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Αλλά, οι άνθρωποι, πληθαίνοντας και δημιουργώντας πόλεις «μεγαθήρια» με την τεχνολογία, να καλπάζει, με την εξερεύνηση των πλανητών, με τα ταξίδια στο φεγγάρι, στον Άρη και αλλού ή κάτι έπαθε ή
κάτι άλλαξε μέσα του. Άρχισε να φοβάται τον διπλανό του, δεν έχει εμπιστοσύνη στον γείτονά του κ.ά.,
γιατί άρχισε να έχει φόβο για πολλά. Η βία έχει εξαπλωθεί σ’ όλη την γη, η φτώχεια σε άλλα μέρη της
γης είναι αφορμή (;) ή αιτία (;) για πολλά και άσχημα πράγματα. Εκείνο όμως που τα τελευταία χρόνια
έχει αναχθεί σε μεγάλο πρόβλημα είναι η «οπαδική βία». Αντί οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι να έχουν όπως
πριν εκατοντάδες χρόνια, αγάπη για το άθλημα που τους αρέσει, αγάπη γι’ αυτούς που αγωνίζονται,
για να τους προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα, αντίθετα εκφράζουν τα προπατορικά άγρια ένστικτα του
κυνηγού, του ανθρώπου που βλέπει παντού εχθρούς, άσχετα αν είναι άγρια ζώα ή συνάνθρωποί του,
όπως πριν χιλιάδες χρόνια, που παντού ελλόχευε ο κίνδυνος κατά της ζωής τους.
Είναι πραγματικά ασύλληπτο σ’ ένα σωστό, λογικό, ανθρώπινα σκεπτόμενο μυαλό, να σκοτώνεις τον
συνάνθρωπό σου, γιατί είναι αντίπαλος «φίλαθλος».
Που είναι το «αθάνατο και αγνό φίλαθλο πνεύμα» σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να χειροκροτάς
και να τιμάς τον αντίπαλό σου, εφόσον είναι καλύτερος από εσένα!! Δεν το χωράει ο νους λογικού ανθρώπου να αφαιρείς την ζωή άλλου, για μια υποτιθέμενη φίλαθλη ιδέα ή ακόμη και για ο,τιδήποτε άλλο.
Δεν είναι ο δολοφόνος ή αυτός που αφαιρεί τη ζωή άλλου συνανθρώπου του, ο «κριτής», αφού ο ίδιος
όταν κάνει το «κακό» μετά επικαλείται παιδαριώδεις δικαιολογίες.
Πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι ο συνάνθρωπό μας, ο γείτονάς μας, ο συγγενής μας, ο άγνωστος περαστικός, είναι άνθρωποι, όπως κι αυτός που χτυπάει, σκοτώνει αλλά δεν σκέφτεται ότι αύριο, μπορεί
να είναι και αυτός το θύμα.
Είναι καιρός να λογικευτούμε και να μην ρίχνουμε το βάρος, την αιτία, το αποτέλεσμα στην «κακιά
ώρα», στο «δεν το θέλαμε» ή στο «μετάνιωσα και λυπάμαι».
ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί την ζωή άλλου.

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 2022
και με Υγεία

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Ο

ι πολλοί «παλιοί» άνθρωποι, λέγανε ότι ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο ζώο. Μετά από πολλά
χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να είναι (ο άντρας) κυνηγός, μέχρι που έγινε πιο «κοινωνικός» έκανε
χωριά, πόλεις… και φθάσαμε στην σημερινή εποχή του 2022 μ.Χ.

ΧΡΟΝΙΚΑ
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Διαπιστώσεις για το πως λειτουργεί
η ανύπαρκτη ορειβατική διάσωση στην ελληνική επικράτεια.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

του Γεωργίου Φ. Πρίντεζη

Π

αρατηρήσεις ενός τραγικού πατέρα μετά
το ατύχημα στα Τζουμέρκα. Αυτές οι διαπιστώσεις θα μας βάλουν σε σοβαρές σκέψεις.
Διαπιστώσεις για το πως λειτουργεί η ανύπαρκτη ορειβατική διάσωση στην ελληνική επικράτεια.
Πως έχει η κατάσταση στην Ελλάδα.
Υπεύθυνο και για όλα αρμόδιο για τις επιχειρήσεις διάσωσης βάσει νόμου στην Ελλάδα είναι το
Πυροσβεστικό Σώμα στο οποίο υπάγονται και οι
8 ΕΜΑΚ.
Στα καθήκοντα των Πυροσβεστών και των Διασωστών της ΕΜΑΚ δεν υπάρχει η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε τραυματίες, ούτε καν η
παροχή απλών πρώτων βοηθειών.
(1ο ΚΕΝΟ) Σχεδόν πάντα αυτός που θέλει βοήθεια
στο βουνό είναι τραυματίας.
Το ΕΚΑΒ που είναι αρμόδιο για την περίθαλψη τραυματιών δεν μπορεί να βρεθεί σε περιοχή ατυχήματος που δεν πηγαίνει ασθενοφόρο.

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΦΗΣ
Επιμέλεια: Βασίλης Κατσαντώνης

«Οι λόγοι για τους οποίους η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή πρέπει να γίνουν και
πάλι διεθνείς και οι επίσημες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης»
Η Ελληνική Γλώσσα είναι η πιο τέλεια
του κόσμου,
Έχει πλήρη έκφραση και απεριόριστη παραγωγική ικανότητα λέξεων.

«Π

αρατηρώντας τις λέξεις της Ελληνικής
Γλώσσας βλέπουμε από τη μια ότι άλλες είναι απλές και άλλες σύνθετες, π.χ.: γράφω,
δια-γράφω, εξ-υπ-ακούεται… και από την άλλη να αποτελούνται όλες (πλην των μορίων, των

4

(2ο ΚΕΝΟ) Σχεδόν πάντα σε ορεινό περιβάλλον
δεν πηγαίνει ασθενοφόρο, ούτε κάποιο άλλο
επίγειο όχημα.
Αυτοί οι δυο φορείς βοηθιούνται από εθελοντικές ομάδες, μειωμένων συνήθως δυνατοτήτων, που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε περιοχή
της Ελλάδας και συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν επιχειρήσεις διάσωσης.
(3ο ΚΕΝΟ) προκύπτουν θέματα ηγεσίας ,επικοινωνίας, αποφάσεων και οι λύσεις γίνονται αυτοσχέδια επιτόπου με ερασιτεχνισμό και αυτό
έχει συνέπεια μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις.
Συνήθως το αποτέλεσμα δεν έχει αίσιο τέλος
επειδή οι επιχειρήσεις αυτές διαρκούν πολλές
ώρες και πολλές φορές ημέρες, και όλα εξαρτώνται από την παθολογική κατάσταση και το
περιβάλλον που βρίσκεται ο τραυματίας.
Συνέπεια των τριών παραπάνω κενών: αποτέλεσμα = τραγική έκβαση.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

άρθρων, των συνδέσμων, των προθέσεων και ορισμένων επιφωνημάτων και επιρρημάτων) από συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία, τα γνωστά: ρίζα,
πρόθεμα, θέμα, τόνος, κατάληξη παραγωγική και
κατάληξη κλιτική, πουκάθε ένα από αυτά δίδει και
μια ανάλογη έννοια στη λέξη, όπως π.χ.: γράφ-ω
(= ρήμα, α πρόσωπο), έ-γραφ-ε, (= ρήμα, παρατατικό γ’ πρόσωπο), δια-γραφ-ή (σύνθετη λέξη,
ουσιαστικό, θηλυκό)… εξ-έχ-ω, εξ-οχ-ή, έξ-οχ-η.
Επομένως από τη μια οι ελληνικές λέξεις έχουν
συνάφεια, αιτιώδη σχέση, και πλήρη εκφραστικότητα και από την άλλη η Ελληνική Γλώσσα έχει
απεριόριστες δυνατότητες για την παραγωγή νέων λέξεων.

Η Ελληνική Γλώσσα έχει σαφήνεια
και έκφραση
Επειδή οι λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας αποτελούνται από συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία
(ρίζα ή θέμα + κατάληξη κ.τ.λ.) και συνάμα το
καθένα από αυτά εκφράζει με λογική ορθότητα κάτι το συγκεκριμένο για το σημαινόμενο (το
πρόθεμα ε- εκφράζει πράξη παρελθόντος, οι καταλήξεις εκφράζουν το μέρος λόγου ή τον τύπο
του σημαινόμενου, δηλαδή αν το σημαινόμενο είναι ενέργεια ή πάθηση, ουσιαστικό ή επίθετο, αρσενικό ή θηλυκό κ.τ.λ.), γι’ αυτό και:
Α) Οι ελληνικές λέξεις είναι και εκφραστικές και
απόλυτα σαφείς στην έννοιά τους και εύκολες στην κατανόηση - έκφρασή τους. Το
νόημά τους βγαίνει κάνοντας απλώς ανάλυση στα συστατικά τους στοιχεία, πρβ:
λύν-ω, έ-λυσ-α, γράφ-ω, γραφέ-ας, γραπτός, γραφ-ική.
Παρέβαλε και π.χ. ότι η λέξη «ρήμα» της Ελληνικής Γλώσσας εκτός των άλλων με την κατάληξή του φανερώνει : α) ποιο ακριβώς είναι
το υποκείμενό του ως πρόσωπο λόγου (δηλ.
αν το υποκείμενο είναι ο ομιλητής ή ο ακροατής ή τρίτος): αγαπώ, ενν. εγώ = ο ομιλητής
= υποκείμενο, αγαπάς ενν. εσύ = ο ακροατής
= υποκείμενο, αγαπά, ενν. αυτός,ή,ο = ο τρίτος = υποκείμενο…, β) τη φωνή(το αν έχουμε
ενέργεια ή πάθηση): αγαπώ (το Γιάννη…) =
ενέργεια, &αγαπιέμαι(από το Γιάννη,..) = πάθηση, γ) το χρόνο(το παρόν, το παρελθόν και
το μέλλον) της ενέργειας ή πάθησης: λύν-ω =
ενέργεια τώρα & έλυσ-α = ενέργεια στο παρελθόν…. Κάτι που για να γίνει στις άλλες γλώσσες
θα πρέπει να πούμε μαζί και άλλες λέξεις, πρβ
π.χ.: αγαπώ,ας,α = I love, you love, he loves…
αγαπιέμαι = I am loving from John
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ή Λατινικές κ.λπ., όπως π.χ. στην αγγλική οι λέξεις: Ευρώπη (Europe), πρόβλημα (problem)…
Και επειδή στις άλλες γλώσσες, λίγο ή πολύ,
οι λέξεις δεν έχουν συστατικά στοιχεία, είναι συνήθως ολιγοσύλλαβες και χωρίς μεγάλη παραγωγική ικανότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο:
α) Η Ελληνική Γλώσσα έχει το πλουσιότερο λεξιλόγιο από όλες τις άλλες,
β) Οι άλλες γλώσσες δανείζονται λέξεις από την
Ελληνική και Λατινική ή φτιάχνουν λέξεις με
Ελληνικά και Λατινικά συστατικά στοιχεία λέξεων, όπως π.χ. οι: τηλέφωνο – telephone (τηλε + φων-ή), πρωτοτυπία >prototype (πρώτος + τύπος), phototypes....

