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Θ α ήταν όμορφο, κάθε φορά που εκδίδεται το περιοδικό μας, να γράφουμε και ένα σημείωμα του 

εκδότη, χαρούμενο, αισιόδοξο, αλλά και φυσιολατρικό.

Δυστυχώς όμως, με τις τελευταίες φοβερές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα μας, τις σχετικά πρόσφατες 

(πριν ένα έτος) μεγάλες και καταστροφικές και με ανθρώπινα θύματα πυρκαγιές, αναλογίζομαι τι ακόμη 

θα συμβεί.

Παγκόσμια, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είχαμε φοβερές πυρκαγιές, στην Αυστραλία, στην Καλι-

φόρνια, στον Καναδά, στην Ελλάδα και αλλού, μάλιστα σε μερικές χώρες πυρκαγιές διαρκείας.

Επίσης είχαμε καταστροφικές βροχοπτώσεις, σχεδόν σ’ όλο τον πλανήτη, ακόμη και στην χώρα μας 

Θάσο, Ρόδο, Σύμη, Κατερίνη, Κινέτα, Χαλκιδική, Κοζάνη κ.α. που τέτοια φαινόμενα σπάνιζαν.

Λιώσιμο παγετώνων, πρόσφατα έλιωσε και ο μεγαλύτερος παγετώνας της Ισλανδίας, η Βενετία «βουλιά-

ζει» και τόσα άλλα.

Θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τις προειδοποιήσεις της φύσης.

Δυστυχώς πολλοί λένε ότι η φύση μας εκδικείται, αυτό κατά την άποψή μου είναι λάθος. Η φύση, μας 

προειδοποιεί δεν μας εκδικείται, «ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ».

Αλλά αρκετά με την φύση που μας προειδοποιεί, σαν φυσιολάτρες θα βοηθήσουμε να ανακάμψει.

Έρχεται το νέο έτος 2020, αρχίζει μια νέα δεκαετία, ελπίζουμε ευπροσήγορη, χαμογελαστή κα με πολλά καλά.

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

Καλή Χρονιά 
για το 2020 και  Χρόνια καλά 
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Μ ακροχρόνια είναι η επιμονή των ερευνητών 
της προϊστορικής Ελληνικής γλώσσας, ξένων 

και Ελλήνων, ευτυχώς στους τελευταίους υπάρχουν 
εξαιρέσεις, να ισχυρίζονται την προέλευση από την 
ανύπαρκτη ινδοευρωπαϊκή και άλλες ξένες, ανύπαρ-
κτες επίσης, γλώσσες, ακόμη και στην ελληνιστική 
περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Άγγλος ελληνι-
στής π.χ. καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας απο-
φαίνεται με βεβαιότητα: «Τη δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ. 
ο Πρωτοελληνικός λαός μπήκε στη λεκάνη του Αιγαί-
ου, και σιγά σιγά η γλώσσα του εξαπλώθηκε ανάμε-
σα στους Πελασγούς, στους Κάρες και στους άλλους 
λαούς που βρίσκονταν εκεί.

Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τους Αθηναίους σαν 
εξελληνισμένους Πελασγούς, δηλαδή των προγόνων 
τους η γλώσσα ήταν τα πελασγικά», και ο ίδιος ιστο-
ρεί πως «οι Έλληνες ιδρυτές της Μιλήτου δεν έφεραν 
μαζί τους δικές τους γυναίκες, αλλά παντρεύτηκαν 
γυναίκες της Καρίας. Έτσι, η αρχαιοελληνική γλώσσα 
διαμορφώθηκε σε στενή επαφή με άλλες γλώσσες, 
που μας είναι άγνωστες [υπογραμμίζω εγώ]. Σ’ αυ-
τήν την περίοδο πρέπει [!] να οφείλεται η απλοποίη-
ση του φωνητικού συστήματος της ινδοευρωπαϊκής 
κοινής [υπογραμμίζω εγώ], δηλαδή των φωνηέντων, 
των συμφώνων και του μελωδικού τονισμού» (1) και 
συνεχίζει: «Στην πρωτοελληνική εποχή το ινδοευρω-
παϊκό ημιφωνήεν διαφοροποιήθηκε […].

Η απλοποίηση των ινδοευρωπαϊκών συμφώνων 
είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν στα τέλη των λέξεων 
τα σύμφωνα» (2). Δύο χρόνια αργότερα, το 1964, στο 
βιβλίο του με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα Αρχαία και 
Νέα» συνεχίζοντας τα «επιχειρήματά του» πάνω σε 
«βεβαιότητες», όπως είδαμε, που, ωστόσο, του είναι 
άγνωστες, όπως λέει, και πάνω σε δεοντολογίες υψη-
λής επιστημονικής σαφήνειας, που και αυτές ανήκουν 
στη σφαίρα της δεοντολογίας, αφού ο κ. Καθηγητής 
επικαλείται το «πρέπει να», για να θεμελιώσει πάνω 
σ’ αυτό το υποκειμενικό πρέπει τα παραμύθια του 
για το «ινδοευρωπαϊκό ημιφωνήεν»(!!), όπως επίσης 
είδαμε πιο πάνω.

Τώρα στο νέο του πόνημα ανενδοίαστα αποφαί-
νεται: «το ελληνικό αλφάβητο κατάγεται από το φοι-
νικικό» (σελ. 65) και «Οι Φοίνικες εφεύραν το πρώτο 
φθογγογραφικό αλφάβητο» (σελ. 66). Δίνει μάλιστα 
και τη γαργαλιστική εξήγηση για το καυτό θέμα της 

έλλειψης φωνηέντων στις σημιτικές γλώσσες, γρά-
φοντας ότι «ο αναγνώστης τα συμπληρώνει εύκολα 
τα φωνήεντα από τα συμφραζόμενα» (σελ. 66), και η 
πρόθεσή του να μας κανοναρχεί με το φοινικικό αλ-
φάβητο δεν έχει τέλος γράφει: «Στον δέκατο ένατο 
π.Χ. αιώνα οι Ίωνες της Μικρασίας δανείστηκαν από 
τους Φοίνικες θαλασσοπόρους το αλφάβητο και το 
τελειοποίησαν» (σελ. 66). Θα κλείσω εδώ τον παρα-
ληρηματικό λόγο του Άγγλου παραμυθιογράφου.

Το 1851 ο Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος (1798 — 1878), 
σπουδαίος κλασσικός φιλόλογος και κυρίως λεξικο-
γράφος, σημείωνε τα άφθονα λάθη στα λεξικά της 
Ελληνικής των Ευρωπαίων λεξικογράφων, όπως π.χ. 
αυτά απαντούν ακόμη και στο περίφημο λεξικό του 
Ερρίκου Στεφάνου, τον «Θησαυρό», παρατηρώντας 
ότι στο δικό του Λεξικό (3) δεν θα παραδεχθεί αβασά-
νιστα, ούτε θα διστάσει, να απορρίψει πολλά εσφαλ-
μένα και παρατράγουδα των ξένων σπουδαίων λε-
ξικογράφων με κύριο εφόδιό του την πατρώα φωνή, 
που ο Έλληνας από ένστικτο ακόμη αναγνωρίζει, ενώ 
ο ξένος, παρά τον πλούτο των Ελληνικών χειρογρά-
φων που κατέχει, στερείται της δυνατότητας να αντι-
λαμβάνεται το κίβδηλον ή άκίβδηλον των αρχαίων 
φωνών, και φέρνει μεταξύ πολλών άλλων το ακόλου-
θο παράδειγμα: «Ο θείος Χρυσόστομος λέγει (Όμιλ. Δ’ 
Πράξεις των Αποστόλων, τόμ. Δ’, 624, 25): Μη κορα-
κιστί φθέγγεσθαι, ως ανόητοι, καθάπερ τα παιδία» 
και διερωτάται ο Βυζάντιος: «ποιος από μας δεν κα-
ταλαβαίνει αμέσως ότι το κορακιστί εδώ δεν είναι άλ-
λο παρά τα κοινώς σε μας γνωστά κορακιστικά»;

Αλλά ο πολύς Seager, αγνοών τη σημερινή των Ελ-
λήνων γλώσσα, αρκέστηκε να το μεταφράσει lingua 
corvina [= γλώσσα του κόρακα] και τίποτα άλλο. Τι 
κατάλαβε ο σοφός με τη μετάφρασή του αυτή, μόνο 
αυτός το γνωρίζει (4). Βέβαια, συνεχίζει ο Σκαρλάτος 
Βυζάντιος, πολλά λάθη θα είχαν αποφύγει οι Ευρω-
παίοι, αν σπούδαζαν κατά βάθος και όχι ως πάρερ-
γο τη σημερινή ελληνική γλώσσα ή καλύτερα, αν ανέ-
θεταν τη διόρθωση όλων ανεξαιρέτως των Ελληνικών 
συγγραμμάτων, και κατ’ εξοχήν των Βυζαντινών, σε 
Έλληνες (5). Και εξηγεί ότι παραθέτει στο Λεξικό του 
τόσες παραναγνώσεις των ξένων, για να αποδείξει 
την αναντίρρητη αλήθεια ότι περί φωνής προκειμέ-
νου Ελληνικής, ασυγκρίτως αρμοδιώτεροι κριταί είμε-
θα ημείς οι πατροπαράδοτως λαλούντες την φωνήν 

Γράφει η Μαρία Μαντουβάλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμέλεια: Βασίλης Ε. Κατσαντώνης
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των Ελλήνων, καν υποτεθώμεν (προς παρηγορίαν του 
Φαλμεράϋερ) ουχί γνήσιοι απόγονοι εκείνων» (6).

Ωστόσο σήμερα η προσήλωση, και εκ μέρους Ελ-
λήνων λεξικογράφων, σε κάθε ξένη θεωρία για την 
ελληνική γλώσσα, όπως το κατασκεύασμα της Ινδο-
ευρωπαϊκής και της προέλευσης, δήθεν απ’ αυτήν 
την ανύπαρκτη γλώσσα, της Ελληνικής, οδηγεί στην 
υποτίμηση του γεγονότος ότι π.χ. οι Ρωμαίοι δανεί-
στηκαν το αλφάβητό τους κατ’ ευθείαν πριν από το 
700 π.Χ. από το ελληνικό αλφάβητο (7). Η σαθρή ιν-
δοευρωπαϊκή θεωρία χρησιμοποιείται από την ιστο-
ρική γλωσσολογία τεκμηρίωση, κυρίως σε λεξικά που 
ασχολούνται με την ετυμολογία, αλλά υπάρχουν και 
σύγχρονα δημοσιεύματα, που ανατρέπουν με ισχυ-
ρή πολεμική την παραπληροφόρηση (8). Ο καθηγη-
τής Β. Φίλιας γράφει: «Η ελληνική γλώσσα είναι η 
γλώσσα των γλωσσών — εκείνη που όχι μόνο επέ-
δρασσε αποφασιστικά στην μορφοποίηση όλων των 
γλωσσών του δυτικού κόσμου» (9), προσθέτοντας ότι 
«εμείς αρνούμαστε παντελώς να αποδεχθούμε αυτήν 
τη σαθρή ινδοευρωπαϊκή θεωρία» (10).

Η επιμονή των υπονομευτών παντός ελληνικού 
δημιουργήματος χάλκευσε και μια άλλη θεωρία, εκτός 
της ινδοευρωπαϊκής, για την προέλευση της ελληνικής 
γραφής, δηλαδή του ελληνικού αλφαβήτου.

Η καινοφανής θεωρία είναι η φοινικική, σημιτική 
προέλευση της ελληνικής γραφής με το παραμύθι 
μαρτυρία, του Ηρόδοτου (ν, 58) ότι ο Κάδμος (Σημί-
της) πρώτος έφερε τα φοινίκεια γράμματα, όταν ήρ-
θε μαζί με Φοίνικες το 1550 π.Χ. στη Θήβα, δηλαδή 
κατά τους υστεροελλαδικούς χρόνους (1550 — 1100 
π.Χ.). «Αλλά ποια γράμματα», αναρωτιέται ο Ακα-
δημαϊκός και Αρχαιολόγος Γεώργιος Μυλωνάς (11), 
«έφερε στη Θήβα ο Κάδμος»; δίνοντας απάντηση ο 
ίδιος, σχεδόν αναιρετική, στις περί φοινικικής προέ-
λευσης του ελληνικού αλφαβήτου απόψεις του αρ-
χαιολόγου Σπ. Μαρινάτου (12).

Αναφέρει ο Μυλωνάς σε ανακοίνωσή του στην 
Ακαδημία Αθηνών: «Δυνάμεθα μετά μεγίστης πιθανό-
τητος να συμπεράνωμεν ότι τα υπό του Κάδμου εισα-
χθέντα εις τας Θήβας γράμματα δεν ήσαν φοινικικά. 
Η γραφή των υστεροελλαδικών 
χρόνων ήτο συλλαβική και δεν είχε 
σχέσιν προς την σημιτικήν» (13). 
Η παράδοση για τα Κάδμεια, ή 
φοινικικά λεγόμενα, γράμματα δεν 
γίνεται αποδεκτή ούτε από τους 
γεωγράφους, τους πραγματευθέ-
ντες την Βοιωτίαν (14). Παρατη-
ρεί ακόμη ό Μυλωνάς ότι η αρχή 
της ελλαδικής γραμμικής γραφής 
Β’ τίθεται το 1450 π.Χ. Αλλά και 
η υπό του Κάδμου εισαγωγή της 
γραφής τίθεται περί τα 1450 — 
1400 π.Χ. Η χρονολογική αυτή 

συγκυρία είναι αξιοσημείωτη, γράφει, και αφού η ει-
σαγωγή του φοινικικού αλφαβήτου κατά τους χρό-
νους εκείνους αποδεικνύεται αδύνατη, η μόνη εναπο-
μένουσα υπόθεση είναι ότι ο Κάδμος έφερε στη Θήβα 
την ελλαδική γραφή και προσθέτει ότι ο Ηρόδοτος 
επισκίασε τις άλλες γνώμες των αρχαίων, αλλά τα 
αναφερόμενα απ’ αυτόν δεν αποτελούν τη μόνη και 
αρχαιότερη μαρτυρία της αρχαιότητας και υπάρχουν 
πολλές γνώμες κατά πολύ διαφορές των φοινικικών 
παρατηρήσεων του Ηροδότου (15).

Τα φοινίκεια γράμματα, εξηγεί ο Μυλωνάς, ήταν 
αυτά που είχαν γραφτεί με ερυθρό χρώμα. Το επίθε-
το φοινίκεια σήμαινε γραπτά και ονομάσθηκαν από 
το χρώμα τους και όχι γιατί τα έφεραν Φοίνικες στην 
Ελλάδα (16). Αλλά και ο αρχαιολόγος Αντ. Κεραμό-
πουλος, που έκανε ανασκαφές στην Καδμεία (Θήβα) 
γράφει ότι, «αν θυμηθούμε ότι από τις ανασκαφές 
στη Θήβα αποκαλύφθηκαν μνημεία μυκηναϊκά όμοια 
με των άλλων ελληνικών τόπων και ότι δεν έχουν κα-
νένα χαρακτήρα ξένο και μάλιστα φοινικικό, θα πρέ-
πει να είμαστε σφόδρα δύσπιστοι στο μύθο της φοι-
νικής καταγωγής του Κάδμου» (17). Ορισμένοι λοιπόν 
Γλωσσολόγοι και Αρχαιολόγοι κατασκεύασαν μια θέ-
ση σχετικά με την προέλευση της ελληνικής γλώσσας 
και με τεκμήρια τελείως επιφανειακά και παραπλα-
νητικά μας μιλούν για «αποδείξεις», που δεν είναι πα-
ρά επινοημένες ενδείξεις και φανταστικές συλλήψεις 
των ιδίων, όπως αποδεικνύουν άλλοι καταξιωμένοι 
ομότεχνοι συνάδελφοί τους.

Το γεγονός αυτό των πολλαπλών αμφισβητήσε-
ων οδήγησε ερευνητές άλλων επιστημονικών πεδίων, 
πέραν των φιλολογικών, να αναζητήσουν την αλή-
θεια για το σημαντικότερο θέμα παγκοσμίως που εί-
ναι η εφεύρεση του γραπτού λόγου, πέραν του προ-
φορικού, του κάθε λαού.

Η Στήλη της Rachid, πέτρινη πλάκα από γρα-
νοδιορίτη, από τον ναό του Πτολεμαίου Ε’ του Επι-
φανούς, 2ος αι. π.Χ. με εγχάρακτη επιγραφή σε δύο 
γλώσσες αιγυπτιακή και ελληνική και τρία συστήμα-
τα γραφής, ιερογλυφικά, δημώδη αιγυπτιακή, ελλη-
νική. Το ελληνικό μέρος της στήλης αρχίζει ως εξής: 

«Βασιλεύοντος του νέου και πα-
ραλαβόντος την βασιλείαν παρά 
του πατρός...».

Τα επιστημονικά δεδομένα, 
που θα παρουσιάσω συνοπτικά 
εδώ, ανοίγουν νέες προοπτικές 
ιστορικές και πολιτιστικές στο ζή-
τημα του πρώτου εφευρέτη λαού, 
που όπως αποδεικνύεται με βάσι-
μα τεκμήρια είναι ο ελληνικός και η 
δημιουργία απ’ αυτόν της γραφής 
και του αλφαβήτου, που τροφο-
δότησε στη συνέχεια όχι μόνο την 
ελληνική αλλά και την παγκόσμια 
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σκέψη λαών, που όταν οι Έλ-
ληνες έγραφαν, οι λαοί αυτοί 
ήταν ανύπαρκτοι, όπως Γάλλοι, 
Ιταλοί, Γερμανοί κ.ά. Το πνεύ-
μα όμως του ελληνικού έθνους 
αντανακλάται στη γλώσσα του 
από τους προϊστορικούς χρό-
νους μέχρι σήμερα σε μία συνε-
χή διαχρονική πορεία, εκφραζό-
μενο στην ίδια πατρίδα συνεχώς 
και με συνεχή παρουσία στο προσκήνιο της ιστορίας, 
ενώ οι λεγόμενοι πρωτοδημιουργοί της παγκόσμιας 
γλώσσας είτε είναι ανύπαρκτοι, είτε έσβησαν νωρίς, 
χωρίς να αφήσουν ίχνη της «μεγαλοφυούς» συλλήψε-
ώς των της γραφής, όπως ισχυρίζονται οι διάφοροι 
Γλωσσολόγοι και Αρχαιολόγοι.

