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Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια στους γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό
προσωπικό σ’ όλο τον κόσμο, για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν άοκνα νύχτα-μέρα, για να σώσουν τους συνανθρώπους μας.
Αλλά αν τηρούμε τα μέτρα προστασίας ευλαβικά, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε κι αυτό, όπως τόσες
άλλες καταστροφές, λοιμούς, παγκόσμιους ή τοπικούς πολέμους.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι δράσεις των Σωματείων μας, που δημοσιεύουμε σ’
αυτό το τεύχος, πραγματοποιήθηκαν πριν ξεκινήσουν τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, γι’ αυτό
και οι δράσεις τους, είναι λιγότερες αυτή τη φορά.
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μπορούμε πάλι να κάνουμε τις εκδρομές μας και να χαιρόμαστε την όμορφη Ελληνική φύση.

Εύχομαι οι γιορτές που έρχονται, Χριστούγεννα και Νέο Έτος, να μας βρουν υγιείς, χαρούμενους, ήρεμους, αγαπημένους μεταξύ μας και πάντα με χαμόγελο και έναν καλό λόγο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών
Σωματείων Ελλάδος εύχεται σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της και
σε όλους τους εκδρομείς, πεζοπόρους και ορειβάτες

Καλή Χρονιά
για το 2021
και με Υγεία

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Ε

ίναι πολύ λυπηρό, αντί να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και το Νέο Χρόνο με χαρά και αισιοδοξία, (μάλιστα το 2021 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του έθνους), να
έχουμε αυτή την καταστροφική θανατηφόρα λαίλαπα παγκόσμια, τον κορονοϊό (Covid-19).

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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Ο Γλωσσικός μας Πολιτισμός

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Επιμέλεια: Βασίλης Κατσαντώνης
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Η

ενασχόληση με τις λέξεις είναι μια συνάντηση
και γνωριμία με τις έννοιες της γλώσσας
Κάθε πολιτισμός είναι, από τη φύση του, πολυσχιδής. Δεν είναι μόνο ότι περιλαμβάνει δύο άξονες
– τον υλικοτεχνικό και τον πνευματικό – αλλά και
γύρω από αυτούς αναπτύσσει ποικίλες μορφές.
Έτσι, εντός και παράλληλα προς τον υλικοτεχνικό
πολιτισμό (Civilization) και τον πνευματικό (Culture)
αναπτύσσονται ομόκεντροι κύκλοι που, ως προς
τον πνευματικό πολιτισμό, περιλαμβάνουν γλώσσα, ιστορία, θρησκεία, παιδεία, τέχνες και επιστήμες. Αυτό επιτρέπει να μιλάμε για τον χριστιανικό
πολιτισμό και τον πολιτισμό τού Ισλάμ, λ.χ., για τον
πολιτισμό σε έργα αρχιτεκτονικής, για τον εικαστικό
πολιτισμό μιας χώρας, για τον νομικό ή τον πολιτικό
μας πολιτισμό κ.ο.κ. Επομένως, κατ’ εξοχήν δικαιούται κανείς να μιλάει και για γλωσσικό πολιτισμό:
την ιστορία, τις επιδράσεις, τις μορφές που πήρε η
γλώσσα μας και το μέγεθος τής συμβολής της στην
παιδεία και στην όλη καλλιέργεια της χώρας.
Ο γλωσσικός πολιτισμός τής Ελλάδας ειδικότερα
ευτύχησε σε τρία πεδία: α) Γεννήθηκαν στον τόπο
μας μεγάλα πνεύματα που μαζί με τον δυνατό στοχασμό τους ανέπτυξαν και μια καλλιεργημένη γλώσσα που να τον εκφράζει, β) Επινοήθηκε και αναπτύχθηκε ένα εξαιρετικά οικονομικό και λειτουργικό
σύστημα γραφής (ελληνικό αλφάβητο) με το οποίο
καταγράφηκε και διασώθηκε σε γραπτά κείμενα
μεγάλο μέρος τής ελληνικής πνευματικής παραγωγής, γ) Γνώρισε σπουδαία (αν όχι μοναδική) συνέχεια
αφού η ίδια η γλώσσα, η Ελληνική, στον ίδιο (για μερικούς αιώνες και σε πολύ ευρύτερο) χώρο, την Ελλάδα, από τον ίδιο λαό, τους Έλληνες, μιλήθηκε χωρίς
διακοπή επί 40 αιώνες και γράφτηκε επί 32 αιώνες
(με μοναδικό χάσμα την περίοδο 12ο-8ο αι. π.Χ.). Και
τα τρία αυτά χαρακτηριστικά (ποιότητα σκέψης –
γραπτή παράδοση – συνέχεια) εξασφάλισαν για τον
γλωσσικό πολιτισμό μας μια ξεχωριστή θέση που είναι μαζί η δύναμη και η αδυναμία μας. Δύναμη λόγω
τού γλωσσικού πλούτου που μας προσπορίζει, αδυναμία λόγω τής υποχρέωσής μας να κατακτήσουμε
και να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πολιτισμό.
Πόσο γνωρίζουμε, λοιπόν, πόσο αξιοποιούμε και
πόσο προάγουμε αυτή τη διάσταση τού πολιτισμού