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Θέμα λέγεται μια ομάδα φθόγγων που είναι
κοινή σε πολλές απλές λέξεις, όπως π.χ. το θέμα γραφ- στις λέξεις: γραφ-ω, γραφ-ή… Το θέμα
σχετίζεται με τους ήχους, της φύσης και είναι είτε αυτούσιος ήχος κάποιου όντος είτε κατεργασμένος (κάτι ως το μάρμαρο και το άγαλμα), πρβ
κρα-κρα… >κράζ-ω, τρ… > τρίζω, τρίβω, τριβή…
Καταλήξεις (παραγωγικές και κλιτικές) λέγονται οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί φθόγγων
με τους οποίους από τη μια παράγουμε τα μέρη λόγου (= το ουσιαστικό, το επίθετο, το ρήμα κλπ) και από την άλλη κλίνουμε τις λέξεις
(δηλ. σχηματίζουμε τις πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού, τους χρόνους και τα πρόσωπα στα ρήματα κ.λπ.), ο συνδυασμός φθόγγων
με τον οποίον φανερώνουμε-υποδηλώνουμε το
μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινόμενου, δηλαδή εκείνου που θέλουμε να εκφράσουμε, π.χ.
θέμα γραφ- και λέξεις: γράφ-ω, γραφ-έας, γραφείς, γραφ-ή, γραφ-ές, γραφ-είο, γραφ-ικ-ός,ή,ο,
γραφ-ομεν-ος,η,ο….
Αντίθετα, στις άλλες γλώσσες κατά βάση
δεν υπάρχουν συστατικά στοιχεία λέξεων. Εκεί
υπάρχει μια ορισμένη ποσότητα λέξεων που με
σύνθεση και σύνταξη κατά παράταξη εκφέρεται
ο προφορικός λόγος.
Παρατηρώντας π.χ. το λεξιλόγιο της Κινέζικης γλώσσας (κάπου μεταξύ Ελληνικής και Κινέζικης γλώσσας είναι οι άλλες) βλέπουμε ότι σ’
αυτό υπάρχουν όλες κι όλες 328 απλές και άκλιτες μονοσύλλαβες λέξεις (κάτι όπως οι ελληνικές
άκλιτες λέξεις: με, σε, επί, συν, δια, μετά…), από
τις οποίες με απλή σύνθεση και ανεβοκατέβασμα
στον προφορικό λόγο της φωνής προκύπτουν οι
υπόλοιπες, πρβ π.χ. τις πιο κάτω κινέζικες λέξεις:
«πε» = κύπελλο, «τσιμ» = χρυσός,η,ο, «τσιμπε»
= χρυσό κύπελλο, «τσάου» = μέρα, «νι τσάου»
= καλημέρα, «σιαμ-σουέ» = το άρωμα (το αρωματόνερο), «σεν» = ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα,
«τσούν-κούο» = η Κίνα, «μέϊ-κό» = η Αμερική…
Παρατηρώντας επίσης τις διάφορες σημερινές ευρωπαϊκές γλώσσες (όπως π.χ. την Αγγλική,
τη Γαλλική, την Ισπανική κλπ ) βλέπουμε ότι όλες
κατά βάση δεν έχουν κάποιο γλωσσικό παραγωγικό κώδικα επικοινωνίας, αλλά από τη μια κάνουν
ό,τι κάνει και η Κινέζικη Γλώσσα, δηλαδή εκφράζονται με την κατά παράταξη σύνταξη λέξεων,
πρβ π.χ. στην Αγγλική: I go, goon, … I love, you
love, the love, of love… = ελληνικά πάω, προχωρώ, αγαπώ, αγάπη… και από την άλλη δεν έχουμε μόνο 328 λέξεις, αλλά πάρα πολλές που άλλες
παράγονται με καταλήξεις, πρβ π.χ. στην Αγγλική:
Lovely, loveless, lovelies…. και άλλες είναι Ελληνικές
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Β) Υπάρχει η δυνατότητα στην Ελληνική Γλώσσα
για σχηματισμό πάρα πολλών ρητορικών και
συντακτικών σχημάτων λόγου με σκοπό την
όπως πρέπει έκφραση ή τονισμό του νοήματος του λόγου, πρβ π.χ.: Το τραίνο οδηγείται
από το Γιώργο. = παθητική σύνταξη, Ο Γιώργος οδηγεί το τραίνο. = ενεργητική σύνταξη,
Ο Γιώργος είναι οδηγός του τραίνου. = κατηγορηματική σύνταξη.
Ο Γιώργος όχι μόνο πήγε, αλλά κτύπησε
και τον Άρη = Ο Γιώργος εκτός του ότι πήγε,
κτύπησε και τον Άρη. αντί απλά: Ο Γιώργος
πήγε και κτύπησε τον Άρη.
Στην Κινέζικη Γλώσσα (κάπου μεταξύ Ελληνικής και Κινέζικης Γλώσσας είναι οι άλλες), επειδή οι λέξεις δεν έχουν συστατικά στοιχεία (καταλήξεις κ.τ.λ.), έχουν πολλές έννοιες ή ανήκουν
σε πολλά μέρη λόγου (είναι κάτι ως τα θέματα:
γραφ-, καλ-, αγαπ-, στην Ελληνική) και η έννοια
τους κανονίζεται:
α) από την ένταση του τόνου, π.χ.: κινέζικα:
«κιό» (πολύ τονισμένα) = νερό & «κιο» (πιο
άτονα) = ερωτώ..., κάτι ως και οι Ελληνικές
άκλιτες λέξεις: η & ή
(Στις άκλιτες πολυσύλλαβες λέξεις η έννοια
καθορίζεται και ανάλογα από το ποια συλλαβή τους τονίζεται, πρβ π.χ. και στην Ελληνική:
πότε & ποτέ…)

β) από τη θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (ή από τι άλλη λέξη έχει
πριν ή μετά από αυτήν). Παρέβαλε π.χ. στην
Αγγλική τη λέξη love, όπου η λέξη αυτή (ή
οποιαδήποτε άλλη), αν ειπωθεί με αντωνυμία γίνεται ρήμα: i love= αγαπώ, αν ειπωθεί με το άρθρο «the» γίνεται ουσιαστικό: the
love= η αγάπη… αν ειπωθεί με τη λέξη «of»
γίνεται γενική ουσιαστικού: of love= της αγάπης κ.τ.λ.
Δηλαδή αυτό που φανερώνουμε με τις καταλήξεις, παραγωγικές και κλιτικές, στην Ελληνική
Γλώσσα, το κάνουμε στις άλλες γλώσσες βάζοντας πριν ή μετά από την εν λόγω λέξη μια άλλη
λέξη.
Αυτός είναι και ο λόγος που:
α) Στην Ελληνική Γλώσσα ακόμη και αν μιλήσουμε
μονολεκτικά, γινόμαστε απόλυτα κατανοητοί
ή σαφείς, πρβ π.χ.: αγαπ-ώ, αγάπ-η, αγαπάς, αγαπ-ά.
β) Στις άλλες γλώσσες, για να γίνουμε κατανοητοί ή απόλυτα σαφείς, θα πρέπει να μιλήσουμε με πλήρεις προτάσεις του τύπου: Υ +
Ρ + Α ή Κ, όπου Υ = υποκείμενο, Ρ = ρήμα,
Α = αντικείμενο, Κ = κατηγορούμενο: I love
you. He loves me. Mary loves books. The love is
good thing».

Ευστάθιος Μαρματάκης,
ομιλητής και εκπρόσωπος
της Άτυπης Ομάδας Έρευνας

Α

γαπητοί προσκεκλημένοι, αιρετοί και μη,
εκπρόσωποι των διαφόρων σωμάτων, σωματείων και φορέων, απλοί πολίτες, αποδέχθηκα την πρόταση του Δήμου Δελφών να ομιλήσω
απόψε με την προϋπόθεση να γίνει αυτό αλλά
ως εκπρόσωπος της ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
1821, ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. Η ΟΜΑΔΑ ως γνωστόν είναι τριμελής, ισότιμη κι αποτελείται κατ’ αλφαβητική
σειρά από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, Παναγιώτη
Κούκο και τον ομιλούντα. Για το λόγο αυτό, μη
θέλοντας να οικειοποιηθώ τις προσπάθειες κι
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ενέργειες των συνεργατών μου, ομιλώ εκ μέρους
της ΟΜΑΔΑΣ.
Τα βασικά ερεθίσματα της εδώ και τρεισήμισι
χρόνια έρευνάς μας ήταν:

α
η αναφορά στην προτομή του οπλαρχηγού στην
πλατεία Ν. ΜΑΜΑ ότι είχε αναρτηθεί από την
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΣΕ) το 1979 που ήδη έχει μετονομαστεί σε ΟΦΟΕΣΕ (Ομοσπονδία Φυσιολατρικών
Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος).
Από την έγγραφη και τηλεφωνική επικοινωνία
μας προέκυψε ότι η Ομοσπονδία που προέρχεται

η ομιλία του εξ Αμφίσσης καταγόμενου καθηγητή της Ρωμαϊκής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννη Τζαμτζή που έλαβε χώρα στην
Άμφισσα αρχές του 2018 με θέμα τον οπλαρχηγό ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ. Κι ο λόγος η μη αναφορά στο
όνομα Μητρόπουλος κι ο περιορισμός της αναφοράς στη σημαντικότατη συμμετοχή των Γαλαξειδιωτών στην άλωση του Κάστρου των Σαλώνων,
μερικούς πολεμιστές και δύο κανονάκια!!! Από
κει και πέρα ξεκίνησε μία ενδελεχής έρευνα στις
μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Αθήνας, Μουσείο
Μπενάκη, Βουλής των Ελλήνων, Εθνικό Ιστορικό

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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β

Μουσείο, Προεδρία της Δημοκρατίας, ΓΑΚ Αθηνών, Άμφισσας, Μονή του Προφήτη Ηλία και βιβλιοθήκες Λαμίας, Ναυπάκτου και Λιβαδειάς.
Από την κεντρική βιβλιοθήκη της Λιβαδειάς ανασύραμε άρθρο του ερευνητή, ιστοριοδίφη Γεωργίου Καψάλη στο περιοδικό ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ
ΦΩΚΕΙΣ, με τίτλο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ, που αφορούσε τον οπλαρχηγό ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ. Το ίδιο κείμενο εμπεριέχεται στο βιβλίο ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ με θέμα Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ Α Ν Α Γ Ν
Ω Σ Η. Το σημαντικότατο πρόβλημα της έρευνας
ήταν ότι δε μπορούσαμε να βρούμε τα πρωτότυπα έγγραφα ή και την πηγή του συγγραφέα αφού
είχε πεθάνει κι οι συγγενείς δεν είχαν τίποτε να
μας δώσουν εκτός από φωτοτυπίες δύο πρωτότυπων εγγράφων είχαμε βρει, τις οποίες εγγράφως παραδώσαμε στο Ναυτικό Μουσείο μαζί με
τις… μεταγραφές τους. Το πρώτο αφορά το χρησμό του οπλαρχηγού από τον Επίσκοπο Ησαΐα
και τους εφόρους των Σαλώνων ως αρχηγός όλων
των ταμπουρίων, με ημερομηνία 6 Απριλίου 1821,
δηλαδή τέσσερις ημέρες πριν την άλωση του Κάστρου των Σαλώνων ΦΩΤΟ και το δεύτερο, μετά
τη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ… δηλοποίηση των προκρίτων του Γαλαξειδίου, ως πρώτος στη στεριά και
στη θάλασσα!!!
Τελικά από τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ εγγράφως μας γνωστοποιήθηκε, 12 Μαρτίου 2019 ότι στην ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υπάρχει φάκελος στο όνομα Μήτρος Ι.
Μητρόπουλος, κυτίον 129. Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ όμως, λόγω μεταστεγάσεως, άργησε να
λειτουργήσει. Εν τω μεταξύ και μετά από έρευνες, επισκεφθήκαμε την κατ’ ευθείαν εξ αίματος
τετρασέγγονη του οπλαρχηγού στην Αθήνα, Κάτια Ιωάννη Μητρόπουλου και συμβάλαμε στην

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

από το υπουργείο Πολιτισμού προέβη σε ενέργειες για την ανάδειξη τοπικών οπλαρχηγών οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί στο πανελλαδικό κοινό, Γεώργιο Βαρνακιώτη στη Βόνιτσα, Λάμπρο Κοτσώνη
στη Λιβαδειά, Γεωργάκη Ολύμπιο στο Λιβάδι του
Ολύμπου κ.ά. Εδώ βλέπουμε εικόνες από τις εκδηλώσεις εκείνης της ημέρας.
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ενεργοποίηση, Δήμου, Ναυτικού Μουσείου και
οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ώστε ένας πίνακας με
τον οπλαρχηγό να αναρτηθεί ύστερα από δωρεά
της τελευταίας στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου, κάτι που υλοποιήθηκε. Έκτοτε
οι σχέσεις με την κ. Μητροπούλου κι οι επαφές
είναι πολύ στενές κι αδιάληπτες ενώ ο Δήμος
Δελφών σε συνεργασία με την Κοινότητα Γαλαξειδίου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου προβαίνουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε
εκδηλώσεις για τους αγώνες και θυσίες των Γαλαξειδιωτών στην Επανάσταση του 1821, ομιλία,
λειτουργία στην εκκλησία κι επιμνημόσυνη δέηση
στο μνημείο του οπλαρχηγού με κατάθεση στεφάνων.
Το 2018 για πρώτη φορά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση με κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Γιάννη Δ. Μητρόπουλου που βρίσκεται
στον ισόπεδο κόμβο της εισόδου στην Άμφισσα
ύστερα από παραίνεση της ΟΜΑΔΑΣ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον οι εκδηλώσεις – παρελάσεις για την άλωση του Κάστρου των Σαλώνων θα ξεκινούν 100 μέτρα πιο
πριν, από τον κόμβο ΟΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ του Γιάννη Δ. Μητρόπουλου με προηγούμενη
κατάθεση στεφάνων.
Παράλειψη θα ήταν να μην αναφερθεί ότι στη
διετία 2005-2006 επί δημαρχίας Νικολάου Φουσέκη του Δήμου Άμφισσας, διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός μελέτης για την κατασκευή και
στη συνέχεια αγορά του αγάλματος.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Στην επόμενη δημαρχιακή περίοδο επί δημαρχίας ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επελέγη το
σημείο τοποθέτησής του, όπου και βρίσκεται σήμερα. Επισημαίνεται ότι παρεμφερής εκδήλωση
στο Γαλαξείδι έγινε το 1971 με πρωτοβουλία του
Συνδέσμου Γαλαξειδιωτών, επί προεδρίας Ιωάννη Δ. Μητρόπουλου, με έγκριση και δαπάνες του
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης την επισκεφθήκαμε κι ύστερα από την
εμμονή μας για την ανεύρεση όλων των εγγράφων
που αναφέρονται από τον Γεώργιο Καψάλη, διαπιστώθηκε ότι για πρώτη φορά με το ίδιο όνομα
Μήτρος Ιωάννη Μητρόπουλος (γιος του οπλαρχηγού) υπήρχαν τρεις φάκελοι!!! Αυτά γνωστοποιήθηκαν προφορικά και έγγραφα στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γαλαξειδίου και πρόεδρο της Επιτροπής
του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου Ευθύμιο Γρίβα, καθώς και στην αείμνηστη Ροδούλα Κούμαρη Σταθάκη, επιστημονική σύμβουλο, η οποία το Σεπτέμβριο του 2020 μας ζήτησε
τη συνδρομή για την προετοιμασία του Μουσείου στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.
Εμείς εκτός των προτάσεων καταθέσαμε και υλικό για την αξιολόγησή του για τυχόν έκθεσή του
στο Μουσείο.
1) Από Το Χρονικόν του Γαλαξειδίου του Κ. ΣΑΘΑ,
σελ. 91 και 92, ποίημα – δημοτικό τραγούδι για
το θάνατο του Γιάννη Μητρόπουλου. 2) Συμμετοχή των Γαλαξειδιωτών στην Εθνεγερσία

