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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Σ

ύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται να μειώνονται τα κρούσματα του κορονοϊού,
λόγω μάλλον των εμβολίων από αρκετά μεγάλο τμήμα του πληθυσμού μας. Που απ’ ότι φαίνεται
είναι και ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε.

Αυτό το φαινόμενο, αν το κρατήσουμε και δεν πάρουμε «θάρρος» ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα, χωρίς μάσκες σε κλειστούς ή πολυπληθείς χώρους,. Να κάνουμε πάρτι ο ένας κολλητά με τον
άλλον. Να μπαίνουμε στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σαν «παστές σαρδέλες» κ.λπ., τότε ίσως καταφέρουμε να «σωθούμε» πριν μας «πιάσουν» κι άλλες μεταλλάξεις του ισχυρού αυτού ιού.
Θα πρέπει να είμαστε, εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον από την φύση μας, αισιόδοξοι για πολλά πράγματα
εκτός από τον ιό.
Βλέπουμε στην τηλεόραση, τις τελευταίες μέρες, τις φοβερές πυρκαγιές που γίνονται στην Αμερική
(Η.Π.Α.), τις πρωτοφανείς πλημμύρες στην Βόρεια Ευρώπη με κατολισθήσεις πολυκατοικιών, με νεκρούς
και αγνοούμενους, όπως στη Γερμανία. Καύσωνα 48 βαθμών στην Σιβηρία και άλλες φυσικές καταστροφές. Δολοφονίες αθώων εν ψυχρώ, από κάποιους που δεν γνωρίζουμε αν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή κάτι άλλο, που μέχρι πρόσφατα δεν τα είχαμε τόσο συχνά ή ορισμένα καθόλου.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Ας μην αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ένα ή το άλλο και ας περιμένουμε με αισιοδοξία, να ηρεμήσουν λίγο
όλες οι άσχημες καταστάσεις. Πάντως για τα περισσότερα, αν όχι για όλα, φταίμε εμείς οι άνθρωποι.
Χωρίς να κατηγορώ κανέναν και καμμία. Θυμίζω αυτό που είδα στις ειδήσεις, στην τηλεόραση: «Τα δάση
του Αμαζονίου, που ήταν το οξυγόνο της Γης, εκλύουν στην ατμόσφαιρα, περισσότερο μονοξείδιο του
άνθρακα από όσο, μπορούν να αφομοιώσουν». Κάτι λέει αυτό.
Καλό και ήσυχο καλοκαίρι

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

Καλό Φθινόπωρο, Καλό Χειμώνα
με Υγεία

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Τι συμβαίνει στην υφήλιο; Τι φταίει; Φταίει κάτι; Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι;
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Η ΦΥΣΗ ΕΧΕΙ ΕΧΘΡΟ
ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
του Γιάννη Οικονομίδη

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

(Ότι πολλά τα δεινά και ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλλει)

Σ

την φύση, μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, επι-

κεια ενός αιώνα, το διοξείδιο του άνθρακος αυξή-

τεύχθηκε μια αρμονία, έτσι που, όταν πα-

θηκε στην ατμόσφαιρα κατά 4%. Τον εικοστό αιώ-

ρουσιάσθηκε ο άνθρωπος, είχε αποκατασταθεί

να, και συγκεκριμένα μετά το 1950, η αύξησή του

μια πλήρης οικολογική ισορροπία.

έφτασε τα 25%.

Όταν πριν έξη, περίπου χιλιάδες χρόνια ο άν-

Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας επί εκατό

θρωπος με την πρωτόγονη αξίνα του, έναν πυρι-

χρόνια είχε αυξηθεί κατά 0,3 του βαθμού. Υπολο-

τόλιθο προσαρμοσμένο σε ξύλινο στυλιάρι, έσκα-

γίζεται ότι στο μέλλον η αύξηση της θερμοκρασίας

ψε την γη και φύτεψε σπόρους που είχε μαζέψει,

θα είναι 0,1-0,4 του βαθμού, κάθε δέκα χρόνια.

προκάλεσε την πρώτη διαταραχή στην οικολογική
ισορροπία.
Όταν στα τέλη του εικοστού αιώνα, ο άνθρω-

Χάγη, Βερολίνο κ.λπ.), η μείωση της εκπομπής αερίων ρύπων κατά 5,2%.

πος ψέκασε με διοξίνες απέραντα τροπικά δάση,

Το εργαστήριο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

για να τα αποψιλώσει, προς χάριν πολεμικών του

της Αγγλίας, έχει προειδοποιήσει, ότι επιβάλλεται

επιχειρήσεων. Όταν οι πυρκαγιές που ανάβει από

η άμεση μείωση κατά 60% (και όχι 5,2%), ώστε η

αμέλεια ή σκόπιμα, συνεχίζουν το έργο της αποψί-

αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας να

λωσης. Όταν η εμπορική ξύλευση στην Αφρική ή

μην υπερβεί τον 1 βαθμό και η αντίστοιχη ανύψω-

στην Αμαζονία αφανίζουν εγκληματικά το πράσι-

ση της στάθμης των θαλασσών να συνεχισθεί μόνο

νο, η αθώα εκχέρσωση αγρών από τους γεωργούς,

για εκατό χρόνια.

για να παραχθούν γεωργικά προϊόντα, που είναι

Ο πλανήτης είναι ένα ενιαίο σύστημα. Φουντώ-

απαραίτητα για την διατροφή του ανθρώπου,

νει το AIDS στην Αφρική, γεμίζει αρρώστους το

μοιάζει όχι σαν ελαφρό παράπτωμα, αλλά σαν

Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη. Ξεσπάει επιδημία

θεία παραχώρηση μερικών εκατοντάδων χιλιάδων

πνευμονίας στην Κίνα, γεμίζουν τα νοσοκομεία της

στρεμμάτων, έναντι των εκατομμυρίων εκταρίων

Ευρώπης και της Αμερικής. Γίνεται πόλεμος στο

της άφρονης καταστροφής.

Ιράκ, κινδυνεύουν από ραδιενέργεια οι κόρες του

Η φοβερότερη όμως διαταραχή της οικολογικής

Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

ισορροπίας, προέρχεται από αλόγιστη βιομηχανι-

Μωραίνει ο Θεός ον βούλεται απωλέσαι.

κή ανάπτυξη που προκαλεί η ανθρώπινη αλαζο-

Ο ΟΗΕ εύχεται «Ανάπτυξη χωρίς καταστρο-

νεία και η σπατάλη.

φή», ανίκανος να επιβάλλει το ωραίο σύνθημά του,

Γιατί ο πολιτισμός που αναπτύξαμε μετά τον

στον αφνιδιασμένο, Homo Economicus. Κάποιες

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1914-18) δεν αποβλέ-

επιτροπές του μελετούν, επεξεργάζονται στοιχεία

πει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώ-

και μας πληροφορούν. Κάποια στιγμή, τώρα που

που, αλλά στη δημιουργία πλασματικών αναγκών

είναι περιττός στους δημιουργούς του, θα τον κλεί-

και κατά συνέπεια στην εκμετάλλευσή του.

σουν και σιγά-σιγά θα γλιστρήσουμε «όλοι μαζί»

Από το 1800 μέχρι το 1900, δηλαδή στην διάρ-
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Από το 1998 μέχρι σήμερα συζητείται (Κιότο

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

στο σκοτάδι.

Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

πιστήμονες από διάφορους κλάδους έχουν
προσπαθήσει να αποσαφηνίσουν το φαινόμενο της διγλωσσίας και να αποδώσουν ακριβείς
όρους, χωρίς όμως να το καταφέρουν. Αυτό συμβαίνει γιατί η κάθε επιστήμη ερευνά το φαινόμενο
υπό διαφορετικό πρίσμα. Εμείς θα ασχοληθούμε
με την «ατομική διγλωσσία». Οι Hamers και Blanc
(1989: 6) ορίζουν την ατομική διγλωσσία ως «την
ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου που έχει
πρόσβαση σε περισσότερους από έναν γλωσσικούς κώδικες ως μέσων κοινωνικής επικοινωνίας».
Με λίγα λόγια, την ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται δύο γλώσσες ως μέσο επικοινωνίας με το
κοινωνικό περιβάλλον.

Αρνητικά, ουδέτερα και θετικά αποτελέσματα ερευνών για τη διγλωσσία
Αρνητικά: Στις πρώτες έρευνες για τη διγλωσσία και τη νοημοσύνη η σύγκριση δίγλωσσων και
μονόγλωσσων σε (κυρίως προφορικά) τεστ έδειχνε
χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας των δίγλωσσων
(Cummins, 2005: 129). Στο παρελθόν η διγλωσσία
έχει «κατηγορηθεί» για επιβάρυνση του εγκεφάλου, διανοητική σύγχυση, παρεμπόδιση της ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας, διχασμό της προσωπικότητας (Baker, 2001: 200) και μερικές φορές
για αύξηση των συναισθηματικών συγκρούσεων
των δίγλωσσων παιδιών σε σχέση με τα μονόγλωσσα. Ωστόσο οι έρευνες σε Ευρώπη και Αμερική που κατέληγαν σε ανάλογα συμπεράσματα
αφορούσαν συνήθως παιδιά που εγκατέλειπαν τη
μητρική τους γλώσσα (άρα δεν είχαν διγλωσσική
ανάπτυξη).
Ουδέτερα: Υπήρξαν έρευνες (αν και ολιγάριθμες) που δεν διέκριναν καμία σχέση μεταξύ διγλωσσίας και δείκτη νοημοσύνης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει αναγκαιότητα ελέγχου για τους
κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που θα
συνέδεαν τη διγλωσσία με τον δείκτη. Μ’ αυτόν
τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία σε δίγλωσσες οικογένειες να στηρίξουν τη διγλωσσία των παιδιών τους
(Baker, 2001: 206). Τέτοια είναι η θέση του Edwards
(2006: 17) ο οποίος θεωρεί πως η διγλωσσία δεν
μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε βελτίωση των