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

μας; Διδάσκουμε σωστά – που θα πει δημιουργικά –
στο σχολείο τον γλωσσικό μας πολιτισμό; Έχουν μια
εξοικείωση οι μαθητές μας με τον αρχαίο λόγο (πεζογραφία), με την «παγκοσμιοποιημένη» (για την εποχή της) Αλεξανδρινή Κοινή, με τη γλώσσα τού Ευαγγελίου, τα κείμενα των Βυζαντινών (χρονογράφων,
υμνογράφων κ.λπ.) και τη νεότερη λόγια παράδοσή
μας και, βεβαίως, με τα δημώδη κείμενά μας (τραγούδια, λογοτεχνία); Γενικότερα, βιώνουν μέσα από τα
κείμενα – και όχι πληροφοριακά – τη γλωσσική διαχρονία τής Ελληνικής; Κατανοούν την εξέλιξή της και
τη σχέση των παλιότερων και των σύγχρονων Ελληνικών και σε δομικό (φωνολογικό, γραμματικό και
συντακτικό) επίπεδο; Έχουν από μόνοι τους, ανευρετικά και ανακαλυπτικά, την ευκαιρία να βιώσουν
τις ομοιότητες και τις διαφορές στα διάφορα χρονικά
επίπεδα τής γλώσσας μας; Και μια που μαθαίνουν
(ευτυχώς) τόσες ξένες γλώσσες και μάλιστα Αγγλικά τούς δίνουμε την ευκαιρία να νιώσουν ποια είναι,
λ.χ., η παρουσία τής Ελληνικής στη γλώσσα αυτή;
Γιατί, θα το πω και μ’ αυτή την ευκαιρία, η ενασχόληση (ιδίως των νέων) με τις λέξεις δεν είναι ένα
παιχνίδι με τις λέξεις για τις λέξεις, αλλά μια συνάντηση και γνωριμία με τις έννοιες τής γλώσσας, αυτές
που συνιστούν τα νοήματα και συγκροτούν, τελικά,
τη σκέψη μας και την όλη νοητική μας λειτουργία.
Όσο καλύτερα, δηλαδή ευρύτερα, βαθύτερα και
πληρέστερα, γνωρίζουμε τον γλωσσικό πολιτισμό
μας, τον κόσμο τής γλώσσας μας ανά τους αιώνες
στις πολλαπλές δηλώσεις και σχέσεις του (κοινωνικές, πολιτικές, πνευματικές, επιστημονικές, παιδευτικές) τόσο περισσότερο ακονίζουμε το μυαλό μας,
καλλιεργούμε τη γλωσσική μας ικανότητα και ευαισθητοποιούμαστε απέναντι στην αξιακή λειτουργία τής γλώσσας. Με άλλα λόγια, δεν μελετούμε τη
γλώσσα για τη γλώσσα, αλλά για ν’ ανακαλύπτουμε
με αυτή και μέσα απ’ αυτήν έναν άλλο, πολύ ευρύτερο κόσμο, τον πνευματικό πολιτισμό ενός λαού
στην ιστορική του διαδρομή που μέσα από τη γλώσσα – τις λέξεις, τις φράσεις, τις λεκτικές δυνατότητες από την ποικιλία των γραμματικοσυντακτικών
δομών – και συγχρόνως μέσα από την πραγμάτωσή
της σε κείμενα πάσης μορφής μάς αποκαλύπτεται
με τον πιο ουσιαστικό, άμεσο και ανάγλυφο τρόπο.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
18/10/2020 ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
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κόμα μια αγαπημένη μας εκδρομή της Ε.Ο.Φ.
με ανάβαση στον Κιθαιρώνα, πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 18/10/2020, και αυτή την
φορά με Ι.Χ. Μία ομάδα ξεκίνησε από την πηγή
Τσία μετά τα Βίλια. Σε δύο ώρες χαλαρά, είχαμε
φθάσει στο Kαταφύγιο. Εκεί είχε φθάσει μία δεύτερη ομάδα με τα Ι.Χ. Από εκεί συνεχίσαμε για την
κορυφή «Τσάκος» στα 1358 όπου φθάσαμε σε ¾
της ώρας. Η ομάδα που ξεκίνησε από το καταφύγιο συνέχισε προς την κύρια κορυφή (Προφήτης
Ηλίας ή Ελατιά (1.409μ. ύψος)) και επέστρεψε λίγο πριν φθάσει εκεί. Η διαδρομή είναι πολύ καλά
σημαδεμένη. Αφού επιστρέψαμε στην πηγή Τσία
κατεβήκαμε, με τα αυτοκίνητα στο Πόρτο Γερμενό
για μπάνιο. Μετά από το μπάνιο, καθίσαμε σε ταβερνάκι για ψαράκι.
Ο Κιθαιρώνας, είναι ένας μακρύς, πευκόφυτος
και ασβεστολιθικός ορεινός όγκος, ανάμεσα στα
όρη Πατέρας, Γεράνεια και Πάρνηθα. H οροσειρά
του Κιθαιρώνα, έχει μήκος 32χλμ. και πλάτος 6χλμ.
Αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των νομών Αττικής και Βοιωτίας. Απέχει 4 χλμ. από τη θάλασσα.
Η βλάστηση του Κιθαιρώνα είναι παρόμοια με
τη βλάστηση της Πάρνηθας, με αρκετά πευκοδάση στα χαμηλότερα υψόμετρα και ένα όμορφο
ελατοδάσος γύρω από την κορυφή του. Η πανίδα

Στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα

του βουνού περιλαμβάνει τα συνήθη είδη, όπως
αλεπούδες, λαγούς, κουνάβια, γεράκια κ.λπ.
Από τις πυρκαγιές 2009 - 2010, που κάηκε ένα
μέρος του βουνού, έγιναν διανοίξεις δρόμων για
την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Για πολλούς η
αδειοδότηση για την τοποθέτησή τους στην κορυφογραμμή προοιωνίζει ένα ζοφερό μέλλον για το
βουνό.

Στις Τρεις κορυφές 1358μ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Κείμενο – Φωτογραφίες: Μάγια Βέττερ
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
του Παύλου Παναγιώτου
12-13/9/2020
Βαρδούσια.
Ανάβαση στον Κόρακα (2495 μ.), Σούφλες (2340 μ.) και Αλογόραχη (2265μ.).
20/9/2020
Παλαιά Επίδαυρος.
Κυκλική πορεία μέχρι την Παναγία Πολεμάρχα και επιστροφή.
26/9/2020
Μυκήνες.
Πορεία από τον Αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών μέχρι το χωριό Στεφάνι.

Ελικώνας (Μεγ. Λούτσα 1548 μ.)

