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Η κακοποίηση των ζώων

T α τελευταία χρόνια οι άνθρωποι έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά με τα οικόσιτα (κυρίως) ζώα 

δηλαδή σκυλιά, γάτες, πουλιά κ.λπ.

Ήδη το Σύνταγμα του 1975 στο άρθρο 24, ρύθμισε την προστασία του φυσικού περιβάλ-

λοντος, στο οποίο εντάσσονται και τα ζώα, δίνοντας αφορμή στην ανάπτυξη μιας εκτεταμένης νομο-

θεσίας και νομολογίας για την προστασία της φύσης, της πανίδας και πολλών αγρίων και μη ζώων και 

πτηνών. Το πλαίσιο ενισχύθηκε το 1992 με την ενσωμάτωση στην εθνική μας νομοθεσία, της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς (Ν. 2017/1992), αφού διακηρύχθηκε πανηγυρικά 

ότι ο άνθρωπος έχει αναντίρρητα ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώα και να λαμβάνει σοβαρά 

υπ΄ όψιν του, το γεγονός ότι τα ζώα υποφέρουν και θυμούνται, είναι έξυπνα, έχουν συναισθήματα και 

επιπλέον αποτελούν συμβιωτικό κύκλο με τους ανθρώπους και αναντικατάστατα στοιχεία των φυσικών 

συστημάτων του πλανήτη.

Μ’ αυτές τις σκέψεις ο Έλληνας νομοθέτης κατέληξε στις διατάξεις του Ν. 4039/2012 και σύμφωνα 

με το άρθρο 16 αυτού του νόμου: 1) Απαγορεύεται ο βασανισμός ή κακοποίηση, η κακή και βάναυση 

μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, η πράξη βίας, ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το 

κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.

Για την υποκειμενική στοιχειοθέτηση του αδικήματος της κακοποίησης ζώου συντροφιάς, απαιτείται 

δόλος του δράστη έστω και ενδεχόμενος, ο οποίος συνίσταται στην γνώση και στην θέληση αποδοχής 

κακοποίησης δεσποζόμενου ζώου.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών 

Σωματείων Ελλάδος εύχεται σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της και 

 σε όλους τους εκδρομείς, πεζοπόρους και ορειβάτες

Καλό 
Φθινόπωρο, 

με Υγεία!
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Η λέξη ρύπανση έχει μπει στην καθημερινότη-

τά μας μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί 

η ρύπανση σαν φαινόμενο είναι αποτέλεσμα του 

«πολιτισμού» όπως κι αν τον εννοούμε.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού 

κόσμου ασχολείται με όλα τα θέματα που έχουν 

να κάνουν με την ρύπανση, όπως η διαχείριση 

απορριμμάτων και αποβλήτων, τις σχετικές υπο-

δομές, την ανακύκλωση, την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της ρύπανσης κ.α. Ας πάρουμε όμως 

τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε πρώτα 

πως ακριβώς ορίζουμε την ρύπανση.

Με την έννοια ρύπανση εννοούμε την παρου-

σία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους 

ουσίας, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 

ενέργειας τέτοια ποσότητα, συγκέντρωση ή δι-

άρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία μας, στους ζωντανούς ορ-

γανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημίες 

και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακα-

τάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η μόλυνση είναι 

μια μορφή ρύπανσης. Συγκεκριμένα μόλυνση ονο-

μάζεται η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών 

στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν 

την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργα-

νισμών.

Όσον αφορά τις μορφές ρύπανσης ,είναι δι-

άφορες και εξαρτώνται τόσο από το τμήμα του 

περιβάλλοντος που επηρεάζεται όσο και από 

την μορφή των ρύπων. Έτσι έχουμε θαλάσσια 

ρύπανση (από διαρροές πετρελαίου), ατμοσφαι-

ρική ρύπανση (από το φωτοχημικό νέφος), ρύ-

πανση εδαφών (από την υπερβολική χρήση φυ-

τοφαρμάκων), ηχητική ρύπανση κ.λπ.). Από την 

άλλη πλευρά μπορούμε να διακρίνουμε τους ρύ-

πους σε αέριους, υδατοδιαλυτούς, τοξικούς και 

άλλους.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ο όρος 

«οπτική ρύπανση» (ή οπτική όχληση). Με τον όρο 

αυτό εννοείται ο,τιδήποτε διαταράσσει την περι-

βαλλοντική αισθητική όπως π.χ. ένα ακαλαίσθητο 

κτίσμα που δεν δένει με το τοπίο, μέσα σε μια πε-

ριοχή φυσικού κάλλους.

Ο όρος «ρύπος» αναφέρεται σε χημικά, γεωρ-

γικά και βιομηχανικά απόβλητα, που συναντώ-

νται κυρίως στα αστικά κέντρα. Οι ρύποι μπορεί 

να έχουν στερεά (σωματίδια), υγρή (σταγονίδια) ή 

αέρια μορφή. Είναι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην μόλυνση της ατμόσφαιρας και κατ΄ επέκτα-

ση στην καταστροφή του οικοσυστήματος. οι 

κύριες κατηγορίες ρύπων είναι: Ανόργανοι ρύποι 

(βαρέα μέταλλα) και οργανικοί ρύποι (απλοί αρω-

ματικοί υδρογονάνθρακες, πολυκυκλικοί αρωμα-

τικοί υδρογονάνθρακες, χλωριωμένοι υδρογονάν-

θρακες, εντομοκτόνα).

Όταν παρατηρείται μεταβολή στην χημική σύ-

σταση των βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος, 

όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, τότε έχουμε 

ρύπανση. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του νερού 

και του εδάφους προκαλεί ανακατατάξεις στα οι-

κοσυστήματα και μειώνει το μέγεθος των πιο ευαί-

σθητων στις συγκεκριμένες συνθήκες πληθυσμών.

Μεγάλες συγκεντρώσεις ρύπων στα χαμηλό-

τερα στρώματα της ατμόσφαιρας είναι δυνατόν 

να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα σε 

μερικές κατηγορίες ατόμων, όπως οι ηλικιωμέ-

νοι ή άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

άσθματος.

Τα παλαιότερα χρόνια αυτές οι συγκεντρώσεις 

κυμαίνονταν σε χαμηλές τιμές, κάτω πάντα από 

τα επιτρεπτά όρια.

Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αυξηθεί από 

τα καυσαέρια των εργοστασίων, των μέσων με-

ταφοράς, από πυρκαγιές δασών κ.λπ., συμβάλλο-

ντας στην αύξηση της θερμοκρασίας παγκόσμια, 

λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 Ιουνίου 2022 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Επιμέλεια: Βασίλης E. Κατσαντώνης
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Οι μορφές ρύπανσης οι οποίες επηρεάζουν 

περισσότερο την ζωή μας σήμερα και πρέπει 

άμεσα να αντιμετωπιστούν είναι η ατμοσφαιρική 

ρύπανση, η ρύπανση των εδαφών και η ρύπανση 

των θαλασσών.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
Οι ρύποι μεταφέρονται στην θάλασσα με τα ατμο-

σφαιρικά κατακρημνίσματα, τους ποταμούς και 

τα επιφανειακά νερά της Γης, Άλλοι μηχανισμοί 

εισόδου ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι η 

διάβρωση των πετρωμάτων απόθεση υλικών από 

ηφαίστεια και εκρήξεις και οι ζωντανοί οργανισμοί 

που δεσμεύουν και μεταφέρουν ρύπους μέσα από 

τις βιολογικές τους λειτουργίες. Υπάρχουν όμως 

και καθαρά ανθρωπογενείς μηχανισμοί, όπως εί-

ναι τα κάθε λογής σκάφη, οι αγωγοί και οχετοί 

που εκβάλλουν στην θάλασσα, αλλά και απευθεί-

ας απορρίψεις στην θάλασσα.

