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Σ αν πρώτο σημείωμα του εκδότη, ως Πρόεδρος, στο όμορφο περιοδικό της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. σκέφθηκα 
να γράψω για το περιβάλλον μια και στις 5 Ιουνίου 2019 γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-

λοντος, στον όμορφο ορεινό Ξενώνα του σωματείου μας «ΦΟΙΒΟΣ» Αθηνών, στην Παύλιανη της Οίτης, 
και ειδικά για την οροσειρά των Αγράφων που κάποιοι σκοπεύουν να την «αλλοιώσουν».

Η οροσειρά των Αγράφων, στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι μια από τις παρθένες ορει-
νές περιοχές στην Ευρώπη. Έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, με σκοπό την προστασία 
της ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της, και αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 
2000. Μεγάλο τμήμα της αποτελεί επίσης Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, ο οποίος έχει καθοριστεί και ως 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης με σκοπό την προστασία άλλων άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας και των 
ενδιαιτημάτων τους. Όσοι έχουν βρεθεί στις πανέμορφες κορυφές των Αγράφων, καθώς και στα πυκνά 
παρθένα δάση, τις χαράδρες και τα ποτάμια που τα διατρέχουν, είναι αδύνατο να μείνουν ασυγκίνητοι 
και άπραγοι μπροστά στην επικείμενη καταστροφή τους.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση πολλών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 650 ανεμογεννήτριες σχεδόν σε όλες τις κορυφές των Αγράφων. Η εγκα-
τάσταση προβλέπεται να ξεκινήσει από τα οροπέδια της Νιάλας (σε υψόμετρο από 1.650 έως 2.000 
μέτρα) και του Βοϊδολίβαδου (υψόμετρο 1.500-1.800 μέτρα), όπου έχουν ήδη δοθεί άδειες για 40 ανε-
μογεννήτριες. Αυτές οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας θα αποτελέσουν ένα από τα μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά εγκλήματα στη χώρα: οι εργασίες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών (το συνολικό τους 
ύψος θα φτάνει ως τα 125 μέτρα) και των συνοδευτικών πυλώνων υψηλής τάσης, καθώς και η κατα-
σκευή μεγάλων δρόμων πρόσβασης μέσα από δάση και απότομες βουνοπλαγιές, θα προκαλέσουν μη 
αναστρέψιμες περιβαλλοντικές βλάβες. Μεταξύ άλλων, τα έργα θα αλλοιώσουν το φυσικό ανάγλυφο 
του βουνού, θα αποψιλώσουν τα δάση, θα υποβαθμίσουν τους βιοτόπους και θα θανατώσουν ή εκτο-
πίσουν ζώα και φυτά της περιοχής-η οποία συμπεριλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη.

Υποστηρίζουμε τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τον άνθρακα και την αυξανόμενη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αναχαί-
τιση της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα ΑΠΕ πρέπει να είναι σε αρμονία με την προστασία της φύσης και 
της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, ο εθνικός σχεδιασμός 
για την αιολική ενέργεια είναι καταστροφικός για το περιβάλλον και ιδίως για την ορεινή φύση.

Πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτη η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ορεινές ή/και προστα-
τευόμενες περιοχές. Αν τα σχεδιαζόμενα έργα πραγματοποιηθούν, τα ελληνικά βουνά θα πληγούν 
ανεπανόρθωτα.

Ευελπιστούμε ότι το κράτος, οι ειδικές υπηρεσίες και πολλοί φορείς, θα φροντίσουν να μην κατα-
στρέψουμε τα όμορφα δάση μας, την πανίδα και χλωρίδα της πατρίδας μας και ιδιαίτερα τα όμορφα 
Άγραφα.

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 ό
Κ α λ ο κ α ί ρ ι
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Μεσαιωνική εποχή, Βυζάντιο

Κ αθοριστική χρονολογία για το Ανατολικό Ρω-
μαϊκό (Βυζαντινό) κράτος θεωρείται το 330 

μ.Χ., όταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας με-
ταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο βυζαντι-
νός πολιτισμός προκύπτει από τη συνένωση τεσ-
σάρων στοιχείων, του (μεσαιωνικού) ελληνισμού, 
του ρωμαϊκού κράτους, της επίδρασης της Ανατο-
λής (και της Αιγύπτου) και του χριστιανισμού, που 
είχε πια αναγνωριστεί ως επίσημη θρησκεία.

Κατά τους πρώτες αιώνες όργανο του βυζαντι-
νού πολιτισμού ήταν η λατινική, που χρησιμοποιού-
νταν στην αυλή, από τους κρατικούς υπαλλήλους, 
τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τον στρατό κτλ. Οι επι-
γραφές στα νομίσματα γράφονταν στη λατινική, 
που ήταν και η μητρική γλώσσα του Μ. Κωνστα-
ντίνου, ο οποίος φαντάστηκε τη «Νέα Ρώμη», την 
Κωνσταντινούπολη, ρωμαϊκή και λατινόγλωσση. 
«Βασιλεία των Ρωμαίων» και «Ρωμανία» ονόμαζαν 
οι βυζαντινοί το κράτος τους, και οι αυτοκράτορες 
ήταν «βασιλείς και αυτοκράτορες των Ρωμαίων».

Ωστόσο, από τον 6ο αιώνα και μετά μιλάμε για 
ένα πολυεθνικό αλλά εξελληνισμένο από γλωσσι-
κή άποψη κράτος, αυτό που μας είναι γνωστό ως 
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Το 535 μ.Χ. ο Ιουστινια-
νός καθιέρωσε τα ελληνικά ως γλώσσα της νομο-
θεσίας και του δικαίου (Νεαραί), για να είναι κατα-
νοητοί οι νόμοι από τους υπηκόους του, ενώ λίγο 
αργότερα ο Ηράκλειος (610-641) κατέστησε την 
ελληνική επίσημη γλώσσα του κράτους.

Ο Μεσαίωνας, επίσης, φέρνει την ελληνική σε 
επαφή με πολλές γλώσσες. Οι πιο αξιομνημόνευ-
τοι γείτονες είναι οι Σλάβοι. Κατέρχονται σταδια-
κά στη Βαλκανική από τον 7ο αιώνα, και μαζικό-
τερα στους επόμενους. Εκχριστιανίζονται από τον 
Κύριλλο και τον Μεθόδιο, που μετέφρασαν τα Ευ-
αγγέλια στην παλαιά εκκλησιαστική σλαβική, δη-
μιουργώντας το αλφάβητό τους. Η αποδοχή της 
χριστιανικής θρησκείας έχει ως αποτέλεσμα την 
εισχώρηση στην ονομαζόμενη παλαιά εκκλησια-
στική σλαβική πλήθους σχετικών δανείων: 
angel (< άγγελος), apostol (< απόστολος), djiakon 
(< διάκονος), kaluger (< καλόγηρος), monah (< μο-
ναχός), αλλά όχι μόνο: επίσης από τους το-
μείς των επιστημών: aritmetika (< αριθμητική), 
gramatika (< γραμματική), filosofija (< φιλοσοφία), 

astronomija (< αστρονομία). Στη βουλγαρική περ-
νούν δάνεια από την καθημερινή ζωή, π.χ. kokal 
(< κόκαλο), visna (< βύσσινο), krevat (< κρεβάτι), 
magdanoz (< μαϊντανός), hartija (< χαρτί), και βέ-
βαια δεκάδες είναι τα κύρια ονόματα, π.χ. Andrei 
(< Ανδρέας), Anastas (< Αναστάσιος), Atanas (< 
Αθανάσιος), Georgi (< Γεώργιος), Irina (< Ειρήνη).

Τα σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας αλ-
λάζουν από αιώνα σε αιώνα. Το 717-718 μ.Χ. οι 
Άραβες επιχειρούν να καταλάβουν την ίδια την 
Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τα καταφέρουν, θέ-
τουν ωστόσο υπό την κυριαρχία τους την Κρήτη 
για περισσότερα από 130 χρόνια. Ελληνικές λέ-
ξεις που βρίσκουμε στα αραβικά είναι: isfalt (< 
άσφαλτος), balsam (< βάλσαμον), daftar (< διφθέ-
ρα), kalamu (< κάλαμος), falsafa (< φιλοσοφία). Το 
867 μ.Χ. η έκταση του Βυζαντίου έχει περιοριστεί 
αρκετά, αν και στις αρχές του 11ου αιώνα έχει 
κερδίσει σε έκταση. Λίγο πριν την Άλωση του 1453 
όμως στη δικαιοδοσία των Βυζαντινών έχουν μεί-
νει ελάχιστες περιοχές.

Γενικά τα παράλια του Βυζαντίου και τα νησιά 
είναι αρκετά ευάλωτα σε θαλάσσιες επιχειρήσεις 
λαών που έχουν εντωμεταξύ αποκτήσει ναυτική 
δύναμη. Οι Ιταλοί, οι Βενετσιάνοι και οι Γενουά-
τες καταλαμβάνουν σταδιακά καίριες θέσεις στο 
Αιγαίο, εγκαθιστώντας εμπορικούς σταθμούς και 
ναυτικές βάσεις. Αποτέλεσμα, η επαφή της ελλη-
νικής γλώσσας με την ιταλική και τις διαλέκτους 
της, και βεβαίως ο δανεισμός. Στην ιταλική και κυ-
ρίως σε ιταλικές διαλέκτους βρίσκουμε πλήθος δα-
νείων που πέρασαν στη γλώσσα από τη μεσαιω-
νική ελληνική στην ιταλική: 
cacomiro «βαρετός» (< κακομοίρης), cama «κάψα, 
μεγάλη ζέστη» (< μσν. κάμα < καύμα), dramoni 
«κόσκινο για δημητριακά» (< δερμόνιον), pasimata 
«είδος ψωμιού» (< παξιμάδα, παξιμάδιον), piron 
«πιρούνι» (< περόνιον), proto «πρώτος μεταξύ 
των κτιστών» (< πρώτος), scafa «νεροχύτης» (< 
σκάφη) κτλ.

Το γλωσσικό αποτέλεσμα της σταδιακής εδα-
φικής συρρίκνωσης του Βυζαντίου, που συνδυ-
άζεται με την απώλεια επαφής ανάμεσα στις 
απομακρυσμένες επαρχίες και στα κέντρα του 
βυζαντινού ελληνισμού (Κωνσταντινούπολη 
κτλ.), είναι αφενός μια μείωση της ελληνόφωνης 

Η επιρροή της Ελληνικής γλώσσας  
στις γλώσσες του κόσμου

Επιμέλεια Βασίλης Κατσαντώνης

(Συνέχεια από το τεύχος 23)
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επικράτειας, που βέβαια δεν συμβαδίζει με την 
εδαφική συρρίκνωση του Βυζαντίου, και αφετέ-
ρου η δημιουργία των μεσαιωνικών και των νεοελ-
ληνικών διαλέκτων. Καθώς κάποιες περιοχές απο-
κόπτονται από την επικράτεια του βυζαντινού 
κράτους, απομονώνονται σε μεγάλο βαθμό από 
αυτό και η γλώσσα σε αυτές ακολουθεί μια δική 
της, σχετικά ανεξάρτητη πορεία, και διαφοροποι-
είται σταδιακά όλο και περισσότερο από την κοινή 
της Κωνσταντινούπολης και των άλλων κεντρικών 
περιοχών. Για παράδειγμα, όταν η ενδοχώρα της 
Μ. Ασίας χάνεται οριστικά για το Βυζάντιο μετά 
τις ήττες των Βυζαντινών από τους Τούρκους στο 
Ματζικέρτ και στο Μυριοκέφαλο, οι ελληνόφωνοι 
της περιοχής εγκλωβίζονται εντός της οθωμανι-
κής επικράτειας και η γλώσσα τους ακολουθεί μια 
δική της πορεία, δημιουργώντας διαλέκτους όπως 
η καππαδοκική. Με παρόμοιο τρόπο, όταν οι βυ-
ζαντινές κτήσεις της Κάτω Ιταλίας χάνονται τον 
11ο αιώνα, οι εκεί Έλληνες έχουν έναν επιπλέον 
λόγο να αναπτύξουν τα δικά τους, ιδιαίτερα δια-
λεκτικά χαρακτηριστικά, που έχουν ως αποτέλε-
σμα την εδραίωση των σημερινών κατωιταλικών 
διαλέκτων της Καλαβρίας και της Απουλίας.

Η ελληνική στην Ανατολή – Τουρκοκρατία 
και νεοελληνικό κράτος

Ορόσημο για την έναρξη της Τουρκοκρατίας θε-
ωρείται το 1453, αν και τα περισσότερα τμήμα-
τα του σημερινού ελληνικού κράτους βρίσκονταν 
ήδη υπό τουρκική κατοχή πριν από τη χρονολο-
γία αυτή. Η κινητικότητα των πληθυσμών, ελλη-
νόφωνων και μη, εντός της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας, οι εξισλαμισμοί, η υποχρεωτική κάποτε 
μετεγκατάσταση Ελλήνων, τροποποίησαν κατά 
τόπους το γλωσσικό σκηνικό, αλλά δεν άλλαξαν 
τη γενική εικόνα: κατά τόπους η ελληνοφωνία εί-
ναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, και ειδικά στο νότιο 
τμήμα της Βαλκανικής η ελληνική κυριαρχεί, όπως 
και σε μέρη της Μ. Ασίας ή στον Πόντο.

Η ελληνική επίδραση στην τουρκική είναι ανάλο-
γη της μακροχρόνιας επαφής με τον τουρκικό λαό: 
ahlat (< αχλάδι), yali (< γιαλός < αιγιαλός), 
ahtapot (< οχταπόδι), zivgar (< ζευγάρι), firakti 
(< φράκτης), halaz (< χαλάζι), koraf (< χωρά-
φι), levrek (< λαβράκι), fener (< φανάρι), tirpan 
(< δρεπάνι), irgat (< εργάτης), evlek (< αυλάκι), 
anahtar (< ανοιχτήρι).

Ένας ακόμη λαός με τον οποίο οι Έλληνες 
αντάλλαξαν γλωσσικό υλικό είναι οι Αλβανοί ή, 
όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τους αλ-
βανόφωνους που κατοικούσαν στον ελληνόφωνο 
κορμό, οι Αρβανίτες. Από την ελληνική τα αλβανι-
κά πήραν λέξεις όπως: 
nikoqiri «ο νοικοκύρης» (< νοικοκύρης), prika «η 
προίκα» (< προίκα), ormis «ορμώ» (< ορμήσω, 

ορμώ), stolis «στολίζω» (< στολίσω, στολίζω), 
pllakos «πλακώνω» (< πλακώσω, πλακώνω) κα-
θώς και ανθρωπωνύμια: Jorgo (< Γιώργος), Panajot 
(< Παναγιώτης), Niko (< Νίκος), Vangjel (< Βαγ-
γέλης), Parashqevi (< Παρασκευή), Costa (< 
Κώστας).

Εντωμεταξύ, στο πλαίσιο της Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας ολοκληρώνεται η διαλεκτική διάσπα-
ση της ελληνικής, με αποτέλεσμα στις αρχές του 
19ου αιώνα ο ελληνόφωνος χώρος να είναι γλωσ-
σικά κατακερματισμένος σε ένα σύνολο διαλέκτων 
και ιδιωμάτων.

Η δημιουργία και οι σταδιακές επεκτάσεις 
του νεοελληνικού κράτους αλλάζουν τα δεδομέ-
να προς όφελος της ελληνικής, αλλά, ενώ ο 20ός 
αιώνας ξεκινάει με τις πιο ευοίωνες προοπτικές, 
ύστερα από τους Βαλκανικούς πολέμους, μια δε-
καετία αργότερα η Μικρασιατική καταστροφή και 
η ανταλλαγή των πληθυσμών αλλάζει το γλωσσι-
κό σκηνικό τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στη Βό-
ρεια Ελλάδα. Η οριστική απώλεια της ελληνοφω-
νίας στη Μικρά Ασία έρχεται σε αντιδιαστολή με 
την πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού της ελλη-
νοφωνίας στη Μακεδονία, από όπου απομακρύ-
νονται τουρκόφωνοι πληθυσμοί. (Η ανταλλαγή, 
βέβαια, δεν έγινε με κριτήριο τη γλώσσα αλλά με 
τη θρησκεία, ωστόσο σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι 
ορθόδοξοι ήταν και ελληνόφωνοι και οι μουσουλ-
μάνοι τουρκόφωνοι.)

Η ελληνική στη Δύση
Ας εξετάσουμε τώρα τα πράγματα στη Δύση, από 
τον Μεσαίωνα και μετά. Στη Δυτική Ρωμαϊκή αυ-
τοκρατορία τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορε-
τικά από ό,τι στην Ανατολική. Εκεί η ελληνική δεν 
διεκδίκησε την πρωτοκαθεδρία. Στις περιοχές της 
Δυτικής Ευρώπης που κατέκτησαν οι Ρωμαίοι η 
λατινική στέριωσε χωρίς να απειληθεί από την ελ-
ληνική, οι εστίες της οποίας ήταν αρκετά απομα-
κρυσμένες. Η λατινική δεν απειλήθηκε όμως ούτε 
από τις γλώσσες των φύλων που κατέκλυσαν τη 
Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τον 5ο αιώνα 
και μετά – τα φύλα αυτά απορροφήθηκαν γλωσ-
σικά από τους λατινόφωνους κατοίκους της Ιτα-
λίας, της Γαλλίας και της Ιβηρικής. Μόνο στο κομ-
μάτι της Νότιας Ιταλίας, που παραδοσιακά ήταν 
ελληνόφωνο ήδη από την αρχαία εποχή, η ελλη-
νική κατάφερε να αντέξει, και την ελληλοφωνία 
αυτή την ενίσχυσε η αυξημένη, σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ιταλία, βυζαντινή παρουσία σε αυτό το 
τμήμα της Ιταλικής χερσονήσου, με αποτέλεσμα 
να διατηρούνται εκεί ως σήμερα τα ελληνικά ιδιώ-
ματα της Καλαβρίας και της Απουλίας.

Είναι ίσως οξύμωρο, αλλά όσο το Βυζάντιο 
συρρικνώνεται εδαφικά στην Ανατολή τόσο η αρ-
χαία ελληνική αναβαθμίζεται στη Δύση, στον ίδιο 
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δηλαδή κόσμο που έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
για αυτή τη συρρίκνωση. Οι Σταυροφορίες εδώ 
σαν καίρια χτυπήματα στο ευάλωτο Βυζάντιο, η 
ελληνική επίδραση στη Δύση όμως – και επομένως 
η θέση της ελληνικής στον σημερινό δυτικό πολιτι-
σμό – επηρεάζεται από την ακτινοβολία της αρ-
χαίας ελληνικής (και μαζί της λατινικής) που ξε-
κινάει από τους αιώνες του ύστερου Μεσαίωνα. 
Αυτή η ακτινοβολία συνεχίζεται κατά την Αναγέν-
νηση και τον Διαφωτισμό ως τη σύγχρονη εποχή. 
Πρόκειται για μια επίδραση πολύ διαφορετικής 
φύσης από αυτή που γνωρίσαμε κατά την ελλη-
νιστική εποχή, αλλά εξίσου καθοριστική για τους 
λαούς που τη δέχτηκαν – στην ουσία, για ολόκλη-
ρο τον Δυτικό πολιτισμό.

Για αυτή την επίδραση συχνά γίνεται λόγος με 
όρους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα. Υπερτονίζεται, για παράδειγμα, κάποτε 
η ποσότητα των ελληνικών δανείων στις δυτικο-
ευρωπαϊκές γλώσσες, π.χ. στα αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, κτλ., αλλά και σε άλλες, π.χ. στη σύγ-
χρονη τουρκική, χωρίς να αποσαφηνίζονται οι 
πραγματικές διαδρομές των επιδράσεων, που μό-
νο αυτές δείχνουν υπαρκτές σχέσεις μεταξύ λαών 
και γλωσσών.

Από τα τέλη του Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη 
αλλά και στον αραβικό κόσμο μελετώνται αρχαία 
ελληνικά κείμενα για επιστήμες, μαθηματικά, φιλο-
σοφία. Στα κείμενα αυτά η Αναγέννηση προσθέτει 
για πρώτη φορά έργα ιστορικών, ρητόρων και ποι-
ητών. Η ελληνική φάση του ονομαζόμενου αναγεν-
νησιακού ουμανισμού (έχει προηγηθεί η λατινική) 
ξεκινάει τον 15ο αιώνα από την Ιταλία και συγκε-
κριμένα από τη Φλωρεντία. Σταδιακά σε πολλά δυ-
τικοευρωπαϊκά πανεπιστήμια ιδρύονται έδρες δι-
δασκαλίας της αρχαίας ελληνικής. Την Αναγέννηση 
τη διαδέχεται ο Διαφωτισμός. Η θέαση του κόσμου 
στα τέλη του 18ου αιώνα είναι εντελώς διαφορετι-
κή από ό,τι στα τέλη του 16ου. Οι δύο αυτοί αιώ-
νες βάζουν στην ιστορία της επιστήμης και γενικό-
τερα της ανθρώπινης σκέψης τα θεμέλια που έχουν 
μέχρι σήμερα, με την ελληνική να έχει βρει εξέχου-
σα θέση στον νέο κόσμο που διαμορφώνεται με την 
ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας.

Όλοι μας αναγνωρίζουμε πως σε ξένες γλώσ-
σες υπάρχουν λέξεις ελληνικής προέλευσης, και 
μάλιστα πολλές φορές η ομοιότητα μεταξύ των 
γλωσσών αυτών ως προς το συγκεκριμένο λεξιλό-
γιο είναι προφανής. Εδώ είναι απαραίτητος ένας 
σαφής διαχωρισμός. Υπάρχουν κατ’ αρχάς λέξεις 
που οι ξένες γλώσσες του δυτικού πολιτισμού, τις 
δανείστηκαν απευθείας από τα αρχαία ελληνικά:
Ακαδημία > γαλλ. academie, αγγλ. academy, πορτ. 

academia, γερμ. Akademie, τσέχ. akademie,
αλφάβητον > γαλλ. alphabet, αγγλ. alphabet, 

πορτ. alfabeto, γερμ. Alphabet, τσέχ. abeceda,

αναλυτικός > γαλλ. analytique, αγγλ. analytic, πορτ. 
analitico, γερμ. analytisch, τσέχ. analyticky,

ειρωνεία > γαλλ. ironie, αγγλ. ironie, πορτ. ironia, 
γερμ. Ironie, τσέχ. ironie,

δημοκρατία > γαλλ. democratie, αγγλ. democracy, 
πορτ. democracia, γερμ. Demokratie, τσέχ. 
demokracie,

πλανήτης > γαλλ. planete, αγγλ. planet, πορτ. 
planeta, γερμ. Planet, τσέχ. pla- neta,

σύμβολον > γαλλ. symbole, αγγλ. symbol, πορτ. 
simbolo, γερμ. Symbol, τσέχ. symbol,

φιλοσοφία > γαλλ. philosophie, αγγλ. philosophy, 
πορτ. filosofia, γερμ. Philosophie, τσέχ. filosofie.