Ένας νέος επιστήμονας σήμερα, ο Νευροψυχολό-
γος — Νευρογλωσσολόγος Χρυσόστομος Εμμ. Καρπα-
θίου, έγραψε δύο πρωτοποριακά βιβλία για την προ-
έλευση της γλώσσας. Το ένα αναφέρεται στον ΛΟΓΟ 
(18), όπου η αναδρομή στην ιστορία και η αποκωδικο-
ποίηση του ελληνικού μύθου, όπως γράφει, «δείχνει, 
όλως παραδόξως, ταύτιση με τη σημερινή επιστη-
μονική πραγματικότητα». Όλες οι σκέψεις του συγ-
γραφέα πάνω στον Λόγο στηρίζονται στις «σημερινές 
απόψεις της επιστήμης της παθολογίας και φυσιολο-
γίας του λόγου, πολύ στενά δεμένες μεταξύ τους, τό-
σο στενά, όσο το « ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» (19).

Το δεύτερο βιβλίο, που μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτε-
ρα, αναφέρεται στην εξελικτική πορεία του εγκεφά-
λου και πραγματεύεται, με πρωτόγνωρα επιστημονι-
κά επιχειρήματα, τη δημιουργία της πρώτης γλώσσας 
και του πρώτου αλφαβήτου (20). Επειδή η μελέτη αυ-
τή είναι πολύ διαφωτιστική για όλους, αλλά κυρίως 
τους γλωσσολόγους και αρχαιολόγους σχετικούς ερευ-
νητές του θέματος, επειδή δεν κινείται σε υποθετικό 
έδαφος η προσπάθεια της ανάπλασης των σταθμών 
που πέρασε το ελληνικό αλφάβητο, αφού κλονίζει με 
το βιβλίο του τη θέση ορισμένων εκ των γλωσσολό-
γων, αρχαιολόγων ερευνητών και τις αστήρικτες υπο-
θέσεις τους και επειδή διαψεύδει αυτές τις φαντα-
στικές υποθέσεις, όπως π.χ. του Μανόλη Ανδρόνικου, 
εκτός των άλλων των οποίων ήδη έχουμε δει σ’ αυτήν 
τη σύντομη επισκόπηση που έκανα του γλωσσικού θέ-
ματος τις απόψεις, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι «η 
σύγχρονη έρευνα επιβεβαίωσε ότι πρότυπο του ελ-
ληνικού αλφαβήτου υπήρξε το φοινικικό ή ορθότερα 
το βόρειο σημιτικό αλφάβητο — η έρευνα κινείται σε 
χώρο απολύτως ασφαλή και υπάρχει ομοφωνία των 
ερευνητών» (21) θα παραθέσω τα σπουδαιότερά της.

Πριν προχωρήσω, να υπογραμμίσω ότι και ο αρ-
χαιολόγος Ανδρόνικος κινείται στο θέμα της προέ-
λευσης του Ελληνικού αλφαβήτου και της ελληνικής 
γλώσσας σε επιχειρήματα του τύπου «η εισαγωγή 
του σημιτικού αλφαβήτου στην Ελλάδα χρονολογείται 

όπως φαίνεται» (22) ή «έτσι 
πρέπει να φαντασθούμε το 
αρχικό ελληνικό αλφάβητο...» 
(23) ή «το επόμενο βήμα πρέ-
πει να ήταν υποθέτουμε» (24). 
Σωστά, λοιπόν, έγραψε ο αρ-
χαιολόγος Σπ. Μαρινάτος ότι 
πρέπει να είμαστε πολύ φει-
δωλοί στη διατύπωση αξιω-
μάτων γύρω από τα ζητήματα 

της γραφής, γιατί είδαμε ότι «κεφαλαιώδη αξιώματα 
της επιστήμης καταπίπτουν αποτόμως και αντιθέ-
τως στηρίζονται νέαι υποθέσεις, τας οποίας προ ολί-
γου ουδείς ετόλμα να προβάλη» (25). Τόλμησε, λοι-
πόν, ο Καρπαθίου, μετά από έρευνα της δημιουργίας 
του λόγου και των ημισφαιρίων του εγκεφάλου, να 
γράψει ότι «ο Λόγος εκτός φύσεως υπάρχων γίνεται 
ανθρώπινος, εκτός ανθρώπου υπάρχων, εικόνα λαμ-
βάνοντας του κτίσματος, κτίστης υπάρχων... Συγκα-
ταβαίνων προς το ανθρώπινον... συνεργάζεται εντός 
του ανθρώπου, διά του εγκεφάλου» (26), και ότι οι 
απόψεις περί φοινικικού αλφαβήτου «από της πλευ-
ράς της βιολογίας ή γενικότερα της λειτουργικότη-
τας του εγκεφάλου, δηλαδή της Νευροψυχολογίας — 
Νευρογλωσσολογίας είναι αναληθείς, δεν ευσταθούν» 
(27), τονίζοντας τέλος, μετά από εμβριθή έρευνα, ότι 
«Παγκόσμια μητρική γλώσσα είναι η μοναδική ελληνι-
κή γλώσσα» (28).

Ο ίδιος ανατρέπει, με ισχυρά και πειστικά επιχει-
ρήματα, το γαλλικό βιβλίο που εξέδωσε το Υπουργείο 
Πολιτισμού της Γαλλίας το 1982, για τη «Γέννηση της 
Γραφής» (Naissance de l’ écriture) και όπου παρέχο-
νται εκεί φανταστικοί χρονολογικοί πίνακες για την 
προέλευση της γραφής. Ο Καρπαθίου απορρίπτει τις 
σχετικές απόψεις και θέσεις με βάση την εγκεφαλι-
κή λειτουργικότητα του ανθρώπου και τις βιολογικές 
συνθήκες που επέδρασσαν στη γλώσσα, στον λόγο, 
σαν σύνολο εγκεφαλικών ανωτέρων λειτουργιών από 
την πανάρχαια εποχή μέχρι σήμερα» (29).

Συμπεράσματα του ιδίου συγγραφέως είναι:

—  Η ελληνική γλώσσα είναι σίγουρα η μητέρα 
των σημερινών γλωσσών.

—  Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική ολοκλη-
ρωμένη και ανεξάρτητη ανθρώπινη γλώσσα, 
να αναζητά ερείσματα σε άλλες γλώσσες.

—  Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν νωρίτερα από 
τους άλλους λαούς εκείνης της εποχής το 
αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο (που εί-
ναι της μάθησης του λόγου) και για τον λό-
γο αυτό και υπάρχουν ακόμη, ενώ αντίθετα 
όλοι οι υπόλοιποι λαοί εκείνης της εποχής 
έχουν εξαφανισθεί (30).
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

30 Ιουλίου 2019
Μουζάλα Βουλγαρία

Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Φλώρινας 
συμμετείχε στην 3ημερη ορειβατική αποστολή με 
δύο μέλη του το Καλυβιάνο Λεωνίδα (αντιπρόεδρο 
και υπεύθυνο ορειβατικού τμήματος) και Πατσού-
ρη Κων/να (μέλος).

Η ανάβαση έγινε με πολύ καλό καιρό και από 
την 8μελή αποστολή την κορυφή πάτησαν τα 5 
μέλη της αποστολής ανάμεσά τους και οι ορειβά-
τες του συλλόγου μας.

13 Οκτωβρίου 2019
Δροσοπηγή – Νυμφαίο

Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Φλώρινας 
συμμετείχε στην 1ημερη ορειβατική αποστολή με 
12μελή την ιστορική μέρα της έναρξης του Μα-
κεδονικού Αγώνα από το ιστορικό και μαρτυρικό 
χωριό της Δροσοπηγής από όπου και δόθηκε το 
σύνθημα έναρξης.

Έγινε σχετική ενημέρωση από το καθηγητή της 
σχολής εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του 
Φ.Ο.Ο.Φ. κύριο Νικόλαο Ταμουτσέλη.

Μαζί μας μετά από πρόσκληση που αποδέχτη-
καν συμμετείχε και ο ορειβατικός σύλλογος Κου-
φαλίων Θεσσαλονίκης με 30μέλη.

Μετά από 4 ώρες πορεία φτάσαμε στο πανέ-
μορφο Νυμφαίο και γευτήκαμε τοπικά εδέσματα 
καθώς και άφθονο κρασί.

Η επιστροφή με τουριστικό λεωφορείο αργά το 
απόγευμα ευχαριστημένοι όλοι οι συμμετέχοντες 
από την οργάνωση.

8 Δεκεμβρίου 2019
Εθνικό Πάρκο Περιστερίου

Βόρεια Μακεδονία – Μοναστήρι
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ορειβατική πο-
ρεία – εκδρομή του συλλόγου στο Εθνικό Πάρκο 
του Περιστερίου στο Μοναστήρι με εξαιρετικό 
καιρό σε ένα απίστευτου κάλλους περιβάλλον με 
πολύ κέφι και διάθεση από τους συμμετέχοντες.

Διανύθηκαν και δύο ορειβατικές διαδρομές με 
ασφάλεια από 2ώρες και 4 ώρες αντίστοιχα στις 
θέσεις Kopanki και Vidikovets.

Το Εθνικό Πάρκο Pelister καλύπτει έκταση 
17.150 εκταρίων - σε υψόμετρο 927 έως 2601 μ.

Διαθέτει μοναδικούς φυσικούς πόρους και φι-
λοξενεί σπάνια ενδημικά είδη ζώων και φυτών.

Πολλά μονοπάτια πεζοπορίας θα δείτε και θα 
ζήσετε όλη την ομορφιά του βουνού Μπάμπα και 
του Pelister.

Εθνικό Πάρκο Pelister ανακηρύχθηκε στις 30 
Νοεμβρίου 1948 με νόμο.

Φυσιολατρικός Ορειβατικός
Όμιλος Φλώρινας

του Λεωνίδα Καλυβιάνου

Δροσοπηγή - Νυμφαίο
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Το βουνό Baba, πιο γνωστό ως Pelister, είναι 
το νοτιότερο ανατολικά με αλπικά χαρακτηρι-
στικά.

Ανάμεσα στις κοιλάδες της Πελαγονιάς και της 
Πρέσπας η υψηλότερη κορυφή του πάρκου είναι 
2.601.

Υπάρχουν δύο θρύλοι που συνδέονται με το 
όνομα Pelister:
α)  Όταν βλέπουμε από μακριά, οι γκρίζες - 

άσπρες πέτρες στις ορεινές πλευρές μοιάζουν 
με ένα περιστέρι. Ένας θρύλος λέει ότι το όνομα 
Pelister προέρχεται από την ελληνική λέξη dor 
dove - perister.

β)  σύμφωνα με τον άλλο θρύλο, το όνομα έχει τις 
ρίζες του από το χαρακτηριστικό πεύκο πεύ-
κων στο πάρκο.

Το πεύκο Molika - Pinus peuce είναι το πιο γνωστό 
χαρακτηριστικό του Εθνικού Πάρκου Pelister.

Το είδος αυτό ανακαλύφθηκε από τον αυστρια-
κό βοτανολόγο August Grisebach το 1839.

Ακολουθώντας το αρχαίο μονοπάτι Via Εγνατία 
που περνάει μέσα από το Πάρκο, θα έχετε μια μο-
ναδική ευκαιρία να περπατήσετε στον ίδιο δρόμο 
που ταξίδεψε ο Απόστολος Παύλος, η Μακεδονική 
Φάλαγγα, οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες και οι Βυζαντινοί 
Τσάροι.

Ακολούθησε καφές στο ξενοδοχείο Molika και 
στην συνέχεια γεύμα με εκλεκτά τοπικά εδέσματα 
και άφθονο κόκκινο κρασί τοπικής παραγωγής.

Περιστέρι Β. Μακεδονία

Περιστέρι Β. Μακεδονία
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

6 - 7 Ιουλίου 2019

H κλασική εξόρμηση για το θέατρο της Επιδαύ-
ρου. Μείναμε σε ένα όμορφο ξενοδοχείο στο 

Βιβάρι, κοντά στη θάλασσα όπου απολαύσαμε τα 
μπάνια μας. Το βραδάκι του Σαββάτου ξεκινήσαμε 
για το θέατρο. Ατμόσφαιρα μαγική με τη φωνή του 
γκιώνη να έρχεται από μακριά. Παρακολουθήσαμε 
τις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, σε συμπαραγωγή με 
τον θεατρικό οργανισμό Κύπρου και σκηνοθεσία 
του Στάθη Λιβαθινού, μία σπουδαία τραγωδία για 
τον πόλεμο, τους νικητές και τους ηττημένους, για 
το ανθρώπινο σθένος και τον σεβασμό στη ζωή και 
στον θάνατο.

Την επόμενη ημέρα, μετά το μπάνιο και ένα 
απολαυστικό γεύμα, πήραμε τον δρόμο της επι-
στροφής κάνοντας μία στάση στο πάντα όμορφο 
Ναύπλιο για καφέ και παγωτό.

8 Σεπτεμβρίου 2019
Ξεκινήσαμε τη φθινοπωρινή σεζόν με μία ημερήσια 
εξόρμηση στη Σαλαμίνα. Στην πόλη της Σαλαμί-
νας επισκεφθήκαμε το μικρό αλλά αξιόλογο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο καθώς και τη Μονή της Παναγίας 
της Φανερωμένης και ακριβώς απέναντι το σπίτι 
του Άγγελου Σικελιανού.

Μια διαδρομή υπέροχη μέσα από πευκόφυτες 
περιοχές μας οδήγησε στο μοναστήρι του Αγίου 
Νικολάου. Από εκεί πεζοπορήσαμε μέχρι τα Κα-

νάκια για να βουτήξουμε με λαχτάρα στα καθαρά 
νερά της θάλασσας και να απολαύσουμε ένα γευ-
στικότατο γεύμα με θαλασσινά. Το απόγευμα πή-
ραμε τον δρόμο της επιστροφής περνώντας από 
τα Σελήνια για καφέ και γλυκό.

26 - 28 Σεπτεμβρίου 2019
Τριήμερη απόδραση για το άλλο νησί του Σαρωνι-
κού, την Αίγινα. Το ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα 
εξαιρετικό με μια μικρή, σχεδόν ιδιωτική, παραλία 
όπου σε οδηγούσε ένας κατηφορικός δρόμος ή μια 
σκάλα. Κάναμε την απαραίτητη η επίσκεψη στο 
Ναό της Αφαίας, για να θαυμάσουμε για άλλη μία 
φορά την αρμονία και το κάλλος του οικοδομήμα-
τος σε συνδυασμό με την περιβάλλουσα φύση. Χα-
ζέψαμε τα βράδια περπατώντας στην πόλη της 
Αίγινας που έσφυζε από ζωή και τιμήσαμε δεό-
ντως τα τοπικά προϊόντα.

Η εξόρμησή μας στην Πέρδικα σημαδεύτηκε 
από ένα γερό τσιμπούσι, ενώ κάποιοι από την 
ομάδα έπλευσαν με το καραβάκι στη Μονή όπου 
απόλαυσαν το μπάνιο τους.

13 Οκτωβρίου 2019
Επίσκεψη στα σπήλαια Λιμνών με τους εντυπω-
σιακούς σχηματισμούς σταλακτιτών και σταλαγμι-
τών. Άλλο ένα μεγαλείο της φύσης. Από εκεί πεζο-
πορήσαμε μέχρι το Πλανητέρο, όμορφο ακόμα, με 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άνω Χώρα Ναυπακτίας
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τα πλατάνια ζωντανά, και τιμήσαμε δεόντως την 
ψητή πέστροφα.

27 Οκτωβρίου 2019
Εκδρομή στην Αγία Άννα, πρώην Κούκουρα. Περ-
πάτημα στην Αρβανίτσα, με σε ένα καταπράσινο, 
ελατόφυτο, ηλιόλουστο περιβάλλον. Βόλτα μέχρι 
το Κυριάκι και επιστροφή στο κλεινόν άστυ.

11 Νοεμβρίου 2019
Πραγματοποιήθηκε βίντεο-προβολή με θέμα «Πέ-
ντε Αιώνες: από τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα στο West 
Side Story» από τη Ντόρα Λαΐνη και τον Τρύφωνα 
Αναγνωστόπουλο.

23 - 24 Νοεμβρίου 2019
Διήμερο στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Το ξενοδο-
χείο, μέσα στην αγκαλιά των πανύψηλων ελάτων, 
μας υποδέχτηκε λαμπρά στολισμένο λόγω των επι-
κείμενων χριστουγεννιάτικων εορτών. Κάναμε μία 
φανταστική πορεία μέσα στο ελατοδάσος όπου 

συναντήσαμε μία μεγάλη ποικιλία μανιταριών σε 
διάφορα σχήματα και χρώματα. Η ελαφριά ομίχλη 
που έπεσε κάποια στιγμή μεταμόρφωσε το τοπίο 
σε ένα μαγικό κόσμο που σε καλούσε να ονειρευ-
τείς. Στην επιστροφή κάναμε στάση στην Ναύπα-
κτο, όμορφη μέσα στα φθινοπωρινά φύλλα.

8 Δεκεμβρίου 2019
Εκδρομή στην Ορεινή Κορινθία. Επίσκεψη στο μου-
σείο περιβάλλοντος στη Στυμφαλία. Πορεία στο 
δρυοδάσος Μογγοστού. Βαδίσαμε πάνω σε ένα 
μαλακό στρώμα από τα κίτρινα φύλλα των βελανι-
διών. Φτάνοντας στο κολωνάκι αντικρίσαμε, πιάτο 
στα πόδια μας, το ανάγλυφο της περιοχής και στην 
επιστροφή στη βάση μας το γαλανό της θάλασσας. 
Από το Κεφαλάρι όπου συναντήθηκαν οι δύο ομά-
δες ξεκινήσαμε για την επιστροφή.

10 Δεκεμβρίου 2019
Ο σύγχρονος ζωγράφος Κωνσταντίνος Παπαμιχαλό-
πουλος παρουσίασε το έργο του και τη φιλοσοφία του.

Άνω Χώρα Ναυπακτίας
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τ ο 1929 μια συντροφιά Θαλασσινών και Φυσι-
ολατρών αποφάσισαν να ιδρύσουν τον Όμι-

λο Φίλων της Ακτής, το μοναδικό ναυταθλητικό 
σωματείο της Αθήνας. Έτσι ξεκινά η ιστορία του 
Ομίλου Φίλων Ακτής. Κολύμπι, ιστιοπλοΐα, ορειβα-
σία, σκι καθώς επίσης κοινωνικές και φιλανθρωπι-
κές εκδηλώσεις, εκθέσεις και συναυλίες ήταν μερι-
κά από τα ενδιαφέροντά του.

Ο γνωστός λογοτέχνης Θέμος Ποταμιάνος και 
ο Τάσος Ζάππας, συνέταξαν το πρώτο καταστα-
τικό του ομίλου με κυριότερο σκοπό την βελτίωση 
της επαφής των Αθηναίων με τη θάλασσα, τα θα-
λάσσια σπορ, αλλά και τη φύση γενικότερα.

