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Τ ο περιοδικό μας «Εκδρομικά Χρονικά», πλέον «εκδίδεται» σε ηλεκτρονική μορφή και έχετε ενημερω-

θεί πως θα το διαβάζετε.

Στο τέλος του 2018, εκδίδεται το Β΄ Τεύχος με δράσεις από Ιούλιο-Δεκέμβριο 2018.

Δυστυχώς αρχίσαμε με οδυνηρά γεγονότα και κλείνουμε το Β΄ εξάμηνο του 2018 με ίδια. Στις 10 Ιου-

νίου 2018 γιόρτασε η Ομοσπονδία την «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» στην όμορφη, καταπράσινη 

κατασκήνωση, που ευγενικά μας παραχώρησε το Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ. Δυστυχώς στις 23 Ιουλίου 2018, πολ-

λά όμορφα μέρη της Αττικής, καταστράφηκαν από τις φονικές πυρκαγιές εκείνης της ημέρας. Κάηκαν 

οι κατασκηνώσεις, στο ΜΑΤΙ- Αττικής του Σωματείου μας «ΠΑΝ» Αθηνών και της «Ε.Ο.Φ.» Αθηνών. Δυ-

στυχώς η «Ε.Ο.Φ.» θρήνησε τέσσερα μέλη της που «έφυγαν» μέσα στις φλόγες, μαζί με τα πολλά άλλα 

θύματα. Ας τους θυμούνται οι συγγενείς και οι φίλοι τους.

Στο τέλος του έτους, είδαμε καταστροφικές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, σεισμούς, τσουνάμι στην Ιν-

δονησία, Ινδία και αλλού, με πολλά θύματα. Κάποιοι λένε ότι η φύση μας ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ. Κάνουν όλοι αυτοί 

μεγάλο λάθος! Η φύση, που μας έδωσε και μας δίνει ακόμη πλουσιοπάροχα (άραγε ως πότε;), τα αγαθά 

της, δεν μας εκδικείται. Όλοι μας, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ, με όλα αυτά που κάνουμε σε βάρος της 

φύσης (κόψιμο χιλιάδων δένδρων, ρύπανση, οι βιομηχανίες, μπάζωμα ρεμάτων κ.ά.), δεν μας εκδικείται. 

ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ!!! Και να θυμηθώ ένα κινέζικο απόφθεγμα (θυμόσοφος λαός κι αυτοί σαν 

τους Έλληνες), «Αν θες να μεγαλουργήσει ένα Έθνος, εκπαίδευε παιδιά. Αν θες να φάει μια πόλη φύτεψε 

ένα σπόρο ρύζι, κι αν θες να σώσεις μια πόλη, φύτεψε ένα δέντρο».

Καλή χρονιά

και το 2019 πιο αισιόδοξο

Βασίλης Ε. Κατσαντώνης

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

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

Κ α λ ή  χ ρ ο ν ι ά 
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Η ελληνική γλώσσα ξεκίνησε ως ένα παρακλά-
δι της ινδοευρωπαϊκής που αποκόπηκε από 

τον υπόλοιπο ινδοευρωπαϊκό κορμό, όπως συνέ-
βη και με πολλές άλλες γλώσσες γνωστές σήμερα, 
αλλά και με μερικές που εξαφανίστηκαν χωρίς να 
αφήσουν ίχνη. Η θεωρούμενη ως κοιτίδα των Ινδο-
ευρωπαίων ίσως βρίσκεται στη σημερινή Ουκρα-
νία, αυτό όμως πολύ μικρή σημασία έχει για την 
κατοπινή ιστορία των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, 
οι οποίες, συνεχίζοντας όλες την ίδια πρωτογλώσ-
σα, έδωσαν γλωσσικές μορφές που κλήθηκαν κατά 
εποχές και κατά περιοχές να παίξουν τον δικό τους 
ιστορικό ρόλο η καθεμιά – έναν ρόλο που προφα-
νώς δεν συνδέεται με ιδιαιτερότητες της γλώσσας 
αλλά με τις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες που 
αντιμετώπισαν και κλήθηκαν να υπηρετήσουν οι 
ομιλητές του κάθε επιμέρους κλάδου.

Φτάνοντας οι Έλληνες στη Βαλκανική χερσόνη-
σο, εγκαταστάθηκαν στις νοτιότερες περιοχές της, 
τη σημερινή Ελλάδα. Περίπου το 2000 π.Χ. ο κορ-
μός των Ελλήνων πρέπει να βρέθηκε στην περιοχή 
της σημερινής Μακεδονίας ή λίγο βορειότερα, και 
στη συνέχεια εξαπλώθηκε προς νότον, όπου η ελ-
ληνική μαρτυρείται από τον 16ο/ 15ο αιώνα ως το 
1200 π.Χ., κατά τη μυκηναϊκή εποχή, έχοντας απο-
κτήσει τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν 
από τις υπόλοιπες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.

Εδώ συνάντησαν πληθυσμούς με διαφορετικό 
πολιτισμό, προσαρμοσμένους στο φυσικό περι-
βάλλον της Ελλάδας και των νησιών της, με τους 
οποίους αναμείχθηκαν, υιοθετώντας δικά τους πο-
λιτισμικά χαρακτηριστικά. Οι γλώσσες που μιλού-
σαν οι προγενέστεροι κάτοικοι της Ελλάδας δεν μας 
είναι γνωστές, γιατί η δράση της ελληνικής σε αυτές 
ήταν καταλυτική: τις εξαφάνισε, αφομοιώνοντας 
γλωσσικά τους ομιλητές της, τους λεγόμενους Προ-
έλληνες. Πρόκειται για την πρώτη δυναμική παρέμ-
βαση της ελληνικής στον προϊστορικό κόσμο, από 
την οποία δεν έχουν χαθεί μόνο οι λεπτομέρειες 
αλλά βασικά κομμάτια του παζλ. Την ιστορία αυτή 
την ανασυνθέτουμε με υποθέσεις, βασισμένες στα 
στοιχεία που οι προελληνικές αυτές γλώσσες άφη-
σαν στην ελληνική – αλλά και στις προφανείς πολι-
τισμικές ομοιότητες του ελληνόφωνου μυκηναϊκού 
πολιτισμού με προγενέστερους, όπως ο μινωικός. 
Σε πολλά σημεία η ιστορία συμπλέκεται με τη μυθο-

λογία, η οποία προφανώς απηχεί ιστορικά γεγονό-
τα, συχνά όμως δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε 
την πραγματικότητα από τον μύθο – ο Τρωικός πό-
λεμος και η Αργοναυτική εκστρατεία είναι δύο χα-
ρακτηριστικές περιπτώσεις.

Η πρώτη απόλυτα εξακριβωμένη εξάπλωση 
των Ελλήνων στα παράλια της Μικράς Ασίας γίνε-
ται με τον Α’ Αποικισμό, οπότε η ελληνική, ή καλύ-
τερα οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι (αιολικές, ιωνι-
κές, δωρικές, κτλ., καθώς κάθε πόλη χρησιμοποιεί 
τη δική της διαλεκτική μορφή), ευνοημένες από την 
έλλειψη ενότητας που χαρακτηρίζει την πολιτική 
υπόσταση των Ελλήνων, μεταφέρθηκαν στην άλλη 
πλευρά του Αιγαίου.

Αν η πρώτη αυτή εξάπλωση αναβαθμίζει τον 
ρόλο της ελληνικής στα παράλια του Αιγαίου, ο Β’ 
Αποικισμός (8ος-6ος αι. π.Χ.) φέρνει σε επαφή την 
ελληνική με τις γλώσσες πολλών παραλιακών περι-
οχών της Ανατολικής (αλλά και της Δυτικής) Μεσο-
γείου (άλλων Ινδοευρωπαίων, όπως οι Ιταλικοί λαοί, 
οι Κέλτες, λαοί ευρύτερου τμήματος της Μικράς 
Ασίας, ή Σημιτών, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες, οι 
Εβραίοι, ίσως ακόμη και Καυκάσιων, και άγνωστης 
προέλευσης, όπως οι Ετρούσκοι). Οπωσδήποτε 
μιλάμε για ένα πλέγμα σχέσεων που γίνεται πολυ-
πλοκότερο, και μια αναβάθμιση του ρόλου της ελ-
ληνικής στον παγκόσμιο γλωσσικό χάρτη, δεν συνέ-
βη όμως τότε κάποια ανατροπή παρόμοια με αυτή 
που θα δούμε κατά την ελληνιστική εποχή. Προφα-
νώς οι επαφές οδηγούν σε διγλωσσία, τα εμπορικά 
κέντρα της εποχής πρέπει να τα αντιληφθούμε ως 
πολυπολιτισμικά και πολύγλωσσα – αλλά σε καμία 
περίπτωση ως ελληνόφωνα. Πρόκειται κυρίως για 
εμπορικούς σταθμούς, τους οποίους οι Έλληνες 
αναπτύσσουν παράλληλα με τους Φοίνικες.

Η Κύπρος και η Σικελία δεν είναι τα μόνα σημεία 
επαφής τους: Έλληνες και Φοίνικες συναναστρέ-
φονται ο ένας τον άλλο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, 
με αποτέλεσμα την καθοριστική, για τον ελληνικό 
πολιτισμό, υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου 
και τη δημιουργία του ελληνικού. Είναι αδιαμφισβή-
τητο ότι η υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου 
από τους Έλληνες, η προσαρμογή του ως ελληνι-
κού, και η διάδοσή του αφενός στους Ρωμαίους, 
ίσως μέσω των Ετρούσκων, και από τους Ρωμαί-
ους σε όλους τους Ευρωπαίους, και αφετέρου, 

Η επιρροή της Ελληνικής γλώσσας  
στις γλώσσες του κόσμου

Επιμέλεια Βασίλης Κατσαντώνης
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αργότερα, στους Αρμένιους, στους Σλάβους και σε 
άλλους λαούς είναι από τις κρισιμότερες στιγμές 
στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού.

Κάποιες σημιτικές γλώσσες, όπως π.χ. η αιγυ-
πτιακή και η εβραϊκή της Βίβλου, μας είναι καλά 
μαρτυρημένες και σε αυτές μπορούμε να ανι-
χνεύσουμε πρώιμα ελληνικά δάνεια. Λέξεις όπως 
psntryn (< ψαλτήριον), swmpnyh (< συμφωνία), 
qytrs (< κίθαρις), yyn (πιθ. < οίνος), mkrh (< μάχαι-
ρα) αποτελούν τέτοια δάνεια στη βιβλική εβραϊκή.

Ένας άλλος λαός με τον οποίο οι Έλληνες βρέ-
θηκαν σε επαφή είναι οι Ετρούσκοι. Μέσω των Ελ-
λήνων αποίκων στην Ιταλική χερσόνησο πέρασαν 
στην ετρου- σκική λέξεις, όπως eleiva (< έλαίFα ή 
ελαιFον), culiXna, culcna (< κύλιχνα), και κύρια ονό-
ματα, π.χ. Aivas (< ΑίFας), Artumes (< ’Άρταμις), 
Atalanta (< Άταλάντα).

Κλασική εποχή
Η κλασική εποχή χαρακτηρίζεται από τη δημιουρ-
γία μιας πολιτισμικής παραγωγής, σε πολλά επί-
πεδα, ανάμεσά τους και στο γλωσσικό, η οποία 
θα καθορίσει την πορεία του δυτικού πολιτισμού 
και θα συμβάλει στη θέση της ελληνικής ακόμη και 
στον σημερινό κόσμο. Τα πράγματα αυτά δεν γί-
νονται βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη, και οι 
εξελίξεις οφείλονται σε συνδυασμό μιας πληθώρας 
παραγόντων.

Ας επιχειρήσουμε μια σύντομη περιγραφή: Από 
την προηγούμενη περίοδο είχε εδραιωθεί στην ελλη-
νική μια κατάσταση διαλεκτικής ποικιλίας, η οποία 
είναι ολοζώντανη και κατά την κλασική εποχή. 
Ωστόσο, η ενότητα των Ελλήνων κατά την αντιμε-
τώπιση των Περσών, η μεγαλύτερη κινητικότητα 
μεταξύ των ελληνικών πόλεων, βοηθούμενη και 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις, και άλλοι παράγο-
ντες συντέλεσαν στο ξεπέρασμα του γλωσσικού 
τοπικισμού και στη βαθμιαία ωρίμανση της ιδέας 
να χρησιμοποιείται μια κοινή ελληνική γλώσσα, κάτι 
που συνέβη την επόμενη περίοδο. Κατά την κλα-
σική εποχή οι κυριότεροι υποψήφιοι να αναλάβουν 
αυτό τον ρόλο ήταν δύο, η ιωνική και η αττική. Τον 
5ο αιώνα π.Χ. η διάλεκτος που φαινόταν να κερδίζει 
αυτό το παιχνίδι ήταν η ιωνική, που είχε αποκτήσει 
κύρος ως γλώσσα του πεζού επιστημονικού λόγου 
με τα έργα του Ηροδότου (Αλικαρνασσός, δωρική 
αποικία), του Ιπποκράτη (Κως, δωρική αποικία). 
Στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα όμως η Αθήνα έγινε 
η μεγάλη πολιτική δύναμη και το πνευματικό και πο-
λιτιστικό κέντρο της Ελλάδας. Πολίτες από τις πό-
λεις που ανήκαν στην Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία έφερ-
ναν τις υποθέσεις τους στα αθηναϊκά δικαστήρια 
και χιλιάδες υπηρετούσαν στο αθηναϊκό ναυτικό ως 
κωπηλάτες. Στον Πειραιά, το μεγάλο εμπορικό κέ-
ντρο της Ανατολικής Μεσογείου, υπήρχε πολυπλη-
θής κοινότητα μετοίκων από όλη την Ελλάδα. Έτσι, 

το τελευταίο τρίτο του 5ου αιώνα π.Χ. εξαπλώθηκε 
η χρήση και η γνώση της αττικής διαλέκτου. Πρόκει-
ται για τα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου, 
ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την ήττα της Αθήνας 
από τη Σπάρτη αλλά ταυτόχρονα την ισχυροποί-
ηση της αττικής ως φιλολογικής γλώσσας. Τον 4ο 
αιώνα π.Χ. στη γραμματεία χρησιμοποιήθηκε σχε-
δόν μόνο η αττική (π.χ. Ξενοφών, Ισοκράτης, Πλά-
των, Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Έφορος). Μεγάλο 
μέρος του λεξιλογίου του δυτικού πολιτισμού που 
σχετίζεται με τη φιλοσοφία, τις επιστήμες κτλ. δημι-
ουργείται αυτή την εποχή. Η ίδια η λέξη φιλοσοφία 
και μέρος του φιλοσοφικού λεξιλογίου, π.χ. αναλυ-
τικός, συνθετικός, συλλογισμός κτλ., είναι δημιουρ-
γήματα αυτής της περιόδου. Νέες λέξεις σχηματίζο-
νται για την απόδοση νέων απαραίτητων εννοιών: 
σε κείμενα π.χ. του Ιπποκράτη συναντούμε πλήθος 
νέων ιατρικών όρων, όπως κεφαλαλγία «πονοκέ-
φαλος», φλεβοτομία «τομή φλέβας», καρδιαλγικός 
«που υποφέρει από πόνο στην καρδιά» κτλ.

Η αποφασιστικότερη στιγμή έρχεται όταν ο Φί-
λιππος της Μακεδονίας υιοθετεί την αττική κοινή 
ως επίσημη γλώσσα του κράτους του στα μέσα 
του 4ου αιώνα π.Χ. Ο Φίλιππος επέλεξε την αττι-
κή και όχι τη μακεδονική ως επίσημο όργανο επι-
κοινωνίας, αφού η μακεδονική ήταν μια διάλεκτος 
εντελώς άγνωστη στους υπόλοιπους Έλληνες, και 
επίσης μια διάλεκτος χωρίς καμία λογοτεχνική καλ-
λιέργεια, χωρίς κανένα λογοτεχνικό και φιλολογικό 
κύρος, επομένως δεν θα μπορούσε να σταθεί ως 
κοινό όργανο επικοινωνίας των Ελλήνων. Η αττική 
ήταν ακριβώς το αντίθετο.

Ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή εποχή
Το πέρασμα στην ελληνιστική εποχή (και στην ελ-
ληνορωμαϊκή, που ακολουθεί) σημαδεύεται από 
την απότομη εξάπλωση του ελληνισμού με τις κα-
τακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τις επι-
πτώσεις που η εξάπλωση αυτή είχε στην ελληνική 
ιστορία και επομένως στη γλώσσα. Πρόκειται για 
την εποχή κατά την οποία οι Έλληνες, υπό τον 
Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, οργανώνονται 
για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο κράτος που, ακόμη 
και όταν διασπάται στα ελληνιστικά βασίλεια των 
διαδόχων, δεν έχει καμία σχέση με τις αυτόνομες 
πόλεις-κράτη που χαρακτήριζαν την προηγούμε-
νη περίοδο. Πρώτη επίπτωση όλων αυτών ήταν 
η συρρίκνωση και η σταδιακή εξαφάνιση των αρ-
χαίων διαλέκτων, προς όφελος μιας εξελιγμένης 
μορφής της αττικής, που την ονομάζουμε Κοινή. 
Δεύτερη, ότι με τον Μ. Αλέξανδρο η κοινή αττική 
διαδόθηκε σε όλες τις περιοχές που κατέκτησε 
και έγινε η επίσημη γλώσσα της καθημερινής επι-
κοινωνίας στις πολυάριθμες ελληνικές πόλεις που 
ιδρύθηκαν από αυτόν και τους διαδόχους του στην 
Αίγυπτο, στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στον 



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

6

ιρανικό κόσμο ως την Ινδία. Με άλλα λόγια έγινε η 
γλώσσα των εμπορικών συναλλαγών (lingua franca) 
αλλά και η γλώσσα του πολιτισμού και του πνεύ-
ματος (Kultursprache) πολλών ανατολικών λαών. 
Λαοί όπως Αιγύπτιοι, Πέρσες, Εβραίοι κ.ά. άρχισαν 
μάλιστα να μιλούν ελληνικά, συχνά ξεχνώντας τις 
δικές τους γλώσσες.