Υπάρχουν όμως και άλλες που, αν το καλοσκε-
φτούμε, και βέβαια αν τις ψάξουμε στα λεξικά της 
αρχαίας ελληνικής, δεν θα τις βρούμε για προφα-
νείς λόγους. Π.χ.

γαλλ. anachronisme, αγγλ. anachronism, 
πορτ. anacronismo, γερμ. Anachronismus, τσέχ. 
anachronismus, νεοελλ. αναχρονισμός,

γαλλ. autobiographie, αγγλ. autobiography, 
πορτ. autobiografia, γερμ. Auto- biographie, τσέχ. 
autobiografie, νεοελλ. αυτοβιογραφία,

γαλλ. megaphon, αγγλ. megaphon, πορτ. 
megafone, γερμ. Megaphon, τσέχ. megaphon, νεο-
ελλ. μεγάφωνο,

γαλλ. microscope, αγγλ. microscope, πορτ. 
microsc0pio, γερμ. Mikroskop, τσέχ. mikroskop, νε-
οελλ. μικροσκόπιο, γαλλ. zoologie, αγγλ. zoology, 
πορτ. zoologia, γερμ. Zoologie, τσέχ. zoologie, νε-
οελλ. ζωολογία.

Οι λέξεις αυτές δεν είναι – και δεν θα μπορούσαν 
να είναι – κατασκευασμένες στην αρχαία ελληνική, 
αφού εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι έννοιες τις 
οποίες περιγράφουν: δεν υπήρχαν στην αρχαία 
Ελλάδα ούτε μεγάφωνα, ούτε μικροσκόπια ού-
τε η επιστήμη για τα ζώα ονομαζόταν ζωολογία: 
τα σχετικά συγγράμματα του Αριστοτέλη ονομά-
ζονται Περί τα ζώα ιστορίαι και Περί ζώων μορί-
ων. Αυτές οι λέξεις, που ανήκουν στο φιλοσοφικό, 
το επιστημονικό, το τεχνολογικό, το τεχνικό λεξι-
λόγιο, π.χ. στην ιατρική, στη φυσική, στην αστρο-
νομία, στην ηλεκτροτεχνία κτλ., δημιουργήθηκαν 
σε πρόσφατες εποχές από ξένους που ανέπτυ-
ξαν αυτές τις επιστήμες ή τις τεχνικές, επομένως 
σε ξένες γλώσσες, αλλά με βάση αρχαία ελληνικά 
συνθετικά. Και μάλιστα, τα νεοελληνικά αντίστοι-
χά τους προέρχονται από αυτές τις ξένες γλώσ-
σες, στις οποίες οι λέξεις αυτές πρωτοσχηματί-
στηκαν. Είναι τα λεγόμενα νεότερα δάνεια από 
αναγνώριση, δηλαδή, λέξεις που δημιουργήθηκαν 
κυρίως στη γαλλική και στην αγγλική, και πέρασαν 
στη συνέχεια στη νέα ελληνική. Οι νεότεροι Έλ-
ληνες, που θέλησαν να εισαγάγουν και αυτοί στη 
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γλώσσα τους τις έννοιες αυτές, και μαζί τις λέξεις 
που τις εκφράζουν, αναγνώρισαν την απώτερη 
αρχαία ελληνική προέλευση των στοιχείων τους 
και τις απέδωσαν ως αναχρονισμός, αυτοβιογρα-
φία, μεγάφωνο, μικροσκόπιο, ζωολογία κτλ.

Λίγα πορτογαλικά…
Θα τελειώσουμε με μια άσκηση, για να καταλάβου-
με τις πραγματικές διαστάσεις της σχέσης της ελ-
ληνικής με άλλες δυτικές γλώσσες. Θα ξεκινήσουμε 
με την παράθεση ενός κειμένου στα πορτογαλικά.

Nume ha que os malquistasse? O que o Supremo
Teve em Latona. Infenso um letal morbo
No campo ateia; o povo perecia,
Sό porque o rei desacatara a Crises.
Com ricos dons remir viera a filha
Aos alados baixéis, nas mâos o cetro
E a do certeiro Apolo infula sacra

Προφανώς οι περισσότεροι, που δεν γνωρίζου-
με τη γλώσσα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι 
λέει το κείμενο. Είναι μετάφραση, σε παλαιότερη 
μάλιστα μορφή της πορτογαλικής, ενός αποσπά-
σματος από τη ραψωδία Α της Ιλιάδας, το οποίο 
παραθέτω αμέσως από τη μετάφραση των Ν. Κα-
ζαντζάκη – Ι. Κακριδή.

Ποιος τάχα απ’ τους θεούς τούς έσπρωξε 
να μπούνε σ’ έτοια αμάχη;
Του Δία και της Λητώς τούς έσπρωξεν ο 
γιος, που με το ρήγα
χολιάζοντας κακιά εξεσήκωσεν αρρώστια 
και πέθαιναν
στρατός πολύς· τι δε σεβάστηκεν ο γιος 
του Ατρέα το Χρύση
του θεού το λειτουργό στ’ Αργίτικα γοργά 
καράβια είχε έρθει
με λύτρα αρίφνητα, την κόρη του να ξαγο-
ράσει πίσω,
του μακροσαγιτάρη Απόλλωνα κρατώντας 
τα στεφάνια

(Ιλιάδα, Α 9-14)

Τι θα λέγαμε, ωστόσο, για τις προτάσεις που 
ακολουθούν;

Anatomia é o estudo da estrutura macrosc·pica 
fisica dos organismos. Estuda as grandes 
estruturas, o esqueleto, a musculatura, os 
vasos sanguineos arteriais e venosos.
Bioetica é o estudo do relacionamento entre 
biologia, medicina e filosofia, especialmente 
da disciplina etica e metafisica.
Fisiologia é o estudo do funcionamento normal 
do organismo.

Τις καταλαβαίνουμε, νομίζω, πλήρως, αν και εί-
ναι συνταγμένες στην ίδια, άγνωστη σε μας, ξέ-
νη γλώσσα, την πορτογαλική. Το λεξιλόγιό τους 
μας είναι οικείο για δύο λόγους: (α) γιατί το γνω-
ρίζουμε από άλλες γλώσσες, π.χ. το estudo μας 
θυμίζει το αγγλ. study, το estrutura μας θυμίζει το 
αγγλ. structure κτλ., λέξεις οι οποίες στην αγγλική 
γλώσσα έχουν απώτερη λατινική προέλευση, και 
(β) γιατί το γνωρίζουμε από τα νέα ελληνικά, π.χ. 
anatomia – ανατομία, macrosc·pica – μακροσκοπι-
κός, fisica – φυσικός, organismos – οργανισμός: και 
στις δύο γλώσσες, στα πορτογαλικά και στα νέα 
ελληνικά, η απώτερη προέλευση των λέξεων αυ-
τών είναι από την αρχαία ελληνική – με τη σαφή, 
βέβαια, διάκριση που κάναμε παραπάνω, πρώτον 
σε λέξεις που υπήρχαν αυτούσιες στην αρχαία και 
δεύτερον σε άλλες που κατασκευάστηκαν από 
δυτικούς σε νεότερες εποχές με βάση αρχαία ελ-
ληνικά στοιχεία. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα 
ανατομία και φυσικός, στη δεύτερη τα μακροσκο-
πικός και οργανισμός.

Συγκεκριμένα, η λ. ανατομία είναι αρχαία ελ-
ληνική, και πέρασε, μέσω της λατινικής, σε άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ τη χρησιμοποιούμε και 
σήμερα στη νέα ελληνική ως λόγιο δάνειο από την 
αρχαία. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τη λ. φυ-
σικός. Στη νέα ελληνική προέρχεται από το αρχ. 
φυσικός, έχοντας προσ- λάβει και σημασίες του 
γαλλ. naturel, του αγγλ. natural, αλλά και του γαλλ. 
physique, που με τη σειρά του προέρχεται από 
το λατ. physica «φυσικές επιστήμες», με προέλευ-
ση βέβαια επίσης από την αρχαία ελληνική: αρχ. 
φυσική «μελέτη των πραγμάτων της φύσης». Οι 
λ. μακροσκοπικός και οργανισμός όμως δεν υπήρ-
χαν στην αρχαία ελληνική, αλλά σχηματίστηκαν 
σε κάποια δυτικοευρωπαϊκή γλώσσα με βάση αρ-
χαία ελληνικά στοιχεία. Το πρώτο εμείς οι Νεοέλ-
ληνες το πήραμε από το γαλλ. macroscopique < 
macro- < αρχ. μακρός, κατά το microscopique = 
μικροσκοπικός, ενώ το δεύτερο το πήραμε από το 
γαλλ. organisme < γαλλ. organe < αρχ. οργανον.

Έτσι, είτε με δανεισμό λέξεων που υπήρχαν 
αυτούσιες στην αρχαία ελληνική, είτε με δανει-
σμό στοιχείων που αποτέλεσαν δομικά χαρακτη-
ριστικά νεότερου λεξιλογίου (π.χ. macro-, micro-, 
skop-, organo- κτλ.), η αρχαία ελληνική και η λα-
τινική επηρέασαν τις περισσότερες γλώσσες του 
δυτικού κόσμου.

Ακολουθούν μερικά πρώτα συνθετικά αρχαίας 
ελληνικής προέλευσης:
angio- < αρχ. άγγειον: γαλλ. angiographie (> νεο-

ελλ. αγγειογραφία)
agora- < αρχ. άγορά: γερμ. Agoraphobie, γαλλ. 

agoraphobie (> νεοελλ. αγοραφοβία)
adeno- < αρχ. άδήν: γαλλ. adenopathie (> αδενο-

πάθεια)
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aero- < αρχ. άήρ: γαλλ. aerostat, aerodrome, 
aerophagie (> αερόστατο, αεροδρόμιο, αερο-
φαγία)

allo- < αρχ. άλλος: αγγλ. allogenic, γαλλ. allophone 
(> αλλογενετικός, αλλόφωνο)

amylo- < ελνστ. άμυλον: νλατ. amylolysis (> αμυ-
λόλυσις)

andro- < αρχ. άνήρ: γαλλ. androgene, αγγλ. 
andrology (> ανδρογόνος, ανδρολογία)

antho- < αρχ. άνθος: νλατ. anthologia, anthozoa (> 
ανθολογία, ανθόζωα).

Συνέβη το ίδιο στην αραβική ή στην κινεζική, για 
παράδειγμα, και γιατί ναι ή γιατί όχι; Την απάντη-
ση θα την αναζητήσουμε στις ιστορικές συνθήκες 
που διαμόρφωσαν τους λαούς της Δυτικής (κυρί-
ως) Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας 
και τους κατέστησαν μια πολιτισμική ενότητα, για 

την οποία χρησιμοποιείται σήμερα ο όρος Δυτικός 
πολιτισμός. Η ενότητα αυτή του Δυτικού πολιτι-
σμού, που έχει ως βάση του την ελληνική και στη 
συνέχεια τη ρωμαϊκή παράδοση, πάνω στις οποί-
ες επικάθησε ως τρίτος παράγοντας ο χριστιανι-
σμός, αυτή η ενότητα η οποία συνέδεσε σε μεγάλο 
βαθμό τις τύχες των λαών των περιοχών αυτών, 
με αποτέλεσμα την – όσο το δυνατόν – κοινή πο-
λιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, θρη-
σκευτική κτλ. συγκρότηση, αυτή λοιπόν η ενότητα 
έχει επηρεάσει βαθιά τις γλώσσες μας, όπως μας 
έδειξε και το παράδειγμα της, άγνωστης στους 
περισσότερους από εμάς, πορτογαλικής, και μας 
έχει προσφέρει κοινούς τρόπους να βλέπουμε 
τα πράγματα. Η ενότητα αυτή σφυρηλάτησε τις 
γλώσσες και σφυρηλατήθηκε από αυτές – γιατί 
γλώσσα και τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα 
είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2019

Η οροσειρά των Αγράφων, στην καρδιά της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, είναι μια από τις πιο παρθέ-

νες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη. Έχει καθοριστεί 
ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, με σκοπό την προστα-
σία της ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της, και 
αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 
2000. Μεγάλο τμήμα της αποτελεί επίσης Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, ο οποίος έχει καθοριστεί και ως Ειδική 
Ζώνη Διατήρησης με σκοπό την προστασία άλλων άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας και των ενδιαιτημά-
των τους. Όσοι έχουν βρεθεί στις πανέμορφες κορυφές των Αγράφων, καθώς και στα πυκνά παρθένα δάση, 
τις χαράδρες και τα ποτάμια που τα διατρέχουν, είναι αδύνατο να μείνουν ασυγκίνητοι και άπραγοι μπροστά 
στην επικείμενη καταστροφή τους.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση πολλών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας (ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 650 ανεμογεννήτριες σχεδόν σε όλες τις κορυφές των Αγράφων . Η εγκατάσταση 
προβλέπεται να ξεκινήσει από τα οροπέδια της Νιάλας (σε υψόμετρο από 1.650 έως 2.000 μέτρα) και του 
Βοϊδολίβαδου (υψόμετρο 1.500 – 1.800 μέτρα), όπου έχουν ήδη δοθεί άδειες για 40 ανεμογεννήτριες. Αυτές 
οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας θα αποτελέσουν ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλή-
ματα στη χώρα: οι εργασίες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών (το συνολικό τους ύψος θα φτάνει ως τα 125 
μέτρα) και των συνοδευτικών πυλώνων υψηλής τάσης, καθώς και η κατασκευή μεγάλων δρόμων πρόσβασης 
μέσα από δάση και απότομες βουνοπλαγιές, θα προκαλέσουν μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές βλάβες. Με-
ταξύ άλλων, τα έργα θα αλλοιώσουν το φυσικό ανάγλυφο του βουνού, θα αποψιλώσουν τα δάση, θα υπο-
βαθμίσουν τους βιοτόπους και θα θανατώσουν ή εκτοπίσουν ζώα και φυτά της περιοχής — η οποία συμπε-
ριλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη.

Υποστηρίζουμε τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τον άνθρακα και την αυξανόμενη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αναχαίτιση της 
κλιματικής αλλαγής. Τα έργα ΑΠΕ πρέπει να είναι σε αρμονία με την προστασία της φύσης και της βιοποι-
κιλότητας, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, ο εθνικός σχεδιασμός για την αιολική 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βοηθήστε να προστατέψουμε τα Άγραφα που κινδυνεύουν

να ισοπεδωθούν από την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2019

Βοηθήστε να προστατέψουμε τα Άγραφα που κινδυνεύουν
να ισοπεδωθούν από την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών

Η οροσειρά των Αγράφων, στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι  μια από τις πιο παρθένες ορεινές
περιοχές  στην  Ευρώπη.  Έχει  καθοριστεί  ως  Ζώνη  Ειδικής  Προστασίας,  με  σκοπό  την  προστασία  της

ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της, και αποτελεί  μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000.
Μεγάλο τμήμα της αποτελεί  επίσης Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, ο οποίος έχει καθοριστεί και ως  Ειδική
Ζώνη  Διατήρησης με  σκοπό  την  προστασία  άλλων  άγριων  ειδών  πανίδας  και  χλωρίδας  και  των
ενδιαιτημάτων  τους.  Όσοι  έχουν  βρεθεί  στις  πανέμορφες  κορυφές  των  Αγράφων,  καθώς  και  στα  πυκνά

παρθένα δάση, τις χαράδρες και τα ποτάμια που τα διατρέχουν, είναι αδύνατο να μείνουν ασυγκίνητοι και
άπραγοι μπροστά στην επικείμενη καταστροφή τους.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η  εγκατάσταση πολλών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 650 ανεμογεννήτριες σχεδόν σε όλες τις κορυφές των Αγράφων.  Η εγκατάσταση

προβλέπεται να ξεκινήσει από τα οροπέδια της Νιάλας (σε υψόμετρο από 1.650 έως 2.000 μέτρα) και του
Βοϊδολίβαδου (υψόμετρο 1.500 – 1.800 μέτρα), όπου έχουν ήδη δοθεί άδειες για 40 ανεμογεννήτριες . Αυτές

οι  εγκαταστάσεις  βιομηχανικής  κλίμακας  θα  αποτελέσουν  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  περιβαλλοντικά
εγκλήματα στη χώρα: οι εργασίες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών (το συνολικό τους ύψος θα φτάνει ως τα

125  μέτρα)  και  των  συνοδευτικών  πυλώνων  υψηλής  τάσης,  καθώς  και  η  κατασκευή  μεγάλων  δρόμων
πρόσβασης μέσα από δάση και απότομες βουνοπλαγιές, θα προκαλέσουν μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές

βλάβες. Μεταξύ άλλων, τα έργα θα αλλοιώσουν το φυσικό ανάγλυφο του βουνού, θα αποψιλώσουν τα δάση,
θα υποβαθμίσουν τους βιοτόπους και θα θανατώσουν ή εκτοπίσουν ζώα και φυτά της περιοχής — η οποία

συμπεριλαμβάνει σπάνια και απειλούμενα είδη.

Υποστηρίζουμε τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και  τον άνθρακα και  την αυξανόμενη χρήση

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),  στο πλαίσιο της  παγκόσμιας προσπάθειας για  την αναχαίτιση της
κλιματικής  αλλαγής.  Τα  έργα  ΑΠΕ  πρέπει  να  είναι  σε  αρμονία  με  την  προστασία  της  φύσης  και  της

βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, ο εθνικός σχεδιασμός για την
αιολική ενέργεια είναι καταστροφικός για το περιβάλλον και ιδίως για την ορεινή φύση: οι σχεδιαζόμενες

αιολικές εγκαταστάσεις στα Άγραφα είναι ένα μόνο μέρος της συνολικής καταστροφής των ορεινών όγκων
της χώρας μας. 

Όπως  μπορείτε  να  διαπιστώσετε  με  μια  περιήγηση  στο  χάρτη  της  Ρυθμιστικής  Αρχής  Ενέργειας
(http://www.rae.gr/geo/),  εξαιρούνται  ελάχιστες  περιοχές  (μόνο  οι  πυρήνες  εθνικών  δρυμών)  από  την

εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ. Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, αδειοδότησης ή εγκατάστασης
περίπου 20.000(!) ανεμογεννήτριες σε πάνω από 1.500 σημεία της χώρας, ακόμα και σε προστατευόμενες
περιοχές και σχεδόν σε κάθε κορυφή των ελληνικών βουνών — από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο, καθώς
και σε πολλά νησιά. 

Πιστεύουμε ότι  είναι  απαράδεκτη η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε  ορεινές ή/και  προστατευόμενες
περιοχές.  Αν  τα  σχεδιαζόμενα  έργα  πραγματοποιηθούν,  τα  ελληνικά  βουνά  θα  πληγούν  ανεπανόρθωτα.

Επίσης,  η βιομηχανική ανάπτυξη τέτοιων προστατευόμενων περιοχών  αποκλείει  κάθε δυνατότητα ήπιας
ανάπτυξης μέσω δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (όπως είναι  ο οικολογικός τουρισμός,  η

πεζοπορία, η ορειβασία, η παρατήρηση πτηνών, κλπ.).

Καλούμε τις ελληνικές Αρχές να  εξαιρέσουν ορεινές ή προστατευόμενες περιοχές από την εγκατάστασή
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ενέργεια είναι καταστροφικός για το περιβάλλον και ιδίως για την ορεινή φύση : οι σχεδιαζόμενες αιολι-
κές εγκαταστάσεις στα Άγραφα είναι ένα μόνο μέρος της συνολικής καταστροφής των ορεινών όγκων της 
χώρας μας.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε με μια περιήγηση στο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (http://
www.rae.gr/geo/), εξαιρούνται ελάχιστες περιοχές (μόνο οι πυρήνες εθνικών δρυμών) από την εγκατάσταση ΑΣ-
ΠΗΕ. Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, αδειοδότησης ή εγκατάστασης περίπου 20.000(!) 
ανεμογεννήτριες σε πάνω από 1.500 σημεία της χώρας, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές και σχεδόν 
σε κάθε κορυφή των ελληνικών βουνών — από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο, καθώς και σε πολλά νησιά.

Πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτη η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ορεινές ή/και προστατευόμενες 
περιοχές. Αν τα σχεδιαζόμενα έργα πραγματοποιηθούν, τα ελληνικά βουνά θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Επί-
σης, η βιομηχανική ανάπτυξη τέτοιων προστατευόμενων περιοχών αποκλείει κάθε δυνατότητα ήπιας ανά-
πτυξης μέσω δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (όπως είναι ο οικολογικός τουρισμός, η πεζοπο-
ρία, η ορειβασία, η παρατήρηση πτηνών, κλπ.).

Καλούμε τις ελληνικές Αρχές να εξαιρέσουν ορεινές ή προστατευόμενες περιοχές από την εγκατάστασή 
ΑΣΠΗΕ, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Αυστρία και η Ελβετία που δε θυσιάζουν το ορεινό τους 
περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνουμε θετική την απαγόρευση εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ σε περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές που προβλέπει το αναθεωρημένο Περιφερεια-
κό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/9.11.2017).