γνωστικών και νοητικών ικανοτήτων, μπορούν
όμως αυτές να διευρυνθούν μέσω της διγλωσσίας,
π.χ. με τον ίδιο τρόπο που μορφώνεται κανείς διαβάζοντας καλή λογοτεχνία.
Θετικά: Οι Lambert και Peal (1962: 152) περιγράφουν τα δίγλωσσα παιδιά (στο Μόντρεαλ
όπου είχε γίνει η έρευνα) ως νεαρούς «των οποίων
οι εμπειρίες σε δύο πολιτισμούς τους έχουν δώσει
τα πλεονεκτήματα που ένα μονόγλωσσο άτομο
δεν απολαμβάνει. Διανοητικά, η εμπειρία με δύο
γλωσσικά συστήματα φαίνεται να τους έχει προσφέρει νοητική ευελιξία, υπεροχή στο σχηματισμό
εννοιών και μια διαφοροποιημένη σειρά νοητικές
ικανότητες». Το δείγμα αποτελούταν μία ομάδα
παιδιών αμφιδύναμα δίγλωσσων (γνώριζαν καλά
και τις δύο γλώσσες τους, σύμφωνα με τους ερευνητές) και μία ομάδα μονόγλωσσων. Και οι δύο
ανήκαν στην ίδια κοινωνικο-οικονομική τάξη. Μ’
αυτόν τον τρόπο έγινε προσπάθεια να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες, που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τη νοημοσύνη των παιδιών.
Σκέψη: Τα δίγλωσσα άτομα μπορεί να κατέχουν μεγαλύτερη ποικιλία λέξεων για κάθε αντικείμενο ή ιδέα σε σχέση με τα μονόγλωσσα. Έτσι τα
δίγλωσσα άτομα θεωρείται ότι αποκτούν υψηλότερο βαθμό δημιουργικής σκέψης: όταν τίθεται ένα
ανοιχτό ερώτημα που αφορά. Τα άτομα με δημιουργική σκέψη δίνουν περισσότερες, πιο πρωτότυπες ή πιο πολύπλοκες απαντήσεις.
Επικοινωνία: Η διγλωσσία επιτρέπει την επικοινωνία με περισσότερους ανθρώπους (Τσοκαλίδου, 2008α : 193), μεταξύ των οποίων οι γονείς
των δίγλωσσων και άλλοι συγγενείς, βοηθώντας
στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ τους, αλλά και
στη μετάδοση της πολιτισμικής τους κληρονομιάς.
Επίσης μέσω της διγλωσσίας υποβοηθάται η διαπολιτισμική συνεργασία σε ατομικό και θεσμικό
επίπεδο, καθώς τα δίγλωσσα άτομα επικοινωνούν
με άλλα δίγλωσσα ή μονόγλωσσα εντός και εκτός
των συνόρων της χώρας τους. Τα δίγλωσσα άτομα
έχουν πρόσβαση και σε κάθε είδος γραπτής επικοινωνίας, όπως είναι η λογοτεχνία, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των πολιτισμικών τους οριζόντων (Baker, 2010: 57-58).
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Πολιτισμός: Όταν ένα παιδί έρχεται σε επαφή
με πολλές γλώσσες καταλαβαίνει τις κουλτούρες
τους και μαθαίνει να βλέπει τον κόσμο με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους. Ένα δίγλωσσο άτομο που
έχει διευρύνει με τον παραπάνω τρόπο τον πολιτισμικό του ορίζοντα, είναι πιθανότερο να δείχνει μεγαλύτερη ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα των
γλωσσών και των πολιτισμών άλλων λαών, ακόμη
κι αν δεν τους γνωρίζει καλά.
Προσωπικότητα: Η έρευνα των Portes και Hao
(2002: 902) στις Η.Π.Α. (Καλιφόρνια και Φλόριντα)
με δείγμα μεγαλύτερο των 5.000 εφήβων μεταναστευτικής καταγωγής έδειξε ότι όσοι/ες είχαν αναπτυγμένη προσθετική διγλωσσία χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και φιλοδοξία
σε σχέση με μονόγλωσσους/ες μεταναστευτικών
οικογενειών.
Σχολικές επιδόσεις: Δίγλωσσα προγράμματα
σπουδών που χρησιμοποιούν ως μέσο διδασκαλίας τις δύο γλώσσες θεωρούνται επιτυχημένα
όταν καταφέρνουν να αυξήσουν τις επιδόσεις των
μαθητών/ριών όχι μόνο στις γλώσσες, αλλά και
σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Οι περισσότερες
έρευνες δείχνουν ότι δίγλωσσα άτομα κατακτούν
επιπλέον γλώσσες με μεγαλύτερη ευκολία από τα
μονόγλωσσα.
Οικονομικά πλεονεκτήματα: Ένα άτομο που
γνωρίζει πολλές γλώσσες διευρύνει τον ορίζοντα
της επαγγελματικής του πορείας και βελτιώνει τη
θέση του στον ανταγωνισμό με μονόγλωσσα άτομα, αφού αποκτά θεωρητικά πρόσβαση σε περισσότερα επαγγέλματα, π.χ. στο εμπόριο, στον
τουρισμό, στη διδασκαλία, στις μεταφράσεις, στις
δημόσιες σχέσεις κ.ά. (Baker, 2010: 60-61).

Ο ρόλος της οικογένειας.
Σύμφωνα με τον Cummins (1976: 22-23) τα
παιδιά που γίνονται δίγλωσσα, είτε σε πρώιμο
στάδιο της ζωής τους είτε λόγω σχολικής εκπαίδευσης, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα στις γλώσσες τους. Εάν αυτές οι δυσκολίες
δεν αντιμετωπιστούν με επιτυχία τότε τα αποτελέσματα της διγλωσσίας στη γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών δε θα είναι θετικά, τουλάχιστον όσο
αφορά στη γλώσσα. Όμως η μειωμένη γλωσσική
ανάπτυξη είναι σχεδόν αναπόφευκτο να μην επηρεάσει άλλους τομείς της ακαδημαϊκής επιτυχίας
των παιδιών-μαθητών.
Ο ίδιος (Cummins, 2005: 131) διατύπωσε τη θεωρία του οριακού επιπέδου (threshold hypothesis),
σύμφωνα με την οποία τα δίγλωσσα παιδιά θα
πρέπει να φτάσουν ένα οριακό επίπεδο (threshold
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

level) επάρκειας των δύο γλωσσών τους προκειμένου να αποφύγουν τα αρνητικά αποτελέσματα,
όπου μπορεί να οδηγήσει η διγλωσσία. Για να μπορέσουν όμως να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα
της διγλωσσίας, θα πρέπει να ξεπεράσουν αυτό
όριο και να κατακτήσουν ένα ανώτερο.
Εδώ ακριβώς εισέρχεται ο ρόλος της οικογένειας. Μέσα στην ίδια οικογένεια πολλοί παράγοντες
επιδρούν στη διατήρηση και ανάπτυξη μιας γλώσσας και συνεπώς στην ανάπτυξη της διγλωσσίας:
οι εργασιακές συνθήκες των γονέων, η σταθερότητα (ή αλλαγή) του τόπου διαμονής, οι σχέσεις της
οικογένειας με συγγενείς, η επιρροή συνομηλίκων
συγγενών, φίλων και των λοιπών «σημαντικών
άλλων», ο χρόνος παραμονής σε μια ξένη χώρα,
οι στάσεις και τα κίνητρα των ίδιων των παιδιών
(Baker, 2007: 7), οι πιθανές προηγούμενες εμπειρίες σε δίγλωσσες κοινωνίες (για οικογένειες που
μετακινούνται) (Pauwels, 2005: 127, Grosjean,
2011β), το κοινωνικό-οικονομικό στάτους της οικογένειας (Worthy, Rodríguez-Galindo, 2006: 582,
Portes, Hao, 2002: 898, Pauwels, 2008: 722) και κυρίως η αξία που προσδίδεται στη γλώσσα (Smolicz,
Secombe, 1989: 506, Fishman, 1991: 35).
Κατόπιν της οικογένειας στη διατήρηση της
διγλωσσίας συμβάλλουν ιδιαιτέρως σημαντικά: η
εκπαίδευση, η στάση της τοπικής κοινότητας, η
γλωσσική της κατάσταση (Baker, 2007: 7), η κοινωνική, οικονομική (Γογωνάς, 2010: 29) και πολιτική θέση της κοινότητας σε σχέση με την κυρίαρχη
κοινωνία (η κοινωνία της χώρας που διαμένουν),
οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους και αριθμός
ομιλητών/ριών της γλώσσας στην χώρα.
Όταν η γλώσσα του σπιτιού και του σχολείου
ενός παιδιού διαφέρουν, αλλά η πρώτη έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά, το παιδί θα μάθει σχετικά
γρήγορα τη δεύτερη, γιατί θα έχει τα νοητικά εργαλεία για να το κάνει. Όταν καμία γλώσσα δεν
είναι αναπτυγμένη αυτό σημαίνει ότι το παιδί δεν
έχει τα εργαλεία για να καταλάβει ή να σκεφτεί ό,τι
διδάσκεται στο σχολείο. Πιθανό αυτό να συμβαίνει
όταν το παιδί δε δέχεται αρκετή υποστήριξη για
τη γλώσσα.
Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου: «Αν και η
διγλωσσία μπορεί να αναπτυχθεί και μόνο μέσα
από την ομιλία, η διδασκαλία της γραφής και της
ανάγνωσης και στις δύο γλώσσες είναι σπουδαίος παράγοντας για τη διατήρηση της μειοψηφούσας γλώσσας. Όταν μια γλώσσα δε γράφεται
και δε διαβάζεται επιτελεί λιγότερες λειτουργίες
και χρησιμοποιείται σπανιότερα. Έτσι μειώνεται
η επάρκεια των ομιλητών/ριών και το κύρος της
γλώσσας αυτής» (Baker, 2006: 56). Σύμφωνα με

Η μαγεία της Γραμματικής

Επιμέλεια: Βασίλης Κατσαντώνης
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την αντίληψη των περισσοτέρων η έννοια τής
Γραμματικής έχει συνδεθεί με μια κυμαινόμενη απέχθεια. Άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο
με «τραυματικές εμπειρίες» από τον τρόπο που
διδάχτηκαν τη Γραμματική στο σχολείο, την θεωρούν ως ένα σύνολο πληκτικών έως άχρηστων
πληροφοριών για καταλήξεις, για κλίσεις ρημάτων
και ονομάτων, για γένη, για ανώμαλους τύπους
ρημάτων, για ονόματα που δεν έχουν ενικό ή πληθυντικό, για ατέλειωτους πίνακες τύπων, για κατηγορίες επιρρημάτων, για παραθετικά επιθέτων
κ.λπ. Γενικά πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν
πως ανάλωσαν στο σχολείο χρόνο για έναν αχανή
φορμαλισμό, για μια τυποκρατία και τυπολατρία,
που επινόησαν, επέβαλαν και εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και, κυρίως, φιλόλογοι) για
να καταξιώσουν το επάγγελμά τους και να δικαιολογήσουν μέρος τής δουλειάς τους, ασκώντας
μάλιστα μια μορφή καταπίεσης που σκορπίζει άγχος και απέχθεια. Είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που
αναπολούν την ενασχόληση με τη Γραμματική, την
απομνημόνευση τύπων και την αναγνώριση γραμματικών δομών ή τη λύση γραμματικών ασκήσεων
και σεμνύνονται για τις γραμματικές τους γνώσεις
και ικανότητες τότε και τώρα.
Αλήθεια, δικαιολογείται αυτή η αρνητική τοποθέτηση πολλών έναντι τής Γραμματικής; Μήπως
φταίει η ίδια η υφή τού μαθήματος; Μήπως φταίμε
εμείς οι δάσκαλοι με τον τρόπο που την διδάσκουμε; Μήπως θυσιάσαμε την ουσία στους τύπους
και χάσαμε μαζί –ναι!– τη γοητεία και τη μαγεία
τής Γραμματικής; Θα επιχειρήσουμε μερικές νύξεις
για το θέμα αυτό.
Τι είναι, πρώτα-πρώτα, η Γραμματική μιας
γλώσσας; Τι χρειάζεται; Ε λοιπόν, Γραμματική εί-