Έμβλημα του Ομί-
λου ήταν και είναι ο 
γλάρος το θαυμάσιο 
αυτό θαλασσοπούλι 
που πετάει ελεύθερο 
πάνω από τα κύματα 
και τα πέλαγα της πα-
τρίδας μας.

Πραγματοποιεί εκ-
δρομές και μαζί με άλλα 
φυσιολατρικά σωμα-
τεία, συμμετείχαν το 
1935 στην ίδρυση της 
Ομοσπονδίας Εκδρομι-
κών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Ε.Σ.Ε.), και αποτελεί 
ένα από τα ιδρυτικά σωματεία.

Το 1952 ιδρύεται η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και 
το 1959, ο Όμιλος εντάσσεται στην Ομοσπονδία, 
καθώς ο ίδιος ήταν το δεύτερο θαλασσινό και ιστιο-
πλοϊκό σωματείο της χώρας και ο μόνος της Αθήνας.

Παράλληλα όμως στον αθλητικό τομέα 
συμμετέχει σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες και πρωτεύει 
το 1938 στον αγώνα Φαλήρου – Σύρου. Αυτοί οι 
αγώνες, ήταν πολύ σημαντικά γεγονότα για την 
εποχή και εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα των 
Αθηναϊκών εφημερίδων με άρθρα και φωτογραφί-
ες.

Το 1940 χτίστηκε ο πρώτος ναύσταθμος στην 
Αίγινα ένα κτίριο που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρ-
χει πια. Στα εγκαίνια του κτηρίου παραβρέθηκε ο 
διάδοχος Παύλος και πλήθος επισήμων από την 

Αθήνα και τον Πειραιά.
Πρώτος διοργανώνει στις αίθουσες του Ζαπ-

πείου μεγάλη έκθεση θαλασσογραφίας και φωτο-
γραφίας, γεγονός που είχε τεράστια επιτυχία.

Από πολύ νωρίς ο όμιλος δείχνοντας το φιλαν-
θρωπικό πρόσωπό του παίρνει υπό την προστα-
σία του το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης.

Την ίδια εποχή ο Όμιλος εκδίδει ένα αξιόλογο 
και ιδιαίτερα καλαίσθητο περιοδικό, στο οποίο 
γράφουν λογοτέχνες μέλη του ΟΦΑ.

Μετά τον πόλεμο του 40 λόγω οικονομικών προ-
βλημάτων το ιστιοπλοϊκό τμήμα εγκαταλείπεται.

Το 1960 ο Όμιλος στρέφεται στο νέο άθλημα 
της υποβρυχίου κολυμ-
βήσεως το οποίο μαγνη-
τίζει μεγάλο αριθμό νέ-
ων αθλητών.

Τα επόμενα χρόνια, 
με την ακούραστη δου-
λειά, του αείμνηστου 
προέδρου Κώστα Τότσι-
κα, ο όμιλος καταφέρνει 
να αναβιώσει σημαντικό 
μέρος της προπολεμικής 
αίγλης του, κατακτώ-
ντας συνεχόμενα τέσσε-
ρα πανελλήνια πρωτα-

θλήματα στην τεχνική κολύμβηση όπου ανέδειξε 
πολλούς πρωταθλητές. Μέλος του ομίλου μας, 
ήταν και η κυρία Ματαγκέζ, η οποία είναι η πρώτη 
γυναίκα αυτοδύτρια που εκπαιδεύτηκε στην Γαλ-
λία και πραγματοποίησε την πρώτη σόλο κατάδυ-
ση στην Γλυφάδα το 1965.

Το 1983 αγοράζει τα γραφεία και εγκαθίσταται 
πλέον στην ιδιόκτητη στέγη του.

Μετά το 2000 δραστηριοποιούνται τα τμήματα 
της Αθλητικής Αλιείας και των Θαλασσίων Βολών. 
Οι αθλητές μας αναδεικνύονται πρωταθλητές Ελ-
λάδος και επανδρώνουν την Εθνική ομάδα συμμε-
τέχοντας σε Παγκόσμια πρωταθλήματα τόσο στην 
Νότια Αφρική όσο και στην Ουαλία.

Μετά το 1996, παράλληλα με τις ναυταθλητι-
κές του δραστηριότητες, ο όμιλος, με την έλευση 
μιας νέας ομάδας μελών, διευρύνει τα πεδία της 

1929 - 2019 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΑ
Επιμέλεια κειμένου: Μάνος Καραμητσόπουλος 

Φωτογραφίες: Καίτη Λαρεντζάκη
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δράσης του έντονα και στο βουνό. Διοργανώνει 
πολλές και επιτυχημένες ορειβατικές εκδρομές και 

κατακτά σχεδόν όλες τις Ελληνικές κορυφές.
Το 2001 σε συνεργασία με το Club Alpino 

Italiano κατακτά την κορυφή Monte Rosa των Άλ-
πεων ανεβαίνοντας στα 4559 μέτρα.

Το επιτυχημένο αυτό εγχείρημα πυροδοτεί την 
λαχτάρα στα νέα αυτά παιδιά, για νέες ορειβατικές 
κατακτήσεις έτσι τα επόμενα χρόνια η σημαία μας 
ξεπερνά τα σύνορά μας και φθάνει στη Βίτοσα της 
Βουλγαρίας, στο Γκροσγκλόκνερ της Αυστρίας, στην 
Αίτνα της Σικελίας, στους καταρράκτες του Ρήνου 
της Γερμανίας, στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, στις 
λίμνες Πλίτβιτσε της Κροατίας και συνεχίζει και σε 
άλλους Ηπείρους όπως στην Ιορδανία και στο φα-
ράγγι της Πέτρας, στο Πόντο και στην Παναγιά την 
Σουμελά, στην Συρία και στην έρημο της Παλμύρας, 
στα βάθη της Ανατολής και την Καππαδοκία.

Στην συνέχεια ο Όμιλος, κάνει ακόμα μακρύ-
τερα ταξίδια φθάνοντας στο Σινικό τείχος της Κί-
νας, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη της 
Ρωσίας, στον Τσε Γκεβάρα και στα βουνά της 

Κούβας, στην Νότια Αμερική και στη ζούγκλα του 
Αμαζονίου, στους Ίνκας και στο Machu Picchu 

του Περού, στις Άνδεις και στην λίμνη Τιτικάκα 
την ψηλότερη λίμνη του κόσμου στα 3812 μ. και 
τέλος ξεπερνώντας και αυτόν ακόμη τον Ατλαντι-
κό ωκεανό ο γλάρος του ΟΦΑ φθάνει ακόμη μα-
κρύτερα και συναντά τα γλαροπούλια του Ειρηνι-
κού ωκεανού φθάνοντας στα νησιά Γκαλαπάγκος 
του Ισημερινού.

Παράλληλα με τα ναυταθλητικά και ορειβατι-
κά ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε 
και ένα διαφορετικό αλλά πολύ χαρούμενο τμή-
μα, εκείνο του χορού, όπου τα μέλη μας διασκε-
δάζουν, μαθαίνοντας λάτιν και παραδοσιακούς 
χορούς.

Μη ξεχνώντας το φιλανθρωπικό μας έργο, με 
την συνεργασία και την ευγενή χορηγία της εται-
ρείας Genesis Pharma συμμετέχουμε κάθε χρόνο 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε μαραθωνίους 
στα 5 και 10 χιλιόμετρα. Ελπίζουμε να γιορτάσου-
με και τα 100...

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Σ την κορυφή Αφέντης της Δίκτης, ανηφόρι-
σαν μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου 

Νικολάου, την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019.
Όπως κάθε χρόνο, παραμονή της Μεταμόρ-

φωσης του Σωτήρος, προσκυνήσαμε στο μικρό 
ξωκλήσι της κορυφής, που είναι αφιερωμένο στον 
Αφέντη Χριστό και η ονομασία του αποδίδεται στο 
σύνολο του ορεινού όγκου. Το βουνό Αφέντης ή 
Ψαρή Μαδάρα είναι τμήμα της οροσειράς Δίκτη 
και είναι η δεύτερη ψηλότερη κορφή των Λασιθιώ-
τικων βουνών (υψόμετρο, 2.141 μ.). Στην κορυφή 
υπάρχει μικρό πετρόκτιστο ξωκλήσι αφιερωμένο 
στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος και κάθε χρόνο 
συρρέουν για τον εορτασμό του προσκυνητές από 
την επαρχία Βιάννου, την πόλη του Ηρακλείου, το 
οροπέδιο και το νομό Λασιθίου.

Η ομάδα μας ξεκίνησε την πορεία της από το «Μι-
τάτο του Τζιρή», σε υψόμετρο 1720 μ. του ορεινού 
όγκου της Μαδάρας. Χρειαστήκαμε 2 ώρες και 15 λε-
πτά για να φτάσουμε στην κορυφή. Το μονοπάτι εί-
ναι δυσδιάκριτο και χρειάζεται προσοχή. Το τοπίο σε 
όλη τη διάρκεια της διαδρομής είναι εντυπωσιακό… 
άγριο αλλά φιλόξενο. Η μόνη ταλαιπωρία που είχαμε 
ήταν οι υπερβολικά δυνατές ριπές του αέρα σε ορι-
σμένες πλαγιές. Φτάσαμε στην κορυφή και απολαύ-
σαμε πανοραμικά την θέα σε ολόκληρο το νησί: από 
Ηράκλειο, πεδιάδα Μεσσαράς και Χερσόνησο, μέχρι 
το οροπέδιο Λασιθίου, τον Άγιο Νικόλαου και την Ιε-
ράπετρα και από τα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη 
μέχρι τα δυο πελάγη νότια και βόρεια του νησιού.

Το χριστιανικό ξωκλήσι αναφέρεται ότι υπάρχει 
στην κορυφή από το 1343, ενώ στη σημερινή του 
μορφή διαμορφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90. Αρχιτεκτονικά, πρόκειται για μονόχωρο, θολωτό 
ναΐσκο ρυθμού βασιλικής χωρίς τέμπλο. Φιλοξενού-
σε παλαιά πέτρινη εικόνα του Ιησού, η οποία κλά-
πηκε και τελικά βρέθηκε μόνο το μισό της κομμάτι.

Στις 7 η ώρα σήμανε η καμπάνα και ο παπά 
Χρύσανθος του Οροπεδίου ξεκίνησε τον εσπερινό. 
Έγινε και η ευλογία των άρτων και αμέσως μετά 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής για να αποφύ-
γουμε την πεζοπορία στο σκοτάδι. Σε μια ώρα και 
45 λεπτά επιστρέψαμε στην αφετηρία. Καταλή-
ξαμε στην Κάτω Σύμη σε παραδοσιακή ταβέρνα, 
όπου απολαύσαμε τα καθιερωμένα πεντανόστι-
μα Συμιακά φασολάκια. Κουρασμένοι αλλά ευχα-
ριστημένοι επιστρέψαμε στον Άγιο Νικόλαο, μια 
ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ευχηθήκαμε να είμαστε 
καλά για να ξαναπάμε και του χρόνου.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κλώντζας Λεωνίδας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κολοτούρος Θανάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κλώντζας Λεωνίδας, Λάμπρου Ελένη
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Σ το μυθικό φαράγγι της Σαρακίνας, με τους 
επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς και 

τους εντυπωσιακούς καταρράκτες, περπάτησαν 
την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, μέλη και φίλοι 
του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Το 
φαράγγι της Σαρακίνας θεωρείται από τα ομορ-
φότερα περιπατητικά φαράγγια της Κρήτης.

Η Σαρακίνα βρίσκεται στην περιοχή της Ιερά-
πετρας, βόρεια από το χωριό Μύθοι και κοντά 
στο παραλιακό χωριό Μύρτος, όπου και εκβάλει ο 
Κρυοπόταμος, το ποτάμι που διαρρέει το φαράγ-
γι. Το όνομά του φαραγγιού προέρχεται από τους 
Σαρακηνούς κατακτητές και είναι τοπωνύμιο που 
συναντάμε σε πολλά μέρη στην Κρήτη.

Παρά το μικρό του μήκος (μόλις 1,5 χλμ.), το 
φαράγγι είναι ιδιαίτερα επιβλητικό, καθώς το 
πλάτος του κυμαίνεται από 10 μέχρι 3 μέτρα.
Τα μοναδικής ομορφιάς κατακόρυφα τοιχώματα 
φτάνουν σε ύψος τα 150 μέτρα και σε αρκετά 
σημεία η κλίση είναι αρνητική, δηλαδή «κλείνουν» 
προς τα επάνω εμποδίζοντας το φως να εισχω-
ρήσει, σχηματίζοντας περίεργες φωτοσκιάσεις 
στα πρανή, που σε συνδυασμό με το αδιάκοπο 
κελάρυσμα του νερού δημιουργούν μια «παραμυ-
θένια» ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί και οι τεράστιοι μονόλι-
θοι που έχουν λαξευτεί στο πέρασμα των αιώνων 

από το νερό, που για εκατομμύρια χρόνια διαβρώνει 
τους βράχους, συνθέτοντας ένα απίστευτο γλυπτό.

Ξεχωριστά εντυπωσιακοί οι μικροί και μεγαλύ-
τεροι καταρράκτες, που ο «Κρυοπόταμος» τρο-
φοδοτεί με τα δροσερά νερά του όλο τον χρόνο, 
ακόμη και το καλοκαίρι (σπάνιο για τα ποτάμια 
της περιοχής λόγω του ξηροθερμικού κλίματος 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κλώντζας Λεωνίδας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ευδαίμων Παναγιώτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λάμπρου Ελένη
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Πεζοπορία και μπάνιο στις παραλίες της ΒΑ Κρήτης

(Ερημούπολη - Φοινικόδασος Βάι - παραλίες Ψιλή Άμμος, 

Μεγάλη Κεφάλα, Μαριδάτη, Κουρεμένου)

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κολοτούρος Θανάσης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κολοτούρος Θανάσης, Ευδαίμων Παναγιώτης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λάμπρου Ελένη

Σ τις υπέροχες, γνωστές και άγνωστες παραλί-
ες της βορειοανατολικής Κρήτης, στην περι-

οχή της Σητείας, περπάτησαν μέλη και φίλοι του 
Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, την Κυρια-
κή 14 Ιουλίου 2019.

Η διαδρομή που ακολουθήσαμε εντάσσεται στις 

πεζοπορικές διαδρομές, που έχει συμπεριλάβει 
στις δραστηριότητες του το Γεωπάρκο Σητείας. Ξε-
κίνησε από την Ερημούπολη, που βρίσκεται 22 χλμ 
ανατολικά της Σητείας και είναι χτισμένη στην το-
ποθεσία που βρισκόταν η αρχαία πόλη της Ιτάνου, 
μία αποικία που έχτισαν οι Φοίνικες. Η πόλη απλώ-

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

της ανατολικής Κρήτης). Το τοπίο είναι καταπρά-
σινο και πολύχρωμο, με πλατύφυλλα πλατάνια, 
ανθισμένες ροζ πικροδάφνες, μυρτιές, καλάμια 
και λυγαριές.

Περπατάμε ανάμεσα από λυγερά καλάμια και 
ανθισμένες πικροδάφνες, ενώ το γάργαρο νερό 
που κυλά ανάμεσα στους χαμηλούς βράχους μας 
προϊδεάζει για τα επόμενα μας βήματα. Η πορεία 
είναι κατηφορική και η διάσχιση του φαραγγιού 
σχετικά εύκολη, με εξαίρεση μερικά δύσκολα ση-
μεία. Η πορεία μας ελίσσεται ανάμεσα από βρά-
χους που σχηματίζουν φυσικές γέφυρες και στενά 
περάσματα, ενώ υπάρχουν αρκετές «κολύμπες» 
και μικροί καταρράκτες, με αναπόφευκτα τα ευ-
χάριστα πλατσουρίσματα στο δροσερό νερό. Δι-
ασχίζουμε το φαράγγι περνώντας ανάμεσα από 
φυσικούς πέτρινους θόλους και τούνελ ή σκαρφα-
λώνοντας πάνω στους διάσπαρτους ογκόλιθους. 
Στα δύσκολα σημεία έχουν λαξευτεί σκαλοπάτια 
πάνω στα βράχια που βοηθάνε την προσπέλαση.

Σύντομα φτάνουμε στον μεγάλο καταρράκτη, 
που στη βάση του το νερό που πέφτει με ορμή 
σχηματίζει μια βαθιά λίμνη, ιδανική για δροσερές 
βουτιές. Ο όγκος του νερού είναι ιδιαιτέρα εντυ-
πωσιακός, αν υπολογίσουμε ότι τυπικά έχει ξεκι-
νήσει το φθινόπωρο. Κολυμπάμε κάτω από τον 
καταρράκτη και απολαμβάνουμε τη μοναδική αί-
σθηση του νερού που πέφτει με ορμή πάνω στο 
κεφάλι μας.

Με την αίσθηση ζωντάνιας και ευεξίας που χα-
ρίζει το δροσερό νερό, συνεχίζουμε την πορεία μας 
προς την έξοδο.

Η ομάδα μας αποδείχτηκε αρκετά ευέλικτη, κα-
θώς ολοκληρώσαμε την διάσχιση του φαραγγιού 
σε 1,5 ώρα, έχοντας κάνει και ένα 20λεπτο διάλειμ-
μα στον καταρράκτη. Στην έξοδο περιμέναμε τους 
οδηγούς να φέρουν τα αυτοκίνητα τους από την 
αφετηρία και καταλήξαμε στην υπέροχη παραλία 
του Μύρτου για να συνεχίσουμε το μπάνιο μας 
στα σκουρογάλανα, ζεστά νερά του Λυβικού.
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νει τα ερείπια της σε έναν αμμώδη λόφο, δίπλα σε 
μία παραλία με φοίνικες. Ακμαία και δοξασμένη 
μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, απέκτησε πλούτο και 
δύναμη από το εμπόριο της πανάκριβης πορφύ-
ρας (της βαθυκόκκινης βαφής για τα υφάσματα), 
έκοψε δικό της νόμισμα και στολίστηκε με ωραία 
μαρμάρινα δημόσια κτήρια και ναούς. Όμως, ένας 
καταστροφικός σεισμός το 795 μ.Χ. και οι επιδρο-
μές των Σαρακηνών τον 9ο αιώνα έδωσαν τέλος 
στην αίγλη της.

Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν οι 
τρεις συνεχόμενοι κόλποι της Ερημούπολης, με 
τις υπέροχες παραλίες με τα γαλαζοπράσινα κρυ-
στάλλινα νερά. Συνεχίσαμε από μονοπάτι κοντά 
στη θάλασσα και από την κορυφή του λόφου, που 
δεσπόζει στην βόρεια πλευρά της παραλίας, αγνα-
ντέψαμε το ξακουστό φοινικόδασος και την παρα-
λία στο Βάι.