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

3/10/2020
Παρνασσός.
Ανάβαση στην Λιάκουρα (2457 μ.) και τον Τσάρκο (2415 μ.).
11/10/2020
Ψάρι Κορινθίας.
Ανάβαση στον Σταυραετό (1100 μ.)
17/10/2020
Μαίναλο.
Πορεία από την Ελάτη στην Στεμνίτσα.
25/10/2020
Ελικώνας.
Ανάβαση στην Μεγάλη Λούτσα (1548 μ.) από την Αρβανίτσα. Διάσχιση
της κορυφογραμμής και κατάβαση στο χωριό Ζερίκι.
31/10/2020
Ορεινή Κορινθία.
Ανάβαση στο Γερόντιο Όρος (1754 μ.) από την Καστανιά Κορινθίας και κατάβαση στην Γκούρα.

Γερόντιο (1754 μ.)

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ψάρι Κορινθίας (Σταυραετός 1100 μ.)
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Δραστηριότητες Β΄ εξαμήνου
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Κείμενα - φωτογραφίες Καίτη Λαρεντζάκη
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ι να πούμε φέτος για τις δραστηριότητες
μας και για το Β΄ έξαμηνο του 2020!!! Λόγω
της Πανδημίας και σεβόμενοι τα μέτρα για τον
Covid-19, πραγματοποιήσαμε κάποιες εξορμήσεις
με δικά μας μέσα.
Έτσι στις 27 Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε δειλά - δειλά, ξανά να πεζοπορούμε εντός Αττικής, στα πρώην
βασιλικά κτήματα στο Τατόι. Ξεκινήσαμε μια παρέα
15 ατόμων και φθάσαμε να έρθουν 30 άτομα, κάνοντας μια ήπια βόλτα εντός των κτημάτων 11 χλμ.
Στις 17 Οκτωβρίου περπατάμε στις βόρειες
πλαγιές της Πάρνηθας, από την Αυλώνα στο πανέμορφο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Το εκκλησάκι βρίσκεται πάνω σε έναν βράχο που βγαίνει
μέσα από τα πεύκα και θυμίζει τα μοναστήρια του
Άγιου Όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες κτίστηκε
το 1117 μ.Χ. δίπλα στην σπηλιά όπου βρέθηκε η
εικόνα της. Η πορεία άρχισε σε καλοσημαδεμένο
μονοπάτι που στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν μέσα σε πευκόδασος και με ψιλόβροχο σε όλη την διαδρομή μας. Ήταν μια μαγευτική διαδρομή.
Στις 24 Οκτωβρίου επισκεπτόμαστε τα Σπήλαια του Νότιου Υμηττού.
Πρώτη μας επίσκεψη στο βάραθρο της Συκιάς ή
Θρακιά Συκιάς, όπως ονομάζεται το σπήλαιο, που
βρίσκεται στη θέση Κρεμαστός Λαγός και στην ουσία
είναι μία δολίνη. Το όνομά του προέρχεται από μια
μεγάλη αγριοσυκιά που φύτρωσε και γιγαντώθηκε
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στον πυθμένα του, εκμεταλλευόμενη την προστασία
και τις ιδανικές συνθήκες του φυσικού ανάγλυφου
του σπηλαίου. Από την άλλη, το όνομα Θρακιά είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται για τα βάραθρα
που βρίσκονται στον Υμηττό και τη Λαυρεωτική. Η
Θρακιά Συκιάς βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 300
μέτρων και παλιότερα δεν υπήρχε πρόσβαση, γιατί
το σπήλαιο ήταν κλειστό. Μια μέρα όμως η οροφή
του κατέρρευσε. Εξ ου και το βάραθρο. Οι διαστάσεις του ανοίγματος της οροφής είναι 28x21 μέτρα
και έχει βάθος περίπου 20 μέτρα. Ο πυθμένας έχει
διαστάσεις 54x24 μέτρα και καταλήγει σε μια μικρή
απόφυση η οποία σήμερα έχει επιχωματωθεί. Αν το
εξετάσει κανείς αρκετά καλά θα παρατηρήσει σταλαγμιτικό διάκοσμο στα τοιχώματα, καθώς και δύο
μεγάλους σταλακτιτικούς καταρράκτες.
Το σπήλαιο έγινε γνωστό στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, όταν ένας Βρετανός πιλότος, πετώντας
στην περιοχή της Βάρης, παρατήρησε μια στρογγυλή σπηλιά στο βουνό, κι έτσι το Φεβρουάριο
του 1946 ερευνήθηκε από σπηλαιολόγους.
Το 1999 στο σπήλαιο έχασαν τη ζωή τους δύο
πυροσβέστες όταν το πυροσβεστικό όχημα στο
οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του καθώς βρισκόταν καθοδόν για κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή. Το όχημα είχε τρεις επιβάτες
με τους δύο να χάνουν τη ζωή τους και τον τρίτο
να τραυματίζεται σοβαρά.
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οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 280μ. στην νότια
πλευρά του λόφου Κακαβούλα (υψ. 412 μ.). Η είσοδος του σπηλαίου ήταν ένα άνοιγμα στην επιφάνεια του εδάφους και βλέπει τη μέση ακριβώς του
κόλπου της Βάρκιζας. Μια πτώση μέρους της οροφής, που εξωτερικά εμφανίζεται σαν ένα βούλιαγμα με διάμετρο 8μ., δημιούργησε δύο εισόδους. Το
σπήλαιο αποτελείται από ένα μεγάλο κατηφορικό
θάλαμο και στο κέντρο του υψώνονται 5 μεγάλες
σταλακτικές κολώνες και ένας δεύτερος θάλαμος
στο βάθος του σπηλαίου καταλήγει σε στενό κατηφορικό ελικοειδές λαγούμι (σαλίγκαρος), και το συνολικό βάθος του σπηλαίου είναι 33 μ.
Στις 31 Οκτωβρίου ξαναπηγαίνουμε σε διαδρομές στα βασιλικά Κτήματα και κάνουμε πάλι 11