Ας προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε την 

θαλάσσια ρύπανση με βάση το είδος των ρύπων.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ:
Αν και η μάστιγα των πετρελαιοκηλίδων τείνει να 

περιοριστεί σημαντικά (στις αρχές του 21ου αιώνα 

μειώθηκαν κατά 37% σε σχέση με τα επίπεδα του 

1985), εξακολουθούν να συμβαίνουν ατυχήματα 

πλοίων και δημιουργία πετρελαιοκηλίδων. Οι ετή-

σιες συνολικές εισροές στην θάλασσα πετρελαι-

οειδών το 1985 ήταν 3.250 εκατ. τόνοι, ενώ το 

2003 περιορίστηκαν στους 1.269 εκατ. τόνους. 

Σχεδόν οι μισές εισροές (47%) οφείλονται στις φυ-

σικές διαρροές οι οποίες σήμερα αποτελούν και 

το μεγαλύτερο πρόβλημα, το 21% στις εκκενώσεις 

των μεγάλων πλοίων, το 11% σε χερσαίες πηγές 

(αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και απορρο-

ές) ενώ το 8% οφείλεται στα ατυχήματα πλοίων. 

Επίσης χιλιάδες θαλασσοπούλια όλων των ειδών, 

πεθαίνουν, γιατί αν πέσουν σε πετρελαιοκηλίδα, 

κολλά το πετρέλαιο στα φτερά τους, με αποτέλε-

σμα να μην πετάνε και φυσικά να πεθαίνουν από 

ασιτία. Το ίδιο κι αν μολυνθούν ψάρια κοντά στα 

παράλια.

ΟΧΕΤΟΙ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ:
Πολλές παράκτιες περιοχές, ειδικά κοντά σε αστι-

κά κέντρα ή βιομηχανίες, υποφέρουν λόγω ρύ-

πανσης από την απόρριψη στην θάλασσα ανεπε-

ξέργαστων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. 

Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε σήμερα κυρίως 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι υποδομές 

δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και οι μονάδες 

απορρύπανσης ή επεξεργασίας λυμάτων έχουν 

μεγάλο κόστος και είτε δεν υπάρχουν είτε υπολει-

τουργούν. Για να πάρουμε μια Ιδέα από έρευνες 

και μετρήσεις που έγιναν ποσοστό των λυμάτων 

που απορρίπτονται χωρίς επεξεργασία στην 

Βαλτική θάλασσα είναι 14% επί του συνόλου των 

λυμάτων ,στην Μεσόγειο 53%, στην Κασπία θά-

λασσα 60%, ενώ στην ανατολική και νότια Ασία, 

στην δυτική και κεντρική Αφρική τα ποσοστά των 

λυμάτων που απορρίπτονται, ανεπεξέργαστα 

υπερβαίνουν το 80%. Στα σημεία όπου η θάλασ-

σα δέχεται τέτοιου είδους λύματα, η θαλάσσια 

ζωή εξαφανίζεται και η περιοχή μετατρέπεται σε 

«νεκρή ζώνη». Σε όλο τον πλανήτη ο αριθμός των 

«νεκρών ζώων» έχει διπλασιαστεί από το 1990 ως 

αποτέλεσμα της αυξανόμενης αστικοποίησης και 

των αγροτικών δραστηριοτήτων.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:
Τα απορρίμματα που εντοπίζονται στις θάλασσες 

είναι κυρίως υλικά που δεν αποικοδομούνται σε 

λογικό χρόνο. Έχει υπολογιστεί πως από τα απορ-

ρίμματα που βρίσκονται στις θάλασσες, το 70% 

έχουν καταλήξει στον βυθό, το 15% στις ακτές 

και το υπόλοιπο 15% επιπλέει στο νερό. Πρέπει 

να αναφέρουμε πως κάθε χρόνο πεθαίνουν λόγω 

των πλαστικών σκουπιδιών πάνω από 1 εκατ. θα-

λασσοπούλια και 100 χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, 

οι οποίες βλέποντας πλαστικές σακούλες, τις νο-

μίζουν για μέδουσες και τις καταπίνουν.

Ο Κουστώ από τις παρατηρήσεις του στην 

Μεσόγειο, είχε υπολογίσει ότι περίπου 10.000 

ψάρια πεθαίνουν καθημερινά από την κατάποση 

πωμάτων και δακτυλίων από μπουκάλια αναψυ-

κτικών που ρίχνονται στη θάλασσα από πλοία 

και παράκτιους οικισμούς. Σήμερα δεν έχει βρεθεί 

ακόμη λύση στο πρόβλημα των θαλάσσιων απορ-

ριμμάτων παρά τις προσπάθειες που καταβάλλο-

νται διεθνώς.

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ:
Τα διάφορα φυτοφάρμακα περιέχουν οργανικές 

ουσίες, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα το-

ξικές. Αυτές οι χημικές ουσίες δεν αποσυντίθενται 

εύκολα και μπορούν να διαταράξουν την οικολο-

γική ισορροπία οικοσυστημάτων αφού αφενός 
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βιοσυσσωρεύονται και αφετέρου μεταφέρονται 

σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα ζωϊκά είδη που 

βρίσκονται ψηλά στην τροφική πυραμίδα (ψάρια, 

αρπακτικά πουλιά, θηλαστικά και ο άνθρωπος) εί-

ναι πολύ ευπρόσβλητα από αυτές τις ουσίες. Να 

σημειωθεί ότι εκτός από τα αγροχημικά, τέτοιες 

ουσίες μπορεί να προέλθουν και από βιομηχανικά 

απόβλητα. Αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώ-

πιση αυτής της ρύπανσης ήταν η Σύμβαση της 

Στοκχόλμης. Η Σύμβαση της Στοκχόλμης τέθηκε 

σε εφαρμογή το 2001 και περιέχει ένα πλαίσιο βα-

σισμένο στην αρχή της προφύλαξης το οποίο εγ-

γυάται την ασφαλή εξάλειψη και την μείωση της 

παραγωγής και της χρήσης συγκεκριμένων ουσι-

ών που βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και 

το περιβάλλον. Η σύμβαση της Στοκχόλμης απο-

σκοπεί στον περιορισμό της ρύπανσης που οφεί-

λεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους ΡΟΡ 

αρχικά των αγγλικών λέξεων Persistent Organic 

Pollutans. Η σύμβαση ορίζει τις καλυπτόμενες ου-

σίες. Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι είναι χημικές ου-

σίες που εμφανίζουν ορισμένες τοξικές ιδιότητες 

και οι οποίες αντίθετα από τους άλλους ρύπους, 

αποικοδομούνται πολύ δύσκολα. Αυτοί είναι ιδι-

αίτερα επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου 

και το περιβάλλον. Συσσωρεύονται στους ζωντα-

νούς οργανισμούς, διασπείρονται μέσω του αέρα, 

των υδάτων και των αποδημητικών πουλιών και 

συσσωρεύονται στα χερσαία και τα υδάτινα οικο-

συστήματα. Η ρύπανση αυτή αποτελεί διασυνο-

ριακό πρόβλημα, γεγονός που καθιστά απαραί-

τητη την δράση σε διεθνές επίπεδο. Η σύμβαση 

αυτή καλύπτει 12 ουσίες προτεραιότητας ήτοι: 

aldrin, chlordane, διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαι-

θάνιο (DDT), dieldrin, endrin, heptachior, mirex, 

toxaphene, πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), εξαχλω-

ροβενζόλιο, διοξίνες και φουράνια.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:
Οι ραδιενεργές ουσίες εισέρχονται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον από δραστηριότητες, όπως μονάδες 

παραγωγής ατομικής ενέργειας, τα ραδιενεργά 

υλικά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική την βιο-

μηχανία, την έρευνα, τον στρατό κ.α. Περίπου 85 

PBg (πετά —μπεκερέλ) ραδιενεργών αποβλήτων 

βρίσκονται αποθηκευμένα σε ειδικές δεξαμενές 

που είναι ποντισμένες σε περισσότερα από 80 

σημεία των ωκεανών, ως επί το πλείστον στον ΒΑ 

Ατλαντικό. Το Bg (μπεκερέλ) είναι μονάδα μέτρη-

σης ενός ραδιενεργού υλικού. Ένα μπεκερέλ ση-

μαίνει μια αυθόρμητη πυρηνική αντίδραση κατά 

δευτερόλεπτο σε ποσότητα ραδιενεργού υλικού 

ενός χιλιόγραμμου. Ένα πετά —μπεκερέλ PBg, 

ισούται με 10 μπεκερέλ. Παρόλο που αυτός ο τρό-

πος διάθεσης είναι αποδεκτός σύμφωνα με τα δι-

εθνή πρότυπα ασφαλείας, δεν παύει να εγκυμονεί 

κίνδυνο καταστροφικών ατυχημάτων για τα οικο-

συστήματα και τον άνθρωπο.