ναι ο τρόπος που έχει επινοήσει ο άνθρωπος στη
γλώσσα για να δηλώνει τις σχέσεις που συνδέουν
τις λέξεις μεταξύ τους ώστε να δίνουν νόημα, να
εκφράζουν τα νοήματα που θέλουμε να «κοινωνήσουμε» στους άλλους. Ο λόγος μας δεν μπορεί να
είναι μεμονωμένες, αποκομμένες, σκόρπιες λέξεις.
Οι λέξεις δηλώνουν πληροφορίες («σημασίες») και
εξ ορισμού υποχρεούνται να συν-τάσσονται, να
συνδέονται ώστε να προκύπτει νόημα. Χρειάζεται
λ.χ. ένα υποκείμενο για να ενεργοποιεί ένα ρήμα
(«το υποκείμενο τού ρήματος») και ένα ή περισσότερα συμπληρώματα τής ίδιας τής σημασίας
κάθε ρήματος («τα αντικείμενα τού ρήματος»). Το
ίδιο το ρήμα ως ενέργεια ή κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει «στον αέρα»! Χρειάζεται πρόσωπο
(υποκείμενο) που το «κινεί», βαθμίδα χρόνου στον
οποίο τοποθετείται η ενέργειά του (παρελθόν-παρόν-μέλλον), ποιότητα χρόνου (διάρκεια, επανάληψη, στιγμιαίο), χρειάζεται δήλωση τού βαθμού
βεβαιότητας (εγκλίσεις ή «τροπικότητα» τού ρήματος). Όλα αυτά είναι σχέσεις. Αλλά για να πάρουν
«σάρκα και οστά», για να δηλωθούν στην επικοινωνία, χρειάζεται να μορφοποιηθούν, να εκφραστούν δηλ. με τύπους, χρειάζονται Γραμματική.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η Γραμματική είναι ένα
σύστημα μορφών που έχουν επινοηθεί σε κάθε
γλώσσα για να δηλώσουν τις σχέσεις που συνδέουν τις λέξεις μεταξύ τους, τις συντακτικές σχέσεις. Άρα χωρίς σύνταξη δεν υπάρχει γλώσσα και
χωρίς γραμματική (τύπους που να δηλώνουν τις
συντακτικές σχέσεις) δεν υπάρχει σύνταξη, άρα
και γλώσσα. Τελικά, χωρίς τη διπλή αυτή δόμηση
τής γλώσσας, τη σύνταξη και τη γραμματική, δεν
νοείται γλώσσα.
Όταν, λοιπόν, μιλώ για τις πτώσεις λ.χ. των ουΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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θεσμα, ακόμα και αν αρχικά υπάρξουν πολλές
δυσκολίες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η σωστή και
αναπτυγμένη διγλωσσία είναι αυτή που θα χαρίσει
στα παιδιά ισχυρές ικανότητες μάθησης σε πολλαπλά επίπεδα. Η χαμηλού και φτωχού επιπέδου
διγλωσσία μόνο σύγχυση μπορεί να επιφέρει και
στις δυο γλώσσες.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

τον Cummins (2000: 22) «αν θέλουμε να αναπτυχθούν ικανοποιητικά η ανάγνωση και η γραφή θα
πρέπει να δοθούν πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση
από μικρή ηλικία».
Επομένως, η διγλωσσία είναι ένα «προσόν»
που θα πρέπει να πασχίζουμε να κατακτήσουν
τα παιδιά. Τα οφέλη είναι πολλά και μακροπρό-
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σιαστικών μιλώ –αυτό πρέπει να γίνει φανερό– για
τον μηχανισμό που έχει επινοήσει η Ελληνική για
να δηλώσει το υποκείμενο (η πτώση τής ονομαστικής) και τα αντικείμενα/συμπληρώματα (η πτώση
τής αιτιατικής και τής γενικής) τού ρήματος. Όταν
μιλώ για τον αριθμό των ουσιαστικών, μιλώ για
τον μηχανισμό που έχει πάλι επινοήσει μια γλώσσα, η Ελληνική, για να δηλώνει την πολύ σημαντική
πληροφορία στην επικοινωνία αν μιλάμε για ένα
ή περισσότερα από ένα πρόσωπα ή πράγματα
(ενικός-πληθυντικός). Το ότι η πτώση τού υποκειμένου στην Ελληνική δηλώνεται με μια σειρά καταλήξεων («μορφημάτων» δηλ. ή μορφών: άνθρωπος, εργάτη-ς, παππού-ς, χειμώνα-ς, αεροσυνοδό-ς,
κόρη-Ø (χωρίς ς), εργάτρια-Ø, αλεπού-Ø, εικόνα-Ø
κ.λπ.) είναι απλώς μια συμβατική τυπολογία που
ποικίλλει από γλώσσα σε γλώσσα. Όπως ποικίλλει λ.χ. ότι στην Ελληνική το υποκείμενο τού ρήματος το εκφράζει μια κατάληξη (ένα μόρφημα) που
έχει ενταχθεί στο ρήμα γράφ-ω, γράφ-εις…, ενώ
στη Γραμματική άλλων γλωσσών εκφράζεται έξω
από το ρήμα με αντωνυμία ή με αντωνυμία μαζί
και κατάληξη: I write, you write…, ich schreibe, du
schreibst…, j’ écris, tu écris…

Η μελέτη των γραμματικών δομών και μηχανισμών τής γλώσσας είναι στην πραγματικότητα
η μελέτη τού διανοητικού αγώνα τού ανθρώπου
να εκφράσει μέσα από ένα σύστημα που επινοεί και συνεχώς καλλιεργεί και μεταβάλλει το πολύ
σύνθετο πλέγμα λεπτών νοητικών σχέσεων που
συνιστά τον ανθρώπινο λόγο ως έκφραση τού βασικού προνομίου τού ανθρώπου, τού πνεύματος;
Το ότι οι ομιλητές τής Ελληνικής αισθάνθηκαν κάποια στιγμή την ανάγκη να δηλώσουν μορφικά (με
γραμματικό τύπο) τη λεπτή συντακτική σχέση τής
μειωμένης βεβαιότητας τού ομιλητή όταν αναφέρεται σε μια ενέργεια ή κατάσταση που συναρτάται προς το παρελθόν και το ότι έπλασαν γι’ αυτή
τη σχέση τη (γνωστή από το σχολείο) «Ευκτική τού
Πλαγίου Λόγου», δείχνει ότι η Γραμματική ως σύστημα δεν είναι προϊόν τυχαιότητας αλλά συνειδητών επιλογών, ώστε να αποκτήσει μια γλώσσα
τύπους διακριτούς και δηλωτικούς τού πλούτου
των συντακτικών σχέσεων.
Είναι δε συνειδητή η επιλογή «τής γραμματικοποίησης» μιας γλωσσικής σχέσης γιατί πάντοτε
υπάρχει ανοιχτή –και ευκολότερη– η άλλη λύση: η
έκφραση τής σχέσης με λέξεις, η «λεξικοποίηση».

Ο Γλωσσικός μας Πολιτισμός

Επιμέλεια: Βασίλης Κατσαντώνης
(Συνέχεια από το τεύχος 27)

Η

οικείωση του γλωσσικού πολιτισμού, όπως κάθε γνώση των μορφών ενός πολιτισμού-και περισσότερο ίσως από τη γνώση άλλων μορφών πολιτισμού λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα της γλώσσας-οδηγεί σε αυτογνωσία και συνείδηση πολιτισμικής καταγωγής, αφού η γλώσσα είναι κύριο συστατικό ταυτότητας, χωρίς να είναι και το μόνο. Έτσι η γνώση και η συνείδηση του γλωσσικού πολιτισμού
γίνεται ισχυρή εσωτερική δύναμη για να αντιπαλέψει κανείς όψεις αλλοτρίωσης, όπως είναι λ.χ. η γλωσσική παγκοσμιοποίηση με την κυριαρχία μιας και μόνης ξένης επικοινωνιακής γλώσσας. Γιατί αυτομάτως
η γνώση και ο σεβασμός κάθε γλωσσικού πολιτισμού οδηγούν και ενισχύουν τη γλωσσική πολυμορφία,
τη γλωσσική διαφορετικότητα και διαφοροποίηση, σέβονται δηλαδή την οικολογία της γλώσσας, εξίσου
σεβαστή και σημαντική όπως η οικολογία της φύσης ή η οικολογία του ανθρώπου. Η γλώσσα ήταν και
είναι όχημα αλλά συγχρόνως και φορέας και δημιουργός πολιτισμού.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.
Από τον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Φ. Πρίντεζη (Αθήνα 30/05/2021)

Ε

κ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού σύμφωνα με το άρθρο 55, του
ισχύοντος καταστατικού της.
Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας υποχρεούμαι βάσει του καταστατικού να σας ανακοινώσω τον απολογισμό των ετών
2019 και 2020. Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. για την
παρουσία τους στις συνεδριάσεις και την συνεργασία τους, στην άμεση λήψη αποφάσεων για τα
θέματα της Ομοσπονδίας και των σωματείων της.
Παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για
τον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνο Γαντζία (1995-2003), το πρώην μέλος του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας Ευστράτιο Ζαχαρή (2016-2019)
και κ. Γεώργιο Μακαρόνα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2019
1η Εγκύκλιος: Μνημόσυνο για τα μέλη της και μέλη των Σωματείων που έφυγαν από κοντά μας,
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.
η
2 Εγκύκλιος: Εσπερίδα Προέδρων και Γενικών
Γραμματέων Σωματείων-Μελών, Σάββατο 6
Απριλίου 2019.
η
3 Εγκύκλιος: Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας, Κυριακή 7
Απριλίου 2019.
4η Εγκύκλιος: Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5η Εγκύκλιος: Αποστολή κειμένων και φωτογραφιών, για την δημοσίευση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Εκδρομικά Χρονικά», για το τεύχος Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.
η
6 Εγκύκλιος: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.
η
7 Εγκύκλιος: Παρακράτηση τέλους χαρτοσήμου 1,2% στις καταβαλλόμενες εγγραφές και
συνδρομές των μελών των Σωματείων (Ν.Δ.
60/1946 παρ. 2 άρθρο 3).
8η Εγκύκλιος: Αποστολή στα Σωματεία το σχέδιο
επιστολής προς βουλευτή ή βουλευτές του Ελ-

Ο Πρόεδρος της ΟΦΟΕΣΕ
κ. Γεώργιος Πρίντεζης

ληνικού Κοινοβουλίου, οποιουδήποτε κόμματος, σχετικά με την παρακράτηση τέλους χαρτοσήμου και την επιστολή που έστειλε η Ομοσπονδία στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα.
9η Εγκύκλιος: Σχετικό έγγραφο για την υποχρέωση που έχουν όλα τα μη κερδοσκοπικά Σωματεία να εγγραφούν στο Μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.
η
10 Εγκύκλιος: Αποστολή κειμένων και φωτογραφιών, για την δημοσίευση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Εκδρομικά Χρονικά», για το τεύχος
Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2019.
η
11 Εγκύκλιος: Απαλλαγή από καταβολή ΕΝΦΙΑ
για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Νομικών
Προσώπων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2020
1 Εγκύκλιος: Λειτουργία Εκπαιδεύσεως Μελών
σας Αρχηγών Αναβάσεων.
η
2 Εγκύκλιος: Εσπερίδα Προέδρων και Γενικών
Γραμματέων Σωματείων-Μελών.
3η Εγκύκλιος: Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας.
η