Θαυμάσαμε από ψηλά την πιο διάσημη πα-
ραλία της ανατολικής Κρήτης, που τη στολίζει 
το μεγάλο δάσος με Κρητικούς φοίνικες (Phoenix 
Theophrastii). Το παραδεισένιο δάσος είναι η με-
γαλύτερη φυσική αποικία φοινικόδεντρων στην 
Ευρώπη με 5000 περίπου δέντρα, που σύμφωνα 
με το θρύλο, φύτρωσαν από τα κουκούτσια χουρ-
μάδων που πέταξαν πειρατές από την Αφρική.

Το εξωτικό δάσος απλώνεται σε μια έκταση 250 
στρεμμάτων με υφάλμυρο νερό που αναβλύζει 
από τη γη. Στο σημείο συνάντησης με τη θάλασ-
σα, σχηματίζεται μια εξωτική αμμουδερή παραλία, 
ενώ σε κοντινή απόσταση ξεχωρίζουν οι Περι-
στερόβραχοι, μικρά νησάκια που ομορφαίνουν το 
τοπίο. Παρακάμψαμε την οργανωμένη παραλία, 
με το ανάλογο «δάσος» από ομπρέλες και περπα-
τήσαμε κάτω από τους φοίνικες που «ξέφυγαν» 
από το περιφραγμένο φοινικόδασος (το Βάι έχει 
ενταχθεί στην κατηγορία προστατευόμενων φυ-
σικών περιοχών το 1973). Ανηφορίσαμε από την 
νότια πλευρά της παραλίας, από τα σκαλοπάτια 
πάνω στους επιβλητικούς βράχους, που οδηγούν 
στο «παρατηρητήριο», σημείο απεριόριστης θέας 
προς την γύρω περιοχή.

Ακολουθώντας πορεία νότια φτάσαμε στην 
παραλία Ψιλή Άμμο, που σχηματίζεται στην άκρη 
μιας μικρής στενής κοιλάδας, με χαμηλούς αμμό-
λοφους που δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Ξε-
χωρίζουν οι χαρακτηριστικές αμμοθίνες, που χαρί-
ζουν στην περιοχή ένα μοναδικό εξωτικό χρώμα. 
Απολαύσαμε το μπάνιο μας στην ερημική παραλία 
με τα πεντακάθαρα νερά και συνεχίσαμε την πο-

ρεία μας από μονοπάτι, που ξεδιπλώνεται πάνω 
στους χαμηλούς λόφους της περιοχής, περνώντας 
δίπλα από μικρούς απάνεμους κόλπους και έρη-
μες, μικρές «τροπικές» παραλίες.

Η πορεία μας γίνεται τώρα αρκετά πιο δύσκο-
λη, καθώς το διαρκές «ανεβοκατέβασμα» στους 
λοφίσκους της περιοχής γίνεται ακόμη πιο κο-
πιαστικό λόγω της έντονης μεσημεριανής ζέστης. 
Ιδιαίτερα έντονη η έλλειψη σκιάς, καθώς στην 
περιοχή (λόγω του ξηροθερμικού κλίματος) δεν 
υπάρχουν δέντρα, παρά μόνο χαμηλή θαμνώδης 
βλάστηση. Αναζητούμε την πολύτιμη σκιά δίπλα 
σε μεγάλους βράχους ή μέσα σε δροσερές σπηλιές 
που αφθονούν στην περιοχή.

Φτάνουμε στην παραλία Μεγάλη Κεφάλα, με 
ψιλό βοτσαλάκι και υπέροχα πολύχρωμα πε-
τρώματα στα πρανή της (φυλλίτες-χαλαζίτες), 
που δημιουργούν ένα μοναδικό παραθαλάσσιο 
τοπίο. Απολαμβάνουμε δροσερές βουτιές στα 
ήρεμα νερά και με ανανεωμένες δυνάμεις συνε-
χίζουμε μέχρι την παραλία Μαριδάτη, επίσης 
γνωστή για τα εντυπωσιακά της πετρώματα. 
Καταλήγουμε στην μεγαλύτερη παραλία της 
περιοχής, την παραλία του Κουρεμένου, με την 
ψιλή καφετιά άμμο και αγαπημένο προορισμό 
για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας. Σιγοπίνουμε 
παγωμένη μπύρα και παρακολουθούμε τους πο-
λύπλοκους ελιγμούς που εκτελούν οι πολυάριθ-
μοι surfers, «χορευτές» σε μια θαλασσινή χορο-
γραφία με διευθυντή τον άνεμο.

Ολοκληρώσαμε μια ξεχωριστή, καλοκαιρινή 
πεζοπορία, που συνδυάζει μπάνιο σε δυσπρόσι-
τες εξωτικές παραλίες και πεζοπορία σε σχεδόν 
«αφρικανικό» τοπίο, μετά από 6 περίπου ώρες 
(χρόνος περπατήματος 2 ώρες & 38 λεπτά), έχο-
ντας διανύσει 7,42 χλμ.
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Έ να υπέροχο τετραήμερο με τη συμμετοχή 
18 φίλων και μελών του ΦΟΠ. Η διαμονή 

μας έγινε στην Ανώπολη (πανέμορφο και ιστορι-
κό χωριό της περιοχής των Σφακίων) κτισμένη σε 
υψόμετρο 600 μ. σε εύφορο οροπέδιο στα νότια 
των Λευκών ορέων και καταπληκτική Κρητική φι-
λοξενία.

Την πρώτη μέρα κατεβήκαμε το φαράγγι της 
Αράδαινας (3,5 χιλιόμετρα δυτικά της Ανώπολης), 
το βαθύτερο και ένα από τα πιο απότομα φαράγ-
για του Νομού Χανίων, με ύψος τοιχωμάτων που 
ξεπερνάει τα 150 μέτρα και συνολικό μήκος 15 χλμ. 
Μια υπέροχη διαδρομή όπου η πλούσια βλάστηση, 
το φυσικό περιβάλλον και οι κατακόρυφοι βράχοι 
έκαναν το τοπίο μοναδικό.

Καταλήξαμε στην παραλία Μάρμαρα και αφού 
ξεκουραστήκαμε, ξεκινήσαμε την πορεία μας μέσω 
του μονοπατιού Ε4 για το Λουτρό, περνώντας από 
τις πανέμορφες παραλίες Λύκος και Φοίνικας. Απα-
ραίτητο το μπάνιο και με θαλάσσιο ταξί μεταβήκα-
με στην χώρα των Σφακίων όπου μας περίμεναν 2 
φορτηγάκια για να μας ανεβάσουν στην Ανώπολη.

Δεύτερη μέρα, μεταβήκαμε με τα φορτηγάκια 
στο χωριό Άγιος Ιωάννης σε υψόμετρο 800 μέτρων. 
Περπατήσαμε σε πανέμορφο πευκοδάσος, ένα 
από τα ελάχιστα στην Κρήτη, μέχρι την τοποθε-
σία Σελούδα από όπου θαυμάσαμε από ψηλά την 

υπέροχη θέα της ακτογραμμής της νότιας Κρήτης 
και το απέραντο γαλάζιο του Λιβυκού Πελάγους.

Συνεχίσαμε την πορεία μας μέχρι την στρωμένη 
με βότσαλα παραλία του Αγίου Παύλου, με κύριο 
χαρακτηριστικό το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου 
χτισμένο στην ακτή που χρονολογείται από τον 
δέκατο αιώνα.

Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Παύλος βά-
πτισε εδώ Χριστιανούς σε μία στάση του ταξιδιού 
του για τη Ρώμη. Εν συνεχεία κατευθυνθήκαμε δυ-
τικά ακολουθώντας το Ε4 μονοπάτι και μετά από 
στάση για μπάνιο καταλήξαμε στην Αγία Ρουμέλη 
όπου μας περίμενε θαλάσσιο ταξί για την επιστρο-
φή μας.

Την Τρίτη ημέρα πάλι με τα φορτηγάκια προ-
ωθηθήκαμε στην περιοχή Μαύρα Γκρέμια και ξεκι-
νήσαμε την ανάβασή μας στην ψηλότερη κορυφή 
των Λευκών Ορέων και δεύτερη στην Κρήτη, τις 
Πάχνες (2453μ.).

Η ανάβαση στο απόκοσμο τοπίο με ιδιαίτερη 
μορφολογία, μας πρόσφερε γαλήνη βλέποντας 
μόνο μια θάλασσα κορυφών.

Το απογευματάκι της ίδιας μέρας επιβιβαστή-
καμε σε λεωφορείο με προορισμό την Σούδα, και 
επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή.

Αυτό που μας έμεινε είναι η απαράμιλλη ομορ-
φιά της Κρήτης και των φιλόξενων ανθρώπων της.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κρήτη 25-28/10/2019

17
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μ ια ξεχωριστή πορεία και ανάβαση που συν-
δύαζε το ορειβατικό, πεζοπορικό και πολι-

τιστικό κομμάτι.
Η αρχή από την πηγή Μουσταφά (118μ.) στην 

αρχαία Κόρινθο και μια ιδιαίτερα απαιτητική, αν 
και από χαμηλά δεν φαινόταν, στον Ακροκόρινθο 
(575μ.). Φτάσαμε σε σημείο του Βορεινού τείχους 
στο οποίο μπορέσαμε να ανέβουμε, και από εκεί 
χωρισμένοι σε ομάδες ξεκινήσαμε την περιήγησή 
μας στα καθομολογία υπέροχα μνημεία.

Εντός του χώρου υπάρχουν σήμερα μόνο 
ερείπια παλαιότερων πύργων και διαφόρων κτι-
σμάτων, (όπως του ναΐσκου του Προφήτη Ηλία), 
υπόγειων διόδων, φρεάτων, αποθηκών και δε-
ξαμενών. Από τη τελευταία ενετική κατοχή επί 
Φραγκίσκου Μοροζίνη φέρονται κάποια κανόνια 
ένα εκ των οποίων με έτος κατασκευής 1670. Το 
πλέον αξιόλογο του χώρου αυτού είναι η λεγόμενη 
σήμερα «Δραγονέρα» δεξαμενή νερού, που πρό-
κειται για την αρχαία Πειρήνη, κατά περιγραφή 
του Παυσανία.

Η θέα από το επίπεδο αυτό είναι εξαιρετικά 
μαγευτική καλύπτοντας τον Πατραϊκό και Κορινθι-
ακό Κόλπο, τις νότιες ακτές της Στερεάς Ελλάδας, 
όλο το δυτικό τμήμα του Σαρωνικού, τη Σαλαμίνα 
και την Αίγινα.

Βγαίνοντας από την μεσημβρινή (δυτική) πύλη, 
ξεκινήσαμε την πορεία μας για το μικρό κάστρο 
Πεντεσκούφι.

(Το αντίκαστρο του Ακροκορίνθου) 1,5 χιλιόμε-
τρο νοτιοδυτικά, χτισμένο πάνω σε μυτερό βράχο. 
Τα ερείπια λίγα, με έναν τετράγωνο πύργο περι-
τριγυρισμένο από μια ακανόνιστη αυλή σε δύο επί-
πεδα που περικλείονται από τείχος. Επιστρέψα-
με στον Ακροκόρινθο και από εκεί με λεωφορείο 
μεταβήκαμε στο πολύ όμορφο χωριό Αγιονόρι για 
φαγητό.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρχαία Κόρινθος-Ακροκόρινθος-Πεντεσκούφι 21/12/2019
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τ ην Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, μέσασε ατμόσφαιρα Χριστουγεν-

νιάτικης χαράς, έγινε μια πρωτότυπη παιδική γιορτή με την προ-

βολή μιας ευχάριστης χριστουγεννιάτικης ταινίας (ΓΚΡΙΝΤΣ) για μικρούς 

και μεγάλους, στην αίθουσα του «Sine Asteras».

Τα παιδιά γέλασαν, ευχαριστήθηκαν πολύ και πήραν και τα δωράκια 

τους από τα χέρια του Προέδρου μας, ο οποίος ήταν ντυμένος «Αι Βασί-

λης» και της Γενικής Γραμματέως μας που ήταν ντυμένη «ξωτικό».

Πολλά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για τις ιδέες 

του και τους εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ με υγεία και Οι-

κογενειακή ευτυχία.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

της Φωτεινής Ιωάννου
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αναμνήσεις από την χώρα των Βάσκων

του Β. Βεργόπουλου

Ν α γυρίζεις τη γης, να βλέπεις - να βλέπεις και 
να μη χορταίνεις - καινούρια χώματα και θά-

λασσες κι ανθρώπους κι ιδέες, και να τα βλέπεις 
όλα σα για πρώτη φορά, να τα βλέπεις όλα σα για 
τελευταία φορά, με μακρόσερτη ματιά, κι έπειτα 
να σφαλνάς τα βλέφαρα και να νιώθεις τα πλούτη 
να κατασταλάζουν μέσα σου, ήσυχα, τρικυμιστά, 
όπως θέλουν, ωσότου να τα περάσει από την ψιλή 
κρισάρα του ο καιρός, να κατασταλάξει το ξαθέρι 
απ’ όλες τις χαρές και τις πίκρες σου - τούτη η 
αλχημεία της καρδιάς, είναι, θαρρώ, μια μεγάλη, 
αντάξια του ανθρώπου ηδονή...

Έκαμα μερικά ταξίδια-πνεματικές πειρατείες, 
ξεσπάσματα της καρδιάς που πονούσε, απληστία 
του ματιού που λαχτάριζε και βιάζουνταν, προτού 
να σβήσει, να δει όσο περισσότερο μπορεί νερό και 
χώμα.

Όταν σφαλνώ τα μάτια για να δω, ν’ακούσω, 
να μυριστώ και ν’αγγίξω μιά χώρα που γνώρισα, 
νιώθω να ταράζεται και ν’αναγαλλιάει

το κορμί μου, σα να ’ρχεται κοντά μου πρόσω-
πο αγαπημένο.

Ν. Καζαντζάκης (Ταξιδεύοντας)

Δανείστηκα αυτόν τον πρόλογο από τον Καζα-
ντζάκη για να επισημάνω όχι μόνο την σημασία και 
την επίδραση που έχουν τα ταξίδια αλλά και πώς 
πρέπει να τα αφουγκραζόμαστε. Το ταξίδι που κά-
ναμε ήταν εκτός από υπέροχο, ήταν λίγο κουραστι-
κό αλλά αναγκαίο για να γευτείς όλες αυτές τις συ-
ναισθηματικές φορτήσεις, την τόση μάθηση, τόση 
διαφορετική προσέγγιση στο οτιδήποτε μας προέ-
κυπτε, ήταν ένα ταξίδι άξιο να το βιώσει κανένας. 
Ήταν μοναδικό γι’αυτή την προσέγγιση στην Γαλι-
κία, στην Αστούριας, στη Ναβάρα, στην Χώρα των 
Βάσκων, τόσα μαθήματα για την ιστορία της Ισπα-
νίας, τόσα μυνήματα από την Χώρα των Βάσκων. 
Άξιο ενα τέτοιο ταξίδι ενός κομματιού της ζωής.

Ο διοργανωτής και ξεναγός μας Γιάννης Λυμ-
τσιούλης, μάστορας αυτού του ταξιδιού, μας τα-
ξίδεψε έξω απο τα καθιερωμένα, απ’τα βατά. Δεν 
μας διεκπεραίωσε ένα ταξίδι όπως σωστά το ανα-
φέρει, μας έμαθε πώς πραγματικά πρέπει να βιώ-
νεται το κάθε ταξίδι που θέλει να κάνει ο καθένας 
μας και πώς έχει όχι να κοιτάζει αλλά να βλέπει 
και προπαντώς να ακούει το κάθε τι στον δρόμο 
του ταξιδιού.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η μουσική και τα τραγούδια που συνόδευαν 
το θέμα του κάθε τόπου έδιναν κι ένα άλλο τόνο 
πραγματικότητας αφήνοντας την φαντασία σου να 
ταξιδεύει κι αυτή, εκεί ξεκινώντας από το Santiago 
de Compostela, στoν Φάρο του Ηρακλή στην La 
Coruña, στην Rias Altas, στην Gijόn, στην Covadanga, 
εκεί ψηλά στα Picos Europa, στην Altamira, στην 
Pamplona, στην μοναδική Guernica, στο Bilbao και 
Guggenheim, στην διαδρομή της βόρειας παραλίας 
μέσα από τους κόλπους και τα δάση στο απέρα-
ντο πράσινο, αντίκρυ στο απέραντο γαλάζιο του 
Βισκαïκού κόλπου, σε τόσα και τόσα μέρη. Μιά πραγ-

ματικά μοναδική εμπειρία εξ ολοκλήρου το ταξίδι μας.
Πώς να αφηγηθείς τις χιλιάδες εικόνες, την 

τόση ιστορία μέσα σε πέντε αράδες; Το καλύτερο 
βιβλίο είναι οι αναμνήσεις του ταξιδιού μας, συνε-
χίζοντάς το νοερά.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρό μας που σκέφτηκε 
αυτή την εκδρομή, το Δ.Σ. που ενέκρινε αυτή την 
εκδρομή χωρίς καμιά αντίρρηση για όλους εμάς 
που την βιώσαμε συμμετέχοντας και την ευχα-
ριστηθήκαμε ως μέσα στα βάθη του μυαλού, της 
καρδιάς και της ψυχής μας. Εύχομαι να κάνουμε κι 
άλλες πολλές τέτοιας ποιότητας εκδρομές.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΦΕΡΗ»

της Φωτεινής Ιωάννου

Με μεγάλη επιτυχία στις 18 Νοεμβρίου 2019 έλα-
βε χώρα το αφιέρωμα για τον πρώτο Έλληνα 

Νομπελίστα, ποιητή και πολιτικό Γεώργιο Σεφέρη.
Ο κύριος ομιλητής ήτο ο καθηγητής Νεοελλη-

νικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κος 
Ευριπίδης Γαραντούδης, ο οποίος με τις άπειρες 
γνώσεις του, την εξαιρετική του ομιλία και την με-
ταδοτικότητά του ανέλυσε το φαινόμενο Γεώργιος 
Σεφέρης, ούτως ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι να 
μπορέσουν να τον γνωρίσουν.

Στην συνέχεια ο Σκηνοθέτης και ηθοποιός Θα-
νάσης Χαλκιάς απήγγειλε ποιήματα του τιμώμε-
νου Νομπελίστα και τέλος η χορωδία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας υπό 

την διεύθυνση του Άρχοντα Πρωτοψάλτου Χουρ-
μουζίου Νταραβάνογλου τραγούδησε μελοποιη-
μένα ποιήματά του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και 
Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ, η εκπρόσωπος της 
Δημάρχου, η Αντιπρόεδρος κα Χρυσάνθη Σφυρή 
και ο Γενικός Γραμματέας κος Βασίλης Κατσαντώ-
νης της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. εκπρόσωποι παρατάξεων, 
φορέων και Συλλόγων.