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ:
Είδαμε πως μέσα από τον μηχανισμό της βιοσυσ-

σώρευσης, τα βαρέα μέταλλα μπορεί να εισέλθουν 

και να βλάψουν οργανισμούς που βρίσκονται στα 

υψηλότερα επίπεδα της τροφικής πυραμίδας. 

Στο θαλάσσιο περιβάλλον εισέρχονται από βιο-

μηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες ,αλλά 

επίσης ως παραπροϊόντα καύσεων, ιδιαίτερα του 

γαιάνθρακα και των υγρών καυσίμων των μέσων 

μεταφοράς. Από τα πιο επικίνδυνα βαρέα μέταλ-

λα θεωρούνται ο υδράργυρος, ο μόλυβδος και το 

κάδμιο. Το πιο χαρακτηριστικό επεισόδιο περιβαλ-

λοντικής ρύπανσης από βαρέα μέταλλα συνέβη 

στον κόλπο Μιναμάτα της Ιαπωνίας την δεκαετία 

του 1950.

Στην Μιναμάτα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 

δηλητηριάστηκαν τρώγοντας θαλασσινά από 

νερά, τα οποία μολύνθηκαν με υδράργυρο επί 

σειρά ετών από ένα τοπικό εργοστάσιο. Κρού-

σματα δηλητηρίασης άρχισαν να αναφέρονται 

την δεκαετία του 1950, το εργοστάσιο όμως που 

μόλυνε την πόλη έκλεισε μόλις το 1968. Η ασθέ-

νεια ονομάστηκε Μιναμάτα και είναι ουσιαστικά 

ένα νευρολογικό σύνδρομο που προκαλείται από 

δηλητηρίαση υδραργύρου. Τα συμπτώματα πε-

ριλαμβάνουν αταξία, αισθητήρια διαταραχή στα 

χέρια και πόδια, ζημία στην όραση και ακρόαση, 

αδυναμία και σε ακραίες περιπτώσεις παράλυ-

ση και θάνατο. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι 

έχασαν την ζωή τους, μέσα σε φρικτούς πόνους 

λόγω του υδράργυρου. Τον Οκτώβριο 2013 υπο-

γράφτηκε από εκπροσώπους 140 χωρών του κό-

σμου, η «Σύμβαση Μιναμάτα» και έχει σαν σκοπό 

την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

υδράργυρο, που ανιχνεύεται πλέον στους ωκεα-

νούς και τις λίμνες όλου του κόσμου. Η Σύμβαση 

είναι η πρώτη δεσμευτική συμφωνία για τον έλεγ-

χο του υδραργύρου και καλύπτει μια πληθώρα 

ζητημάτων, όπως η εξόρυξη, η εμπορία, η χρήση 
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στην χημική βιομηχανία και οι εκπομπές από την 

καύση ορυκτών καυσίμων.

Σήμερα αυξάνουν οι ανησυχίες σχετικά με την 

ασφάλεια επεξεργασίας και διάθεσης των ηλε-

κτρονικών αποβλήτων (κατά βάση υλικά Η/Υ και 

κινητών τηλεφώνων), τα οποία περιέχουν περισ-

σότερα από 1.000 διαφορετικά υλικά, πολλά από 

τα οποία έχουν υψηλή τοξικότητα. Η Αρκτική, 

λειτουργώντας ως «δεξαμενή» του μόλυβδου που 

αιωρείται στην ατμόσφαιρα, έχει σήμερα αρκε-

τά υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων από αυτό το 

βαρύ μέταλλο. Στις αρχές του αιώνα διαπιστώ-

θηκε ότι οι φώκιες και οι φάλαινες που ζουν στην 

Αρκτική είχαν στο σώμα τους 2-4 φορές υψηλό-

τερες συγκεντρώσεις μόλυβδου σε σχέση με την 

προηγούμενη εικοσιπενταετία. Είναι γνωστό πλέ-

ον ότι χώρες που ασχολούνται με ραδιενέργεια 

σε όλες τις εκφάνσεις της, μεταφέρουν με πλοία, 

ανοιχτά στην θάλασσα, μακριά από παράλιες πό-

λεις και χωριά, μέσα σε βαρέλια και πετούν πυ-

ρηνικά απόβλητα από εργοστάσια. Αν σαπίσουν 

μετά από χρόνια τα βαρέλια τα δηλητήριά τους 

ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες, θα προ-

σβάλουν το γενετικό υλικό των οργανισμών της 

θάλασσας επικίνδυνα αποτελέσματα για τους 

οργανισμούς των θαλασσών και φυσικά και των 

ανθρώπων.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Γνωρίζουμε πως ο υπερβολικός εμπλουτισμός του 

νερού της θάλασσας και των ωκεανών με θρεπτι-

κά στοιχεία προκαλεί ευτροφισμό. Εκτός αυτού 

όμως, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις που θα 

οδηγήσουν στην υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων 

των ειδών και στην διαταραχή των τροφικών αλυ-

σίδων. Η κυριότερη πηγή των θρεπτικών είναι οι 

χερσαίες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η 

έκπλυση αγροτικών εκτάσεων όπου έχει εφαρμο-

στεί λίπανση, η βροχή και το χιόνι που παρασύ-

ρουν ουσίες από την καύση ορυκτών καυσίμων, 

αλλά και τα ανεπεξέργαστα αστικά και βιομηχα-

νικά απόβλητα. Με αυτόν τον τρόπο εμπλουτί-

ζονται υδατικά οικοσυστήματα με τα λεγόμενα 

νιτρικά, δηλαδή ενώσεις αζώτου οποίο αποτελεί 

το κυριότερο συστατικό των λιπασμάτων. Η ροή 

νιτρικών στις θάλασσες και στους ωκεανούς μετα-

ξύ 1960 και 1980 άλλαξε σημαντικά τα παρακά-

τω οικοσυστήματα των ανεπτυγμένων περιοχών 

της Ευρώπης, της Β. Αμερικής, της Ασίας και της 

Ωκεανίας. Οι εκβολές των ποταμών, οι κόλποι 

αλλά και οι ημίκλειστες θάλασσες (όπως Βαλτική, 

Βόρεια Αδριατική, Μαύρη θάλασσα και o Κόλπος 

του Μεξικού) δέχτηκαν τις μεγαλύτερες επιπτώ-

σεις. Επειδή μέσα στα βιομηχανικά και γεωργικά 

απόβλητα βρίσκονται εκτός από τις τοξικές ουσί-

ες και πολλές θρεπτικές ουσίες. Αυτές επιφέρουν 

πολλαπλασιασμό των φυκιών τα οποία τείνουν 

να πνίξουν κάθε άλλη μορφή ζωής. Έτσι έχουμε 

υπέρμετρη αύξηση μερικών κατώτερων οργανι-

σμών (φύκια), σε βάρος των ανώτερων οργανι-

σμών (ψάρια). Τα ψάρια που ζουν στις θάλασσες 

μολύνονται από τις χημικές και άλλες ουσίες που 

πετάμε μέσα στο νερό. Αν ζήσουν τα ψάρια θα τα 

φάνε άλλα ζώα που με την σειρά τους θα δηλη-

τηριαστούν κι αυτά. Τέλος ο άνθρωπος o οποίος 

βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, 

τρέφεται με μολυσμένα προϊόντα.