Εξάλλου, τόσο το νέο (ΦΕΚ ΑΑΠ 299/14.12.2018) όσο και το προηγούμενο (ΦΕΚ Β’ 1469/09-10-2003) Περι-
φερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας (Περιφέρεια στην οποία ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας και ο Δήμος Αγράφων) προβλέπουν ότι οι ορεινές περιοχές άνω των 800 μέτρων αντιμετωπίζο-
νται ως περιοχές κατ’ εξοχήν φυσικού αποθέματος προς διατήρηση και προστασία. Διευρύνοντας ακόμα 
περισσότερο την προστασία των ευρυτανικών Αγράφων, το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας 
προβλέπει ότι η Νότια Πίνδος και όλα εν γένει τα ευρυτανικά ψηλά βουνά αποτελούν και τοπιακή ενότητα 
υψηλής αξίας. Προωθείται δε ο χαρακτηρισμός τους σε Περιφερειακό Πάρκο, προκειμένου να προστατευ-
τεί το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, μέσω της διατήρησης των παραδοσιακών και αγροτο-δα-
σικών δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, ελκυστικής κατοίκησης για κύρια και παραθεριστική κατοικία, σε συνθήκες εξαιρετικά καθαρής 
ορεινής φύσης. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται ως διεθνούς και εθνικής αξίας ζώνες τοπίου η Νότια Πίνδος 
και τα Άγραφα. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται ότι θα εξαιρεθεί η Ευρυτανία στο σύνολό της από τις Πε-
ριοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ.

Είναι προφανές ότι η χωροθέτηση και εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στις κορυφές των Αγράφων (το ψηλότερο 
σημείο της χώρας όπου έχουν αδειοδοτηθεί ανεμογεννήτριες!) δε συνάδουν με τις ανωτέρω ρυθμίσεις και πο-
λιτικές. Πόσο μάλλον όταν έχουν αδειοδοτηθεί βάσει Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γεμά-
τες από ανακρίβειες, αοριστίες, εσφαλμένα στοιχεία και αστήρικτα συμπεράσματα. Οι ΜΠΕ αξιολογούν το 
τοπίο ως «κοινό ή αδιάφορο», με «θαμνώδεις εκτάσεις χωρίς ιδιαίτερη αισθητική ή γεωλογική αξία», σε πλήρη 
αντίθεση με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο. Οι Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες που περιλαμβάνονται 
στις ΜΠΕ είναι μόνο προκαταρκτικές και ουδέποτε συμπληρώθηκαν από εμπεριστατωμένες μελέτες κατόπιν 
επιτόπιας παρατήρησης διάρκειας ενός έτους (όπως οι ίδιες οι προκαταρκτικές μελέτες απαιτούσαν προκει-
μένου να κριθεί η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ).

Προσπαθώντας να προστατέψουμε τα Άγραφα, έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ κατά των αδειών εγκατά-
στασης που χορηγήθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Απρίλιο του 2018 . Τις αιτή-
σεις ακύρωσης έχουν συνυποβάλει κάτοικοι της περιοχής, τοπικά σωματεία, ορειβατικοί σύλλογοι ανά τη 
χώρα και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής το Δεκέμβριο του 2018, 
το ΣτΕ επιβεβαίωσε ότι πρέπει να προσκομιστεί εγκεκριμένη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την εκτίμη-
ση των επιπτώσεων κάθε έργου προτού ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης (απόφαση ΣτΕ 417/2018).

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 9 π.μ., εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ (Αρσάκειο Μέ-
γαρο, Πανεπιστημίου 47). Σας καλούμε να έρθετε στη δημόσια δίκη, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τον αγώνα 
που δίνουμε σε πολιτικό και νομικό επίπεδο μαζί με τους κατοίκους της περιοχής των Αγράφων, περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις, και ορειβατικούς/φυσιολατρικούς συλλόγους. Ο αγώνας για τη σωτηρία των Αγράφων εί-
ναι κομβικής σημασίας στον ευρύτερο αγώνα για την προστασία των ελληνικής φύσης. Βοηθήστε να σωθούν 
αυτά τα μεγαλοπρεπή βουνά!

Πρωτοβουλία Κατοίκων Αθήνας • μέλος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών 
• για την Προστασία των Αγράφων

Μάθετε περισσότερα: www.facebook.com/savegreekmountains/
agrafasos@gmail.com
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ΟΜάρτιος είναι ο μήνας που πολλοί Ορειβα-

τικοί – Φυσιολατρικοί Σύλλογοι σχεδιάζουν 

το πρόγραμμά τους για την επερχόμενη εαρινή 

και θερινή περίοδο. Επί αυτής της ευκαιρίας επι-

κοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω – υπεν-

θυμίσω πως το καταφύγιο της Κορομηλιάς στην 

περιοχή του Βορειοανατολικού Ολύμπου λει-

τουργεί κανονικά από πέρυσι και μπορεί να φι-

λοξενήσει στον ξενώνα του έως 18 πεζοπόρους 

– εκδρομείς.

Το καταφύγιο βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο 

από πλευράς δικτύου μονοπατιών. Σε μόλις 2 – 

2,5 ώρες μπορεί να ανεβεί κανείς από τον Αγ. 

Κωνσταντίνο πεζοπορώντας στο Καταφύγιο με 

ενδιάμεση στάση στην μέση της διαδρομής τον 

περιβόητο καταρράκτη ύψους 18 μ. στον Κόκκινο 

Βράχο. Εναλλακτικά κανείς, μπορεί να ανέβει στο 

Καταφύγιο από το «αρχαίο μονοπάτι» της ράχης 

της Κορομηλιάς. Με βάση το καταφύγιο της Κο-

ρομηλιάς μπορεί κάποιος να πεζοπορήσει προς 

το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας κι από εκεί 

συνεχίζοντας στο διεθνές μονοπάτι Ε4 να βρεθεί 

στο οροπέδιο και στις κορυφές του Ολύμπου. 

Επίσης, μπορεί να κινηθεί προς την περιοχή του 

Λιτοχώρου και το καταφύγιο του Σταυρού μέσω 

του μονοπατιού Κορομηλιά – Σέλωμα – Μάνα – 

Σταυρός. Μία ακόμη εναλλακτική διαδρομή μπο-

ρεί να σας οδηγήσει προς την Μπάρμπα και την 

Γκορτσιά την κλασσική διαδρομή προς το οροπέ-

διο. Τέλος, πέριξ του καταφυγίου υπάρχουν μι-

κρές κυκλικές διαδρομές όπως π.χ. Κορομηλιά 

– Τραμπάλα – Πατάτα – Κορομηλιά για μικρές 

καθημερινές αποδράσεις. 

Στον σχεδιασμό της φετινής σεζόν είναι το χτί-

σιμο ενός ξυλόφουρνου για περαιτέρω γαστρονο-

μικές απολαύσεις με έντονη μυρωδιά «χωριού» και 

το άνοιγμα ενός σπορ αναρριχητικού πεδίου σε 

συνεργασία με τον ΣΕΟ Θεσσαλονίκης. Επίσης, 

κατά την θερινή σεζόν θα «τρέξει» πρόγραμμα 

παιδικής κατασκήνωσης με υπαίθριες δραστηριό-

τητες στα πέριξ της Κορομηλιάς.

Επισυνάπτω μερικές φωτογραφίες καθώς κι 

έναν χάρτη – σκίτσο του Βασίλη Μαμούρη με τις 

διαδρομές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει 

στην πιο εναλλακτική και παρθένα πλευρά του 

Ολύμπου.

Καλή ορειβατική – πεζοπορική σεζόν να έχουμε

Ο Διαχειριστής του Καταφυγίου Κορομηλιάς

Βαγγέλης Γιαννικός (6942243349)

Το καταφύγιο
Κορομηλιάς

Καταφύγιο ΚορομηλιάςΌλυμπος, διαδρομές βορειοανατολικά, 
καταφύγιο Κορομηλιά
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Σ τις 6 Απριλίου 2019, ημέρα Σάββατο και 
ώρα 17.00΄, η Ομοσπονδία Φυσιολατρι-

κών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος 
(Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.), πραγματοποίησε Εσπερίδα για τα 
Σωματεία-Μέλη της. Στην Εσπερίδα συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν τα Σωματεία «Φορολογικές 
υποχρεώσεις των Σωματείων» και «Προτάσεις για 
την σωστή Οικονομική Διαχείριση των Σωματείων». 
Παραβρέθηκαν Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των 
Σωματείων. Στις 7 Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή 
και ώρα 09.30΄, η Ομοσπονδία κατόπιν εγκυκλίου, 
κάλεσε τα Σωματεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 
Αφού διαβάστηκε ο απολογισμός του Διοικητικού 
Συμβουλίου του έτους 2018, από τον απερχόμενο 
Πρόεδρό της κ. Βασίλη Κατσαντώνη, ακούστηκαν 
προτάσεις από τους εκπροσώπους των Σωματεί-
ων της, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλο-
γή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 
2019-2022. Καθώς και η εκλογή μελών Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και Πειθαρχικών Συμβουλίων. Τα νεοε-
κλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την 
συγκρότησή τους σε σώμα, είναι τα εξής:

Πρόεδρος
Γεώργιος Φ. Πρίντεζης

Α΄ Αντιπρόεδρος 
Χρυσάνθη Ι. Σφυρή
B΄ Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Σ. Παγουλάτος
Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Ε. Κατσαντώνης
Ταμίας

Στέφανος Ι. Λιβέρης
Ειδικός Γραμματέας & Έφορος Λέσχης  

Γεώργιος Α. Κωνσταντινόπουλος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων 

Γεώργιος Ε. Μηλιαράκης
Έφορος Περιβάλλοντος & Ορειβατικής Εκπαίδευσης 

Καίτη Ε. Ευκλείδου
Μέλος

Ανθούλα Ν. Παπαθανάση

Κυρίες και Κύριοι καλή σας μέρα

Ε κ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας ευ-
χαριστώ για τη συμμετοχή σας στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10, του 
καταστατικού της.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας υποχρεούμαι βάσει του καταστατι-
κού να σας ανακοινώσω τον απολογισμό του έτους 
2018. Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. για την παρουσία 
τους στις συνεδριάσεις και την συνεργασία τους, 
στην άμεση λήψη αποφάσεων για τα θέματα της 
Ομοσπονδίας και των σωματείων της.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2018
1η Εγκύκλιος: Αναφέρουμε ότι το περιοδικό της 

Ομοσπονδίας «Εκδρομικά Χρονικά» για οικονο-
μικούς λόγους θα δημοσιεύεται μόνο στην ιστο-
σελίδα της Ομοσπονδίας.

2η Εγκύκλιος: Εσπερίδα Προέδρων και Γενικών 
Γραμματέων Σωματείων-Μελών.

3η Εγκύκλιος: Τακτική Γενική Συνέλευση των Σω-
ματείων-Μελών της Ομοσπονδίας.

4η Εγκύκλιος: Νέα ημερομηνία για την πραγματο-
ποίηση της Γενικής Συνέλευσης λόγω Ημιμαρα-
θωνίου του Δήμου Αθηναίων. 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.

Από τον Πρόεδρό της κ. Βασίλη Ε. Κατσαντώνη (Αθήνα 7/4/2019)
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5η Εγκύκλιος: Νέα ημερομηνία για την πραγματο-
ποίηση της Εσπερίδας Προέδρων και Γενικών 
Γραμματέων.

6η Εγκύκλιος: Αποστολή dvd σ’ όλα τα Σωμα-
τεία για να το προβάλουν στα Μέλη τους σε 
κάποια εκδήλωση, στο οποίο περιέχεται από-
σπασμα της εκπομπής «Ανθρώπων Πράξεις», 
η οποία προβλήθηκε στις 24.2.2018 στην ΕΤ3, 
όπου αναφέρεται στα ορειβατικά ατυχήμα-
τα και συγκεκριμένα στο ατύχημα του Κώστα 
Μανίτσα, μέλος του ΟΦΟΝ, που έγινε στο 
Λούκι του Μύτικα στις 28.7.2007 και ευτυχώς 
διασώθηκε.

7η Εγκύκλιος: «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» 
την 10η Ιουνίου 2018 στον χώρο της θερινής 
κατασκήνωσης της ΕΟΦ στο Μάτι Αττικής.

8η Εγκύκλιος: Αποστολή δράσεων των Σωματείων 
για να συμπεριληφθούν στο τεύχος 22 του πε-
ριοδικού «Εκδρομικά Χρονικά».

9η Εγκύκλιος: Πραγματοποίηση των εγκαινίων και 
αγιασμός του Καταφυγίου της Κορομηλιάς στις 
6 Ιουλίου 2018.

10η Εγκύκλιος: Αφορά την δημοσίευση του περιοδι-
κού «Εκδρομικά Χρονικά» τεύχος 23 στην ιστοσελί-
δα της Ομοσπονδίας, σε μορφή φυλλομέτρησης. 
Όπως και αποστολή των δράσεων των Σωματεί-
ων για να συμπεριληφθούν στο τεύχος 23.

11η Εγκύκλιος: Αποστολή εντύπου με τις φορο-
λογικές υποχρεώσεις των Σωματείων, για ενη-
μέρωση και συζήτηση αποριών στην εσπερίδα 
της Γ.Σ. 6.4.2019.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΕΟΡΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία συμμετείχε με τον Πρόεδρο και εκ-
προσώπους της, στις προσκλήσεις των εκδηλώ-
σεων και επετείων των σωματείων της:
  1.  Ένωση Ορειβατών Φυσιολατρών: Κοπή πί-

τας, Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.
  2.  Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών ο «Φοίβος»: 

Κοπή πίτας, Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018.
  3.  Όμιλος Φίλων Ακτής: Κοπή πίτας, Κυριακή 

14 Ιανουαρίου 2018.
  4.  Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Κοπή 

πίτας, Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018.
  5.  Αττικός Όμιλος: Κοπή πίτας, Δευτέρα 22 Ια-

νουαρίου 2018.
  6.  Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός Όμι-

λος Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης»: Κοπή πίτας, 
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018.

  7.  Εκδρομικός και Περιηγητικός Όμιλος Αμα-
ρουσίου: Ετήσιος χορός, Παρασκευή 2 Φε-
βρουαρίου 2018 και πίτα.

  8.  Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός Όμιλος 
Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης»: Τσικνοπέμπτη 
στο Πολιτιστικό Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος» 
στις 8 Φεβρουαρίου 2018.

  9.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv: Αποκριάτικος χο-
ρός, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018.

10.  Σύλλογος Φυσιολατρών Ελληνικού: Κοπή πί-
τας και ετήσιος χορός, Κυριακή 11 Φεβρουα-
ρίου 2018.

11.  Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Αφιέρω-
μα στη ζωή και το έργο του Αλέξανδρου Πα-
παδιαμάντη, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018.

12.  Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Νικαίας: 
Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Ορειβασία και 
μέτρα ασφαλείας στο βουνό», Σάββατο 24 
Φεβρουαρίου 2018.

13.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv: Πάρτι με Ελληνι-
κή μουσική, Σάββατο 10 Μαρτίου 2018.

14.  «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύν-
δεσμος Πειραιά: Εκδήλωση «Προσκύνημα στο 
Άγιο Όρος 1963», Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.

15.  «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός 
Σύνδεσμος Πειραιά: «Μεγάλοι Συνθέτες-Μι-
κρές Ιστορίες», Σάββατο 28 Απριλίου 2018.

16.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv: Ρεμπέτικο μεση-
μέρι, Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

17.  Μορφωτικός Φυσιολατρικός Κοινωνικός Σύλ-
λογος Πειραιώς «Φοίβος»: Αναβίωση Κλήδω-
να, Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

18.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Αγιασμός λό-
γω έναρξης των δραστηριοτήτων.

19.  Αττικός Όμιλος: «Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κι-
νηματογράφο», Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

20.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: 90 χρόνια Υμητ-
τός 1928-2018, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

21.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv: Βραδιά ροκ, Σάβ-
βατο 10 Νοεμβρίου 2018.

22.  Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Αφι-
έρωμα στο Ρεμπέτικο Τραγούδι, Τετάρτη 14 
Νοεμβρίου 2018.

23.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv: Χριστουγεννιάτι-
κο πάρτι, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018.

24.  «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός 
Σύνδεσμος Πειραιά: Κοπή πίτας Πέμπτη 10 
Ιανουαρίου 2019, μουσική βραδιά.

25.  Ένωση Ορειβατών Φυσιολατρών: Κοπή πί-
τας, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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26.  Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών ο «Φοίβος»: 
Κοπή πίτας, Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019.

27.  Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Κοπή 
πίτας, Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

28.  Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.: Κοπή πίτας, Δευτέρα 14 Ιανου-
αρίου 2019. Το νόμισμα κέρδισε η Γραμματέας 
κ. Άννα Μαρκόνη.

29.  Όμιλος Φίλων Ακτής: Κοπή πίτας, Κυριακή 
27 Ιανουαρίου 2019.

30.  Μορφωτικός Φυσιολατρικός Κοινωνικός 
Σύλλογος Πειραιά ο «Φοίβος»: Κοπή πίτας, 
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στις 10 Οκτωβρίου 2018 συζητήθηκε στο ΣτΕ η 
προσφυγή της Ομοσπονδίας κατά της ΚΥΑ με την 
οποία στην ΕΟΟΑ ανατέθηκε η έγκριση μονοπα-
τιών, καταφυγίων κ.λπ. Αναμένεται η έκδοση της 
απόφασης.

Από τις 25 Απριλίου του 2018 πραγματοποιή-
θηκαν 25 Συνεδριάσεις του Δ.Σ., με πλήρη απαρ-
τία όλες.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Τον Ιανουάριο του 2018 κυκλοφόρησε το 21ο τεύ-
χος Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017, τον Ιούλιο του 2018 
το 22ο τεύχος Ιανουάριος – Ιούνιος 2018 και τον 
Φεβρουάριο του 2019 το 23ο τεύχος Ιούλιος – Δε-
κέμβριος 2018. Το περιοδικό όπως γνωρίζετε θα 
υπάρχει μόνο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η 
συντακτική επιτροπή περιμένει τις απόψεις σας και 
τα σχόλια για το περιοδικό και συγκεντρώνει ύλη 
από τη δράση των σωματείων σας, όπως νέα Δι-
οικητικά Συμβούλια, εκδρομές-αναβάσεις, δράσεις 
των Σωματείων, αλλά και άρθρα για τη φύση και το 
περιβάλλον, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα. 

Ευχαριστούμε τον αρχισυντάκτη του περιοδι-
κού κ. Γιώργο Σφήκα και τη συντακτική επιτροπή 
για την επιλογή και επιμέλεια της ύλης. Σας ενημε-
ρώνουμε ότι το περιοδικό δεν επιχορηγείται από 
κανένα φορέα.

Ευχαριστούμε την (ΕΟΦ) Ένωση Ορειβατών 
Φυσιολατρών για την παραχώρηση σελίδας στο 
τριμηνιαίο περιοδικό της «Ελληνικό Ύπαιθρο» για 
θέματα της Ομοσπονδίας μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει το Δ.Σ. στον 
Ταμία αυτού, κ. Στέφανο Λιβέρη, για την άρτια 
και επιμελημένη οργάνωση κάθε μήνα και παρου-
σίαση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., του ταμείου της 
Ομοσπονδίας με πληρέστατη ανάλυση αυτού.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί και τα Αριστίνδην Μέλη κ.κ. 
Γεώργιο Σφήκα και Γεώργιο Πρίντεζη για τις προ-
τάσεις και ιδέες τους και για τη συμμετοχή τους 
στις Συνεδριάσεις των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Στην υπάλληλό μας κ. Άννα Μαρκόνη, εκφρά-
ζουμε τις ευχαριστίες του Δ.Σ. για την αρμονική 
συνεργασία που είχε με όλους μας αλλά και για 
την γραμματειακή υποστήριξη και την επικοινω-
νία που είχε με τα σωματεία μας και την άψογη 
λειτουργία των γραφείων μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Εκδήλωση Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
στις 10 Ιουνίου 2018 στην κατασκήνωση της Ένω-
σης Ορειβατών Φυσιολατρών, στο Μάτι Αττικής. 
Ο χώρος ήταν πολύ όμορφος, ελπίζω να ξαναγίνει 
όμορφος σύντομα. Γι’ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε 
όλοι οι φυσιολάτρες. Έγινε σχετική ομιλία από τον 
Πρόεδρο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ειδικά με τους κιν-
δύνους που επηρεάζουν το περιβάλλον και την γη, 
γενικά. Προσφέρθηκε πολύ ωραίο φαγητό, ανα-
ψυκτικά και κρασί στους παρευρισκόμενους.

Επίσης στις 17 Φεβρουαρίου 2019 επιμνημόσυ-
νη δέηση για τα Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
και Μελών των Σωματείων της που έφυγαν από 
κοντά μας, στον Αγ. Γεώργιο Καρύκη με την χορω-
δία της Λυρικής Σκηνής, προσφέρθηκε καφές και 
βουτήματα (μόνο για Σωματεία Αττικής, για τους 
γνωστούς λόγους απόστασης). Τα Σωματεία που 
συμμετείχαν ήταν: ΕΟΦ, ΦΟΙΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΟΝΙ, ΖΗΝΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΦΑ, ΕΠΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΟΦΟΝ, 2CV, 
ΓΚΟΥΡΑ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ. Παραστάθηκαν τα μέλη του 
Δ.Σ. Βασίλης Κατσαντώνης, Κωνσταντίνος Σφυ-
ρής, Τάσος Κουμουτσάρης, Δημήτρης Παγουλά-
τος, Στέφανος Λιβέρης, Γιώργος Μηλιαράκης και 
Γιώργος Κωνσταντινόπουλος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Για το 2019, η Ομοσπονδία έχει προγραμματί-
σει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Συνεδρίασης στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και 25 Φε-
βρουαρίου 2019 τις εξής δράσεις και εκδηλώσεις.
1.  Εσπερίδα Προέδρων και Γενικών Γραμματέων 

των Σωματείων της Ομοσπονδίας, στις 6 Απρι-
λίου 2019 στα γραφεία της.

2.  Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της 
στις 7 Απριλίου 2019 στα γραφεία της.

3.  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Κυριακή 9 
Ιουνίου 2019 (τόπο και λεπτομέρειες θα απο-
φασίσει το νέο Δ.Σ.).
Κλείνοντας εδώ τον απολογισμό του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας, σας έδωσα όσο πιο αναλυτικά γί-
νεται, την πλήρη εικόνα των θεμάτων και προβλη-
μάτων που μας απασχόλησαν το έτος 2018 έως 
Φεβρουάριο 2019.

Ευχαριστώ!
Βασίλης Ε. Κατσαντώνης

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Μ ε επιτυχία γιορτάστηκε και φέτος η Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος την Κυριακή 9 

Ιουνίου 2019, όπως κάθε χρόνο. Για δεύτερη φορά 
φιλοξενηθήκαμε στον όμορφο Ξενώνα του Φυσι-
ολατρικού Ομίλου Αθηνών ο «Φοίβος», στην Παύ-
λιανη-Οίτης.