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Οι αποφάσεις της ως επιστημονικής συνεργάτιδας πλην των άλλων ήταν και οι παρακάτω
- μετατόπιση του πίνακα με το Γιάννη Δ. Μητρόπουλο σε συγκεκριμένη θέση με την επωνυμία,
πτέρυγα ή αίθουσα Ιωάννη Δ. Μητρόπουλου που
μετά την επέκταση του Μουσείου θα δοθεί το
όνομα αυτό στη νέα αίθουσα. Εκατέρωθεν του πίνακα σε επιλεγμένες κορνίζες, θα τοποθετηθούν
οι προαναφερόμενοι δύο χρησμοί του οπλαρχηγού και πινακίδια με τη μετάφρασή τους - έκθεση
συλλογής των γραμματοσήμων της μεταεπαναστατικής περιόδου με όλους τους αγωνιστές της
Επανάστασης. Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον κ.
Ηλία Μασσάρο, οργάνωση, συντονισμός, από τον
κ. Γεώργιο Κουρεντή.
Τελικώς στην έκθεση, πλην των προγραμματισμένων αντικειμένων που ήταν να μεταφερθούν
από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το οποίο ήταν ο
κεντρικός συντονιστής των εκδηλώσεων στα επιλεγμένα μουσεία σε όλη τη χώρα και εκτεθούν στο
Μουσείο του Γαλαξειδίου, εκτέθηκαν ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
και μία πάλα και ένα τρομπόνι, δωρεές του Ιωάννη Δ. Μητρόπουλου, προφανώς ύστερα από
ενέργειες της κ. Ροδούλας Κούμαρη – Σταθάκη. Στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ από τον κ. Ιωάννη Δ.
Μητρόπουλο έχουν επί πλέον δωρισθεί δύο πίνακες με πλοία. Δυστυχώς η αδυναμία αρχικώς
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Σοφικίτης (επειδή πήγε κι έμεινε στο ΣΟΦΙΚΟ).
Δυστυχώς στην Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία
Παρνασσίδας δεν ευρέθη κανένα στοιχείο.
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3)

του 1821 – Τα γράμματα του αγώνα, δημοσιευθέντα στην εφημερίδα ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, Απρίλιο και Ιούνιο 2019, του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γαλαξειδίου και του κ. Κωνστ. Ζέρβα αντίστοιχα (από την ομιλία του στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου).
Αντίγραφο επιστολής Ανδρούτσου προς Λιβαδίτες και την… αποκωδικοποίησή του.
1865, Επιστολές του Μήτρου Ι. Μητρόπουλου,
οι οποίες βρίσκονται στην ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, πιστοποιητικά αγωνιστών, Μήτρος Ι.
Μητρόπουλος, τρεις φάκελοι, κυτίον 129. Η…
αποκωδικοποιημένη επιστολή του Ανδρούτσου προς Γαλαξιδιώτες του 1821 (Περιοδικόν
ΠΑΝΔΩΡΑ, Σεπτέμβριος 1864).
1888, Εφημερίς ΣΥΛΛΟΓΟΣ, τα ονόματα των
Γαλαξειδιωτών που συμμετείχαν στη μάχη ΤΟ
ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ.
1932, Εφημερίς ΠΡΩΙΑ, Γιάννης Βλαχογιάννης,
Στο ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ.
1948, Εφημερίς ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 5 ΜΑΙΟΥ.
Πίνακας- αντίγραφο Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ο οποίος μας δόθηκε από το ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, κατά την αναζήτηση άλλου
οβάλ πίνακα με το ίδιο θέμα.
ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 18211832, ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ, Τόμος δέκατος, λυτά έγγραφα
Ιουνίου - Δεκεμβρίου 1823, αιτήσεις επικύρωσης στρατιωτικών προαγωγών, Χ΄΄ Γιάννης
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επιστροφής της κ. Ροδούλας, λόγω πανδημίας και
στη συνέχεια λόγω της μετάβασής της στο νοσοκομείο με τα γνωστά αποτελέσματα δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της ΑΠΟΦΑΣΗΣ για προβολή του πίνακα με τον οπλαρχηγό και τους δύο
χρησμούς - τίτλους του αν κι ύστερα από σχετική αλληλογραφία Αντιδημάρχου και Προέδρου
της Επιτροπής του Μουσείο Ευθυμίου Γρίβα, με
την Εθνική Βιβλιοθήκη έχουν αποσταλεί με ειδικό
τρόπο, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ όλα τα έγγραφα που
αναφέρονται στο έργο του Γεωργίου Καψάλη και
όπως προαναφέρθηκε βρέθηκαν τα πρωτότυπα
έγγραφα στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

γ
το τρίτο ερέθισμα προέκυψε από τον πίνακα
του LUIS DUPRE ο οποίος εμπεριέχεται στο βιβλίο του ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ και αναφέρει Νικολάκης
Μητρόπουλος. Ο πίνακας αυτός που είναι λιθογραφία έχει τυπωθεί και περιλαμβάνεται σε πολλές εκδόσεις όπως άλμπουμ των αγωνιστών της
επανάστασης του 1821.
Το πρωτότυπο έργο ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ γραμμένο στα Γαλλικά
βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο η δε μεταγλώττισή του έγινε στο ομώνυμο έργο του καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης Μανόλη Βλάχου με
τη χορηγία Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας και του
Ομίλου των επιχειρήσεων Ι.Σ. Λάτση.
Εκ της μελέτης του έργου, πλέον των τριακοσίων σελίδων, διαπιστώσαμε ότι στη σελίδα 29 η
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ονομασία του πίνακα αναφέρει Γιωργάκης Μητρόπουλος Ένας Έλληνας υψώνει τη σημαία στα
τείχη των Σαλώνων την ημέρα του Πάσχα του
1821 ενώ στη σελίδα 148 αναφέρει Νικολάκης
Μητρόπουλος υψώνει τη σημαία με το σταυρό
στο Φρούριο των Σαλώνων!!!
Η Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη στην ιστοσελίδα της και εμφανίζοντας τον πίνακα ανέφερε
ότι ο Νικολάκης Μητρόπουλος ήταν από τη Ζάτουνα ενώ επιχείρηση κατασκευής σημαιών έχει
ονοματίσει τη σημαία που σήκωσε ο καπτάν Γιάννης Δ. Μητρόπουλος μετά την άλωση του Κάστρου των Σαλώνων, Νικολάκης Μητρόπουλος, ο
δε Δήμος Αλεξανδρούπολης για την επέτειο των
200 χρόνων, έχει αναρτήσει τη σημαία και έχει τοποθετήσει πρόσθετη πινακίδα με τη σημαία, αναφέροντας Η Σημαία του Νικόλαος Μητρόπουλος.
Η ΟΜΑΔΑ σε συνέχεια τηλεφωνικών επικοινωνιών έστειλε έγγραφο στην Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη με συν αρχειακά αποδεικτικά στοιχεία, με την
παρατήρηση ότι στην ιστοσελίδα της ΖΑΤΟΥΝΑΣ
αγωνιστές του 1821 αναφέρονται με αναγραφή των
δραστηριοτήτων τους οι Αναστασόπουλος Ανέστη
Αντώνιος τα αδέρφια Μιχαήλ και Αντώνιος Αναστασόπουλος και Σταικόπουλος ενώ για το όνομα Νικολάκης Μητρόπουλος δε γινόταν καμία αναφορά σε
δραστηριότητα. Το αυτό έγινε, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, με το Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Επίσης κατά καιρούς ενημερώνουμε έγγραφα
τη μηχανή του χρόνου και τα istorika themata ΦΙΛΗΣΤΩΡ και εφημερίδες.
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Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, εκ των γεγονότων που
ακολούθησαν στην Ελλάδα, σε προσωπικό αλλά
και στρατιωτικό-πολιτικό επίπεδο, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι επρόκειτο περί της ΠΡΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ.
– Ο καπετάνιος ήταν όχι μόνο ο ανερχόμενος τοπικός οπλαρχηγός αλλά ο ήδη δύο φορές χρισμένος,
α)	αρχηγός όλων των ταμπουρίων, 6 Απριλίου 1821, από τον Επίσκοπο Ησαΐα και τους
εφόρους των Σαλώνων, τέσσερις ημέρες
πριν την άλωση του Κάστρου των Σαλώνων. Έχει διερωτηθεί κανείς για ποιο λόγο
ο Επίσκοπος Ησαΐας, παρουσία του ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ και του ΓΚΟΥΡΑ, να χρίσει μαζί με
τους εφόρους τον Γιάννη Μητρόπουλος αρχηγό; Ασφαλώς γιατί θα ηγείτο μιας πολύ
μεγάλης δύναμης αγωνιστών με όπλα μπαρούτι και κανόνια.
β)	Πρώτος στη Στεριά και στη Θάλασσα, μετά τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, από τους
προκρίτους του Γαλαξειδίου.
– Τη γη του Γαλαξειδίου δεν την είχε πατήσει
πόδι τούρκικο.
Υπήρχε συμφωνία και πήγαιναν στα Σάλωνα το συμφωνημένο ποσό.
– Γαλαξειδιώτικα πλοία συμμετείχαν στον δια
ξηράς και θαλάσσης αποκλεισμό της Ναυπάκτου.
– Ο εμπορικός στόλος του Γαλαξειδίου …. κυριαρχούσε στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο.
– Οπλαρχηγοί, πραγματικοί πατριώτες χωρίς προσωπικές επιδιώξεις για … ανελίξεις,
Οδυσσέας Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης Οικονόμου από την Ύδρα κ.ά., σύρθηκαν στις φυλακές ή δολοφονήθηκαν από χέρια ελληνικά,
μετά από πολιτικές παρεμβάσεις των ξένων
δυνάμεων.
– Στις 21 Σεπτεμβρίου 1821, ο τουρκικός στόλος
… οδηγείται από τα Αγγλικά πλοία της «Λεβάντ Κόμπανι», Γκάμπριαν και Ζηνοβία ενώ
το τελευταίο που προηγούνταν του εχθρικού
στόλου προσάραξε και αποβίβασε οβιδοβόλο κι άρχισαν οι πυροβολισμοί ενώ συγχρόνως
ακούγονταν φωνές από τα πλοία που ύψωσαν την αγγλική σημαία, με …. δηλώσεις ότι η
Μεγάλη Βρετανία είναι σύμμαχος με την Υψηλή Πύλη. Μετά επήλθε η πρώτη καταστροφή
και στη συνέχεια η Λεβάντ Κόμπανι αφού κατέσχεσε 34 Γαλαξειδιώτικα πλοία τα οδήγησε
στη Ζάκυνθο.
Πόλεμος χωρίς την ύπαρξη οικονομικών
συμφερόντων σε όλη την ιστορία υπάρχει;
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Για την ολοκλήρωση του έργου μας για τον
Γιάννη Δ. Μητρόπουλο εκκρεμεί η έρευνα της βιβλιοθήκης του Κωνσταντίνου Σάθα που βρίσκεται
στην Εθνική Βιβλιοθήκη αγορασθείσα από την τελευταία το 1909.
Σκοπός η ανεύρεση στοιχείων για τον οπλαρχηγό μια που ο ερευνητής και ιστοριοδίφης έχει
κάνει αναφορά προθέσεως για να γράψει για το
Γιάννη Δ. Μητρόπουλο. Αυτός μάλιστα είναι και
ο μοναδικός ο οποίος αναφέρει ότι ο LUIS DUPRE
από λάθος αναφέρει Νικολάκης αντί του ορθού
Γιάννης.
Οι συνολικές προτάσεις της Ομάδας ήταν
και είναι
– η τοποθέτηση εκατέρωθεν του πίνακα των εγγράφων με τους χρησμούς αναγνώρισης του
οπλαρχηγού
– ονομασία πτέρυγας του Μουσείου με το όνομα Ιωάννης Δ. Μητρόπουλος, - η καθιέρωση με
ΦΕΚ ετήσιας εκδήλωσης για τα ολοκαυτώματα
του Γαλαξειδίου,
– η ονομασία μιας φρεγάτας του πολεμικού
Ναυτικού με το όνομα ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ και - η αναγνώριση κι αναβάθμιση του ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΣΕ
ΣΤΡΑΤΗΓΌ όπως είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν για τη ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ σε ναύαρχο. Γιατί ο οπλαρχηγός ως απλός στρατιώτης
περιμένει 200 χρόνια την αναγνώριση από το
επίσημο κράτος.
Η αρχαιολογία με τις σύγχρονες μεθόδους
και υπολογισμούς μετά από νέες ανακαλύψεις
ανατρέπει αρκετές φορές τις μέχρι σήμερα παραδοχές.
Εδώ με την ανεύρεση πρωτότυπου αρχειακού
υλικού δε θα πρέπει να ξαναγραφεί η ιστορία;
Μέχρι σήμερα είχαν γίνει αναφορές για τη συμμετοχή του Γιάννη Δ. Μητρόπουλου στις μάχες της
ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
Μόνο ο Κ. Σάθας από τους ιστορικούς αναφέρει το Γιάννη Δ. Μητρόπουλο ως αρχηγό ισχυρότατης δύναμης κατά των Τούρκων στην άλωση
του Κάστρου των Σαλώνων όπως και ο τρισέγγονος του αγωνιστή στο έργο του ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ κι ένα λαϊκό ποίημα μετά την άλωση του Κάστρου Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η
Στα χέρια απογόνων της οικογένειας Μητρόπουλου βρίσκεται το σπαθί με το οποίο δολοφονήθηκε ο καπετάνιος. Κατά τις κατασκευαστικές
εργασίες του κτιρίου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΕΙΚΟ το 1950,
βρέθηκαν σε κρύπτες κι άλλα σπαθιά, χάρτες και
ένας πίνακας της μάχης στην ΑΛΑΜΑΝΑ.
Για τη δολοφονία του καπετάνιου γίνονται
αρκετές αναφορές.
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Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, έμπορος σταφίδας
στην Πελοπόννησο, είχε συμβάλλει στην αύξηση των εμπορικών πλοίων των Γαλαξειδιωτών
κι είχε δημιουργηθεί εμπορικός ανταγωνισμός
με τη Λεβάντ Κόμπανι.
– Γιατί οι ιστορικοί … αποσιώπησαν τις αναφορές για τον καπετάνιο Ιωάννη Μητρόπουλο; Κι
αν δεν γνώριζαν ποιοι συνέβαλαν στην απόκρυψη όχι μόνο των αναφορών γι’ αυτόν αλλά
και στην εξαφάνιση όλων των πρωτότυπων
εγγράφων που αφορούσαν το Γαλαξείδι κατά
την οδό τους προς την πρωτεύουσα;
Αποζημιώσεις για την επανάσταση πήραν
μόνο η ΥΔΡΑ και οι ΣΠΕΤΣΕΣ.
Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που μας οδήγησαν στο πιο πάνω συμπέρασμα.
Τελικά η εξυπνάδα, πανουργία, καχυποψία ή
η πρόβλεψη, έκαναν το γιο του Μήτρο να μαζέψει όλο το υλικό αμέσως μετά τη δολοφονία του
πατέρα του καθώς και τα επόμενα χρόνια και με
την υποβολή της αίτησής του για την αναγνώριση των αγώνων του πατρός του καθώς και άλλων δύο αιτήσεων. Σώθηκαν πάνω από 30 πρωτότυπα έγγραφα. Αν δεν υπήρχαν κι αυτά κι αν
δεν αναδεικνυόντουσαν δε θα υπήρχε κανένας μα
κανένας λόγος να γινόταν απόψε η συγκεκριμένη
ομιλία ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΜΑΘΑΙΝΑΤΕ ΘΑΜΕΝΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ.
Επειδή όμως όχι μόνο εκείθεν αλλά και εντός
των τοιχών του σημερινού Γαλαξειδίου υπάρχει
αμφισβήτηση περί της σημαντικής ή μη συμμετοχής των Γαλαξειδιωτών στην άλωση του Κάστρου
των Σαλώνων, εν μέρει αιτιολογημένη λόγω ελλείψεως πληροφόρησης, ή χωρίς δικαιολογία λόγω εμμονών, εμείς θα σας παρουσιάσουμε νέα
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στοιχεία κι εσείς θα συνάγετε τα συμπεράσματά
σας μιας και ο Κωνστ. Σάθας, 1842 – 1914, αν και
όταν άρχισε να γράφει το ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ το 1864, δηλαδή συνομιλούσε με πολεμιστές
του 21 θεωρείται από αυτούς υπερβολικός όταν
αναφέρει ότι υπό την ηγεσία του Γιάννη Μητρόπουλου ξεκίνησαν 1.400 αγωνιστές.
Ιωάννης Φιλήμων ο εκ Κωνσταντινουπόλεως
προερχόμενος … και, πήγε στο Ναύπλιο, πολέμησε, συμμετείχε σε δύο κυβερνήσεις με τον Κουντουριώτη και Πετρόμπεη Μαυτομιχάλη και ….
διορισθείς για να συλλέξει πληροφορίες και τις καταγράψει για την ιστορία της Επανάστασης, για
την ιστορία του ελληνικού Έθνους αναφέρει εις
το δοκίμιόν του περί Φιλικής Εταιρίας. Ουδείς τότε Τούρκος υπήρχε εις το Γαλαξείδι το οποίον είναι παραθαλάσσια πόλις εξ 700 οικιών της χώρας
των Οζόλων Λοκρών. ΤΙ ΛΕΤΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟ ΤΟΤΕ Γαλαξείδι όπως διατείνονται αρκετοί. Ότι τούτο διέθετε λιμένα εξαίρετον και πλοία,
εκ των οποίων, 40 ευμεγέθη και πολλά μικρά, για
υπολογίστε τα πληρώματά τους. Ότι εθεωρείτο
ως ΠΡΩΤΟΝ στήριγμα των επαναστατικών σκέψεων στην περιοχή …. Και πιο κάτω. Η πατριωτική διαγωγή των Γαλαξειδιωτών υπέσχετο όχι μόνο την ασφάλειαν του Κορινθιακού κόλπου αλλά
και την ενίσχυσιν του Αγώνος εις την ξηράν με την
ναυτικήν των δύναμιν και με τα τηλεβόλα που σήκωσαν από τα πλοία των δια την κατόπιν επίθεσιν κατά του φρουρίου των Σαλώνων. ΜΕ ΤΟΣΑ
ΤΗΛΕΒΟΛΑ, ΤΟΣΟ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΡΑΤΟ
είναι να μη χριστεί ο ηγέτης των Γαλαξειδιωτών
ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ;
Επιβεβαίωση του τότε το Γαλαξείδι είχε μεγάλο πληθυσμό με σημαντική συμβολή στον αγώνα
είναι κι η ανάγνωση πρωτότυπων επιστολών που
διασώθηκαν στην Ύδρα, από τον προλαλήσαντα

