. Πέτρο”, όπου και γευματίσαμε σε
τοπική παραδοσιακή ταβέρνα μέσα στο δάσος. Διασκεδάσαμε, χορέψαμε και γευτήκαμε στο έπαρκο το εορταστικό παραδοσιακό
μενού. Το απόγευμα ακολούθησε ξεκούραση
και το βραδάκι βόλτα στην Χώρα.
Την Δευτέρα, την ημέρα της επιστροφής,
περπατήσαμε για 10 περίπου λεπτά, από το
ξενοδοχείο μέχρι το λαογραφικό μουσείο
“Φαλτάιτς”. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του
μουσείου και γνωρίσαμε κάποιους από τους
πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται
εκεί. Η ώρα όμως πέρασε γρήγορα. Στις 15:00
θα έφευγε το πλοίο ”Αχιλλέας” για το λιμάνι
της Κύμης και όλοι έτρεξαν στα δωμάτιά τους
για να ετοιμαστούν και να προλάβουν μια σύντομη βόλτα στο λιμάνι. Άλλη μια εξόρμηση
του “Πάνα” είχε φτάσει στο τέλος της.
Και επειδή οι μέρες πέρασαν τόσο γρήγορα και δεν πρόλαβα να σας δείξω όσα θα
ήθελα για το νησί, να ξέρετε πως σας περιμένω ξανά για νέες περιπέτειες στην καρδιά
του Αιγαίου.
Ηλιόπουλος Δημήτρης
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ΣΕΡΙΦΟΣ

ι διακοπές με τον Πάνα την πρώτη
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έχει γίνει
πια θεσμός. Έτσι και το 2019, από 1 έως 7
Σεπτεμβρίου, 31 άτομα από μέλη και φίλους
του Πάνα βρεθήκαμε στη Σέριφο με αρχηγούς, όπως πάντα σε αυτές τις εκδρομές, την
Εύη και τον Αντώνη.
Αν παρατηρήσει κανείς στο χάρτη τη
Σέριφο, βλέπει να έχει σχεδόν κυκλικό και
δαντελωτό σχήμα, με αποτέλεσμα να έχει
γύρω γύρω αμέτρητους φυσικούς όρμους
και παραλίες. Βρίσκεται αρκετά κοντά στην
Αθήνα (1 ώρα περίπου μετά την Κύθνο), με
αποτέλεσμα να αποτελεί προορισμό Σαββατοκύριακου για τους κατοίκους της πρωτεύουσας και να έχει λίγο τσιμπημένες τιμές στα
καφέ και τα εστιατόρια. Παρόλα αυτά, ελάχιστες είναι (ακόμα;) οι οργανωμένες παραλίες του νησιού με ξαπλώστρες και beach bars.
Σε κάποιες άλλες υπάρχουν μόνο ένα ή δύο
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ταβερνάκια, ό,τι πρέπει για να σβήσεις την
πείνα και τη δίψα σου, χωρίς όμως να έχουν
ξαπλώστρες και μουσικές που χαλάνε την
ησυχία και το τοπίο. Όλες οι υπόλοιπες προσβάσιμες παραλίες (αυτές στις οποίες δεν
χρειάζεσαι φουσκωτό για να τις προσεγγίσεις) είναι, ευτυχώς, εντελώς ανοργάνωτες.
Ξημερώματα λοιπόν του Σαββάτου 1/9
συγκεντρωθήκαμε στον Πειραιά μπροστά
στο πλοίο με διάθεση καλοκαιρινών διακοπών και μετά από 3,5 ώρες (με πολύ κούνημα) φτάσαμε στη Σέριφο. Εκεί χωριστήκαμε,
αφού οι μισοί μέναμε στο εξαιρετικό camping
στα Λιβαδάκια και οι υπόλοιποι σε δωμάτια
κοντά στο camping.
Το πρόγραμμα που είχε βγάλει η Εύη με
τον (φίλο του Πάνα και άριστο γνώστη των
μονοπατιών της Σερίφου) Δημήτρη περιλάμβανε 3 πεζοπορικές διαδρομές για αυτές τις
ημέρες. Τίποτα δύσκολο, πιο πολύ για να