χλμ., μέσα στο δάσος με τις μυρωδιές από το ρείκι,
την φύση γεμάτη από άγρια μανιτάρια αλλά και
πολλά κούμαρα.
Μία μέρα πριν πραγματοποιήσουμε την επόμενη εξόρμησή μας, μας πρόλαβε η καραντίνα κι
έτσι άδοξα έληξαν ξανά οι δραστηριότητες μας.
Ελπίζουμε τα καλύτερα για όλους και στην κανονική επανεκκίνηση να είμαστε όλοι παρόντες!!!!
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Συνεχίσαμε για το επόμενο σπήλαιο αυτό του
Νυμφολήπτου ή Πανός ή Αρχέδημου, που βρίσκεται, στην νότια πλευρά του Υμηττού, στο λόφο
Κρεβάτι σε υψόμετρο 260 μ., σε μικρή απόσταση
από το σπήλαιο Συκιά. Η μορφολογία του και οι
φθαρμένες βαθμίδες που οδηγούν στο εσωτερικό
του σπηλαίου ήταν δύσκολη και αρκετά επικίνδυνη
στην κατάβαση, και έτσι χρειαστήκαμε σχοινί για
να μπορέσουμε να κατέβουμε στις δύο αίθουσες.
Η κυρία αίθουσα του σπηλαίου είχε μήκος 26μ.,
πλάτος 23 και ύψος 10 μ. Εδώ ήταν το ιερό και
στα τοιχώματα υπήρχαν λαξευμένα σκαλοπάτια
και ανάγλυφες παραστάσεις, χωρίζεται δε από
έναν τοίχο από σταλακτίτες στα δύο τμήματα.
Ονομάζεται δε Νυμφολήπτου, γιατί εγκαταστάθηκε σε αυτό, πριν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο,
ένας αυτόκλητα νυμφόλητος, δηλαδή νεραϊδοπαρμένος, ο Αρχέδημος από την Θήρα, ο οποίος το διακόσμησε και σκάλισε σκαλοπάτια, επιγραφές και
ανάγλυφα, με πιο σημαντικό αυτό που τον απεικονίζει να κρατάει σμίλη και σφυρί και ένα ακέφαλο άγαλμα θεάς σε θρόνο. Στην παράσταση αυτή
ο Αρχέδημος απεικονίζει τον εαυτό του να φορά
ένα τύπο ρούχου που παραπέμπει άμεσα στην
φουστανέλα. Έκτοτε το σπήλαιο αποτέλεσε χώρο
λατρείας μέχρι τον 3ο αι. π.Χ.
Το σπήλαιο επισκέφθηκε για πρώτη φορά το
1765 ο περιηγητής Richard Chandler και από τότε το επισκέφθηκαν και άλλοι περιηγητές οι οποίοι
πέρασαν από την Αττική, συμπεριλαμβανομένου
του Λόρδου Βύρωνα.
Τρία από τα σπηλαιόμορφα μαρμάρινα αφιερωματικά ανάγλυφα, που βρέθηκαν στο σπήλαιο,
εκτίθενται στη Συλλογή Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Συνεχίσαμε την πεζοπορία μας και προορισμός
μας ήταν το τρίτο επισκέψιμο σπήλαιο και το πιο
όμορφο αυτό της Κακαβούλας ή Σαλίγκαρου το
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 2cv & Citroen
Εντυπώσεις από την τριήμερη περιηγητική εκδρομή
στα Καλάβρυτα 23 - 25.10.2020
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του Δημητρίου Αμούργη
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ΕΛΦ2CV & Citroen πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα με συμμετοχή
14 αυτοκινήτων και σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό
στην διάρκεια του τριημέρου.
Ξεκινήσαμε την Παρασκευή από νωρίς κάποια
πληρώματα και το απόγευμα μαζευτήκαμε μετά
τα διόδια Ελευσίνας τα υπόλοιπα 9 αυτοκίνητα
για να ταξιδέψουμε όλοι μαζί.
Φτάσαμε το βραδάκι στο ξενοδοχείο και μετά
την τακτοποίηση στα δωμάτια μας πήγαμε για
φαγητό στην ταβέρνα «το Τζάκι» όπου μαζευτήκαμε όλοι μαζί για το δείπνο και να απολαύσουμε
την ωραία ατμόσφαιρα και το κρασάκι μας.
Το πρωί του Σαββάτου ξεκινήσαμε όλοι μαζί και βάσει προγράμματος μετά το πρωινό μας
μεταβήκαμε στη Ιερά μονή Αγ. Λαύρας όπου μας
περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη με την παρουσία ενός φίλου με το 2CV του από την Πάτρα.
Ξεναγηθήκαμε στο χώρο της μονής και του
μουσείου όπου είδαμε τα κειμήλια της επανάστασης του 1821 και το ιερό λάβαρο. Αφού ολοκληρώθηκε η ξενάγηση ξεκινήσαμε με προορισμό το
Μέγα Σπήλαιο και μετά από αυτό την επίσκεψη
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μας στο χωριό Ζαχλωρού για να επιβιβαστούμε
στο τραινάκι του οδοντωτού.
Στο Μέγα Σπήλαιο θαυμάσαμε τα αντικείμενακειμήλια που βρίσκονται στο μουσείο αμύθητης
αξίας αλλά και την φυσική ομορφιά του τοπίου
καθώς υψώνονται τεράστιοι βράχοι πάνω από
την μονή δίνοντας μια ξεχωριστή αξία στο τόπο
και χώρο αυτό.
Στη Ζαχλωρού βρεθήκαμε στις 12:45 για να
επιβιβαστούμε στο τραινάκι του οδοντωτού, που
ξεκίνησέ την κάθοδό του μέσα από το φαράγγι του
Βουραϊκού ποταμού που μείναμε όλοι έκθαμβοι
από την ομορφιά και την αρμονία του τοπίου, με
τα βράχια να υψώνονται και από τις δύο πλευρές
του φαραγγιού καθώς και τα νερά του ποταμού
και την πανέμορφη βλάστηση. Η επιστροφή μας
από το Διακοφτό έγινε στις 14:05 και φτάσαμε
πάλι στη Ζαχλωρού λίγο πριν τις 15:00 όπου καθίσαμε για φαγητό κάποια από τα πληρώματα και
άλλα επισκεφθήκανε την πόλη των Καλαβρύτων.
Το βραδάκι μαζευτήκαμε στην ταβέρνα «Αυλή»
με τους υπέροχους μεζέδες και γιορτάσαμε τα γενέθλια της Καλλιόπης Δαραμούσκα και του αειθαλή