Η απότομη αύξηση της επικράτειας στην οποία 
μιλιόταν η ελληνική γλώσσα, η χρήση της ως βασι-
κού και αργότερα μοναδικού οργάνου επικοινωνί-
ας σε μια μεγάλη περιοχή και η χρήση της, επίσης, 
ως κοινού οργάνου επικοινωνίας σε μια περιοχή 
ακόμη μεγαλύτερη, πραγματικά μετέβαλε οριστικά 
τους ορίζοντες της ελληνικής γλώσσας, προμηνύ-
οντας ως έναν βαθμό εξελίξεις που επρόκειτο να 
συμβούν τους επόμενους αιώνες.

Οι επαφές των Ελλήνων με τους Πέρσες, που 
την προηγούμενη περίοδο ήταν πολεμικές, όταν η 
Περσική Αυτοκρατορία καταλύθηκε από τον Μέγα 
Αλέξανδρο και τα εδάφη της πέρασαν σε ελληνική 
κυριαρχία, έγιναν σχέσεις συνύπαρξης. Στην ελλη-
νιστική περίοδο πρέπει να πέρασαν από την ελλη-
νική στην περσική λέξεις όπως μέσο περσ. denar 
(< δηνάριον [που είναι βέβαια λατινικό δάνειο]), 
μέσο περσ. drahm (< δραχμή [απ’ όπου και το δρά-
μι]), μέσο περσ. almas ‘διαμάντι’ (< αδάμας), μέσο 
περσ. asem «ασήμι» (< άσημος).

Όπως ξέρουμε, η ελληνική κατάκτηση έφτασε 
μέχρι την Ινδία, και στη μέση ινδική βρίσκουμε λέ-
ξεις όπως stratega (< στρατηγός), meriakha (< με-
ριδιάρχης), anakaya (< αναγκαίος), khalina (< χαλι-
νός), paristoma (< περίστρωμα «κάλυμμα»), kastira 
(< κασσίτερος).

Ως γνωστόν, η εποχή της πολιτικής κυριαρχί-
ας των Ελλήνων στην Ανατολική Μεσόγειο περνάει 
σχετικά γρήγορα. Στο προσκήνιο εμφανίζεται ένας 
άλλος λαός, που με τη δυναμική του παρουσία 
θα επηρεάσει καθοριστικά τις τύχες της Ελλάδας 
και της Ευρώπης για αιώνες. Πρόκειται για τους 
Ρωμαίους, οι οποίοι θα κατακτήσουν σταδιακά 
τον ελλαδικό χώρο και θα απλωθούν στις περισ-
σότερες από τις περιοχές που βρίσκονταν υπό 
ελληνική κυριαρχία, όπως η Μικρά Ασία, η Μέση 
Ανατολή και η Αίγυπτος. Το 146 π.Χ. είναι το έτος 
ολοκλήρωσης της ρωμαϊκής κατάκτησης της κυ-
ρίως Ελλάδας, ενώ η ελληνιστική Αλεξάνδρεια θα 
βρεθεί υπό ρωμαϊκή κυριαρχία το 30 π.Χ.

Το ιστορικό σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Η ελ-
ληνομάθεια όμως στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαι-
τίας της πολιτισμικής επικράτησης της ελληνικής, 
είναι τόσο ευρεία που επί ανατολικού εδάφους το 
παιχνίδι για τη λατινική είναι χαμένο (με εξαίρεση 
τη βαλκανική λατινική, που θα δώσει αργότερα τη 
ρουμάνικη και τη βλάχικη). Παρά το ότι η λατινι-
κή είναι η γλώσσα του κατακτητή, το πολιτισμι-
κό κύρος της ελληνικής, που έχει ήδη φτάσει στην 

ίδια τη Ρώμη, δεν αφήνει περιθώρια στη λατινική 
να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στην επόμενη 
εποχή, που είναι η βυζαντινή.

Στη Δύση, η επίδραση της ελληνικής είναι επί-
σης μεγάλη: Στη λατινική εισέρχεται μεγάλο πλή-
θος λέξεων: apotheca (< αποθήκη [δείτε και παλιό 
άρθρο]), cathedra (< καθέδρα), cinnamomum (< 
κιννάμωμον), cuberno (< κυβερνώ) [νομίζω πως 
το λατινικό ρήμα είναι guberno αλλά έτσικι αλλιώς 
αμφισβητείται αν πρόκειται για ελληνικό δάνειο], 
historia (< ιστορία), ma- china (< δωρ. μαχανά 
[αττ. μηχανή]), nauta (< ναύτης), palma (< παλά-
μη), philosophia (< φιλοσοφία), rheuma (< ρεύμα), 
schola (< σχολή) [> αγγλ. school κτλ.], πρβ. και 
το brachium (< βραχίων), που έδωσε το βενετσ. 
brazzo (> νεοελλ. μπράτσο, μια νεοελληνική λέξη 
που ανήκει στα αντιδάνεια).

Ένα σπουδαιότατο γεγονός έρχεται επίσης να 
καθορίσει την παγκόσμια ιστορία αυτή την εποχή, 
και αυτό δεν είναι άλλο από τη χριστιανική θρη-
σκεία. Η ελληνική έγινε η γλώσσα της νέας θρησκεί-
ας, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την κατοπινή 
της εξέλιξη στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο. 
Τα Ευαγγέλια και τα υπόλοιπα κείμενα της πρώι-
μης χριστιανικής γραμματείας μεταφράζονται στα 
λατινικά και σε άλλες γλώσσες λαών που υιοθέτη-
σαν τον χριστιανισμό. Μέσω της μετάφρασης των 
θρησκευτικών κειμένων στη λατινική, το θρησκευ-
τικό της λεξιλόγιο επίσης επηρεάζεται: angelus (< 
άγγελος) [> αγγλ. angel], apostolus (< απόστολος), 
episcopus (< επίσκοπος) [> αγγλ. bishop], martyr (< 
μάρτυρ), propheta (< προφήτης) [> αγγλ. prophet], 
και από αυτό, όπως φαίνεται, περνούν επίσης δά-
νεια σε άλλες γλώσσες.

Τευτονικοί λαοί δανείζονται επίσης λεξιλόγιο, 
όπου πάλι στη θρησκευτική γλώσσα βρίσκουμε 
σήμερα λέξεις όπως (γερμ.) Kirche, (αγγλ.) church, 
που ανάγονται σε αυτή και στην επόμενη περίοδο: 
προέρχονται και οι δύο από το Κυρι(α)κόν (δώμα) 
«(οίκος) του Κυρίου, εκκλησία».

Οι Γότθοι και οι Αρμένιοι, τον 4ο αιώνα μ.Χ., υι-
οθετούν επίσης τον χριστιανισμό και τα Ευαγγέλια 
μεταφράζονται στη γοτθική και στην αρμενική. Γε-
νικά αυτή η διαδικασία του προσηλυτισμού λαών 
στη χριστιανική θρησκεία έχει ενδιαφέρον και από 
γλωσσολογική άποψη αλλά και από πολιτισμική γε-
νικότερα. Πολλοί λαοί, μέσω αυτής της διαδικασίας, 
εισήλθαν για πρώτη φορά στην εποχή της εγγράμ-
ματης φάσης τους, απέκτησαν δηλαδή για πρώτη 
φορά γραπτή μορφή της γλώσσας τους και – επομέ-
νως – σύστημα γραφής. Όλοι μας ξέρουμε την ιστο-
ρία της δημιουργίας αλφαβήτου για τους Σλάβους, 
όταν, κατά την επόμενη περίοδο, ο Κύριλλος και ο 
Μεθόδιος μετέφρασαν τα Ευαγγέλια στην, ονομαζό-
μενη σήμερα, παλαιά εκκλησιαστική σλαβική.

(Συνεχίζεται)
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Τ ην 1η Δεκεμβρίου 2018, και ημέρα Σάββατο, 

ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Όλυ-

μπος» γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας του σε 

μία ωραία τελετή, που έγινε στο Α΄ Δημοτικό Σχο-

λείο Λιτοχώρου, στην κατάμεστη αίθουσα του αμ-

φιθεάτρου του Σχολείου.

Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρό-

εδρος της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. κος Κατσαντώνης Βασί-

λης, καθώς και άλλα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. της 

Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. κ.κ. Παγουλάτος Δημήτριος, Κων-

σταντινόπουλος Γεώργιος, Μηλιαράκης Γεώργιος, 

Ζαχαρής Ευστράτιος και το Αριστίνδην μέλος κος 

Πρίντεζης Γεώργιος.

Η γιορτή άρχισε με χαιρετισμούς των επισήμων, 

πρώτος ο Πρόεδρος του Φ.Σ.Λ. «Όλυμπος» κος 

Καρανικόλας Αναστάσιος, αναφερόμενος στην 

ιστορία του Συλλόγου, την μετονομασία αυτού, τις 

δυσκολίες επιβίωσης του Φ.Σ.Λ. «Όλυμπος» και 

την σημερινή ανανέωση, με την ελπίδα γιγάντωσής 

του χωρίς προβλήματα.

Ακολούθησε ο Πρόεδρος της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. κος Κα-

τσαντώνης Βασίλης, με ευχές για πρόοδο και μα-

κροημέρευση και τέλος ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου 

κος Δημόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος μαζί με 

τις ευχές του, υποσχέθηκε πλήρη στήριξη στις 

ανάγκες του Φ.Σ. Λιτοχώρου.

Στην συνέχεια έγινε προβολή Video, διάρκειας 12 

περίπου λεπτών, με θέμα την ιστορική διαδρομή 

του Συλλόγου.

Κατόπιν έγινε δεύτερη προβολή Video, διάρκειας 

7 περίπου λεπτών, με προσωπικές στιγμές, πα-

λαιών μελών, από την ζωή τους στο Σύλλογο, οι 

οποίοι πρόκειται να τιμηθούν στην συνέχεια, με 

το τέλος του Video, έγιναν οι απονομές πλακετών 

στα τιμώμενα πρόσωπα και στον κο Γκρίνια Δημή-

τριο, που έλαβε και τον τίτλο του Επίτιμου Προ-

έδρου και συγκινητικές στιγμές από τις αναμνή-

σεις τους, από την πολύχρονη συμμετοχή τους, 

σε ορειβασίες, εκδρομές και διάφορες εκδηλώσεις 

του ΣΕΟ Λιτοχώρου-Φ.Σ. Λιτοχώρου.

Τις απονομές έκαναν τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Φ.Σ.Λιτοχώρου με πρώτο τον Πρόε-

δρο κο Καρανικόλα Αναστάσιο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., αρχίζοντας πρώτα 

από τον Πρόεδρο κο Κατσαντώνη Βασίλη.

Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας στον 

Πρόεδρο του Φ.Σ.Λιτοχώρου κο Καρανικόλα Ανα-

στάσιο για τα 50 χρόνια ζωής του Συλλόγου, από 

τον Πρόεδρο της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. κο Κατσαντώνη Βα-

σίλη με ένα σύντομο λόγο με ευχές για την μελλο-

ντική πορεία του Φ.Σ.Λιτοχώρου.

Τέλος ο Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 

κος Σκουτέλης Παράσχος σαν αδελφό Σωματείο, 

όπως ανέφερε, έκλεισε την ωραία αυτή γιορτή, με 

μία εμπνευσμένη σύντομη ομιλία.

Και, η Γενική Γραμματέας Φ.Σ.Λιτοχώρου, η οποία 

παρουσίασε και όλη την τελετή κα Γκεβεζούδη Βε-

νετία, έκλεισε την βραδιά αποχαιρετώντας μας, με 

πολλές ευχαριστίες για την συμμετοχή όλων μας.

Μετά το τέλος της γιορτής η Γ. Γραμματέας του 

Φ.Σ.Λιτοχώρου κα Γκεβεζούδη Βενετία μαζί με 

μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ.Λιτοχώρου, δεξιώθηκαν 

τους επισκέπτες των Αθηνών, τον Πρόεδρο και 

τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. σε κοσμικό κέ-

ντρο στο ΔΙΟΝ, με τοπικά ψητά κρέατα και ντόπιο 

κρασί. Γύρω στα μεσάνυχτα αποχαιρετισθήκαμε 

ευχαριστώντας τους για την φιλοξενία τους. 

Πολλές ευχές για υγεία, 

καλές κορφές και στα...;;;

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια του 
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

του Γιώργου Μηλιαράκη, Δεκέμβριος 2018
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Π ριν πέντε χρόνια επισκέφθηκα τη βόρεια 
Σερβία μαζί με άλλους δύο φίλους. Εκτελού-

σαμε, κατά κάποιον τρόπο, επίσημη αποστολή του 
Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο να διδάξουμε 
στους Σέρβους τρόπους ανάπτυξης του οικοτουρι-
σμού. Την ευθύνη του προγράμματος είχε αναλάβει 
η «Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη». Ήταν μήνας 
Μάρτιος κι ακόμα έκανε κρύο. Ταξιδέψαμε με το 
δικό μου τζιπάκι οδικώς και, αφού διασχίσαμε τη 
Fyrom και τη νότια Σερβία, φθάσαμε στο Βελιγράδι, 
όπου και διανυκτερεύσαμε. Την άλλη μέρα συνεχί-
σαμε για τη βόρεια Σερβία, την περιοχή της Βοϊβο-
ντίνας, έχοντας μαζί μας μια Σέρβα μεταφράστρια.

Φθάνοντας στη Βοϊβοντίνα μας έκανε εντύπω-
ση ο απέραντος κάμπος που απλώνεται μεταξύ 
των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Ακολουθώντας 
την Εθνική οδό Βελιγραδίου-Μάτροβατς-Ζάγκρεμπ, 
στρίψαμε δεξιά προς την κωμόπολη Ρούμα και κα-

Στην άγνωστη Βοϊβοντίνα
Ένα ταξίδι στη Βόρεια Σερβία

του Γιώργου Σφήκα

Η Μονή Ραβάνιτσα.

Συνάντηση στα γραφεία του τοπικού Συλλόγου. 
Η κοπελίτσα με τα μαύρα μαλλιά σπουδάζει 
ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Βελι-
γραδίου.
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ταλήξαμε στο χωριό-λουτρόπολη Ίριγκ. Μείναμε 
σ’ ένα ξενοδοχείο της εποχής του Τίτο, χωρίς με-
γάλες ανέσεις. Όμως αυτό το παλιομοδίτικο κτίριο 
διέθετε μια τεράστια πισίνα-κολυμβητήριο με θερ-
μό ιαματικό νερό, όπου μπορούσαν οι πελάτες να 
κάνουν το μπάνιο τους ακόμη και το καταχείμωνο.

Τις επόμενες μέρες απολαύσαμε τη ζεστή φιλο-
ξενία του ντόπιου πολιτιστικού συλλόγου, που πε-
ριλάμβανε συζητήσεις, γεύματα, ξεναγήσεις και ένα 
βραδινό ξεφάντωμα με γνήσια τσιγγάνικη ορχήστρα.

Η περιοχή παρουσίαζε όμως ιδιαίτερο του-
ριστικό ενδιαφέρον, καθώς εκεί κοντά βρίσκεται 

Λουτρόπολη Ίριγκ. Οι βίλλες των νεόπλου-
των έχουν κάνει κι εδώ την εμφάνισή τους.

Σπίτια στο χωριό Βρυτνίκ.
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το Εθνικό Πάρκο «Φρούσκα Γκόρα». Πρόκειται 
για μια χαμηλή οροσειρά, δίπλα στον ποταμό 
Δούναβη, που σκεπάζεται με απέραντα δράση, 
όπου ζουν πολλά σπάνια θηλαστικά και πουλιά: 
αγριογούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια κ.λπ. Η έκτα-
ση του Ε.Π. είναι 25.393 εκτάρια ενώ μαζί με 

την περιφερειακή ζώνη φθάνει 66.090 εκτάρια. 
Έχουν καταμετρηθεί 211 είδη πουλιών και μετα-
ξύ αυτών ο σπίνος Βασιλαητός (Aquila heliaca).

Η περιοχή παρουσιάζει και μεγάλο ιστορικό ενδι-
αφέρον στις πλαγιές της Φρούσκα Γκόρα υπάρχουν 
αξιόλογα σερβικά μοναστήρια, επηρεασμένα αρχι-

Το Hotel Termal με τα ιαματικά spa.

Το εσωτερικό της Μονής Ραβάνιτσα.

Μπροστά στο μοναστήρι της Ραβάνιτσα, με 
μέλη του τοπικού συλλόγου και τη μεταφρά-
στριά μας.
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τεκτονικά από το μπαρόκ της Κεντρικής Ευρώπης.
Φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την 

ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε σε 
πιο κατάλληλη εποχή, εκεί κατά τις αρχές Ιουνίου, 
οπότε έρχεται η άνοιξη σ’ αυτά τα όμορφα μέρη.

Επισκεφθήκαμε επίσης μερικά χωριά της περι-

οχής όπου οι κάτοικοι εκτρέφουν κότες, χήνες και 
γουρουνάκια. Από το γουρούνι φτιάχνουν λουκάνι-
κα, παστό, σαλάμια και άλλους σχετικούς μεζέδες 
ενώ η σαλάτα τους ήταν από μια ποικιλία λάχανου 
που αντέχει στο κρύο και στα χιόνια και την κάνουν 
επίσης τουρσί.