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Κυρίες και Κύριοι καλή σας μέρα
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4η Εγκύκλιος: Ερωτηματολόγιο προς τα Σωματεία,
ώστε να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις για τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν, λόγω Covid-19.
η
5 Εγκύκλιος: Αποστολή ύλης για τα «Εκδρομικά
Χρονικά» περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.
η
6 Εγκύκλιος: Σύγκληση ετησίων Γενικών Συνελεύσεων.
7η Εγκύκλιος: Αναστολή Γενικών Συνελεύσεων.
8η Εγκύκλιος: Αποστολή υποδείγματος επιστολής, την οποία τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Περιφέρεια που ανήκουν, στην
οποία θα αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν Γενική Συνέλευση.
9η Εγκύκλιος: Αποστολή ύλης για τα «Εκδρομικά
Χρονικά» περιόδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2020.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΕΟΡΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Η Ομοσπονδία συμμετείχε με τον Πρόεδρο και εκπροσώπους της, στις προσκλήσεις των εκδηλώσεων και επετείων των σωματείων της:
1. «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Πειραιά: Κοπή πίτας, Πέμπτη 10
Ιανουαρίου 2019.
2. Ένωση Ορειβατών Φυσιολατρών: Κοπή πίτας, Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.
3. Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών ο «Φοίβος»:
Κοπή πίτας, Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

4. Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Κοπή
πίτας, Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.
5. Αττικός Όμιλος: Κοπή πίτας, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.
6. Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Κοπή πίτας,
Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.
7. Όμιλος Φίλων Ακτής: Κοπή πίτας, Κυριακή
27 Ιανουαρίου 2019.
8. Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός Όμιλος
Νίκαιας «Ο Φυσιολάτρης»: Κοπή πίτας, Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019.
9. Σύνδεσμος Φυσιολατρών Σκακιστών Πειραιώς «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ»: Κοπή πίτας, Κυριακή 10
Φεβρουαρίου 2019.
10. Μορφωτικός Φυσιολατρικός Κοινωνικός
Σύλλογος Πειραιώς «Φοίβος»: Κοπή πίτας,
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2019.
11. Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Τσικνοπέμπτη με τον ΦΟΥ, 28 Φεβρουαρίου 2019.
12. Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: Ελληνική βραδιά, Σάββατο 20 Απριλίου 2019.
13. Μορφωτικός Φυσιολατρικός Κοινωνικός
Σύλλογος Πειραιώς «Φοίβος»: Αρτοκλασία,
Κυριακή 21 Απριλίου 2019.
14. Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Παρουσίαση
βιβλίου, Παρασκευή 22 Μαΐου 2019.
15. Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: Ρεμπέτικο μεσημέρι, Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

34. Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Ηραίας
«Η Γκούρα»: Κοπή πίτας, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020.
35. Αττικός Όμιλος: Παρουσίαση με θέμα: «Άγνωστες γωνιές στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας»,
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.
36. Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: Αποκριάτικο πάρτι, Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020.
37. Μορφωτικός Φυσιολατρικός Κοινωνικός Σύλλογος Πειραιώς «Φοίβος»: Ενημέρωση για την
Άνοια και τη νόσο Αλτσχαιμερ, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.
38. «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Πειραιά: Ομιλία με θέμα: «Σιουά
η όαση του Άμμωνος & του Μεγάλου Αλεξάνδρου», Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συζητήθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή της Ομοσπονδίας
κατά της ΚΥΑ, σχετικά με μονοπάτια και καταφύγια.
Από τις 8 Απριλίου του 2019, πραγματοποιήθηκαν 12 Συνεδριάσεις του Δ.Σ., με πλήρη απαρτία όλες. Επίσης από τις 15 Ιουνίου 2020 μέχρι
σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 8 Συνεδριάσεις του
Δ.Σ., με πλήρη απαρτία όλες.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Τον Ιανουάριο του 2019 κυκλοφόρησε το τεύχος
23ο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018, τον Ιούλιο 2019
κυκλοφόρησε το τεύχος 24ο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, κυκλοφόρησε
το 25ο τεύχος Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019. Τον Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησε το 26ο τεύχος Ιανουάριος-Ιούνιος 2020 και τον Ιανουάριο του 2021 το
27ο τεύχος Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020. Το περιοδικό όπως γνωρίζετε θα υπάρχει μόνο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η συντακτική επιτροπή
περιμένει τις απόψεις σας και τα σχόλια για το περιοδικό και συγκεντρώνει ύλη από τη δράση των
σωματείων σας, όπως νέα Διοικητικά Συμβούλια,
εκδρομές-αναβάσεις, δράσεις των Σωματείων, αλλά και άρθρα για τη φύση και το περιβάλλον, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα.
Ευχαριστούμε την (ΕΟΦ) Ένωση Ορειβατών
Φυσιολατρών για την παραχώρηση σελίδας στο
τριμηνιαίο περιοδικό της «Ελληνικό Ύπαιθρο» για
θέματα της Ομοσπονδίας μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει το Δ.Σ. στον
Ταμία αυτού, κ. Στέφανο Λιβέρη, για την άρτια και
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

16. Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών: 70 χρόνια από
την ίδρυσή του, Σάββατο 1 Ιουνίου 2019.
17. «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Πειραιά: Εκδήλωση με θέμα:
«Όταν οι πρόγονοί μας ανακάλυπταν τας εκδρομάς και τας εξοχάς», Πέμπτη 13 Ιουνίου
2019.
18. Όμιλος Φίλων Ακτής: 90 χρόνια από την ίδρυσή του, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.
19. Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Εκδήλωση για τον Γιώργο Σεφέρη, Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.
20. «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Πειραιά: «Πως να προφυλάξουμε τη μνήμη μας», Παρασκευή 22 Νοεμβρίου
2019.
21. Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: Χριστουγεννιάτικο πάρτι, Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.
22. Ένωση Ορειβατών Φυσιολατρών: Κοπή πίττας, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.
23. Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών ο «Φοίβος»:
Κοπή πίττας, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020.
24. Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: Κοπή
πίτας, Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.
25. Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας: Κοπή
πίτας, Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.
26. Αττικός Όμιλος: Κοπή πίτας, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.
27. Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.: Κοπή πίτας, Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020. Το νόμισμα κέρδισε ο Β΄Αντιπρόεδρος
κ. Δημήτριος Παγουλάτος.
28. «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Πειραιά: Κοπή πίτας, Πέμπτη 23
Ιανουαρίου 2020.
29. Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός Όμιλος
Νικαίας «Ο Φυσιολάτρης»: Κοπή πίτας, Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.
30. Όμιλος Φίλων Ακτής: Κοπή πίτας, Κυριακή
26 Ιανουαρίου 2020.
31. Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Νίκαιας: Κοπή πίτας, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020.
32. «Ζήνων» Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Πειραιά: Ενημερωτική ομιλία, με
θέμα: «Απάτες σε ηλικιωμένους», Πέμπτη 6
Φεβρουαρίου 2020.
33. Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & citroen: Συγκρότημα Ελληνικής Rock σκηνής, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

11

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

12

επιμελημένη οργάνωση κάθε μήνα και παρουσίαση
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., του ταμείου της Ομοσπονδίας με πληρέστατη ανάλυση αυτού.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί και τα Αριστίνδην Μέλη κ.κ.
Χρήστο Πετρέα και Γεώργιο Καρνάκη για τις προτάσεις και ιδέες τους και για τη συμμετοχή τους
στις Συνεδριάσεις των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Στην υπάλληλό μας κ. Άννα Μαρκόνη, εκφράζουμε τις ευχαριστίες του Δ.Σ. για την αρμονική
συνεργασία που είχε με όλους μας αλλά και για
την γραμματειακή υποστήριξη και την επικοινωνία
που είχε με τα σωματεία μας και την άψογη λειτουργία των γραφείων μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019
Εκδήλωση Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
στις 9 Ιουνίου 2019, στον ορεινό Ξενώνα του
Φυσιολατρικού Ομίλου Αθηνών ο «Φοίβος». Έγινε σχετική ομιλία από την Έφορο Περιβάλλοντος
και Ορειβατικής Εκπαίδευσης κ. Καίτη Ευκλείδου ειδικά με τους κινδύνους που επηρεάζουν
το περιβάλλον και την γη, γενικά. Προσφέρθηκε πολύ ωραίο φαγητό, αναψυκτικά και κρασί
στους παρευρισκόμενους. Επίσης έγινε η απονομή στον τέως Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.
Βασίλη Κατσαντώνη και στον Α΄Αντιπρόεδρο κ.
Κώστα Σφυρή, το ορειχάλκινο αγαλματίδιο της
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ομοσπονδίας, για τις πολυετείς προσφερθείσες
υπηρεσίες τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Για το 2020, η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει,
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση στις 10 Φεβρουαρίου 2020 τις εξής δράσεις και εκδηλώσεις:
1. Σχολή Αρχηγών Αναβάσεων.
2. Εσπερίδα Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Σωματείων της Ομοσπονδίας, στις 14
Μαρτίου 2020, στα γραφεία της.
3. Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της,
στις 15 Μαρτίου 2020, στα γραφεία της.
4. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Κυριακή 14
Ιουνίου 2020 (στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδας Βόρειας Εύβοιας, λεπτομέρειες θα αποφασίσει το
Δ.Σ. και θα σταλεί σχετική εγκύκλιος).
Λόγω κορωνοϊού οι παραπάνω προγραμματισθείσες εκδηλώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν.
Κλείνοντας εδώ τον απολογισμό του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας, σας έδωσα όσο πιο αναλυτικά γίνεται, την πλήρη εικόνα των θεμάτων και προβλημάτων που μας απασχόλησαν το έτος 2019 έως Φεβρουάριο 2021.
Ευχαριστώ
Γεώργιος Πρίντεζης