Ευτυχώς, έστω αργά, αλλά κατάλαβε η ανθρω-

πότητα ότι κάτι πρέπει να γίνει, κυρίως με την 

καθαριότητα των λυμάτων και αποβλήτων που 

πέφτουν στις θάλασσες, κοντά σε παραθαλάσσι-

ες πόλεις. Έτσι και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 

στην Αττική (και άλλες παραθαλάσσιες πόλεις), 

που μένουμε οι περισσότεροι, περίπου 4.500.000 

άτομα, έχει γίνει το 1994 το Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυμάτων στην νήσο Ψυττάλεια, για την βελτίω-

ση των υδάτων του Σαρωνικού που είχε μολυνθεί 

πολύ και έτσι το πρώτο στάδιο είναι να περνούν 

τα λύματα των υπονόμων σε μια δεξαμενή καθί-

ζησης όπου τα στερεά απόβλητα κατακάθονται 

στον πυθμένα, τα οποία χρησιμοποιούνται με 

επεξεργασίες για λίπασμα στην γεωργία ή εναπο-

τίθενται σε ορισμένα μέρη.

Μετά το πιο καθαρό νερό επιστρέφει στην 

θάλασσα ή επαναχρησιμοποιείται για δευτερεύ-

ουσες ανάγκες, π.χ. πότισμα αστικού πράσινου, 

πλύσιμο δρόμων κ.α.

Σήμερα λαμβάνει καθημερινά προς επεξεργα-

σία 700.000 κ. μέτρα λυμάτων. Το υπόλοιπο νερό 

καθαρισμένο οδηγείται μέσω αγωγών στην θάλασ-

σα. Έκτοτε σύμφωνα με συστηματικό πρόγραμμα 

μετρήσεων, παρατηρείται συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας των υδάτων του Σαρωνικού κόλπου 

και σταδιακή αποκατάσταση της οικολογικής του 

ισορροπίας.

Ευχαριστώ

Βασίλης E. Κατσαντώνης

Γεν. Γραμματέας Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.
Από τον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Φ. Πρίντεζη

Αθήνα 20/03/2022

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Κυρίες και Κύριοι καλή σας μέρα

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

νή Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω της πανδημί-
ας του κορωνοϊού σύμφωνα με το άρθρο 53, του 
ισχύοντος καταστατικού της.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας υποχρεούμαι βάσει του καταστα-
τικού να σας ανακοινώσω τον απολογισμό του 
έτους 2021. Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. για την 
παρουσία τους στις συνεδριάσεις και την συνερ-
γασία τους, στην άμεση λήψη αποφάσεων για τα 
θέματα της Ομοσπονδίας και των σωματείων της.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2021
1η Εγκύκλιος: Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.

2η Εγκύκλιος: Δήλωση Αναστολής για τα Σωμα-
τεία που καταβάλλουν ενοίκια.

3η Εγκύκλιος: Δημιουργία δικτύου επτά σημα-
τοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών, συ-
νολικού μήκους 58 χιλιομέτρων, σύμφωνα με 
επιστολή που λάβαμε από το «Σωματείο Δι-
αχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κέρ-
χουλα» που εδρεύει στις Καρυές Λακωνίας.

4η Εγκύκλιος: Καταληκτική ημερομηνία λήξης της 
θητείας των Δ.Σ. των Σωματείων παρατεί-
νεται έως τις 30.6.21 σύμφωνα με τον Νόμο 
4790/2021. 

5η Εγκύκλιος: Αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή 
του ισχύοντος Καταστατικού.

6η Εγκύκλιος: Αποστολή ύλης για την έκδοση του 
περιοδικού «Εκδρομικά Χρονικά», περιόδου Ια-
νουαρίου-Ιουνίου 2021, τεύχος 28ο.

7η Εγκύκλιος: Ενημέρωση έγκρισης του Οδηγού 
Κατάρτισης της Ειδικότητας «Συνοδός Βου-
νού», σύμφωνα με το ΦΕΚ: ΦΒ56/33022/Κ3.

8η Εγκύκλιος: Έκτακτη Γενική Συνέλευση των με-
λών της Ομοσπονδίας  στις 30 Μαΐου 2021.

9η Εγκύκλιος: Ερωτηματολόγιο στο οποίο τα Σω-
ματεία θα συμπληρώσουν, για τυχόν βοήθεια 
που θα χρειαστούν, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων λόγω Covid-19.

10η Εγκύκλιος: Αποστολή ύλης για την έκδοση 
του περιοδικού «Εκδρομικά Χρονικά», περιόδου 
Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021, τεύχος 29ο.

11η Εγκύκλιος: Έκτακτη Γενική Συνέλευση των με-
λών της Ομοσπονδίας στις 7 Νοεμβρίου 2021.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΕΟΡΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία συμμετείχε με τον Πρόεδρο και εκ-
προσώπους της, στις προσκλήσεις των εκδηλώ-
σεων και επετείων των σωματείων της:

1.  Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.: Κοπή πίτας, Τετάρτη 27 Ια-
νουαρίου 2021. Το νόμισμα κέρδισε ο Ειδικός 
Γραμματέας και Έφορος Λέσχης κ. Γεώργιος 
Κωνσταντινόπουλος.

2.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: Ημερή-
σια Περιηγητική εκδρομή, Κυριακή 16 Μαΐου 
2021.

3.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Cine Φ.Ο.Υ. 
«Vicky Christina Barcelona», Δευτέρα 7 Ιουνίου 
2021.

4.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Κινηματο-
γραφική Λέσχη «La vie en rose», Δευτέρα 14 
Ιουνίου 2021.

5.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Θεατρική 
Ομάδα «Αθώος ή Ένοχος», 5-6 και 11-12-13 
Ιουλίου 2021.

6.  Αττικός Όμιλος: Εκδρομή στο παραθαλάσσιο 
Βιβάρι, 11-16 Ιουλίου 2021.

7.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Cine «Σώμα 
με Σώμα», Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021.

8.  Αττικός Όμιλος: Εκδρομή στη Σίφνο, 12-16 
Σεπτεμβρίου 2021.

9.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: Cine «Σέρπι-
κο», 13 Σεπτεμβρίου 2021.

10.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Ζορμπάς», 
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.

11.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Ξυπόλητοι 
στο πάρκο», Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

12.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Ο κύκλος 
των χαμένων ποιητών»,  Δευτέρα 27 Σεπτεμ-
βρίου 2021.
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13.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Ο Επαγγελ-
ματίας», Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

14.  Αττικός Όμιλος: Εκδρομή στο φαράγγι Αγιά-
λης, Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

15.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Οι Άθικτοι», 
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

16.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Αμελί», Δευ-
τέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

17.  Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος Φλώ-
ρινας: Εκδήλωση για τα 50 χρόνια Καταφύγιο 
Παλιοχωρίου 1971-2021, Τετάρτη 27 Οκτω-
βρίου 2021.

18.  Αττικός Όμιλος: Ναύπακτος, Θέρμο και Τρι-
χωνίδα, εκδρομή 29-31 Οκτωβρίου 2021.

19.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Οι ζωές των 
άλλων», Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.

20.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Όλα για τη 
μητέρα μου», Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.

21.  Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού: «Θάψτε τους 
νεκρούς», Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

22.  Ελληνική Λέσχη Φίλων 2cv & Citroen: 6η συ-
νάντηση ιστορικών Citroen, Κυριακή 28 Νοεμ-
βρίου 2021 στο Ζάππειο. 