Στα χωριά το στόμιο του πηγαδιού καλύ-
πτεται με αυτό το... σπιτάκι, για να μην το 
κλείνουν τα χιόνια το χειμώνα. Η Μονή Γιάζακ.
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Έπειτα από αναρρίχηση και κατάβαση 

που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες και 

σε αντίξοες συνθήκες, οι δύο Έλληνες ορειβά-

τες Αντώνης Συκάρης και ο Γιώργος Μαρίνος 

κατέκτησαν την κορυφή του όρους Μανασλού 

στα Ιμαλάια, την 8η υψηλότερη κορυφή του κό-

σμου.

Τα δύο μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων ορειβα-

τών ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου το οδοι-

πορικό τους για το Νεπάλ και έφτασαν μετά 

από οκτώ ημέρες στο base camp του βουνού.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν σύμμαχος, η 

υγεία τους άργησε να σταθεροποιηθεί και λίγο 

έλειψε να εγκαταλείψουν. Τελικά η πίστη στην 

επιτυχία και η εμπειρία τους, ήταν οι κυριότε-

ροι παράγοντες που τους βοήθησαν την περα-

σμένη Παρασκευή στις 6 το πρωί να πατήσουν 

στην 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Το Μανασλού, γνωστό και ως Κουτάνγκ βρί-

σκεται στα Ιμαλάια και συγκεκριμένα στην πε-

ριοχή Μανσίρ Χιμάλ του Νεπάλ. Το όνομα του 

σημαίνει «Βουνό του Πνεύματος». Για πρώτη 

φορά κατακτήθηκε το 1956 από τους Τόσιο 

Ιμανίσι και Γκιαλζεν Νόρμπου, μέλη Ιαπωνικής 

αποστολής, γι’ αυτό άλλωστε οι Ιάπωνες θεω-

ρούν το Μανασλού ως «δικό τους» βουνό, όπως 

οι Άγγλοι το Έβερεστ, όπως εξηγεί το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων. Αξίζει να τονιστεί ότι 64 

ορειβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από 

φονικές χιονοστιβάδες, στη διαδρομή προς την 

κορυφή.

Ο 56χρονος Συκάρης έγινε ο πρώτος Έλλη-

νας που κατακτά τρία βουνά του ορειβατικού 

«Γκραν Σλαμ», όπως ονομάζουν οι ορειβάτες 

τις 14 κορυφές του κόσμου που έχουν ύψος 

μεγαλύτερο των 8.000 μέτρων. Το Έβερεστ το 

2017 -υψηλότερη κορυφή στα 8.848 μέτρα- 

μαζί με τον Μάικ Ευμορφίδη, το Καντσενούγκα 

(8.586μ.) τον περασμένο Μάιο με τον Φώτη Θε-

οχάρη και τώρα το Μανασλού (8.163μ.) με τον 

Γιώργο Μαρίνο.

πηγή: www.newsbeast.gr

Πηγή φωτογραφίας: ΑΜΠΕ

Έλληνες ορειβάτες κατέκτησαν  
την 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου. 

Αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους στα Ιμαλάια. 
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ε.Ο.Α.Ο. «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018

Η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκδρομές μονοήμερες και διήμερες
• Διάσχιση του φαραγγιού του Ασωπού.

Την Κυριακή, 26/8/18, κάναμε μια ποταμοδιά-
σχιση του Ασωπού ποταμού στη Φθιώτιδα.

• Πεζοπορία και μπάνιο στην Αίγινα.
Το Σάββατο, 15/9/18, κάναμε μια εξόρμηση 
στην Αίγινα. Οι πεζοπόροι έκαναν 2 διαδρομές 
από τον Ταξιάρχη στην Πέρδικα. Στο νησάκι 
Μονή απολαύσαμε το μπάνιο μας.

• Σοφικό και Λουτρά Ωραίας Ελένης (Κορινθία).
Την Κυριακή, 23/9/18, κάναμε μια εκδρομή στη 
Κορινθία. Πεζοπορήσαμε από το Σοφικό-Θέ-
ατρο «Σολυγεία» μέχρι τον Κόρφο και κάναμε 
μπάνιο στον Κόρφο και στα Λουτρά της Ωραί-
ας Ελένης.

• Σαββατοκύριακο στην Άνδρο.
Στις 29 και 30 Σεπτέμβρη επισκεφτήκαμε τη 
φανταστική Άνδρο, φτάνοντας στο Γαύριο με 
το F/B από Ραφήνα. Περπατήσαμε στο καλο-
διατηρημένο δίκτυο των μονοπατιών της (Δι-
ποτάματα-Πάνω Κάστρο-Κοχύλου-Κόρθι και 

Πυθάρα-Απατούρια-Στενιές-Γιάλια), κολυμπή-
σαμε στα κρυστάλλινα νερά της (Γιάλια-Κόρθι) 
και περιηγηθήκαμε στα αξιοθέατα στην Χώρα 
(Αρχ.Μουσείο, Αφανής Ναύτης, Μουσείο σύγ-
χρονης Τέχνης, Κάστρο) και επισκεφτήκαμε το 
Μπατσί, το σπήλαιο Αλαδινού, τις πηγές Μέ-
νητες και το μουσείο Ελιάς στο Πιτροφό.

• Φαράγγι Φλαμπουρίτσας (Ζήρια)-Γκούρα.
Το Σάββατο, 13/10/178, πραγματοποιήσαμε 
μια εκδρομή στη Ζήρια και στα Τρίκαλα Κοριν-
θίας. Κάναμε 2 πεζοπορικές διαδρομές στο Φα-
ράγγι Φλαμπουρίτσας-Βαρνεβό-Μάρκου Λάκ-
κα-Μαρκάσι και επισκεφτήκαμε το οροπέδιο 
της Ζήριας, τη Μονή Αγ. Βλασίου και τα Μεσαία 
Τρίκαλα.

• Φαράγγι Αγάλης (Δίρφυ)-Άγιος Αθανάσιος.
Οι ορειβάτες ανέβηκαν στην κορυφή της Δίρ-
φυς (Δέλφι 1743μ.) και οι πεζοπόροι περπάτη-
σαν στο Φαράγγι της Αγάλης.

• Άστρος-Μονή Λουκούς-Έπαυλη Ηρώδη.
Το Σάββατο, 3/11/18, κάναμε μια εκδρομή στον 
Πάρνωνα, στο Άστρος και το Ελληνικό. Επισκε-
φτήκαμε τη Μονή Λουκούς και Έπαυλη Ηρώ-
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

δη του Αττικού και περπατήσαμε στην Αρχαία 
Θυρέα και στα τείχη του Ελληνικού.

• Αμφίκλεια-μονή Ιερουσαλήμ (Παρνασσός).
Την Κυριακή, 11/11/178, κάναμε μια εκδρομή στον 
Παρνασσό. Περπατήσαμε στην Αγία Ιερουσαλήμ 
και στο φαράγγι του Κεραμιδιού στην Αμφίκλεια.

•  Βυτίνα-Αλωνίσταινα-Χιονιοδρομικό Κέντρο 
Μαινάλου.
Την Κυριακή, 25/11/18, περπατήσαμε από το 
Χιονοδρομικό Κέντρο του Μαινάλου μέχρι την 
Αλωνίσταινα και επισκεφτήκαμε και την Βυτίνα.

• Δελφοί-Αράχοβα (Παρνασσός)-Άμφισσα.
Το Σάββατο 1/12 επισκεφτήκαμε τους Δελ-
φούς και την Άμφισσα και ανεβήκαμε στο Κω-
ρύκειον Άντρο.

• Πάτρα-Μονή Ομπλού & Αχάϊα Κλάους.
Το Σαββατοκύριακο επισκεφτήκαμε την πρω-
τεύουσα της Αχαϊας. Ξεναγηθήκαμε στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο και στον Μυκηναϊκό οικισμό και 
νεκροταφείο της Βούντενης. Επισκεφτήκαμε τον 
Άγιο Ανδρέα, το Ωδείο, την οινοποιία Αχάϊα Κλά-
ους και το Κάστρο Πατρών και περπατήσαμε 
από την Μονή Ομπλού μέχρι την Αχάϊα Κλάους 
και το φαράγγι καταρρακτών του Φιλιούρα.

• Μονοπάτι του Εφιάλτη (Καλλίδρομο).
Πεζοπορία από την Ανάβρα μέχρι τις Θερμο-
πύλες. Επίσκεψη στη Μονή Δαμάστας και 
μπάνια στις θερμές πηγές Κουνιαβίτη.

• Δάσος αναψυχής Τατοϊου.
Πεζοπορία στο δάσος Τατοίου με ξενάγηση στα 
πρώην Βασιλικά Ανάκτορα.

Πολυήμερες εκδρομές.
• 3-11/7/18 9ήμερες Διακοπές στην ΚΑΡΠΑΘΟ.

Αρχές Ιουλίου κάναμε διακοπές στη μαγευ-
τική Κάρπαθο. Επισκεφτήκαμε την γραφική 
Όλυμπο, το Διαφάνι, το Απέρι, τη Σπόα, το 
Μεσοχώρι, τις Μενετές και το Όθος. Κολυ-
μπήσαμε στις καλλίτερες παραλίες της Δι-
αφάνι, Φοινίκι, Αμμοπή, Λευκό, Άπελλα και 
Κυραπαναγιά και κάναμε ημερήσιες εκδρο-
μές στην Κάσο (Αρμάθια) και στο νησί των 
Σαρακηνών Σαρία.

• 27-29/8 Αρχαία ΕΠΙΔΑΥΡΟ-Ύδρα-Σπέτσες.
Εκδρομή στο πανέμορφο Ναύπλιο και το βρά-
δυ επίσκεψη στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου 
όπου παρακολουθήσαμε τις «Θεσμοφοριά-
ζουσες» του Αριστοφάνη. Τη δεύτερη επισκε-
φτήκαμε την ηρωική Ύδρα όπου κάναμε 3ωρη 
πεζοπορία και μπάνιο και την τελευταία ημέρα 
πήγαμε στις γραφικές Σπέτσες όπου πεζοπο-
ρήσαμε μέχρι την Αγία Μαρίνα και τη σπηλιά 
Μπεκίρη και ξεναγηθήκαμε στα αξιοθέατα του 
νησιού.

• 3-6/8 Ανάβαση στο Γράμμο–Λίμνη Γκίστοβα.
Οδοιπορικό στο Γράμμο με ανάβαση στην κο-
ρυφή του (Τσούκα Πέτσικ 2520μ.) και την λίμνη 
Γκίστοβα) αλλά και τη διάσχισή του από Πληκά-
τι-Καταρράκτες-Σκάλα-Ηρώον 2100μ.-Γκέσος-
Αετομηλίτσα πραγματοποίησε η ορειβατική 
ομάδα του Φυσιολάτρη. Διαμονή στο μαγευτικό 
Αγριολούλουδο στο Πληκάτι.
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• 11-16/8 Ανατ. Κρήτη–Ιεράπετρα-Γαϊδουρονήσι.
Με ορμητήριο το κάμπινγκ Κουτσουνάρι της Ιε-
ράπετρας περπατήσαμε τα φαράγγια Σαρακή-
νας, Ζάκρου και Αγίων Πάντων της Ανατ. Κρή-
της. Επισκεφτήκαμε της Ιεράπετρα, τη Σητεία, 
τον Άγιο Νικόλαο, τη Σπιναλόγκα, την Κάτω Ζά-
κρο, το Φοινικόδασος Βάι και κάναμε ημερήσια 
εκδρομή στο υπέροχο Γαϊδουρονήσι.
Στο Ηράκλειο επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, τον Τάφο του Καζαντζάκη και την 
Κνωσσό και στις Αρχάνες πεζοπορήσαμε και 
ανεβήκαμε στο Γιούχτα, στον Αφέντη Χριστό και 
στο χωριό Παρασπόρι παρακολουθήσαμε το το-
πικό Πανηγύρι με Κρητική μουσική και κρητικά 
εδέσματα.

• 5-9/9 Προσκύνημα στη Πάτμο-Λειψοί.
Πενθήμερη εκδρομή στο νησί της Αποκάλυψης 
του Ιωάννη πραγματοποιήσαμε στις αρχές του 
Σεπτέμβρη.
Επισκεφτήκαμε το Σπήλαιο της Αποκαλύψε-
ως, τις Μονές του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, του 
Ευαγγελισμού και της Ζ. Πηγής. Περπατήσαμε 
στους Κήπους-Βαγιά-Αγ. Δημήτριο-Κάθισμα 
Απωλλού-Παναγιά Γερανού και κολυμπήσα-
με στις παραλίες, Αγριολιβάδι, Πέτρα, Λάμπη, 
Ψιλή Άμμος, Βαγιά και Γερανός. Ακόμα κάναμε 
μια ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς.

• 3ήμερη στο Καρπενήσι–Ανάβαση στο Βελούχι.
Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου (26-28/10) 
κάναμε μια υπέροχη εκδρομή στο Καρπενήσι 
Ευρυτανίας, με πεζοπορίες στο Πλατανόδασος 

Σπερχειάδας, στο Μαυρίλο (Γιορτή Κάστανου) 
και στο Κρίκελο και με επισκέψεις στη Μονή 
Προυσού, το Μεγ. Χωριό και το Κεφαλόβρυσο. 
Οι ορειβάτες ανέβηκαν στο Βελούχι (2314μ.) και 
στη συνέχεια έφτασαν στο Μαυρίλο Φθιώτιδας.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η σκακιστική ομάδα του Φυσιολάτρη αναδείχθηκε 
Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος Ελλάδας για το 
2018.

Η εφηβική ομάδα κατέκτησε την 3η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων.

Οι μικροί σκακιστές μας κατέλαβαν στα Πρω-
ταθλήματα Αττικής την 1η θέση στο παμπαίδες-8 
ετών, την 2η θέση στους παμπαίδες-12ετών και 
την 2η θέση στους παίδες-16ετών, δείγμα της σο-
βαρής δουλειάς που γίνεται από τους προπονητές 
μας. Ακόμα είχαμε ατομικές διακρίσεις στα Πανελ-
λήνια Ατομικά πρωταθλήματα.

Ο Φυσιολάτρης διοργάνωσε με επιτυχία 2 
τουρνουά σκάκι: Διεθνές «Τιμή στην Εθνική Αντί-
σταση», σε συνεργασία με το δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιω-
άννη Ρέντη, με συμμετοχή 250 σκακιστών από όλη 
την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και το Φυσιολα-
τρικό με συμμετοχή 180 σκακιστών.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σο Β΄ εξάμηνο παρακολουθήσαμε 3 θεατρικές 
παραστάσεις και επισκεφθήκαμε 2 αρχαιολογικά 
μουσεία. Επίσης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-
αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Μ ετά τις καλοκαιρινές διακοπές μας πραγ-
ματοποιήσαμε την πρώτη διήμερη εκδρομή 

μας στην Τήνο και επισκεφτήκαμε πολλά χωριά 
του νησιού. Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου την 
εορτάσαμε στην τριήμερη εκδρομή μας, στο κατα-
φύγιό μας στην Παύλιανη και βρεθήκαμε πάλι εκεί 
στις 24-25 Νοεμβρίου, όπου κάναμε τις γύρω πο-
ρείες μας, αλλά επισκεφτήκαμε και το χωριό Βάρ-
γιανη στον Παρνασσό.

Η επόμενη ημερήσια εκδρομή μας έγινε στην 
Μονή Οσίου Λουκά, Αγία Άννα και είχε την ίδια 
επιτυχία, όπως και οι προηγούμενες. Στα γραφεία 
μας η Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας με μικρούς και 
μεγάλους ήταν λαμπρή και το 2018 έκλεισε με το 
Μέγαρο Μουσικής, όπου παρακολουθήσαμε την 
ετήσια Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ΕΡΤ με την 
συμφωνική ορχήστρα και την χορωδία της σε ένα 
πλούσιο, υπέροχο, εορταστικό πρόγραμμα.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ο «ΦΟΙΒΟΣ» 
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Ο Φυσιολατρικός Όμιλος ΡΟΜΠΑ τον Ιού-

λιο 2018 οργάνωσε ταξίδι στην Τανζανία με 

κύριο σκοπό την ανάβαση στην κορυφή του Κιλιμά-

ντζαρο. Η προσπάθεια των 11 μελών του που συμ-

μετείχαν, στέφθηκε με επιτυχία καθώς όλοι κατάφε-

ραν να ανέβουν στην κορυφή UHURU PEAK, 5.895 

μ., ψηλότερη κορυφή της Αφρικής. Στη συνέχεια 

η ομάδα πήγε σε σαφάρι στα πάρκα Serengeti και 

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΑ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ngorongoro και ολοκλήρωσε το 20ήμερο ταξίδι με δι-

αμονή στο νησί της Ζανζιβάρης, με επισκέψεις στα 

μνημεία της αλλά και με βουτιές στον κοραλλιογενή 

βυθό της.

Τον Αύγουστο ο Όμιλος οργάνωσε καλοκαι-

ρινή απόδραση για μία εβδομάδα στη Σέριφο με 

καθημερινές πεζοπορίες και επίσκεψη στα παλιά 

μεταλλεία.