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος
Φλώρινας

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Χ

Ανακαίνιση ορειβατικού καταφυγίου

τισμένο το 1971 το καταφύγιο του Παλιοχωρίου στην θέση «Φτερούγες Νίκης» σε υψόμετρο 1100m
είναι η τέταρτη ανακαίνιση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Προέδρου Βαλίνας Ρόζα
και του αντιπροέδρου και υπευθύνου των ορειβατικών καταφυγίων του συλλόγου Καλυβιάνου Λεωνίδα.
Πλήρως λειτουργικό και με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές το καταφύγιο διαθέτει 14 κλίνες,
κουζίνα αποδυτήρια, κατασκηνωτικό χώρο, πόσιμο νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα κ.τ.λ.
Κύριος χορηγός είναι τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδος Α.Ε. οι εργαζόμενοι με την Διευθύνουσα σύμβουλο και
πρόεδρο της εταιρείας Βαλίνα και Κωνσταντίνο Ρόζα αντίστοιχα.
Πολύ σύντομα θα δοθεί προς χρήση για τους ορειβάτες και ορειβατικούς συλλόγους καθώς και για
επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν την καταπληκτική θέα αλλά και τις ανέσεις του.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κοινή συνεδρίαση παλιών και νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε μια συγκινητική και πανηγυρική κοινή συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 21-05-2021
στο ανακαινισμένο καταφύγιο του Παλιοχωρίου παλιά και νέα μέλη όλων το Διοικητικών συμβουλίων
από το 1960 μέχρι το 2021 παρευρέθησαν από κοινού ίσως στην ιστορικότερη στιγμή του συλλόγου μετά
την ίδρυση του.
Πρόεδρος αυτής της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση ο ιατρός Νικόλαος Κωνσταντινίδης ετών 97
και γραμματέας ο Βόσδου Πέτρος ετών 36.
Η Πρόεδρος Ρόζα Βαλίνα
Ο Γ. Γραμματέας Ρούφας Κοσμάς

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ανακαίνιση ορειβατικού καταφυγίου
Ανακαινίζεται και το δεύτερο καταφύγιο χτισμένο
το 1985 στο όρος Βαρνούς σε υψόμετρο 1900m
στη θέση Κοσάγια με καταπληκτική θέα προς τις
λίμνες των Πρεσπών.
Το καταφύγιο έχει δοθεί προς χρήση σε δύο
Συνοδούς Βουνού και είναι πλέον λειτουργικό διαθέτοντας εννέα κλίνες κουζίνα ηλεκτρικό ρεύμα
θέρμανση πόσιμο νερό και κατασκηνωτικό χώρο.
Συνεχίζονται οι εργασίες και πολύ σύντομα θα
προστεθούν και άλλες παροχές στις ήδη υπάρχουσες.
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ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 2020 – 2021

ατά την διάρκεια της καραντίνας του 2020
και 2021 με μία μικρή ομάδα είχαμε την δυνατότητα να εξερευνήσουμε διάφορες πεζοπορικές διαδρομές της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής. Οι διαδρομές αυτές ενδείκνυνται κυρίως από
Οκτώβριο έως Μάϊο.
Από αυτές οι πιο ενδιαφέρουσες μας φάνηκαν
οι εξής:

Λυκαβηττός
Μπορεί να κάνει κανείς διαδρομή 1½ έως 2 ώρες
ανεβαίνοντας από σκάλες ως την κορυφή με το
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου με θέα σε όλη την
Αθήνα, να συνεχίσει προς το Θέατρο, να ανέβει
με ελαφρύ σκαρφάλωμα στο κολωνάκι, να κατέβει στο μικρό φαράγγι (μία έκπληξη για μας)

και να περιηγηθεί από χωματόδρομους μέσα στα
πεύκα.

Φιλοπάππου - Πνύκα
Μπορεί να γίνουν διαδρομές περίπου 1½ ώρας
που ξεκινάνε από το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και από μονοπάτια και χωματόδρομους να προχωρήσει προς την Πνύκα, να
ανέβει ως το μνημείο του Φιλοπάππου από κορυφογραμμή με ωραία θέα και να κατέβει από άλλη
πλευρά.

Δάσος Πανεπιστημιούπολης
Ξεκινώντας από το παρκάκι του Αγίου Χαραλάμπους (μεταξύ Καισαριανής και Ζωγράφου) να
φθάσει στην είσοδο του Πανεπιστημίου και να συνεχίσει ως το Φυλάκιο της Καισαριανής δίπλα στην
γέφυρα της Κατεχάκη. Από εκεί μπορεί να συνεχίσει κανείς στον Υμηττό παίρνοντας ένα από τα
πολλά μονοπάτια.

Όρος Αιγάλεω
Ξεκινώντας από την Μονή Δαφνίου μπορεί να
κάνει κανείς διαδρομή από 3 έως 5 ώρες από χωματόδρομους και μονοπάτια με ωραία θέα προς
Σχιστό και Ποικίλο όρος.

Έγκοιλο Χάος και μονοπάτι
μεταλλευτικών εξορύξεων
Η διαδρομή ξεκινάει από τον εντυπωσιακό κρατήρα Έγκοιλο Χάος κοντά στον Άγιο Κωσταντίνο
Λαυρίου. Έχει σχήμα καρδιάς, βάθος 55 μέτρα και
διάμετρο 120 μέτρα.
Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε από πτώση μετεωρίτη στα τέλη του 18ου αιώνα ή στις αρχές του
19ου αιώνα. Μία άλλη θεωρία είναι ότι είναι αποτέλεσμα της κατάπτωσης της οροφής ενός μεγάλου
σπηλαίου. Το εσωτερικό του παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνει μέταλλα διαφόρων
ειδών και σπάνια πετρώματα όπως ο γαληνίτης,
μετάλλευμα που έδινε 99% άργυρο και 1% μολύβι.
Από το Χάος υπάρχουν χωματόδρομοι και μονοΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Περιγραφή και Φωτογραφίες Μάγια Βέττερ
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Έγκοιλο Χάος
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πάτια που μας περνάνε από αρχαία κατάλοιπα
μεταλλευτικών εξορύξεων, μεταλλευτικές στοές
και τις παλιές κατοικίες των εργατών. Περνάει κανείς και από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας όπου
υπάρχει νερό και παγκάκια για πικ-νικ. Είναι μία
χαλαρή κυκλική πορεία που κρατάει γύρω στις 4½
ώρες.

Καταρράκτης της Ραμνούντα
Μία εύκολη πορεία περίπου 2½ ωρών που ξεκινάει από την φάρμα Moo και από χωματόδρομο και
μονοπάτια μας βγάζει στον όμορφο καταρράκτη.

Νότιος Υμηττός
Από την Τερψιθέα Γλυφάδας υπάρχουν διάφορες
διαδρομές, πολλές από αυτές σημαδεμένες. Μπορεί κανείς να περπατήσει κυκλικά από 3 έως και
6 ώρες φθάνοντας ακόμη και μέχρι τον Προφήτη
Ηλία Κορωπίου.
Αν θέλει κανείς να εξερευνήσει και σπήλαια,
από το νεκροταφείο της Άνω Βούλας πολύ κοντά
είναι το σπήλαιο του Νυμφολήπτου ή Αρχέδημου
ή Πανός. Για να το δει κανείς πρέπει να κατέβει
κρατώντας ένα σχοινί που είναι δεμένο. Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο από τον Θηραίο
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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γλύπτη Αρχέδημο, του 5ου αιώνα π.χ. Το σπήλαιο
στην αρχαιότητα ήταν ιερό των Νυμφών, του
Απόλλωνα και του Πάνα. Πιο σημαντικό είναι ένα
ακέφαλο άγαλμα θεάς καθισμένη σε θρόνο και μία
απεικόνιση του ίδιου του Αρχέδημου φορώντας
ένα τύπο ρούχου που παραπέμπει άμεσα στη
φουστανέλα.

πλευρά επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας υπάρχει
το μνημείο των πεσόντων Άγγλων, Αυστραλών
και Νεοζηλανδών με το άγαλμα της Αθηνάς πάνω
σε ψηλό βάθρο. Εντός του άλσους βρίσκονται και
άλλα μνημεία όπως του Ιερού Λόχου, του Αλέξανδρου Υψηλάντη και άλλων επιφανών.

Πεδίον του Άρεως

Με το όνομα Τουρκοβούνια είναι γνωστή μία λοφοσειρά της Αττικής που χωρίζει το λεκανοπέδιο
σε ανατολικό και δυτικό. Παλαιότερα ονομαζόταν
Λυκοβούνια, αλλά το σημερινό όνομα δόθηκε κατά
κάποιους, επειδή εκεί υπήρχε τούρκικο νεκροταφείο και κατά άλλους γιατί εκεί στρατοπέδευαν τα
στρατεύματα του Τούρκου Πασά Ομάρ πριν την
απελευθέρωση της Αθήνας.
Στους νεότερους χρόνους είχε το λημέρι του ο
φοβερός λήσταρχος Κακαράς, εξ ου και η ονομασία της σπηλιάς που βρίσκεται εκεί. Στην περιοχή
του βρίσκεται το κέντρο νεότητας του Γαλατσίου,
η μονή με την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και το
Αττικό Άλσος, ένα όμορφο πάρκο με δέντρα, φυτά,
παγκάκια και πανοραμική θέα της Αθήνας.
Υπάρχουν γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ
και τένις καθώς και παιχνιδότοποι.

Τουρκοβούνια και Αττικό Άλσος
Σχεδιάστηκε το 1934 με σκοπό να τιμηθούν οι
Ήρωες της επανάστασης του 1821 και για αυτό
είναι διακοσμημένο με τις μαρμάρινες προτομές
των 21 ηρώων κατά μήκος της λεγόμενης οδού
Αγωνιστών του 21.
Τον Απρίλιο του 2008 ξεκίνησε ανάπλαση του
χώρου που παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2010.
Φυτεύτηκαν 1200 δένδρα, 50.000 ανθόφυτα, 7.500
θάμνοι και 2.500 τριανταφυλλιές.
Υπάρχουν διαδρομές με χώμα, μαρμαροκυβόλιθους και γρανιτοκυβόλιθους. Πολύς κόσμος έρχεται να χαλαρώσει, ή να ασκηθεί τρέχοντας και
περπατώντας. Το άλσος έχει έκταση 277 στρεμμάτων μαζί με τον λόφο Φινόπουλου.
Στην είσοδο του άλσους βρίσκεται ο έφιππος
ανδριάντας του βασιλιά Κωσταντίνου Α’. Στην

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Περπατώντας στον λόφο του Φιλοπάππου
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Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου
«ΟΛΥΜΠΟΣ»