ξεμουδιάζουμε και να συνεχίζουμε τις υπόλοιπες ημέρες τις ξάπλες στις παραλίες και
τις κραιπάλες στις ταβέρνες χωρίς τύψεις.
Δυστυχώς, όμως, ο καιρός επέτρεψε να γίνουν μόνο 2 πεζοπορίες. Ο πολύ δυνατός
βοριάς δεν σταμάτησε όλη την εβδομάδα,
κάνοντας απαγορευτικό το περπάτημα σε
όλα τα μονοπάτια που ήταν στο βόρειο μισό
του νησιού. Ακόμα και στη Χώρα του νησιού
υπήρχαν στιγμές που ο αέρας σήκωνε καρέκλες και τραπέζια! Οι ντόπιοι μάλιστα, μας
έλεγαν ότι αυτό που ζούσαμε δεν ήταν τυπικό Αυγουστιάτικο μελτέμι, αφού ακόμα και
το βράδυ ο αέρας δεν σταματούσε. Όλες οι
διαδρομές στο νησί έχουν αφετηρία την πανέμορφη Χώρα του νησιού και καταλήγουν
σε κάποιο χωριό ή παραλία. Η πρώτη διαδρομή που κάναμε ήταν από τη Χώρα στην
παραλία Ψιλή Άμμος, περνώντας από την
εκκλησία Πάνω Σταυρός, ενώ η δεύτερη είχε
κατάληξη στο Μεγάλο Λιβάδι. Στη δεύτερη
διαδρομή είδαμε και τις στοές από τα ορυχεία που λειτουργούσαν στο νησί πριν από
μερικές δεκαετίες.
Πέρα από τις 2 αυτές πορείες, η εβδομάδα
στη Σέριφο πέρασε χαλαρώνοντας στις εξαιρετικές παραλίες του νησιού και στα καφέ
και εστιατόρια στο Λιβάδι (το λιμάνι του
νησιού) και στη Χώρα. Λόγω της εγγύτητας
του νησιού στην Αθήνα, άλλοι έφυγαν νωρίτερα και άλλοι μας βρήκαν εκεί, με αποτέλεσμα η σύνθεση της ομάδας να αλλάζει συνέχεια. Στις αξέχαστες στιγμές της εκδρομής
συμπεριλαμβάνεται σίγουρα η βραδιά με κιθάρες και τραγούδια στο camping. Ραντεβού
την επόμενη χρονιά! Ήδη, στο πλοίο κατά τη
διάρκεια της επιστροφής, συζητούσαμε πιθανούς προορισμούς για την επόμενη εβδομάδα διακοπών του Πάνα, τον Σεπτέμβριο
του 2020.
Κώστας Χρυσοστόμου

ΣΕΡΙΦΟΣ

Σέριφος
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Δίρφη
15/12/2019

Δεκέμβριος
Δεκέμβριος λοιπόν....
Του σπίνου χάθηκε η γλυκιά λαλιά
φοβήθηκε ο μελισσουργός το χιόνι
κι η σουσουράδα κάτω στην ακρογιαλιά
δεν τρέχει, δεν πηδά, δεν καμαρώνει.
Η φλύαρη χελιδονοφωλιά
χορτάριασε παντέρημη και μόνη.
Στίχοι από ένα παιδικό ποιηματάκι που
θα τo βρείτε, θαρρώ, σε κάποιο παλιό αναγνωστικό. Κι αν έχετε την έμπνευση να
βάλετε να σας τους ζωγραφίσει κάποιο παιδικό χεράκι, θα έχετε ανάγλυφη την εποχή
του χειμώνα (προ κλιματικής αλλαγής).
Σας διαβεβαιώ ότι από τη ζωγραφιά
δεν θα λείπει ούτε το πικάντικο μουτράκι
με τα παραφουσκωμένα μαyουλάκια που
από κάποια γωνιά της εικόνας θα φυσά τα
μπωφόρ της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Πόπη Κασιώλα
του. Και η λογοτεχνία, νύχτα του Δεκέμβρη παγερή έβαλε το «Κοριτσάκι με τα
σπίρτα» —ανάγνωσμα διαχρονικό και
παγκόσμιο— ν' ανηφορίζει τον κατάφωτο δρόμο της μεγάλης πολιτείας. Έξω από
το κατάστημα των παιχνιδιών η μικρούλα
σταματά. Μέσα απο το τζάμι της βιτρίνας
η μαγεία, απ' έξω το άγριο ξεροβόρι που διαπερνά το τριμμένο ρουχάκι του παιδιού.
Ωστόσο τα παιδικά ματάκια ανοίyουν διάπλατα, τα ξυλιασμένα χεράκια απλώνονται ν'αγγίξουν το Θαύμα.
Το παγωμένο κρύσταλλο της βιτρίνας
διαχρονικό εμπόδιο στις ίσες ευκαρίες.