Από τον Σεπτέμβριο ξεκίνησαν οι όπως πάντα 

μαζικές πεζοπορικές εξορμήσεις του Ομίλου, στην 

Ευρυτανία στο Κρίκελο, στο φαράγγι των Μύλων 

στο Βόρειο Ταΰγετο, στα μονοπάτια του Αχιλλέα 

και του Μαγεμένου Δάσους στο Μαυρίλο Φθιώτι-

δας συμμετέχοντας και στην γιορτή του κάστανου, 

στη νέα διαδρομή του Μαινάλου που συνδέει το 

Ροεινό με την Αλωνίσταινα, στη Μονή Κλειστών και 

το Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα, στον Πάρνωνα 

στη Μεγάλη Τούρλα και τη μονή Μαλεβής, στον 

Παρνασσό σε πορεία από το Κωρύκειο Άντρο έως 

τους Δελφούς και στην Οίτη στην καταβόθρα και 

την Πυρά του Ηρακλέους. Ένα πλούσιο πρόγραμ-

μα εξορμήσεων και δραστηριοτήτων είναι η συνέ-

χεια για το 2019!
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
Ε.Ο.Φ. Κατασκήνωση 65 χρόνια

Η χρονιά είχε ξεκινήσει αισιόδοξα. Γιορτάζα-
με τα 85 χρόνια του συλλόγου και συγχρό-

νως τα 65 χρόνια της Κατασκήνωσης μας.
Στο Μάτι σε ένα χέρσο τόπο στήθηκαν σταδι-

ακά οι βασικές υποδομές και άρχισε να δημιουρ-
γείται ένα μικρό χωριό. Κατασκηνώσεις αρχικά, οι-
κίσκοι αργότερα, καντίνα, θεατράκι, γήπεδα μπά-
σκετ και βόλεϊ, παιδικές χαρές και μια τελευταία 
προσθήκη το εκκλησάκι των Αγίου Γεωργίου και 
Προφήτη Ηλία συμπλήρωσαν ένα μοναδικό περι-
βάλλον. Πεύκα, ευκάλυπτοι, οπωροφόρα δένδρα, 
πόες και άπειρα λουλούδια και αναρριχώμενα δη-
μιούργησαν έναν επίγειο παράδεισο. 

Η κατασκήνωση για το Σύλλογο ήταν κάτι παρα-
πάνω από ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον, εξέφραζε 
την ψυχή της ΕΟΦ, ήταν συνυφασμένη με 
την ύπαρξή της και… όλα αυτά χάθη-
καν την αποφράδα ημέρα της 23ης 
Ιουλίου. Η κατασκήνωση κατα-
στράφηκε ολοσχερώς από 
την πυρκαγιά. Μόνο αλώβη-
το το εκκλησάκι να μας θυ-
μίζει την τελευταία αμέριμνη 
συγκέντρωση που κάναμε 
με την γιορτή του Προφήτη 
Ηλία. Τη θλίψη και την οδύνη 
μεγιστοποιεί ο άδικος χαμός 
τεσσάρων αγαπητών φίλων κα-
τασκηνωτών. Άγγελε, Αγγελική, Νίκο, 
Σωσώ θα σας θυμόμαστε πάντα.

Η ΕΟΦ βαθιά λαβωμένη προσπαθεί να 
συνέλθει από το αναπάντεχο χτύπημα, να σταθεί 
στα πόδια της μέσα στις στάχτες και τα αποκαΐ-
δια. Θα συνεχίσει να ζει με την βοήθεια όλων μας. 
Όμως τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Το χαμόγελο 
θα αργήσει να φανεί στα χείλη μας.

Στην κατασκήνωσή μας στο Μάτι Αττικής στις 
20 Ιουλίου εορτάσαμε στο εκκλησάκι μας την εορ-
τή του Προφήτη Ηλία.

Νίκος Νίντος πρόεδρος της Ε.Ο.Φ.

Στην κατασκήνωση μας στο Μάτι Αττικής στις 20 
Ιουλίου εορτάσαμε στο εκκλησάκι μας την εορτή 

του Προφήτη Ηλία. Σήμερα 24. Ιουλίου ξημέρω-
σε η μεγάλη καταστροφή, η φωτιά, το μαύρο, 
οι στάχτες, ο θάνατος, τα δάκρυα, για τέσσερα 
αγαπημένα μέλη της Ε.Ο.Φ. φίλους και κατασκη-
νωτές μας.

Αιωνία η μνήμη τους, πάντα θα είναι κοντά μας, 
κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Ας γεμίσουμε το κενό που 
μας άφησαν, με αγάπη και προσφορά για κάθε συ-
νάνθρωπό μας, για κάθε εοφίτη…

Δημήτρης Παγουλάτος

Ένας παράδεισος χάθηκε. Η Κατασκήνωσή μας 
στο Μάτι Αττικής εξαφανίστηκε και άφησε πίσω 
ένα σεληνιακό τόπο, χωρίς ίχνος πράσινου, ούτε 
σπιτάκια και δυστυχώς το κυριότερο απ’ όλα χά-

θηκαν ανθρώπινες ζωές. Τέσσερεις δικοί 
μας άνθρωποι, φίλοι μας, έφυγαν 

από την όμορφη ζωή που είχαν 
στην Κατασκήνωση, και από 

τις οικογένειές τους, για να 
ταξιδέψουν πολύ μακριά.

Ο Άγγελος Μάσχας και 
η Αγγελική Μάσχα, όπως 
έζησαν όλη τους τη ζωή 
αγκαλιασμένοι και αγαπη-

μένοι, έτσι έφυγαν και για το 
μακρινό τους ταξίδι, αγκαλια-

σμένοι... 
Η Σοφία Γιαννακοπούλου ή 

(Σωσώ) όπως τη ξέρουμε οι περισσό-
τεροι, με το χαμόγελό της και την κουλτούρα 

της, θα την θυμόμαστε να σχολιάζει τις παραστά-
σεις στην Επίδαυρο και όχι μόνο.

Και τελευταίος, ο αγαπητός, σε όλους μας Νί-
κος Χατζόπουλος. Πάντα χαμογελαστός, δραστή-
ριος, μερακλής με τα μεζεδάκια του, τα ουζάκια 
του και την αισιόδοξη στάση ζωής που είχε υιο-
θετήσει και ήταν πάντα κεφάτος και σε όλα μέσα.

Κάηκε η Κατασκήνωση στο Μάτι, κάηκαν και οι 
παιδικές αναμνήσεις από τα ξέγνοιαστα καλοκαίρια, 
τα γέλια, τα παιχνίδια και παιδικές φωνές. Όμως 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι, όπως έμεινε όρθια η 
εκκλησούλα μας, έτσι θα ξανανθίσει ο χώρος, θα ξα-
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ναπρασινίσει και θα ακουστούν και πάλι γέλια και 
φωνές μικρών και μεγάλων με μια μεγάλη και παντο-
τινή υπενθύμιση για τους ανθρώπους που πέρασαν 
από τη ζωή αυτή και δεν υπάρχουν πλέον ανάμεσά 
μας. Όμως πάντα θα υπάρχουν στις καρδιές μας.

Α ρε το Mάτι. Που πήγαινα μικρός στον Τέτε 
και παίζαμε. Ομολογώ όχι πολλές φορές λόγω του 
ότι ήμασταν μικρά τότε. Όμως οι εικόνες που έχω 
είναι απερίγραπτες. Δρόμοι και σοκάκια γεμάτοι 
ζωή. Όμορφες ήσυχες γειτονιές με ανθρώπους ευ-
διάθετους. Γραφικά εξοχικά σπιτάκια, ζώα γύρω - 
γύρω και γενικότερα έβλεπες και άκουγες ζωή. Και 
αυτό το πράσινο. 

Έπειτα πήγα πιο μεγάλος ξανά εκεί. Είδα τις 
παραλίες του, πλέον... πάλι αντίκρισα τα όμορφα 
σοκάκια με την γεμάτα πράσινη ζωή και τους αν-

θρώπους εκεί. Ήμασταν ήλοι μαζί. Ήμουν με τους 
φίλους μου. Και τώρα;;; Τι αντικρύζω; αντικρύζω 
το ίδιο με τότε; Τι πήρε την θέση του; Στάχτη; Σιγή; 
Πίκρα και κλάμα; Ενώ έβλεπα παντού χαμόγελα;

Και αυτό που με τρώει το τελευταίο διάστημα 
είναι το...γιατί Θεέ μου;

Σπύρος Λοβέρδος

Πόσο αλήθεια όλα... Σε ευχαριστούμε που έσωσες 
τους φίλους μας, ευχαριστώ και τη Γεωργία που 
έσωσε τους γονείς, τα ανίψια και το σκύλο μου τε-
λευταία στιγμή... Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν 
οι ζωές που χάθηκαν άδικα, θα φροντίσουμε να 
μείνουν ζωντανοί μέσα από τις αναμνήσεις και τις 
προσπάθειες μας... Μπράβο και πάλι μπράβο...

Ελίνα Χρά

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Πραγματικά διάβασες τη σκέψη μου. Ό,τι και να 
πω λίγο είναι. Εύχομαι να βρούμε δύναμη, υπομονή 
κι επιμονή να καταφέρουμε, να μοιάζει με το πριν 
κάποτε. Να προσθέσω ότι έχουμε χάσει τον παπ-
πού μας στο 1ο λιμανάκι που κόντεψα κι εγώ εκεί 
να μην αντέξω.

Μυρτώ Ερωτόκριτου Καλογεροπούλου

Οι υπέροχες αναμνήσεις που έχω από το Μάτι 
και την ΕΟΦ αντιμάχονται τη βαθύτατη θλίψη και 
πικρία που μου προκαλούν οι εικόνες που βλέ-
πω. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για 
να ξαναφτιάξουμε ό,τι χάθηκε. Το οφείλουμε σε 
όσους βρίσκονται εκεί - αλλά κυρίως, σε όσους δεν 
είναι πια μαζί μας.

Fernando Fern

Αλληλεγγύη, Αγάπη, Σεβασμός, Ενότητα, Τιμιότη-
τα, Προσφορά, Συνεργασία, Ευγνωμοσύνη, Δύ-
ναμη!!! Αυτά και μόνο χρειάζονται τώρα. ΟΛΟΙ 
ΑΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ. Ένα μεγάλο μπράβο 
στον ξάδερφο μου Aristotelis Konstantinidis που 
έσωσε την γιαγιά μας (που δεν κατάφερα εγώ) 
από την φωτιά και ξαναγύρισε και έσωσε και τα 
άλλα 5 άτομα που ήταν εκεί. Είμαστε πολύ περή-
φανοι για σένα. Σε αγαπάμε πολύ. Μπράβο σε 
όσους προσπάθησαν, προσπαθούν και θα προ-
σπαθούν.

Ισμήνη Καφετζοπούλου

Πόνος βουβός. Καρδιά μαγκωμένη. Το γιατί περιτ-
τό. Ζωές απλά, χάθηκαν. Έτσι. Σκέψεις, αναμνή-
σεις, παιδικά χρόνια χαραγμένα καλά! Δυστυχώς 

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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δεν θα μπορέσω να σου δείξω αυτά που έχω να 
σου πω...

Κωνσταντίνος Τζιβιάς

Όλα θα ξαναγίνουν όπως πριν! Όπως τους αξίζει! 
Όμορφα και πράσινα! Με αγάπη και ενότητα. Και το 
κτήμα της ΕΟΦ θα ζωντανέψει ξανά, θα ακουστούν 
παιδικά γέλια και θα ξανασμίξουμε όλοι δυνατότεροι 
και σοφότεροι! Υπομονή σε όλους και κουράγιο!

Kατερίνα Λαγουδάκου

Η καταστροφή της Κατασκήνωσης της Ένωσης Ορει-
βατών Φυσιολατρών, με τα τέσσερα αθώα θύματα... 
Μεγάλη η θλίψη και η συγκίνηση... Πολλές οι παιδικές 
αναμνήσεις... Χάθηκε ένας παράδεισος που μας χάρι-
σε αξέχαστες εμπειρίες και ξεκούραση τους θερινούς 
μήνες. Καλή δύναμη στους συγγενείς που θρηνούν και 
ευχή να επουλωθούν σύντομα οι πληγές...

Ιωάννης Αυγουστάτος

Δεν έχασα συγγενείς, αλλά χάθηκαν άνθρωποι 
που ένιωθα δικούς μου. Δεν έχασα ιδιόκτητο σπίτι, 
άλλο πώς το ένιωθα, αλλά χάθηκαν ιδιοκτησίες δι-
πλανών, κολλητών, που ένιωθα σαν δικές μου και 
έτσι τις πόνεσα. Και σίγουρα, έχασα ένα μεγάλο 
κομμάτι του εαυτού μου κι αυτό δεν θα ξεπεραστεί 
ποτέ, γιατί οι αναμνήσεις δεν καίγονται...

Μενέλαος Σεβαστιάδης

Παραλία 2ο λιμανάκι Ματιού. Η παραλία που έχω 
κάνει τα πρώτα μου μπάνια. Η παραλία που έχω 
κάνει τα περισσότερα μπάνια της ζωής μου. Η πα-

ραλία που ήταν η απόδραση μου από τα πάντα. 
Η παραλία που έχω ζήσει τις πιο έντονες παιδικές 
αναμνήσεις μαζί με:

Konstantinos Megaloeconomou, Fay Megalooikono-
mou, Fernando Fern, Antoinette Christou, Myrto Myro 
Kalogeropoulou, Elena Stellaki, Kostis Xydis, Μιτση 
Κ., Yiannis Babouras, Eva Siganaki, Lefteris Kintatzis, 
Elena Pikoula, Menelaos Sevastiadis, Nikos Ladikos, 
Elina Chra, Ersie Konstandinidou, Konstantinos Tzivias, 
George Chatzigeorgiou, Danai Chatzigeorgiou, Myrto 
Myrtaki, Tassos Michas, Evi Papapanagiotou, Alex Ko-
stopoulos, Sophoklis Goumas, Ilia Kalogeropoulou.

Ήταν το δικό μας λιμανάκι. Και όμως σε αυτήν 
τη παραλία συνέβη από επάνω στο τέρμα της πα-
ραλίας η τραγωδία των 26. Επιλέγω να κάνω ότι 
περνάει από το χέρι μου να αναγεννηθεί ο τόπος 
με κάθε τρόπο και να μην αφήσω τις αναμνήσεις 
της ημέρας 23/07/208 να κάνουν στάχτη αναμνή-
σεις 37 χρόνων...Ναι κλαίω. Ναι θρηνώ. Μέσα στο 
χάος όμως νιώθω όμως μια έντονη επιθυμία να 
γίνω καλύτερος άνθρωπος. Πίστευα, ότι ήμουν κα-
λός άνθρωπος, αλλά κατάλαβα με το λάθος τρόπο, 
ότι μπορώ να γίνω καλύτερος. Να γίνω καλύτερος 
πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος αδερφός, 
καλύτερος φίλος, καλύτερος πολίτης, καλύτερος 
στην δουλειά μου. Νιώθω έντονα την επιθυμία 
αυτή και δεν θέλω, να χαθεί η επιθυμία αυτή. Θέλω 
να την κρατήσω μέσα μου. Οφείλουμε όλοι μας 
να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Το οφείλουμε σε 
εμάς, στα παιδιά μας και πάνω από όλα στους Μα-
τιώτες που μας βλέπουν από εκεί επάνω.

Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Ελληνική Λέσχη Φίλων 2CV & Citroen

Την Κυριακή 16.09.2018 η ΕΛΦ 2CV & Citroen 

πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την 

πρώτη της Φθινοπωρινή ημερήσια περιηγητική 

εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντα 

Αττικής.

Αυτή τη φορά η εκκίνηση δόθηκε από δύο ση-

μεία, το ένα από το παρκινγκ του Super Market 

Α/Β Βασιλόπουλος στο 22 χιλιόμετρο στον παρά-

δρομο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, όπου 

ξεκίνησαν στις 10.00 η ώρα το πρωί έξι αυτοκίνη-

τα, και το δεύτερο σημείο συνάντησης ήταν στην 

συμβολή της Λ. Μαραθώνος και Λ. Σουλίου όπου 

συγκεντρώθηκαν άλλα οκτώ αυτοκίνητα 2CV και 

έναν φίλο κάτοχο Pony.

Στις 11.15 η ώρα αφού συγκεντρωθήκαμε όλα 

τα πληρώματα στο δεύτερο σημείο συνάντησης, 

ξεκινήσαμε για τον αρχαιολογικό χώρο Ραμνού-

ντας όπου φτάσαμε στις 12.00 και μας περίμενε 

το προσωπικό για να μας βοηθήσει στην ξενά-

γηση. Όμως, εμείς είχαμε την δική μας ξεναγό 

την Βάνα Σεφεριάδου που μας συγκέντρωσε έξω 

από τον ιερό ναό της Νέμεσις και με μία εκπλη-

κτική αφήγηση μας εξήγησε την σημασία και τον 

σκοπό του χώρου αυτού στην αρχαία Ελλάδα. Το 

αξιοσημείωτο σε αυτή την αφήγηση ήταν ότι η 

Βάνα δεν χρειάστηκε την βοήθεια κανενός βιβλί-

ου, ήταν πολύ σαφής και περιεκτική στην αφήγη-

ση της και μας άφησε έκπληκτους από τις γνώ-

σεις και τον τρόπο που τις μετέδιδε.

Κατόπιν με την συνοδεία του προσωπικού 

του αρχαιολογικού χώρου, κατεβήκαμε από ένα 

μονοπάτι στην ακρόπολη και στο τόπο όπου 

ήταν τα σπίτια διαμονής των πολιτών του τότε 

δήμου Ραμνούντας , ήταν πολύ εντυπωσιακά και 

με φανταστική θέα στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο και 

την ομώνυμη παραλία.

Η ξενάγηση μας τελείωσε στις 13.30, και ξε-

κινήσαμε για την βόλτα μας με προορισμό την 

θέση Καλέτζι για το καθιερωμένο μας πικνίκ. Η 

διαδρομή μέσω Γραμματικού που μας οδήγησε ο 

φίλος Βασίλης με το Pony ήταν πάρα πολύ ωραία 

μέσα από φυσικά τοπία που παραμένουν ανέγ-

γιχτα από την ανθρώπινη παρέμβαση, και φτά-

νοντας στον τελικό προορισμό μας στο πέτρινο 

χώρο κάτω από πλατάνια δίπλα τον εξωκλήσι 

της Αγ. Παρασκευής στο Καλέτζι, μας περίμενε ο 

κ. Γιάννης εκπρόσωπος του τοπικού πολιτιστικού 

συλλόγου για να μας ανοίξει το χώρο και να μας 

διαθέσει τραπέζια και καρέκλες για το πικνίκ.