Ο

Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» (πρώην Σ.Ε.Ο. Λιτοχώρου) από τις αρχές Ιουνίου 2021 ξεκίνησε την σήμανση μονοπατιών του δικτύου Βορειοανατολικού Ολύμπου (περιοχή
Καρίτσας).Μονοπάτια τα οποία ένα μέρος τους καθαρίστηκε το περσινό καλοκαίρι και τα υπόλοιπα
καλώς εχόντων των πραγμάτων (Covid - 19) επιτρέποντος, θα καθαριστούν μέχρι το τέλος του έτους.
Θα σηματοδοτηθούν πρώτα εννέα μονοπάτια εκ των δώδεκα, στα οποία και θα τοποθετηθούν συγχρόνως οι πινακίδες θέσεως και κατεύθυνσης.
Συνολικά στο δίκτυο θα τοποθετηθούν περίπου 2.300 πινακίδια.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας, για την στήριξη του όλου εγχειρήματος, τόσο
στο πεδίο με την εθελοντική τους εργασία, όσο και με την οικονομική στήριξή τους, τις συνδρομές και τις
δωρεές τους.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
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του Αναστασίου Καρανικόλα
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«Ζήνων» Αφιερωμένη στη μνήμη του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Πέτρου Βαρβέρη
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τις 13 Ιουνίου 2021 γιορτάσαμε τα 90 χρόνια από την ίδρυση του «Ζήνωνα». Ενενήντα
χρόνια με εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διαλέξεις. Η φετινή εκδρομή πραγματοποιήθηκε στον Αγ. Ιωάννη Βιδιστή, στην Ροδόπολη Αττικής. Μια εκδρομή αφιερωμένη
στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΖΗΝΩΝ»
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ΑΓΡΑΦΑ = «Xώρα τραχεία, Κόλασις ορέων»
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ύμφωνα με μία λαϊκή ρήση όταν ο Θεός
έφτιαχνε τον κόσμο, πήρε μία χούφτα από
χώμα και το πέρασε σε σήτα. Το εύφορο πέρασε
από αυτήν και έγιναν οι κάμποι, οι πέτρες και τα
χοντράδια έπεσαν στη γη των Αγράφων.
Περιοχή (δήμος) και οροσειρά της κεντρικής
Ελλάδας. Η νότια απόληξη της Πίνδου, τα Άγραφα η τα Ελληνικά Ιμαλάια κατά πολλούς, είναι
οροσειρά της Κεντρικής Ελλάδος με 7 κορυφές
βουνών που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα (Καράβα 2184μ, Ντελιδήμι 2163μ, Βουτσικάκι 2154μ,
Φτέρη 2128μ, Λιάκουρα 2043μ και τα Καλύβια 2018μ). Ο ποταμός Αγραφιώτης χωρίζει τα
Άγραφα στα Ανατολικά και Δυτικά και στο ορεινό
πέρασμα Τρία Σύνορα χωρίζει κομμάτι της Ευρυτανίας από αυτό της Καρδίτσας.
Για την προέλευση της ονομασίας των Αγράφων υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ορεινή και
δύσβατη περιοχή άρα πολύ δύσκολα προσεγγίσιμη και γι αυτό τον λόγο, σύμφωνα με προφορική παράδοση, επί Τουρκοκρατίας οι αρχές
διέγραψαν την περιοχή από τους φορολογικούς
καταλόγους λόγω αδυναμίας είσπραξης των φόρων. Η δεύτερη εκδοχή, κατά τον χρονικογράφο
Μιχαήλ Ψελλό, λέει ότι επί της εικονομαχίας ο
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος
διέγραψε την περιοχή από τους χάρτες της Αυτοκρατορίας γιατί οι κάτοικοί της αρνήθηκαν να
αφαιρέσουν τις εικόνες από τους ναούς. Και η
τελευταία, και πιο πιθανή εκδοχή, λέει ότι η περιοχή πήρε το όνομά της από το Αρχαίο Ελληνικό
φύλο των Αγραίων που κατοικούσε μεταξύ των
ποταμών Αγραφιώτη και Αχελώου.
Ιστορική περιοχή, τα Άγραφα, γιατί εκμεταλλευόμενοι το δύσβατο της περιοχής έδρασαν
θρυλικές μορφές της κλεφτουριάς όπως ο Καραϊσκάκης, Κατσαντώνης και Μπουκουβάλας αλλά
και αγωνιστές της εθνικής αντίστασης που χρηΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

σιμοποιούσαν ορεινές διαβάσεις και μυστικά περάσματα όταν πολεμούσαν τους Ναζί στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής.
5 συν-ορειβάτες (Θανάσης-Νίκη-Φανή-Γιάννης-Κατερίνα) αποφασίσαμε να κάνουμε ένα
μικρό οδοιπορικό σε χωριά των Αγράφων, να
γνωρίσουμε την φυσική ομορφιά με τα δάση και
τα αλπικά τοπία, να ανεβούμε σε κορυφές, να
διασχίσουμε φαράγγια και ρέματα, να βρεθούμε
με ντόπιους που σφίγγουν το χέρι όταν σε χαιρετούν, να πιούμε και να συζητήσουμε μαζί τους,
να φάμε σε ταβέρνες που δεν έχουν μενού, να
κοιμηθούμε δίπλα σε ρέματα, να ξυπνήσουμε
από τα κοκόρια το πρωινά, να χαθεί το σήμα του
κινητού.
1η μέρα 25/7/2020: Αφού έχουμε τακτοποιήσει
τον εξοπλισμό μας και τις προμήθειες – οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα βρούμε μαγαζιά για
αγορά τροφίμων, ξεκινήσαμε από την Θεσσαλονίκη κι αφού ολοκληρώνουμε την πρώτη στάση
για καφέ στην Καλλιπεύκη, με τα τεράστια πλατάνια στην μικρή πλατεία, αρχίζουμε να κατηφορίζουμε αφήνοντας στα αριστερά μας την αποξηραμένη λίμνη Ασκουρίδα, που όπως μάθαμε από
ντόπιους γίνονται προσπάθειες επανασύστασης
και λειτουργίας της. Κατεβαίνουμε στον κάμπο
και κατευθυνόμαστε προς Μουζάκι – Πευκόφυτο και πριν από το Βλάσσι αποφασίζουμε να
κατασκηνώσουμε στο βάθος πίσω από τον Αγ.
Νικόλαο μακριά από την άσφαλτο και μάτια περίεργων, δίπλα σε στέρνα από όπου ξεκινάει και
η ανάβαση για Καζάρμα η Ζυγουρολίβαδο. Χωρίς
να χάνουμε χρόνο αποφασίζουμε να κάνουμε την
ανάβαση στην Καζάρμα. Ομαλά ανηφορική σε
αλπικό τοπίο με πυκνότατη σήμανση η πορεία
μας καταλήγει μετά από 2,5 περίπου ώρες στο
χαρακτηριστικό πυροφυλάκιο της κορυφής στα

2η μέρα 26/8/2020: Πρωί-πρωί εγερτήριο πριν
ακόμη ξεμυτίσει ο ήλιος. Πίνουμε τον καφέ μας,
φοράμε την καλύτερη διάθεσή μας και ξεκινάμε
την περιπλάνησή μας. Κατευθυνόμαστε προς τη
Στεφανιάδα αλλά πρώτα θέλουμε να δούμε την
τεχνητή λίμνη. Δεξιά στον χωματόδρομο βλέπουμε ταμπέλα προς καταρράκτη Σούδα. Και φυσικά αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που φαίνεται απάτητο και αυτοσχεδιάζουμε.
Μετά από πορεία 1,5 ώρας αντικρίζουμε μικρό
καταρράκτη. Δεν μας ικανοποιεί και υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει μεγαλύτερος. Κινούμαστε
σε απότομα ανηφορικό μονοπάτι και μετά από
ένα τέταρτο της ώρας προβάλλει μπροστά μας
ο μεγάλος καταρράκτης. Στηνόμαστε στο αυ-

τόματο της φωτογραφικής εις ανάμνησιν του
κατορθώματος(!) και επιστροφή από τα ίδια με
προορισμό την λίμνη που μας εντυπωσιάζει το
γαλαζοπράσινο χρώμα των νερών. Η λίμνη της
Στεφανιάδας, που ομορφαίνει ιδιαίτερα το ορεινό τοπίο της Ανατολικής Αργιθέας, είναι η νεότερη λίμνη της Ελλάδος σε υψόμετρο 850μ., γιατί
δημιουργήθηκε από κατολισθήσεις το 1963. Συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι προς την Ιερά Μονή
Σπηλιάς που βρίσκεται σε απόκρημνο βράχο σε
ύψος 900μ. Από εδώ ξεκινάει και μονοπάτι που
βγάζει στο Λεοντίτο. Εμείς όμως πρέπει να βρούμε την τοποθεσία της αποψινής μας διανυκτέρευσης. Μία μικρή στάση σε πρόχειρο καφενείο
με λιγοστούς θαμώνες για σύσκεψη και για να
ξεδιψάσουμε. Ο μοναδικός κάτοικος της Στεφανιάδας για τον χειμώνα και τακτικός θαμώνας,
όπως διαπιστώσαμε, του μικρού καφενείου μας
προτείνει να μην παραλείψουμε να την επισκεφθούμε. Μας πείθει και νάμαστε στην έρημη Στεφανιάδα που όμως μας περιμένει ο Πρόεδρος.
Επιμένει κι εμείς αποδεχόμαστε την πρότασή
του να διανυκτερεύσουμε δωρεάν στον ξενώνα
του χωριού προοριζόμενο για την φιλοξενία των
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1977 υψ. Η θέα από ψηλά πανοραμική στη λίμνη
Πλαστήρα και σε όλες τις κορυφές των Αγράφων
(Βουτσικάκι, Ντελιδήμι, Καράβα). Κατεβαίνουμε
χωρίς καθυστέρηση πριν βραδιάσει και στήνουμε
τις σκηνές μας. Ευχάριστη έκπληξη στο σκοτάδι
ο χορός που έστησαν οι πυγολαμπίδες ολόγυρά
μας και έδωσαν αφορμή για ιστορίες με «κωλοφωτιές» από τα μικράτα μας.
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απανταχού Στεφανιωτών. Το βράδυ στην μικρή
πλατεία κάτω από τον τεράστιο πλάτανο οι λιγοστοί καλοκαιρινοί επισκέπτες κι εμείς γινόμαστε μία παρέα. Η φιλοξενία και η ζεστασιά αυτών των ανθρώπων θα μας μείνει αξέχαστη. Πως
να ξεχαστεί ο 92χρονος κτηνοτρόφος κυρ-Ηλίας
με τα ροζιασμένα χέρια, το σκαμμένο πρόσωπο,
την ηρεμία και ζεστασιά που ανεβοκατεβαίνει
στις γύρω κορυφές κυνηγώντας τα κατσίκια του!
3η μέρα 27/7/2020: Υποκύπτουμε στην επιμονή των ντόπιων και αποφασίζουμε να ανεβούμε σε μία από τις κορυφές που σκιάζουν την
Στεφανιάδα. Ακολουθούμε ΝΑ όλο ανηφορικό
χωματόδρομο μέχρι που φτάνουμε σε πινακίδες που κατευθύνουν προς Καμαράκι. Ομαλά
ανηφορικά βαδίζουμε σε χωματόδρομο και η θέα
ολόγυρα μας ενθουσιάζει. Καταπράσινες απότομες πλαγιές σαν να έχουν στρωθεί με τσόχα έτσι
όπως τις ακουμπά το φώς του ήλιου, φιδωτά
δρομάκια που οδηγούν σε στάνες και θυμίζουν
παρχάρια. Φτάνουμε στην βάση του βουνού.
Δίπλα από στάνη ξεκινά το μονοπάτι και μετά
από απότομη αλλά σύντομη ανάβαση είμαστε
στο Καμαράκι στα 1203μ. Επιστροφή από τα
ίδια και τα βήματά μας φέρνουν στο καφενεδάκι
του Βαγγέλη για φαγητό και ξεδίψασμα ! Απόγευμα πλέον μετά από μία σύντομη στάση στην
όμορφη πλατεία του Λεοντίτο, οδηγούμε για το
Τροβάτο ψάχνοντας για μέρος να διανυκτερεύσουμε. Μετά τον κάτω Μαχαλά του Τροβάτο δίπλα στον Αγραφιώτη στήνουμε τις σκηνές μας.
Βράδιασε πλέον!
4η μέρα 28/7/2020: Ακολουθούμε τον κεντρικό χωματόδρομο παράλληλα με τον Αγραφιώτη
αριστερά μας. Αφήνουμε πίσω μας τον Δένδρο,
το ήρεμο Τρίδενδρο, που μας αρέσει ιδιαίτερα,
χαζεύουμε στο όμορφο ξύλινο γεφύρι του Μπλό
και επισκεπτόμαστε τη Μονή της Στάνας ένα
από τα ομορφότερα μοναστήρια των Αγράφων,
φωλιασμένο σε γρανιτένια βράχια. Η πρόθεσή
μας για διανυκτέρευση στον αυλόγυρο της μονής
σβήνει γιατί πλέον εκεί ζει ένας μοναχός. Κατηφορίζοντας, δεξιά μας κάτω από τσιμεντένια
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