23.  Αττικός Όμιλος: Εκδρομή στις Μυκήνες-Πρό-
συμνα, Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

24.  Αττικός Όμιλος: Εκδρομή στην Ολυμπία, στις 
24-27 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.  Συμμετοχή της Ομοσπονδίας από το Υπουρ-

γείο Τουρισμού στην Επιτροπή Αναρριχητικού 
Τουρισμού.

2.  Η Ανάθεση, από το Υπουργείο Παιδείας στον 
Πρόεδρο κ. Πρίντεζη, της σύνταξης του περι-
γράμματος του Οδηγού σπουδών της ειδικό-
τητας Συνοδοί Βουνού.

3.  Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην Μεταρ-
ρύθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα.

4.  Συνάντηση του Προέδρου με τον Διευθυντή, 
τον κ. Αυγενάκη, για το Νομοσχέδιο με θέμα 
ίδρυση και λειτουργία Ομοσπονδίας Δραστη-
ριοτήτων Βουνού.

5.  Συνάντηση με την Νομική Υπηρεσία της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού.

6.  Επιτροπή Εργασιών Διαβούλευσης του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανά-
πτυξης. 

Εκδόθηκε η Υπ’ αριθ. 697/19-5-2021 του ΣτΕ, η 
οποία έκανε δεκτή την προσφυγή μας.

Μέσα στο έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 7 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., με πλήρη απαρτία όλες.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Τον Ιούλιο του 2021 κυκλοφόρησε το τεύχος  28ο 
Ιανουάριος – Ιούνιος 2021 και τον Φεβρουάριο 
2022, κυκλοφόρησε το 29ο τεύχος Ιούλιος – Δεκέμ-
βριος 2021.  Το περιοδικό όπως γνωρίζετε υπάρ-
χει μόνο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η συ-
ντακτική επιτροπή περιμένει τις απόψεις σας και 
τα σχόλια για το περιοδικό και συγκεντρώνει ύλη 
από τη δράση των σωματείων σας, όπως νέα Δι-
οικητικά Συμβούλια, εκδρομές-αναβάσεις, δράσεις 
των Σωματείων, αλλά και άρθρα για τη φύση και 
το περιβάλλον, κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα. 

Ευχαριστούμε 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 
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επιμελημένη οργάνωση κάθε μήνα και παρουσί-
αση 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 προ-
τάσεις και ιδέες τους και για τη συμμετοχή τους 
στις Συνεδριάσεις των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Στην υπάλληλό μας κ. Άννα Μαρκόνη, εκφρά-
ζουμε τις ευχαριστίες του Δ.Σ. για την αρμονική 
συνεργασία που είχε με όλους μας αλλά και για 

την γραμματειακή υποστήριξη και την επικοινω-
νία που είχε με τα σωματεία μας και την άψογη 
λειτουργία των γραφείων μας.

Κλείνοντας εδώ τον απολογισμό του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας, σας έδωσα όσο πιο αναλυτικά γί-
νεται, την πλήρη εικόνα των θεμάτων και προβλη-
μάτων που μας απασχόλησαν το έτος 2021.

Ευχαριστώ
Γεώργιος Πρίντεζης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
για τα έτη 2022-2025 είναι:

Πρόεδρος
Γεώργιος Πρίντεζης

Α΄ Αντιπρόεδρος 
Κυριακή Τσιρανίδου

B΄ Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Παγουλάτος

Γενικός Γραμματέας 
Βασίλειος Κατσαντώνης

Ταμίας 
Γεώργιος Καρνάκης

Ειδικός Γραμματέας & Έφορος Λέσχης
Χρυσάνθη Σφυρή

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Λεωνίδας Καλυβιάνος

Έφορος Περιβάλλοντος & Ορειβατικής 
Εκπαίδευσης 

Ελευθέριος Φωτεινός
Μέλος

Γεώργιος Μηλιαράκης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:
1. Παπαπέτρου Αντώνιος
2. Διαμαντάκου Ευανθία
3. Τσιλολάνης Χρίστος

Για το Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται οι:
1. Ξενίτης Φραγκίσκος
2. Καρκούλιας Κωνσταντίνος
3. Ξηρουχάκης Εμμανουήλ

Για το Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται οι:
1. Ευκλείδου Αικατερίνη 
2. Σωτηρόπουλος Σταμάτης
3. Παπαθανάση Ανθούσα
4. Μπουλιέρη Ειρήνη
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Πανελλήνια ορειβατική εκδήλωση

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Στις 2 Σεπτέμβρη έως και 5 Σεπτέμβρη, η 
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. συμμετείχε με 25 μέλη των Σω-

ματείων της, Ε.Ο.Φ. Αθηνών, ΦΟΙΒΟΣ Αθηνών, 
ΟΛΥΜΠΟΣ Πειραιά, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ Πειραιά, ΖΗ-
ΝΩΝ Πειραιά, στην «Πανελλήνια Ορειβατική και 
Τουριστική Εκδήλωση» που διοργάνωσε το Σω-
ματείο της «Φυσιολατρικός Ορειβατικός Όμιλος 
Φλώρινας» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας και Δήμο Φλώρινας.

Την πρώτη ημέρα, 02.09.22, ξεκίνησε στις 
08.00 από την Αθήνα το πούλμαν με τα μέλη του 
Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. και τα μέλη των συμμετεχό-
ντων Σωματείων άφιξη στην Φλώρινα. Μετά την 
τακτοποίηση στα ξενοδοχεία Λύγκος και Φαίδων, 
η υπόλοιπη ημέρα απόγευμα είχε επίσκεψη σε 
έκθεση ζωγραφικής Φλωρινιωτών καλλιτεχνών, 
μεταξύ των οποίων ήταν και πολλά έργα του μέ-
λους του Δ.Σ. του Φ.Ο.Ο.Φλώρινας και ζωγρά-
φου Νίκου Ταμουτσέλη, ο οποίος επεξηγούσε τα 
διάφορα έργα. Το βράδυ σχεδόν όλοι οι συμμετέ-
χοντες είχαν δείπνο στην κεντρική πλατεία της 
Φλώρινας και παρόλο το ψιλόβροχο, πέρασαν 
πολύ όμορφα.

Την επόμενη ημέρα 3 Σεπτέμβρη, με πούλμαν 
του Ομίλου Φλώρινας, ξεκινήσαμε όλοι για το 
Πρώην Μοναστήρι σήμερα BITOLA. Υπήρξε αρκε-
τή καθυστέρηση στον έλεγχο διαβατηρίων πριν 
την είσοδό μας στο Μοναστήρι. Σταματήσαμε για 

λίγη ώρα στο κέντρο Αφορολογήτων προϊόντων 
και μετά επισκεφθήκαμε αρχαίο χώρο, που είχε 
θερμά λουτρά και κτίσματα Ελληνικά, Ρωμαϊκά 
και μετά φθάσαμε στο Μοναστήρι, όπου επισκε-
φθήκαμε, διάφορα μνημεία, την εκκλησία του Αγί-
ου Δημητρίου, στην οποία παρακολουθήσαμε και 
βάφτιση δύο βρεφών σύμφωνα με την Ορθόδοξη 
Εκκλησία, μετά επισκεφθήκαμε τον Πρόξενο της 
Ελλάδας, στο Μοναστήρι, ο οποίος μας μίλησε αρ-
κετή ώρα για τα προβλήματα που υπάρχουν σ΄ 
αυτήν την περιοχή με Σέρβους, Έλληνες, Κροάτες, 
Αλβανούς και άλλους και τόσες θρησκείες, Φάγαμε 
σχεδόν όλοι σε ένα αξιοπρεπές και μοντέρνο εστι-
ατόριο, καλά εδέσματα, κρασί ντόπιο σε καλές 
τιμές. Στο Μοναστήρι, υπήρχαν πάρα πολλά κα-
ταστήματα, καφετέριες και πάρα πολύς κόσμος, 
εκδρομείς, τουρίστες και είχε χρώμα σημερινής ευ-
ρωπαϊκής πόλης.