Σας ευχαριστούμε πολύ
Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ
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οπλαρχηγό Γιάννη Δ. Μητρόπουλο αλλά και τους
αγώνες και θυσίες των Γαλαξειδιωτών κατά τη
διάρκεια της Επανάστασης του 1821 μήπως θα
πρέπει το πόνημα να τυπωθεί κι εκδοθεί με χρηματοδότηση από Δήμο, Περιφέρεια, Ιδρύματα κι
υπουργείο Πολιτισμού;
Ελπίζουμε να μη σας κουράσαμε γιατί σας
βεβαιώνουμε ότι εμάς η συνεχής έρευνα και το
ψάξιμο της ιστορίας όχι μόνο δε μας κούρασε
αλλά τουναντίον μας αναζωογόνησε, μας έδωσε δύναμη, πίστη και θέληση για συνέχιση της
έρευνάς μας. Τελικά η έρευνα και μελέτη της
ιστορίας δεν είναι απλώς ένα έργο, αρχίζεις να
ψάχνεις και κει που νομίζεις ότι τελείωσες προκύπτει κάτι νέο που σε κάνει ν’ απλώσεις και
πιο πέρα τα φτερά σου. Γίνεται ανάγκη, τροφή κι αέναος πνοή, δίνοντας νόημα σε αυτή την
ύπαρξή μας. Η ιστορία, όπως λέει η ιστορικός
και καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου δεν
είναι μόνο το παρελθόν, είναι το παρόν και το
μέλλον.
Αυτό λοιπόν το νόημα με τα αποτελέσματα
των προσπαθειών μας ελπίζουμε πρώτον να
το μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές
μας και δεύτερον να το μεταδώσουμε σε όλους
εσάς, σε όλους τους συμπολίτες ώστε να μην
ακούγεται από κανέναν η φράση που δείχνει
αδιαφορία – άστους αυτούς να λένε ότι θέλουνε, εμείς ξέρουμε ότι ο καπτάν Γιάννης ήταν
από δω.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

καθηγητή Δημήτρη Παλούκη ο οποίος είπε ότι ο
πληθυσμός του Γαλαξειδίου, επειδή είχε και πρόσφυγες, ήταν 10.000 και σε οιανδήποτε ειδοποίηση για συμμετοχή στον αγώνα, έστελνε 200 και
300 αγωνιστές σε πολλά μέρη!!!!
Η αναφορά σε περιγραφές ιστορικών ερευνητών, ιστοριοδιφιτών για ιστορικά γεγονότα καθώς
και το ρόλο αυτών που συμμετείχαν σε αυτά με
την από στόμα σε στόμα μετάδοση πληροφοριών, έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Εκείνα όμως που
καταδεικνύουν την ιστορική πραγματικότητα και
δεν τυγχάνουν ουδεμίας αμφισβήτησης είναι η
εύρεση και παρουσίαση πρωτότυπου αρχειακού
υλικού.
Με τις παραπάνω αναφορές δεν επιζητείται η
προβολή του προσώπου του καπετάνιου Ιωάννη
Μητρόπουλου βασιζόμενη σε τυχόν τοπικιστική
αντιπαράθεση, πάνω ή κάτω από το αυλάκι γιατί
η Επανάσταση των Ελλήνων ήταν συνολική, πανεθνική αλλά η αποκατάσταση και ανάδειξη του
οπλαρχηγού αγωνιστή, βάσει των νέων και μη
επιδεχόμενων αντίθετη άποψη, στοιχείων.
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών μας θα
εκδώσουμε πόνημα.
Έτσι εκ του διαβάσματος των διαφόρων εκδόσεων για το ίδιο θέμα ο αναγνώστης ερευνητής ή μελετητής θα αξιολογήσει και θα εκτιμήσει
το ένα ή το άλλο έργο.
Αυτό το πόνημα είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη μας ενέργεια που θα το αποστείλουμε ηλεκτρονικά σε όλες τις βιβλιοθήκες τις χώρας και
του εξωτερικού.
Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε η ομοσπονδία
με έμμεση ή άμεση παρότρυνση σύσταση του
υπουργείου Πολιτισμού και συνεχίστηκε από την
ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ με την ανάδειξη πρωτότυπου
αρχειακού υλικού και που αφορά όχι μόνο τον
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ην Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09.30, η
Ομοσπονδία πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, κατόπιν Εγκυκλίου
που έστειλε στα Σωματεία της. Η μικρή συμμετοχή των αντιπροσώπων βοήθησε στην τήρηση των
μέτρων για την πανδημία. Τα Σωματεία που συμμετείχαν ήταν: 1) Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών
ο «Φοίβος», 2) «Όλυμπος» Σύλλογος Φυσιολατρών
Ορειβατών Πειραιώς, 3) Φυσιολατρικός Σύνδεσμος

Πειραιά «Ζήνων», 4) Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός Όμιλος Νίκαιας «Ο Φυσιολάτρης», 5) Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας, 6) Φυσιολατρικός
Όμιλος «ΡΟΜΠΑ», 7) Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης, 8) Φυσιολατρικός-Πολιτιστικός
Εκδρομικός Όμιλος Βόλου «Νέα Ζωή», 9) Φυσιολατρικός Όμιλος Βόλου «ΠΑΝ». Η Συνέλευση κύλησε
ομαλά και τα θέματα, τα οποία συζητήθηκαν κατά
την διάρκεια της Συνέλευσης ήταν:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2.	Έγκριση πώλησης ενός γραφείου ιδιοκτησίας της Ομοσπονδίας 50 τ.μ. 1ο ορόφου, επί της οδού
Μαυροκορδάτου αρ. 7 (πρώην ιδιοκτησίας του διαλυθέντος Σωματείου της Ομοσπονδίας ΕΜΕΛ).
3. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.
4. Προτάσεις αντιπροσώπων.
Μετά από συζητήσεις και παρεμβάσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα υπό συζήτηση θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στα γραφεία της Ομοσπονδίας προσήλθαν αρκετά από τα Σωματεία της που προσκλήθηκαν, ώστε να συζητηθούν τα επίμαχα άρθρα για
τον Αθλητικό Εθελοντισμό, Αθλητισμό Αναψυχή και Άθληση για Όλους, Πνευματικό Αθλητισμό, Ηλεκτρονικό Αθλητισμό (e-sports), Εργασιακό Αθλητισμό και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
ι να πούμε φέτος για τις δραστηριότητες
μας!! Σεβόμενοι τα μέτρα για τον Covid-19,
πραγματοποιήσαμε κάποιες εξορμήσεις από τον
Σεπτέμβριο του 2021 και μόνο για τα εμβολιασμένα μέλη μας.
Έτσι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε δειλά
- δειλά ξανά, και πρώτος προορισμός τα Τριπόταμα. Τριπόταμα ονομάστηκαν γιατί έχουν κτισθεί στο σημείο της συνάντησης τριών ποταμών,
του Ερύμανθου, του Αροανίου και του Σειραίου,
οι οποίοι ενώνονται στην συνέχεια και σχηματίζουν τον Ερύμανθο. Προορισμός μας το χωριό
Αστράς ή Νουσά ένα όμορφο ορεινό χωριό κτισμένο σε υψόμετρο 800-900 μ. στις νότιες πλαγιές του Ερύμανθου, τα Λάμπεια όρη. Το χωριό
είναι πολύ παλιό και αναφέρεται και στην απογραφή του 1700.
Από εδώ ξεκίνησε η πεζοπορία μας για τα Τριπόταμα, άλλοτε περπατώντας μέσα στην κοίτη
του ποταμού κι άλλοτε πλάι του και διασχίζοντας
το φυσικό πάρκο του Ερύμανθου περάσαμε από
τις πηγές Κατριβά και Βασιλική και καταλήξαμε
στη θολωτή γέφυρα του Ερύμανθου. Μετά το τέλος της διαδρομής μας γευθήκαμε υπέροχες πέστροφες, πλάι στο ποτάμι σε ένα μοναδικό τοπίο.