Επίσης, μας περίμενε και το μέλος μας Γιώρ-

γος Κροπίδης με το Dyanne που είχε πάει νωρίτε-

ρα για να φροντίσει για την διευθέτηση του χώ-

ρου, έτσι με αυτό το 2CV φτάσαμε αισίως στον 

αριθμό των δεκαπέντε αυτοκινήτων.

Το μεσημέρι κύλησε με φαγητό, καλό κρασί, 

τσίπουρο, άφθονα γέλια και συζητήσεις στα τρα-

πέζια, ενώ τα παιδιά ανέμελα έπαιζαν στον προ-

αύλιο χώρο.

Απόγευμα πλέον, αρχίσαμε να φεύγουμε για 

την επιστροφή μας στην Αθήνα και σε άλλους 

προορισμούς, και αφού ευχαριστήσαμε τον κ. 

Γιάννη για την φιλοξενία και προσφορά του πο-

λιτιστικού συλλόγου, μερικοί τολμηροί πήραμε 

έναν κακοτράχαλο χωματόδρομο δίπλα στην λί-

μνη Μαραθώνα, με φοβερή θέα στην λίμνη και 

μία μίνι περιπέτεια μέχρι να φτάσουμε στον κε-

ντρικό δρόμο.

Τελειώνοντας την Κυριακάτικη αυτή περιηγη-

τική εκδρομή, είμασταν όλοι ικανοποιημένοι από 

την επίσκεψη μας στον αξιόλογο αρχαιολογικό 

χώρο του Ραμνούντα Αττικής, και την φιλοξενία 

που είχαμε από τον πολιτιστικό σύλλογο στο Κα-

λέτζι.

Πήραμε τον δρόμο επιστροφής γεμάτοι ευ-

χαρίστηση και έτοιμοι για την επόμενη εξόρμη-

ση μας τον Οκτώβριο, η οποία θα ανακοινωθεί 

σύντομα.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδρομή θα βρεί-

τε στην facebook σελίδα της λέσχης μας https://

www.facebook.com/groups/10021046679/

Εκ μέρους του Δ.Σ.
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ» 
Ο Φοίβος Αθηνών στην Βάργιανη Παρνασσού

της Ντίνας Τζαννετάκη

Απόψε η γη σου, είν’ όμορφη θεέ μου, όλη 
πέρα ως πέρα.
Το λόφο ρείκια κόκκινα έχουνε στολίσει,
σαν νάναι μια παραμονή γλυκειάς γιορτής
κι η μέρα σαν αγαθό χαμόγελο
κι εκείνη αργεί να σβήσει.

Λάμπρος Πορφύρας

Μ ετά από ένα πανέμορφο ηλιόλουστο φθι-
νοπωρινό διήμερο στο καταφύγιό μας στην 

Παύλιανη, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε ένα ξε-
χωριστό, ορεινό χωριό που είναι πάνω στις ελατο-
σκέπαστες πλαγιές του Παρνασσού, την Βάργια-
νη. Ακολουθώντας τους φιδίσιους δρόμους μέσα 
από τα πανέμορφα, καταπράσινα, γεμάτα γαλήνη 
δάση περάσαμε την Καλοσκοπή Φωκίδας και σε 
λίγο φτάσαμε στο χωριό αυτό που από μακριά μας 
έβλεπε από ψηλά, σαν να είναι καθισμένο πάνω 
στον θρόνο του. Είναι στην αγκαλιά του θεού ανά-
μεσα από καρυδιές, κερασιές, πλατάνια και πολλά 
άλλα κιτρινισμένα από το Φθινόπωρο δέντρα. Τα 
πετρόκτιστα γκρι σπίτια του, με τα κατακόκκινα 
κεραμίδια καμάρωναν μέσα από τις πολύχρωμες 
ανθισμένες αυλές τους. Οι καπνοί από τα αναμμέ-
να τζάκια έβγαιναν χορεύοντας στις καπνοδόχους 

με το χαρακτηριστικό άρωμα του καμένου ξύλου. 
Με ζεστό χαμόγελο, μας υποδέχτηκαν στο χωριό 
που πήραμε το γεύμα μας και μας περιποιήθηκαν 
με τα πεντανόστιμα παραδοσιακά φαγητά τους.

Στην πλατεία του χωριού, που είναι ένα μεγάλο 
πλακόστρωτο μπαλκόνι με απέραντη θέα, βρίσκεται 
η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Εκεί είναι ο χώρος 
για πολλές εκδηλώσεις και ανταμώματα, που τα κλα-
ρίνα, τα τραγούδια, τα νταούλια, ο χορός θα ακούγο-
νται σε όλα τα γύρω βουνά. Οι πεζοπόροι που αγα-
πούν τόσο την φύση λατρεύουν αυτό το χωριό με 
τα πεντακάθαρα τρεχούμενα κρύα νερά στις πηγές 
Μπουρμπούλα και την Νεραϊδοσπηλιά του.

Οι λιγοστοί κάτοικοι που μένουν εκεί όλο τον χει-
μώνα είναι γύρω στα 7-8 άτομα. Παραμένουν εκεί, 
γιατί τους αρέσει να ακούν το τραγούδι της βροχής, 
τον θυμό της βροντής με τον δυνατό ήχο της και το 
χρυσό φως της αστραπής. Είναι χωμένοι στα ζεστά 
σπίτια τους με τα τζάκια τους να τριζοβολούν από 
τα κατακόκκινα ξύλα. Εκεί ψήνουν τα γυαλιστερά 
καφέ κάστανα, ακούγοντας τον χαρακτηριστικό 
ήχο τους!!! Αγαπούν πολύ το χωριό τους.

Η επιστροφή και αυτή μαγική. Τα φύλλα από 
τα πλατάνια μετά από τον τρελό χορό τους από 
τον αέρα είχαν πέσει στην γη και είχαν γίνει καφέ 

χαλιά. Τα έλατα ήταν κά-
τασπρα από τα πέπλα 
που οι Δρυάδες και Ναϊ-
άδες Νύμφες, που κατοι-
κούν μέσα στο δάσος, τα 
άφησαν εκεί μετά τον 
ανάλαφρο χορό τους με 
τους αγαπημένους τους 
Πάνα και Απόλλωνα. Η 
αγράμπελη με τα λου-
λούδια της είχε κάνει το 
θαύμα της. Τα μάτια μας 
χόρτασαν από υπέρο-
χες εικόνες της φύσης με 
χρώματα και αρώματα 
που ο Φοίβος έχει μάθει 
να μας χαρίζει.
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Τ α 50 χρόνια ζωής του (1968-2018) γιόρτασε 
στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 ο Φυσιολατρικός 

Σύλλογος Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» (πρώην Σ.Ε.Ο. 
Λιτοχώρου) στην κατάμεστη αίθουσα του A΄ δημο-
τικού σχολείου στο Λιτόχωρο.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε 
βίντεο για την ίδρυση και ιστορία του συλλόγου 
όπως εξιστορήθηκε από το ιδρυτικό μέλος, Κώστα 
Γιαννικό. Το αποκορύφωμα της νοσταλγικής αυτής 
βραδιάς υπήρξε η τιμητική βράβευση 12 εκ των 
ιστορικότερων μελών του συλλόγου. Στα τιμώμε-
να πρόσωπα, ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες 
και την ευγνωμοσύνη του καθώς στάθηκαν αρωγοί 
και στυλοβάτες αυτά τα 50 χρόνια.

Στην εκδήλωση παρευρέθη σχεδόν σύσσωμο το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών 
Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.). 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, με-
ταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Κώστας 

Δημόπουλος και το αριστίδην μέλος της Ομοσπον-
δίας μας, Γιώργος Πρίντεζης.

Το παρών έδωσε ο ορειβατικός κόσμος της Πι-
ερίας και της ευρύτερης περιοχής εκφράζοντας 
τον σεβασμό και την αλληλεγγύη που διέπει τους 
συλλόγους μας, οι οποίοι ανέκαθεν πρέσβευαν τον 
εθελοντισμό, την συνεργασία και την αγάπη προς 
το βουνό και τον συνορειβάτη. Συγκεκριμένα ευ-
χαριστούμε τον Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης, τον Ε.Ο.Σ. 
Λιτοχώρου, τον Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης, τον Φυσιο-
λατρικό Πολιτιστικό Εκδρομικό Όμιλο «Νέα Ζωή» 
Βόλου, τον Ε.Ο.Σ. Κατερίνης, τον Σ.Ε.Ο. Κατερίνης, 
τον Ε.Ο.Σ. Πέτρας, τον Ε.Ο.Σ. Βροντούς, τον Σ.Ε.Ο. 
Λεπτοκαρυάς και τον Ο.Σ. Αιγινίου.

Ευχαριστούμε το Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. και τον 
πρόεδρο, Βασίλη Κατσαντώνη, για την τιμητική 
πλακέτα που απένειμε στον σύλλογό μας. Ένα βι-
βλίο και ένα λάβαρο για τα 80 χρόνια της Ένωσης 
Ορειβατών Φυσιολατρών (Ε.Ο.Φ.) μας παρέδωσε 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ» 

(ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.Ο. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ)

της Έφης Κεραμιδιώτη
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ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας κος Πα-
γουλάτος Δημήτριος.

Την συγκινητική αυτή βραδιά ολοκλήρωσε ο 
Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης και Οδη-
γός Βουνού, Πάρις Σκουτέλης, υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη στήριξης των συλλόγων και επιδοκι-
μάζοντας τον σύλλογό μας για την συνολική του 
συνεισφορά στην ανάδειξη της Φυσιολατρίας, της 
Ορειβασίας και του Εκδρομισμού.

Λίγα λόγια για την ιστορία του Συλλόγου

Ο Σ.Ε.Ο. Λιτοχώρου ιδρύθηκε το 1968 από μια 
φιλική παρέα με επικεφαλής τον Κώστα Γιαννικό. 
Ήταν η ίδια παρέα που είχε αποτελέσει την ομά-
δα εργασίας του αείμνηστου Γιώσου Αποστολίδη 
κατά την ανέγερση του ορειβατικού καταφυγίου 
στο Οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο.

Τα πρώτα νηπιακά χρόνια ο Σύλλογος λειτουρ-

γεί ως ορειβατική ομάδα υπό τον Σ.Ε.Ο. Θεσσα-
λονίκης. Από το 1975 αποκτά το πρώτο Δ.Σ. και 
έκτοτε αρχίζει ουσιαστικά η αυτόνομη δράση του 
Συλλόγου με επίσημες αναβάσεις στα ελληνικά βου-
νά και τουριστικές εκδρομές ανά τη Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Μέχρι και σήμερα, ο Σύλλογος με έμπει-
ρα στελέχη του, συνοδεύει στις αναβάσεις διάφο-
ρες ομάδες (σχολεία, κολλέγια κ.λπ.) πάντοτε αφι-
λοκερδώς και εθελοντικά. Προβαίνει στην σήμανση 
ορειβατικών μονοπατιών και σε λοιπές άλλες εργα-
σίες ορειβατικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Στις 07 Ιανουαρίου 2010 ο Σύλλογος προέβη 
στην τροποποίηση του καταστατικού και στην αλ-
λαγή της επωνυμίας του σε Φυσιολατρικό Σύλλογο 
Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» (Φ.Σ.Λ. ΟΛΥΜΠΟΣ). Με 
διαφορετική επωνυμία αλλά την ίδια ζέση, τα μέλη 
του συνεχίζουν να μεταλαμπαδεύουν την αγάπη 
και τον σεβασμό προς το βουνό, τη φύση και τον 
συνάνθρωπο.
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Έ να εντυπωσιακό πεζοπορικό οδοιπορικό 
στο Άγιο Όρος πραγματοποίησε ο Ορει-

βατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου την πρώτη βδο-
μάδα του φετινού Ιουλίου. Οι 17 συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στο νοτιοδυ-
τικό άκρο της χερσονήσου του «Άθω» σε μια πε-
ριοχή δύσκολη που δίκαια χαρακτηρίζεται ως «Η 
Έρημος του Αγίου Όρους». Για τον επισκέπτη του 
Αγίου Όρους, η πεζοπορία στην «έρημο» αυτή, δη-
λαδή στις περιοχές γύρω από τα Κατουνάκια, τα 
Καρούλια, τα Καυσοκαλύβια, την Κερασιά, τον Άγιο 
Βασίλειο θεωρείτε η κορύφωση. Έχεις εκεί την δυ-
νατότητα να ζήσεις για λίγο από κοντά τη σκληρή 
και γεμάτη στερήσεις ζωή των ασκητών μοναχών 
στις πλαγιές, στις χαράδρες και στις σπηλιές του 
Όρους, όπου κατά περιόδους ασκήτευσαν και 
έζησαν οσιακά χιλιάδες μοναχοί, που αφιέρωσαν 
τη ζωή τους στον Κύριο με αρκετούς από αυτούς 
να έχουν ανακηρυχθεί σήμερα Άγιοι της Εκκλησίας 
μας. Η περιπλάνηση μας ξεκίνησε από την Ι. Μονή 
Αγίου Παύλου, πέρασε από τις Σκήτες της Αγίας 
Άννας και της Μικράς Αγίας Άννας και στρατοπέ-
δευσε για δύο ημέρες στη Ι. Σκήτη Αγίου Βασιλείου 
εδώ που οι μοναχοί ζουν πιο απομονωμένοι και κά-
πως αποκομμένοι από το υπόλοιπο Άγιο Όρος και 
συνεχίζουν τη παλαιοχριστιανική παράδοση των 
ερημιτών της Αιγύπτου, του Σινά, της Παλαιστίνης 
Η ομάδα μας αφιέρωσε μία ημέρα για την ανάβαση 
του Άθω, το μοναδικό βουνό στην Ελλάδα που η 

ανάβαση του ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας 
και φτάνει στα 2033μ. Στην ανάβαση το έδαφος 
γίνεται απόκρημνο, αιχμηρό, το δάσος αραιώνει, ο 
τόπος είναι άνυδρος, με ελάχιστους χαμηλούς θά-
μνους, σε αποζημιώνει όμως η θέα της κορυφής με 
την χερσόνησο του Άθω από την μια μεριά και το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου από την άλλη. Την 
τελευταία ημέρα η ομάδα περπάτησε με έδρα το 
Πρωτάτο, τις Καρυές και προορισμούς τις γύρω 
μονές και τα κελία (Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, Ι. Σκή-
τη Αγίου Ανδρέα, κελί Παίσιου, κελί Γαβριήλ) και 
θαυμάσαμε τους μοναδικούς θησαυρούς που κάθε 
μοναστήρι έχει στην κατοχή του, χωρίς να ξεχνάμε 
ότι ολόκληρο το Άγιο Όρος, η Κιβωτός της Ορθο-
δοξίας, αποτελεί την πιο πλούσια σε ποιότητα και 
ποσότητα ελληνική περιοχή με έργα βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής τέχνης ανεκτίμητης αξίας.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 4 ΕΩΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

28

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας
Πραγματοποιθείσες εκδρομές από 1/9/2018 – 31/12/2018

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

• Επίδαυρος 14-15/7/2018

• Ουγγαρία-Τσεχία 21-28/7/2018

• Ορεινά της Αιγείρας 7/10/2018

• Καλαμάτα-Καρδαμύλη 27-28/10/2018

• Λιποβίτσι και τα Ταμπούρια του Κολοκοτρώνη 8/12/2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι 14/11/2018

• Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή 15/12/2018

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ

• Κορυφή Κόρακας-Βαρδούσια όρη πεζοπορική 8-9/9/2018

• Ελικώνας-Ξεροβούνι πεζοπορική 14/10/2018

• Λίμνη Δόξα-Φενεός-Κορυφή Ντουρτουβάνα πεζοπορική 27-28/10/2018

• Φθιώτιδα-Άνω Καλλιθέα-Γουλινά πεζοπορική 14/11/2018

• Διάσχιση Χάνια Πηλίου-Άγιος Λαυρέντιος πεζοπορική 24-25/11/2018

• Λιθόστροτο Μονοπάτι Μπίλιοβο-Μεσσηνία πεζοπορική 8/12/2018

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) 23-24 Ιουνίου
της Καίτης Ευκλείδου

Π ρωί-πρωί φεύγουμε για να προλάβουμε 
το πρωινό πλοίο που ξεκινά από το Λαύ-

ριο, για το πιο όμορφο και κοντινό κυκλαδίτικο 
νησί του Αιγαίου την ΚΕΑ (Τζια).

Το νησί πήρε το όνομά του από τον ήρωα 
Κέω, γιο του Απόλλωνα και της νύμφης Ροδο-
έσσης η παρουσία του οποίου εντοπίζεται στο 
νησί στις αρχές του 11ου π.Χ. αιώνα. Επίσης 
κατά τη μυθολογία ονομαζόταν και «Υδρούσα» 
για τα πολλά νερά και την πυκνή βλάστησή της.

Μέσα 60 λεπτά φτάσαμε στο λιμάνι τη Κο-
ρησσιά και από εκεί αρχίσαμε τις εξορμήσεις 
μας. Αρχίζουμε από το ανατολικό μέρος του 

Νησιού με πρώτο σταθμό μας την Κάτω Μεριά, 
μετά το Καμπί, στη συνέχεια τον Κούνδουρο, τις 
Ποίσσες με τις καταπληκτικές παραλίες. Στον 
Μυλοπόταμο θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό 
Μουσείο που φτιάχτηκε με φροντίδα και μεράκι 
από τα μέλη της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας 
«Μυλοπόταμος», με σκοπό τη διατήρηση και 
ανάδειξη της Αγροτικής, Λαογραφικής και Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της Κέας καθώς και τη 
γνωριμία των νέων και των επισκεπτών με τον 
παραδοσιακό τρόπο ζωής του νησιού και στε-
γάζεται σ’ ένα παλιό πέτρινο κτίριο, που είχε 
κτιστεί το1845. Από εκεί θα πάμε στον Οτζιά 
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για μπάνιο και φαγητό. Η παραλία Οτζιάς στον 
ομώνυμο οικισμό, είναι η μεγαλύτερη παραλία 
της Κέας.