Δεκέμβριος λοιπόν...
Και μια φορά κι έναν καιρό, τότε που το
ημερολόγιο άρχιζε το Μάρτιο μήνα, ο Δεκέμβριος ήταν ο δέκατος μήνας του χρόνου. Από 'κει πήρε και τ' όνομά του, που το
λάτρεψε και δεν το απαρνήθηκε ποτέ, ούτε
όταν το ημερολόyιο άρχιζε τον Ιανουάριο,
και δεν ήταν πια ο δέκατος, αλλά ο δωδέκατος μήνας του χρόνου.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΙΡΦΗ

Δεκέμβριος λοιπόν...
Μη με ρωτήσετε, γιατί δεν ξέρω να σας
πω, πώς η παράδοση τα 'φτιαξε με τη λογοτεχνία. Και τι είπε η παράδοση, και τι
δεν είπε, και πόσα είπε:
Άχυρα το πρώτο στρωματάκι του βρέφους, και η ανασεμιά των ζώων ζεστασιά
23
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ

Τεύχος 501

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ

Τ

ην άνοιξη που μας πέρασε (7/4/2019)

όλα τα μέλη και τους φίλους μας, και ιδιαίτερα

πραγματοποιήθηκε

στο

στα μικρά παιδιά που βοήθησαν στη δενδρο-

κτήμα μας στο Μάτι. Φυτεύτηκαν πάνω από

φύτευση. Η παρουσία όλων μάς δίνει κουράγιο

100 φυτά: βελανιδιές, κουκουναριές, κουτσου-

και δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια να

πιές, πικροδάφνες και άλλα θαμνοειδή φυτά.

ξαναπρασινίσει το κτήμα μας.

δενδροφύτευση

Τα δενδρύλλια προσφέρθηκαν δωρεάν στον

Ευχαριστούμε επίσης πολύ το Σπύρο Κου-

Πάνα από το φυτώριο του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

κουβάο και τον πατέρα του Χρήστο που καθ’

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δεν-

όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ανέλαβαν το

δροφύτευση έγινε με την καθοδήγηση ειδικών

δύσκολο και κοπιαστικό έργο του ποτίσματος.

επιστημόνων, του κ. Γιώργου Καρέτσου, ερευ-

Η μεταφορά των σωλήνων σ’αυτή τη μεγάλη

νητή του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και του κ. Νίκου

έκταση με το κακοτράχαλο έδαφος διαρκούσε

Χατζηπαυλή, τεχνολόγου δασοπόνου. Τους

3-4 ώρες κάθε φορά.