Στις 26 Σεπτεμβρίου μια όμορφη διαδρομή μας
περιμένει στην Κεντρική Εύβοια, από την θέση Κόνισμα στους Στρόπωνες και στην συνέχεια μπάνιο
στην Χιλιαδού.
Πρώτη στάση μας ήταν η επίσκεψη στο νέο
Αρχαιολογικό μουσείο της Χαλκίδας που στεγάζεται στο εργοστάσιο οινοπνευματοποιίας, με
την επωνυμία «Αρέθουσα Α.Ε.» σε ένα βιομηχανικό κτήριο των αρχών του 20ου αι. που σταμάτησε να λειτουργεί το 1980. Ένα υπέροχο σύγχρονο
μουσείο χωρισμένο σε ενότητες για όλη την ιστορία της Εύβοιας, που αφορούν την Πολιτειακή
Οργάνωση, την Οικονομία, τις Πολιτισμικές Ταυτότητες, την Λατρεία, και τον Αποικισμό και φυσικά το Αλφάβητο, καθώς η Εύβοια θεωρείται ως ο
τόπος γέννησης του Ελληνικού Αλφαβήτου.
Συνεχίσαμε για τη θέση Κόνισμα που βρίσκεται στους πρόποδες του Ξεροβουνίου απ’ όπου
ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας ως το χωριό των
Στροπώνων. Η διαδρομή ήταν αρκετά κατηφορική από τα 850 μ. υψόμετρο κατεβήκαμε στους
Στρόπωνες με υψόμετρο 335 μ., και καταλήξαμε
στην πλατεία του χωριού. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν δασωμένο από πυκνό δάσος ελάτου και
καστανιάς. Περιοχή με ενδιαφέρουσα βλάστηση
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λόγω των μεγάλων όγκων νερού που δέχεται. Η
διαδρομή είχε ωραία θέα προς το Αιγαίο καθώς
κατηφορίζαμε προς το χωριό αλλά και προς το
Ξεροβούνι.
Το συγκεκριμένο μονοπάτι καθαρίστηκε μετά
από αρκετές δεκαετίες, από τον ΕΟΣ Χαλκίδας.
Ήταν ο βασικός οδικός άξονας για τους κατοίκους της περιοχής και τα ζώα τους που με αφετηρία το χωριό, διέσχιζαν αυτή τη πανέμορφη
διαδρομή ως τα χωράφια τους ψηλά στους πρόποδες του Ξεροβουνίου.
Μετά το τέλος της διαδρομής μας, μας περίμεναν
τα δροσερά νερά της Χιλιαδού για να χαλαρώσουμε.
Η ονομασία Χιλιαδού, προέρχεται από το ομώνυμο
εκκλησάκι που βρίσκεται στα δεξιά της ρεματιάς.
Και μπαίνουμε στον Οκτώβρη και στις 17 του
μήνα περπατάμε μια υπέροχη διαδρομή στις πλαγιές του Παρνασσού. Τι να πει κανείς για αυτό το
πανέμορφο βουνό της Βοιωτίας με τα πυκνά δάση,
τα όμορφα χωριά και τις απεριόριστες πεζοπορικές διαδρομές. Με αφετηρία λοιπόν τα Κελάρια
(1760μ.), περπατήσαμε ένα πανέμορφο μονοπάτι ανάμεσα στα έλατα, περνώντας από την πηγή Καρκαβέλια (1360μ.) μέχρι το Άνω Πολύδροσο
(Άνω Σουβάλα, στα 800μ) που αποτελεί ένα από
τα πιο όμορφα κομμάτια, καθώς διασχίζει την καρδιά του Εθνικού Δρυμού του Παρνασσού.
Η Άνω Πολύδροσος ή Άνω Σουβάλα, είναι το
παλιό χωριό το οποίο καταστράφηκε από σεισμό

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

το 1870 και ανάγκασε τους κατοίκους του να κατέβουν στον κάμπο και να δημιουργήσουν την σημερινή Πολύδροσο. Το χωριό σήμερα αποτελεί ένα
μικρό παράδεισο σε υψόμετρο 800μ. χωρίς τουριστική ανάπτυξη, έτοιμο να κατακτήσει με την
ηρεμία του και το φυσικό του κάλλος. Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε τις πηγές της Αγίας Ελεούσας, στις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού, και με
ένα καλό γεύμα στην Αμφίκλεια, τελείωσε και αυτή η εξόρμηση του Ομίλου.
23-24/10. Μέσα στον Οκτώβρη όπως συνηθίζαμε κάνουμε το πρώτο διήμερο, και η Ορεινή Ναυπακτία μας υποδέχεται με τα μοναδικά χρώματα
του Φθινοπώρου. Αναχωρήσαμε στις 7:15 από
Αθήνα και λίγο πριν φτάσουμε στην Άνω χώρα ξεκινήσαμε να ψάξουμε την ξανθιά αλεπού στο ομώνυμο μονοπάτι, μέσα στο Καστανόδασος της Ναυπακτίας. Το δασικό μονοπάτι της Ξανθιάς Αλεπούς
διασχίζει το όρος Σύρτα σχεδόν από την κορυφή
της μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Άνω Χώρας.
Τα λόγια είναι περιττά μπροστά στην μαγεία των
χρωμάτων που αντίκρισαν τα μάτια μας. Ένα πολύ ευχάριστο μονοπάτι που μας πρόσφερε απλόχερα και τα καλούδια της εποχής, τα κάστανα,
στα οποία επιδοθήκαμε όλοι να μαζέψουμε. Προσεγγίζοντας την Άνω Χώρα, γίναμε δύο ομάδες, η
μία πήγε για περιήγηση στην Άνω Χώρα και η δεύτερη ομάδα περπάτησε μέχρι τον καταρράκτη του
Τσουρνά. Το μονοπάτι ήταν κατηφορικό μέσα σε

Το Ελευθεροχώρι χτισμένο σε υψόμετρο 740
μέτρων, σε μία πλαγιά γεμάτη έλατα, αποτελεί το
ορεινότερο χωριό του Καλλίδρομου και βρίσκεται
στις βόρειες πλαγιές του. Το Καλλίδρομο ένα από
τα πιο ήπια βουνά μας, βρίσκεται στα ανατολικά
του Παρνασσού και αποτελεί συνέχεια του όρους
Οίτη και η τοποθεσία του χωριού προσφέρει πολύ καλή θέα προς την πεδιάδα του Σπερχειού στα
βόρεια και προς το λεκανοπέδιο της Γραβιάς στα
δυτικά.
Φτάνοντας στον Ελευθεροχώρι, γίναμε δύο
ομάδες. Η πρώτη ομάδα, ανέβηκε στο Καταφύγιο
του Καλλίδρομου και από εκεί θα κατέληγε στην
Μονή Δαμάστας. Όμως αντιμετώπισε αρκετές
δυσκολίες, γιατί μετά το καταφύγιο δυσκόλεψαν
λίγο τα πράγματα, κι έτσι έκανε μια διαδρομή 5,3
ωρών. Τα χρώματα της εποχής, που ήταν σαν πίνακας ζωγραφικής, τους έκανε να περπατούν με
κέφι παρά τις αντιξοότητες που συνάντησαν. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι την ευχαριστήθηκαν όλοι.
Η δεύτερη ομάδα, περπάτησε στο Ελευθεροχώρι και στην συνέχεια κατέβηκε στην Μονή από
αγροτικό δρόμο που όμως ήταν μια μαγεία με τα
χρώματα του Φθινοπώρου.
Επισκεφθήκαμε όλοι την Μονή της Δαμάστας.
Η Μονή της Δαμάστας βρίσκεται στην κατάφυτη πλαγιά του Καλλίδρομου, σε υψόμετρο 580 μ.
και έχει θέα προς την κοιλάδα του Σπερχειού. Το
μοναστήρι έχει ιστορική σημασία καθώς συνδέεται με τον αγωνιστή της Επανάστασης του 1821
Ιωάννη Δυοβουνιώτη, που δαπάνησε για την τοιχογράφηση του καθολικού. Η Μονή έχει υποστεί
πολλές καταστροφές, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στα χρόνια του ΄21, όταν πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Τότε καταστράφηκαν τα
πολύτιμα κειμήλια και η βιβλιοθήκη της. Η ονομασία της «Δαμάστα» μάλλον προήλθε από την λέξη «Δαμάστρα» ότι δηλαδή η Παναγία δαμάζει τον
πόνο και τα πάθη ή από την πόλη Δαμασκό, απ΄
όπου, όπως πιστεύουν κάποιοι, ήρθε η Ιερή εικόνα της Παναγίας. Είναι γυναικεία μονή.
21/11: Το υπέροχο Μαίναλο μας περιμένει.
Ξεκινήσαμε, με έναν ανοιξιάτικο καιρό, από την
Αλωνίσταινα, που είναι κτισμένη στην δυτική
πλευρά της Οστρακίνας και αποτελεί έναν από
τους πιο ορεινούς οικισμούς της Πελοποννήσου.
Η πόλη αυτή, σύμφωνα με το μύθο, ιδρύθηκε
από το μυθικό Ελισσόντα γιο του Λυκάονα. Είναι
γενέτειρα της Ζαμπίας Κωστάκη, μητέρας του
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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δάσος από έλατα, οξιές, πλατάνια, βρύα, λειχήνες
και φτέρες, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό χρωμάτων. Ο καταρράκτης ήταν επιβλητικός, και τα νερά αρκετά ορμητικά για την εποχή, αλλά το καλοκαίρι όπως λέγανε οι παλιοί «τσουρνάει» το νερό.
Απογευματάκι αναχωρήσαμε από την Άνω Χώρα και προορισμός τα Κρυονέρια όπου θα είχαμε
την διανυκτέρευσή μας. Αφού με πολλά ζόρια κατάφερε το λεωφορείο να φτάσει στο ξενοδοχείο,
η ταλαιπωρία και η αγωνία μας πήγε πίσω, από
την ομορφιά του Omalia Village και του τοπίου.
Κυριακή πρωί μετά το πρωινό, μια ακόμη
όμορφη πεζοπορία μας περιμένει. Από το ξενοδοχείο μας περπατήσαμε προς το Περγάρι, μια πολύ εύκολη διαδρομή μέσα στα έλατα, περνώντας
από την βρύση του «Κόμη» αλλά και από τις κορυφές απόκρημνων βράχων προκειμένου να θαυμάσουμε τα ήρεμα νερά του Εύηνου και την μοναδική θέα της Ευηνολίμνης.
Αφού απολαύσουμε την υπέροχη θέα, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και αναχωρήσαμε για
την Άνω Χώρα για φαγητό, αλλά η συνεχής βροχή
μας υποχρέωσε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε τοπίο αλλά και φαγητό στην Ναύπακτο.
Ένα όμορφο διήμερο που είχε πολύ όμορφη
φύση και το βασικότερο πολύ καλή παρέα.
Στις 7/11 ξεκινάμε για μια σχετικά εύκολη διαδρομή, από το Ελευθεροχώρι να περπατήσουμε
μέχρι την μονή Δαμάστας.
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Θ. Κολοκοτρώνη, όπως και άλλων πολιτικών ανδρών, ενώ και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης έζησε εκεί
ορισμένα χρόνια της παιδικής του ηλικίας. Στην
πλατεία του χωριού, είδαμε το μαρμάρινο μνημείο
της Ζαμπίας Κωστάκη, και απέναντί της την εξαιρετική μονόκλιτη βασιλική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, κτισμένη το 1742.
Πεζοπορήσαμε, σε ένα τοπίο με συχνές εναλλαγές με πολύ όμορφη θέα στα γύρω βουνά, περάσαμε από την θέση Κοκκινόβρυση, διασχίζοντας πανέμορφο δάσος, με ρυάκια με σάρα που
και πού και μετά από 10 χλμ καταλήξουμε στην
Βυτίνα, που είναι το πιο ανεπτυγμένο κεφαλοχώρι του Μαινάλου. Στο κέντρο της βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Τρύφωνος, χτισμένος το 1846
ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που ο επισκέπτης πρέπει να το δει και να θαυμάσει τη μεγαλοπρέπειά του.
Και σ΄ αυτή την εξόρμηση είχαμε δύο ομάδες, η
πρώτη πεζοπόρησε από την Αλωνίσταινα με προορισμό την Βυτίνα και η δεύτερη ομάδα, περπάτησε σε μονοπάτια γύρω από την Αλωνίσταινα και
στην συνέχεια στο Δασάκι της Βυτίνας περιμένοντας την πρώτη ομάδα. Αφού αναπληρώσαμε ως
είθισται τις θερμίδες στην όμορφη Βυτίνα, κάναμε
μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια και πήραμε τον
δρόμο της επιστροφής με πολύ όμορφες εικόνες.
Στις 5/12 εξορμούμε για το μονοπάτι της Βελανιδιάς, που βρίσκεται στις Καρυές Λακωνίας, ένα
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χωριό κτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα με
πολλές καστανιές και καρυδιές σε υψόμετρο 950
μ. Το όνομα των Καρυών οφείλεται στις καρυδιές
που υπήρχαν εκεί από την αρχαιότητα. Το σημερινό τοπωνύμιο Αράχωβα (σημαίνει επίσης καρυδότοπος), το έλαβε επί Φραγκοκρατίας και προέρχεται από την αρχαία σλάβικη λέξη Rach (καρύδι).
Το χωριό κατοικείται και είναι γνωστό από την αρχαιότητα, με αναφορές τόσο στους κατοίκους της
όσο και στο ιερό της Καρυάτιδας Αρτέμιδος. Το
χωριό συνδέεται επίσης με τις Καρυάτιδες, δηλαδή
τα νεαρά κορίτσια των Καρυών, οι οποίες απεικονίζονται στο πασίγνωστο μνημείο που βρίσκεται
στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, καθώς και σε ομοίωμα που υπάρχει σε ύψωμα του οικισμού.
Πάλι έχουμε δύο ομάδες, η πρώτη ξεκινά από
την κεντρική πλατεία του χωριού με τον αιωνόβιο
πλάτανο και τα παραδοσιακά σπίτια, κάνοντας
μια σχετικά εύκολη διαδρομή όπου συναντήσαμε
πολλές καστανιές, καρυδιές, έλατα και άλλα δέντρα, ανάμεσά τους και την βασίλισσα του δάσους,
την περίφημη βελανιδιά του Αη Θανάση, που είναι
σύμφωνα με την παράδοση η μητέρα όλων των βελανιδιών που σκεπάζουν σήμερα τον Πάρνωνα.
Η δεύτερη ομάδα περπάτησε στο μονοπάτι του Χωριού, όπου γνώρισε τις γειτονιές του
χωριού με τα όμορφα πέτρινα σπίτια, το μνημείο των Καρυάτιδων, το παλιό ρολόι, το πέτρινο δημοτικό σχολείο, τον παλιό ναό της Αγίας