γέφυρα πάνω από τον Αγραφιώτη, λίγο πριν τα
Επινιανά εντοπίζουμε πλάτωμα για να κατασκηνώσουμε το βράδυ. Πρώτα όμως θα κάνουμε το
φαράγγι του Ασπρορέματος. Βρίσκουμε την είσοδο και μπαίνουμε στο σκιερό μονοπάτι. Περπατάμε σε καλοφτιαγμένο κατηφορικό μονοπάτι
με το ρέμα δεξιά μας και αναβαθμίδες αριστερά
που χρησιμοποιούνταν παλιά. Στο σημείο που
βρίσκεται το εκκλησάκι η θέα στη χαράδρα του
Ασπρορέματος είναι εντυπωσιακή. Προσπερνάμε τον παλιό οικισμό Εκκλησιές και φτάνουμε σε
όμορφο καταρράκτη. Δεν παραλείπουμε να απαθανατιστούμε από το αυτόματο της φωτογραφικής! Επιστροφή από τα ίδια και στα Επινιανά
ακολουθεί τρικούβερτο τσιμπούσι με λεμονάτο
κατσικάκι, πεντανόστιμες πατάτες, πίτες, ντόπιο κρασί εν όψει και γενεθλίων συν-ταξιδευτή! Ο
πεντακάθαρος έναστρος ουρανός, ο ασίγαστος
Αγραφιώτης, οι πυγολαμπίδες που χορεύουν
γύρω από τις σκηνές μας δημιουργούν ιδανικές
συνθήκες για γλυκά όνειρα!
5η μέρα 29/7/2020: Φαράγγι της Τρύπας η
Όσκλιανης για σήμερα. Έξω από τα Επινιανά
πριν από τα Άγραφα εντοπίζουμε το μονοπάτι
που κατεβαίνει στο ποτάμι κι εδώ υπάρχει καρέλι (μεταλλικό κουτί το οποίο στηρίζεται με 4
καρούλια σε δύο χονδρά σύρματα, στερεωμένα
σε σταθερές βάσεις εκατέρωθεν των οχθών του
ποταμού). Όλοι με την σειρά το ανεβαίνουμε και
κάνουμε δοκιμαστικό μετακίνησης στην απέναντι
όχθη. Με το καρέλι γινόταν οι μετακινήσεις και
μεταφορά προϊόντων όταν, τον χειμώνα κυρίως,
φούσκωνε ο ποταμός και γινόταν αδιάβατος.
Από τσιμεντένια γέφυρα περνάμε στην απέναντι όχθη και περπατάμε με κατεύθυνση νότια
μέσα στην κοίτη η τις όχθες, έως ότου φτάνουμε
στο στενότερο σημείο της διαδρομής με κάθετα
βράχια. Εκεί αντικρύζουμε την Τρύπα το «Πάντα
Βρέχει» του Αγραφιώτη. Στη δεξιά πλευρά πέφτουν μικροί καταρράκτες και καλύπτεται από
υδροχαρή φυτά. Μεγάλη βάθρα σχηματίζεται
από κάτω του και φυσικά το μπάνιο επιβάλλεται. Συνεχίζουμε για αρκετή ώρα ακόμη μετά την
Τρύπα αλλά το τοπίο δεν αλλάζει και επιστρέ-

6 μέρα 30/7/2020: Εκτελούμε με την ίδια ακρίβεια όπως κάθε πρωινό τα διαδικαστικά και ξεκινάμε γιατί θέλουμε να φτάσουμε στον Εύηνο.
Αρχίζουμε να κατηφορίζουμε. Σταματάμε να
απολαύσουμε την ομορφιά της τεχνητής λίμνης
των Κρεμαστών με τα γαλαζοπράσινα νερά,
τα διάσπαρτα νησάκια, τα φιόρδ, τους σχηματισμούς των πετρωμάτων στις όχθες της. Περνάμε την γέφυρα της Τατάρνας, την Αλευράδα,
προσπερνάμε στα αριστερά μας την τεχνητή λίμνη Καστρακίου και από την μεταλλική γέφυρα
Ματσουκίου, έχοντας δεξιά μας την τεχνητή λίμνη Στράτου, κατευθυνόμαστε προς το Αγρίνιο.
Συνεχίζουμε προς το Θέρμο και στα δεξιά μας
απλώνεται η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, η
Τριχωνίδα. Δογρή-Μυρτιά-Θέρμο-Κάτω Χρυσοβίτσα-Δοσούλα και επιτέλους στον μεγαλοπόταμο
Εύηνο η Φίδαρη. Από την ξύλινη γέφυρα περνάμε
στην απέναντι όχθη όπου θα διανυκτερεύσουμε.
Πάνω από τον Εύηνο υπάρχει συρματογέφυρα
και Καρέλι. Κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στο
πέτρινο μονότοξο και λιθόκτιστο γεφύρι της Αρτοτίβας που είναι χτισμένο στο στενότερο σημείο
του Εύηνου από την εποχή της Α΄ Ενετοκρατίας
λίγο πριν από την συμβολή του με τον Κότσαλο.
η

Το βράδυ μας βρίσκει στο μοναδικό ταβερνάκι δίπλα στον Εύηνο που κυλάει τα σκούρα νερά του
ακούραστα, τον καθαρό με όλα του τα αστέρια
ουρανό και το φωτισμένο Στράνωμα γαντζωμένο
στον ορεινό όγκο της Ναυπακτίας που ορθώνεται απέναντι μας. Στην υγειά μας παιδιά γιατί το
τέλος του οδοιπορικού μας πλησιάζει!
7η μέρα 31/7/2020: Πειστήκαμε από τον ταβερνιάρη που μας έδωσε κάποιες πληροφορίες το
προηγούμενο βράδυ και ξεκινάμε για τον Κότσαλο. Κινούμαστε παράλληλα με τον Εύηνο έως
ότου φτάνουμε σε αδιέξοδο με εκκλησάκι. Περνάμε από ξύλινο γεφυράκι στην απέναντι όχθη
και μπαίνουμε στον Κότσαλο. Όμορφο ποτάμι
δασωμένο με πλατάνια στις όχθες του. Αυτοσχεδιάζουμε γιατί δεν υπάρχει μονοπάτι. Περπατάμε άλλοτε στις όχθες κι άλλοτε μέσα στην κοίτη,
προς μεγάλη μας πλέον ευχαρίστηση. Προσπερνάμε τις πέτρινες βάσεις παλιάς γέφυρας και
συνεχίζουμε ψάχνοντας για τον παλιό νερόμυλο,
για τον οποίο μας μίλησε ο ταβερνιάρης. Στα δεξιά μας βρίσκουμε μικρό καταρράκτη αλλά συνεχίζουμε. Μετά από πορεία 3,5 ωρών βρίσκουμε
το «Πάντα Βρέχει» του Κότσαλου. Μικρότερης
κλίμακας αλλά ελκυστικότατος που σε καλεί για
μπάνιο στην βαθιά βάθρα του. Επιστρέφουμε
από τα ίδια και απόγευμα πλέον ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής μέσω Αμφιλοχίας.
Νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση γιατί μπορέσαμε να ζήσουμε για λίγες μέρες σε αυτό το δώρο
της φύσης που, παρά τις μικρές ανθρώπινες παρεμβάσεις, παραμένει αλώβητο και ακέραιο ακόμη στις μέρες μας.
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φουμε από τα ίδια. Μεσημέριασε για τα καλά
και αφού κάνουμε ένα σύντομο πέρασμα από τα
Άγραφα –όλοι έχουν επιδοθεί στο γνωστό άθλημα της καλοκαιρινής ραστώνης!- συνεχίζουμε
προς Μοναστηράκι, όπου βρίσκουμε μαγαζί για
να φάμε και να ξεδιψάσουμε. Μετά την Βαρβαριάδα δίπλα στον Αγραφιώτη στον περίβολο του
Ιωάννη του Προδρόμου κατασκηνώνουμε.
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Ο

ι δραστηριότητες μας ξεκίνησαν την 23/5/2021, με την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω
covid-19.

23/5/2021
Μαίναλο (Μαγούλιανα-Βυτίνα)
Μία πολύ όμορφη πεζοπορική διαδρομή από τα Μαγούλιανα Αρκαδίας, το ψηλότερο κατοικήσιμο χωριό της Πελοποννήσου (1275μ.), και μέσω Κερνίτσας, Νυμφασίας (Γρανίτσα) καταλήξαμε στην όμορφη
Βυτίνα (1033μ.).
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του Παύλου Παναγιώτου

29/5/2021
Κατακάλι-Φραγκολίμανο (Κορινθία)
Από το χωριό Κατακάλι Κορινθίας διασχίσαμε το πευκοδάσος της «Μπότιζας» τον καταπληκτικό όρμο
του Λυχναριού, με τα υπολείμματα της Αρχαίας Φρυκτωρίας και με θέα τα νησάκια του Σαρωνικού Πλατιά, τον Οβρέο και τα Διαπόρια. Τέλος καταλήξαμε στον φυσικό και πανέμορφο όρμο του Φραγκολίμανου όπου κολυμπήσαμε στα καθαρά και γαλάζια νερά του.
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6/6/2021
Χελμός (Χιονοδρομικό Καλαβρύτων-Νεραιδοράχη-Μέγα Σπήλαιο)

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Από το χιονοδρομικό (1660μ.) μια ομάδα ανέβηκε στην Νεραιδοράχη (2341μ.), και κατέβηκε από τα ίδια
όπου με το λεωφορείο προωθήθηκαν στο Μέγα Σπήλαιο. Μία δεύτερη ομάδα από το χιονοδρομικό έκανε
την πεζοπορική διαδρομή μέχρι το Μέγα Σπήλαιο.
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Πήλιο (Αγίου Πνεύματος), 19-21/6/2021
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Έ

να υπέροχο τετραήμερο με τη συμμετοχή
16 φίλων και μελών του ΦΟΠ.