Η πρώτη μέρα μας τελείωσε με μία ωραία 
βραδινή βόλτα στο λιμάνι με άλλους να τρώ-
νε νόστιμους μεζέδες και άλλους γλυκά και 
παγωτά.

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε από την Παναγία 
Καστριανή την προστάτιδα της Κέας και βρί-
σκεται σε ένα πραγματικά επιβλητικό τοπίο 
μέσα από μια διαδρομή που σου κόβει την ανά-
σα με την ομορφιά της. Η Μονή ιδρύθηκε το 
1700 μ.Χ. και γιορτάζει κάθε 15αύγουστο.

Μετά την Παναγία τη Κατριανή το τοπίο εί-
ναι επιβλητικό, άγριο και πανέμορφο μέχρι που 
να φτάσουμε στην Χώρα της Κέας (Ιουλίδα). 
Πρωτεύουσα του νησιού με τα παραδοσιακά 
σπίτια, πυκνοδομημένα, συνθέτουν ένα σπάνιο 
αρχιτεκτονικό σύνολο, με πλακόστρωτα στενά, 
σκάλες, πλατώματα και στεγάδια ανάμεσα.

Πριν φτάσουμε καλά καλά οι μισοί από τους 
εκδρομείς κατέβηκαν από το λεωφορείο για 
να κάνουν μία πεζοπορία προς το Λιοντάρι της 
Κέας και οι άλλοι μισοί καταλήξανε στα στενά 
δρομάκια και στις μικρές πλατείες για καφέ και 

μερικά ψώνια της Χώρας.
Το Λιοντάρι της Κέας είναι ένα από τα αξι-

οθέατα της, σκαλισμένο στο βράχο. Είναι δε-
μένο με πολλούς μύθους και θρύλους και είναι 
έργο του 6ου αιώνα π.Χ.

Όσοι επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μου-
σείο θαύμασαν ευρήματα που χρονολογούνται 
από το 3300 ως το 1100 π.Χ. και προέρχονται, 
ως επί το πλείστον, από τις περιοχές της Κε-
φάλας και της Αγίας Ειρήνης. Η συλλογή περι-
λαμβάνει αγάλματα γυναικείων μορφών, χρυσά 
κοσμήματα, σφραγιδόλιθοι, νομίσματα, επιγρα-
φές, και πολλά είδη αγγείων σε διάφορα μεγέθη.

Όσοι πήγαν στον Λέοντα της Κέας κατέλη-
ξαν και αυτοί στη Χώρα και έτσι συναντηθήκαμε 
για να πάμε να επισκεφτούμε το εργαστήριο με 
τοπικά προϊόντα και να μας δείξουν πως γίνεται 
το παστέλι, τοπικό προϊόν του νησιού. Βέβαια 
εκεί έγιναν και οι συνηθισμένες μας αγορές.

Από εκεί για το λιμάνι τη Κορησσιά, για φα-
γητό και μπάνιο περιμένοντας το πλοίο της επι-
στροφής.

Η Καλοκαιρινή μας αυτή απόδραση στη ΚΕΑ 
μας δημιούργησε μια αξέχαστη εμπειρία που 
στο μέλλον θα την επαναλάβουμε.
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ΟΦυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας διορ-
γάνωσε στις 14/11/2018 εκδήλωση για το 

«Ρεμπέτικο Τραγούδι» μιας και αυτό ενεγράφη 
πρόσφατα στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότη-
τας της UNESCO, με εξαιρετική επιτυχία.

Η αίθουσα του κινηματογράφου Αστέρα κατά-
μεστη από συντοπίτες μας, μέλη και όχι μόνο που 
παρακολούθησαν την ομιλία του εξαίρετου Μουσι-
κολόγου ερευνητή του «Ρεμπέτικου Τραγουδιού» κ. 
Παναγιώτη Κουνάδη με συμπαραστάτη τον κ. Γιάν-
νη Κοντίτση Πρόεδρο του Ιωνικού Συνδέσμου οι 
οποίοι μας έκαναν την τιμή να πλαισιώσουν την εκ-
δήλωση και να μας μυήσει στο Ρεμπέτικο Τραγούδι.

Η δε εξαίρετη πενταμελής ρεμπέτικη κομπα-
νία αποτελούμενη από καταξιωμένους μουσικούς 
στο χώρο του Ρεμπέτικου έδωσε ένα χαρούμενο 
με κέφι τόνο και μας διασκέδασε με τα επιλεγμένα 
ρεμπέτικα τραγούδια της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο κ Βασίλης Κατσαντώνης Πρόεδρος της 
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., ο κ. Παναγιώτης Μανούρης Αρχηγός 
της Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη», η κα Δέ-
σποινα Θωμαϊδου Αρχηγός της Παράταξης «Δύνα-
μη Προοπτική», ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιλτιά-
δης Καναβός, μέλη της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., η κα Κυριακή 
Μπρόλιου Πρόεδρος Καππαδόκων, ο κ. Γεώργιος 
Μεϊμάρογλου εκπρόσωπος της Ένωσης Παλαι-
ών Προσκόπων, ο κ. Κώστας Βελινίτης Πρόεδρος 
«Ρουμελιώτικη Εστία» η κα Λαμπρινή Σπανοπού-

λου Γραμματέας Συλλόγου «Ινεπολιτών», η κα Χρυ-
σάνθη Αθηνάκη Πρόεδρος «Συλλόγου Σμυρναίων», 
η κα Λέλα Μπανούση Πρόεδρος ΕΓΕ Ν. Ιωνίας, ο 
κ Ιωάννης Δραμογιάννης Πρόεδρος Διαδημοτικής 
Πολιτικής Ένωσης, ο κ. Μάριος Χαλβατζής Εκπρό-
σωπος ΟΦΝΙ, ο κ. Δημήτρης Βαρθαλίτης συγγρα-
φέας του Βιβλίου Μάρκος Βαμβακάρης. Την δη-
μοσιογραφική κάλυψη έκανε η δημοσιογράφος κα 
Παναγιώτα Σούγια της ΙΩΝΙΑ ΝΕΤ.

Ο Πρόεδρος του ΟΜΙΛΟΥ μας κ. Χρήστος Ιωάν-
νου ευχαρίστησε όλους και τον καθένα ξεχωριστά 
για την παρουσία τους στην εκδήλωση και τόνισε ότι 
το Δ.Σ. του Φ.Ο.Ν.Ι. θα κάνει ότι είναι δυνατόν για 
να συνεχίσει να ευχαριστεί τα μέλη του, είτε με διά-
φορες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, είτε με εκδρομές.

Το Δ.Σ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Ν.Ι. για το 
«ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 
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Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας
Ανάβαση στα Βαρδούσια Όρη και την κορυφή Κόρακας

της Ιφιγένειας Βασιλείου Μέλος Δ.Σ.

Μ ετά τις καλοκαιρινές διακοπές, 40 μέλη του 
ΦΟΝΙ, συναντηθήκαμε το πρωινό του Σαβ-

βάτου 8 Σεπτεμβρίου 2018 για να κατακτήσουμε 
τα Βαρδούσια. Η χαρά ήταν εμφανής στα πρόσω-
πά μας, όχι μόνο για την εξόρμηση, αλλά και γιατί 
ξαναβρισκόμασταν μετά από δύο και πάνω μήνες 
που είχαν περάσει από την τελευταία μας πεζο-
πορία. Η οδική διαδρομή πέρασε γρήγορα μιας και 
είχαμε πολλά να πούμε και να εξιστορήσουμε.

Φτάνοντας στην έναρξη της πεζοπορίας μας, 
το χωριό Άνω Μουσουνίτσα (Αθανάσιος Διάκος), 
μας συνεπήρε το ατέλειωτο πράσινο της φύσης 
που απλόχερα τούτος ο τόπος προσφέρει. Εκεί 
μας περίμενε ο οδηγός μας αλλά και το αγροτικό 
που θα μετέφερε τα σακίδιά μας μέχρι το κατα-
φύγιο του ΕΟΣ Άμφισσας. Έτσι λοιπόν, ανάλα-
φροι και χαρωποί, 38 μέλη ξεκινήσαμε την πε-
ζοπορία μας με προορισμό τη θέση Πιτιμάλικο 
στα 1.960μ., όπου είναι χτισμένο το καταφύγιο 
που θα μας φιλοξενούσε. Η διαδρομή μας ακο-
λούθησε το κλασικό μονοπάτι, το οποίο όμως 
ανακαλύψαμε ότι ήταν διαβρωμένο και έχει 

δημιουργήσει απότομες κλήσεις και σαθρό έδα-
φος. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, η ομάδα περπα-
τούσε μαγεμένη από την ομορφιά του δάσους. 
Οι ολιγόλεπτες στάσεις στην θέση Γιατάκια με 
την δεξαμενή και τα λιβάδια στην θέση Ζιρέλια, 
για ανάκτηση δυνάμεων, μας βοήθησαν να φτά-
σουμε στο εικονοστάσι κάτω από το ύψωμα του 
Προφήτη Ηλία. Εκεί πλέον το δάσος έδινε την 
σκυτάλη στο αλπικό τοπίο. Από εδώ και πέρα 
η συντροφιά του ορεινού όγκου των Βαρδουσί-
ων είχε την τιμητική του. Η παρέα συνέχισε την 
διαδρομή με λίγο πιο γρήγορο ρυθμό μιας και τα 
απειλητικά σύννεφα έκαναν την εμφάνισή τους. 
Η τελευταία μισή ώρα και πλέον, δυστυχώς έγινε 
υπό έντονη βροχή.

Η θέα του καταφυγίου ήταν ανακουφιστική και 
έτσι αναπτερώσαμε το ηθικό μας για να βρεθού-
με όσο πιο σύντομα γίνεται εκεί, προκειμένου να 
ξεφορτωθούμε τα βρεγμένα μποτάκια και ρούχα 
μας, και να αισθανθούμε λίγη ζεστασιά.

Αφού τακτοποιηθήκαμε, και απλώσαμε την 
«μπουγάδα μας» όπου βρίσκαμε ελεύθερο χώρο, 
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μαζευτήκαμε στην τραπεζαρία που τα πηγαδάκια 
έδιναν και έπαιρναν με πειράγματα, συζητήσεις και 
επιτραπέζια παιγνίδια. Τις συζητήσεις μονοπώλησε 
το ενδιαφέρον μας να γνωρίσουμε πιο πολύ το ζευ-
γάρι των δύο Ιταλών ορειβατών που συμμετείχαν 
στην εκδρομή μας και είχαν επισκεφτεί την χώρα 
μας με σκοπό να κατακτήσουν μαζί μας τον Κόρα-
κα. Πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για τα Ιτα-
λικά βουνά και τις via ferrata διαδρομές που πολλοί 
από εμάς θέλουμε να κάνουμε. Η βροχή σταμάτησε 
και έτσι είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην 
γύρω περιοχή. Ο επιβλητικός αλπικός όγκος των 
Βαρδουσιών δίπλα μας, έδινε την αίσθηση ότι με ένα 
άπλωμα του χεριού θα μπορούσες να τον αγγίξεις.

Η τρισδιάστατη εικόνα του εδάφους και οι με-
γάλου σε όγκο πέτρες που έμοιαζαν με μετεωρί-
τες, γέμιζε με πρωτόγνωρες εικόνες τα μάτια μας 
και έδιωχνε τις όποιες σκέψεις της καθημερινότη-
τάς μας. Σιγά σιγά το σούρουπο έδινε μια άλλη 
εικόνα στην περιοχή και καθώς τα στομάχια μας 
είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται, ξεκίνησε το γεύ-
μα μας και η οινοποσία, μέσα στην θαλπωρή του 
καταφυγίου. Λίγο αργότερα βγήκαμε ξανά έξω 
στον έναστρο ουρανό που λίγες φορές μας δίνεται 
η ευκαιρία να απολαύσουμε.

Η νύχτα πέρασε γρήγορα και την επομένη, 
μετά το πρωινό μας, μια ομάδα 24 μελών ξεκίνη-
σαν την πορεία προς την κορυφή Κόρακας. Ο και-

ρός ήταν με το μέρος των πεζοπόρων και ακολου-
θώντας την κλασική διαδρομή από τις Πόρτες και 
το Μέγα Κάμπο και μετά από μια απαιτητική ανά-
βαση, η κατάκτηση της κορυφής στα 2.495μ., ήρθε 
να αποζημιώσει την προσπάθεια. Καθ’ όλη την δι-
αδρομή δεν έλειψαν τα πειράγματα και η εμψύχω-
ση της ομάδας. Γεμάτοι από εικόνες απαράμιλλης 
ομορφιάς ξεκίνησε η κατάβαση από Κοπρισιές. Η 
ομάδα που δεν ανέβηκε κορυφή, αφού απόλαυσε 
τα πρωϊνά χρώματα που αντικατοπτρίζονταν στα 
βράχια, ξεκίνησε την επιστροφή από τα ίδια, για 
το χωριό Άνω Μουσουνίτσα (Αθ. Διάκος).

Όλοι μαζί βρεθήκαμε στην πλατεία του χωριού 
για να απολαύσουμε το υπέροχο γεύμα μας. Η 
εξόρμησή μας, στέφθηκε με επιτυχία και χαρακτη-
ρίστηκε ως η πιο απαιτητική και δύσκολη που είχε 
κάνει μέχρι τώρα ο σύλλογός μας. Τα χαμόγελα και 
η ικανοποίηση που βλέπαμε ο ένας στο πρόσωπο 
του άλλου ήταν ότι καλύτερο και επιβεβαίωνε για 
άλλη μια φόρα ότι η φύση μας αναζωογονεί και 
μας δίνει αστείρευτη δύναμη για να συνεχίσουμε 
να περπατάμε στις ομορφιές της χώρας μας.

Κλείνοντας δεν θα μπορούσα να μην ευχαρι-
στήσω για την βοήθεια, τους Νώντα, Γιάννη, Στέ-
λιο, Γιώργο, Δημήτρη και όλους όσους με την φρο-
ντίδα τους και την ομαδικότητά τους εμψύχωναν 
τα μέλη και έδιναν στην μεγάλη αυτή προσπάθεια 
μια νότα χαράς και διασκέδασης.
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Στις 12 Αυγούστου 2018 το βράδυ πραγμα-

τοποιήθηκε για 8η χρονιά με επιτυχία το 

καθιερωμένο Φεστιβάλ «Μάνα Γη» στον Αγ.Πα-

ντελεήμονα που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά 

Παλούμπα –Σαρακίνι, από τον Φυσιολατρικό 

Ορειβατικό Όμιλο «Η Γκούρα» υπό την αιγίδα 

του Δήμου Γορτυνίας. Την εκδήλωση χαιρέτη-

σαν ο Αντιδήμαρχος Ηραίας κ.Διονύσης Παρα-

σκευόπουλος, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ και μέλος 

του Δ.Σ. κ. Μαρίνα Διαμαντόπουλου-Τρουπή, η 

αντιπρόεδρος του Ομίλου κ. Ελένη Χριστοπού-

λου-Θανοπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου 

και μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Βέργος ενώ παρα-

βρέθηκαν τοπικοί εκπρόσωποι των όμορων χω-

ριών. Επίσης μας τίμησε με την παρουσία της και 

χαιρέτησε την εκδήλωση η αντιπρόεδρος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών κ.Εύη Τατούλη. Ευ-

χαριστούμε θερμά και την κ. Δήμητρα Κουλουρά 

– Συμμεωνίδου για το δρώμενο που παρουσίασε 

με θέμα την παρασκευή καλλυντικών βιολογι-

κών κρεμών προσώπου και το μέλος μας Γιώργο 

Ιωαννίδη για την βιντεοσκόπηση του Φεστιβάλ. 

Για την διασκέδασή μας φρόντισε με μεγάλη επι-

τυχία το παραδοσιακό συγκρότημα του Γιάννη 

Παυλόπουλου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας έγινε για 2η χρονιά ο 

αγώνας δρόμου ανάμεσα στα χωριά Ψάρι-Λυκού-

ρεση με αρκετές συμμετοχές από νέους ανθρώ-

πους και εδώ ευχαριστούμε τον κ. Κανελλόπουλο 

με τους αθλητές του από τους «Αετούς της Γορ-

τυνίας» για την συμμετοχή τους καθώς και όλους 

που πήραν μέρος. Στην εκκίνηση του αγώνα στο 

χωριό Ψάρι όλοι φόρεσαν τα καπελάκια τους, 

στα οποία χορηγός ήταν ο κ. Αποστολόπουλος 

Τάσος, πρόεδρος του Συλλόγου Λυκουρεσαίων 

τον οποίο ευχαριστούμε και για το κέρασμα στην 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ «Η ΓΚΟΥΡΑ»

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΜΑΝΑ ΓΗ»

της Νούλης Μητροπούλου-Λιακοπούλου
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απονομή των μεταλλίων που πραγματοποιήθηκε 

στο χωριό τους.