δύσκολη η πρόσβαση, αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε από το μονοπάτι αλλά να πάμε στην Βυτίνα για φαγητό και βόλτα.
Η Βυτίνα, είναι πασίγνωστος ορεινός τόπος διακοπών, εδώ και πολλά χρόνια κρατά τα πρωτεία
στην τουριστική κίνηση της Αρκαδίας και είναι πάντα το πετράδι του Μαινάλου. Όμορφη, δροσερή, γαλήνια, καταπράσινη και γραφική, πολιτισμένη και φιλόξενη, η Βυτίνα, παραμένει η μεγάλη
κυρία της τουριστικής ανάπτυξης του νομού Αρκαδίας. Απλώνεται νωχελικά μέσα στο Μαίναλο,
τα έλατα την οριοθετούν και την αρωματίζουν με
εκείνη την ιδιαίτερη μυρωδιά και φρεσκάδα που
δύσκολα ξεχνά κανείς, και την προικίζουν με το
σπάνιο κλίμα της που εδώ και χρόνια θεωρήθηκε
θεραπευτικό ψυχής και σώματος. Αρχοντική και
ωραία, με τα παλιά πετρόσπιτά της, τα γραφικά
στενά της, την ζωντανή πλατεία της με την παλιά
εκκλησία, τα δεντροσκέπαστα δρομάκια της για
περιπάτους, τα δασάκια και τις εξοχές της, ανταμείβει τον επισκέπτη της με διακοπές αξέχαστες.
Στο κέντρο της βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου
Τρύφωνος, χτισμένος το 1846 ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που ο επισκέπτης πρέπει
να το δει και να θαυμάσει τη μεγαλοπρέπειά του.
Ελπίζουμε τα καλύτερα για όλους και μια νέα
χρονιά με καλύτερες συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εξορμήσεις μας, όπως
τον παλιό καιρό.
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Παρασκευής, την παλιά πέτρινη βρύση του χωριού στου Σάκαλη, το ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου στην κορυφή του πευκοσκεπασμένου λόφου καταλήγοντας στην όμορφη πλακοστρωμένη
πλατεία του χωριού. Μετά από ένα καλό γεύμα
σε ταβέρνα των κάτω Καρυών, κάνοντας και οι
πεζοπόροι της πρώτης ομάδας μια βόλτα στο
χωριό, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.
19/12 η δεύτερη εξόρμηση του Δεκεμβρίου, αλλά και η τελευταία του έτους, έγινε στο Μαίναλο,
στην διαδρομή από την Ελάτη στην Βυτίνα, στολίζοντας με οικολογικά στολίδια και το δέντρο μας
σε φυσικό περιβάλλον.
Η Ελάτη, είναι ένας πανέμορφος μικρός οικισμός στα 1200μ. υψόμετρο, στο δυτικό δάσος
του Μαινάλου και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ορεινής μεγαλοπρέπειας της Αρκαδίας. Περικυκλωμένη από το δάσος, ανάμεσα σε
ποταμάκια και ρυάκια, υπέροχα χρώματα και μυρωδιές, η Ελάτη σίγουρα αποτελεί έναν μοναδικό
προορισμό.
Η πεζοπορία μας ξεκίνησε από την εκκλησία
της Ζωοδόχου Πηγής στα 1180μ. είχε πολύ καλή σήμανση πνιγμένη κυριολεκτικά στη βλάστηση. Περνώντας από το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων και την βρύση Παλιοχώρι φτάσαμε στο
χωριό Πυργάκι. Από εδώ και πέρα το μονοπάτι βρισκόταν πλάι στον Μυλάοντα και επειδή σε
κάποια σημεία υπήρχε υπερχείλιση, οπότε ήταν
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Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Φλώρινας
50 Χρόνια Καταφύγιο Παλιοχωρίου 1971 – 2021

Μ

ια θαυμάσια εκδήλωση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή διοργάνωσε ο Φ.Ο.Ο.Φ. στα γραφεία του για τα 50 χρόνια του Καταφυγίου στο Παλιοχώρι.
Ευχαριστούμε τους φιλοξενούμενους εισηγητές Δαϊκόπουλο Ιωάννη για την εισήγησή του με θέμα
«Φυτογραφία του Βαρνούντα»
Κοτρωνάρο Παναγιώτη «1η πετυχημένη αμιγώς Ελληνικής Αποστολής στην κατάκτηση του Έβερεστ» και Καλυβιάνο Λεωνίδα για την ιστορική αναδρομή του καταφυγίου από το 1971 μέχρι σήμερα.
Τις φίλες και τους φίλους του συλλόγου που έδωσαν το παρόν.
Η πρόεδρος του συλλόγου κ. Βαλίνα Ρόζα στην ομιλία της τόνισε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα
τα εγκαίνια του καταφυγίου θα είναι πλέον γεγονός για να αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες της
Φλώρινας καθώς σε εκδρομείς και ορειβατικούς συλλόγους.
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Οι πρώτοι αζίλακες κάνουν σταδιακά την εμφάνιση τους, σκορπισμένοι ανάμεσα στα βράχια
της βουνοπλαγιάς. Όσο προχωρούμε τα δέντρα
γίνονται όλο και περισσότερα και μετά από πορεία
συνολικά μιας ώρας βρισκόμαστε μέσα στο δάσος,
περιτριγυρισμένοι από πανύψηλα, φουντωτά δέντρα. Διασχίζουμε το Αζιλακόδασος απολαμβάνοντας την διαδρομή, παρότι η θέα προς την βόρεια
ακτογραμμή της Κρήτης είναι περιορισμένη λόγω
της συννεφιάς. Απολαμβάνουμε την μοναδική ομορφιά του δάσους, περπατώντας κάτω από τους αζίλακες.
Ο χειμώνας έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του μέσα στο δάσος με την έντονη
υγρασία και την μυρωδιά
από το βρεγμένο χώμα, τις
σταγόνες πάνω στα φύλλα
και τα καταπράσινα βρύα,
που καλύπτουν σαν απαλό
βελούδο τους κορμούς των
δέντρων και τα βράχια. Από
την είσοδο μας στο δάσος, πυκνή ομίχλη έχει αρχίσει να σκεπάζει τα πάντα γύρω μας.
Όσο προχωράμε βαθύτερα η ομίχλη πυκνώνει και η αίσθηση της υγρασίας γίνεται πιο
έντονη. Τα δέντρα ξεπροβάλλουν αλλόκοτα ανάμεσα από την ομίχλη, με το περίγραμμα τους να
αποκτά μυστηριώδη σχήματα. Η ομίχλη μας συνοδεύει και μετά την έξοδο μας από το δάσος, μέχρι
να ανηφορίσουμε ψηλότερα.
Πεζοπορούμε μέσα στο Αζιλακόδασος για 2,5
περίπου ώρες, ακολουθώντας πορεία προς τον

1. Το Αζιλακόδασος βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της οροσειράς της Δίκτης, στους πρόποδες της Σελένας και είναι
από τα ελάχιστα δάση αυτού του είδους, που υπάρχουν στην περιοχή της Μεσογείου. Έχει έκταση περίπου 2.000
στρέμματα και είναι κατάφυτο από πανύψηλα δέντρα του γένους Quercusilex, ένα σπάνιο δέντρο μεταξύ βελανιδιάς και πρίνου, που συναντάται στα ορεινά της Κρήτης και κάποιων νησιών του Αιγαίου. Η κρητική ονομασία του
δέντρου είναι «Αζίλακας», ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ονομάζεται Αριά ή Άριος Δρυς. Ο Αζίλακας είναι αειθαλές
δέντρο που φτάνει μέχρι τα 25 μ. με λείο φλοιό και ωοειδή, λογχοειδή φύλλα, με ελαφρά οδοντωτές άκρες. Τα
βελανίδια του είναι πικρά, με χνουδωτά λέπια και χρησιμοποιούνται για χοιροτροφή. Το ξύλο του είναι ιδιαίτερα
σκληρό και ανθεκτικό και στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή πλοίων και σπιτιών.
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Τ

ο Αζιλακόδασος1, ένα σπάνιο δάσος της Μεσογείου, διέσχισε η ομάδα του Ορειβατικού
Συλλόγου Αγίου Νικολάου, την τελευταία μέρα
του Οκτώβρη.
Η πεζοπορική διαδρομή μας ξεκίνησε σε κοντινή απόσταση από το Κράσι, το όμορφο Ηρακλειώτικο χωριό που βρίσκεται φωλιασμένο στις
βορειοδυτικές υπώρειες του όρους Σελένα, σε
υψόμετρο 600μ. Παρακάμπτουμε το χωριό και
ακολουθώντας αγροτικούς δρόμους, κατευθυνόμαστε Β.Α. στους πρόποδες
του βουνού, περίπου 2χλμ μακριά από το Κράσι. Περπατούμε αρχικά σε χωματόδρομο
και στη συνέχεια σε μονοπάτι με ελαφρά ανηφορική κλίση, ακολουθώντας
την κατεύθυνση που υποδεικνύει η ξύλινη πινακίδα
προς το δάσος και την «Χαμοπρίνα». Ξεκινούμε από
υψόμετρο 602μ. και κατευθυνόμαστε προς το μικρό πλάτωμα στις παρυφές της Σελένας. Το
στενό, γεμάτο πέτρες μονοπάτι ελίσσεται ανάμεσα σε χαμηλούς αρωματικούς
θάμνους και σε αρκετό μήκος του είναι ιδιαιτέρα
«περιποιημένο» με λιθόκτιστα πελεκητά σκαλοπάτια. Αρκετά συχνά θεόρατα πουρνάρια ξεπετάγονται ανάμεσα από τους θάμνους, σπάζοντας την
μονοτονία και εντυπωσιάζοντας με το επιβλητικό
τους ύψος. Συνεχίζουμε πάνω στο πετρώδες μονοπάτι, ανάμεσα σε φρύγανα και ριζωμένους γκρίζους βράχους.
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νότο. Καταλήγουμε στην βόρεια πλευρά της Σελένα και ακολουθούμε το μονοπάτι που οδηγεί
στο οροπέδιο του Νίσυμου. Συνεχίζουμε κατηφορικά από το μονοπάτι που καταλήγει στον ΄Αγιο
Γεώργιο τον Βραχασώτη και φτάνουμε στην αφετηρία μετά από μια περίπου ώρα. Στην Κυριακάτικη εξόρμησή μας διανύσαμε περίπου 10χλμ, καλύπτοντας υψομετρική διαφορά 456μ. σε 5 ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες για την πεζοπορία
και το δάσος, φωτογραφίες, βίντεο, χάρτης διαδρομής στο blog του συλλόγου, Πεζοπορία στο
ΑΖΙΛΑΚΟΔΑΣΟΣ

Πεζοπορία ΧΑΜΑΙΤΟΥΛΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΙΝΑΚΙΑ – ΑΛΑΤΣΟΛΙΜΝΗ
Τον Ξερόκαμπο, στην νοτιοανατολική εσχατιά
της Κρήτης επισκέφτηκε ο Ορειβατικός Σύλλογος
Αγίου Νικολάου την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021
σε μια πεζοπορικού, φυσιολατρικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ημερήσια εκδρομή.
Το λεωφορείο μας αφήνει στον σχεδόν έρημο,
οικισμό του Χαμαίτουλου. Μετά από σύντομη
περιήγηση στο χωριό, ακολουθούμε την Γεωδιαδρομή 7 του Γεωπάρκου Σητείας, που μας οδηγεί στο φαράγγι. Αυτό είναι μικρό, άνυδρο και με
χαμηλή βλάστηση, αποτελούμενη από φασκομηλιές κι αγκαραθιές, θυμάρι και ρίγανη, κατάξερα όλα την εποχή αυτή. Μόνη ένδειξη νέας ζωής
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οι ασκελοτούρες ειδικά προς την έξοδό του. Κάπως αδιάφορο το τοπίο στην αρχή της πορείας, αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον στη συνέχεια,
καθώς ορθώνονται τα ψηλά κάθετα κοκκινωπά τοιχώματά του κι αφήνουν να φανεί, σαν
σε κορνίζα, το πέλαγος στο βάθος. Όταν βγαίνουμε στον επαρχιακό δρόμο έχουν περάσει ήδη
τρεις ώρες από την έναρξη της πεζοπορίας με
τις στάσεις. Ακολουθώντας το δρόμο και ατενίζοντας από μακριά τη μεγάλη παραλία «Μαζιδά άμμος» και το σύμπλεγμα των βραχονησίδων
(Καβάλος, Κεφαλή και Αναβάτης) στο βάθος,
φτάνουμε στον κυρίως οικισμό και συνεχίζουμε
ακολουθώντας την παραλία. Αφού περνάμε από
την τοποθεσία Ποταμός, συνεχίζουμε βορειοανατολικά για τις παραλίες Κατσουνάκι κι Αλόνα, γνωστές για τους εντυπωσιακούς αμμόλοφους κατάφυτους με τα κρινάκια της θάλασσας
(pancratium maritimum), εξ ου κι η μετονομασία
τους τα τελευταία χρόνια σε «Krinakia beach».
Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κρινάκια
έχουν ήδη «δέσει» καρπούς, συναντάμε κι αρκετά ανθισμένα, για μερικές όμορφες φωτογραφικές λήψεις. Κατά την επιστροφή μας διασχίζουμε την Αλατσολίμνη, μια μεγάλη φυσική αλυκή
δίπλα στην θάλασσα, καταφύγιο για τ’ αποδημητικά πουλιά, που ξερή σε μεγάλο μέρος της
λόγω καλοκαιριού, θυμίζει μια μεγάλη αλμυρή
έρημο, της οποίας η κρούστα σπάει κάτω απ’