Την άλλη ημέρα 4 Σεπτέμβρη υπήρχε μια μικρής 
διάρκειας ορειβατική εκδρομή σ΄ ένα από τα δύο 
καταφύγια του σωματείου της Φλώρινας και 2η 
εκδήλωση εκδρομή στην Πρέσπα. Στους εκδρομείς 
που πήγαν στο καταφύγιο, το μεσημέρι προσφέρ-
θηκε φαγητό με τοπικά εδέσματα, κρασί και άλλα. 
Πηγαίνοντας στην διαδρομή προς Πρέσπα θαυμά-
σαμε όλη την φύση, που είναι καταπράσινη, από 
την αρχή των βουνών μέχρι τις κορφές τους σ’ όλη 
την διαδρομή. Σταματήσαμε για λίγο στην Βίγλα 

Μέλη του Δ.Σ. του ΦΟΟΦλώρινας και επίσημοι
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και είδαμε τις διαδρομές που γίνονται τον χειμώνα 
με το πολύ χιόνι, μετά πήγαμε στο Πισοδέρι, άλλο 
πανέμορφο χωριό, στο οποίο γεννήθηκε ο ήρωας 
του 1821, Νικόλαος Κασομούλης. Στο Πισοδέρι το 
παλιό πετρόχτιστο Σχολείο, θα γίνει πνευματικό 
κέντρο και αναπαλαιώνεται με τεχνίτες πετράδες. 
Επίσης στο Πισοδέρι είναι σε ειδικό τάφο-μνημείο 
το κεφάλι του ήρωα και αξιωματικού του Ελληνι-
κού Στρατού, Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, που 
πολέμησε στην Μακεδονία με το ψευδώνυμο Μίκης 
Ζέζας (από το ονόματα των παιδιών του Μιχάλης 
και Ζωή). Στην Πρέσπα, στην αρχή πήγαμε στο 
κτίριο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπου αρ-

μόδια υπάλληλος μίλησε για την πανίδα και χλωρί-
δα των λιμνών, πήγαν αρκετοί με σκάφος περιήγη-
ση στην λίμνη για να δουν τους αργυροπελεκάνους 
και μετά συναντηθήκαμε όλοι και αφού περάσαμε 
την πεζογέφυρα επισκεφθήκαμε το νησάκι Άγιος 
Αχίλλειος, τις διάφορες βυζαντινές εκκλησίες και 
κυρίως την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου. Αρκετοί 
αγόρασαν τοπικά προϊόντα (φασόλια Πρεσπών, 
ρίγανη, τσάι του βουνού κ.ά.)

Το βράδυ υπήρχε επίσημο δείπνο με παρου-
σία του αντιπροσώπου του Αντιπεριφερειάρχη 
κ. Σωτήρη Βόσδου (ο οποίος είχε υποχρεώσεις 
εκτός Φλώρινας) και είναι ανιψιός του πρώην 

Η Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΦΟΕΣΕ απνέμει τιμητική πλακέτα  
στον Εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη

Ενημέρωση από υπάλληλο για την χλωρίδα και πανίδα των Πρεσπών
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Προέδρου του Σωματείου Φλώρινας και επί αρ-
κετά χρόνια, μέλους του Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. 
Πέτρου Βόσδου, ο οποίος χάρηκε που είδε πα-
λιούς γνωστούς του, του Δημάρχου της Φλώρι-
νας και της Προέδρου του Σωματείου Φλώρινας 
κ. Βάλινα Ρόζας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος 
Πρίντεζης απένειμε τιμητική πλακέτα στον εκ-
πρόσωπο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
η Α’ Αντιπρόεδρος κ. Κυριακή Τσιρανίδου απένεμε 
τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Φλώρινας και o 
Β Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Παγουλάτος απένει-
με τιμητική πλακέτα στην Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

Φ.Ο.Ο.Φλώρινας, κ. Βάλινα Ρόζα.
Επίσης ο Γενικός Γραμματέας, κ.Βασίλης Κα-

τσαντώνης, απένειμε στους παραπάνω από ένα 
αντίτυπο του βιβλίου που εξέδωσε η Ομοσπονδία 
για την «Αφή των Πυρών».

Την επόμενη ημέρα 5 Σεπτέμβρη στις 08.00 ξε-
κίνησε η επιστροφή των συμμετεχόντων για την 
Αθήνα.

Ο καιρός μας βοήθησε, παρόλο που την πρώ-
τη ημέρα είχε συννεφιά και μια ψιλή βροχούλα το 
βράδυ, τις υπόλοιπες ημέρες είχαμε πολύ καλό 
καιρό με ηλιοφάνεια, αλλά στην επιστροφή, λίγο 
πριν την Λαμία είχε καταιγίδα με πολλή βροχή.

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. της ΟΦΟΕΣΕ απονέμει τιμητική πλακέτα  
στην Πρόεδρο του ΦΟΟΦλώρινας

Αρχαία Ηράκλεια στο Μοναστήρι Β. Μακεδονίας Ξενάγηση από τον Νίκο Ταμουτσέλη
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Μ ια ωραία και πλούσια μουσικοποιητική βραδιά 
απολαύσαμε, στις 21 Μαρτίου 2022, όσοι λίγοι 

τυχεροί αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και την παν-
δημία προσήλθαμε, για μια ακόμα φορά, στην μικρή 
και ζεστή αίθουσα του φιλόξενου Φυσιολατρικού και 
Πολιτιστικού Συνδέσμου Πειραιώς «Ζήνων», στην οδό 
Κολοκοτρώνη αριθμ. 80 στο κέντρο τού Πειραιά. Ο 
«Ζήνων» ιδρύθηκε το έτος 1931. έκλεισε τα ενενήντα 
και πάει να τα εκατοστίσει μπαίνοντας στη δέκατη 
δεκαετία του. Πρόκειται για ένα Σύνδεσμο ανθρώ-
πων που έχει στο ενεργητικό του, εκτός από τις φυ-
σιολατρικές εξορμήσεις του (εκδρομές, ορειβασίες), 
κι άλλες πολλές εκδηλώσεις και πνευματικές δράσεις 
(εκδόσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις προσώπων και 
βιβλίων. μουσικές και ποιητικές βραδιές. συζητήσεις 
κ.λπ.). Την ονομασία του οφείλει στον αρχαίο στωι-
κό φιλόσοφο Ζήνωνα (335-263 π.Χ.) από το Κίτιο της 
Κύπρου, ο οποίος δίδαξε στην Αθήνα θεμελιώνοντας 
επάνω σε δικές του βάσεις την ηθική περί αρετής 
διδασκαλία των «κυνικών» Διογένη και Αντισθένη. 
Ο Ζήνων κατά τον Γρηγόρη Κωσταρά («Φιλοσοφική 
προπαιδεία», 1991. σ. 252) είναι από τους πρώτους 
διανοητές που πίστευαν ότι ολόκληρο το ανθρώπινο 
γένος οφείλει να σχηματίσει μία μεγάλη κοινότητα με 
τα ίδια ήθη και τους αυτούς νόμους.