Αξίζουν πολλά ευχαριστήρια στην συντονιστι-
κή επιτροπή επί των πολιτιστικών, στο Δ.Σ. και 
στον Πρόεδρο του Ομίλου μας για τα τόσο ωραία 
αφιερώματα που μας προσφέρουν κάθε χρόνο.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ-ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ

της Αγγελικής Παναγιώτου

1 Δεκεμβρίου 2019

Δ εκέμβριος μπήκε χειμώνας και πολλοί αρχίσαν 
προετοιμασίες για τις γιορτές των Χριστου-

γέννων. Άντε τώρα να τους πείσεις να αφήσουν 
κατά μέρος τις δουλειές και να μαζευτούμε για μια 
εξόρμηση στην ύπαιθρο. Και όμως μέχρι τελευταία 
στιγμή δήλωναν συμμετοχή για την εκδρομή στο 
Κυριάκι - Αρβανίτσα που είχαμε προγραμματίσει.

Κοντινή απόσταση, κι έτσι δεν ξεκινήσαμε πολύ 
πρωί. Μια στάση στην Αλίαρτο για καφέ. Περπά-
τημα για ξεμούδιασμα και από εκεί στην Αρβανί-
τσα. Το οροπέδιο της Αρβανίτσας στον Ελίκώνα, 
είναι ένας κρυμμένος θησαυρός της Ελληνικής 
φύσης. Εκεί καθώς ο καιρός ήταν ευνοϊκός όλοι 
περπάτησαν μέσα στα έλατα και σε ένα φυσικό 
χλοοτάπητα που δεν φύτεψε και ούτε συντήρη-
σε ανθρώπινο χέρι. Από εκεί βρεθήκαμε στη Μονή 
Οσίου Λουκά, την Αγιά Σοφιά της Ρούμελης όπως 
αποκαλούν τον ναό. Κτίσμα του 1011 με μνημει-
ώδη αρχιτεκτονική και πλούσιο διάκοσμο. Το κα-
θολικό εντυπωσιάζει από τον πλούσιο εσωτερικό 
διάκοσμο. Συνθέσεις από χρωματιστά μάρμαρα 
καλύπτουν το δάπεδο του ναού, όπως και τις κα-
τακόρυφες επιφάνειες των τοίχων. Τα λαμπρά ψη-
φιδωτά που κοσμούν τις ανώτερες επιφάνειες του 
καθολικού, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
ψηφιδωτά σύνολα της μέσο - βυζαντινής τέχνης. 
Στο χωριό Κυριάκι, χτισμένο σε ένα καταπράσινο 
τοπίο, σε υψόμετρο 720 μέτρα, στις βορειοδυτικές 

πλαγιές του Ελικώνα, άξιζε που το περπατήσαμε 
και θαυμάσαμε τις αυθεντικές ομορφιές του, όπως 
την κεντρική πλατεία με το ναό του Ιωάννη του 
Προδρόμου και τον γέρικο πλάτανο.

Καλοψημένα ντόπια κρέατα στον «Σταμάτη» 
στο κέντρο του χωριού! Ακριβώς εκεί απολαύσαμε 
το γεύμα μας.

Τι άλλο θέλαμε; Μια όμορφη ήρεμη ημέρα πέ-
ρασε μέσα στη φύση, για να γυρίσουμε ευτυχισμέ-
νοι στα σπίτια μας.
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Στις 10 Αυγούστου 2019 για τρίτη χρονιά πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία από τον Φυσιολα-

τρικό Ορειβατικό Όμιλο «Η Γκούρα» ο καθιερωμένος 
αγώνας δρόμου με εκκίνηση το χωριό Ψάρι και τερ-
ματισμό το χωριό Λυκούρεση. Συνδιοργανωτές του 
αγώνα: ο Σύλλογος Λυκουρεσαίων, ο οποίος πρό-
σφερε τα μπλουζάκια του αγώνα και το κέρασμα 
στον τερματισμό όπου έγινε και η βράβευση. Η αδελ-
φότητα Ψαραίων με την παραχώρηση της αίθουσας 
του ξενώνα στο χωριό για την έναρξη του αγώνα.

Ο Γιάννης και ο Δημήτρης Μπόρας πρόσφε-
ραν τους φυσικούς χυμούς μήλου και ροδιού.

Ο αθλητικός σύλλογος «Οι Αετοί της Γορτυνί-
ας» με την δυναμική τους παρουσία!

Στις 13 Αυγούστου 2019 ο Φυσιολατρικός Ορει-
βατικός Όμιλος «Η Γκούρα» διοργάνωσε το 9ο Φεστι-
βάλ «Μάνα Γη» υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας 
και της ΔΗΚΕΓ στον προαύλιο χώρο του Αγ. Παντε-
λεήμονος μεταξύ των χωριών Παλούμπα - Σαρακίνι.

Η εκδήλωση είχε επιτυχία παρόλο που υπήρ-
ξαν προβλήματα και πιθανή ακύρωση, τελικά 
όμως όλα προγραμματίστηκαν με επιτυχία. Ευχα-
ριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Λαγό για την πα-
ρουσία του και την ενημέρωση ως προς την εξέλι-
ξη των μονοπατιών στην περιοχή μας τονίζοντας 
την ουσιαστική σημασία τους για την πολυπόθητη 
ανάπτυξη του τόπου μας!

Ευχαριστούμε επίσης από καρδιάς όλους τους 

τοπικούς εκπροσώπους και προέδρους συλλόγων 
καθώς και όλους όσους μας τίμησαν με την παρου-
σία τους. Κατόπιν το παραδοσιακό συγκρότημα 
«Δωρικός Ρυθμός» μας διασκέδασε με τραγούδια 
που σήμερα τα περισσότερα έχουν εκλείψει από το 
παραδοσιακό ρεπερτόριο με πολύ κέφι. Όλοι τους 
νέοι άνθρωποι με παραδοσιακές φωνές και μπράβο 
τους που συνεχίζουν να αγαπούν την παράδοση!

Το φαγητό είχε άρτια επιμεληθεί η κ. Άννα Βελ-
μάχου, υπεύθυνη του παραδοσιακού καταστήμα-
τος «Το σύμπαν» στην Λυσσαρέα.

Ευχή όλων μας ο θεσμός αυτός να συνεχίσει και 
να αναβαθμιστεί και από το νέο Δήμο Γορτυνίας. 
Και του χρόνου με υγεία, θέληση και αγάπη για τον 
τόπο μας!

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΗΡΑΙΑΣ «Η ΓΚΟΥΡΑ»
9ο Φεστιβάλ «ΜΑΝΑ ΓΗ»

της Νούλης Μητροπούλου

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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«Λ ένε οι παλιοί ότι, όταν ο Θεός έφτιαχνε 
τον κόσμο, πήρε μια χούφτα από χώμα 

και το πέρασε σε σήτα. Το εύφορο πέρασε από 
αυτήν και έγιναν οι κάμποι, οι πέτρες και τα χο-
ντράδια έπεσαν στη γη και γεννήθηκαν τα Άγρα-
φα.»... δύο σειρές από βιβλίο του Τάκη Ντάσιου με 
θέμα «Στ΄ Άγραφα».

Τρίτη 23/07/2019, η παρέα της εκδρομής των 
Αγράφων αποτελούμενη από 9 φίλους και αρχηγό 
μας την Μάγια Βέττερ, συναντηθήκαμε στο ΚΤΕΛ 
Λιοσίων. Προορισμός η Καρδίτσα και από εκεί με 
ταξί στο όμορφο ορεινό χωριό Ανθηρό (παλιά ονο-
μασία Μπουκοβίτσα) χτισμένο σε υψόμετρο 900 μέ-
τρων. Στην πλατεία μας υποδέχθηκε ο Κος Γιάννης, 
ο οποίος μας διέθεσε το κτήμα του για το στήσιμο 
των σκηνών μας και την ψησταριά που χρησιμοποι-
ήσαμε δύο μέρες για το ψήσιμο του φαγητού μας.

Τετάρτη 24/07/2019, νωρίς το πρωί επιβιβασθή-
καμε στο αγροτικό του φίλου και οδηγού μας Τα-
ξιάρχη (για την περίπτωση το είχε μετατρέψει σε 
mini bus) και προωθηθήκαμε στα 1660μ. στα ριζά 
της κορυφής Σβώνη από όπου και ξεκινήσαμε την 
ανάβαση των τριών κορυφών Σβώνη (2042 μ.), 
Πουλί (1846μ.) και Παπαδημήτρη (1931 μ.). Απε-
ρίγραπτα συναισθήματα, ατενίζοντας την απέρα-
ντη θάλασσα από κορυφές και την λίμνη Πλαστή-
ρα. Μετά από περίπου 9 ώρες και 8χλμ. πορεία 

καταλήξαμε στο χωριό Καροπλέσι (910μ) όπου 
δροσισθήκαμε πίνοντας τις μπύρες μας και στη 
συνέχεια προωθηθήκαμε στο Ανθηρό.

Πέμπτη 25/07/2019, αφού μαζέψαμε τις σκη-
νές μας και αποχαιρετήσαμε το Ανθηρό και τους 
υπέροχους ανθρώπους του, προωθηθήκαμε με το 
φορτηγάκι ανάμεσα στα έλατα έχοντας απύθμε-
νους γκρεμούς αριστερά μας και δεξιά μας, στον 
αυχένα της Νιάλας 2200μ. και στο μνημείο που 
στήθηκε για να θυμίζει τη φρίκη του εμφυλίου. Το 
γεγονός συνέβη τον Απρίλιο του 1947 και καταγρά-
φηκε ως «τραγωδία της Νιάλας» ή «συμφιλίωση 
της Νιάλας». Μονάδες του Δημοκρατικού Στρατού 
με συνοδοιπόρους γέροντες και γυναικόπαιδα, έπε-
σαν σε τρομερή χιονοθύελλα, που αποδεκατισμέ-
νες υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν τη σωτηρία 
τους στα καταλύματα του Κυβερνητικού Στρατού. 
Συμφιλίωση ήταν γιατί μπροστά στην φοβερή μα-
νία της φύσης οι αντάρτες έγιναν δεκτοί από τους 
σκληρά επίσης δοκιμαζόμενους αντιπάλους τους.

Το λιτό μνημείο στη θέση της θυσίας: «Στη θέση 
αυτή έπεσαν χτυπημένοι από φοβερή χιονοθύελ-
λα αντάρτες του ΔΣΕ – στρατιώτες του κυβερν. 
Στρατού και άμαχοι πολίτες, στις 12.4.1947». Στη 
μικρή μαρμάρινη πλάκα δεξιά: «Διαβάτη που περ-
νάς άφησε εδώ ένα λουλούδι για όλους τους αδι-
κημένους του εμφύλιου».

Ξεκινήσαμε πορεία μέσω μονοπατιού για το 
χωριό Άγραφα. Σε κάποιο σημείο το μονοπάτι δυ-
στυχώς ήταν απροσπέλαστο, λόγω κατολίσθησης 
η οποία είχε προηγηθεί. Επιστρέψαμε από τα ίδια 
και συνεχίσαμε την κορυφογραμμή ψάχνοντας 
ασφαλές σημείο κατάβασης για να βρούμε πάλι 
το μονοπάτι, κάτι το οποίο δε κατέστη δυνατό. 
Έτσι συνεχίσαμε την κατάβασή μας μέσω χωμα-
τόδρομου μέχρι το χωριό Καμάρια 1470 μ., όπου 
μας παρέλαβε το φορτηγάκι και ξεκινήσαμε για 
τα Άγραφα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής με-
τράγαμε βουνοκορφές, ακολουθούσαμε την πο-
ρεία του Αγραφιώτη ποταμού και κρατάγαμε την 
αναπνοή μας βλέποντας τον γκρεμό να απλώνεται 
κάτω από τα πόδια μας. 

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ! 23 έως 29 Ιουλίου 2019

Κείμενο και φωτογραφίες του Παύλου Παναγιώτου

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Αφού φθάσαμε ταχτοποιηθήκαμε σε ξενώνες 
και στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στο πανέμορφο 
και ιστορικό χωριό. Είναι χτισμένο σε ένα οροπέ-
διο στα 880μ. στην πλαγιά του Κουκουρούντζου 
1720 μ. και κάτω από τις κορυφές Μουμζέλι και 
Κοκοτός. Εδώ είχαν τις κρυψώνες τους πολλοί 
κλεφταρματωλοί και ιδιαίτερα η ομάδα του Αντώ-
νη Κατσαντώνη (υπάρχει ανδριάντας του στον 
«Λυκαβηττό των Αγράφων», όπως ονομάζουν τον 
μικρό λόφο με το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας 
οι ντόπιοι). 

Στο χωριό και γύρω από αυτό υπάρχουν 26 εκ-
κλησίες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου 1900μ.χ. προστά-
τη του χωριού, η παμπάλαια εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου 1610μ.χ με σπάνιες αχρονολόγητες τοι-
χογραφίες και η εκκλησία της Παναγίας (Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου-1600μ.χ) σε ύψος 980μ. (στο 
καραούλι του χωριού).

Ο Άγγλος ιστορικός Φίνλεϋ έγραψε «Εκείνοι που 
κατοικούσαν στα Άγραφα είχαν χαρακτήρα ελεύ-
θερου ανθρώπου και τους ξεχώριζε θάρρος και 

πνεύμα ανεξαρτησίας σε τέτοιο βαθμό που δεν 
συναπαντιόταν στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας»

Παρασκευή 26/07/2019, αφού πήραμε το πρωι-
νό μας και φύγαμε από τους ξενώνες μια ομάδα 
τεσσάρων ατόμων ξεκίνησε ανάβαση στον Κου-
κουρούντζο 1720 μ., μέσω του μονοπατιού της 
Νιάλας. Σε κάποιο σημείο άρχισε η ελεύθερη και 
πολύ δύσκολη ανάβαση, λόγω της καταστροφής 
του μονοπατιού από κατολισθήσεις και η ακόμη 
πιο δύσκολη κατάβαση. Η υπόλοιπη ομάδα ξεκίνη-
σε κατηφορική πορεία μέχρι τον Νερόμυλο με τις 
πέστροφες, αφού πέρασε από το Πετρογέφυρο (η 
ύπαρξή του χρονολογείται πάνω από 150 χρόνια) 
και δίπλα στον Αγραφιώτη ποταμό.

Το απόγευμα όλοι μαζί μεταβήκαμε με το φορ-
τηγάκι στο χωριό Επινιανά (Πιγκιανά στην τοπική 
διάλεκτο) Ευρυτανίας 1050μ. τα οποία είναι χτι-
σμένα στις πλαγιές της Φτέρης, της οροσειράς 
των Αγράφων. Τακτοποιηθήκαμε στον Παραδοσι-
ακό ξενώνα του Κώστα Γατζούδη και σε σκηνές και 
το βράδυ απολαύσαμε το πολύ ωραίο φαγητό με 
κουβεντούλα και πειράγματα.

Σάββατο 27/07/2019. Η ομάδα ξεκίνησε για την 
πορεία στο Φαράγγι του Ασπρορέματος. Το μο-
νοπάτι ξεκινάει λίγο πριν το χωριό Επινιανά. Ένα 
εντυπωσιακό φαράγγι με μήκος περίπου 3χλμ. και 
βάθος 300-350μ. που διασχίζεται από τον ποταμό 
Ασπρόρεμα, παραπόταμο του Αγραφιώτη. Κατά 
μήκος της κοίτης υπάρχει πυκνή βλάστηση από 
πλατάνια, βελανιδιές κ.λπ.

Αρχίζοντας την πορεία ανηφορίζουμε και φτά-
νουμε σε ράχη. Από εκεί έχουμε μία απίθανη θέα 
στο Ασπρόρεμα το οποίο είναι κατάφυτο. Μία 
έντονη και πολύ ωραία μυρουδιά μας τυλίγει. Στη 
συνέχεια το μονοπάτι μένει ψηλά στην αριστερή 
όχθη. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο το μονοπάτι ήταν 
η μόνη δίοδος για τα απομονωμένα χωριά των 
Αγράφων. Σήμερα δεν συντηρείται, με αποτέλε-
σμα ορισμένα τμήματα του να έχουν καταρρεύσει. 
Το τέλος του μονοπατιού έχει καταρρεύσει ολό-
κληρο, αλλά είμαστε πια χαμηλά και κατεβαίνου-
με στο ρέμα. Δροσιστήκαμε κάνοντας μπάνιο στα 
κρύα νερά και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. 

Κυριακή 28/07/2019, αφού αφήσαμε τα Επι-
νιανά επισκεφθήκαμε την Μονή της Παναγίας 
Στάνας από τα ομορφότερα θρησκευτικά μνη-
μεία των Αγράφων, κυριολεκτικά κρυμμένη σε μια 
σπηλιά του απόκρημνου βράχου, προστατευμένη 
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από ψηλά δέντρα. Είναι γνωστή ως Μονή Στάνας, 
ονομασία που οφείλεται πιθανότατα στις στάνες 
των κτηνοτρόφων που υπήρχαν στην περιοχή 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας ή στην παράδο-

ση που τη συνδέει με το χωριό Στάνος της Αιτω-
λοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η ίδρυσή της σχε-
τίζεται με την ιστορία της θαυματουργής εικόνας 
της Γέννησης της Θεοτόκου, που κατά μία 

άποψη βρέθηκε στη σπηλιά από κτηνοτρόφους 
τον 12ο αιώνα ή μεταφέρθηκε εδώ από τον Στάνο 
για να προστατευθεί, την περίοδο της εικονομαχίας. 
Η μονή φαίνεται ότι κτίστηκε τον 15ο ή 16ο αιώνα, 
εποχή που όλη η ορεινή Ευρυτανία ήταν πυκνά κα-
τοικημένη και γνώριζε μεγάλη ακμή, καθώς οι Οθω-
μανοί είχαν εγκατασταθεί σε πιο πεδινές περιοχές.

Στη συνέχεια συνεχίσαμε με σκοπό να περπατή-
σουμε στη τοποθεσία Τρύπα, αλλά δυστυχώς λόγω 
έργων οδοποιίας το μονοπάτι ήταν εντελώς κατε-
στραμμένο και ήταν αδύνατη η κατάβασή μας. Συνε-
χίσαμε λοιπόν με το φορτηγάκι για την Δυτική Φρα-
γκίστα περνώντας από το χωριό Κρέντη και αφού 
κάναμε μια στάση για μπάνιο στο ποτάμι. Τακτοποι-
ηθήκαμε σε ξενώνες και αφού περιηγηθήκαμε στο 
χωριό φάγαμε βραδινό λίγο στεναχωρημένοι γιατί 
στην ουσία το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του.