λασπόλουτρα. Αφού περπατήσαμε συνολικά γύρω στις 4 ώρες διανύοντας περίπου 15.000 μέτρα, με κατηφορική υψομετρική διαφορά γύρω
στα 600 μέτρα, σε πολύ διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες (πολύ κρύο το πρωί σε Χαμαίτουλο, πολλή ζέστη το μεσημέρι δίπλα στην παραλία) με αρκετά δυνατό άνεμο συνήθη στην
περιοχή, καθ’ όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας,
επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για την επιστροφή γεμάτοι όμορφες εικόνες.
Περισσότερες πληροφορίες για την πεζοπορία
και την περιοχή, φωτογραφίες, βίντεο, χάρτης διαδρομής στο blog του συλλόγου.
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τα παπούτσια μας, καθώς προχωράμε. Το όλο
σκηνικό «σαν από ταινία του Αγγελόπουλου»,
σχολιάζει κάποιος.
Επιστρέφουμε στον οικισμό κι άλλοι από μας
επιλέγουν να τσιμπήσουν κάτι στις δύο ταβέρνες δίπλα στην παραλία, άλλοι να ρίξουν μια
βουτιά στις ανεμοδαρμένες, αλλά πανέμορφες
ακτές. Κάποιοι ανεβαίνουν στο λοφάκι του Αγίου Νικολάου (το οποίο χτυπήθηκε απ’ τον πρόσφατο σεισμό των 6,3 Ρίχτερ της 12-10-2021)
με τα ερείπια του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αμπέλου και την πανοραμική θέα της φημισμένης παραλίας της Αργίλου, ιδανικής για
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

του Αναστάσιου Καρανικόλα

24

Ο

σύλλογός μας ολοκλήρωσε τον καθαρισμό
δύο ακόμη μονοπατιών στην Βορειοανατολική πλευρά του Ολύμπου και συγκεκριμένα στο
δίκτυο των δώδεκα μονοπατιών της Καρίτσας και
συγκεκριμένα των εξής:
1. Μπαμπίτσι (520 μ.)-Μελίσι (630 μ.)-Πριόνια (700
μ.)-Καταρράκτης «Κόκκινος Βράχος» (620 μ.).
2.	Άγ.Βασίλειος (240 μ.)-Καστράκι (400 μ.)Μπαμπίτσι (520 μ.)-Γκορτσούλα (630 μ.)-Χαρέλα
(840 μ.)-Βρύση Κρανιάς (960 μ.)-Κρανιά (1.040 μ.).
Για τον καθαρισμό του 1ου μονοπατιού χρειάστηκαν δύο Κυριακές, συνολικά 10,30 ώρες δουλειάς στο πεδίο και εννέα συνολικά μέλη του συλλόγου μας.
Για τον καθαρισμό του 2ου μονοπατιού χρειάστηκαν πέντε Κυριακές (η μία το 2020), συνολικά
24 ώρες δουλειάς στο πεδίο και εικοσιπέντε μέλη του συλλόγου μας. Την άνοιξη του επόμενου
έτους θα ακολουθήσει η σήμανσή τους.
Ήδη κατά τον μήνα Ιούνιο του 2021 τοποθετήθηκαν πινακίδια σε τρία μονοπάτια, τα οποία
είχαν καθαριστεί το 2020 και συγκεκριμένα στα
εξής:
1. Δέση Αράπη (345 μ.)-Ράχη Αράπη (800 μ.).
2. Αρχάγγελος Γαβριήλ (250 μ.)-Δέση Αράπη (345
μ.)-Κοκαζάκος (485 μ.)-Ράχη Αρχάγγελου ΓαβριήλΦούρνος Γεράση (960 μ.)-Κρανιά (1.040 μ.).
3. Κρανιά (1.040 μ.)-Ρέμα Αράπη (910 μ.)Πλατανάκος (850 μ.)-Πεύκος (854 μ.).

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Την Κυριακή 29/08/2021 στην διαδρομή: Αγ. Βασίλειος (240 μ.)-Κρανιά (1.040 μ.)-Καταρράκτης
Ηλία (850 μ.), έγινε επανασχεδιασμός του μονοπατιού, «βγάζοντας» τα πολύ δύσκολα κομμάτια του
και προσθέτοντας άλλα πιο εύκολα στην απαιτητική αυτή διαδρομή προς τον Καταρράκτη Ηλία.
Επίσης την Κυριακή 05/09/2021 στην διαδρομή:
Γκορτσιά (1.100 μ.)-Μπάρμπα (1.450 μ.)-Πηγή Κολοκυθιές (1.600 μ.), πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος στις Κολοκυθιές όπου και βρίσκεται
η ομώνυμη πηγή και δεξαμενή του συλλόγου μας,
η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέλη
μας το 1984 και ολοκληρώθηκε το 1985.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΗΝΩΝ

Η

πανδημία, η οποία περιόρισε τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό
και την ψυχολογία όλων μας.

Η επαφή με τα μέλη και τους φίλους μας περιορίζεται μόνο με τα τηλέφωνα και την σύγχρονη τεχνολογία.
Παρόλα αυτά, η αγάπη για την φύση, για την παρέα, για να βρεθούμε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους, μας ώθησε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να τολμήσουμε εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς.
Τον Ιούνιο γιορτάσαμε τα 90α γενέθλια του Ζήνωνα, στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Ροδόπολη Αττικής, με αρτοκλασία και γλυκά.
Στο κοντινό εκκλησάκι του Αι Γιάννη Βιδιστή, όπου ο Σύνδεσμός μας έχει εντοιχίσει μαρμάρινη
πλάκα με την επιγραφή:

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΖΗΝΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Φυσιολατρικές εξορμήσεις

ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ Χ. ΒΑΡΒΕΡΗ
ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1949

Εκεί μέσα στην πλούσια φύση στο πράσινο και τα τρεχούμενα νερά, απλώσαμε τα κεράσματα – τυροπιτάκια, ελιές, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια και ρακί. Όλα προσφορά των εκδρομέων μελών και
φίλων μας. Και συνεχίσαμε για Νέα Μάκρη να γευτούμε εκλεκτά εδέσματα κοντά στη θάλασσα.
Το τέλος Σεπτεμβρίου και για πολλοστή φορά επισκεφθήκαμε την αρχαία Ασίνη, πόλη ισχυρή την
οποία αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, «ΑΣΙΝΗΝ ΤΕ», γιατί έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο και συνεχίσαμε για Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Ανεβήκαμε
στο Παλαμήδι, το σπουδαιότερο οχυρωματικό έργο που κατασκεύασε η δεύτερη Βενετοκρατία, περιδιαβήκαμε τα στενά γραφικά δρομάκια, είδαμε Μουσεία και άλλα αξιόλογα σημεία, καταστήματα,
ταβερνάκια. Κάτω από τις κληματαριές και τις βοκαμβίλιες απολαύσαμε ποικιλία φαγητών.
Με γνώμονα πάντα την προστασία των ανθρώπων μας, τον Νοέμβριο μήνα, βρεθήκαμε στα ηρωικά Καλάβρυτα. Μια σύγχρονη πόλη που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΟΣ

Τα μνημεία της φανερώνουν τις προσπάθειες των αγωνιστών για την απελευθέρωση της πατρίδας και την τραγική στιγμή του ολοκαυτώματος. Βέβαια και εδώ μας βρήκε το μεσημέρι και γευτήκαμε ντόπια φαγητά.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ

της Ειρήνης Λαγουδάκου

H

πολύ ξεχωριστή αυτή εκδρομή πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων (ΣΑΟΟ) και
του Δήμου Τρίπολης για τον εορτασμό των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και την
άλωση της Τριπολιτσάς.
Συμμετείχαν πολλοί ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι και φυσικά η Ε.Ο.Φ. δεν μπορούσε
να λείψει με συμμετοχή στις πεζοπορίες και στις
εκδηλώσεις.
Συνολικά, οι πεζοπόροι που συμμετείχαν στην
συγκεκριμένη διήμερη εκδήλωση και στις πεζοπορίες ήταν 200 άτομα την πρώτη ημέρα και περίπου 300 την δεύτερη ημέρα.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

9-10/10/2021 Η Ε.Ο.Φ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΄21
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο Ορειβατικός Τρίπολης έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά με τη διάνοιξη και σήμανση μονοπατιών για την ανάδειξη του Μαίναλου.
Το Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε την χαρά να
ακολουθήσουμε 2 διαφορετικής δυσκολίας διαδρομές κάθε μέρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να
συμμετέχουν όλοι.
Την πρώτη ημέρα ακολουθήσαμε τη διαδρομή
μέσα από το μπλε μονοπάτι (Ανατολικό Μαίναλο)
όπου είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τον
τάφο του Πάνου Κολοκοτρώνη στη Σιλίμνα και να
ακούσουμε ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις για πολύ
σημαντικά ιστορικά γεγονότα και ιστορικά σημεία
στα οποία βρεθήκαμε (καλύβα του Υψηλάντη,

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ελληνική Λέσχη Φίλων 2CV & Citroen
Εντυπώσεις από την 6η συνάντηση ιστορικών Citroen,
Ζάππειο 28.11.2021

Η

λέσχη μας διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία την 6η συνάντηση ιστορικών Citroen
στο καφέ ΟΑΣΙΣ στο Ζάππειο, και φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία δεδομένου της πανδημίας
και των περιοριστικών μέτρων με τον αριθμό των
συμμετοχών που έφτασαν τις 72, με παράλληλα
ευνοϊκό καιρό που βοήθησε και διευκόλυνε στην
προσέλευση των αυτοκινήτων και του κόσμου.
Φέτος γιορτάσαμε τα 60 χρόνια ζωής του
AMI 6 και τα 50 χρόνια του GS και SM και είχαμε
χορηγό και συμπαραστάτη την CITROEN ΕΛΛΑΣ
όμιλος ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ που μας βοήθησε στην προσπάθεια αυτή με παρουσίαση του νέου μοντέλου του υβριδικού C5 στο χώρο του Ζάππειου.
Μετά το τέλος προσέλευσης των αυτοκινήτων, μαζευτήκαμε στον χώρο του ΟΑΣΙΣ και
κατόπιν από σύντομη ομιλία του προέδρου του

Δ.Σ. της λέσχης Δημήτρη Αμούργη, και χαιρετισμό από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΟΦΙΛΠΑ κ. Αντώνη Δημητρακόπουλο, που είχαμε την
τιμή και χαρά να είναι μαζί μας στην εκδήλωση
αυτή, παρουσιάστηκε ένα βίντεο και ιστορικές
φωτογραφίες που επιμελήθηκε και εξαιρετικά
παρουσίασε το μέλος μας Γιάννης Γλυνιαδάκης.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε ομαδική αναχώρηση και βόλτα στα Νότια προάστια.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη
και φίλους που με την συμμετοχή τους στήριξαν
την εκδήλωση αυτή και η παρουσία των αυτοκινήτων τους έδωσε ξεχωριστή ομορφιά, καθώς
και του χορηγούς της συνάντησης που εμπλούτισαν με αξιόλογα δώρα την τσάντα εισόδου.
Ευχόμαστε και του χρόνου να συνεχίσουμε με
μία ακόμη πετυχημένη εκδήλωση.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

καλύβα του Κολοκοτρώνη και ταμπούρια των Τρικόρφων).
Τη δεύτερη ημέρα ακολουθήσαμε τη διαδρομή
μέσα από το πράσινο μονοπάτι (Ανατολικό Μαίναλο) αλλά, αν και ο καιρός δεν ήταν ο ιδανικός, κανένας σύλλογός δεν πτοήθηκε και απολαύσαμε ένα
όμορφο φθινοπωρινό τοπίο που μας χάρισε μερικές πανέμορφες εικόνες (… και φωτογραφίες!).
Η διαδρομή κατέληξε στην πολύ γραφική
πλατεία του χωριού Ροϊνό όπου έγιναν σύντομες ομιλίες και η απονομή αναμνηστικών στους
συλλόγους που συμμετείχαν στον διήμερο αυτό
εορτασμό.
Μόνο τα καλυτέρα μπορούμε να πούμε για
τον ΣΑΟΟ - ένα δυναμικό Σύλλογο στον οποίο
συμμετέχουν ορειβάτες όλων των ηλικιών. Πάρα
την μεγάλη συμμετοχή ο ΣΑΟΟ, ο Δήμος Τρίπολης και οι κάτοικοι στα χωριά που επισκεφτήκαμε
μας υποδέχτηκαν με υπομονή και οργάνωσή και
πολύ καλή διάθεση. Νιώσαμε πραγματικά σαν να
ήμασταν όλοι ένας σύλλογός και μια μεγάλη ορειβατική και φυσιολατρική παρέα.

27

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Φ.Ο.Π. Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
του Παύλου Παναγιώτου

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

11/9/2021 Αρτεμίσιο
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Από το χωριό Καρυά Αργολίδας (το γνωστό τηλεοπτικό «Κολοκοτρωνίτσι στα 871μ.), πραγματοποιήσαμε την ανάβαση στην κορυφή Μαλεβός (1771μ.) από δύο διαδρομές χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Η Α΄
ομάδα από την νότια πλευρά και η Β΄ ομάδα από την νότια μέσω της στενής κορυφογραμμής, γνωστή
ως Χτένια. Και οι δύο ομάδες στη συνέχεια κατεβήκαμε στην Καρυά.