19/6 Σάββατο: Μεσημεριανές ώρες φτάσαμε στο
φιλόξενο καταφύγιο Φ.Ο.Βόλου «Ο ΠΑΝ» θέση
«Καραούλι» στα Χάνια (1250μ.) και αφού τακτοποιηθήκαμε πεζοπορήσαμε σε μια πολύ όμορφη
κυκλική διαδρομή μέσα σε δάσος οξιάς διάρκειας 3 ωρών, με αρχηγό τον υπεύθυνο
του καταφυγίου Γιάννη Προκοπίου.
20/6/2021: Αφού πήραμε το
πρωινό μας μεταβήκαμε με το
λεωφορείο στο χιονοδρομικό
στα Χάνια και ξεκινήσαμε την
πορεία μας με προορισμό την
Τσαγκαράδα μέσα από δάση με
οξιές και καστανιές.
Περάσαμε από τις κορυφές Αγριόλευκες (1470μ.), Γολγοθάς (1430μ.
στην κορυφή αυτή έπεσαν πριν λίγα χρόνια
δύο πολεμικά αεροσκάφη F-16 με αποτέλεσμα να
σκοτωθούν τέσσερις αεροπόροι) Σχιτζουράβλι
(1450μ. βραχώδης και σχετικά δύσβατη), Δραμάλα
(1455μ.) και το Μέγα Ίσωμα.
Η θέα από το Σχιτζουράβλι είναι μεγαλειώδης.
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Προς το βορρά η κορυφή του Πουριανού Σταυρού με τα στρατιωτικά ραντάρ, και δυτικότερα το
Πλιασίδι, το Αϊδονάκι και οι Αγριόλευκες. Η θάλασσα του Παγασητικού απλώνεται από κάτω μας
μέχρι το Τρίκερι και πιο πέρα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
Αφού χόρτασαν τα μάτια μας με την ομορφιά
της φύσης, πράγμα δύσκολο, προχωρήσαμε προς τα ανατολικά πάλι στο δάσος
και συνεχίσαμε προς την ίδια κατεύθυνση σε ίσιωμα. Σε λίγο φθάσαμε
σε ξέφωτη περιοχή με φτέρες
και ανηφορίζοντας λίγο ακόμα
βρήκαμε το κολονάκι της Δραμάλας (1455 μ.). Περπατώντας
σταθερά προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά, αρχίσαμε πλέον
να κατηφορίζουμε πάνω στη ράχη
και οι οξιές γίνονταν όλο και ψηλότερες. Καρβουνόλακκοι και γράμματα
χαραγμένα σε κορμούς μας υπενθύμιζαν την άλλοτε συχνή ανθρώπινη παρουσία εδώ, με ομάδες
υλοτόμων οι οποίοι κατασκήνωναν για μήνες στο
δάσος, που τότε αντηχούσε από τα τσεκούρια και
τις φωνές τους. Τεράστιοι μονοκόμματοι βράχοι δίπλα σε πολύ μεγάλες και ψηλές οξιές δημιουργούν

και δειπνήσαμε στην
πολύ όμορφη πλατεία κάτω από τον τεράστιο πλάτανο των
1200 ετών.
21/6/2021 Αφού πήραμε το πρωινό μας
και αποχαιρετήσαμε τον φίλο τον Γιάννη, μεταβήκαμε με το
λεωφορείο στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος
(600μ.). Από εκεί ακολουθήσαμε το πανέμορφο μονοπάτι με πολλά νερά, μεσογειακούς θαμνώνες, αιωνόβια πλατάνια και καστανιές μέχρι το
χωριό Άγιος Βλάσιος (320μ.). όπου μας περίμενε το
λεωφορείο.
Ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιστροφής στην
Αθήνα αφού σταματήσαμε στο παραλιακό χωριό
Αχλάδι Φθιώτιδας για φαγητό και κολύμπι.
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ένα εντυπωσιακό σκηνικό, έτσι που νομίζαμε ότι
θα δούμε τους Κενταύρους να εμφανίζονται μπροστά μας.
Καθώς συνεχίσαμε να κατηφορίζουμε ακολουθώντας τη ράχη, φτάσαμε σε ένα φυσικό μπαλκόνι την Βίγλα σε υψόμετρο 1090 μέτρων. Εδώ είναι
ένα σημείο απ’ όπου δε θέλεις να φύγεις, η θέα
σε καθηλώνει. Αμέσως από κάτω μας στο γκρεμό
η βαθιά ρεματιά του Μυλοποτάμου, κατάφυτη
από καστανιές και οξιές. Αριστερά η θάλασσα του
Αιγαίου αφρισμένη και από πάνω της τα πρώτα
σπίτια της Τσαγκαράδας και το Ξουρίχτι. Στο βάθος και δεξιά φαίνεται το Νεοχώρι, χτισμένο σε
μια πλαγιά κοιτάζοντας προς τη δύση. Σκιάθος,
Σκόπελος και Αλόννησος στέκουν ανατολικά η μία
δίπλα στην άλλη. Μόνο και μόνο για αυτό το εκπληκτικό μέρος, αξίζει κανείς να βαδίσει στην πορεία αυτή.
Έρχεται όμως η ώρα που πρέπει να συνεχίσουμε. Κατηφορίζοντας πιο έντονα, φτάσαμε στα
πρώτα σπίτια του χωριού μετά από 8,5 ώρες και
σε καλντερίμι στην πλατεία των Ταξιαρχών, όπου

ΧΡΟΝΙΚΑ

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Τρεις ορειβάτες θα σκαρφαλώσουν στα 10 πιο ψηλά ελληνικά
βουνά σε 10 ημέρες για καλό σκοπό Καλούν τον κόσμο να
υποστηρίξει μέσω δωρεών τα παιδιά στο Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
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Έ

να μεγάλο εγχείρημα στα βουνά της Ελλάδας πρόκειται να ξεκινήσουν τον Ιούλιο
τρεις ορειβάτες, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας
Διάσωσης. Στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν
έναν πολύ σημαντικό σκοπό: να ενισχύσουν το
έργο του Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο.
Ο Γιώργος Λάκιας, ο Νεκτάριος Παρμάκης και
ο Βαγγέλης Συμβουλίδης -όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΟΔ- θα επιχειρήσουν από τις 23
Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου, δηλαδή μέσα
σε 10 μόλις ημέρες, να ανέβουν στα 10 ψηλότερα
βουνά της Ελλάδας, καλώντας ταυτόχρονα τον
κόσμο να υποστηρίξει μέσω δωρεών τα παιδιά
που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή
με την ορειβασία και τη φύση.
Την προσπάθειά τους αυτή στηρίζει ένθερμα η
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που έθεσε το εγχείρημα υπό την αιγίδα της, όπως επίσης και η εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων Enjoy Travel and
Tourism.
Η συγκέντρωση δωρεών θα γίνει μέσω μίας
online καμπάνιας fund raising, η οποία θα δημοσιοποιηθεί από τα κανάλια επικοινωνίας του project,
του Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο και των υποστηρικτών του εγχειρήματος.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Τα βουνά που πρόκειται να επισκεφθούν οι τρεις
ορειβάτες είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Όλυμπος, κορυφή Μύτικας, 2.918 μ.
Σμόλικας, κορυφή Σμόλικας, 2.637 μ.
Βόρας, κορυφή Καϊμάκτσαλαν, 2.524 μ.
Γράμμος, κορυφή Τσούκα Πετσίκ, 2.521 μ.
Γκιώνα ή Ασέληνον, κορυφή Πυραμίδα,
2.508 μ.
Τύμφη, κορυφή Γκαμήλα, 2.497 μ.
Βαρδούσια, κορυφή Κόρακας, 2.495 μ.
Παρνασσός, κορυφή Λιάκουρας, 2.456 μ.
Ίδη, κορυφή Ψηλορείτης, 2.454 μ.
Λευκά Όρη, κορυφή Πάχνες, 2.453 μ.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Σάββατο 31
Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί κοινή ανάβαση με
παιδιά από το παιδικό χωριό του Φιλύρου, με τη
συνοδεία μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης,
της Enjoy Travel and Tourism, τους χορηγούς και
τους δωροθέτες της καμπάνιας.
Στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα, που διαχειρίζεται η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, θα γίνει μια
μικρή γιορτή και την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στην τελευταία και ψηλότερη
κορυφή της Ελλάδας, τον Μύτικα (2.918μ.)
Πηγή: www.newsbeast.gr

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των
Σωματείων-Μελών

Αρχοντού Ζήτρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άννα Βαλσαμίδου

ΤΑΜΙΑΣ:

Ευαγγελία Σαββοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κλεοπάτρα Παλιαδέλη
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ:

Χρυσούλα Παλιαδέλη

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: Χρήστος Ραχτσόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ:

Σταύρος Γιαβρής

ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ: Θεοδώρα Κιαμηλίδου
ΕΦΟΡΟΣ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ:

Γρηγόριος Γκατζελάκης

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΖΗΝΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αγγελική Μπουλιέρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παύλος Αλεβιζάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Φραγκίσκος Ξενίτης
Γεώργιος Χαραλάμπους

ΤΑΜΙΑΣ:
ΕΦΟΡΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

Ελευθερία Χατζηδουλή

ΕΦΟΡΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ:

Μάγδα Κισσιώτου
Γιώργος Συντιχάκης

ΜΕΛΟΣ:

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λεωνίδας Κλώντζας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παναγιώτης Ευδαίμων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Μαρία Μετζογιαννάκη

ΤΑΜΙΑΣ:

Ιωάννης Πάγκαλος

ΜΕΛΟΣ:

Θανάσης Κολοτούρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Χρήστος Ελευθεριάδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πάρης Σκουτέλης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ειρήνη-Γαρυφαλλιά
Παντελίδου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Ξανθόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ:

Ανατολή Ασαρίδου

ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ: Σωτήριος Μουσλόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ:

Ανδρονίκη Κακουλίδου

ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ:

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ:

Κυριακή Τσιρανίδου

ΕΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ:

Πάρης Σκουτέλης

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Χρήστος Ιωάννου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευάγγελος Δερμάνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειος Βεργόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ:

Αγγελική Παναγιώτου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Επαμεινώνδας Λαγόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ:

Μαρία Ζηλάκη

ΕΦΟΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ:

Καίτη Ευκλείδου

ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ: Μαρία Βεργοπούλου
ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΛΕΣΧΗΣ:

Γεώργιος Βασιλειάδης

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΟΛΟΥ Ο «ΠΑΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

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

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

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

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Λάϊστα Ζαγορίου Ιωάννινα
Τ.Κ. 440 10
• τηλ.: 26530-22654 &
2651047621 Τούλα Ποάλα

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

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

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

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

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

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ
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

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
Τέρμα Λόφου Αγ. Παντελεήμονα
53 100 Φλώρινα
• τηλ.: 23850 28300
www.foof.gr
e-mail: foof001960@yahoo.com
• Κιν. τηλ. 6933360583
(Καλυβιάνος Λεωνίδας Α/εδρος)
e-mail: leokalivianos1969@yahoo.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΪΣΤΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

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

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

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ

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