Δευτέρα 29/07/2019, νωρίς το πρωί με το ΚΤΕΛ 
μεταβήκαμε στο Καρπενήσι και από εκεί στην Αθή-
να, γράφοντας τον επίλογο από ένα εξαιρετικό 
6ήμερο που μας έκανε πιο πλούσιους σε εντυπώ-
σεις, εμπειρίες, γνώσεις και φυσικά ικανοποίηση. 
Τα ασταμάτητα άλλωστε, τραγούδια μέσα στο 
φορτηγάκι όλες αυτές τις ημέρες ήταν αδιάψευ-
στος μάρτυρας μιας εκδρομής που την χαρήκαμε 
με το παραπάνω.
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Τ ην 22/09/2019 μέλη του συλλόγου μας πραγματοποίησαν την τρίτη τους ανάβαση από Γκορτσιά 
(1.100 μ.) στις «Κολοκυθιές» (1.600 μ.) με σκοπό να καθαρίσουν την πηγή και την δεξαμενή νερού 

που είχαν κάνει τα παλιά μέλη του συλλόγου το 1985. Η πηγή καθαρίστηκε, το ίδιο και η δεξαμενή και το 
νερό πλέον τρέχει διαμέσου των σωλήνων.

Την 03/11/2019 πραγματοποιήθηκε κοινή ανάβαση-διάσχιση με τον Φυσιολατρικό Όμιλο Βόλου «Ο 
ΠΑΝ» στην διαδρομή Παλαιοί Πόροι (600 μ.) με τελικό προορισμό την Κρανιά (620 μ.). Μία πανέμορφη 
διαδρομή 5 περίπου ωρών που εντυπωσίασε όλους τους συμμετέχοντες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 
Δ.Σ. και τα μέλη του Φυσιολατρικού Βόλου για την άρτια οργάνωση και συνεργασία κατά την διάρκεια 
της διαδρομής.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Μ ικροί σαν ήμασταν, τα καλοκαίρια πολλές 
φορές πηγαίναμε εκδρομή για μπάνιο στα 

Σελίνια στη Σαλαμίνα και προσκύνημα στη Φανε-
ρωμένη.

Από την ιστορία πάλι γνωρίζαμε το νησί για τη 
μάχη – νίκη των Ελλήνων της Ναυμαχίας της Σα-
λαμίνας. Ποτέ όμως δεν είχαμε επισκεφθεί το νησί, 
και τα ιστορικά σημεία του. Είπαμε λοιπόν, πάμε 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, αλλά να επισκεφθούμε τα αξιοθέατα 
της. Ξεκινήσαμε πρωινό, φθάνοντας στο Πέραμα 
και με το καράβι της γραμμής σε 15’ λεπτά, βρε-
θήκαμε στο λιμάνι του νησιού ΠΑΛΟΥΚΙΑ. Εκεί μας 
περίμενε η ξεναγός Κα Μίχα, γεννημένη και μόνιμος 
κάτοικος, η οποία ανέλαβε το έργο της ξενάγησης, 
και απεδείχθη ότι είναι μια εξαιρετική ξεναγός, άρι-
στα καταρτισμένη στο επάγγελμά της.

Πρώτος σταθμός το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Σαλαμίνας. Το διατηρητέο κτήριο του πρώην 
1ου Καποδιστριακού Σχολείου του νησιού ανακα-
τασκευάστηκε πλήρως, σύμφωνα με τις προδια-
γραφές ενός σύγχρονου μουσείου. Τα ευρήματα 
που φιλοξενεί στην μόνιμη έκθεσή του αποτελούν 
δείγμα της ένδοξης ιστορίας της Σαλαμίνας. Επό-
μενος σταθμός μας το Μοναστήρι Αγίου Νικολά-
ου Σαλαμίνα, που Ξαναγεννήθηκε μετά από 130 
χρόνια. Μέσα στο υπέροχο πευκόδασος, σε σημείο 
που απλώνεται η θέα προς τον κόλπο του νησιού, 
που υπήρξε καταφύγιο καταδιωκόμενων κατά την 

επανάσταση. Η μοναχή Χυστονύμφη, μας υποδέ-
χθηκε ,στην αυλή της Μονής προσφέροντας καφέ, 
νερό και ότι άλλο για να μας ευχαριστήσει.

Μας έκανε μια σύντομη αναφορά για την ιστο-
ρία του μοναστηριού, καθώς και για τον θρύλο με 
τα «μπουριά». Ένας θρύλος συνοδεύει αυτό το μο-
ναστήρι. Στην αυλή του υπάρχει το καταβάσιο που 
πολλοί το συνδέουν με τον αρχαίο ναό της Εκάτης 
που υπήρχε στην περιοχή, αλλά και με το παλάτι του 
Αίαντα. Ο θρύλος λέει ότι μπορεί να συνδεόταν με 
στοές και με τη σπηλιά του Ευριπίδη. Πλησιάζοντας 
προς τα ΚΑΝΑΚΙΑ της Σαλαμίνας, είναι το μοναδικό 
Μυκηναϊκό ανακτορικό συγκρότημα ταυτισμένο με 
το βασίλειο του Αίαντα. Πρόκειται για ολόκληρο σύ-
στημα δωματίων σε παράλληλες σειρές. Ως σήμερα 
έχουν ανιχνευθεί 45 δωμάτια και βοηθητικοί χώροι. 
Το βασίλειο του Αίαντα. Εκεί μας έγινε μια ανεπανά-
ληπτη ξενάγηση. Στην παραλία Κανάκια γευματί-
σαμε, και μερικοί τολμηροί έκαναν και μπάνιο. Κατά 
την επιστροφή μας σταματήσαμε στον Τύμβο των 
Σαλαμινομάχων, αφιέρωμα μνήμης για την ιστορική 
ναυμαχία. Μια αναμνηστική φωτογραφία, και άρχι-
σε ο δρόμος της επιστροφής μας, κάνοντας μια στά-
ση στη Μονή Φανερωμένης και ένα ακόμη αξιοθέατο 
είναι το Μουσείο σπίτι και η προτομή του Άγγελου 
Σικελιανού, δίπλα στη θάλασσα.

Επιστρέψαμε χαρούμενοι, γιατί περάσαμε μια 
υπέροχη ημέρα, με λίγες ώρες ξενοιασιάς.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ

της Αγγελικής Παναγιώτου

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Σ υνεχίσαμε τις δράσεις μας και το δεύτερο 
εξάμηνο του 2019, πραγματοποιώντας όλες 

τις εξορμήσεις μας, ανεβαίνοντας βουνά, διασχί-
ζοντας φαράγγια, κάνοντας επισκέψεις και ξε-
ναγήσεις σε ναούς, μοναστήρια, αρχαιολογικούς 
χώρους και εορτάζοντας τα 90 χρόνια από την 
ίδρυση του Ομίλου μας.

Ιούλιο, πραγματοποιήσαμε την επιθυμία της 
προέδρου μας να ανέβει Όλυμπο, έτσι διοργανώ-
σαμε μια εξόρμηση διαφορετική. Την πρώτη μέρα 
περπατήσαμε στους καταρράκτες του Ορλιά, που 
ήταν μια φανταστική διαδρομή, και μετά συνεχίσα-
με για την Ελασσόνα. Την δεύτερη μέρα ξεκινήσαμε 
από την Ελασσόνα και με 4x4 φτάσαμε μετά από 1 
ώρα περίπου στο καταφύγιο ανάγκης «Χρηστάκη» 
στα 2450 μ. Από εδώ είχαμε 3 ομάδες, η μία που 
περπάτησε και ανέπνευσε τον αέρα του Ολύμπου, 
η δεύτερη που πήγε στην κορυφή Σκολιό στα 2912 
και η τρίτη, η δυνατή, έφτασε στον Μύτικα στα 
2919. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Την τρίτη μέρα 
περπατήσαμε από το ξενοδοχείο μας μέχρι την 
Παναγία την Ολυμπιώτισσα και χαρούμενοι πή-
ραμε τον δρόμο της επιστροφής με μια ενδιάμεση 

στάση για μπάνιο και φαγητό στον Θεολόγο.
Σεπτέμβριο, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας, με 

πρώτη εξόρμηση την διάσχιση του Αχέροντα πο-
ταμού. Παρασκευή αναχωρήσαμε αργά το από-
γευμα για την Καστροσυκιά όπου κάναμε τις δια-
νυκτερεύσεις μας. Την επόμενη μέρα πήγαμε στην 
Γλυκή όπου πεζοπορώντας όλη η ομάδα, δίπλα 
στον Αχέροντα φθάσαμε μέχρι την σκάλα της Τζα-
βέλαινας και από εδώ η μία ομάδα γύρισε πίσω, 
και η δεύτερη φθάνοντας στην γέφυρα του Ντάλα, 
κατέβηκε στο ποτάμι, όπου σε αρκετά σημεία χρει-
άστηκε να κολυμπήσει σε βαθύ νερό, μέχρι το φα-
ράγγι. Η δεύτερη ομάδα, γύρισε πίσω στην Γλυκή 
και συνέχισε από άλλο μονοπάτι μέχρι το φαράγγι 
του Αχέροντα όπου συναντήθηκαν οι δύο ομάδες. 
Στην συνέχεια κάναμε rafting, και το απόγευμα 
πήγαμε για βόλτα και φαγητό στην Πρέβεζα. Την 
Κυριακή το πρωί αναχωρήσαμε για την Αμμουδιά 
από όπου εδώ με βάρκα κάναμε βόλτα στις εκβο-
λές του Αχέροντα αλλά βγήκαμε και στην ανοιχτή 
θάλασσα όπου είδαμε την σπηλιά της Περσεφόνης 
και το «ρόπαλο» του Ηρακλή. Αφού κολυμπήσαμε 
και φάγαμε πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Δραστηριότητες 2019 Β΄ εξάμηνο

Κείμενα – φωτογραφίες: Καίτη Λαρεντζάκη

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Επόμενη εξόρμηση, ήταν στην περιοχή του Φε-
νεού, που δεν χαρακτηρίζεται τυχαία «Κορινθιακή 
Ελβετία» και συγκεκριμένα ήταν στην λίμνη Δόξα, 
σε ένα καταπράσινο μονοπάτι κατάφυτο από μαύ-
ρα πεύκα, έλατα, καστανιές αλλά και πλατάνια. Σε 
πολλά σημεία της διαδρομής μας απολαύσαμε την 
θέα της λίμνης από ψηλά. Η δεύτερη ομάδα, πεζο-
πορώντας, επισκέφθηκε το μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου και έκανε τον γύρο της Λίμνης μέχρι το 
εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου.

Στο τέλος του μήνα συμμετέχουμε για καλό 
σκοπό, «στον αγώνα ενάντια του καρκίνου του 
μαστού» στα 10, στα 5 και στα 2 χλμ.

Ο Οκτώβρης ξεκινάει με μια εξόρμηση στην πε-
ριοχή της Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα στο Ελευθε-
ροχώρι, από όπου ξεκίνησε η πεζοπορία μας και 
περνώντας όμορφο δάσος, μικρά λιβάδια και το 
καταφύγιο και διασχίζοντας την λίμνη της Νευρό-
πολης καταλήξαμε στο Παλαιοχώρι μέσα από πα-
λιό καλντερίμι που όμως είχε καταστραφεί και από 
εδώ και πέρα η βλάστηση ήταν χαμηλή με δρυς και 
κουμαριές, η θέα όμως προς τον Παρνασσό και την 
Γκιώνα μας αποζημίωσε. Η δεύτερη ομάδα έφθασε 
στην λίμνη της Νευρόπολης όχι από το μονοπάτι 
αλλά από χωματόδρομο. Μετά το Παλαιοχώρι κα-
ταλήξαμε για αναπλήρωση στην Αμφίκλεια.

Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου μας βρίσκει 
στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, Πρώτη επί-
σκεψη ήταν στην μονή της Παναγίας της Κορώνης 
και στην συνέχεια πεζοπορούμε μέσα από ένα 

όμορφο μονοπάτι από την περιοχή Τσαρδάκι και 
καταλήγουμε στο Μοσχάτο. Η δεύτερη ομάδα έκα-
νε μια παραλίμνια διαδρομή στην περιοχή. Στην 
συνέχεια έχουμε επίσκεψη στο Λαμπερό για καφε-
δάκι και βραδάκι φτάσαμε στα όμορφα Τρίκαλα. 
Δεύτερη μέρα πηγαίνουμε στον αυχένα του Αγίου 
Νικολάου (στα Βόρεια Άγραφα) και μέσα από κα-
ταπληκτικό μονοπάτι, διασχίζοντας καταρράκτες, 
την γέφυρα του Ανθοχωρίου και δάσος που σε όλη 
την διαδρομή του ήταν παράλληλα με ποταμά-
κι, τερματίσαμε στο Ανθοχώρι. Η δεύτερη ομάδα 
ανέβηκε το φαράγγι και έφθασε στον πρώτο και 
δεύτερο καταρράκτη και επέστρεψε από το ίδιο 
μονοπάτι. Στην συνέχεια προορισμός μας ήταν η 
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Πεζούλα, αλλά στάθηκε αδύνατον να την πλησιά-
σουμε από τον κόσμο... Δευτέρα πρωί έχουμε έναν 
αστικό περίπατο στα αξιοθέατα των Τρικάλων, 
όπου είχαμε ατυχίες, καθώς το ρολόι στο φρούριο 
ήταν κλειστό για επισκευή το μονοπάτι γύρω από 
το φρούριο ήταν κλειστό λόγω κατολίσθησης, έτσι 
επισκεφθήκαμε το κάστρο, κάναμε μία μικρή βόλ-
τα σε κάποιο άλλο μονοπάτι, γύρω από το κάστρο 
και συνεχίσαμε για το Βαρούσι, περπατήσαμε 
μέσα στα στενά, περάσαμε τα Μανάβικα, φωτο-
γραφίσαμε την τοιχογραφία του Τσιτσάνη και βολ-
τάραμε στον Ληθαίο. Στην συνέχεια επισκεφθή-
καμε και ξεναγηθήκαμε στο Κουρσούμ Τζαμί, στο 
δίδυμο οθωμανικό λουτρό και στον πάνω όροφο, 
στο μουσείο Τσιτσάνη. Συνεχίσαμε για την Ανάβρα 
που τόσα έχουν ακουστεί… Περπατήσαμε μέχρι 
τις πηγές, ήταν πολύ ωραία αλλά δεν είχαμε χρόνο 
να περπατήσουμε όλο το περιβαλλοντικό πάρκο 
Γούρας, παρά ένα μέρος, που δυστυχώς η εγκα-
τάλειψη άρχισε να φαίνεται. Έτσι άλλο ένα τριή-
μερό μας ήταν επιτυχές... Ο Νοέμβρης έχει πολλές 
δραστηριότητες. Στις 3 του μήνα συμμετέχουμε 
στην «Ανάβαση Ψυχής» στο «μονοπάτι της Ηρώς», 
μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη 
Κυριακή του μήνα. Ήταν μια αρκετά απαιτητική 
διαδρομή, με πολύ κάθετη ανηφόρα. Μετά το τέ-
λος της πεζοπορίας, η εκδήλωση συνεχίστηκε με 
ομιλίες, φαγητό και μουσική. Μια πολύ καλά οργα-
νωμένη εκδήλωση από τους γονείς της Ηρώς και 
τους εθελοντές του μονοπατιού.

Στις 10 του μήνα, τρέχουμε για καλό σκο-
πό, γιατί «σημασία δεν έχει πως τρέχεις αλλά 

γιατί τρέχεις» στα 5 χλμ του Μαραθωνίου της 
Αθήνας.

Στις 15/11 έχουμε τον εορτασμό των 90 χρό-
νων του ομίλου μας από την ίδρυσή του. Στις 
23/11 πάμε για μανιταρογνωσία στην Οίτη, και 
συγκεκριμένα έξω από την Καστανιά σε ένα ξέ-
φωτο όπου με την θέα του Αετού και της Πάθε-
νας από την μία και της Γκιώνας και των Βαρδου-
σίων από την άλλη, μάθαμε για τις ρούσουλες, τα 
άγρια πλευρώτους, τα ροπαλάκια αλλά και για 
λακτάριους, τα οποία οι τολμηροί, δοκιμάσαμε 
στην συνέχεια... 

Η πρώτη εξόρμηση του Δεκεμβρίου είναι πολι-
τιστική, όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια. 
Κάναμε επίσκεψη και ξενάγηση με πιστοποιημένη 
ξεναγό στην Αρχαία Μεσσήνη. Η Αρχαία Μεσσήνη 
είναι μια από τις πιο καλά διατηρημένες και ση-
μαντικές πόλεις της αρχαιότητας… Το θέατρο της 
Μεσσήνης είναι από τα μεγαλύτερα της αρχαιό-
τητας. Το πλάτος του φτάνει τα 98,60 μ. ενώ η 
διάμετρος της ορχήστρας τα 23,46 μ. Μετά την 
ξενάγηση καταλήξαμε την Καλαμάτα για φαγητό 
και καφεδάκι.

Η τελευταία πεζοπορία του έτους, όπως άλ-
λωστε κάνουμε τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει 
και τον στολισμό δέντρου σε φυσικό περιβάλλον 
με οικολογικά παιχνίδια. Φέτος το δέντρο μας το 
στολίσαμε στην περιοχή της Κορινθίας, σε πεζο-
πορία που ξεκίνησε δίπλα από το θεματικό πάρκο 
«Ράντσο» και προορισμό την κορυφή της Ανάλη-
ψης και της Τζαλίκα. Έτσι έληξε μια πετυχημένη 
χρονιά του Ομίλου μας...
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Ο γδόντα πέντε χρόνια δημιουργικής και ανο-
δικής πορείας διέγραψε ο Φυσιολατρικός 

Όμιλος Βόλου ο «Παν»! Με πίστη και αφοσίωση, 
με άπειρο εθελοντισμό δεκάδες συμπολίτες μας ερ-
γάσθηκαν και εργάζονται για την ανάπτυξη και την 
εδραίωση της φυσιολατρίας. Φυσιολατρία που το 
βασικό της μήνυμα εμπερικλείεται στο τρίπτυχο: 
«Γνωρίζω τον τόπο μου, τον αγαπώ και τον προ-
στατεύω!». Με τις χιλιάδες εκδρομές του ο Παν 
συνετέλεσε ώστε πλήθη Βολιωτών να έρθουν σε 
επαφή με τις ομορφιές της πατρίδας μας, τη γοη-
τευτική της φύση και την αστείρευτη πολιτιστική 
της κληρονομιά. Με την ανέγερση του καταφυγίου 
στα Χάνια Πηλίου και τη φιλοξενία χιλιάδων πεζο-
πόρων και φυσιολατρών από όλη την Ελλάδα, με 
πάμπολλες πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, πραγμάτωσε με επιτυχία την ιστορική του 
αποστολή και γνώρισε τις ομορφιές του Πηλίου και 
της Μαγνησίας σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας 
αλλά και ξένους.