Από το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 μέλη του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας μας, του «Φοίβου» Αθηνών και 
του «Ολύμπου» Πειραιά, ξεκίνησαν το πρωί από 
την πλατεία Κλαυθμώνος με προορισμό την Παύλια-
νη, ώστε να ετοιμάσουν τον χώρο για την εκδήλωση.

Η συμμετοχή των Σωματείων ήταν αρκετά με-
γάλη. Ήταν μια εκδήλωση πολύ όμορφη. Ο καιρός 
ήταν πολύ καλός με διαστήματα δροσιάς, παρό-
λη την ηλιοφάνεια. Με το καλωσόρισμα οι συμ-
μετέχοντες κεράστηκαν τσίπουρο, λουκούμι και 

νερό Οίτης. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 12 μ. Ο 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων της 
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., κ. Γεώργιος Μηλιαράκης καλωσό-
ρισε τους παρευρισκόμενους και έδωσε τον λόγο 
στο νέο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Γεώρ-
γιο Πρίντεζη, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκόμενους και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι. Η κ. 
Καίτη Ευκλείδου, νέο μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ομοσπονδίας, με την ιδιότητα της 
Εφόρου Περιβάλλοντος και Ορειβατικής Εκπαί-
δευσης, μίλησε για την ημέρα. Ακολούθησε η απο-
νομή δύο ορειχάλκινων αγαλματιδίων, όπως πήρε 
απόφαση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, στον τέως 
Πρόεδρο της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. και νυν Γενικό Γραμμα-
τέα, κ. Βασίλη Κατσαντώνη και στον επί 36 χρόνια 
διατελέσαντα μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε 
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διάφορες θέσεις (Ταμίας, Αντιπρόεδρος) κ. Κων-
σταντίνο Σφυρή. Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή 
της απονομής κυρίως για τον κ. Σφυρή. Την απο-
νομή έκανε ο κ. Πρίντεζης στον κ. Κατσαντώνη 
και ο κ. Μηλιαράκης στον κ. Σφυρή. Η εκδήλωση 
συνεχίστηκε με φαγητό, κρασί και γλυκό.

Μετά τις 16.00 το απόγευμα ξεκινήσαμε για 
τον δρόμο της επιστροφής. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ομοσπονδίας ευχαριστεί τα Σωματεία που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Αυτά ήταν: 
Ένωση Ορειβατών Φυσιολατρών, Φυσιολατρικός 
Όμιλος Αθηνών ο «Φοίβος», Όμιλος Φίλων Ακτής, 
Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών ο 

«Παν», «Όλυμπος» Σύλλογος Φυσιολατρών Ορει-
βατών Πειραιώς, Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός 
Σύνδεσμος Πειραιά «Ζήνων», Εκδρομικός Ορειβα-
τικός Αθλητικός Όμιλος Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης», 
Εκδρομικός Περιηγητικός Όμιλος Αμαρουσίου, Φυ-
σιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας, Φυσιολατρικός 
Πολιτιστικός Εκδρομικός Όμιλος Βόλου «Νέα Ζωή», 
Φυσιολατρικός Όμιλος Βόλου «Παν», Φυσιολατρι-
κός Σύλλογος Λιτοχώρου «Όλυμπος» και Φυσιο-
λατρικός Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας «Η Γκούρα». 
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια 
φορά τον «Φοίβο» Αθηνών για την άριστη φιλοξε-
νία στον Ξενώνα του στην όμορφη Παύλιανη.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ημέρα Προστασίας Περιβάλλοντος
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 

Οίτης Ορεινός Ξενώνας Φοίβου Αθηνών

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.

Κ υρίες και Κύριοι, αγαπητοί φίλες και φί-
λοι Φυσιολάτρες, σας καλωσορίζουμε στον 

όμορφο αυτόν χώρο του ορεινού Ξενώνα του 
«ΦΟΙΒΟΥ» Αθηνών, στην όμορφη Παύλιανη Οίτης, 
που θα γιορτάσουμε σήμερα την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Προστασίας Περιβάλλοντος.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την σημερινή 
ημέρα και την σημασία της προστασίας του περι-
βάλλοντός μας.

Κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλα-
νήτης ΓΗ είναι η κλιματική αλλαγή, που οφείλεται 
κύρια στο ενεργειακό μοντέλο που έχει υιοθετήσει 
η ανθρωπότητα.

Άλλα προβλήματα που αποτελούν κυρίως συ-
νέπειες της κλιματικής αλλαγής, είναι μεταξύ άλ-
λων, η εξαφάνιση της βιοποικιλότητας, η έλλειψη 
πόσιμου νερού, η καταστροφή των οικοσυστημά-
των και τα μεταλλαγμένα προϊόντα.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί το μέλλον του 
πλανήτη. Οι επιστήμονες προειδοποιούν από πο-
λύ καιρό για άνοδο της θερμοκρασίας στα επόμε-
να χρόνια, το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία, 
για ερημοποίηση κατοικημένων εκτάσεων και για 
εκατομμύρια πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από 
πείνα και δίψα, ενώ ακραία καιρικά φαινόμενα δη-
μιουργούν προβλήματα επιβίωσης σε πολλά μέρη 

του πλανήτη.
Βασικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής είναι το 

κυρίαρχο ενεργειακό μοντέλο, που στηρίζεται σε 
ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και η ενεργειακή σπα-
τάλη π.χ. μεγάλες βιομηχανίες, εργοστάσια κ.λπ., 
η κυριαρχία του Ι.Χ. αυτοκινήτου στην μετακίνη-
ση, η διαρκώς αυξανόμενη αστικοποίηση, η ασύ-
δοτη καταστροφή της φύσης, η αποψίλωση των 
δασών και ο περιορισμός του αστικού και περια-
στικού πράσινου. Σχετικά πρόσφατο παράδειγμα 
η άρνηση των Η.Π.Α. δια του Προέδρου τους, της 
μη υπογραφής του πρωτοκόλλου της Γαλλίας για 
τον περιορισμό των ρύπων.

Η σημασία της βιοποικιλότητας σε κάθε οικο-
σύστημα είναι τεράστια, γιατί από αυτήν εξαρτώ-
νται οι οικολογικές διεργασίες που στηρίζουν την 
ζωή γενικά. Δεν είναι σωστό να θεωρούμε σπου-
δαιότερα κάποια είδη από κάποια άλλα, γιατί όλα 
αποτελούν κρίκους ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου 
και δυναμικού συστήματος με έντονη αλληλεξάρ-
τηση. Αν και η εξαφάνιση ειδών είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο, πολλά είδη εκλείπουν από όταν εμφα-
νίστηκε η ζωή, το ανησυχητικό είναι ο ρυθμός με 
τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη στην εποχή μας. 
Περίπου 844 είδη ζώων και φυτών έχουν εξαφα-
νιστεί τα τελευταία 500 χρόνια. Πρόκειται για τον 
μαζικότερο αφανισμό ειδών, μετά την εξαφάνιση 
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των δεινοσαύρων, σύμφωνα με πολύχρονη έρευνα 
του ΟΗΕ.

Η εξαφάνιση των φυσικών οικοσυστημάτων και 
ιδιαίτερα των δασών και των θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων, όπως κοραλλιογενείς ύφαλοι, μαγκρόβι-
ες κ.λπ., αποτελούν την κύρια αιτία της εξαφάνισης 
των ειδών και είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων, 
όπως η αποψίλωση των δασών, η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας και των νερών, η υπεραλίευση, ο βα-
καλάος εξαφανίζεται από τον Ατλαντικό ωκεανό και 
η ρίψη εκατοντάδων τόνων αποβλήτων κάθε είδους, 
στους ωκεανούς. Σοβαρό κίνδυνο θα αντιμετωπί-
σει η ανθρωπότητα στο μέλλον από την έλλειψη νε-
ρού, προβλέπει η UNESCO. Σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία περισσότερα από 125 εκατομμύρια παι-
διά κάτω των πέντε ετών δεν έχουν πρόσβαση σε 
πόσιμο νερό, ενώ περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άν-
θρωποι στον πλανήτη, στερούνται εγκαταστάσεων 
υγιεινής. Στην Αφρική πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι 
και κυρίως παιδιά, από τις συνεχείς διάρροιες λό-
γω του ακάθαρτου νερού. Το 80% των ασθενειών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται με την κατα-
νάλωση κακής ποιότητας νερού, γιατί περιέχει μό-
λυβδο, άλατα, βαριά μέταλλα και άλλα. Οι επιστή-
μονες προβλέπουν ότι σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι σε 
ορισμένες χώρες θα γίνονται για το νερό.

Γνωρίζουμε όλοι και μαθαίνουμε για την ανομ-
βρία σε πολλές χώρες, πέντε συνεχή χρόνια στην 
Αυστραλία, στην Καλιφόρνια και μετά οι τεράστι-
ες και πολυήμερες καταστροφικές πυρκαγιές. Οι 
τυφώνες, οι σίφωνες κυρίως στις ΗΠΑ και οι μου-
σώνες στην Ινδία και Ασία, έχουν πολλαπλασια-
στεί και έρχονται νωρίτερα από την εποχή που 
εμφανίζονταν παλιότερα με καταστροφικά απο-
τελέσματα, που βλέπουμε τελευταία στις τηλεο-
ράσεις μας. Πριν λίγες μέρες έδειξε η τηλεόραση, 
τον τυφώνα που σάρωσε το Μέριλαντ των Η.Π.Α. 

και την χαλαζόπτωση με μέγεθος χαλαζιού σαν 
πορτοκάλι, για πρώτη φορά στον κόσμο.

Η Ελλάδα δεν είχε πριν από λίγα χρόνια φαι-
νόμενα καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, χαλαζο-
πτώσεων, σκόνης Αφρικής και άλλα. Τα βιώσαμε 
το τελευταία χρόνια και ακόμη έχουμε μέλλον. Η 
καταστροφική πυρκαγιά στο ΜΑΤΙ-Αττικής στις 
23 Ιουλίου 2018, με πάνω από εκατόν είκοσι οκτώ 
νεκρούς, μεταξύ των οποίων και τα τέσσερα άτο-
μα του Σωματείου-Μέλους μας, της Ένωσης Ορει-
βατών Φυσιολατρών, για τα οποία κρατήσαμε 
ενός λεπτού σιγή, νομίζω είναι αρκετά να μας κά-
νουν να μην ξεχάσουμε και να θυμόμαστε πάντα 
την προστασία της φύσης πρώτα από όλα.

Ήδη το νερό του ποταμού Κολοράντο στις 
ΗΠΑ, δεν φτάνει στις εκβολές του κόλπου του 
Μεξικού, γιατί υδρεύονται ενδιάμεσα τεράστιες 
εκτάσεις με καλλιέργειες, ασύδοτα.

Ατμοσφαιρική ρύπανση. Κατά ένα χρόνο ανα-
μένεται να μειωθεί ο μέσος όρος ζωής στη δυτική 
και κεντρική Ευρώπη εξαιτίας της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Επιπλέον όπως αναφέρεται, η ρύπαν-
ση θα επηρεάσει και την υγιή ανάπτυξη των παι-
διών. Παράλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση συν-
δέεται με ένα εκατομμύριο πρόωρους θανάτους 
παγκόσμια. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για 
να καταλάβουμε τι κάνουμε όταν καταστρέφουμε 
τα δάση μας, τα καίμε για πολλούς και διάφορους 
λόγους, άλλοτε από απροσεξία και άλλοτε από 
κερδοσκοπική σκοπιμότητα, υλοτομία, αποψίλω-
ση και κόψιμο δένδρων για κατασκευή εργοστα-
σίων κ.λπ., παράδειγμα τα δάση του Αμαζονίου 
στην Βραζιλία, πετάμε ό,τι άχρηστο έχουμε όπου 
βρούμε, σε χαράδρες οι χωρικοί, σε αλάνες οι κά-
τοικοι των πόλεων, στις θάλασσές μας, στις ακρο-
γιαλιές μας και αλλού. Σκεφτείτε ότι ένα στρέμμα 
γης που περιέχει δέντρα, απορροφά τον χρόνο 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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δεκατρείς τόνους σκόνης και αερίων.
Συνδέοντας την Ημέρα προστασίας Περιβάλλο-

ντος με την ζωή μας, την ζωή των παιδιών μας και 
των μελλοντικών γενεών, σας προσκαλώ και σας 
παρακαλώ όλες και όλους σαν άνθρωποι και σαν 
φυσιολάτρες βασικά, να το προστατεύουμε, να 
το φυλάγουμε ως κόρη οφθαλμού, πρώτα εμείς οι 
φυσιολάτρες και να διαδώσουμε στους συγγενείς, 
στα παιδιά μας, στους φίλους μας και σ’ όσους 
γνωρίζουμε, την αγάπη για την φύση γενικά με 
όλη την σημασία αυτής και το περιβάλλον, αυ-
τό που είναι δίπλα μας, στο σπίτι μας, στο χωριό 
που πάμε, στην εξοχή, στην θάλασσα. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για να σώσουμε το περιβάλλον σε 
όλη του την έννοια. Ένας απλός και εύκολος τρό-
πος είναι να μάθουμε με λίγη καλή θέληση και λί-
γη προσπάθεια, να μην σπαταλάμε το νερό για 
το πλύσιμο των αυτοκινήτων μας στο πεζοδρόμιο 
ή στην αυλή μας και το νερό να τρέχει άσκοπα, 

να μην τρέχει το νερό στο μπάνιο την στιγμή που 
λούζουμε τα μαλλιά μας ή το κορμί μας, να κλεί-
νουμε την βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια 
μας ή όταν ξυριζόμαστε και το νερό το αφήνουμε 
και τρέχει, χωρίς λόγο. Να μην πετάμε ό,τι άχρη-
στο έχουμε όπου να ναι και τόσα άλλα που μπο-
ρούμε να κάνουμε απλά, αλλά τόσο χρήσιμα για 
το περιβάλλον μας.

Μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά σκεφτεί-
τε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι και κυρίως παι-
διά δεν πίνουν καθαρό νερό και πεθαίνουν από 
την έλλειψή του ή την βρωμιά του κι εμείς δεν σκε-
φτόμαστε αύριο αν θα τύχει και σε μας.

Η προστασία του περιβάλλοντός μας, σε όλες 
του τις μορφές θα πρέπει να είναι πάντα μέλημά 
μας, να είναι φωτογραφία μπροστά μας, είναι η 
ζωή η δική μας, το μέλλον των παιδιών μας, όλου 
του κόσμου, ας μην το ξεχνάμε.

Σας ευχαριστώ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Επιμνημόσυνη Δέηση 

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τα Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας και Μελών των Σωματείων της που έφυγαν από κοντά μας, στον Αγ. Γεώργιο Καρύκη. Η λει-

τουργία ήταν κατανυκτική και την έκανε ακόμη πιο όμορφη η χορωδία της εκκλησίας, που αποτελείται 
από χορωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μας. Ο Ιερέας ευχήθηκε υπέρ αναπαύσεως των μελών του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και μελών των Σωματείων της.

Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης, όλα τα μέλη των Σωματείων μας, που παραστάθηκαν, 
πήγαμε στην πλατεία, πίσω από την εκκλησία, σε ένα όμορφο εστιατόριο-καφετέρια, όπου σερβιρίστη-
κε καφές ή ό,τι άλλο ήθελαν και βουτήματα πολύ νόστιμα. Τα μέλη έμειναν στην καφετέρια αρκετή ώρα, 
αντάλλασσαν μεταξύ τους χαιρετίσματα, ήταν αρκετά, περίπου 109 άτομα από τα Σωματεία Αττικής και 
ήταν: Ε.Ο.Φ., ΦΟΙΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Φ.Ο.Ν.Ι., ΖΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΦΑ, 
Ε.Π.Ο. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΟΦΟΝ, 2CV, ΓΚΟΥΡΑ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ. Παραστάθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. Βασίλης Κατσαντώνης Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σφυρής Α΄ Αντι-
πρόεδρος, Τάσος Κουμουτσάρης Β΄ Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Παγουλάτος Γενικός Γραμματέας, Στέφανος 
Λιβέρης Ταμίας, Γιώργος Μηλιαράκης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων και Γιώργος Κωνσταντι-
νόπουλος Έφορος Περιβάλλοντος και Ορειβατικής Εκπαίδευσης. Στο μνημόσυνο παραστάθηκαν και οι τέ-
ως Πρόεδροι της Ομοσπονδίας κ.κ. Ραφαήλ Σαγόνιας, Κωνσταντίνος Γαντζίας και Ανδρέας Αντωνόπουλος.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, Εκδρομικός 
Όμιλος Βόλου «Νέα Ζωή»

Εξόρμηση της «Νέας Ζωής» Βόλου

Προσκυνηματική εκδρομή στη γυναικεία

Ιερά Μονή Παναγίας Ξενιάς

του Χρήστου Δ. Καφίδα

Το παρόν δημοσιεύθηκε στην τοπική Εφημερίδα «Ταχυδρόμος» στις 24/5/2019

Την Κυριακή 12 Μαΐου ο Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, Εκδρομι-

κός Όμιλος Βόλου «Νέα Ζωή» πραγματοποίησε την καθιερω-

μένη ετήσια προσκυνηματική του εκδρομή στη γυναικεία Ιερά Μο-

νή Παναγίας Ξενιάς. Η Παναγία Ξενιά είναι προστάτιδα του Ομίλου 

από την ίδρυσή του και έτσι κάθε Μάϊο, ημέρα πάντοτε Κυριακή, 

τα μέλη του πραγματοποιούν αυτή την εκδρομή για να εκκλησια-

στούν, αλλά και για να τελέσει ο Όμιλος την αρτοκλασία του προς 

τιμή της.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας συγκεντρωθήκαμε στην 

αίθουσα υποδοχής (αρχονταρίκι) του μοναστηριού, όπου πήραμε 

τον καφέ που μας σερβιρίστηκε από τις καλές εθελόντριες κυρίες 

και το κομμάτι του άρτου που μας αντιστοιχούσε. Με το ίδιο πούλ-

μαν συνεχίσαμε την εκδρομή μας προς την Αμαλιάπολη, τη γνωστή 

Μιτζέλα, όπως ήταν η παλιά της ονομασία, όπου και σταθμεύσα-

με για το μεσημεριανό μας φαγητό και για ολιγόωρη ξεκούραση. Η 

Αμαλιάπολη απέχει από τον Βόλο 54χλμ., είναι τουριστικό θέρετρο 

της επαρχίας Αλμυρού και ιδανικό μέρος για κολύμπι και βραδινούς 

περιπάτους. Βρέθηκε να έχει 508 κατοίκους κατά την απογραφή 

του 2011.

Το απόγευμα επιστρέφοντας στον Βόλο κάναμε δίωρη στάση στη 

Νέα Αγχίαλο για καφέ, αναψυκτικό, γλυκό κ.λπ. Εκείνο όμως που μας 

εντυπωσίασε εκεί ήταν η παρουσία πολλών γυναικών σε παραλια-

κό κέντρο, άψογα ντυμένες, για να γιορτάσουν με κάθε επισημότητα, 

όπως μάθαμε, την Ημέρα της Μητέρας. Ένα ωραίο έθιμο, που οι Νεο-

αγχιαλίτισσες το τηρούν για πολλά χρόνια. Θα πρέπει ακόμη να ανα-

φερθεί ότι στην εκδρομή συμμετείχαν και πολλά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ομίλου, τα οποία είχαν οργανώσει και σχεδιάσει με 

πολύ μεράκι και ζήλο την επιτυχημένη αυτή εκδρομή.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στην κατάμεστη και κατάλληλα διακοσμημένη 

αίθουσα του ξενοδοχείου PARK ο Εκδρομικός 

Όμιλος Βόλου «Νέα Ζωή» γιόρτασε το Σάββατο 

3 Νοεμβρίου 2001 το Χρυσό Ιωβηλαίο του, την 

επέτειο δηλαδή των 50 χρόνων της ιδρύσεως και 

συνεχούς δραστηριότητός του.

Ήταν μια εξαιρετικά όμορφη βραδιά όπου 

παλαιά και νέα μέλη του Ομίλου συγκεντρώθη-

καν στη φιλόξενη αίθουσα του PARK και με συ-

γκίνηση θυμήθηκαν τόσα πολλά γεγονότα και 

ιστορίες του Ομίλου που έλαβαν χώρα κατά την 

διάρκεια των 50 αυτών χρόνων.

Ο από τεσσαρακονταετίας πρόεδρος του Ομί-

λου κ. Αλέξανδρος Ροντογιάννης, καταφανώς συ-

γκινημένος, ξεκίνησε την εκδήλωση απευθύνοντας 

χαιρετισμό προς τους παρευρισκομένους. Έκανε 

σύντομη αναδρομή της ιστορίας του Ομίλου και 

μίλησε για τις εκδρομές όπως γινόταν τότε και τώ-

ρα, για τις πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες 

που κατά καιρούς πραγματοποιήθηκαν, καθώς 

και για τον ξενώνα του Ομίλου, που υπάρχει στην 

Πάλτση Αργαλαστής, και όπου τα καλοκαίρια πολ-

λά από τα μέλη του κάνουν ολιγοήμερες διακοπές.

Ο κ. Ροντογιάννης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 

σε μια από τις εκδρομές του Ομίλου στα πρώτα 

του βήματα, εν σωτηρίω έτει 1951, στην Ιερά Μο-

νή Παναγίας Ξενιάς, η οποία και είχε ανακηρυχθεί 

προστάτιδα του Ομίλου από το τότε Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η εκδρομή εκείνη θα μείνει αξέχαστη 

αφού πραγματοποιήθηκε με 17 φορτηγά αυτοκίνη-

τα και συμμετείχαν σε αυτή 600 περίπου εκδρομείς.

Αλλά και οι σημερινές εκδρομές, συνέχισε ο πρό-

εδρος του Ομίλου, που γίνονται με πολυτελή του-

ριστικά λεωφορεία, διακρίνονται επίσης από μεγά-

λη επιτυχία καθώς έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και 

πραγματοποιούνται σε όλη την ηπειρωτική και νη-

σιωτική Ελλάδα, ακόμη δε και στο εξωτερικό.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί του προέδρου της 

Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος κ. 