Ευχαριστούμε όλους τους πατριώτες και φί-

λους των χωριών μας που μας τίμησαν με την 

παρουσία τους και για την αγαστή συννεργα-

σία του Δήμου Γορτυνίας και της ΔΗΚΕΓ και πι-

στεύουμε ότι θα τους έχουμε πάντα συνοδοι-

πόρους μας.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Οσυμπαθέστατος εκδρομικός όμιλος ΝΕΑ 

ΖΩΗ της πόλεώς μας, με το εμπνευσμένο 

πρόγραμμά του έδωσε εκ τους συμπολίτες-συ-

μπολίτισσες για μια ακόμη φορά μίαν εύμορφη 

Κυριακή γεμάτη από συγκινήσεις, θρησκευτικού 

και ιστορικού περιεχομένου γνωρίζοντας τον 

εθνικόν μας σιτοβολώνα την ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΣ. Η 

πεδιάδα της Θεσσαλίας χωρίζεται σε δυο τμή-

ματα, το ανατολικόν και το δυτικόν από τα όρη 

ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙ και καταλήγουν εις τον Παγα-

σητικόν Κόλπον είναι το ακρωτήριον Αγκίστρι. 

Νομός Λαρίσης και νομός Τρικάλων.

Το ξεκίνημα ώρα 08:00 έγινε από εντολή της 

αρχηγού κ. Μισοπαπά εις τον οδηγόν του οχή-

ματος κ. Μούτσιον αλλά γενικός αρχηγός της 

εκδρομής ήταν το διοικητικόν συμβούλιον. Όλοι 

οι εκδρομείς έκαναν την καθιερωμένη προσευ-

χήν και αμέσως η έξοχη διαδρομή μέσα στην κυ-

οφορούσα (ρήμα κυοφορώ(-ρέω) πεδιάδα ο πε-

ριηγητής ξεχωρίζει την αλλαγή του εδάφους και 

θυμάται εις το μάθημα, τι είναι οι δώδεκα μήνες 

του έτους, θα αναφέρω μόνον για τον ΟΚΤΩ-

ΒΡΙΟΝ σχολική περίοδος 1944. Οκτώβριος και 

δεν έσπειρες λίγο σιτάρι θα κάνεις... Με καλούς 

οιωνούς τον Ιούνιον η ΜΑΝΑ ΓΗ θα δώσει τα 

αγαθά της εις τον Άνθρωπον! Συνεχίζοντας 

την εύμορφη διαδρομή το πρόγραμμα είχε την 

πρόβλεψιν εις το γραφικόν χωρίον ΔΗΜΗΤΡΑ 

(τώρα αρχίζουμε να διακρίνομε τους πρόποδες 

του Κισσάβου ή ΟΣΣΗΣ να παρακολουθήσουμε 

την Θείαν Λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν του 

Αγίου Αθανασίου του χωρίου ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ώραν 8:55 άφιξις και η είσοδος εις τον Ιερόν 

Ναόν του Αγίου Αθανασίου την στιγμήν που το 

μάθημα (αρχή της Θείας Λειτουργίας). Σήμερον 

σωτηρία τω κόσμω γέγονεν. Άσωμεν τω ανα-

στάντι εκ τάφου και αρχηγώ, της ζωής ημών... 

Ο ιερεύς Ευάγγελος Σκαφιδάς και ο Ιεροψάλτης 

κύριος Σκοινάς Ιωάννης, μας εδέχθησαν και μας 

έδωσαν και θέσεις εις το αναλόγιον με παρα-

δοσιακήν και μυστικιστικήν αγκάλην και λάβαμε 

εντολήν και απαγγείλαμε μαθήματα! Ο ιερεύς 

μυστικιστικός και ο ιεροψάλτης καλλίφωνος 

άριστος γνώστης των μαθημάτων της βυζαντι-

νής – παραδοσιακής μουσικής μας μέσα στην 

Θεσσαλικήν πεδιάδα γνωρίσαμε όλο το Μεγα-

λείον της Ελλάδος ο Γκαίτε είπε ότι είναι ο ΝΟΥΣ 

και η Καρδία δια τον Άνθρωπον είναι η ΕΛΛΑΣ 

διά την Ανθρωπότητα!

Ώρα 10:50 η Θεία Λειτουργία έλαβε τέλος, ο 

ιερεύς αφού μας έδωσε τον άρτον (αντίδωρον) 

μας έδωσε και πέντε λειτουργές Άρτους) για 

την συνέχεια της εκδρομής διά την επίσκεψιν 

εις την Ιεράν Μονήν του Ιωάννου Προδρόμου 

και της Ι. Μονής του ΔΑΜΙΑΝΟΥ εκ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

που εορτάζει 14 Φεβρουαρίου.

Ώρα 11:45 συνέχεια της εκδρομής, τώρα 

βέβαια στις γραφικές πλαγιές της Όσσης (ΟΣ-

ΣΑ=ΦΗΜΗ) και ΚΙΣΣΑΒΟΣ από αφήγησιν εν-

νενηντάχρονου κατοίκου της κωμοπόλεως 

ΑΝΑΤΟΛΗ 1.050 μ. υψόμετρον μας έδωσε την 

γνώσιν ότι πολλές ΚΙΣΣΕΣ, συμπαθητικά (πτη-

νά) έκραζον = κράζω ως Κίσσα = ΚΙΣΣΑΒΙΖΩ 

ήταν το ενδιαίτημά τους, χαρίζοντας την γοη-

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ «ΝΕΑ ΖΩΗ»

Οι Ιερές Μονές του Ιωάννου Προδρόμου και του Δαμιανού 

εκ Κισσάβου υψ. 1.100μ. – Εκδρομές ψυχικής ανατάσεως.

Δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα «Ταχυδρόμος» στις 17 Οκτωβρίου 2018

του Νικόλαου Κων. Κασσανδρινού
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τεία τους στις γόνιμες πλαγιές της ΟΣΣΗΣ όλα 

τα καρποφόρα δένδρα έδειχναν μια θεϊκήν ευ-

φορία μηλιές, καρυδιές, καστανιές, ροιές = ρο-

διές, ο Κίσσαβος γεμάτος γοητεία και έλξη σε 

προσκαλεί και θα σε φιλέψει.

Ώρα 12:15 άφιξις εις ιεράν μονήν του Ιωάν-

νου του Προδρόμου και του Δαμιανού του εκ 

ΚΙΣΣΑΒΟΥ. Εορτάζει την 14η Φεβρουαρίου. Εί-

ναι σε ύψος του όρους 1.100 μέτρα ειδυλλιακόν, 

το κτίσμα είναι από το 1604 ο Ναός και οι βοη-

θητικοί χώροι έχουν το ύφος (αρχιτεκτονική) της 

φυσικής καλλονής της ΟΣΣΗΣ, η ζωγραφική, η 

ξυλογλυπτική, τα εν γένει ανάκλιντρα τράπεζες 

και τα σκεύη. Επίσης και το ενδιαίτημα με πολλά 

θηλαστικά όλα σε κατάστασιν ΑΡΜΟΝΙΑΣ προ 

της εισόδου της Μονής η μεγάλη βελανιδιά δί-

δει την φιλοξενία της, τόπος γεμάτος από ΕΥ-

ΛΟΓΙΑ! Η ηγουμένη ΘΕΟΔΕΚΤΗ πλήρης χαράς 

μας εδέχτηκε μας οδήγησε εις τον ιερόν ναόν και 

ομίλησε για την ιστορία του Μοναστηρίου, εί-

ναι απλοϊκή και η επιθυμία της να την προσφω-

νούμε Γερόντισσα όχι ΗΓΟΥΜΕΝΗ. Είναι μεγάλη 

φυσιογνωμία, γνωρίζει τέλεια την θεολογίαν – 

ιστορίαν – κοινωνιολογία. Εις το Αρχονταρίκιον 

που μας εδέχθη, μας εφίλεψε άρτον, θερμόν 

ποτόν, γλύκισμα και το ύδωρ του Κισσάβου. 

Μας ομίλησε για την ζωήν που μας χάρισε ο 

παντοδύναμος ΘΕΟΣ και μας έδωσε συμβουλές 

για την εν γένει ζωήν που πρέπει να ακολουθεί 

ο άνθρωπος... Είναι δεινή ΡΗΤΩΡ χειρίζεται την 

ελληνική γλώσσα τέλεια, ΕΥΓΕ! 

Ώρα 13:55 αποχαιρετισμός της μικρής μο-

ναστικής κοινωνίας και επίσκεψης εις τα Αμπε-

λάκια, φημισμένο χωρίον εις την επαρχίαν της 

Λαρίσης επί της Όσσης ονομαστόν διά της 

ιδρύσεως και λειτουργίας (1788-1811) προτύ-

που συνεταιρισμού όλων των κατοίκων του 

όστις ανέπτυξε σπουδαίως την βιοτεχνίαν και 

το εμπόριον των Αμπελακίων. Λόγω μεγάλης οι-

κοδομικής δραστηριότητος που γίνεται σε πολ-

λά κτίσματα των Αμπελακίων, καθώς και του 

συνεταιρισμού δεν ήταν ευνοϊκή η πρόσβασις. 

Ελπίζω σε μελλοντική μας εκδρομή. Τέλος εκ-

δρομής, επιστροφή και άφιξης εις ΒΟΛΟΝ, ώρα 

18:40. Ενθουσιασμένοι και ευχαριστούμε την 

ΝΕΑ ΖΩΗ με ευχή για νέες επιτυχίες.
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Π λούσια ήταν η δράση του Ομίλου μας και 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, πραγμα-

τοποίησε, τις εκδρομές του, ανεβαίνοντας βουνά, 
διασχίζοντας φαράγγια, κάνοντας επισκέψεις και 
ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Έτσι τον Ιούλη περπατήσαμε το φαράγγι στο 
Πολυλίμνιο, συναντώντας την λίμνη του Ιταλού με 
τα καταπράσινα νερά και μικρά καταρρακτάκια, 
και αφού ανηφορήσαμε σε απότομα βράχια φτά-
σαμε και στην Καδούλα, μια μικρή παραμυθένια 
λίμνη που το όνομά της το οφείλει στο σχήμα της, 
που θυμίζει καρδούλα.

Τον Αύγουστο, πεζοπορήσαμε, από τους πρώ-
τους συλλόγους που επισκέφθηκαν την περιοχή, 
το φαράγγι της Στενωσιάς, ο νέος φυσικός παρά-
δεισος στο μικρό χωριό της Μεσσηνίας Στενωσιά. 
Ένα καταπράσινο φαράγγι, με μικρούς καταρρά-
κτες και λιμνούλες που καταλήγει στον καταρράκτη 
Καλαμάρη της Πυλίας. Εδώ οι Ιταλοί είχαν φτιάξει 
φράγμα και δημιούργησαν τον πρώτο υδροηλε-
κτρικό σταθμό της Μεσσηνίας που ηλεκτροδοτού-
σε την Πύλο.

Σεπτέμβριο, στις 9/9, το καταπράσινο Αγγί-
στρι, ένα νησί του Σαρωνικού, που ανασκαφές 
έχουν δείξει ότι ήταν κατοικημένο πριν 2500 
χρόνια, μας υποδέχεται, για να το «εξερευνή-
σουμε», διασχίζοντας ένα μικρό μέρος του, από 
την Σκάλα στην Δραγονέρα, αλλά και να δροσι-
στούμε στις όμορφες παραλίες του. Στις 22/9, 
έχουμε εξόρμηση στην Παλ. Επίδαυρο. Ξεκινώ-
ντας από την Επίδαυρο πεζοπορούμε προς την 
Παναγία την Πολεμάρχα, ένα ασκηταριό του 
15ου αι., που σήμερα από το συγκρότημα σώ-
ζεται το καθολικό, αλλά και αρκετά κελιά. Από 
εδώ συνεχίσαμε σε μονοπάτι παράλληλα με την 
θάλασσα και τις ακτογραμμές, ανάμεσα από 
πευκοδάσος και διασχίζοντας την παραλία Κα-
λαμάκι και Βαγιωνιά καταλήξαμε για μπάνιο και 
φαγητό στον κόλπο της Αρχαίας Επιδαύρου, 
και στην συνέχεια επισκεφθήκαμε την Μονή 
Αγνούντος.

Την Κυριακή στις 14/10, αφού επισκεφθήκαμε 
το Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης, που η αρχι-
κή του ίδρυση τοποθετείται τον 7ο μ.Χ. αι., συ-

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Δραστηριότητες 2018

Κείμενα - φωτογραφίες Καίτη Λαρεντζάκη



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

38

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

νεχίσαμε για το χωριό Καρυά, ένα ήσυχο χωριό 
κτισμένο στα 800μ. που το αναστατώσαμε με τις 
φωνές μας. Η Καρυά ακουμπά στις νότιες παρυ-
φές του όρους Κνημίδα και από εδώ ξεκινήσαμε 
μια αρκετά απαιτητική πεζοπορία, προς την Βρύ-
ση Γιαννάκι από όπου είχαμε υπέροχη θέα στον 
Μαλιακό και καταλήξαμε μέσα από καταπράσινο 
μονοπάτι στη Θέση Άλογο, λίγο έξω από τα Καμ-
μένα Βούρλα.

Η επόμενη εξόρμηση είναι διήμερη και βάση 
είχαμε το Καρπενήσι. Σάββατο πρωί στις 27/10 
ξεκινήσαμε από την Αθήνα με προορισμό τον 
Τόρνο Ευρυτανίας, όπου σε όλη σχεδόν την δια-
δρομή μας από το Καρπενήσι, μας συντρόφευε 

ο Καρπενησιώτης ποταμός. Πριν φθάσουμε 
στον Τόρνο, σταματήσαμε στο Αλλαντοποιείο, 
για να προμηθευτούμε τα αλλαντικά της περιο-
χής, και συνεχίσαμε για αυτό το πολύ μικρό χω-
ριό, από όπου ακολουθήσαμε το μονοπάτι που 
ξεκινούσε πάνω από το χωριό και κατηφορίσα-
με προς το χωριό, όπου οι φιλόξενοι κάτοικοι 
μας κέρασαν τσικουδιά και εδέσματα... Η πο-
ρεία μας ήταν πανέμορφη και στο μεγαλύτερο 
μέρος της ήταν δίπλα από το ποτάμι, όπου συ-
ναντήσαμε πολλούς όμορφους καταρράκτες και 
γεφύρια σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο. Η συ-
γκεκριμένη διαδρομή ονομάζεται καταρρακτών 
λόγω τον πολλών καταρρακτών που υπάρχουν 
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κατά μήκος, με πιο χαρακτηριστικό τον καταρ-
ράκτη της Νεράϊδας.

Στην συνέχεια πήγαμε στο σημείο όπου ήταν 
το Αλλαντοποιεΐο κι από εκεί κάναμε μία δεύτε-
ρη διαδρομή, με προορισμό μας το μοναστήρι της 
Προυσού. Κι αυτό το μονοπάτι μας αποζημίωσε σε 
ομορφιά, καθώς σε όλη την διαδρομή, περνούσαμε 
ξύλινα γεφυράκια και πολλά νερά. Μετά από δύο 
περίπου ώρες φτάσαμε στο μοναστήρι της Πρου-
σού, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
προσκυνητικά κέντρα της Ορθοδοξίας καθώς φι-
λοξενεί την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της 
Προυσιώτισσας η οποία είναι έργο του Ευαγγελι-
στού Λουκά, όπου αφού προσκυνήσαμε πήραμε 
τον δρόμο για το Καρπενήσι.

Την Κυριακή το πρωί μετά το πρωινό μας ξε-
κινήσαμε όλοι μαζί πεζοπορική και τουριστική 
ομάδα για να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η πε-
ζοπορική ομάδα ξεκίνησε από εδώ προς τον λόφο 
του Αγίου Δημητρίου και αφού πέρασε το Κεφαλό-
βρυσο συνέχισε για Κορυσχάδες. Η διαδρομή ήταν 
δίπλα στον Καρπενησιώτη ποταμό, και σε αρκετά 
σημεία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω κλήσης και 
ολισθηρότητας του εδάφους.

Η τουριστική ομάδα, επισκέφθηκε στο Κεφαλό-
βρυσο, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, που 
θυμίζει σε όλους ότι εδώ έγινε μία από σημαντικό-
τερες μάχες της Επανάστασης του 1821, και συ-
γκεκριμένα στις 8 Αυγούστου 1823, όταν ο Μάρκος 
Μπότσαρης με δύναμη 450 Σουλιωτών επιτέθη-
καν στην εμπροσθοφυλακή του τουρκικού στρα-

τού και οι απώλειες για τους Τούρκους ήταν βα-
ριές ενώ για τους Έλληνες ήταν ελάχιστες, και ενώ 
υποχώρησαν οι Τούρκοι, σ’ αυτή την μάχη όμως, 
σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης.

Συνεχίσαμε την επίσκεψη μας στο Μεγάλο χω-
ριό που είναι κτισμένο σε πυκνό ελατοδάσος στα 
720 μ., στις πλαγιές της Καλιακούδας και στην 
πλατεία του με τα ωραία μαγαζάκια και υπέροχη 
θέα στις κορυφές του όρους Χελιδώνα, γευτήκαμε 
ωραίο ζεστό γαλακτομπούρεκο. Μας εντυπωσία-
σαν οι πολλές βρύσες στο χωριό...

Στην συνέχεια πήγαμε στους Κορυσχάδες όπου 
θα συναντούσαμε την πεζοπορική ομάδα.

Το ιστορικό χωριό των Κορυσχάδων, με την 
χαρακτηριστική πλατεία Ελευθερίας, αποτελεί 
ένα ακόμη χωριό της Ευρυτανίας που γράφτηκε 
με χρυσά γράμματα στην ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας, η ιστορικότητα του έγκειται στο γεγονός 
ότι τον Μάιο του 1944 η ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή 
Εθνικής Απελευθέρωσης) πραγματοποιεί στο σχο-
λείο του χωριού την πρώτη εθνοσυνέλευση των 
μαχόμενων για την απελευθέρωση Ελλήνων. Σε 
αυτό συμμετέχουν με σκοπό την πολιτική τους ορ-
γάνωση εκπρόσωποι οι οποίοι είχαν εκλεγεί κατά 
τόπους ελεύθερα από τους Έλληνες πολίτες σε 
μυστικές εκλογές που είχαν προηγηθεί, οι εργασίες 
του συμβουλίου κράτησαν από τις 14 έως τις 27 
Μαΐου. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Εθνικής Αντί-
στασης – άλλοτε έδρα του Εθνικού Συμβουλίου, 
και αφού γευματίσαμε όλοι μαζί πήραμε τον δρόμο 
της επιστροφής.
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Ένα ακόμη διήμερο τελείωσε με τις καλύτερες 
εντυπώσεις για όλους!!! 