Κριτήριο βασικό της διοργάνωσης μιας εξόρ-
μησης από τους εκάστοτε υπεύθυνους συνοδούς 
αποτέλεσε και αποτελεί η ποιότητα και η ψυχα-
γωγία, με την πραγματική έννοια του όρου (αγωγή 
της ψυχής) και η γνωριμία της όμορφης πατρίδας 
μας στην κάθε γωνιά της.

Τα μέλη του «Πανός» είναι ταξιδιώτες της ίδιας 
τους της ζωής και όχι απλά καταναλωτικοί του-
ρίστες. Εξάλλου, όπως είπε και ο άγιος Αυγουστί-
νος:«Ο κόσμος είναι ένα βιβλίο κι εκείνοι που δεν 
ταξιδεύουν διαβάζουν μόνο μια σελίδα του».

Δεκάδες αστοί έμαθαν μέσα από τον Πάνα να 
αγκαλιάζουν τη φύση.

Έμαθαν να αφήνονται στο χάδι του αέρα, στην 
απαλότητα της βροχής, τη μυρωδιά του χώματος. 
Έμαθαν να δέχονται δώρα που η πόλη τούς στέρη-
σε αλλά η ζωοδότρα φύση παρέχει αφειδώς και χω-
ρίς το παραμικρό αντίτιμο. Έμαθαν να αγαπάνε την 
πατρίδα τους , την Ελλάδα, έμαθαν να αγαπούν και 
την τυχόν περιπέτεια που θα προκύψει, γνωρίζουν 
και ανακαλύπτουν απίστευτες κρυμμένες ομορφιές 
της πατρίδας μας. Επιστρέφουν πάντα κουρασμέ-
νοι σωματικά στις εστίες και στην καθημερινότητά 
τους αλλά με την ψυχή τους ξεκούραστη και με τα 
μάτια τους γεμάτα εικόνες που κανένας ζωγράφος 
δεν μπορεί να αποτυπώσει, όπως η φύση.

Είναι πράγματι πολυσήμαντο το γεγονός ότι 
ένα επαρχιακό φυσιολατρικό σωματείο, όχι μόνο 
κατόρθωσε να ζήσει ογδόντα πέντε ολόκληρα χρό-
νια αλλά και να διανύσει μια πλούσια και καρπο-
φόρα σταδιοδρομία σε έναν ταραγμένο εικοστό αι-
ώνα που περιελάβανε για τη χώρα μας πολέμους, 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ «Ο ΠΑΝ»
85 χρόνια δημιουργικής πορείας

1934-2019

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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κατοχή, εμφύλιο και φτώχεια και έναν καινούριο 
εικοστό πρώτο αιώνα που τα τελευταία χρόνια 
περνάμε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Παρ’ όλες 
τις οικονομικές δυσκολίες τα μέλη του Ομίλου μας 
κατόρθωσαν να στεγάσουν το σύλλογο σε ιδιόκτη-
τα γραφεία, να συντηρούν και να ανανεώνουν το 
ιδιόκτητο καταφύγιο στα Χάνια Πηλίου, να οργα-
νώνουν εξορμήσεις με οδηγό πάντα το ζήλο και 
τον ενθουσιασμό τους για δόσιμο και την μετάδοση 
της αγάπης για τη φύση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο μεγάλος έπαινος 
ανήκει στους ιδρυτές και τους πρωτοπόρους του 

Ομίλου, που με πολύ εθελοντισμό και αυταπάρ-
νηση και χωρίς καμιά οικονομική βοήθεια από το 
κράτος κατόρθωσαν να παραδώσουν στην επόμε-
νη γενιά εύρωστο και ανεξάρτητο τον Όμιλο.

Εμείς, που παραλάβαμε την σκυτάλη πριν από 
δεκαπέντε χρόνια τους τιμούμε και τους μνημονεύ-
ουμε πάντα και αισθανόμαστε περήφανοι που συ-
νεχίζουμε το έργο τους αλλά και το εμπλουτίζουμε 
με καινούριες, δημιουργικές δράσεις.

Στις καινούριες δραστηριότητες ανήκουν:
•  η ολιγομελής, δυναμική, καθαρά ορειβατική ομά-

δα, που κατακτά όλο και πιο δύσκολες κορυφές 
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και στόχους, σε δύσκολες αναβάσεις με χιόνια, 
ειδικό εξοπλισμό και ρίσκο

•  οι ειδικές δραστηριότητες κανιονιγκ, ράφτιγκ, 
κανό, ποδηλασία, αναρρίχηση

•  η διάνοιξη και συντήρηση των μονοπατιών
•  οι πολιτιστικές εξορμήσεις που στόχο έχουν να 

γνωρίσουμε τα αξιοθέατα και τους αρχαιολογι-
κούς και ιστορικούς χώρους καταρχάς του τό-
που μας και στη συνέχεια των γειτονικών μας 
νομών και όλης της Ελλάδας, η παρακολούθηση 
θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών κ.λ.π.

•  η διοργάνωση ομιλιών, παρουσίαση φωτογρα-
φιών και εντυπώσεων από τις εξορμήσεις

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε το φωτει-
νό παράδειγμα του «Πανός» ως προς την ομαδι-
κότητα, τον εθελοντισμό, την κοινοκτημοσύνη, τη 
συνετή οικονομική διαχείριση, τη συντροφικότητα, 
την αλληλοβοήθεια και την αγάπη προς τον πλησί-
ον θα δείχνει το δρόμο στις επόμενες γενιές.

Ένα παράδειγμα που πρέπει οπωσδήποτε 
να βρει μιμητές για να μην ξεχαστεί και χαθεί 
η αληθινή έννοια της λέξης «άνθρωπος» ως κοι-
νωνικού όντος. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
ο εγκλεισμός του σύγχρονου ανθρώπου στις με-
γαλουπόλεις, η μοναξιά του πλήθους, ο κατα-
ναλωτισμός και η αποξένωση οδηγούν το σύγ-
χρονο άνθρωπο σήμερα περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε στη συσπείρωση και στη δραστηριοποί-
ηση σε ομαδικές δράσεις. Οι ταπεινές πλην τίμι-
ες εξορμήσεις του Πανός - με το χαμηλό κόστος 
τους στους δύσκολους καιρούς της οικονομικής 
κρίσης-αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο, που 
μπορεί να οδηγήσει σε θετική και συναισθημα-
τική φόρτιση.

Ας καταβάλλουμε λοιπόν όλοι-φίλοι, απλά μέλη 
και διοικητικό συμβούλιο-κάθε δυνατή προσπά-
θεια ώστε ο Όμιλός μας να συνεχίσει απρόσκοπτα 
το δρόμο της προόδου και της ανόδου για να φθά-
σει αίσια και θριαμβευτικά στον αιώνα ζωής!!!
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Ο Όμιλός μας πραγματοποίησε στο δεύτερο 
εξάμηνο του 2019 τις ακόλουθες εξορμήσεις:

•  Ένα 7/ήμερο στην Κρήτη, με ανάβαση στον 
Ψηλορείτη, επίσκεψη σε Σπιναλόγκα και Γραμ-
βούσα και πεζοπορίες και ξεναγήσεις στους νο-
μούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

•  9/ήμερη εκδρομή στο εξωτερικό στις 3 πρωτεύ-
ουσες Βουδαπέστη - Πράγα – Βιέννη.

•  Ένα διήμερο σε Επίδαυρο και Ναύπλιο και πα-
ρακολούθηση της παράστασης «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» από 
το Εθνικό θέατρο.

•  Συμμετοχή στην 79η Π.Ο.Σ. στον Ελικώνα Βοιω-
τίας.

•  Συμμετοχή στην 8η Θεσσαλική Ορειβατική Συ-
νάντηση στα Άγραφα Καρδίτσας - (Βουτσικάκι).

• Ένα 7/ημερο στην Πάτμο, Λειψούς, Αρκιούς.

•  Ένα διήμερο στη Βάλια Κάλντα (Βωβούσα, Αρ-
κουδόρεμα, Λίμνη Αώου).

•  Ένα διήμερο στην περιοχή του Πεντάλοφου Κο-
ζάνης και διάσχιση του όρους Βόιο.

•  Ένα τριήμερο στην Πελοπόννησο (Βουραϊκός, 
Χελμός, Καλάβρυτα).

•  Ένα πολιτιστικό τριήμερο στην Αττική (Ελευσί-
να, Βραυρώνα, Υμηττός).

•  Πολλές ημερήσιες εξορμήσεις στη Μαγνησία 
και στους γειτονικούς νομούς

Πιέρια: Άνω Μηλιά - Χτένι, Κάτω Όλυμπος: Π. 
Πόροι - Κρανιά,

Μαυροβούνι Λάρισας: Έλαφος - Σκλήθρο,

Κίσσαβος: Τέμπη – Αμπελάκια - κάστρο Ωριάς,

Ράφτινγκ στον Αλιάκμονα και πεζοπορία στα 
Καμβούνια όρη

Όλυμπος: Αγ. Απόστολοι – Ίταμος - Αγ. Κόρη

Οίτη: Παύλιανη

Πήλιο: Αργαλαστή - Μετόχι - Λαύκος και Χάνια 
- Μακρυρράχη

Ορειβατικές εξορμήσεις:

Σαβ. - Κυρ. 7-8/9/2019

ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μικρό Χωριό - Κόψη Αηλιάδων – Χελιδόνα -  
Μ. Χωριό

Σαβ.-Κυρ. 21-22/9/19

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Κονιάκος - Κοράκια – Όρνιο – Κοκκινιάς - Ασανσέρ 
- Αθ. Διάκος

Κυριακή 6/10/19

ΧΑΤΖΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μεσοχώρα - Κόψη Χατζή - Μεσοχώρα

Σαβ. - Κυρ. 20/10/19

ΑΥΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νεραϊδοχώρι – Μαρόσα – Αυγό - Δροσοχώρι

Σαβ. - Κυρ. 2-3/11/19

ΜΠΕΛΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άνω Πορόια – Καρτάλι - Άνω Πορόια

Κυριακή 17/11/19

ΑΓΡΑΦΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σάικα - Β. Κόψη Σβόνης - Πουλί - Παπαδημήτρης

Κυριακή 1/12/19

ΟΘΡΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τσατάλι- -Πήλιουρας – Γκιούζι - Γερακοβούνι – 
Τσατάλι

Κυριακή 15/12/19

ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κοκκινοπηλός - Κόψη Άνθιμου – Κίτρος -  
Κοκκινοπηλός

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ «Ο ΠΑΝ»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Η Παύλιανη, το μικρό χωριό στις πλαγιές της 
ΟΙΤΗΣ, με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

της, είναι ένας πολύχρωμος οικισμός βγαλμένος 
σαν από πίνακα ζωγραφικής με έλατα, πλατάνια 
και γάργαρα τρεχούμενα νερά, ένας μικρός πα-
ράδεισος.

Τα τελευταία χρόνια αυτό το κάποτε άγνωστο 
χωριό έχει αλλάξει χάριν της δραστηριότητας του 
Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Παύλιανης, 
που αποτελείται από νεαρά, πρόθυμα, ακούραστα 
μέλη και με το έργο τους και τα επιτεύγματά τους 
έχουν κάνει το χωριό γνωστό σε όλη την Ελλάδα, 
προσελκύουν δε όλο και περισσότερους επισκέπτες. 
Με σκληρή δουλειά, εργατικότητα και προσπάθεια 
έφτιαξαν το φυσικό πάρκο δίπλα στο ποταμάκι, 
την κρεμαστή μουσική γέφυρα, ελατοσκέπαστα και 
πλατανοσκέπαστα μονοπάτια και τις μοναδικές δι-
ακοσμήσεις και τις διάφορες ατάκες σε όλο το χω-
ριό. Θαυμάζει κανείς την ευρηματικότητα και την 
ευστροφία τους για αυτό το υπέροχο έργο τους.

Αποκορύφωμα όλων των επιτευγμάτων τους 
είναι η κατασκευή του «Game of Throns» από την 

ξένη τηλεοπτική σειρά, ή του «Σιδερένιου Θρό-
νου» όπως λένε οι ίδιοι. Αυτό ήταν ένα μεγαλε-
πήβολο και μακρινό έργο του συλλόγου που έγινε 
με άκρα μυστικότητα. Χρειάστηκε η οικονομική 
ενίσχυση από κατοίκους, φίλους, επισκέπτες, 
που από το υστέρημά τους συγκέντρωσαν το 
απαιτούμενο ποσόν για την αγορά των υλικών 
και δύο χρόνια μετά άρχισε το έργο για να γίνει 
το όνειρο της νεολαίας πραγματικότητα. Έτσι 
στις 10 Απριλίου 2019 στήθηκε στο βουνό, στα 
1260 μ. ο Θρόνος και καμαρώνει αγναντεύοντας 
τα γύρω βουνά.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν: 300 
Κg σίδηρο, 250 Κg σιδερένιες λάμες, 30 Κg ξύλο, 
10 Κg μπογιές, 10 Κg τσιμέντο. Η όλη κατασκευή 
ζυγίζει 700 κιλά. Για την μεταφορά του στα 1260 
μ. επιστρατεύτηκε ένα αγωνιστικό off road όχημα 
4x4, ένας θαρραλέος οδηγός και πολλά χέρια για 
να σηκώσουν την ογκώδη κατασκευή.

Ο Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Παύ-
λιανης αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Στον σιδε-
ρένιο θρόνο κάθεται ο βασιλιάς των Andals και των 
πρώτων ανθρώπων, και από σήμερα θα στέκει 
επιβλητικός στην στέγη του κόσμου».

Οι ορειβάτες και όσοι τολμηροί ανέβουν στα 
1260 μ. θα αποζημιωθούν από την θέα, την μονα-
δικότητα, την ομορφιά και την μαγεία του τοπίου.

Η πρώτη ομάδα του ΦΟΙΒΟΥ ανέβηκε στις 
27/10/2019.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ»
ΠΑΥΛΙΑΝΗ - Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΘΡΟΝΟΣ

της Χ. Σφυρή

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Ξ εκινήσαμε για το Λυγουριό Αργολίδας με βασικό σκοπό να επισκεφθούμε το κα-

ταπληκτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που ιδρύθηκε το 1993, έχει δεχτεί χιλιά-

δες επισκέπτες και έχει την δική του ξεχωριστή σελίδα στα πολιτιστικά δρώμενα του 

τόπου.

Για την συγκέντρωση όλων αυτών των εκθεμάτων και την δημιουργία του Μου-

σείου χρειάστηκαν πολλά χρόνια, πολύς κόπος και πολύ μεράκι από τους ιδιοκτήτες 

του, το ζεύγος ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ, οι οποίοι με την δουλειά τους εντυπωσιάζουν τον επι-

σκέπτη και δικαίως το Μουσείο θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα στο είδος του.

Περιλαμβάνει απολιθωμένους οργανισμούς από 530.000.000 έως 3.000.000 χρόνια 

από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως κορμούς δέντρων, κοράλλια, ψάρια, ζώα κ.λπ. 

Οι συλλογές αμμωνιτών από την περιοχή του Ασκληπιείου είναι αναγνωρισμένες διε-

θνώς ως «μοναδικό Παλαιοντολογικό μνημείο πανίδας αμμωνιτών». Ακόμα υπάρχουν 

έντομα ζωικού βασιλείου, κοράλλια, όστρακα και ορυκτά με φανταστικούς χρωματι-

σμούς και σε διάφορα μεγέθη. Όλος αυτός ο πλούτος και η ομορφιά αφήνουν άφωνο 

τον επισκέπτη, αλλά δυστυχώς όπως μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης το Μουσείο αυτό 

δεν επιδοτείται από πουθενά και λόγω οικονομικών προβλημάτων θα κλείσει στο 

τέλος του έτους. Δυστυχώς για τη χώρα μας και ας ελπίσουμε να βρεθεί μία λύση.

Ευχαριστημένοι από την επίσκεψη συνεχίσαμε προς την Π. Επίδαυρο, επισκεφθή-

καμε το μικρό θέατρο, με έναν λαμπρό ήλιο περπατήσαμε ανάμεσα στις πορτοκαλιές 

και λεμονιές, φτάσαμε στην θάλασσα και μείναμε σε αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο 

το υπόλοιπο της ημέρας. Επιστρέψαμε στην πόλη μας ευχαριστημένοι και στο μυαλό 

μας έμειναν οι εικόνες από την φυσική ομορφιά της χώρας μας και ο πλούτος  του 

μουσείου.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ»
ΛΥΓΟΥΡΙΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 9 Νοεμβρίου 2019

του Κ. Τζανέτου

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Ό ταν φτάσαμε στη βάση του Toshal Ski Resort, ενός χιονοδρομικού από τα 

μεγαλύτερα του κόσμου, βρήκαμε μία ατέλειωτη ουρά να περιμένει. Προ-

φανώς δεν είμαστε οι μόνοι που αντιληφθήκαμε ότι η διαδρομή των 19 χλμ. και με 

υψομετρική 2.212 μέτρων, ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα του 

Ιουλίου, που η θερμοκρασία κόντευε σε σημείο βρασμού. Έτσι αποφασίσαμε να κα-

λύψουμε ένα κομμάτι της πορείας χρησιμοποιώντας τις καμπίνες του λιφτ. Όταν 

κατάλαβα ότι δεν υπήρχε σε αυτές σύστημα εξαερισμού ήταν αργά. Ένιωσα ότι θα 

λιποθυμούσα από τη φοβερή ζέστη καθώς οι λαμαρίνες έκαιγαν και η καμπίνα θύμιζε 

έναν μεγάλο φούρνο μικροκυμάτων. Αφήσαμε για την ανάβαση τα τελευταία χίλια μέ-

τρα της, ένα στεγνό και μονότονο ποδαρόδρομο μέχρι την κορυφή των 3,936 μέτρων. 

Δεκάδες πεζοπόρων κι ένα παράξενο παρατηρητήριο υπήρχαν εκεί. Ξαπλώσαμε 

στις καυτές, τσιμεντένιες πλάκες του με πιάτο την Τεχεράνη των 15 εκατομμυρίων 

ψυχών, με τα γκρίζα, από την παλαιότητα και το γκρίζο, από την ατμοσφαιρική 

ρύπανση, ουρανό της. Στο βάθος διακρινόταν ο χιονισμένος όγκος του Damavand 

με τον κώνο των 5.623 μέτρων του, η υψηλότερη κορυφή του Ιράν και της Μέσης 

Ανατολής…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταξίδι στο Ιράν 12/7/2019-25/7/2019

Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης στο Ιράν  
(Απόσπασμα άρθρου από το περιοδικό «ΟΛΥΜΠΟΣ» - τεύχος 192: ΥUMANI στη χώρα των Φαρσί).