Κωνσταντίνου Γαντζία, του προέδρου του Φυ-

σιολατρικού Ομίλου Βόλου ο «ΠΑΝ» κ. Οδυσσέα 

Φαφίτη, του προέδρου του Ομίλου Φίλων Υπαί-

θρου Λαμίας κ. Δημητρίου Μπιλάλη, των εκπρο-

σώπων της Περιηγητικής Λέσχης Βόλου και του 

Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου κ.κ. Κωνσταντίνου 

Κωστούλα και Βασιλείου Κοκολιού, οι οποίοι ετί-

μησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και 

ο πρόεδρος του «ΠΑΝ» παρέδωσαν στον Όμιλο 

αναμνηστικές πλακέτες, ενώ η «ΝΕΑ ΖΩΗ», με 

την σειρά της, ετίμησε τον κ. Ιωάννη Ζησόπουλο 

με αναμνηστική πλακέτα για τη μακρά συμμετο-

χή του στα δρώμενα του Ομίλου, αφού είναι και 

ο μόνο εν ζωή από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου. 

Ακολούθησε χορός, ο οποίος κράτησε μέχρι 

τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ήταν κατά κοι-

νή ομολογία μια πολύ όμορφη βραδιά που έδωσε 

την ευκαιρία στους 150 περίπου καλεσμένους να 

περάσουν χαρούμενες στιγμές σε μια φιλική και 

ζεστή ατμόσφαιρα.

Μια εικόνα της μακροχρόνιας δράσης του Ομί-

λου θα μπορούσε να πάρει κανείς και από την έκ-

θεση φωτογραφίας που υπήρχε στην είσοδο της 

αίθουσας εκδηλώσεων του ξενοδοχείου.

Αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρητήρια στους 

διοργανωτές για την άρτια διοργάνωση αυτής 

της εκδήλωσης, όπως συγχαρητήρια αξίζουν στη 

Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου 

PARK για την, από κάθε πλευρά, υποδειγματική 

φροντίδα και εξυπηρέτησή μας.

Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, Εκδρομικός 
Όμιλος Βόλου «Νέα Ζωή»

Τα 50χρονα του Εκδρομικού Ομίλου Βόλου «Νέα Ζωή»

του Χρήστου Δ. Καφίδα
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Φυσιολατρικά Σωματεία και περιοδικά.
Πειραϊκές εκδρομικές αναμνήσεις

Γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης

Μέλος Δ.Σ. του Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου

Πειραιώς «Ο Ζήνων»

Σ την αρχή θεωρήθηκε από τους πολλούς σαν 

μία περίεργη ιδιοτροπία μερικών θερμόαι-

μων Πειραιωτών. Γρήγορα η σύντομη, μονοήμε-

ρη ή ολιγοήμερη φυγή τους από την πόλη προς 

το ελληνικό ύπαιθρο βρήκε μόνιμους υποστηρι-

κτές και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι πυρήνες 

φυσιολατρών. Αναπτύχθηκε το εκδρομικό κίνημα 

κι έγινε βίωμα η πραγματική διάσταση του θέμα-

τος, ότι με την εξόρμηση στη φύση ο άνθρωπος 

εκτονώνεται, ψυχαγωγείται, μορφώνεται, γνωρί-

ζεται με τον κόσμο της επαρχίας, μαθαίνει τη γε-

ωγραφία του κάθε τόπου, επικοινωνεί με το πε-

ριβάλλον.

Πίσω από τα ονόματα των πειραιώτικων εκ-

δρομικών σωματείων κρύβεται ένας λαμπρός κό-

σμος, μια χαρούμενη μεγάλη παρέα γεμάτη ανα-

μνήσεις, εμπειρίες, περιστατικά, ανέκδοτα, ένα 

διαρκές πήγαινε-έλα και ανέβα-κατέβα στα βου-

νά, στα ποτάμια, στα χωριά, στα μοναστήρια, 

στους αρχαιολογικούς χώρους, στα νησιά, στα ξε-

νοδοχεία, στις ταβέρνες.

Η εκδρομή όμως τελειώνει και τη θέση της 

παίρνει ο προγραμματισμός και η πραγματοποί-

ηση ακόμα μιας άλλης, της επόμενης και της μεθε-

πόμενης…

Με το πέρασμα του χρόνου τα κορμιά των εκ-

δρομέων, των πεζοπόρων, των ορειβατών γερ-

νούν, κουράζονται κι αποσύρονται.

Το πνεύμα τους μόνο, ατίθασο, ανατρέχει στη 

μνήμη και τα τρεμάμενα χέρια ψαχουλεύουν στη 

βιβλιοθήκη να πιάσουν, ν’ ανοίξουν τα παλιά φυ-

σιολατρικά περιοδικά με τα αρχικά κεφαλαία 

γράμματα και τους τίτλους τους στα εξώφυλλα. 

Παρουσιάζουμε εδώ έναν ατελή κατάλογο των 

συλλόγων αυτών σαν απόδειξη της συσπείρωσης 

αμέτρητων Πειραιωτών γύρω από τη φυσιολατρι-

κή ιδέα και τον εκδρομισμό.

1. Όμιλος Πεζοπόρων Πειραιώς (1893).

2. Όμιλος Εκδρομών Νέων (1923).

3. Φιλικός Ψυχαγωγικός Όμιλος «η Αθηνά», αρ-

γότερα Εκδρομικός Όμιλος Ομόνοια (1922-

23).

4. Φιλολογικό Εκδρομικό Σωματείο «η Ένωση».

5. Ψυχαγωγικός Όμιλος Σπορτ (1927).

6. Οδοιπορικός Σύλλογος Πειραιώς (1928).

7. Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς (1930, με 

τη συγχώνευση του Φ.Ε.Ο. Ομόνοια και του 

Ψ.Ο. Σπορτ). {«Από κει, από το υπόγειο αυ-

τό, της Αλκιβιάδου 142, άρχισαν, τόσο, οι 

καινούργιες εξορμήσεις για την άνοδο του 

Φ.Ο.Π. όσο κι οι πρώτοι φυσιολατρικοί καυ-

γάδες που στάθηκαν αφορμή κι αφετηρία για 

τη δημιουργία νέων φυσιολατρικών σωματεί-

ων όπως το συναδελφικό σωματείο ο «Ζή-

νων» διαβάζουμε στη Φυσιολατρική Σκέψη, 

25 χρόνια Φ.Ο.Π., σελ. 5}.

8. Ψυχαγωγικός Όμιλος Πειραιώς ο Αττικός, με-

τά Εκδρομικός Ορειβατικός Όμιλος Πειραιώς 

ο Αττικός (προήλθε από τον Όμιλο Μποέμ, 

1931).

9. Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Πει-

ραιώς ΖΗΝΩΝ (1931).

10. Ελληνικός Εκδρομικός Σύνδεσμος, τμήμα Πει-

ραιώς (1935).

11. Εκδρομικός Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς 

(1935).

12. Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Κοκκι-

νιάς, μετά Νικαίας (1936).
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13. Φυσιολατρικός Εκδρομικός Όμιλος Πειραιώς 

Πεζοπόρος (1937).

14. Φυσιολατρικός Όμιλος Ευαγγελιστρίας Πει-

ραιώς (1937).

15. Φυσιολατρική Ένωσις Πειραιώς (1937).

16. Σύνδεσμος Φυσιολατρών Ορειβατών Πειραι-

ώς «Κρυστάλλης» (Με την ένωση της ΦΕΠ και 

του ΦΟΕΠ, στην κατοχή).

17. Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Καστέλ-

λας (1946).

18. Αθλητικός Σύνδεσμος Πειραιώς «Φοίνιξ» 

(1947), έκανε και εκδρομές.

19. Μορφωτικός – Φυσιολατρικός – Κοινωνικός 

Σύλλογος Πειραιά ο Φοίβος (1954).

20. Φυσιολατρικός Μορφωτικός Όμιλος ο Πλά-

των (1954).

21. Εκδρομικός Ορειβατικός Όμιλος Πειραιώς.

22. Φυσιολατρικός και Αθλητικός Σύνδεσμος Πει-

ραιώς «Φαέθων» (1955).

23. Αθλητικός Όμιλος Προφήτη Ηλία.

24. Πειραϊκή Εκδρομική Λέσχη.

25. Φυσιολατρικός Όμιλος Πορφύρας.

26. Φυσιολατρικός Μουσικός Όμιλος Ορφεύς.

27. Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος «Κοντέ-

ρης».

28. Περιηγητική Ένωσις Ανδρίων Πειραιώς (1953).

29. Αθλητικός Εκδρομικός Μορφωτικός Όμιλος 

Κρίτων (1958).

30. Φυσιολατρική Λέσχη Κυνηγών-Ψαράδων.

Στα 1935 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Εκδρομικών Σω-

ματείων Ελλάδος. Οι παραπάνω Σύλλογοι έχουν κυ-

κλοφορήσει στη διάρκεια της πορείας τους-πολλοί 

έχουν ήδη κλείσει-προγράμματα και δελτία εκδρο-

μών ή εκδηλώσεων, όπως: ΦΕΠ, ΦΟΕΠ, ΟΦΟΝ, 

Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς (ΦΟ, Αύγουστος 

1931, από τον Ιούνιο 1945 μετονομάστηκε σε Φυ-

σιολατρική Σκέψη), Ζήνων, Κρυστάλλης (από το 

Μάϊο 1945), Φοίβος, Ηγησώ, Πλάτων, Εκδρομή, 

Φαέθων, Αττικός, αλλά και ειδικά επετειακά τεύχη-

λευκώματα εντός και εκτός σειράς αρίθμησης για 

τα 25, 40, 50, 60 ή και περισσότερα χρόνια τους…

Στα έντυπα αυτά μπορείτε να βρείτε ένα σω-

ρό πληροφοριακά στοιχεία για την πόλη μας και 

τους ανθρώπους της, από ενυπόγραφα φυσι-

ολατρικά-οικολογικά-ιστορικά άρθρα μέχρι λο-

γοτεχνικά κείμενα, ποιήματα, κρίσεις, απόψεις, 

σχόλια, θέματα επικαιρότητας, κοινωνικά (αρ-

ραβώνες, γάμοι, θάνατοι κι επικήδειοι των με-

λών τους), νέα για τις δραστηριότητες των συλ-

λόγων, αναλυτικά προγράμματα των εκδρομών, 

ανακοινώσεις αλλά και φωτογραφίες από εκ-

δρομές, ελληνικά τοπία, ζωγραφικά έργα. Έντο-

νη είναι και η παρουσία διαφημίσεων πειραϊκών 

καταστημάτων, διαφόρων προϊόντων, σχολών, 

πρακτορείων πλοίων κ.λπ. που λειτουργούσαν 

την εποχή της έκδοσής τους, τα περισσότερα 

από τα οποία θυμόμαστε σήμερα με νοσταλγία… 

Ο μαζικός τουρισμός με τα οργανωμένα ταξι-

διωτικά γραφεία, η διάδοση του αυτοκινήτου 

κι άλλων μεταφορικών μέσων, όπου ο καθένας 

μπορεί να εκδράμει μόνος ή με την παρέα του, 

η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε κάθε γωνιά 

της γης, διέκοψαν πολλά από τη γοητεία της 

«τοπικής ομάδας», της συντροφιάς που με το ξε-

κίνημα του τουριστικού λεωφορείου όλοι γνωρί-

ζονταν μεταξύ τους ή είχαν τη δυνατότητα να 

δεθούν αργότερα με κοινά φυσιολατρικά ενδια-

φέροντα. Πόσες φιλίες, γάμοι και άλλοι συγγενι-

κοί δεσμοί αναπτύχθηκαν στα φυσιολατρικά αυ-

τά σωματεία!

Παρ’ όλα αυτά τίποτα δεν έχει ακόμα χαθεί και 

λίγοι πειραιώτικοι σύλλογοι που απέμειναν συνε-

χίζουν την παράδοση, καλά προσαρμοσμένοι στις 

απαιτήσεις της εποχής μας.
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Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Όλυμπος»

Τ ην 17 Μαρτίου 2019 ο σύλλογός μας έκοψε 
την ορειβατική πίτα στο καταφύγιο της Κο-

ρομηλιάς, ακολουθώντας μία πανέμορφη κυκλική 
διαδρομή: Αγ. Κωνσταντίνος (280 μ.)-Καταφύγιο 
Κορομηλιάς (1.020 μ.)-Ράχη Κορομηλιάς-Αγ. Κων-
σταντίνος (280 μ.).Εκεί μας υποδέχτηκε με μεγά-
λη χαρά ο διαχειριστής αυτού κ. Γιαννικός Βαγγέ-
λης, ο οποίος είναι και μέλος του συλλόγου μας. Η 
ανταπόκριση των μελών στην συγκεκριμένη ανά-
βαση ήταν πολύ μεγάλη όπως φαίνεται και από 
την παρακάτω φωτογραφία. 

Προσπαθώντας να «αναζωογονηθεί» το εκδρο-
μικό κομμάτι του συλλόγου, πραγματοποιήθηκε την 

12η Μαΐου 2019 εκδρομή στα Μετέωρα και στα Τρί-
καλα η οποία και είχε μεγάλη επιτυχία με την συμ-
μετοχή 98 ατόμων Καταρχήν επισκεφτήκαμε τα 
Τρίκαλα και το Μουσείο «Τσιτσάνης» όπου μας ξε-
νάγησαν και μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι αυτού. 
Βγαίνοντας από το μουσείο περάσαμε και θαυμά-
σαμε το Κουρσούμ Τζαμί ή Τέμενος Οσμάν Σάχ. Κα-
τόπιν ξεκινήσαμε για τα Μετέωρα όπου και επισκε-
φθήκαμε δύο μοναστήρια, το Μεγάλο Μετέωρο και 
την Μονή Βαρλαάμ. Αφού τελείωσε η τρίωρη ξενά-
γησή μας, κατευθυνθήκαμε προς την Καλαμπάκα 
ολοκληρώνοντας την εκδρομή μας με την επίσκεψή 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Από τη στάση Βαγγέλη, στον φάρο στο Βιγλοστάσι και κατάληξη στη Ντε λα Γκράτσια (Ποσειδωνία).

Απόσταση: 9,0 χλμ. Υ.Δ.: +231,-311 μ. ώρες: 4

Ανήμερα του Πάσχα παραγματοποιήσαμε διάσχιση από τον ξεχασμένο Σα Μιχάλη στην Ερμούπολη.

Απόσταση: 11,0 χλμ. Υ.Δ.:+659, -936 μ. ώρες πορείας: 5,0

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019. Κυκλική πορεία από το χωριό Κάμπος στο ακρωτήριο Πετρίτης (Τρίμεσο).

Απόσταση: 16,0 χλμ. Υ.Δ.: +-1.029 μ., ώρες πορείας: 6

Δημιουργήθηκαν δυο ομάδες. Η πρώτη έφυγε από τον Κάμπο επισκέφτηκε το ακρωτήριο Πετρίτη και 

τη θέση Γράμματα στα ΒΔ του νησιού. Η δεύτερη ακολούθησε μια πορεία 18+ χλμ. στη ραχοκοκαλιά 

του νησιού.
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Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Η ΕΛΦ 2CV & Citroen διοργάνωσε για μία ακό-
μη φορά ένα από τα πιο πετυχημένα απο-

κριάτικα πάρτι στην Αθήνα με πολύ κέφι και μου-
σική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται από νωρίς με 
αποκριάτικες στολές και με κέφι για την εκδήλωση 
μας, αμέσως φάνηκε ότι θα γίνει ένα από τα καλύ-
τερα πάρτι.

Γύρω στις 11.00 το βράδυ η αίθουσα είχε 
γεμίσει και ο κόσμος συνέχιζε να έρχεται μέχρι 
αργά.

Ο D.J. μας πρόσφερε κέφι με την μουσική του 
στο κόσμο και τα γέλια και ο χορός συνεχιζόταν 
ασταμάτητα και με μεγάλη συμμετοχή από όλους.

Οι εκπλήξεις με τους μασκαρεμένους ήταν αρ-
κετές, υπήρξαν συμμετέχοντες με πολύ ωραίες 
στολές που σκόρπιζαν γέλια και θαυμασμό.

Ο χορός κράτησε μέχρι το πρωί και το μπαρ 
σέρβιρε τον κόσμο μέχρι να το τέλος της εκδή-
λωσης.

Μείναμε όλοι με μία γλυκιά ανάμνηση από την 
πολύ πετυχημένη βραδιά!

Δώσαμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε τις εκ-
δηλώσεις αυτές που φέρνουν τα μέλη και τον κό-
σμο στην λέσχη μας, για όμορφα βράδια.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την 
συμμετοχή σας, καθώς και αυτούς που δούλε-
ψαν για την επιτυχία του αυτού του πάρτι, και 
ειδικά τα μέλη που ήταν πίσω από το bar Νάσο 
και Γιώργο, τον DJ και μέλος μας Γιάννη, και τον 
υπεύθυνο του bar Νάσο, που φρόντισε για την 

προμήθεια των ποτών την ετοιμότητα και καθαρι-
σμό του χώρου της λέσχης.

Συνεχίζουμε και σύντομα θα σας ανακοινώ-
σουμε την επόμενη εκδήλωση μας.

Φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα 
μας στο Facebook.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 2CV & CITROEN
Εντυπώσεις από το Αποκριάτικο Πάρτι

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η λέσχη μας για μία ακόμη χρονιά ξεκίνησε δυ-
ναμικά την χρονιά με την πρώτη της περι-

ηγητική εκδρομή στα πλαίσια του προγράμματος 
«Ανακαλύπτοντας την Αττική» που πραγματοποι-
ήθηκε στο σπήλαιο Παιανίας «Κουτούκι», στο οι-
νοποιείο «Αμπελώνες Μάρκου», στον καταρράκτη 

Βαλανάρη Ντράφι, και κατέληξε στο Νταού Πε-
ντέλης.

Συγκεντρωθήκαμε το πρωί της Κυριακής στις 
10.30 στο χώρο στάθμευσης του Α/Β Βασιλόπου-
λου στα Γλυκά Νερά Αττικής, και ξεκινήσαμε 21 
αυτοκίνητα γύρω στις 11.00 για την Παιανία και 

Εντυπώσεις από την ημερήσια περιηγητική εκδρομή στο 
σπήλαιο Παιανίας, 03.02.2019
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τους πρόποδες του Υμηττού για το σπήλαιο «Κου-
τούκι». Σύμμαχος μας ο καλός καιρός και η καλή 
διάθεση γι’ αυτή την πρώτη βόλτα της χρονιάς.

Μετά από μία μικρή περιπέτεια ελέω GPS, 
φτάσαμε στο σπήλαιο στους πρόποδες του Υμητ-
τού με μία φοβερή θέα στα Μεσόγεια και κατευ-
θυνθήκαμε στην είσοδο του σπηλαίου που ξεκι-
νούσε η ξενάγηση στης 11.30, με τον ξεναγό που 
μας περίμενε υπομονετικά για να συγκεντρωθού-
με όλοι μαζί. Στο σπήλαιο που έχει μία διαδρομή 
300 περίπου μέτρων υπάρχουν φοβερά εκθέματα 
από σταλακτίτες και σταλαγμίτες και είναι άξιο 
θαυμασμού και επίσκεψης μιας και βρίσκεται μέ-
σα στην Αττική και είναι το μοναδικό επισκέψιμο 
και τέτοιας ομορφιάς.

Αφού τελείωσε η επίσκεψη και ξενάγηση στο 
σπήλαιο που διήρκησε περίπου μισή ώρα, κα-
τηφορίσαμε για να επισκεφθούμε το οινοποιείο 
«Αμπελώνες Μάρκου» όπου μας περίμενε ο φίλος 
της λέσχης και ιδιοκτήτης 2CV Σπύρος Μάρκου 
για να μας παρουσιάσει και να γευτούμε τα κρα-
σιά του, παραγωγής της οικογένειας εδώ και 150 
χρόνια.

Η γευσιγνωσία από όλα τα μέλη και φίλους δι-
ήρκησε αρκετή ώρα, και ομολογουμένως όλοι έμει-
ναν ικανοποιημένοι από την ποιότητα των κρα-
σιών και γι’ αυτό όλοι προέβησαν στην αγορά 
κρασιών για το σπίτι.

Συνεχίσαμε την διαδρομή μας για το Ντράφι 
και τον καταρράκτη Βαλανάρη, μέσω των δρόμων 
Σπατών, Πικερμίου και Πανοράματος Παλλήνης. 
Η στάση και η θέα στον καταρράκτη μας αποζη-
μίωσε για την διαδρομή αυτή και όλοι δεν πίστευ-
αν ότι υπάρχει τέτοιο μέρος εντός της Αττικής 

που να συνδυάζει έναν καταρράκτη με μικρή λι-
μνούλα για μπάνιο.

Κατόπιν κάναμε την διαδρομή για το Νταού 
Πεντέλης σε έναν περιφερειακό δρόμο που εί-
ναι σχετικά άγνωστος και περνά μέσα από την 
Διώνη. Στη ταβέρνα που καταλήξαμε για φαγη-
τό «η γωνιά του Τόρβα» μας περίμεναν με όλες 
τις λιχουδιές έτοιμες και παρ’ όλο τον κόσμο η 
εξυπηρέτηση ήταν άψογη, τα φαγητά πολύ κα-
λά, και επίσης το κέφι και τα αστεία ήταν ατέ-
λειωτα.

Η πρώτη ημερήσια βόλτα μας ήταν μια από 
τις πιο πολυπληθής σε συμμετοχή αυτοκινήτων 
και συνεχίζουμε για τις επόμενες βόλτες μας 
που θα ανακοινωθούν σύντομα. Φωτογραφικό 
υλικό μπορείτε να βρείτε στο Facebook της λέ-
σχης.

Ευχαριστούμε όλους μέλη και φίλους για την 
συμμετοχή, και συνεχίσουμε με την επόμενη που 
θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εκ μέρους του Δ.Σ.
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Η λέσχη μας οργάνωσε για πρώτη φορά μία φιλαν-
θρωπική δράση με την επωνυμία «Historical Cars 

1st Charity Run» την Κυριακή 17.03.2019.
Ξεκινήσαμε από την πλατεία Αγ. Παρασκευής 

στις 10.45 το πρωί με προορισμό την Νέα Μάκρη 
μέσω της Λ. Μαραθώνος με σύμμαχο τον πολύ κα-
λό ανοιξιάτικο καιρό. Στην διασταύρωση Ραφήνας 
υπήρχε σημείο συνάντησης και ανασυγκρότησης με 
άλλα αυτοκίνητα που έρχονταν από τα προάστια 
της Ανατολικής Αττικής.