H ιδέα του κοσμοπολιτισμού φαίνεται ότι είναι 
δική του σκέψη, όχι άσχετη προς τα εμπορικά ταξίδια 
του πατέρα του και του ιδίου». Η Πρόεδρος Αγγελική 
Μπουλιέρη, αγαπητή ξαδέρφη του αξέχαστου φίλου 
και σπουδαίου Αιτωλοακαρνάνα δημοσιογράφου, 
συγγραφέα. στοχαστή και ποιητή Κώστα Σαρδελή 
(1932-) και αναδεκτή του πρόωρα χαμένου ποιητή 
Στάθη Ζαρκιά (1903-1948), συνεχίζει ακούραστα να 
διευθύνει τις δράσεις του Συνδέσμου και να χαράζει 
τη γόνιμη πορεία του, συμβάλλοντας διακριτικά χω-
ρίς τυμπανοκρουσίες, δραστικά όμως και ουσιαστι-
κά στην πολιτιστική κίνηση του Πειραιά. Ο «Ζήνων» 
είναι μια εστία που κρατάει άσβεστη τη φλόγα της 
αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και του πολιτι-
σμού. Η Αγγελική Μπουλιέρη, περιστοιχιζόμενη από 
άξιους συνεργάτες ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο 
μιας πόλης που έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική 
οικονομική και πολιτιστική ζωή. Ο Πειραιάς, έθρεψε, 
φιλοξένησε και ανέδειξε πολλούς ανθρώπους των 
Γραμμάτων και της Τέχνης γενικότερα, που καταξιώ-
θηκαν στην ελληνική συλλογική συνείδηση.

Την πορεία της πόλης από τη σύσταση του ελ-
ληνικού κράτους και τη συμβολή της στον πολιτισμό 
και ιδιαίτερα στην ποίηση, ανέδειξε ιχνηλατώντας 
η μόνιμη συνεργάτιδα της «3ης Χιλιετίας» ποιήτρια, 
πεζογράφος, δοκιμιογράφος και μουσικοσυνθέτρια 
Ελένη Γκαϊτατζή, η οποία επί σειρά ετών συνεργά-
ζεται με τον Ζήνωνα παρέχουσα αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες της, οργανώνοντας εκλεκτές μουσικο-
ποιητικές βραδιές. Με γλαφυρό και επαγωγικό τρό-
πο μας ξενάγησε σε εποχές που η πόλη μεγάλωνε, 
αποκτούσε σχολεία, πνευματική ζωή, θέατρο, πολι-
τιστικούς ομίλους, εφημερίδες. Περιέγραψε πρόσω-
πα και τάσεις. λογοτεχνικές παρέες, περιοδικά. σω-
ματεία και πολιτιστικούς φορείς. Σ’ ένα μακρύ και 
γοητευτικό οδοιπορικό, μας ταξίδεψε στον Πειραιά 
του Πορφύρα, του Νιρβάνα. του Καββαδία. του 
Βρεττάκου. του Γεράνη, του Θεοφάνους και τόσων 
άλλων συγχρόνων νεοελλήνων ποιητών και ποιητρι-
ών που γεννήθηκαν ή έζησαν στην πόλη και συνδέ-
θηκαν μ΄ αυτήν. Οι ακροατές πληροφορήθηκαν ή 
ξαναθυμήθηκαν πρόσωπα και πράγματα της πόλης. 
Παράλληλα απαγγέλθηκαν ποιήματα παλιότερων 
και σύγχρονων ποιητών, καθώς και αρκετών ποιη-
τών συνεργατών της «3ης Χιλιετίας (Μαριάννα Βλά-
χου-Καραμβάλη, Μόλλη Βότση, Κατερίνα και Όθων 
Δέφνερ, Δημήτρης Α. Δημητριάδης, Φαίδρα Ζαμπα-
θά, Δημήτρης Καραμβάλης, Γιάννης Καρύτσας, Γιάν-
νης Κορίδης, Πάβεου Κρούπκα, Γιάννης Ιωσηφέλλης, 
Δημήτρης Νικορέτζος, Δημήτρης Πιστικός, Γιώργος 
Κριμπάς, Μόσχος Κεφάλας, Βασίλης Τσακίρογλου, 
Γιώργος Τσαπραγιάννης κ.λπ.) ενώ αναφέρθηκαν 
και πολλοί άλλοι. Τα επιλεγμένα από αυτήν ποιή-
ματα απάγγειλε η ίδια και ο ευγενικά προσφερθείς 
ποιητής και φίλος Βασίλης Τσακίρογλου. Ενδιάμεσα 
είχαμε τη χαρά να ακούσουμε από την ομιλήτρια και 
μουσικοσυνθέτρια να μας τραγουδά μελοποιημένη 
ποίηση Πειραιωτών ποιητών. Ακούστηκαν δικές της 
συνθέσεις πάνω σε ποίηση Γιάννη Κανατσέλη, Μό-
σχου Κεφάλα, Πέτρου Λακούτση. Φανή Μούλιου, 
Δημήτρη Πιστικού, τις οποίες συνόδευε με το πιάνο 
ή με την κιθάρα της. Ήταν μια ωραία βραδιά, κό-
ντρα στη μιζέρια των καιρών και αντάξια της μεγά-
λης εορταζόμενης. της σπουδαίας και πανάρχαιης 
Τέχνης που ονομάστηκε από τους αρχαίους Έλληνες 
«Ποίηση» κι έτσι την ονομάζουν σε όλες τις γλώσσες 
του πολιτισμένου κόσμου.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης,
στον Πειραϊκό Ζήνωνα

με ομιλία, ποίηση και μουσική από την Ελένη Γκαϊτατζή

του Δημήτρη Πιστικού
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Λ ίγο καλύτερα από το 2021, πήγαν οι φετινές 
δραστηριότητές μας. Σεβόμενοι τα μέτρα για 

τον Covid-19, και επειδή το Γενάρη η έξαρση ήταν 
μεγάλη, ο Όμιλός μας ακύρωσε τις εξορμήσεις για 
τον Γενάρη και ξεκινήσαμε από τον Φλεβάρη και 
μόνο για τα εμβολιασμένα μέλη μας.

 
6 Φεβρουαρίου: Έτσι ξεκινάμε με πρώτη πεζο-
πορία από την Περαχώρα και τερματισμό στην 
Λίμνη Βουλιαγμένης και στην συνέχεια επίσκεψη 
στον αρχαιολογικό. χώρο και τον φάρο Μελαγκά-
βι. Η Περαχώρα είναι χτισμένη στη θέση της αρ-
χαίας Περαίας, η οποία είχε κατοικηθεί ήδη από 
τους προϊστορικούς χρόνους, όπως μαρτυρούν τα 
μεσοελλαδικά και υστεροελλαδικά ευρήματα των 
ανασκαφών στην περιοχή. Η ανασκαφική έρευνα 
έφερε στο φως το περίφημο Ηραίον, με τον αρ-
χαίο οικισμό του και τα δύο ιερά της Ήρας Ακραί-
ας και της Ήρας Λιμενίας, που χρονολογούνται 
στον 9ο και 8ο αιώνα π.Χ. αντίστοιχα.

Η πεζοπορία μας ξεκίνησε από την Περαχώ-
ρα, ακολουθώντας παλιό όμορφο πευκόφυτο μο-
νοπάτι προς στη Φλιτζάνα πάνω από την Περα-
χώρα και με κατεύθυνση προς Μάλλια και Γκλιάτι 
καταλήξαμε στην Λίμνη της Βουλιαγμένης. Μια 

πανέμορφη διαδρομή με μοναδική θέα στον Κο-
ρινθιακό και στην Λίμνη της Βουλιαγμένης. Η δια-
δρομή μας είχε εναλλαγή του τοπίου αλλά και των 
υψομετρικών διαφορών.

Μετά την πεζοπορία μας επισκεφθήκαμε το 
Ηραίο και τον Φάρο, ο οποίος λειτούργησε πρώτη 
φορά το 1897 με πετρέλαιο και, με μόνο μια μικρή 
διακοπή στη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου 
πολέμου, λειτουργεί αδιάλειπτα, ενώ από το 1982 
και έπειτα έγινε κι αυτός ηλεκτροδοτούμενος.