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ «ΝΕΑ ΖΩΗ»
του Χρήστου Καφίδα

Σ

ας ανακοινώνουμε μετά λύπης μας ό,τι ο Όμιλός μας κατά το τρέχον έτος 2020 τη μοναδική εκδήλωση που πρόλαβε να κάνει ήταν αυτή, της πρωτοχρονιάτικής πίτας μας στις 19 Ιανουαρίου
2020, ημέρα Κυριακή, στην κοσμική ταβέρνα «ΚΧ 1948» (πρώην τα Καναράκια). Ήταν ομολογουμένως
μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση με ζωντανή μουσική, καλό φαγητό, χορό, με πολύ κέφι, πολλά δώρα
και με μεγάλη συμμετοχή, μελών και φίλων μας. H τυχερή της εκδήλωσης ήταν το μέλος μας κ. Κική
Παπαθεοχάρη που κέρδισε το φλουρί που αντιστοιχούσε σ’ ένα ασημένιο κολιέ, προσφορά του κοσμηματοπώλη και μέλους του Ομίλου μας, Βασ. Ηλιοπούλου.
Μετά, λόγω του Covi-19, σταμάτησε κάθε δραστηριότητά μας, όπως αυτό έγινε και για σύμπασα
την ανθρωπότητα.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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από την Αθήνα για να μας συνοδεύσει στο ταξίδι της
επιστροφής με μία Citroen BX. Πρώτος προορισμός
ήταν η Λίμνη Τσιβλού μέσα από μία ορεινή διαδρομή
σε Αλπικό στοιχείο, που θα μας μείνει αξέχαστη.
Μετά την επίσκεψή μας στην λίμνη, συνεχίσαμε την κάθοδο μας για την παραλία Ακράτας και
μετά από την παλιά εθνική οδό φτάσαμε στον Κάτω Άσσο Κορινθίας όπου μας περίμεναν τα μέλη
μας ο Νίκος Αλεξανδράκος και η Λένα Σαρκοσάκη
στο φιλόξενο χώρο του εστιατορίου «Θέαλος» για
να απολαύσουμε ένα υπέροχο μεσημεριανό γεύμα
δίπλα στην θάλασσα. Τους ευχαριστούμε πολύ για
την ιδιαίτερη φροντίδα που έδωσαν.
Το απογευματάκι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής γεμάτοι υπέροχες αναμνήσεις και έτοιμοι
για τις επόμενες εξορμήσεις μας.
Ευχαριστούμε τα μέλη για την συμμετοχή τους
στην εκδρομή αυτή.
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μέλους μας Νίκου Ζαφείρη με δύο υπέροχες τούρτες
και με ευχές από όλα τα μέλη που παρευρεθήκαμε
σε αυτή την εκδρομή. Πραγματικά οι εορταζόμενοι
το χάρηκαν πάρα πολύ και οι ευχές και ευχαριστίες
κάλυψαν όλο το υπόλοιπο βράδυ που ήταν αρκετά
περιορισμένο χρονικά λόγω των μέτρων.
Την άλλη μέρα μετά το πρωινό επισκεφθήκαμε
το Δημοτικό Μουσείο Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων, όπου μας ξενάγησαν εξιστορώντας το τραγικό γεγονός του ολοκαυτώματος της πόλης των
Καλαβρύτων τον Δεκέμβριο του 1943. Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό μουσείο που θα πρέπει
όλοι κάποια μέρα να το επισκεφθούν για να γνωρίσουν την δύσκολη – αξεπέραστου πόνου κατάσταση που βρέθηκε ο κόσμος σε εκείνη την στιγμή.
Η επιστροφή μας ξεκίνησε στις 11.00 το πρωί με
μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη από την παρουσία του
μέλους μας Γιώργου Δενδρινού που ήρθε αυθημερόν
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
«ΟΛΥΜΠΟΣ»
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Δίκτυο μονοπατιών Βορειοανατολικού Ολύμπου, περιοχή
Καρίτσας, Δίον, Λιτοχώρου.
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του Αναστάσιου Καρανικόλα