Στην είσοδο του ιδρύματος συναντήθηκαν και τα 
τελευταία αυτοκίνητα που ήρθαν από τα βόρεια προ-
άστεια συνολικά 21 αυτοκίνητα κάναμε μία εντυπω-
σιακή είσοδο και εμφάνιση στο χώρο του Ιδρύματος 
όπου μας περίμεναν οι οικότροφες με έκδηλη την χαρά 
στα πρόσωπα τους καθώς και εκπρόσωποι του Δ.Σ. 
του ιδρύματος και δημοσίων σχέσεων.

Μετά την τακτοποίηση των αυτοκινήτων στον προ-
αύλιο χώρο, το πλήρωμα του κάθε αυτοκινήτου είχε 
φέρει μαζί του προσφορά σε ρούχα, υποδήματα, και εί-
δη ατομικής υγιεινής που τα μεταφέραμε στο χώρο εκ-
δηλώσεων όπου φιλοξενηθήκαμε την επόμενη ώρα για 
να γίνουν οι απαραίτητης ομιλίες και χαιρετισμοί.

Τον λόγο ανέλαβε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσε-
ων κ. Γεωργία Στάμου για έναν χαιρετισμό εκ μέρους 
του Δ.Σ. του ιδρύματος και εκ μέρους της λέσχης μί-
λησε ο πρόεδρος Δ.Σ. Δημήτρης Αμούργης.

Επίσης μίλησαν και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ιδρύ-
ματος Νικόλαος Ρούσσος, και το μέλος του Δ.Σ Ηλίας 

Κοντογιώργος. με αναφορά στην ιστορία, στις δομές, 
στο έργο που επιτελεί το ίδρυμα καθώς και στις καθη-
μερινές δραστηριότητες και εργασίες. Το ενδιαφέρον 
από τους παρευρισκόμενους φίλους και μέλη ήταν με-
γάλο και η συζήτηση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα.

Στο τέλος, μετά τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους 
του ιδρύματος προς τον πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα 
μέλη της λέσχης περάσαμε στο προαύλιο χώρο για 
αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί με τα παιδιά – οι-
κότροφες και τα αυτοκίνητα μας.

Πέραν του φιλανθρωπικού χαρακτήρα της, η εκ-
δήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Δημήτρη 
Κουρμούλη, που υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΛΦ2CV 
& Citroen για πάνω από 15 χρόνια κι αποτελούσε 
ένα από τα πιο ζωντανά και χαρούμενα πρόσωπα 
της λέσχης.

Κατόπιν συνεχίσαμε για μία πολύ όμορφή βόλ-
τα προς το Γραμματικό και Άνω Σούλι και στάση για 
φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του 
Δ.Σ. τους φίλους και τα μέλη της λέσχης για την 
συμμετοχή τους σε αυτή τη φιλανθρωπική δραστη-
ριότητα, που πιστεύουμε να συνεχίσουμε να κάνου-
με στο μέλλον.

Φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας 
στο FaceBook καθώς και άρθρο της Ναυτεμπορικής 
στο interenet: https://www.naftemporiki.gr/story/14550
95?fbclid=IwAR3Jqp0GxMZpJHhJNTM10_lrzL0fUKnW
WgrQZ8nrghDoPOE7tNSrt3tgac4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 2CV & CITROEN
Εντυπώσεις από την επίσκεψη στο Ίδρυμα για το Παιδί

«Η Παμμακάριστος»
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23 – 26 Δεκεμβρίου 2018

Χ ριστούγεννα στη Σπάρτη. Η ένδοξη πολιτεία 
μας υποδέχθηκε με ένα λαμπρό ήλιο και κα-

ταγάλανο ουρανό. Περπατήσαμε στους καθαρούς, 
άνετους δρόμους της και επισκεφθήκαμε το πολύ 
ενδιαφέρον μουσείο της ελιάς και του λαδιού. Υπο-
δειγματική η παρουσίαση των μηχανημάτων, πα-
λαιών και νέων, που συμβάλλουν στην παραγωγή 
του πολύτιμου ελαιόλαδου, σε ένα χώρο φωτεινό 
και καλαίσθητο.

Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης η επίσκεψή μας 
στην Κουμαντάρειο πινακοθήκη με έργα Ελλήνων 
και ευρωπαίων καλλιτεχνών.

Δεν παραλείψαμε να περιηγηθούμε για μια 
ακόμα φορά την καστροπολιτεία του Μυστρά 
και με τη βοήθεια της ξεναγού να μεταφερθού-
με στα μακρινά εκείνα χρόνια της ακμής και της 
λάμψης.

Στη Μονεμβασιά, ένα ωραίο δείγμα ελληνικής 
μεσαιωνικής πολιτείας, περπατήσαμε στα πλακό-
στρωτα δρομάκια της, θαυμάσαμε τις βυζαντινές 
εκκλησιές της και περάσαμε κάτω από τις ψηλές 
καμάρες. Η θέα του υπέροχου μπλε της θάλασσας 
από το κάστρο μαγευτική.

Οι εκδρομές μας κάλυψαν όλους τους προορι-
σμούς της λακωνικής Μάνης, Οίτυλο, Γερολιμέ-
να, σπήλαιο Διρού και Αρεόπολη χαρίζοντάς μας 
όμορφες εικόνες με πύργους, πετρόχτιστα σπίτια, 
θάλασσα και πολύ φως.

6 Ιανουαρίου 2019
Γιορτάσαμε τα Θεοφάνια στο πάντα γοητευτικό 
Ναύπλιο και πραγματοποιήσαμε μια μικρή αλλά 
όμορφη πορεία δίπλα στη θάλασσα μέχρι τον Κα-
ραθώνα.

14 Ιανουαρίου 2019
Κόψαμε την πίτα στα γραφεία μας και με τα μέλη 
μας και φίλους γιορτάσαμε τον καινούργιο χρόνο. 
Επίτιμος καλεσμένος ο Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας κ. Βασίλης Κατσαντώνης.

27 Ιανουαρίου 2019
Ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς. Επισκεφθήκα-
με το εξαιρετικό μουσείο και περπατήσαμε μέχρι 
το Χρισσό.

ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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18 Φεβρουαρίου 2019
Στα γραφεία του Ομίλου έγινε παρουσίαση από 
τον Σύλλογο «Δράση για την κοινωνία, τον πολι-
τισμό και την ποιότητα ζωής» με θέμα «Αφιέρωμα 
στα παλιά καφενεία».

3 Μαρτίου 2019
Ημερήσια εκδρομή στο Ψάρι Κορινθίας.

9 έως 11 Μαρτίου 2019
Αποκριές στην Κοζάνη. Διαμονή στο όμορφο Βελ-
βεντό. Όπως πάντα αρκετοί μασκαρεύτηκαν και 
γλεντήσαμε σε κέντρο της περιοχής. Δυστυχώς 
δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε το έθιμο 
των φανών και επιστρέψαμε με ένα «αγκάθι» στην 
καρδιά. Την επόμενη φορά!

18 Μαρτίου 2019
Βίντεο-προβολή του Τρύφωνα Αναγνωστόπουλου 
με θέμα «Στιγμιότυπα από τις εκδρομές μας της 
τελευταίας τριετίας (2016-2019)».

24 Μαρτίου 2019
Ημερήσια εκδρομή στην Αγ. Άννα Βοιωτίας. Ωραίο 
περπάτημα μέσα στο δάσος απολαμβάνοντας τις 
μυρωδιές και τα χρώματα της πρώιμης άνοιξης. 
Στην επιστροφή επισκεφθήκαμε τον Όσιο Λουκά 
και για μια ακόμα φορά θαυμάσαμε τα εκπληκτικά 
ψηφιδωτά του.

31 Μαρτίου 2019
Ημερήσια εκδρομή στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Άλλο 
ένα ωραίο περπάτημα στην ανοιξιάτική φύση με πολύ 
δυνατό αέρα που μας ανάγκασε στην επιστροφή να 
βρούμε καταφύγιο σε ένα συμπαθητικό ταβερνάκι.

14 Απριλίου 2019
Ημερήσια εκδρομή στα Δίδυμα Αργολίδας. Η ανά-
βαση στη μονή Αβγού δεν πραγματοποιήθηκε εξ 
αιτίας λανθασμένης πληροφορίας, αλλά αποζημι-
ωθήκαμε με την άκρως ενδιαφέρουσα επίσκεψη 
στα δύο σπήλαια, δολίνες, των Διδύμων, δύο τε-
ράστια κυκλικά κοιλώματα σαν ηφαιστειακοί κρα-
τήρες που δημιουργήθηκαν από την καθίζηση του 
εδάφους. Κατάφυτα και τα δύο, στο δε βραχώδες 
τοίχωμα του ενός, σαν μικρές φωλιές, δύο εκκλη-
σάκια βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής.

Η Άνοιξη σε όλο της το μεγαλείο. Η γη στρω-
μένη με λουλουδοχαλιά σε όλα τα χρώματα σε τα-
ξίδευε σε άλλους ονειρικούς κόσμους. «Μάγεμα η 
φύση κι’ όνειρο» κατά τον ποιητή.

Περπατήσαμε και επισκεφτήκαμε το σπήλαιο 
στο Φράγχθι. Διαφορετικό από άλλα σπήλαια χω-
ρίς σταλακτίτες και σταλαγμίτες, με ανοιχτή οροφή 
λόγω κατακρήμνισης, από την οποία περνά άπλετο 
φως που αποκαλύπτει τους τεράστιους ογκόλιθους 
από το πεσμένο τμήμα της οροφής. Ένας χώρος με 
συνεχή παρουσία ζωής 250 αιώνων.

Στην παραλιακή Κοιλάδα ξεκουραστήκαμε και 
ανακτήσαμε τις δυνάμεις μας σε τοπική ταβέρνα.

25 έως 29 Απριλίου 2019
Πάσχα στη Νάξο.
Ακύμαντο το πέλαγος, εκτυφλωτικός ο ήλιος και 
το πλοίο να γλιστρά απαλά για να μας φέρει στην 
όμορφη Νάξο. Από μακριά να δεσπόζει η Πορτάρα 
πάνω σε ένα χαλί καμωμένο από κόκκινα και λευκά 
αγριολούλουδα.

Μέσα από τα πλακόστρωτα καλντερίμια και 
τις καμάρες ανηφορίσαμε μέχρι το ενετικό κάστρο 
και επισκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο, όπου 

Δολίνη, Δίδυμα Αργολίδας
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κυριαρχούν τα κυκλαδικά ειδώλια, μάρτυρες ενός 
θαυμαστού απώτατου πολιτισμού.

Ακολουθήσαμε την περιφορά του Επιταφίου 
της μητρόπολης μουρμουρίζοντας το «ω γλυκύ 
μου έαρ» μέχρι του σημείου όπου συναντήθηκαν 
οι τρεις Επιτάφιοι της πόλης όμορφα στολισμένοι 
λογής λογής ανοιξιάτικα λουλούδια.

Σε μια πλευρά του λιμανιού το αντίγραφο της 
Σφίγγας, της οποίας το πρωτότυπο είδαμε στο 
μουσείο των Δελφών. Πολλά τα χωριά του νησιού, 
το καθένα με τη δική του ομορφιά, και οι άνθρωποι 
ευγενικοί, γελαστοί σε αντιμετωπίζουν με ζεστα-
σιά και χιούμορ πολλές φορές.

Στον Δαμαλά επισκεφθήκαμε ένα εντυπωσι-
ακό εργαστήρι κεραμικής με πάμπολλα εκθέματα 
που σε έβαζαν στον πειρασμό να τα αγοράσεις. 
Προσπαθήσαμε να αντισταθούμε.

Ακολούθησε η επίσκεψη στη μονή της Παναγί-
ας της Δροσιανής, βυζαντινό κτίσμα του 6ου αι.

Στη συνέχεια «καταλάβαμε» το Φιλώτι, παρα-
δοσιακό οικισμό στους πρόποδες του όρους Ζας.

Στο Χαλκί ξεναγηθήκαμε στο αποστακτήριο 
του κίτρου, του ονομαστού ηδύποτου της Νάξου. 
Γραφικά δρομάκια, ολάνθιστα μπαλκόνια και ενδι-
αφέρουσα αρχιτεκτονική των σπιτιών του με δείγ-
ματα κλασικισμού.

Στην Ποταμιά, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, γευ-
θήκαμε τον πασχαλινό οβελία και πλήθος άλλων εδε-
σμάτων παρά τις διαμαρτυρίες του στομάχου μας.

Την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε τις Μέλα-
νες, όπου, μέσα σε πλούσια βλάστηση κείτεται 
εδώ και πολλούς αιώνες ο ημιτελής τεράστιος κού-
ρος του 6ου π.Χ. αιώνα.

Άλλη μια μαρτυρία του υψηλού πολιτιστικού 
επιπέδου του νησιού είναι ο αρχαίος ναός της 

Δήμητρας του 530 π.Χ. Πολύ επιτυχημένη η ανα-
στήλωση αναδεικνύει τη μεγαλοπρέπεια και τη λα-
μπρότητα του μαρμάρινου ναού.

Τελευταία επίσκεψη στην Απείρανθο, το μαρ-
μάρινο χωριό. Βόλτα στα σοκάκια και αποχαιρε-
τιστήριο γεύμα. Γεμάτοι με μυρωδιές, θεάματα και 
ακούσματα πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. 

Η μόνη δυσάρεστη εμπειρία της παραμονής 
μας στο νησί ήταν από το βράδυ της Ανάστασης. 
Επί πολλή ώρα μια ομάδα νεαρών επιδόθηκε μετά 
μανίας στη ρίψη κροτίδων με τόσο ισχυρό ήχο 
ώστε να καλύψουν την αναστάσιμη λειτουργία και 
να δεινοπαθήσουν τα αφτιά μας.

12 Μαΐου 2019
Ημερήσια εκδρομή στο πάντα πανέμορφο φα-
ράγγι του Λούσιου. Λόγω υψηλής θερμοκρασίας η 
πορεία μας ξεκίνησε από τη Μονή Φιλοσόφου με 
κατάληξη την αρχαία Γόρτυνα. Όσοι δεν περπά-
τησαν επισκέφθηκαν το υπαίθριο μουσείο υδρο-
κίνησης της Δημητσάνας και μετά κατέληξαν στο 
Ελληνικό για περιπάτους και φαγητό.

Στη Νάξο

Ανοιξιάτικη πανδαισία
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πεζοπορία στη Χερσόνησο της Σπιναλόγκα

Τ ην Κυριακή 14 Απριλίου η ομάδα μας περπά-
τησε στην χερσόνησο της Σπιναλόγκα ή Κο-

λοκύθας, σε μια κοντινή μας περιοχή στην Ελού-
ντα, που πάντα μας εκπλήσσει ευχάριστα με τους 
κρυμμένους της θησαυρούς.

Η Κολοκύθα βρίσκεται απέναντι από το θέρε-
τρο της Ελούντας και στην ουσία πρόκειται για 
μία χερσόνησο που ενώνεται με μία πολύ λεπτή 
λωρίδα γης με την ξηρά, η οποία διακόπτεται από 
τον μικρό ισθμό του Πόρου. Έχει μήκος 5,2 χιλιό-
μετρα και πλάτος 2,2 χιλιόμετρα. Στην αρχαιότη-
τα εδώ βρισκόταν η αρχαία πόλη της Ολούς και 
αργότερα, κατά την ενετοκρατία, στην περιοχή 
βρισκόταν οι αλυκές των Βενετών.

Οι Ενετοί δημιούργησαν και το νησί της Σπι-
ναλόγκα, το οποίο πριν αποτελούσε συνέχεια της 
Κολοκύθας, και πάνω του έκτισαν οχυρό για την 
προστασία του κόλπου. Ο ισθμός του Πόρου κα-
τασκευάστηκε το 1897 από τους Γάλλους συμμά-
χους για την ένωση της λιμνοθάλασσας της Ελού-
ντας με τον κόλπο του Μιραμπέλου. Τον ισθμό 
διασχίζει μία πέτρινη τοξωτή γέφυρα. Πολύ κοντά 
στη γέφυρα υπάρχουν πέτρινοι ανεμόμυλοι που 
δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό με το τοπίο 
της γύρω περιοχής.

Το νησί αποτελεί καταφύγιο και τόπο αναπα-
ραγωγής για απειλούμενα είδη, έχει χαμηλή θα-
μνώδη βλάστηση και αποτελεί ιδανικό μέρος για 
περίπατο, με πανοραμική θέα, κρυφούς κόλπους 
μαγευτικές παραλίες και ερείπια παλαιότερων 
εποχών.

Η πεζοπορία μας ξεκίνησε από το «Κανάλι», 
δίπλα από τους ανεμόμυλους και με κατεύθυνση 
δυτική, από μονοπάτι δίπλα στη θάλασσα ανεβή-
καμε στο μικρό οροπέδιο, όπου συναντώνται οι 4 
δρόμοι της χερσονήσου. Συνεχίσαμε νότια προς 
την παραλία ‘Βαθύ’, ένα κλειστό κόλπο που προ-
σφέρει απάνεμο αραξοβόλι για τους ψαράδες τον 
χειμώνα.

Συνεχίσαμε δυτικά μέχρι τη κορυφή του βου-
νού της περιοχής και απολαύσαμε την θέα προς 
το φρούριο της Σπιναλόγκα και την Πλάκα. Το 
πολυφωτογραφημένο νησάκι των λεπρών μας 
αποκαλύφθηκε από μια άλλη οπτική γωνία, με τα 
επιβλητικά του τείχη δίπλα στη θάλασσα, το κά-
στρο του και τα χερσωμένα πια χωράφια του.

Συνεχίσαμε προς το βορειότερο άκρο με ανα-
τολική κατεύθυνση, προς την παραλία της Πε-
λεκητής, με τα πεντακάθαρα νερά και το ξε-
χωριστό ανάγλυφο, καθώς η θάλασσα εισχωρεί 

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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βαθιά μέσα στην στεριά και σχηματίζει μια κλει-
στή όμορφη παραλία. Σε κοντινή απόσταση από 
την γραφική παραλία βρίσκεται το αρχαίο λα-
τομείο, απ’ όπου «έκοβαν» κομμάτια βράχων οι 
Ενετοί και οι Ολούντιοι για τις κατασκευές τους, 
ενώ οι πέτρες του χρησιμοποιήθηκαν και για την 
οικοδόμηση της Σπιναλόγκα. Οι γιγάντιοι βρά-
χοι που έχουν λαξευτεί από τους παλιούς πελε-
κητάδες, εντυπωσιάζουν με το αλλόκοτο σχήμα 
τους από τεράστια πέτρινα σκαλοπάτια.

Με πορεία παράλληλη με την βόρεια πλευρά 
του «νησιού», περάσαμε από το ακρωτήρι του 
«Μικρού κριού» και συνεχίσαμε μέχρι το ακρωτή-
ρι του «Μεγάλου κριού» (τοπωνύμια που δόθηκαν 
από την ομοιότητα των ακρωτηρίων με τον πολι-
ορκητικό κριό). Στη μέση της διαδρομής συναντή-
σαμε το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη, που κτίστηκε 
από εισφορές των τροφίμων της Σπιναλόγκα.

Συνεχίσαμε νοτιοανατολικά και από παλιό μο-
νοπάτι επιστρέψαμε στην αφετηρία, έχοντας δι-
ανύσει 11 περίπου χιλιόμετρα, παίρνοντας μαζί 
μας εικόνες μοναδικής ομορφιάς από τον κόλπο 
του Μεραμπέλλου, την κοσμοπολίτικη Ελούντα 
με τα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 
την Πλάκα και το νησάκι της Σπίναλόγκα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://orsian.blogspot.com/ 
2019/04/blog-post_14.html

Πεζοπορία στο φαράγγι του Ρίχτη
Την Κυριακή 12 Μαΐου ο Ορειβατικός Σύλλο-
γος Αγίου Νικολάου συμμετείχε στην πανελλήνια 

επετειακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρο-
μές» και διοργάνωσε πεζοπορία στο εκπληκτικής 
φυσικής ομορφιάς φαράγγι του Ρίχτη. Το φαράγ-
γι πήρε το όνομα του από τον εντυπωσιακό κα-
ταρράκτη, καθώς «ρίχτης» στο Κρητικό ιδίωμα ση-
μαίνει «καταρράκτης». Βρίσκεται εντός των ορίων 
του Γεωπάρκου Σητείας, βορειοανατολικά από το 
χωριό Έξω Μουλιανά, έχει συνολικό μήκος περί-
που 3 χλμ και υψομετρική διαφορά εισόδου-εξό-
δου περίπου 350 μέτρα.

Το τοξωτό γεφύρι, η πυκνή βλάστηση, το πο-
ταμάκι που διασχίζει το φαράγγι σχηματίζοντας μι-
κρές λιμνούλες, οι πέτρινοι νερόμυλοι, κυρίως όμως ο 
εντυπωσιακός καταρράκτης κάνουν το φαράγγι του 
Ρίχτη ένα από τα πιο όμορφα φαράγγια της Κρήτης.

Η διαδρομή μας ξεκίνησε από πέτρινο τοξω-
τό γεφύρι του Λαχανά, όπου κατά την ανταλλα-
γή τον πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας λέγεται ότι 
οι χριστιανοί σκότωσαν τους Τούρκους της περι-
οχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν. Σή-
μερα το γεφύρι στέκεται αλλόκοτα αγέρωχο και 
ανεξήγητο, καθώς το ποτάμι που κυλούσε κάπο-
τε από κάτω του έχει σήμερα εξαφανιστεί...