Στις 11/11 είκοσι μέλη συμμετέχουμε στον αγώ-
να των 5 χλμ. του Μαραθωνίου της Αθήνας, για 
καλό σκοπό, γιατί σημασία δεν έχει πως τρέχεις... 
αλλά γιατί.

Ο Νοέμβριος τελείωσε στις 25 όταν πεζοπο-
ρήσαμε στην Στενή. Ξεκινήσαμε από το διάσελο 
της ράχης Συκά, και περπατήσαμε κάτω από την 
κορυφή του Ξεροβουνίου, μέχρι την πηγή Κόνισμα 
και καταλήξαμε στον δρόμο που πηγαίνει προς 
Στρώπωνες.

Ο Δεκέμβρης, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, ξε-
κίνησε με την πολιτιστική μας εξόρμηση. Επισκε-
φθήκαμε στο Αίγιο τον ναό της Παναγιάς της 
Τρυπητής, από τα ωραιότερα και πρωτότυπα 
θρησκευτικά μνημεία της Ελλάδος, κτισμένος σε 
απόκρημνο βράχο ύψους 30μ. από την επιφάνεια 
της θάλασσας, μέσα σε Σπήλαιο (τρύπα). Η ομορ-
φιά του τοπίου μας εντυπωσίασε. Συνεχίσαμε για 
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, το οποίο 
στεγάζεται σε νεόδμητο, μοντέρνο βιοκλιματικό 
κτίριο που κατασκευάσθηκε για τον σκοπό αυτό. 
Τα 1300 εκθέματα αφηγούνται την ιστορική δια-
δρομή της Πάτρας. Τρεις ήταν οι θεματικές ενότη-
τες που είδαμε, η πρώτη αφορούσε τον Ιδιωτικό 
Βίο, η δεύτερη στον Δημόσιο και η τρίτη ήταν η 
αίθουσα της Νεκρόπολης. Μετά το τέλος της ξε-
νάγησης κατευθυνθήκαμε στις παραδοσιακές 

εγκαταστάσεις του οινοποιείου της Αχάïα Κλάους, 
όπου ξεναγηθήκαμε στα πλακόστρωτα δρομάκια 
ανάμεσα σε πέτρινους πύργους, είδαμε τα μεγάλα 
δρύινα σκαλιστά βαρέλια με μαυροδάφνη ενός και 
πλέον αιώνα, εκκλησάκια, προτομές και την παρα-
δοσιακή κάβα όπου αρκετοί γευθήκαμε την μαυ-
ροδάφνη. Συνεχίσαμε για φαγητό επίσκεψη στον 
Άγιο Αντρέα και στην συνέχεια πήραμε τον δρόμο 
της Επιστροφής.

Η τελευταία πεζοπορία της χρονιάς, όπως 
άλλωστε κάθε χρόνο, περιλαμβάνει και τον στολι-
σμό δέντρου σε φυσικό περιβάλλον με οικολογικά 
στολίδια. Έτσι φέτος το δέντρο μας το στολίσαμε 
σε πεζοπορία που πραγματοποιήσαμε στην λίμνη 
Δύστου, που είναι χαρακτηρισμένη Ζώνη Ειδικής 
προστασίας καθώς και σημαντική περιοχή για τα 
πουλιά της Ελλάδας και έχει ενταχθεί στο πρό-
γραμμα Natura.

Και ολοκληρώσαμε μια πετυχημένη χρονιά, στις 
28/12, με την ετήσια συνεστίαση του Ομίλου μας 
για τα μέλη και τους φίλους του...

Έτσι τελείωσε δροσερά και ευχάριστα το δεύτε-
ρο εξάμηνο των δραστηριοτήτων του Ομίλου μας.

Εκτός του πεζοπορικού τμήματος ο ΟΦΑ, έχει 
και τμήμα Αλιείας και Ναυαγοσωστικής. Έτσι οι 
αθλητές της αλιείας διακρίθηκαν με πρώτες νίκες 
στο πρωτάθλημα αλιείας από την ακτή, αλλά και 
οι ναυαγοσώστες είχαν αντίστοιχες πρώτες νίκες 
στις κατηγορίες τους.
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11 Ιουλίου 2018 

Συνεστίαση μελών και φίλων στο Κέντρο ΣΥΝ και ΟΥΣΙΑ.

28-30 Σεπτεμβρίου 2018 

Τριήμερη εκδρομή στα Γρεβενά-Βάλια Κάλντα-Καλαμπάκα-Τρίκαλα.

24 Οκτωβρίου 2018

Τιμήσαμε την Εθνική επέτειο με τα αδελφά σωματεία Πειραϊκό Σύνδεσμο και Φιλολογική Στέγη 
με θέμα: «Πατριωτισμός τότε και σήμερα» και ομιλητή τον κ. Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα, 

δοκιμιογράφο, αρθρογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή».

15 Νοεμβρίου 2018 και 18 Νοεμβρίου 2018 

προβολή ταινίας.

12 Νοεμβρίου 2018 

Τσάι κυριών στη λέσχη μας.

25 Νοεμβρίου 2018 

Μονοήμερη εκδρομή στο Άστρος Κυνουρίας-Μονή Λουκούς-Άργος.

29 Νοεμβρίου 2018 

Τίμηση της μνήμης της Μαίρης Σωτηρίου στη λέσχη μας.

2 Δεκεμβρίου 2018 

Θεατρική παράσταση στο θέατρο Ιλίσια με το έργο «Το Τίμημα».

16 Δεκεμβρίου 2018 

Επίσκεψη στο Θωρηκτό Αβέρωφ και συνδυασμός εκδρομής.

21 Δεκεμβρίου 2018 

Συνεστίαση σε ταβέρνα της περιοχής.

«ΖΗΝΩΝ»
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου μας από τον Ιούλιο 2018 

έως 20 Δεκεμβρίου 2018
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Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, έφυγε 

βιαστικά στις 7 Δεκεμβρίου 

2018 και μας λύπησε πολύ. Ήταν 

μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

από το 1995-1999 και από το 2004-

2016 συνεχώς. Επιμελητής και Δια-

χειριστής του Ξενώνα Κυψέλης από 

το 1983-1995, τον οποίο σχεδόν 

ανακατασκεύασε με μεράκι. Υπεύ-

θυνος οργανωτής του Πανευρωπα-

ϊκού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. 

Ήταν επιμελής, διορατικός, καλο-

συνάτος, υπεύθυνος, με πολλές ιδέ-

ες για εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας. 

Έλεγε πάντα την γνώμη του άσχετα 

αν άρεσε ή όχι τους άλλους. Ευγενι-

κός με τους συναδέλφους του, τους 

συνεργάτες του, μειλίχιος, ήπιος, 

αλλά υπερασπιζόταν τις ιδέες του 

με πάθος και δυναμικότητα.

Άγγελε θα μας λείψεις. Ευχόμα-

στε όλοι μας καλό ταξίδι στα βουνά 

του άλλου κόσμου, αγαπημένε μας 

Άγγελε μαζί με τους άλλους αγγέ-

λους.

Γεια χαρά

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ
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Όμιλος Φυσιολατρών Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Άννα Τσάτσου
Αντιπρόεδρος: Άννα Βαλσαμίδου
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Ραχτσόπουλος
Ταμίας: Αρχοντούλα Ζήτρου
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βασιλεία Νεστορίδου
Έφορος Κατασκήνωσης: Σταύρος Γιαβρής
Έφορος Εκδρομών: Ιωάννα Ραχτσοπούλου
Έφορος Καταφυγίου: Κιαμηλίδου Θεοδώρα
Έφορος Εντευκτηρίου: Ελισσάβετ Γρηγορίου

«Ζήνων» Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πειραιά

Πρόεδρος: Αγγελική Μπουλιέρη
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Μπήτρος
Γενικός Γραμματέας: Φραγκίσκος Ξενίτης
Ταμίας: Γιώργος Χαραλάμπους
Έφορος Εκδηλώσεων: Μάγδα Κισσιώτου
Έφορος Εκδρομών: Γιώργος Συντιχάκης
Μέλος: Δημήτρης Κρασονικολάκης

Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Όλυμπος»

Πρόεδρος: Αναστάσιος Καρανικόλας
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χριστοφόρου
Γενική Γραμματέας: Βενετία Γκεβεζούδη
Ταμίας: Γεώργιος Παυλίδης
Έφορος Ορειβασίας και Εκδρομών: Δημήτριος Καρατέγος

Φυσιολατρικός Όμιλος Ρόμπα

Πρόεδρος: Αθανάσιος Κιουμουρτζής
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κορμάς
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Γκρούμα
Ταμίας: Νικόλαος Διαμαντάκος
Έφορος Πεζοπορικού-Ορειβατικού  

και Ποδηλατικού: Στυλιανός Πασσάκος

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των 
Σωματείων-Μελών της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.
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Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019           Αριθ. Πρωτ.: 61/2019

Προς όλα τα Σωματεία - Μέλη της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3/2019

Θέμα: Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ομοσπονδίας

Αγαπητοί φίλοι,

Η Γενική Συνέλευση της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. αποφασίστηκε στην 23η Συνεδρίαση του Δ.Σ. (10.12.2018), να συ-
γκληθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας, οδός Μπόταση 
11 (1ος όροφος), Αθήνα, σύμφωνα με το άρθρο 47§1 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (ως συνήθως), η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει πάλι την 
Κυριακή 07 Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

1. Αριθμός αντιπροσώπων 
Τα Σωματεία-Μέλη αντιπροσωπεύονται στις Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 52 
του Καταστατικού της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., κατά την ακόλουθη αναλογία:

Σωματεία που έχουν μέχρι 100 μέλη με έναν (1) αντιπρόσωπο
Σωματεία που έχουν από 101 - 250 μέλη με δύο (2) αντιπροσώπους
Σωματεία που έχουν από 251 και άνω μέλη με τρεις (3) αντιπροσώπους

2. 
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ., 
την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια υποβάλλονται γραπτά από τα Σωματεία-Μέλη 
στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γ.Σ., αναγράφοντας το ονοματε-
πώνυμο του υποψηφίου και για πιο όργανο θέτει υποψηφιότητα.

3. Υποχρέωση υποβολής εγγράφων
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείου-Μέλους στην Γενική Συνέλευση, αν δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την Συνέλευση δεν υποβάλει στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας:

α) Έγγραφο με τις τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού του Σωματείου.
β)  Ονομαστικό κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διευθύνσεις τους και τον 

αριθμό των μελών του Σωματείου.
γ)  Έκθεση της εκδρομικής και γενικά της δραστηριότητας του Σωματείου κατά τον προηγούμενο 

χρόνο (έτος 2018). Επειδή έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες Γ.Σ. να συμμετέχουν Σωματεία-Μέ-
λη χωρίς να έχουν υποβάλλει τα παραπάνω έγγραφα σας γνωρίζουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρά η 
υποχρέωση υποβολής των άνω εγγράφων της §2 α, β, γ, όπως το άρθρο 47§6 6.1, 6.2 και 6.3 του 
καταστατικού ορίζει.

3.
Τα ως άνω έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σωματείου, που βεβαιώνουν το περιεχόμενό τους για τη νόμιμη λειτουργία του Σωματείου κατά 
τον προηγούμενο χρόνο και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων -  

Μελών της Ομοσπονδίας
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Για την έγκυρη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης κάθε Σωματείο-Μέλος έχει υπο-
χρέωση, μαζί με τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, να καταβάλει ως δικαίωμα συμμετοχής 
του (άρθρο 47§7) την ετήσια συνδρομή € 30,00 και τη συμμετοχή, του κάθε αντιπροσώπου € 15,00.

4. 
Η Ομοσπονδία θα καλύψει εξ ολοκλήρου τα μεταφορικά έξοδα (μόνο με ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πλοίο), όπως επίσης 
και την διαμονή για μία (1) διανυκτέρευση το Σάββατο 06 Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο Best Western 
«Museum» (οδός Μπουμπουλίνας 16, τηλ.: 2103805611), των αντιπροσώπων εκτός Αθηνών. Για να γίνουν 
οι κρατήσεις θα πρέπει να μας ενημερώσετε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 
2019 στο τηλέφωνο 210 330 23 40, στον αριθμό φαξ 210 330 24 28 ή με email: ofoese@gmail.com

Με Φυσιολατρικούς Χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Βασίλης Ε. Κατσαντώνης
Ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτριος Σ. Παγουλάτος

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καταστατικού της 
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., προσκαλούνται οι αντιπρόσωποι 
των Σωματείων - Μελών της, στην ετήσια Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυριακή 31 
Μαρτίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας (οδός Μπόταση 11, 1ος όροφος, τηλ.: 
210 330 23 40).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (ως 
συνήθως) η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει πάλι την 
Κυριακή 07 Απριλίου 2019, με τα ίδια θέματα, στον 
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς νέα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής 

Συνέλευσης.
2.  Επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης 

Γενικής Συνέλευσης.
3.  Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα 

πεπραγμένα του έτους 2018. (Ενός λεπτού 
σιγή για τα μέλη της ΕΟΦ, που χάθηκαν άδικα 
στην καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018).

4.  Ταμειακός Απολογισμός και υποβολή για έγκρι-
ση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού 
της επόμενης χρήσης 2019.

5.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.  Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
7.  Έγκριση επιστροφής καταφυγίου Καλλιδρό-

μου στον επανιδρυθέντα «ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» (Ο.Φ.Υ.). Έγκριση Δ.Σ. 
11.6.2018, 20η συνεδρίαση.

8.  Έγκριση για παραχώρηση χρήσης του καταφυ-
γίου ΟΧΗΣ στο ΓΙΟΚΑΛΕΙΟ ή Δήμο Καρύστου 
(του 50% ποσοστού της Ομοσπονδίας). Έγκρι-
ση Δ.Σ. της 25.2.2019, 25η Συνεδρίαση.

9.  Έγκριση του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικο-
λάου Κρήτης ως τακτικό μέλος της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.

10.  Στοχοθεσία και στρατηγικός σχεδιασμός για 
την επόμενη τριετία.

11.  Κόστος συμμετοχής αντιπροσώπων στις Γενι-
κές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

12. Προτάσεις αντιπροσώπων.
13.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διενέργεια 

αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας για την εκλογή 
Οργάνων Διοίκησης (2019-2022) Διοικητικού 
Συμβουλίου, Πειθαρχικών Συμβουλίων και Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 
16§1, 35§1 και 36§1 του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Καταστατικού, δικαί-
ωμα συμμετοχής στη  Συνέλευση έχουν τα ταμεια-
κώς εν τάξει Σωματεία. 

Με Φυσιολατρικούς Χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Βασίλης Ε. Κατσαντώνης
Ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτριος Σ. Παγουλάτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα 1 Μαρτίου 2019
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ 
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

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»

Βατατζή 11 Τ.Θ. 3274 Τ.Κ. 114 72 
Αθήνα

• τηλ.: 6974.070.997 
email: goumerios@yahoo.gr

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Αιόλου 86 Αθήνα Τ.Κ. 105 59
• Τηλ.: 210 32 10 411  

& 210 32 40 373 εσωτ. 624
www.efete.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 ΦΥΣΙΟ-
ΛΑΤΡΩΝ 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 

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «Φ.Ο.Κ. - ΖΕΦΥΡΟΣ»

Σαπφούς 90, 176 76 Καλλιθέα 
• τηλ.: 210.95.96.302

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

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ 
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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 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Φωκίωνος Νέγρη Τ.Θ. 125, 195 00 
Λαύριο 

• τηλ. & fAX: 2292-025369
email: eeolavrioy@gmail.com 
www.facebook.com /eeolavrioy 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΡΟΜΠΑ»

Χαλκοκονδύλη 36, 104 32 Αθήνα
• τηλ.: 6942.598.220  
email: rompa.omilos@gmail.com

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ελπίδος 52, Συκιές 566 25 Θεσ/νίκη 
• τηλ.: 231-0622418 & 638300 

fax: 231-0638301
email: info@bao.gr / www.bao.gr 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ 

Τραπεζούντος 6, 546 43  
Θεσσαλονίκη 

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

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΒΟΛΟΥ Ο «ΠΑΝ» 

Σόλωνος 2, 383 33 Βόλος 
• τηλ.: 2421-024290  

fax: 2421-027053 
email: panvolou@yahoo.gr / 
www.panvolou.blogspot.com
www.facebook.com/

pages/-/50325136794

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»

Ιθακησίου 1, Τ.Κ. 602 00 Λιτόχωρο 
Πιερίας 

• τηλ.: 2352-084200  
email: info@fslo.gr / www.fslo.gr
facebook: ΦΣΛ Ολυμπος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Δήμος Ανατολικού Ολύμπου,  
Τ.Κ. 600 63 Λεπτοκαρυά Πιερίας 

• τηλ.: 2352-031585

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

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

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/sel-

s=omilos=gkoura/fysiolatriikos-
omilos_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

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ 



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μπόταση 11, 10682 Αθήνα - ΤΗΛ: 210-3302340 - ΦΑΞ: 210-3302428

www.ofoese.gr - e-mail: ofoese@gmail.com

PRINT ISSN: 1105-9095 • ISSN ON LINE: 2585-3228