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Φωτογραφία στην κορυφή όλη η ομάδα  
(Κορυφή Tochal 3.936 m. στην οροσειρά Alborz του Ιράν)
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η ΕΛΦ 2CV & Citroen, πραγματοποίησε το τρι-

ήμερο της 28ης Οκτωβρίου την καθιερωμένη 

τριήμερη εκδρομή που αφορά τα μέλη της στην ευ-

ρύτερη περιοχή των Τρικάλων Θεσσαλίας.

Ξεκινήσαμε το πρωί στις 08.30 του Σαββάτου 

26.10.2019 με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό επτά 

αυτοκίνητα 2CV και ένα Traction Avant από τα 

MacDonalds στις Αφίδνες με προορισμό την Λαμία 

και την εκεί αντιπροσωπεία της Citroen όπου ο φί-

λος Χ. Καρέλλης μας περίμενε στο χώρο της έκθε-

σης για να μας προσφέρει έναν καφέ και συνάμα 

να κάνουμε ένα διάλειμμά για ξεκούραση.

Πράγματι μετά τα καλωσορίσματα και τις 

απαραίτητες φωτογραφίες περάσαμε στο χώρο 

της έκθεσης και του bar όπου μας περίμεναν 

ζεστά ροφήματα και τρία ιστορικά αυτοκίνητα 

Citroen.

Μετά τον απολαυστικό καφέ μας, συνεχίσαμε 

για τα Τρίκαλα όπου μας περίμεναν άλλα τρία αυ-

τοκίνητα από μέλη μας του Βόλου και της Νάου-

σας για να επισκεφθούμε όλοι μαζί το μουσείο Τσι-

τσάνη και το χαμάμ που ήταν στον ίδιο εκθεσιακό 

χώρο, καθώς και το Κουρσούμ Τζαμί.

Ο διευθυντής του μουσείου μας παρεχώρησε 

το χώρο μπροστά στο μουσείο για να σταθμεύ-

σουν τα αυτοκίνητα μας.

Η ξεναγός μας και ο ίδιος ο διευθυντής του μου-

σείου ανέλαβαν να μας ξεναγήσουν στα αξιοθέατα 

αυτά και να μας μιλήσουν για την ιστορία τους κα-

θώς και για την βιογραφία του μεγάλου μας μουσι-

κού Βασίλη Τσιτσάνη.

Μετά την πολύ όμορφη ξενάγηση, συνεχίσαμε 

πιά μεσημέρι για πάμε για φαγητό και μετά για ξε-

κούραση στο ξενοδοχείο μας στην Πύλη Τρικάλων.

Το βράδυ το αφιερώσαμε σε βόλτα στα πολυ-

σύχναστα στέκια στα Τρίκαλα που μας άφησαν τις 

καλύτερες εντυπώσεις.

Την επομένη ξεκινήσαμε μετά το πρωινό μας με 

προορισμό την Καλαμπάκα και μετά τον γύρο του 

όρους από την πλευρά μέσω των χωριών Καστα-

νιάς, Γαρδίκι, Περτούλι, Ελάτη, με μία πανέμορφη 

διαδρομή μέσα από κοιλάδες με ποτάμια, πλατάνια 

και έλατα στις κορυφές, για να καταλήξουμε μετά 

από τρις ώρες για φαγητό λίγο πριν την Ελάτη.

Μετά το απολαυστικό μας μεσημεριανό φαγη-

τό, και ενθουσιασμένοι από την πανέμορφη δια-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 2CV & CITROEN
Εντυπώσεις από την 3ημέρη περιηγητική εκδρομή στην πε-

ριοχή των Τρικάλων 26-28.10.2019
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

δρομή, συνεχίσαμε την επιστροφή μας στην Πύλη 

Τρικάλων και το ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.

Το βράδυ μαζευτήκαμε όλοι στο bar της κωμό-

πολης που διαμέναμε με πολύ κέφι και ποτό δια-

σκεδάζοντας μέχρι αργά την νύχτα.

Την επομένη και τελευταία μέρα, αφού απο-

χαιρετίσαμε το νέο μέλος μας από την Νάουσα 

Γρηγόρη Μαρκοβίτη και την σύζυγο του Σίσσυ, 

συνεχίσαμε την όμορφη βόλτα μας για την Λί-

μνη Πλαστήρα όπου μετά από μία εξίσου πα-

νέμορφη διαδρομή και στάση ενδιάμεσα σε έναν 

νερόμυλο, και μετά για καφέ στην παραλία της 

λίμνης, πραγματοποιήσαμε τον γύρο της λίμνης 

και λίγο πριν το φράγμα σταματήσαμε για φα-

γητό σε ένα πανέμορφο εκτροφείο πεστρόφων. 

Απολαύσαμε το φαγητό μας και το απογευμα-

τάκι ξεκινήσαμε για την επιστροφή μας στην 

Αθήνα αφού αποχαιρετήσαμε στην διαδρομή 

μας τον μέλος μας Ιάσων Παλιούγκα που θα συ-

νέχιζε για Βόλο.

Γυρίσαμε αργά στην Αθήνα και παρ’ όλο την 

αρκετή κίνηση που συναντήσαμε είμαστε γεμάτοι 

από τις καλύτερες αναμνήσεις και περιμένουμε τις 

επόμενες εξορμήσεις της Λέσχης μας στους επό-

μενους μήνες.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για την συμμετο-

χή τους (έντεκα αυτοκίνητα) και συνεχίζουμε τις 

όμορφες εκδηλώσεις και εξορμήσεις μας.
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Αφορμή για να γράψω τα πιο πάνω στάθηκε η εκ-
δρομή του Φυσιολατρικού, Πολιτιστικού Εκδρομι-
κού Ομίλου Βόλου «Νέα Ζωή».

Ήταν ένα ωραίο φθινοπωρινό πρωινό της Κυ-
ριακής 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8.15 περίπου 
όταν ξεκινήσαμε από Βόλο (πλατεία Ελευθερίας) 
με πούλμαν του τουριστικού γραφείου Παπαδό-
πουλου και με προορισμό τα ορεινά χωριά του 
νομού Τρικάλων Ελάτη (Τύρνα), Περτούλι και Νε-
ραϊδοχώρι που είναι κτισμένα στις πλαγιές των 
ορεινών όγκων Πίνδου και Κόζιακα.

Μετά μιάμιση ώρα περίπου φτάσαμε στο Με-
γαλοχώρι, κλασικό πεδινό χωριό των Τρικάλων, 
αφού διασχίσαμε τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου, 
το σιτοβολώνα της Ελλάδας, όπως αποκαλείται, ο 
οποίος αυτή την εποχή δεν είναι στα πάνω του, 
λόγω αναμονής σποράς.

Για να τον απολαύσει κανείς θα πρέπει να τον 
περπατήσει από μήνα Ιανουάριο και μετά και πά-
ντως προ του θερισμού των σιτοκαλλιεργειών του. 
Τότε που το τοπίο είναι καταπράσινο.

Στο Μεγαλοχώρι κάναμε ολιγόωρη στάση για 
να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στο 
μικρό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, πολιούχο 
του χωριού, η οποία εκείνη την ώρα πλησίαζε στο 
τέλος της.

Συνεχίζοντας την εκδρομή φτάσαμε σε λίγη 
ώρα στο μεγαλόπρεπο φαράγγι της Πύλης, όπου 
δεσπόζει στο σημείο αυτό το τοξωτό ημικυκλικό 
γεφύρι που κατασκευάστηκε το έτος 1527 μ.Χ. 
από τον Άγιο Βησσαρίωνα Α΄ (1490-1540), αρχιε-
πίσκοπο Λαρίσης, με σκοπό να γεφυρώσει τις δύο 
όχθες του Πορταϊκού ποταμού. Το μέγιστο ύψος 
του είναι 30 μέτρα, το δε μήκος του 67 μέτρα.

Σ’ αυτό το ειδυλλιακό τοπίο σταματήσαμε λίγο 
για καφέ, αναψυκτικό ή κάτι άλλο. Εδώ τραβήξα-
με και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τα κινητά 
μας με φόντο το πέτρινο γεφύρι και τους επιβλη-
τικούς βράχους.

Πολύ κοντά μας, από το σημείο αυτό, είναι ο 
πέτρινος βυζαντινός ναός Πόρτα Παναγιά, τον 
οποίο επισκεφθήκαμε. Κατασκευάστηκε το έτος 
1284 μ.Χ. από τον τότε κυβερνήτη της Θεσσαλίας, 
τον Ιωάννη Α΄ Δούκα (1240-1289). Η ιδιαιτερότητα 
του ναού, όπως μας εξήγησε ο εκκλησιαστικός επί-
τροπος, έγκειται στην τοποθέτηση των εικόνων 
στην κύρια πύλη. Του Χριστού αριστερά και της 
Παναγίας δεξιά, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στους 
άλλους ορθόδοξους ναούς.

Μετά από αυτή τη στάση προχωρήσαμε προς 
το Νεραϊδοχώρι, προσπερνώντας το Περτούλι με 
τα πέτρινα εξοχικά σπίτια και τα ξακουστά, ανά 
το πανελλήνιο όχι μόνο, περτουλιώτικα λιβάδια 
όπου κάθε μήνα οι Σαρακατσαναίοι κάνουν το 
γνωστό σε όλους μας αντάμωμα με παραδοσιακές 
ενδυμασίες και εκδηλώσεις τους. Φθάνοντας στο 
Νεραϊδοχώρι σε υψόμετρο 1.200 μέτρων σταμα-
τήσαμε για φαγητό στην παραδοσιακή ταβέρνα 
«Νιαβής». 

Είναι μια αρκετά μεγάλη αίθουσα συντηρημένη 
και πεντακάθαρη με πολύ νόστιμα φαγητά (μα-
γειρευτά και της ώρας), με πολύ καλές τιμές και 
με απεριόριστη θέα στο βουνό της Πίνδου. Τελευ-
ταίος μας μας προορισμός ήταν η Ελάτη (Τύρνα), 
όπου και σταματήσαμε για παραπάνω από μία 
ώρα, για καφέ, ξεκούραση και για μικροαγορές. 
Από εδώ τελειώνει η εκδρομή μας και παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής. 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ «ΝΕΑ ΖΩΗ»

Τα αλπικά μας τοπία

του Χρήστου Καφίδα
(Εφημερίδα «Ταχυδρόμος» Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019)

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τ α βουνά μας και τα ορεινά χωριά μας δεν έχουν να ζηλέψουν σχεδόν τίποτα από τα αντίστοι-
χα πολυδιαφημιζόμενα αλπικά της Ευρώπης, σε ομορφιά και φυσικό κάλλος. Μόνο που αυτά 

έχουν πολύ περισσότερο χιόνι από τα δικά μας και το διατηρούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 
λόγω υψομέτρου και άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν εκεί.
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Κυριακή 20/1/2019
Μουσικοχορευτική συνεστίαση των μελών μας και 

κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κοσμικό 
κέντρο Βόλου «ΠΑΡΑΛΙΟ».

Παρασκευή 22/3/2019
Παρακολούθηση των Β΄ Χαιρετισμών στην Ιερά 

Μονή Παναγίας Οδηγήτριας στη Πορταριά Πη-
λίου.

Κυριακή 5/5/2019
Εκκλησιασμός και αρτοκλασία στην Ιερά Μονή Πα-

ναγίας Ξενιάς Αλμυρού που είναι και προστάτι-
δα του Ομίλου μας.

Κυριακή 9/6/2019
Στη Παύλιανη του Ν. Φθιώτιδος (στον ξενώνα του 

Φυσιολατρικού Ομίλου Αθηνών Ο Φοίβος), για 
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος, υπό την αιγίδα της ΟΦΟΕΣΕ.

Κυριακή 16/6/2019
Στο Μουζάκι, Μαυρομμάτι, Κεραμαριό και Ιερά 

Μονή Αγίου Γεωργίου του Ν. Καρδίτσας.

Κυριακή 22/9/2019
Στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ και Αγίας Τριάδος 

στο Φίλυρο του Χορτιάτη Θεσ/νίκης και αυθη-
μερόν (κατά την επιστροφή) στην Ιερά Πατρι-
αρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Δι-
ονυσίου εν Ολύμπω Λιτοχώρου.

Κυριακή 13/10/2019
Στο Περτούλι, Ελάτη (Τύρνα), Νεραϊδοχώρι Ν. Τρι-

κάλων.

Κυριακή 17/11/2019
Στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας, Δίστομο, 

Λιβαδειά, Καμένα Βούρλα.

Δραστηριότητες του Ομίλου για το 2019

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι εντυπώσεις μας από αυτή την εκδρομή ήταν 
άριστες. Τα πάντα κατά τη διαδρομή μας ήταν 
εκπληκτικά όμορφα, μαγευτικά. Τα βουνά με τα 
πανύψηλα έλατα, το άνετο και πολύ καλά συντη-
ρημένο οφιοειδές οδικό δίκτυο, οι βαθιές χαράδρες 
που σου προκαλούν ίλιγγο, τα κουκλίστικα πετρό-
κτιστα και μη εξοχικά σπίτια.

Αξίζουν τα συγχαρητήριά μας στους συντε-
λεστές αυτής της εκδρομής, στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο που τη σχεδίασε και την πραγματοποίησε 
με επιτυχία και στον έμπειρο οδηγό και ιδιοκτήτη 
του τουριστικού γραφείου Μπάμπη Παπαδόπου-
λο, ο οποίος καθ’ οδόν μας έκανε τις σχετικές ενη-
μερώσεις.

Παρόντα μέλη του Δ.Σ. στην εκδρομή ήταν ο 
Βασίλειος Καμπούρη, Φωτεινή Αναστασιάδου, 
Λούλα Πρωτολάτη-Μλιτσίδη, Στυλιανός Χατζη-
σταματίου και Ντίνα Πελιχού.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΖΗΝΩΝ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

•  Παρακολουθήσαμε Ρεσιτάλ Πιάνου με έργα 
για 2 πιάνα και 8 χέρια.

•  Ομιλία του Πλοιάρχου-γιατρού κυτταρολό-
γου, κ. Αριστείδη Διαμαντή, ιστορικό της ιατρι-
κής με θέμα: «Οι υγειονομικοί στην Εποποιΐα 
του ΄40. Οι αφανείς ήρωες του πολέμου».

•  Ομιλία του Διευθυντή της Νευρολογικής κλινι-
κής κ. Τριαντάφυλλο Ντόσκα, του Ν.Ν.Α., με 
θέμα: «Πως να προφυλάξουμε την μνήμη μας».

•  Παιδικό πάρτι για το στόλισμα του Χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου, με έργα των μικρών παιδιών.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019
•  Στις 27-29/9/2019, τριήμερη εκδρομή στην 

Μεσσηνία-Ανάκτορο, Πύλο, Μεθώνη, Αρχαία 
Μεσσήνη. Με ξεναγό (2) ημέρες.

•  Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου στο Καρπενήσι, Κορυ-
σχάδες, Μονή Τατάρνας.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Α γαπημένε μας Στράτο, όλοι οι φίλοι 
περιμέναμε να σε δούμε μετά τις δια-

κοπές, να σε ακούσουμε να λες τα όμορφα 
ανέκδοτά σου, με το χαμόγελό σου, και την 
παρέα σου. Αλλά εσύ μας ξάφνιασες με το 
τελευταίο σου ταξίδι, χωρίς επιστροφή. 

Δεν το πιστεύουμε ότι έφυγες και σ’ 
όσους το λέμε μένουν άλαλοι και δεν πι-
στεύουν ότι είναι δυστυχώς αλήθεια. Είχες 
μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα 
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά σε υπεύθυνη 
θέση, ήσουν καθηγητής στις ναυτικές Σχο-
λές Νιάρχου και στα Ναυπηγεία Σύρου. 

Ήσουν πολλά χρόνια μέλος του Εκδρο-
μικού Ορειβατικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΟΣ 
Πειραιά και μέλος του Δ.Σ. του. Έγινες μέ-
λος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Φυσιολατρι-
κών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων 
Ελλάδος.

Εκεί που θα πας τα φύλλα θα πέφτουν 
ξαφνιασμένα κι αυτά με το φθινοπωρινό 
αεράκι ανήμπορα να σκεφτούν ότι έφυγες 
και θα νομίζουν ότι θα φανείς από κάποια 
γωνιά.

Αλλά δυστυχώς δεν θα ‘ναι αλήθεια.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ομοσπονδίας που είναι παρόντα 
στην τελευταία μας αυτή συνάντηση, εκ-
φράζουν την λύπη τους προς την αγαπη-
μένη σου σύζυγο Ειρήνη, στα παιδιά σου και 
εγγόνια σου.

Καλό ταξίδι Στράτο, καλά ανεβάσματα 
στα βουνά του Παραδείσου, θα σε θυμόμα-
στε όπως ήσουν και όπως σε γνωρίσαμε…
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Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των 
Σωματείων-Μελών της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.

Πρόεδρος:
 Ρόζα Βαλίνα

Αντιπρόεδρος Α΄: 
Λεωνίδας Καλυβιάνος

Αντιπρόεδρος Β΄: 
Αθανάσιος Σιαπάζος

Γενικός Γραμματέας: 
Κοσμάς Ρούφας

Ταμίας: 
Κωνσταντίνος Ντούλης

Ειδικός Γραμματέας: 
Νικόλαος Ταμουτσέλης

Έφορος υλικού & περιουσίας: 
Στέφανος Βασιλειάδης

Έφοροι αναβάσεων: 
Πέτρος Βόσδου, Ιωάννης Λουκάς

Μέλη: 
Δημήτρης Φουντούκης, Ειρήνη Λαβασίδου

 Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2.  Επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3.  Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2019. Ενός λεπτού σιγή για το 

πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΟΦΟΕΣΕ, Ευστράτιο Ζαχαρή και για Γεώργιο Μακαρόνα.
4.  Ταμειακός Απολογισμός και υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού της επό-

μενης χρήσης 2020.
5.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.  Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
7.  Προτάσεις αντιπροσώπων.
8.  Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη  Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς 
εν τάξει Σωματεία. 

Σ ύμφωνα με το άρθρο 47 του Καταστατικού 
της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., προσκαλούνται οι αντιπρό-

σωποι των Σωματείων - Μελών της, στην ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυρια-
κή 8 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία 
της Ομοσπονδίας (οδός Μπόταση 11, 1ος όροφος, 
τηλ.: 210 330 23 40).

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία 
(ως συνήθως) η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει 
πάλι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, με τα ίδια θέ-
ματα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς νέα 
πρόσκληση.
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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

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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