Μ

ε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου εγκρίθηκε ο καθαρισμός και η σηματοδότηση (σύμφωνα με το νέο
ΦΕΚ 206 Τεύχος Δεύτερο Αριθμός 151344/165, 30
Ιανουαρίου 2017 και την Τροποποίηση αυτής με
ημερομηνία 13 Ιουλίου 2017) του δικτύου μονοπατιών Βορειοανατολικού Ολύμπου στην Καρίτσα, Δίον και Λιτοχώρου, με κατάθεση φακέλου
προς την Διεύθυνση Δασών Ν. Πιερίας και την
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 (φροντίζει για την χάραξη,
σήμανση και συντήρηση μονοπατιών στα Ελληνικά
Βουνά) καταστατικού του συλλόγου.
Ο καθαρισμός-συντήρηση ξεκίνησε στις αρχές
Ιουνίου 2020 στο δίκτυο της Καρίτσας, έχοντας
δουλέψει τα μέλη όλο το καλοκαίρι και μέχρι τις
αρχές Νοεμβρίου όπου και σταματήσαμε λόγω κοροναϊού (lockdown) έχοντας όμως τελειώσει ένα
μεγάλο μέρος του, σε ένα πανέμορφο δίκτυο μονοπατιών από το οποίο περνούν τρία ρέματα (Ουρλιάς, Αρχάγγελος Γαβριήλ ή Γαβρόλακας, Αράπης)
με πολλούς και εντυπωσιακούς καταρράκτες και
άγνωστα για τον περισσότερο κόσμο μονοπάτια.
Ένα δίκτυο, το οποίο αποτελείται από 12 μονοπάτια, συνολικά 45 περίπου χιλιομέτρων, με το
μεγαλύτερο από αυτά να έχει ανάπτυγμα 2.060
μέτρων (αποτελώντας και μία νέα διαδρομή για
το Οροπέδιο των Μουσών) για το οποίο και σας
στέλνω φωτογραφία χάρτη, επίσης τρία μεγάλα
ρέματα Ουρλιάς, Αρχάγγελος Γαβριήλ, Αράπης,
και 1 μικρό Μπαμπίτσι.
Αυτό το δίκτυο το χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής υλοτόμοι ως επί το πλείστον στο
επάγγελμα, από την δεκαετία του 1950 έως και τα
τέλη της δεκαετίας του 1970.
Έκτοτε «αφέθηκε» στα χέρια της φύσης και με
την πάροδο των ετών σχεδόν έκλεισε.
Μέλη του συλλόγου μας που γνώριζαν τα μονοπάτια έμπαιναν σε αυτά από τις αρχές του
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η πρώτη φωτογραφία αποτυπώνει την νέα διαδρομή για το Οροπέδιο των Μουσών με υψομετρική διαφορά 2.060 μέτρων. Ξεκινά από τον: Άγ.Βασίλειο (240
μ.)-Καστράκι (400 μ.)-Μπαμπίτσι (520 μ.)-Γκορτσούλα
(630 μ.)-Χαρέλα (840 μ.)-Κρανιά (1.040 μ.)-Ράχη-Ξέραχο
(1.400 μ.)-Διάσελο-Μικρό Ξέραχο (1.530 μ.)-Κόκκαλα
(1.750 μ.)-Αλαταριά (1.900 μ.)-Ράχη Αλαταριάς-Τρία Ρόμπολα Σκούρτας (2.300 μ.).

2000 δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στα υπόλοιπα
μέλη του συλλόγου να πεζοπορίσουν με ασφάλεια
και να γνωρίσουν αυτό το όμορφο δίκτυο.

Η δεύτερη φωτογραφία είναι στο Ρέμα Αράπη στην θέση «Δέση Αράπη» υψόμετρο (345 μ.) στο σημείο που
βρήκαν τον Ηλία, όπου και βρίσκεται το εκκλησάκι που
τοποθετήθηκε εις μνήμην του.

τον καθαρισμό και την σηματοδότηση του δικτύου
έτσι ώστε να παραδώσουμε ένα πραγματικό κόσμημα στην ορειβατική κοινότητα με σεβασμό πάντα στο βουνό, ολοκληρώνοντας έτσι με αυτόν τον
τρόπο το «όνειρό τους».

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 μέλη του
Ε.Ο.Σ. Καρίτσας με την καθοδήγηση και προτροπή
του προέδρου τους Ηλία Ξηρομερίτη αποφάσισαν
να ξεκινήσουν τον καθαρισμό του συγκεκριμένου
δικτύου.
Όμως δεν πρόλαβαν...
Τον Ιούνιο του καλοκαιριού του 2011 ο Ηλίας
«πέταξε» για την γειτονιά των αγγέλων…
Τα χρόνια που ακολούθησαν τα μονοπάτια άρχισαν να κλείνουν σε τέτοιο βαθμό που ίσα-ίσα να
μπορεί κάποιος να διακρίνει το εναπομείναν ίχνος.
Αυτό όμως οδήγησε κάποιους που έψαχναν
παλιές διαδρομές στον Όλυμπο να μπαίνουν δειλά-δειλά στα μονοπάτια του δικτύου ψάχνοντας
τις διαδρομές τις οποίες όμως γέμισαν ασυνάρτητα με κορδέλες μπλε, κόκκινες, κίτρινες, καπάκια
μαρμελάδας, αυτοκόλλητα, μικρά πινακίδια διαφόρων χρωμάτων, μία κατάσταση δηλαδή απαράδεκτη και άναρχη, η οποία προσέβαλε το βουνό και
θα οδηγούσε όσους πεζοπορούσαν σε αυτό, σε
κίνδυνο να χαθούν ή ακόμη και να τραυματιστούν
θανάσιμα.
Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που
μας ενεργοποίησε ως σύλλογο να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό και πρωτίστως σε ένδειξη σεβασμού στον Ηλία και τα υπόλοιπα παιδιά του
Ε.Ο.Σ. Καρίτσας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε

ΧΡΟΝΙΚΑ

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η τρίτη φωτογραφία μας δείχνει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς καταρράκτες του δικτύου στο Ρέμα Αράπη ο
οποίος και πήρε το όνομά του, τον καταρράκτη Ηλία υψόμετρο (850 μ.).

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙ - ΜΙΚΡΗ ΖΗΡΙΑ
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Κείμενο – φωτογραφίες: Μ. Βέττερ

Τ

ην Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 μέλη της Ε.Ο.Φ. με
αρχηγό την Μάγια Βέττερ μετακινήθηκαν με
Ι.Χ. μέχρι τον Ορεινό Ξενώνα της Ε.Ο.Φ. στο Κεφαλάρι Κορινθίας και έλαβαν μέρος στην εκδήλωση
«ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ» και στην διαμαρτυρία για την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στην οροσειρά του βουνού με κύριους διοργανωτές τον ΕΟΣ Κορίνθου και τον Σύλλογο «Δίκτυο προστασίας Ζήρειας» καθώς επίσης
έλαβαν μέρος και στην επιχείρηση «Καθαρισμός και
συντήρηση του μονοπατιού Κεφαλάρι - Μικρή Ζήρεια». Η δραστηριότητα είχε μεγάλη συμμετοχή με
πολλά νέα Άτομα και πολλούς Συλλόγους αλλά και
με μεγαλύτερη συμμετοχή από τον ΕΟΣ Κορίνθου.
Για τον καθαρισμό του μονοπατιού οι εθελοντές ξεκίνησαν με κόφτες, κορδέλες και πολύ κέφι
και ανοίγοντας τα σημεία όπου η πυκνή βλάστηση είχε κλείσει το μονοπάτι με κλαδιά, παράλληλα
κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας λόγω του κορονοϊού. Έτσι η ομάδα με ασφάλεια πραγματοποίησε την ανανέωση της σηματοδότησης του μονοπατιού Κεφαλάρι Μικρή Ζήρεια μέχρι τα Πηγάδια
καθώς έγινε και έλεγχος στη σηματοδότηση στο
δάσος μετά τα Πηγάδια.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
ΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Ο ΛΑΜΠΡΑΝΑΡΧΗΣ