Περάσαμε κάτω από το γεφύρι, που τα αναρ-
ριχητικά φυτά προσπαθούν να το καλύψουν και 
συνεχίσαμε σε ένα κατάφυτο τοπίο βαδίζοντας 
δίπλα και μέσα στο ποτάμι. Η ροή του ποταμού 
στην κοίτη του φαραγγιού, μετά τον φετινό βρο-
χερό χειμώνα, είναι ιδιαιτέρα ορμητική και συχνά 
αναγκαζόμαστε να τσαλαβουτούμε μέσα στο νερό 
ή σε λασπόνερα.
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Τα πλατάνια, οι πικροδάφνες, οι φασκομηλιές, 
οι κισσοί που τυλίγονται στους κορμούς, οι κλημα-
τσίδες που κρέμονται από πανύψηλα δέντρα, ται-
ριάζουν με εικόνες τροπικής ζούγκλας. Μια «Κρη-
τική ζούγκλα» που παραμένει καταπράσινη όλο 
το καλοκαίρι, καθώς η ροή του νερού διατηρεί-
ται ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, παρά το 

ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής.
Σε μικρή απόσταση από την είσοδο συναντού-

με τους πετρόκτιστους νερόμυλους, μοναδικό 
αποτύπωμα του παρελθόντος. Παρά την εγκα-
τάλειψη και τη μάχη με τα αναρριχητικά φυτά, 
διατηρούν ακόμη την μεγαλοπρέπεια αλλοτινών 
καιρών με τα περίτεχνα παράθυρα τους από πε-
λεκημένη πέτρα και το υπερυψωμένο αυλάκι που 
οδηγούσε το νερό στη φτερωτή.

Συνεχίζουμε με τον χαλαρωτικό ήχο του νερού 
να κάνει της εικόνες της πολύχρωμης ανθισμένης 
φύσης ακόμη πιο όμορφες. Κατεβαίνουμε την ξύ-
λινη στριφογυριστή σκάλα που διευκολύνει την 
πρόσβαση στον καταρράκτη και αντικρίζουμε τον 
επιβλητικό καταρράκτη που ρίχνει με ορμή το νε-
ρό από ύψος περισσότερο από 20 μέτρα μέσα σε 
μια καταπράσινη λιμνούλα. Μαγευτικό τοπίο, ιδα-
νικό σημείο για χαλάρωση κάτω από καταπράσι-
να πλατάνια και δροσιστικά παιχνίδια με το νερό. 
Φέτος, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, ο καταρ-
ράκτης είναι ξεχωριστά εντυπωσιακός με τον με-
γάλο υδάτινο όγκο που ξεχύνεται με ορμή πάνω 
στα σμιλευμένα από το νερό βράχια.

Όμορφος επίλογος η έξοδος μας στην όμορφη 
βοτσαλωτή παραλία του Ρίχτη, όπου υπάρχει μι-
κρό δασύλλιο με αλμυρίκια, πέτρινα καθίσματα, 
τραπέζια, αλλά και μια πέτρινη βρύση με πόσιμο 
νερό. Χαλαρώσαμε, δροσιστήκαμε στα καταγάλα-
να νερά και επιστρέψαμε στην αφετηρία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://orsian.blogspot.com/ 
2019/05/blog-post_12.html
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5/1/2019 Αμφίκλεια-Χαράδρα Κεραμμιδίου 

13/1/2019 Ελικώνας/Παλιοβούνα (Κοπή Πίττας)

20/1/2019 Μικρή Ζήρεια

26/1/2019 Ανάβαση στο Μαρμάτι Αχαΐας

2/2/2019 Παρνασσός (Ανάβαση στον Γεροντόβραχο)

10/2/2019 Ανάβαση στην Δίρφη

23/2/2019 Μαίναλο (Διάσχιση από την Σάμιοβα – Πάπαινα – Ποταμός Ελισσών– Δάσος Ρουπάκι – Πηγές 

Πιάνας και Πιάνα).

2/3/2019 Παρνασσός (Ανάβαση στα Μαύρα Λιθάρια)

17/3/2019 Ανάβαση στο Λύρκειο Αργολίδας

23-25/3/2019 Νεραϊδοχώρι Τρικάλων (Ανάβαση από τη Γέφυρα Πύρρας στο Αυγό και στην Νεράιδα) 

Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιά
Δράσεις του από Ιανουάριο 2019 – Ιούνιο 2019
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7/4/2019 Παρνασσός (Ανάβαση στην Λιάκουρα)  

14/4/2019 Ολίγυρτος (Ανάβαση στην Σκίπιζα)

20/4/2019 Πάρνηθα (Διάσχιση από Θρακομακεδόνες - Πηγή Κορομηλιάς-Μόλα και κατάβαση στη Σφενδάλη)

25-29/4/2019 Αμοργός

5/5/2019 Διάσχιση Φαράγγι Στροπώνων μέχρι παραλία Χιλιαδούς.

11/5/2019 Ανάβαση από την Αλυκή Βοιωτίας στο Κορομπίλι.

18-19/5/2019 Ανάβαση στα Πιέρια Όρη

25/5/2019 Διάσχιση από Δεσφίνα Φωκίδας, μέσω αρχαίου μονοπατιού μέχρι το Χρισσό.

1-2/6/2019 Πολυλίμνιο-Μεθώνη και Σαπιέντζα.

8/6/2019 Παρνασσός (Ανάβαση στα Βούρλια από Ι.Μ.Ιερουσαλήμ)

14-17/6/2019 Ανάβαση στα Τζουμέρκα.

23/6-2019 Ανάβαση στα Γεράνεια Όρη

30/6/2019 Πεζοπορία στην Μακρόνησο.
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Π λούσια ήταν η δράση του Ομίλου για το 
πρώτο εξάμηνο του 2019, πραγματοποιώ-

ντας όλες τις εξορμήσεις του, ανεβαίνοντας βου-
νά, διασχίζοντας φαράγγια, κάνοντας επισκέψεις 
και ξεναγήσεις σε ναούς, μοναστήρια και αρχαιο-
λογικούς χώρους.

Γενάρη, ξεκινήσαμε την νέα χρονιά με μια εξόρ-
μηση στην περιοχή της Πάρνηθας. Από την τε-
χνητή λίμνη Μπελέτσι που δημιουργήθηκε στην 
δεκαετία του 1970, όταν άρχισαν οι κατασκευές 
κατοικιών... πάνω στο βουνό, ξεκινήσαμε την πε-
ζοπορία μας και καταλήξαμε στον σιδηροδρομι-
κό σταθμό της Σφενδάλης. Στην συνέχεια πήγαμε 
στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, όπου με φαγητό και 
χορό κόψαμε την πίτα των πεζοπόρων.

Όμως τον ίδιο μήνα, υποδεχθήκαμε τα μέλη και 
τους φίλους του Ομίλου στην λέσχη μας, για τον κα-
θιερωμένο αγιασμό, το κόψιμο της πίτας και την πα-
ρουσίαση των δραστηριοτήτων του για το 2018...

Τον Φλεβάρη επισκεφθήκαμε το Σπήλαιο Λι-
μνών, που βρίσκεται στο χωριό Καστριά, στον 
ορεινό όγκο του Χελμού και το όνομά του το οφεί-
λει στις πολλές μικρές λίμνες που σχηματίζονται 
στο εσωτερικό του. Μετά το τέλος της επίσκεψης 

ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας προς το Πλανητέρο 
ένα πανέμορφο χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά πά-
νω από το πλατανοδάσος των πηγών του Αροά-
νιου ποταμού. Το δάσος με τα αιωνόβια πλατάνια, 
αν και ξερά, και τα πολλά νερά, ήταν φανταστικό!!

Φλεβάρης χωρίς Τσικνοπέμπτη δεν γίνεται. 
Έτσι με την συνοδεία μεζέδων και μουσικής πλαι-
σιωμένη από επαγγελματία dj, τσικνίσαμε, όπως 
κάθε χρόνο, στην λέσχη μας με την συμμετοχή 
πολλών μελών και φίλων μασκαρεμένων και μη.

Ο Μάρτης μας βρίσκει, για το 3ημερο της Κα-
θαρής Δευτέρας, στην πανέμορφη Ξάνθη. Έτσι 
φθάνοντας το απογευματάκι, ξεκινήσαμε μια μι-
κρή πεζοπορία από την μονή Ταξιαρχών, που 
βρίσκεται σε έναν λόφο πάνω από την Ξάνθη 
και μέσα από ένα πευκόφυτο μονοπάτι με συνε-
χή ανεβοκατεβάσματα και με ένα μέρος πλάι στον 
ποταμό Κόσυνθο, καταλήξαμε στο μονοπάτι της 
Ζωής και από εκεί διασχίσαμε όλη την Ξάνθη περ-
νώντας από τα κυριότερα αξιοθέατα. Το βράδυ 
διασκεδάσαμε με τα δρώμενα της πόλης στο ξέ-
φρενο καρναβάλι, που διήρκεσε ως αργά...

Την Κυριακή μετά το πρωινό κατευθυνθήκα-
με προς την Γαλάνη για να περπατήσουμε την 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Κείμενα - φωτογραφίες Καίτη Λαρεντζάκη
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κλασσική διαδρομή των Στενών του Νέστου, για 
3η φορά, μέχρι το Κρωμνικό. Μια υπέροχη δια-
δρομή έχοντας πλάι μας τον Νέστο με τις υπέ-
ροχες εναλλαγές του. Γυρίσαμε νωρίς στην πόλη 
για να παρακολουθήσουμε την μεγάλη παρέλαση. 
Πράγματι ήταν απίστευτα μεγάλη, αποτελούμενη 
από πολλά μπουλούκια, χωρίς καθόλου άρματα, 
δυνατή μουσική ... και πολλούς μεθυσμένους...

Την Δευτέρα μεταβήκαμε στο Πόρτο Λάγος, 
επισκεφθήκαμε τους ναούς του Αγίου Νικολάου 
και της Παναγίας Παντάνασσας που συνδέονται 
με την στεριά με μια γραφική ξύλινη γέφυρα και 
περπατήσαμε στο δασάκι μέχρι την παραλία. Από 
εδώ ξεκινήσαμε για την επιστροφή μας, με ενδιά-
μεση στάση για φαγητό στους Ν. Πόρους. Άλλο 
ένα ακόμη επιτυχημένο τριήμερο του ΟΦΑ.

Η δεύτερη εξόρμηση, Σάββατο 16/3, είναι στην 
Δυτική Πάρνηθα και πιο συγκεκριμένα από την 
Φυλή στο σπήλαιο Πανός. Μια υπέροχη, καλά ση-
ματοδοτημένη διαδρομή, μέσα σε ένα ανηφορικό 
καταπράσινο μονοπάτι και μια απαιτητική κατά-
βαση για την επίσκεψη στο σπήλαιο του Πανός...

Την επόμενη μέρα, 17/3 συμμετέχουμε στον 
ημιμαραθώνιο της Αθήνας στον αγώνα των 5 χλμ 
για καλό σκοπό...

Την Κυριακή 14/4 έχουμε μια εξόρμηση στην 
Στενή Ευβοίας, που λόγω των πολλών βροχών 
που έχουν χαλάσει τα μονοπάτια, αναγκαζόμα-
στε να κάνουμε μια διαφορετική διαδρομή από 

αυτή που είχαμε προγραμματίσει με πολλά δύ-
σκολα περάσματα και πολύ χιόνι. Έτσι ξεκινήσαμε 
από το διάσελο Συκά, πορευθήκαμε προς το κα-
ταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας και από εκεί με από-
τομη κατάβαση, περπατώντας και σκαρφαλώνο-
ντας σε ένα απαιτητικό κομμάτι πάνω σε βράχια 
καταλήξαμε στο γήπεδο της Στενής.

Την Κυριακή 5 Μαΐου περπατάμε στον Ελικώνα 
ή Ζερίκι, ένα χωριό κτισμένο σε υψόμετρο 850μ. 
σε ένα μικρό οροπέδιο. Ξεκινήσαμε ανηφορικά και 
αφού φθάσαμε στο διάσελο ξεκίνησε η κάθοδος, 
σε σχετικά απότομο μονοπάτι, προς το πάρκο 
της Αρβανίτσας. Ένα υπέροχο καταπράσινο μονο-
πάτι με πολλές εναλλαγές του τοπίου.

Στις 19/5, βρισκόμαστε στην Αρκαδία και συ-
γκεκριμένα στα Μαγούλιανα που βρίσκονται στα 
1365μ. Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται η προ-
τομή του αγωνιστή Χρυσανθόπουλου Φωτάκου, 
πρωτοπαλίκαρο του Κολοκοτρώνη, και κάτω από 
την πλατεία υπάρχουν πολλές βρύσες. Από εδώ 
ξεκίνησε η κυκλική διαδρομή μας, μέσα από ένα 
δασωμένο μονοπάτι, ακολουθώντας στην αρχή 
το Menalon Trail, και διασχίζοντας τα αλώνια του 
χωριού, το ρέμα του Ελά και συναντώντας την εκ-
κλησία των Αγίων Πάντων, το Σανατόριο της μά-
νας του Στρατιώτη, την εκκλησία της Αγίας Πα-
ρασκευής αλλά και την βρύση της Κορφοξυλιάς 
καταλήγουμε ξανά στα όμορφα Μαγούλιανα.

Τον Ιούνιο κλείνουμε το πρώτο εξάμηνο με μια 
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τριήμερη εξόρμηση στην περιοχή της Πέλλας. Έτσι 
την πρώτη μέρα, περπατάμε στο Καϊμάκτσαλαν 
(Βόρας 2524μ.) μέχρι το εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία. Μια διαδρομή που είναι πιο πολύ γνωστή σαν 
χιονοδρομικό κέντρο παρά σαν ορειβατικός προορι-
σμός. Μετά από μια αρκετά απαιτητική, λόγω της 
συνεχούς ανηφόρας, πεζοπορία, συνεχίζουμε για 
το Λουτράκι Αριδαίας που είναι ένας όμορφος οικι-
σμός, χτισμένος στους πρόποδες του όρους Βόρας 
ή Καϊμάκτσαλαν, σε υψόμετρο 350 μέτρων και η πε-
ριοχή είναι γνωστή για τα ιαματικά της λουτρά από 
την αρχαιότητα. Η χρήση τους αναφέρεται ήδη 
από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου.

Κυριακή πρωί ξεκινάμε για του Λουτρά Πόζαρ, 
που βρίσκονται στις όχθες του θερμοπόταμου 
που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαματικά θερμά νε-
ρά, αναβλύζουν από το βουνό, σε υψόμετρο 360-
390μ. και δημιουργούνται από το νερό της βροχής 
που εισχωρεί στο έδαφος και φτάνει σε μεγάλο 
βάθος, όπου θερμαίνεται, ανεβαίνει ψηλότερα και 
στην πορεία του εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλ-
λα συστατικά. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νε-
ρού συνιστώνται για την αντιμετώπιση διάφορων 
παθήσεων. Η θερμοκρασία τους είναι σταθερή 
στους 37οC. Εδώ από τις εγκαταστάσεις ξεκινήσα-
με την πεζοπορία μας προς τον καταρράκτη της 
Κουνουπίτσας, ακολουθώντας το πλακόστρωτο 
μονοπάτι και αφού επισκεφθήκαμε το σπηλαιο-
βάραθρο, συνεχίσαμε το μονοπάτι ανάμεσα από 

χαμηλή βλάστηση και δίπλα στο ρέμα του Αγίου 
Νικολάου. Αφού θαυμάσαμε τον υπέροχο καταρ-
ράκτη, επιστρέψαμε στα λουτρά για βουτιές, από 
το ίδιο μονοπάτι.

Δευτέρα μετά το πρωινό επισκεφθήκαμε την 
όμορφη περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η παραδο-
σιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική του Αγίου Αθανα-
σίου βασίζεται στην πελεκητή πέτρα και το ξύλο. Τα 
πέτρινα σπίτια του οικισμού με τις θαυμάσιες κερα-
μοσκεπές είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Αθα-
νάσιος ονομάζεται και «Πέτρινο Χωριό», χαρακτηρί-
σθηκε δε, ως παραδοσιακός οικισμός από το 1992.

Συνεχίσαμε για την Νεράιδα, ένα χωριό κτισμέ-
νο πάνω σε βραχώδη λόφο με πανοραμική θέα 
προς την γέφυρα του Αλιάκμονα, που λέγεται και 
ψηλή γέφυρα Σερβίων/Νεράιδας. Είναι από τις μα-
κρύτερες της Ελλάδας και σχηματίστηκε το 1973 
με την δημιουργία του φράγματος του ποταμού 
Αλιάκμονα. Αφού θαυμάσαμε την θεαματική γέφυ-
ρα του Πολυφύτου, από ψηλά, στην συνέχεια δια-
σχίσαμε την γέφυρα πεζή, και πήραμε τον δρόμο 
της επιστροφής, γεμάτοι με όμορφες εικόνες.

Έτσι ευχάριστα τελείωσε το πρώτο εξάμηνο 
των δραστηριοτήτων του Ομίλου μας και πάμε 
για τα επόμενα.

Με την ευκαιρία, σας προσκαλούμε και σας 
περιμένουμε, στις 15 Νοεμβρίου 2019, στο Μου-
σείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, στις 7:00 μ.μ. για να 
γιορτάσουμε μαζί τα 90 χρόνια του Ομίλου μας.
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Κ ατ’ αρχήν θα ήθελα να καταθέσω την ευ-

γνωμοσύνη και τον θαυμασμό μου στους 

παρόντες και απόντες Φοιβήτες που μας χάρισαν 

το προνόμιο να γίνεται δικός μας αυτός ο μαγευ-

τικός τόπος, σ΄ αυτό το χώρο που ο καθένας μας 

τον απολαμβάνει με τον τρόπο του, συμμετέχο-

ντας σε ότι χρειάζεται για να λειτουργήσει.

Είναι ωραίο να ζεις κάθε στιγμή που είναι έξω 

από την καθημερινότητα.

Έτσι, σαν ώριμοι έφηβοι που ήμαστε, αποφα-

σισμένοι να περάσουμε καλά και χωρίς μπούλιγκ, 

βρεθήκαμε (όχι όλοι, κάποιοι μας έλειψαν πολύ) 

στο σπίτι μας στην Παύλιανη και αυτό το Πάσχα.

Οι παιδικές μας μνήμες του Επιταφίου, το συ-

γκινητικό Δεύτε λάβετε φως της Ανάστασης, η μα-

γειρίτσα, το τσούγκρισμα των αυγών, ο μεζές από 

τα κάρβουνα με ουζάκι στη λιακάδα, το αρνάκι 

της σούβλας, το κοκορέτσι, το πλούσιο Πασχα-

λινό τραπέζι και πάνω απ’ όλα η καλή διάθεση, 

τα γέλια και τα αισθήματα αγάπης, έδωσαν και 

σέ αυτό το Πάσχα το χρώμα που ο ΦΟΙΒΟΣ ξέρει 

και μπορεί να δώσει. 

Και τώρα ελάτε να απογειωθούμε λίγο με την 

περιγραφή μιας πρωτόγνωρης για μένα εμπειρί-

ας.

Νύχτα βαθιά βγήκα έξω να δω τον πεντακάθα-

ρο ουρανό, ύστερα από μια ηλιόλουστη μέρα και 

είδα ένα αξέχαστο θέαμα, ένα θαύμα, ένα βαθύ 

μπλε βελούδινο θόλο γεμάτο λαμπερά αστέρια να 

μπορείς να τ’ αγγίξεις, μια συνάντηση με το σύ-

μπαν. Για να μας δείξει την ανθρώπινη μικρότητα 

μας. Και εγώ, η τυχερή, είμαι εκεί, συγκινημένη, εκ-

στατική, με όλες τις αισθήσεις να νοιώθω το κρυ-

στάλλινο αεράκι που φέρνει τον ήχο του νερού, 

το θρόισμα των δέντρων, τη μυρωδιά του δάσους 

που σπάνια απολαμβάνουμε τον παράδεισο που 

μας χαρίστηκε!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ»
Πασχαλινή συνάντηση

της Μαρίας Βαϊανού
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ό λη η Ελλάδα είναι προικισμένη από την φύση με τα βουνά, τις παραλίες της, 

τα νησιά της, τα ποτάμια της, αλλά και με την πλούσια ιστορία της μοιάζει 

σαν μια ζωγραφιά. Κάθε τόπος με την ιδιαιτερότητά του, το δικό του χρώμα και το 

ενδιαφέρον του. Όμως υπάρχουν κάποια μέρη που ξεχωρίζουν και είναι μοναδικά, 

όπως η Λίμνη Πλαστήρα, ένα κόσμημα για την χώρα μας.

Σε μια τέτοια περιοχή περάσαμε ένα τριήμερο και απολαύσαμε την ομορφιά της 

φύσης στον Νομό Καρδίτσας με επισκέψεις στην γύρω περιοχή. Η πόλη της Καρδί-

τσας σύγχρονη, με καλή ρυμοτομία, μεγάλες πλατείες, ποδηλατοδρόμους και τα δύο 

μεγάλα πάρκα της.

Επισκεφθήκαμε τα Τρίκαλα, τα οποία είναι αγνώριστα για όποιον έχει να πάει 

πολλά χρόνια. Μια σύγχρονη, πλούσια πόλη με μεγάλα καταστήματα, μεγάλη εμπο-

ρική κίνηση, τον Ληθαίο ποταμό, που διασχίζει την πόλη, να κυλά ασταμάτητα, πε-

ντακάθαρος και το βράδυ πανέμορφος με τις φωταγωγημένες γέφυρες. Μια επίσκε-

ψη ενθουσιάζει τον επισκέπτη.

Όμως η Λίμνη Πλαστήρα μας ξετρέλανε με τις αντιθέσεις της και την απαράμιλλη 

ομορφιά της. Αγκαλιάζεται από τον όγκο των Αγράφων από την μια και τον θεσσα-

λικό κάμπο από την άλλη. Όλη η περιοχή και η λίμνη είναι ένα ποίημα, κάτι μοναδι-

κό με συνεχή εναλλαγή τοπίων κατά την διαδρομή γύρω από αυτήν. Όλο το βουνό 

πνιγμένο στην βλάστηση και από την άλλη πλευρά το νερό της λίμνης με τα πολλά 

φιόρδ που σχηματίζονται εκεί. Το πράσινο χαϊδεύει το μπλε νερό και αυτός ο συν-

δυασμός χρωμάτων είναι ο τέλειος πίνακας. Ακόμη και τα πολλά μικρά καταλύματα 

με τις κόκκινες σκεπές δίνουν τον δικό τους τόνο στο τοπίο. Όλη η διαδρομή από 

την Πεζούλα έως το φράγμα της λίμνης (το όραμα του Νικόλαου Πλαστήρα) είναι 

ονειρεμένη. Επισκεφτήκαμε την Μονή Πελεκητής στο βουνό και περπατήσαμε στο 

φράγμα που είναι ένα τέλειο τεχνικό έργο. Όλο αυτό που ζήσαμε αυτή την ημέρα 

μένει στην μνήμη μας, μας ευχαριστεί και μας ηρεμεί, γιατί ήταν κάτι ανεπανάληπτο.