25/9/2021 Ύδρα
Ξεκινήσαμε οδικώς για το Μετόχι Αργολίδας. Με πλοιάριο μεταβήκαμε στο Λιμανάκι της Μονής Ζούβρας και στη συνέχεια ανηφορίσαμε το γραφικό, πλακόστρωτο μονοπάτι μέχρι τη Μονή Γεννήσεως της
Θεοτόκου. Ακολουθήσαμε την κορυφογραμμή με την καταπληκτική θέα, περνώντας από μοναστήρια
και ανεμόμυλους και καταλήγοντας στη Χώρα. Περιπλάνηση στη γραφική Ύδρα, φαγητό και επιστροφή με καραβάκι στο Μετόχι.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
2-3/10/2021 Γκιώνα

17/10/2021 Ελικώνας (Τσίβερι)
Από την Αγία Άννα (Αρβανίτσα, 920μ.), ανεβήκαμε στην νότια κορυφή (1413μ.) και συνεχίσαμε στην κορυφογραμμή μέχρι την βόρεια κορυφή του Ελικώνα το Τσιβέρι (Δεύτερη πιο ψηλή κορυφή 1561μ.). Κατάβαση στην Αρβανίτσα.

23-24/10/2021 Ερύμανθος
Από την μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας Αχαΐας (1070μ.) ανεβήκαμε στο Καλλιφώνι (1996μ.) και στη
συνέχεια κατεβήκαμε στην Άνω Βλασία (840μ.) για διανυκτέρευση σε ξενώνα. Την Κυριακή νωρίς το
πρωί μεταβήκαμε στο Χάνι Μίχα (920μ.), και ανεβήκαμε στην Μουγγίλα (2169 μ.) και επιστρέψαμε
από τα ίδια.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

9/10/2021 Παρνασσός (Πολύδροσος-Αγόριανη)
Πεζοπορία από την πλατεία του χωριού Πολύδροσος (μέχρι το 1928 ονομαζόταν Σουβάλα, όνομα που
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα), έως τις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού στη θέση Αγία Ελεούσα
όπου υπάρχουν τα ερείπια της εκκλησίας Παναγίας Ελεούσας (6ου αιώνα) και τα απομεινάρια ενός ναού αφιερωμένου στον θεό Κηφισό κατασκευασμένο από τεράστιες πέτρες σαν κυκλώπειο τείχος. Δίπλα από το αρχαίο τείχος ακολουθήσαμε το μονοπάτι της ανάβασης. Η θέα ήταν υπέροχη προς την
πεδιάδα και τα χωριά Λιλαία και Μαριολάτα. Φτάσαμε στην Αγόριανη (ή Επτάλοφος, όνομα που δηλώνει τη θέση της πάνω σε επτά λόφους, ορεινό χωριό πνιγμένο κυριολεκτικά σε έλατα και πλατάνια με
άφθονα νερά), υπό βροχή.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαμονή την πρώτη ημέρα στο Προσκοπικό κέντρο Συκιάς Φωκίδας. Την Κυριακή 3/10/2021 δημιουργήθηκαν δύο ομάδες ανάβασης. Η Α΄ Ομάδα από τα Μνήματα (1285μ.) ανέβηκε στην κορυφή Πυραμίδα
(2507μ.) και επέστρεψε από την ίδια διαδρομή. Η Β΄ Ομάδα, από την Συκιά ανέβηκε από το δύσκολο
μονοπάτι του Καραγιάννη στην κορυφή Πυραμίδα (2507μ.) και κατέβηκε στα Μνήματα.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
21/10/2021 Ζήρεια (Ζαχαριάς)

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Μια πολύ όμορφη πεζοπορική διαδρομή στην Ζήρεια με εκκίνηση από το χιονοδρομικό στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Αφού φτάσαμε στην λίμνη Δασίου συνεχίσαμε την υπέροχη διαδρομή μέχρι την κορυφή
του Ζαχαριά (1613μ.) και κατεβήκαμε στα Μεσαία Τρίκαλα.

30

6-7/11/2021 Πήλιο (Με τον Φ.Ο. Βόλου ο «ΠΑΝ»)
Ένα υπέροχο διήμερο στο φθινοπωρινό Πήλιο με κοινή πεζοπορία με τους φίλου του Φ.Ο.Βόλου «ο
ΠΑΝ». Το Σάββατο 6/11 φτάσαμε στον Άνω Βόλο και την τοποθεσία Αηδονοφωλιές, όπου μας περίμενε
η φίλη και αρχηγός της πορείας μας, μέλος του «ΠΑΝ» Κατερίνα Κωστοπούλου, ξεκινήσαμε ανηφορική
πορεία μέχρι το όμορφο χωριό Σταγιάτες. Συνεχίσαμε μέχρι την όμορφη Πορταριά όπου περιηγηθήκαμε στα καλντερίμια της και μετά επιβιβασθήκαμε στο λεωφορείο για να μεταβούμε στο πάντα φιλόξενο
καταφύγιο στη θέση «Καραούλι» στα Χάνια (1250μ.) για διανυκτέρευση. Εκεί μας περίμενε για το εγκάρδιο (όπως πάντα) καλωσόρισμα ο Γιάννης Προκοπίου, έχοντας ετοιμάσει ένα υπέροχο δείπνο.
Την Κυριακή 7/11, ήρθε το λεωφορείο με τους φίλους και συνοδοιπόρους από τον «ΠΑΝ» και μετά
από ένα σύντομο τελετουργικό γνωριμίας και φιλίας ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας από το Καταφύγιο (1250μ.) με προορισμό την Μακρινίτσα (630μ.) ακολουθώντας ένα πανέμορφο μονοπάτι, μέσα από
οξιές, περνώντας κάτω από τον Πύργο ΟΤΕ (1470μ.), την πηγή Φλάμπουρο (1255μ.) και το Τρανό Ίσωμα (1120μ.). Στην Μακρινίτσα αποχαιρετίσαμε τους φίλους του «ΠΑΝ», και ξεκινήσαμε την επιστροφή
μας με ενδιάμεση στάση στην Ν. Αγχίαλο για φαγητό.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Επωφελούμενοι την Πανσέληνο μεταβήκαμε το Σάββατο το απόγευμα στο καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας στην Στενή Ευβοίας. Αφού πήραμε τα απαραίτητα για την ανάβαση ξεκινήσαμε για την κορυφή
της Δίρφυος (1743μ.) υπό το φως του φεγγαριού αλλά και με πολύ δυνατό άνεμο και αρκετό κρύο. Επιστρέψαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο καταφύγιο για διανυκτέρευση.
Την Κυριακή 21/11 το πρωί από το διάσελο Μεσοράχης (1000μ.), ανεβήκαμε στο Ξεροβούνι (1417μ.)
και θα επιστρέψαμε στην Μεσοράχη.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

21-21/11/2021 Δίρφυς (Νυχτερινή)

ΧΡΟΝΙΚΑ

14/11/2021 Καρυές Λακωνίας
Μια υπέροχη κυκλική πεζοπορική διαδρομή στο «μονοπάτι της Καστανιάς» σε πυκνό δάσος με καστανιές, βελανιδιές, πλατάνια, και έλατα στις πλαγιές του Πάρνωνα με αφετηρία το χωριό Καρυές.
Οι Καρυές είναι ένα παραδοσιακό χωριό, χτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα και πλημμυρισμένο
από καστανιές και καρυδιές. Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του νομού Λακωνίας, στα όρια
με τον νομό Αρκαδίας. Η τοποθεσία κατοικείται και είναι γνωστή από την αρχαιότητα, με αναφορές
τόσο στους κατοίκους της όσο και στο ιερό της Καρυάτιδας Αρτέμιδος. Το χωριό συνδέεται επίσης με
τις Καρυάτιδες, δηλαδή τα νεαρά κορίτσια των Καρυών, οι οποίες απεικονίζονται στο πασίγνωστο
μνημείο που βρίσκεται στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, καθώς και σε ομοίωμα που υπάρχει σε ύψωμα
του οικισμού.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
27/11/2021 Μαίναλο

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Παρόλη την βροχή και τον δυνατό άνεμο ανεβήκαμε από το Χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου
(1600μ.) στην Οστρακίνα (1981μ.) και στην συνέχεια μέσα από το υπέροχο μονοπάτι κατεβήκαμε στην
Αλωνίσταινα (1150μ.).
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5/12/2021 Οίτη (Μονοπάτι Σιδηροδρομικών)
Από το χωριό Δύο Βουνά Φθιώτιδας (670μ.), διασχίσαμε το Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών πάνω από
το φαράγγι του Ασωπού (παράλληλα με τις γραμμές του τρένου) Η διαδρομή απολαυστική και το τοπίο
καθηλωτικό. Από κάτω, στη βάση του φαραγγιού, ο Ασωπός ποταμός. Τριγύρω δέσποζαν επιβλητικά
βράχια, λουσμένα από τα χρώματα της φωτιάς της φθινοπωρινής χλωρίδας. Ταυτόχρονα, θαυμάσαμε τα
πέτρινα αρχιτεκτονικά και τις γέφυρες της γραμμής στις γαλαρίες και τα ρέματα. Καταλήξαμε στην Ηράκλεια Φθιώτιδας. Αφού επιβιβασθήκαμε στο λεωφορείο μεταβήκαμε στον Γοργοπόταμο για περιήγηση.

11/12/2021 Πάνειο Όρος
Τόσο κοντά στην Αθήνα και τόσο όμορφα. Ξεκινήσαμε από τα Καλύβια Θορικού (138μ.). Ακολουθήσαμε το
μονοπάτι που περνάει από την Ζωοδόχο Πηγή (582μ.) και αφού διασχίσαμε την κορυφογραμμή περνώντας
το παλιό στρατόπεδο του ΝΑΤΟ φτάσαμε στο Κερατοβούνι (618μ.). Κατηφορίσαμε περνώντας από το
σπήλαιο Κερατέας (548μ.) ή Σπήλαιο του Πανός ή του Λόρδου Βύρωνα (πήρε το όνομα του από τον Λόρδο Βύρωνα, ο οποίος στις αρχές του 19ου αιώνα, το επισκέφθηκε) μέχρι τις παρυφές της Κερατέας (250μ.).

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Μορφωτικός Φυσιολατρικός Σύλλογος
Πειραιά Φοίβος

Φυσιολατρικός-Ορειβατικός Σύνδεσμος
«Ο ΠΑΝ»

Πρόεδρος:

Αναστάσιος Δημακάκος

Πρόεδρος:

Μαρία Αρβανίτη

Αντιπρόεδρος:

Μαρία Καραλή

Αντιπρόεδρος:

Ιωάννα Μαρτάκη

Γενικός Γραμματέας:

Εμμανουήλ Βούρος

Γενικός Γραμματέας:

Σταματία Τζουτζάκη

Ειδική Γραμματέας:

Έφη Μάνεση

Ειδικός Γραμματέας:

Ιωάννα Σουλιώτη

Ταμίας:

Ιωάννα Κλάψη

Ταμίας:

Κώστας Χρυσοστόμου

Γενικός Έφορος:

Στάθης Ευσταθόπουλος

Έφορος Ορειβασίας:

Βαγγέλης Κουτσελίνης

Έφορος Σκάκι:

Γεώργιος Παναγόπουλος

Έφορος Κτήματος:

Αντώνης Αλαφιώτης

Έφορος Γραφείων:

Παντελής Συρμάνογλου

Έφορος Περιοδικού:

Ασημίνα Μαντά

Έφορος Πολιτιστικών
και Καλλιτεχνικών
Χρυσόστομος Καραντωνίου

Έφορος Εκδηλώσεων: Γιάννης Τζίμας

Έφορος Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων:

Δημήτρης Δελαπόρτας

Έφορος Ανάπτυξης:

Γεωργία Νικολοπούλου

Νίκος Αναστασόπουλος

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνη
Επικοινωνίας:

Έφορος Εκδρομών:

Ειρήνη Κουλούρη

Πρόεδρος:

Χρήστος Ελευθεριάδης

Αντιπρόεδρος:

Πάρης Σκουτέλης

Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός, Εκδρομικός
Όμιλος Βόλου «ΝΕΑ ΖΩΗ»

Γενική Γραμματέας:

Ειρήνη-Γαρυφαλλιά

Πρόεδρος:

Φωτεινή Αναστασιάδου

Ειδική Γραμματέας:

Ανδρονίκη Κακουλίδου

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Ετερίδης

Ταμίας:

Ανατολή Ασαρίδου

Γενικός Γραμματέας:

Ευαγγελία Πρωτολάτη

Έφορος Αναβάσεων:

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Ταμίας:

Στυλιανός Χατζησταματίου

Έφορος Καταφυγίων: Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Έφορος Εκδρομών:

Μαρίνα Μπρισίμη

Έφορος Αναρρίχησης: Νίκος Αμοιρίδης
Μέλος:

Έφορος Δημοσίων
Σχέσεων:
Έφορος Ξενώνων:

		

Παντελίδου

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Δραστηριοτήτων:

ΧΡΟΝΙΚΑ

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των
Σωματείων

Κυριακή Τσιρανίδου

Μαρία Κωνσταντά
Κωνσταντίνα Πελιχού

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
«Ο Φυσιολάτρης»

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

Βατατζή 11 Τ.Θ. 3274 Τ.Κ. 114 72
Αθήνα
• τηλ.: 6974.070.997
email: goumerios@yahoo.gr

ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

Πραξιτέλους 121, 185 32 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.77.561
www.odoiporikos.gr

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Μιλτιάδου & Δραγούμη 30,
151 22 Μαρούσι
• τηλ. & fax.: 210.80.64.663 /
6977 785 599

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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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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»

Βρυούλων 69 & Ικονίου, 184 50
Νίκαια
• τηλ. & fax: 210.49.30.470
email: info@fysiolatris.gr /
www.fysiolatris.net

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ
Βόλου 3 πάροδος 28ης Οκτωβρίου
121 36 Αθήνα
• τηλ.: 210.58.20.014
email: mountainactivities@gmail.
com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Κιθαιρώνος 12, 185 40 Πειραιάς
• τηλ.: 210.41.35.387
email: Foivospeiraia@yahoo.com /
www.foivospeiraia.gr

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

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

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

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 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

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
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

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

ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

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

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ

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

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

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
• τηλ.: 6938426877
ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
email: eosnal@yahoo.gr
ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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