ευχαριστούμε θερμά. Πολλές ευχαριστίες στο

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον μόνιμο «ερ-

μέλος μας Εύη Παπαευαγγέλου που μας έφερε

γάτη» και «φύλακα-άγγελο» του κτήματος, τον

σε επαφή με το ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αλλά και σε

ακούραστο Αντώνη Αλαφιώτη.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΙΩΤΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΑΚΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΜΙΝΑ ΜΑΝΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΙΝΑ ΤZΟΥΤΖΑΚΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΑΦΙΩΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΥΗ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Εισφορές για τους σκοπούς του συνδέσμου
15 €
35 €
50 €

10 €
20 €
50 €
300 €

Αντωνάκης Τάσος
Ιωαννίδου Ευαγγελία
Kαραδήμα Μαρία

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Κουτσελίνης Βαγγέλης
Λαμπρινάκος Τάσος
Χατζηβασιλείου Όλγα
Χέντον Αλέξανδρος

Κουρσιούνη Μαρία
Κυριακόπουλος Γιώργος
Κώστογλου Κωνσταντίνος
Μενεξής Στέλιος
Νέζη Αντιγόνη

Ανδρίτσου Σουζάνα
Γιαλέρνιος Νικόλαος
Καλατζής Παρασκευάς

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΌ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑ

Παπαδόδημας Γιώργος
Παπαδοπούλου Μαρία
Σουγκλέ Θεοδώρα
Τζίμας Ιωάννης
Ξενιώτη Μυρτώ

Ο αγαπημένος μας συνταξιδιώτης, γιατρός, Πανταζής Φύσσας, μας εξέπληξε με το καινούργιο του

Το παλαιό μέλος του Πάνα, Σούλα Ροδοπούλου,

βιβλίο επιστημονικής φαντασίας «Φουά γκρα».

εξέδωσε το βιβλίο της, αποτέλεσμα έρευνας και
μελέτης, με τον τίτλο «Δασκάλες της Μικράς Ασί-

Το πολυγραφότατο μέλος του Πάνα Διλμπόης,

ας, της Πόλης και της Θράκης».

εξέδωσε το βιβλίο «Ο διάβολος δεν φορά βρακί».

παρουσιαση εκδρομων 2020

Π

αρασκευή

13/12/2019,

«σουρτουκέψανε»

στη

τριάντα

Πάνες

«Σουρτούκω»,

ένα μικρό και ζεστό μεζεδοπωλείο στον Βύρωνα. Παράλληλα με το αναμενόμενο φαγοπότι
και την μουσική υπόκρουση της ορχήστρας,
ο Πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Ξενιώτης
έκανε μια σύντομη αναδρομή στις εξορμήσεις
του 2019 και μας... άνοιξε την όρεξη για περισσότερες το 2020. Η έφορος ορειβασίας Μαρία
Αρβανίτη παρουσίασε το πλούσιο και πρωτότυπο πρόγραμμα του 2020, κάνοντάς μας να
θέλουμε επί τόπου να... φορέσουμε αρβυλάκια!
Καλή χρονιά, με υγεία και πάντα ψηλά!
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ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Όρος και εθνικό πάρκο Τρίγκλαβ, Σλοβενία.

Καταφύγιο Skalatarnet (Skala Tower), Νορβηγία.
Στο Νordfjiord της Νορβηγίας οι ορειβάτες
έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν σε πάνω