Τον συνόδευσαν ελάχιστοι συγγενείς στην
τελευταία κατοικία. Εμείς, δυστυχώς, δεν
παρευρεθήκαμε να του απευθύνουμε το τελευταίο αντίο.
Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να τον
αποχαιρετήσουμε μέσω του περιοδικού της
Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων, στην
οποία έγινε μέλος το 1978 και υπηρέτησε αργότερα από τη θέση του προέδρου για 7 χρόνια (1995-2002), όπου έδωσε όλο του το πάθος για τον πολιτισμό και την φυσιολατρία.
Επί θητείας του η Ομοσπονδία απέκτησε
τον σημερινό χώρο, όπου λαμβάνουν χώρα
πολλές δραστηριότητες, συνελεύσεις, χοροί
κ.α.
Υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα.
Στο αρχείο του Ζήνωνα η αίτηση του γράφει Κωνσταντίνος Γαντζίας με Α.Μ. 1298
και έγινε τακτικό μέλος στις 17 Φεβρουαρίου 1953.
Από το 1955 συμμετείχε σε Διοικητικά Συμβούλια του Συνδέσμου σε διάφορους τομείς
με αξιόλογη δράση. Αλλά πως βρέθηκε στο
Ζήνωνα, όπως αναφέρει ο ίδιος στο λεύκωμα της 60κονταετηρίδας:
«τον ψάρεψε σε ένα δρόμο του Πειραιά και
τον έφερε στο Ζήνωνα ο Γιώργος Ντάλλας,
άξιο και δυνατό στέλεχος του συνδέσμου,
μαζί με τον Μίμη Μιταντσή, και αμέσως οι
δυο τους ενθουσιασμένοι, την επόμενη μέρα,

ανέβηκαν στο Μοναστηράκι για να εφοδιαστούν με ορειβατικό εξοπλισμό».
Αυτός ο ενθουσιασμός του χάρισε πολλές
χαρές στις εκδρομικές και ορειβατικές εξορμήσεις. Και στην συνέχεια, ήρθε η Σαλαμίνα
με το Λαμπρανό.
Έτσι έγινε Λαμπρανάρχης.
Τι να θυμηθούμε όλοι όσοι τον ακολουθούσαμε τα Σαββατοκύριακα. Γίναμε μια μεγάλη ομάδα. Ξεχωριστή θέση κατείχε η γιορτή
των Θεοφανείων και το κόψιμο της πίτας
(έργο της Αύρας Συρμαλάκη) πλάι στη θάλασσα.
Το ερειπωμένο σπιτάκι πάνω το λόφο με το
αναμμένο τζάκι του, μας φιλοξένησε τις χειμωνιάτικες μέρες και μας διασκέδαζε με την
σάτιρα και τις ατάκες του ο Γιάννης Ανδρεάκος, ενώ τις καλοκαιρινές βραδιές στη θάλασσα ανάβαμε φωτιά ανάμεσα στους βράχους όπου μαγειρεύαμε σκορδομακάρονα
και ψήναμε ψάρια.
Το ξενύχτι τελείωνε με τραγούδια από την
μελωδική φωνή της Καίτης.
Αξέχαστες στιγμές. Καλό Παράδεισο φίλε.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Ε

ν μέσω πανδημίας, έφυγε από κοντά
μας ο Ντίνος Γαντζίας, παλιό μέλος
του Ζήνωνα.

ΧΡΟΝΙΚΑ

της Αγγελικής Γ. Μπουλιέρη

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα
• τηλ.: 210.38.07.093
τηλ. & fax: 210.38.06.924
email: eof@otenet.gr /
www.eoffisiolatria.gr

ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Μάρνη 20, 104 33 Αθήνα
• τηλ.: 210.52.35.149
email: attikosomilos@gmail.com /
www.attikosomilos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 2cv
CITROEN
Θεσσαλονίκης 38, 118 54 Θησείο
Αθήνα
• τηλ.: 210.34.60.761
email: info@2cvclub.gr /
www.2cvclub.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Δάμωνος 8, 112 53 Αθήνα
• τηλ.: 210.86.23.843
email: ofaktis@gmail.com /
www.ofaktis.gr

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ζαΐμη 45, 106 82 Αθήνα
• τηλ.: 210.82.18.401 (2 γραμμές)
fax: 210.88.11.520
email: info@poa.gr / www.poa.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ»
Αγίου Κωνσταντίνου 12, 104 31
Αθήνα
• τηλ. & fax: 210.52.23.669

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ»
Αριστοτέλους 64, 104 32 Αθήνα
• τηλ.: 210.82.24.777 &
fax: 210.82.24.351
email: panas1927@yahoo.com /
www.panas.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ
Ζωναρά 6 Νεάπολις Αθηνών
Τ.Κ. 114 72
• τηλ. & fax: 210.64.00.795
www.athlodrasis.com
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»
Βατατζή 11 Τ.Θ. 3274 Τ.Κ. 114 72
Αθήνα
• τηλ.: 6974.070.997
email: goumerios@yahoo.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πραξιτέλους 121, 185 32 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.77.561
www.odoiporikos.gr

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Κ. Γέμελου 119, 184 53 Νίκαια
• τηλ. & fax: 210.49.08.666
email: ofon2009@gmail.com /
www.ofon.gr

«ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κάνιγγος 6, 185 34 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.25.520
email: sfop_olympos@yahoo.com

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΦΟΙΒΟΣ»
Κιθαιρώνος 12, 185 40 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.35.387
email: Foivospeiraia@yahoo.com /
www.foivospeiraia.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μεσσηνίας 14-16, 185 34 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.70.814
fax: 210.41.30.632
email: info@fop.gr / www.fop.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΖΗΝΩΝ»
Κολοκοτρώνη 80, 185 35 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.70.810
fax: 210.41.29.100
email: zhnwn@otenet.gr
www.facebook.com/zinonpireas

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Καραΐσκου 30-32, 185 32 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.74.094
www.facebook.com/kristallis.sfop
krystallisclub.wordpress.com
email: sfospkrystallis@gmail.com

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
«Ο Φυσιολάτρης»
Βρυούλων 69 & Ικονίου, 184 50
Νίκαια
• τηλ. & fax: 210.49.30.470
email: info@fysiolatris.gr /
www.fysiolatris.net

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Μιλτιάδου & Δραγούμη 30,
151 22 Μαρούσι
• τηλ. & fax.: 210.80.64.663 /
6977 785 599

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
25η Οδός Πλατεία Αγ. Τριάδας
εντός Δημαρχείου Ελληνικού
κ. Άλκης Δημητρακόπουλος
• τηλ.: 6947.502.409
email: sfe1985@gmail.com

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Αμισσού & Ανδρέα Λεντάκη,
172 37 Υμηττός Τ.Θ. 76029
• τηλ.: 210.76.25.856
email: foy@otenet.gr / info@foy.gr /
www.facebook.com/foymittos1955

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Μεσολογγίου 40, 142 31 Νέα Ιωνία
• τηλ.: 210.27.75.367 &
fax: 210.27.10.631
email: fusi26@otenet.gr /
www.foni.org.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Πλωμαρίου 2, Αγ. Μαρίνα Νέας
Μάκρης Αττικής 190 05
• τηλ.: 2294091611
email: foszouberi@gmail.com

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ

Φωκίωνος Νέγρη Τ.Θ. 125, 195 00
Λαύριο
• τηλ. & fAX: 2292-025369
email: eeolavrioy@gmail.com
www.facebook.com /eeolavrioy

Σόλωνος 2, 383 33 Βόλος
• τηλ.: 2421-024290
fax: 2421-027053
email: panvolou@yahoo.gr /
www.panvolou.blogspot.com
www.facebook.com/
pages/-/50325136794

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΡΟΜΠΑ»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127, ΓΡΑΦΕΙΟ 807
(8ος όροφος), Τ.Κ. 115 24,
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ
• τηλ.: 6942.598.220
email: rompa.omilos@gmail.com

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πλ. Παναγοπούλου 4 Αγρίνιο, 301 00
• τηλ.: 2641-026984 2641-024767
fax: 2641-059349
email: info@geagr.gr /
www.geagr.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Ελπίδος 52, Συκιές 566 25 Θεσ/νίκη
• τηλ.: 231-0622418 & 638300
fax: 231-0638301
email: info@bao.gr / www.bao.gr

Ιθακησίου 1, Τ.Κ. 602 00 Λιτόχωρο
Πιερίας
• τηλ.: 2352-084200
email: info@fslo.gr / www.fslo.gr
facebook: ΦΣΛ Ολυμπος

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Τραπεζούντος 6, 546 43
Θεσσαλονίκη

Δήμος Ανατολικού Ολύμπου,
Τ.Κ. 600 63 Λεπτοκαρυά Πιερίας
• τηλ.: 2352-031585
email: seo_leptokaruas@yahoo.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καλαποθάκη 20, 546 24
Θεσσαλονίκη
• τηλ.: 231-0273280

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πλατεία Αριστοτέλους 5, 546 24
Θεσσαλονίκη
• τηλ. & fax: 231-0224710
email: info@seoreivaton.gr /
www.seoreivaton.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
- ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ
“ΝΕΑ ΖΩΗ”
Χατζηαργύρη 1, 383 33 Βόλος
• τηλ.: 2421-035915
email: eov.zoi@gmail.com

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γραβιάς 30, Λαμία, Τ.Κ. 351 00
• τηλ.: 6974033121
email: ofylamias@gmail.com

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ
Δημ. Βότση 42 Πάτρα, 262 21
• τηλ. & fax: 261-0274356

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΪΣΤΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Λάϊστα Ζαγορίου Ιωάννινα
Τ.Κ. 440 10
• τηλ.: 26530-22654 &
2651047621 Τούλα Ποάλα

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Παναρκάδων 11 Τρίπολη,
Τ.Κ. 221 00
• τηλ.: 271-0231368
fax: 27950-22086

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Μαινάλου 36 Τρίπολη, Τ.Κ. 22 100
• τηλ. & fax: 2710 231 081

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
Κυριάκι Βοιωτίας Τ.Κ. 320 06
• τηλ.: 6909.192.890
email: eoskyriakiou@gmail.com
www.oreivatikos-kiriakiou.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ «Η ΓΚΟΥΡΑ»
• τηλ.: 210.26.23.728
email: nouli.mitropoulou@gmail.com
users.sch.gr/geioanni/sels=omilos=gkoura/fysiolatriikosomilos_goura_index.htm

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Μίνωος 55 TK. 72100
Άγιος Νικόλαος Κρήτης
• τηλ.: 28410-24217 &
6948.040.401
email: orivatikos@yahoo.gr

Άρεως 16 Φλώρινα, 531 00
• τηλ.: 6973.218.603
www.foof.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

• τηλ.: 6938426877
ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
email: myronas1981@hotmail.gr

Διάβα Καλαμπάκας, 42200 Τρίκαλα
• τηλ.: 6973.218.603
email: grmountainleaders@gmail.com
www.hmla.com.gr

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΟΛΟΥ Ο «ΠΑΝ»

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
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