Φυσικά και η τελευταία μας επίσκεψη στην γέφυρα του Γοργοποτάμου ήταν 

πανέμορφη με τον περίπατό μας κάτω από την γέφυρα και δίπλα στα πολλά τρε-

χούμενα νερά του ποταμού που στο κύλισμά τους έδινα ένα ήχο δυνατό, αλλά ευ-

χάριστο.

Μετά από όλη αυτή την ομορφιά και με την ωραία μας παρέα ήταν δυνατόν να 

μην περάσουμε ωραία; Ήταν όλα ΑΠΙΘΑΝΑ ΩΡΑΙΑ!!!!!!!

Η αρχηγός Ανθ. Σφυρή

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ»
29 – 31/5/2019

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ
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1ου εξαμήνου 2019

Π λούσιο από εκδρομές το εξάμηνο με 14 ημε-

ρήσιες & 7 πολυήμερες εντός της χώρας & 

μία 8ημερη στο εξωτερικό.

Τον Ιανουάριο στις 20/1 κοπή της πίτας μας 

στη λίμνη Δόξα &γλέντι στη Νεμέα. Στις 26/1 παι-

δική στη Ζήρια (χιονοπόλεμος & παιχνίδια).

Τον Φεβρουάριο στις 3/2 στο κάστρο ΓΛΑ & 

Ορχομενό. Στις 9/2 Δίρφυ &Άνω Στενή. Στις 17/2 

Μονοπάτι Αρκάδων ποιμένων (Μαίναλο).

Τον Μάρτιο στις 16/3 στα Ώνεια όρη &στα λου-

τρά της Ωραίας Ελένης. Στις 31/3 στα Πολιτικά & 

στο μονοπάτι της Ηρώς στην Εύβοια.

Τον Απρίλιο στις 6/4 στην Καλαμάτα & διάσχι-

ση του φαραγγιού του ποταμού Νέδωνα. Στις 14/4 

ανάβαση στη Φτέρη Αιγίου.

Τον Μάιο στις 12/5 η παιδική μας εκδρομή έγι-

νε στην Παύλιανη, στις 20/5 επίσκεψη στα σπή-

λαια λιμνών & στο Πλανητέρο & στις 26/5 επί-

σκεψη στον Πλάτανο & διάσχιση του φαραγγιού 

του Τάνου.

Τον Ιούνιο στις 9/6 είχαμε διάσχιση του Λούσι-

ου (ράφτινγκ)& στις 22/6 στο Γαλαξείδι & διάσχιση 

στο φαράγγι του Σεργουλοπόταμου.

Είχαμε 2 εκδρομές των 2ημερων.Η πρώτη στις 

20,21/4 στα Βαρδούσια & στον Κόρακα. Η δεύτερη 

έγινε 1-2/6 στην αρχαία Μεσσήνη & Πύλο.

Έγινε μία 3ημερη στις 23, 24, 25 Μαρτίου στα 

Τζουμέρκα, στον Αμβρακικό κόλπο, Άρτα κ.λπ.

Η πρώτη 4ημερη έγινε από 8-11 Μαρτίου Αποκρι-

άτικη & Καθαράς Δευτέρας στο παραδοσιακό καρνα-

βάλι του ΣΟΧΟΥ &τα κούλουμα στη Ραψάνη. Η επό-

μενη 4ημερη από 14-17/6 στη Τήνο, Μύκονο & Δήλο.

Στις αρχές του έτους έγινε η 5ημερη από 2 έως 6 

Ιανουαρίου στα Ραγκουσάρια στη Σιάτιστα στην Κο-

ζάνη & στη Καστοριά. Η επόμενη 5ημερη έγινε από 30 

Απριλίου έως 4 Μαΐου στη Σαντορίνη &τα γύρω νησιά.

Η εκδρομή μας στο εξωτερικό έγινε με συμμετο-

χή 48 φυσιολατρών στη Ρωσία στις πόλεις Μόσχα 

& Αγία Πετρούπολη, διάρκειας 8 ημερών.

Στις εκδηλώσεις του εξαμήνου κάναμε 2 επι-

σκέψεις μέλη & φίλοι του Φυσιολάτρη στη Δη-

μοτική Πινακοθήκη της πόλης μας για να θαυ-

μάσουμε τα έργα του αείμνηστου καλλιτέχνη & 

ηθοποιού Μίμη Φωτόπουλου. Επίσης είχαμε ανά 

μήνα τις τακτικές παρακολουθήσεις διαφόρων 

θεατρικών παραστάσεων με ικανοποιητικό αριθ-

μό προσελεύσεων.

Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός 
Όμιλος Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης»

Δραστηριότητα εκδρομών και εκδηλώσεων
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Κ ατά την εκδρομή στην Καβάλα συνδυάσα-

με με επιτυχία το τουριστικό (χάρη στον 

Νίκο Νίντο) και το πεζοπορικό κομμάτι.

Ο καιρός ευτυχώς μας ευνόησε ώστε να 

πραγματοποιήσουμε όλο το πρόγραμμα. Την 

επομένη μετά την άφιξή μας στην Καβάλα η πε-

ζοπορική ομάδα (18 άτομα) προωθηθήκαμε με 

το πούλμαν ως το γραφικό χωριό Μεσορόπι. Πι-

νακίδες σε καθοδηγούν ως το σημείο από όπου 

ξεκινάει το καλά σημαδεμένο μονοπάτι. Στην δι-

αδρομή περάσαμε 3 ξύλινα γεφυράκια που δια-

σχίζουνε το ποτάμι, ξύλινα παγκάκια, πολλούς 

καταρράχτες, δάσος από οξιές, πλατάνια, φτέ-

ρες και σε πολλά σημεία διακρίνεται η ψηλότε-

ρη κορυφή του Παγγαίου το Μάτι. Μία ομάδα 9 

ατόμων έβαλε σαν στόχο να φθάσει ως το τέρμα 

του μονοπατιού όπου βρίσκεται η σπηλιά της 

Βοσκόβρυσης (οι ντόπιοι την ονομάζουν Βοσκό-

τρυπα ή Τσομπάνσουι) σε υψόμετρο 1245 μέτρα 

από όπου ξεχύνεται το ορμητικό νερό που συνα-

ντήσαμε στην διαδρομή μας. Σε ένα σημείο λίγο 

πριν φθάσουμε στην σπηλιά το μονοπάτι έχει 

χαλάσει λόγω κατολίσθησης και θέλει προσοχή. 

Φθάσαμε στην σπηλιά σε 3.30 ώρες. Για να μπει 

κανείς στην σπηλιά πρέπει να συρθεί από στε-

νή είσοδο και στην συνέχεια να προχωρήσει σε 

νερό μέχρι πάνω από το γόνατο, πράγμα που 

επιλέξαμε να μην κάνουμε. Επιστρέψαμε γεμάτοι 

ωραίες εικόνες στο χωριό και απολαύσαμε μεζε-

δάκια στην ταβέρνα Καστανίες με τους φιλόξε-

νους ιδιοκτήτες. Σημειώνουμε ότι αν θέλει κανείς 

να ανέβει στις κορυφές του Παγγαίου θα πρέπει 

να εγκαταλείψει το διαμορφωμένο μονοπάτι και 

να κατευθυνθεί βορειοανατολικά αλλά θέλει με-

γάλη μέρα και να σε παραλάβει το πούλμαν από 

άλλο σημείο.

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2019, 

ΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Η πόλη της Καβάλας
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Την επόμενη μέρα η φανατική ομάδα 10 πε-

ζοπόρων επέλεξε να μην συμμετάσχει στο καρ-

ναβάλι της Ξάνθης αλλά να περπατήσει στον 

«Δρόμο του νερού». Η διαδρομή που έχει έντο-

να ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία ξεκινάει 

από την Παλιά Καβάλα (παραδοσιακός οικισμός 

που απέχει 15 χλμ από την Καβάλα). Η σημα-

τοδοτημένη πορεία γίνεται λίγο σε χωματόδρομο 

και κυρίως σε καλά διαμορφωμένο μονοπάτι με 

κορμούς δένδρων δεξιά και αριστερά του μονο-

πατιού σε πολλά σημεία. Καθοδόν συναντάμε 

ταμπέλες που μας δίνουν πληροφορίες σε σχέση 

με την παλιά υδροδότηση. Στα μέσα της διαδρο-

μής φθάνουμε στην «Μάνα του νερού» την πηγή 

δηλαδή απ· όπου υδρεύονταν η πόλη της Καβά-

λας. Στην συνέχεια το μονοπάτι περπατά πάνω 

στο παλιό σκεπασμένο αυλάκι όπου έρεε το νερό 

και διασχίζει πέντε παλιά πέτρινα γεφύρια. Δύο 

χιλιόμετρα πριν το τέλος περνάμε κάτω από 

την χαραδρογέφυρα της Εγνατίας οδού που μας 

προκάλεσε δέος με το μέγεθός της. Το τελευταίο 

κομμάτι ακολουθεί το δρόμο που ακολουθούσε 

και το νερό προκειμένου να υδροδοτηθεί η παλιά 

πόλη της Καβάλας, στα χρόνια της τουρκοκρατί-

ας. Καταλήγει στο εντυπωσιακό υδραγωγείο, τις 

Καμάρες, όπου φθάσαμε σε 5 ώρες. Δεν παρα-

λείπω την παράκαμψη που κάναμε για να επι-

σκεφθούμε ένα αρχαίο μεταλλείο (περίπου στο 

μέσο της διαδρομής) όπου μας εντυπωσίασαν τα 

χρώματα των βράχων.

Την τελευταία μέρα είχαμε οδηγό και ξενα-

γό τον φίλο μας τον Γιάννη που μας συνάντησε 

στην περιοχή του Προφήτη Ηλία της Καβάλας 

όπου φθάσαμε με συγκοινωνία. Αυθαίρετα ονο-

μάζω την πορεία μας το «Πανόραμα της Καβά-

λας». Στην διαδρομή μας περάσαμε από παλιά 

πολυβολεία στην θέση Πλατανάκια, το Μνημείο 

Δασοκομάντος στην Θέση Κουλέ (αναφέρεται 

στα 10 άτομα που σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη 

ελικόπτερο το 1994 σε περιοχή κοντά στην Κα-

βάλα), το καταφύγιο του Φυσιολατρικού ομίλου 

Καβάλας, την θέση Σταυρό με πανοραμική θέα 

της Καβάλας και καταλήξαμε σε 3.30 ώρες στο 

μοναστήρι του Άγιου Σίλα. Κοντά στο σημείο 

αυτό συναντώνται οι 3 Εγνατίες (η αρχαία της 

οποίας σώζεται ένα πολύ μικρό κομμάτι), η πα-

λιά και η νέα Εγνατία.

   Στο μονοπάτι της Μεσορόπης
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΑ

Ω ς τέως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα 
πω κι εγώ δυο λόγια για τον αείμνηστο 

Γιώργο Μακαρόνα, τον Συγγραφέα και δημοσι-
ογράφο Τουρισμού, ο οποίος για πολλά χρόνια 
υπήρξε αντιπρόεδρος και μέλος των Διοικητι-
κών Συμβουλίων της. Υπήρξε μέλος των Διοι-
κητικών Συμβουλίων της τότε Ο.Ε.Σ.Ε. τα έτη 
1966-1967-1968-1969-1970. Ήταν ο διευθυντής 
συντάξεως του περιοδικού της Ομοσπονδίας 
«Εκδρομικά Χρονικά».

Σε πολλές εκδηλώσεις εκφωνούσε τον πα-
νηγυρικό αλλά και την ιστορία του τιμώμενου 
προσώπου. Αναφέρω απ’ ότι θυμάμαι κάποιες 
από αυτές.
•  Στα επίσημα εγκαίνια του Σπηλαίου Κουτού-

κι της Παιανίας στις 5 Φεβρουαρίου 1967.
•  Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αγγέ-

λου Σικελιανού στη Σαλαμίνα το 1966.
•  Στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τον 

Αντρέα Ανδρούτσο στις Λειβανάτες 25 Μαρ-
τίου 1997.

•  Στα αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας του Βα-
σίλη Μπούσγου στη Λειβαδιά 25 Μαρτίου 1996.
Στις 7 Νοεμβρίου 2005 που η Ομοσπονδία συ-

μπλήρωνε τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της τον 
παρακάλεσα προσωπικά να έλθει και να απευθύ-
νει λόγο με την εμπειρία του από την Ομοσπονδία.

Μνημόνευσε τα ονόματα του δασκάλου 
του, του Γάλλου Δημοσιογράφου και ορειβάτη 

Μιλλιέξ, Ξενοφώντα 
Μπαμπούρα, Αλέ-
ξανδρο Λαλούμη, 
Σταύρου Καλογε-
ρόπουλου κ.ά. και 
έπλεξε τα εγκώ-
μια των πνευματι-
κών του ανθρώπων 
της Ομοσπονδίας, 
Γιώργου Σταμπολή, Παύλου Κυριαζή, Τάσου 
Ζάπα, Δημητρίου Παπαδήμου κ. ά. Στο τέλος 
είπε θα σας διηγηθώ ένα παραμύθι το πως ξε-
κίνησα την ορειβασία, για να καταλήξω αν και 
φοβόμουν τα βουνά, την κορυφή του Ολύμπου 
που ήταν αληθινό.

Τέλος από τα αναρίθμητα ταξίδια σε Ελλά-
δα και εξωτερικό, με κείμενα φυσιολατρικά-τα-
ξιδιωτικά και οικολογικά που είχαν δημοσιευ-
θεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Αποφάσισε 
να εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Οδοιπορικό 
σε στεριές και θάλασσες» με την έγκριση της 
Ομοσπονδίας, το οποίο το αφιέρωσε στους Έλ-
ληνες Φυσιολάτρες.

Σ’ ένα κείμενο από την Κύθνο αναφέρει: Η 
Ελλάδα δεν μας πληγώνει κι ας λέει ο ποιητής. 
Η Ελλάδα είναι το μέγιστο μάθημα. Νυν και αεί.

Καλό ταξίδι Γιώργο Μακαρόνα, πήγαινε να 
συναντήσεις όλους εκείνους που σε οδήγησαν 
στις ψηλότερες κορυφές και τους πνευματι-
κούς σου ανθρώπους. Να συνεχίσεις μαζί τους.

του Ανδρέα Αντωνόπουλου

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του Φυσιολατρικού 
και Πολιτιστικού Συνδέσμου Πειραιώς «Ζή-

νων» αφού με θλίψη πληροφορήθηκε το θάνατο 
του μέλους μας και αγαπημένου φίλου, συνερ-
γάτη επί σειρά ετών στα πολιτιστικά του Συν-
δέσμου μας ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΑ, συνήλθε εκτά-
κτως σήμερα 11 Μαΐου 2019 και αποφάσισε:
•  Να σταλεί συλλυπητήρια επιστολή στους οι-

κείους του.

• Να παραστεί στην εξίδιο ακολουθία.
•  Να καταθέσει στη μνήμη του 100 ευρώ για 

τους σκοπούς του Πνευματικού Ιδρύματος 
Μανώλη Αρ. Χριστουλάκη.

•  Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Αγγελική Γ. Μπουλιέρη

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΖΗΝΩΝ»

ΨΗΦΙΣΜΑ
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Σ το Μητρώο Μελών του Ζήνωνα -ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ- με αριθμό 1552, έτος 1968, 

Δημοσιογράφος, τακτικό μέλος.
Υπήρξε σημαντική παρουσία στα πολιτι-

στικά δρώμενα του Συνδέσμου μας, ευγενι-
κή μορφή, με καθαρό λόγο. Στενός φίλος του 
Γιώργου Καρρά, επιτελούσαν διακριτικά έργο 
φιλανθρωπίας με αγάπη για τον συνάνθρω-
πο. Στον δικό μας χώρο παρουσίασε σειρά 
εκδηλώσεων με τίτλο «Μικρές Ελληνικές Πα-
τρίδες» με αναφορά σε νησιά και πόλεις της 
χώρας μας, τα οποία έχει συμπεριλάβει στο 
βιβλίο του «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕ ΣΤΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ-
ΛΑΣΣΕΣ» και την σειρά «Λόγος-Αντίλογος» με 

αναφορά σε προσωπικότητες τις οποίες έχει 
συμπεριλάβει στο βιβλίο του «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ».

Τα θέματα αυτά παρουσίαζε μέσα από τις 
σελίδες του περιοδικού μας, αλλά συμμετείχε 
ενεργά και σε πολλούς χώρους της πνευματι-
κής ζωής της πατρίδας μας.

Κλείνω αυτόν τον σύντομο λόγο και εκφρά-
ζω την λύπη μου για το Γιώργο Μακαρόνα που 
έφυγε για να συναντήσει πολλούς αγαπημέ-
νους μας. Σβήνουν τα κεράκια ένα-ένα. Καλή 
ανάπαυση. Αιωνία σου η μνήμη. Εκφράζουμε ει-
λικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΕΝΑΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
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Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των 
Σωματείων-Μελών της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.

Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πατρών

Πρόεδρος: Σπύρος Κλωναράκης
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Νικλέσης
Γραμματέας: Ειρήνη Πάλμου
Ταμίας: Σπύρος Γαλιατσάτος
Έφορος Εκδηλώσεων: Νόνη Κακλαμάνη
Έφορος Συνδρομών: Μαρία Γιαννακοπούλου
Έφορος Εκδρομών: Ιωάννης Σαμαντάς
Έφορος Τύπου &  

Δημοσίων Σχέσεων: Γρηγόρης Μπαρδακλής
Έφορος Μελών &  

Διακίνησης: Τασία Γιαννακοπούλου

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος: Ανέστης Γιαννικόπουλος
Αντιπρόεδρος: Πάρης Σκουτέλης
Γεν. Γραμματέας: Αικατερίνη Τσιακάλη
Ταμίας: Νίκος Αρβανίτης
Βοηθός Ταμία: Σοφία Κοταρίδου
Έφορος Αναβάσεων: Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Έφορος Αναρρίχησης: Γεώργιος Γκάλιος
Έφορος Υλικών Αναρ.: Νικόλαος Αμοιρίδης
Ειδική Γραμματέας: Ανατολή Ασαρίδου
Έφορος Καταφυγίων: Πάρης Σκουτέλης

Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών «ο Φοίβος»

Πρόεδρος: Χρυσάνθη Σφυρή
Αντιπρόεδρος:  Αναστάσιος-Χρύσανθος 

Βαϊανός
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Καρκούλιας
Ταμίας: Ανθούλα Παπαθανάση
Έφορος Εκδρομών: Κωνσταντίνα Τζαννετάκη
Έφορος Καταφυγίου: Κωνσταντίνος Ευαγγελινάκης
Έφορος Λέσχης: Βάντα Διαμαντάκου
Μέλος: Παναγιώτα Αξιώτη
Μέλος: Σοφία Ιωάννου

Ένωση Ορειβατών Φυσιολατρών

Πρόεδρος: Απόστολος Ψυράκης
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Δραγώνα

Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Τσούτσος
Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τζιβιάς
Ταμίας: Νικόλοας Νίντος
Έφορος Εκδρομών: Μάγια Βέττερ
Έφορος Γραφείων: Νικόλοας Πετρόπουλος
Έφορος Εκδηλώσεων  

& Δημ. Σχέσεων: Θέμις Αγγελοπούλου
Έφορος Ορειβασίας: Μαρία Κοσμαδάκη
Έφορος  

Κατασκήνωσης: Φώτης Καφετζόπουλος
Έφορος Ορεινού  

Ξενώνα: Βασίλης Συλβεστριάδης

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Λεπτοκαρυάς

Πρόεδρος: Γεώργιος Γρεβενίτης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσαρούχας
Γραμματέας: Ευαγγελία Γερομίχαλου
Ταμίας: Γεώργιος Γρεβενίτης
Μέλος: Ιωάννης Κατσιούλας
Μέλος: Αθανάσιος Γελαδάρης
Μέλος: Ζήσης Κωστόπουλος

Οδοιπορικός Σύλλογος Πειραιά

Πρόεδρος: Δημήτρης Μπουρλετίδης
Αντιπρόεδρος: Θωμάς Κρεμόνας
Γεν. Γραμματέας: Φέη Παπαδημητρίου
Ταμίας: Ραφαήλ Σαγόνιας
Έφορος Εκδρομών: Βασίλης Διαμαντόπουλος
Έφορος Καταφυγίου: Ιωάννης Μπαλαδήμας
Έφορος Λέσχης: Αντώνης Παπαπέτρου

Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, 
Εκδρομικός Όμιλος Βόλου «ΝΕΑ ΖΩΗ»

Πρόεδρος: Βασίλειος Καμπούρης
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ετερίδης
Γεν. Γραμματέας: Ευαγγελία Πρωτολάτη
Ταμίας: Στυλιανός Χατζησταματίου
Έφορος Εκδρομών: Φωτεινή Αναστασιάδου
Έφορος Ξενώνων: Τζένη Μπρίγκου 
Έφορος Λέσχης: Κωνσταντία Πελιχού
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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
krystallisclub.wordpress.com
email: sfospkrystallis@gmail.com

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  
«Ο Φυσιολάτρης»

Βρυούλων 69 & Ικονίου,  
184 50 Νίκαια 

• τηλ. & fax: 210.49.30.470 
email: info@fysiolatris.gr /  

www.fysiolatris.net

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μιλτιάδου & Δραγούμη 30,  
151 22 Μαρούσι 

• τηλ. & fax.: 210.80.64.663 / 
6977 785 599

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

25η Οδός Πλατεία Αγ. Τριάδας 
εντός Δημαρχείου Ελληνικού

κ. Άλκης Δημητρακόπουλος 
• τηλ.: 6947.502.409
email: sfe1985@gmail.com

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

Αμισσού & Ανδρέα Λεντάκη,  
172 37 Υμηττός Τ.Θ. 76029 

• τηλ.: 210.76.25.856 
email: foy@otenet.gr /  

info@foy.gr / 
www.facebook.com/foymittos1955

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»

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127, ΓΡΑΦΕΙΟ 807 
(8ος όροφος), Τ.Κ. 115 24,  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ

• τηλ.: 6942.598.220  
email: rompa.omilos@gmail.com

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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
email: seo_leptokaruas@yahoo.gr

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 
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