Τ

ο Τρίγκλαβ είναι το υψηλότερο βουνό της
Σλοβενίας που βρίσκεται στην οροσειρά
των Ιουλιανών Άλπεων και έχει 2864 μ. ύψος.
Το όνομα του αποδίδεται στα ελληνικά ως
«τρίκορφο». Αποτελεί το επίκεντρο του εθνικού πάρκου Τρίγκλαβ που είναι το μοναδικό
εθνικό πάρκο της χώρας και εκτείνεται κατά
μήκος της συνοριακής γραμμής με την Ιταλία
και κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, στη
βορειοδυτική Σλοβενία. Η πενθήμερη διάσχιση του εθνικού πάρκου Τρίγκλαβ με διαμονή
σε καταφύγια της περιοχής και τέλος η ανάβαση στην κορυφή αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Τα τοπία είναι εκπληκτικής ομορφιάς και
ανάμεσα σ΄αυτά η υπέροχη «Κοιλάδα των
επτά λιμνών» απ’ όπου και οι φωτογραφίες.
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από 230 σηματοδοτημένα μονοπάτια. Η πιο
διάσημη ανάβαση είναι εκείνη προς την κορυφή του όρους Skala (1848 μ.). Το βουνό αυτό
βρίσκεται στο εθνικό πάρκο Jostedalbreen
και έχει υπέροχη θέα προς τους παγετώνες,
τα φιόρδ και τα βουνά της περιοχής. Στην
κορυφή θα βρείτε ένα από τα πιο ιδιαίτερα
καταφύγια της Νορβηγίας και ίσως και όλου
του κόσμου που ονομάζεται Skalatarnet
(Πύργος του Σκόλα). Πρόκειται για έναν κυκλικό πέτρινο πύργο που κτίστηκε το 1891.
Σκοπός της κατασκευής του σύμφωνα με τον
εμπνευστή της γιατρό Hans Henrik Gerhard
Kloumann ήταν η σωματική και πνευματική
αναψυχή. Έχει χωρητικότητα 22 ατόμων και
αποτελεί από μόνος του ένα πολύ όμορφο
τουριστικό αξιοθέατο. Το 2016 απέκτησε και
έναν γείτονα το νέο καταφύγιο Skalabu που
χωράει και αυτό 22 άτομα. Υπεύθυνη για τη
λειτουργία και των δύο καταφυγίων είναι η
Νορβηγική Ομοσπονδία Ορειβασίας (DNT).
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Καταφύγιο «Λούκα Πασκουαλέττι» όρος Μόριον, Ιταλία

Τ

ο καταφύγιο-μπιβουάκ «Λούκα Πασκουαλέττι» βρίσκεται σ’ ένα βραχώδες
χείλος σε υψόμετρο 3280 μ. στο όρος Μόριον
(υψ.3505μ.) στην περιοχή της Valle d’ Aosta
στην βόρεια Ιταλία. Η θέα προς το Mont
Velan, τo Grand Combin, το Matterhorn,
το Mont Blanc, τo Monte Rosa καθώς και
τα νοτιότερα βουνά της Valle d' Aosta είναι
εκπληκτική. Το μπιβουάκ αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη υποστήριξη δύσκολων
αλπινιστικών αναβάσεων σε απαιτητικές και
μάλλον ξεχασμένες διαδρομές του βουνού

Morion. Έχει χωρητικότητα 8 ατόμων. Η
κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2018 και
ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του υψομέτρου και του απόκρημνου εδάφους. Τα υλικά
μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο και είναι απολύτως οικολογικά. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αρχιτεκτονικά κατασκευή σε σχεδιασμό των ιταλών αρχιτεκτόνων Ρομπέρτο
Ντίνι και Στέφανο Τζιρόντο. Η χρηματοδότηση έγινε από το ζεύγος Πασκουαλέττι στη
μνήμη του γιού τους Λούκα, ορειβάτη που
σκοτώθηκε στις Αlpi Puane το 2014.

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.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Αρβύλες χειμερινές
(δερμάτινες ή πλαστικές).
• Γάντια χονδρά αδιάβροχα.
• Γκέτες.
• Μπατόν.
• Πιολέ.
• Κραμπόν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

•
•
•
•

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
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Αγγελοπούλου Δήμητρα
Αλαφιώτης Αντώνης
Αναστασόπουλος Νίκος
Αρβανίτη Μαρία
Δαμιανίδης Δημήτρης
Κολινιάτη Κατερίνα
Κοτσίδης Νίκος

6977074359
6977242014
6978365943
6946477386
2104811937
6994412572
6937075018

Μαρτάκη Ιωάννα
Νίσκου Θάλεια
Ξενιώτης Γιώργος
Παπαδοπούλου Μαρία
Παπαευαγγέλου Εύη
Σουλιώτη Ιωάννα
Χρυσοστόμου Κώστας

6939626675
6972852807
6972098727
6938167630
6977237873
6938023027
6972333487

▪ Παρακαλούμε δηλώνετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη οργάνωση της εκδρομής. 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.
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