Φάγαμε δίπλα στην Λιμνοθάλασσα με μοναδι-
κή φυσική ομορφιά που κόβει την ανάσα με την 
πρώτη ματιά. Έχει μέγιστο μήκος 2 χλμ. και μέ-
γιστο πλάτος περίπου 1 χλμ. Το βάθος της δεν 
υπερβαίνει τα 40 μέτρα. Ενώνεται με τον Κορινθι-
ακό με ένα στενό άνοιγμα δίαυλο, στον οποίο χω-
ράνε μόνο οι ψαρόβαρκες. Έχει θαλασσινό νερό, 
αλμυρότερο από αυτό της ανοιχτής θάλασσας, το 
οποίο ανανεώνεται από το φαινόμενο της παλίρ-
ροιας κάθε έξι ώρες.

20 Φεβρουαρίου: Τι πιο ωραία επιλογή από τον 
Ελικώνα να κόψουμε την πίτα του Ομίλου. Λίγο 
πριν το Κυριάκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας με 
προορισμό το Ζερίκι ή Ελικώνα που είναι χτισμέ-

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ (ΟΦΑ)
Δραστηριότητες Α΄ εξαμήνου 2022

Κείμενα - φωτογραφίες της Καίτης Λαρεντζάκη



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

16

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

νο σε υψόμετρο 850 μέτρων σε ένα μικρό ορο-
πέδιο. Ωραία διαδρομή στον κατάφυτο από υγιή 
έλατα Ελικώνα, περνώντας από τις Ρόνιες, που 
είναι μια σειρά λεκάνες κατά μήκος της μεγάλης 
Λούτσας και υπάρχει η πάνω και η κάτω. Δεν 
θεωρούνται ότι είναι δολίνες μοιάζουν σαν μικρά 
οροπέδια και είναι διάσπαρτες μέσα στο ελατό-
δασος το οποίο επεκτείνεται διαρκώς. Κάποιες 
από αυτές μετατρέπονται τους χειμερινούς μή-
νες σε εποχιακές λούτσες. Η πορεία μας ήταν σε 
ένα από τα καλά αρχαία σημασμένα μονοπάτια. 
Η δε θέα προς Παρνασσό και Εύβοια είναι εντυ-
πωσιακή.

Η ομάδα που δεν πεζοπόρησε επισκέφθηκε 
το Κυριάκι και στην συνέχεια πήγε στον Ελικώνα, 
όπου περίμενε την πεζοπορική ομάδα. Με την 
επιστροφή της πεζοπορικής ομάδας, μεταβήκαμε 
στην Δομβραίνα σε ταβέρνα της περιοχής για φα-

γητό και για την κοπή της καθιερωμένης Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας.

5-7 Μαρτίου: Δυναμικά μπαίνουμε στον Μάρτη, 
και ένα φανταστικό τριήμερο μας περιμένει για να 
εξερευνήσουμε την Φλώρινα, την Καστοριά και το 
Νυμφαίο, με αρκετό κρύο και χιόνι που δυσκόλε-
ψε και ακύρωσε την μία πεζοπορία μας. Έτσι την 
πρώτη μέρα φτάνοντας το απογευματάκι στην 
Φλώρινα η συνεχής χιονόπτωση δεν μας άφησε 
να πεζοπορήσουμε όμως δεν πτοηθήκαμε και μια 
βόλτα για γνωριμία της πόλης, πεζή, ξεκίνησε. Η 
Φλώρινα είναι κτισμένη σε υψόμετρο 650 μ. και έχει 
πλούσιες εναλλαγές τοπίων, καθώς έχει ορεινό, 
ημιορεινό και πεδινό χαρακτήρα. Περιβάλλεται από 
μεγάλους ορεινούς όγκους, Βόρας 2524 μ., Βαρνού-
ντας, 2334 και Βίτσι 2128 μ. Η αρχαία ονομασία της 
ήταν Λυγκηστίς. Χαρακτηριστικό τοπίο της πόλης 
είναι ο λόφος του Αγίου Παντελεήμονα αγαπημένο 
σημείο των περιπατητών, εδώ όπου είχε προγραμ-
ματιστεί η πεζοπορία μας που ακυρώθηκε. Όσοι 
φτάνουν στην κορυφή υπάρχει ο Σταυρός ύψους 
τριάντα μέτρων που το βράδυ φωτίζεται.

Δεύτερη μέρα, πάλι με χιονόπτωση, ξεκινάμε 
για την Καστοριά. Η πόλη της Καστοριάς είναι χτι-
σμένη στον αυχένα της χερσονήσου που εισχωρεί 
μέσα στη λίμνη, σε υψόμετρο 627 μέτρα. Βρίσκε-
ται στο κέντρο του νομού Καστοριάς στο μέσο της 
απόστασης μεταξύ των βουνών Γράμμου και Βί-
τσι. Η λίμνη και η πόλη είναι άρρηκτα δεμένες εδώ 
και πολλούς αιώνες. Σύμφωνα με τη παράδοση 
ιδρύθηκε από τον Ορέστη, προς τιμήν της αδελ-
φής του Ηλέκτρας.

Πρώτα επισκεφθήκαμε το σπήλαιο του Δρά-
κου. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και 
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εντυπωσιακά σπήλαια των Βαλκανίων. Περιλαμ-
βάνει 10 αίθουσες, 7 υπόγειες λίμνες και 5 διαδρό-
μους-σήραγγες με πλούσιο σταλακτιτικό και στα-
λαγμιτικό διάκοσμο, κι όλα αυτά σε μια διαδρομή 
300 μ. Πιθανολογείται ότι, μέχρι κάποια εποχή η 
είσοδος του δεν ήταν ορατή λόγω των προσχώ-
σεων και της δύσβατης τοποθεσίας του, προσπε-
λάσιμης παλαιότερα μόνο από την λίμνη. Όταν 
τη δεκαετία του 1940 διανοίχτηκε ο παραλίμνιος 
δρόμος της πόλης, Καστοριανοί ερασιτέχνες εξε-
ρευνητές ανακαλύπτουν πρώτοι το άνοιγμα της 
εισόδου στο σπήλαιο. Η θερμοκρασία εντός του 
σπηλαίου είναι σταθερή όλες τις εποχές στους 16-
18 C, ενώ η υγρασία φτάνει στο 90%.

Συνεχίσαμε για την μονή της Παναγίας της 
Μαυριώτισσας ένα ορθόδοξο μοναστήρι που εί-
ναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου που 
ιδρύθηκε πιθανότατα τον 11ο αιώνα και αναφέρε-
ται ως Μονή της Παναγίας της Μεσονησιώτισσας 
σε έγγραφα που χρονολογούνται από τον 13ο αι-
ώνα και έπειτα. Ονομάστηκε Μαυριώτισσα τον 
17ο αιώνα γιατί οι κάτοικοι του χωριού Μαύροβο, 
που οφείλει και το όνομά της, φρόντιζαν για τη 
συντήρησή της. Διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο σε 
όλες τις φάσεις της ιστορίας της περιοχής, συμ-
βάλλοντας κυρίως στην πνευματική ζωή του τό-
που, παρέμεινε δε κλειστή για πολλά χρόνια και 
επανιδρύθηκε το 1998.

Από εδώ κάναμε μια παραλίμνια διαδρομή έξη 
περίπου χλμ, και ο στενός παραλίμνιος δρόμος 
ανάμεσα σε οξιές και πλατάνια έμοιαζε σχεδόν 
απόκοσμος δίπλα στα ήρεμα νερά της Ορεστιά-
δας, και με το χιόνι που έπεφτε έκανε ακόμη πιο 
όμορφη την διαδρομή. Λίγο πριν το κέντρο επι-
σκεφθήκαμε και το Ντολτσό, όπως ονομάζεται η 

πιο παλιά, γραφική και αρχοντική συνοικία στην 
Καστοριά με τα πέτρινα καλντερίμια της και τα 
πανέμορφα αναστηλωμένα αρχοντικά.

Πριν αποχαιρετήσουμε την Καστοριά μια επί-
σκεψη στον Λιμναίο Οικισμό κρίνεται απαραίτη-
τη. Ο προϊστορικός Λιμναίος Οικισμός, θεωρείται 
ο αρχαιότερος της Ευρώπης και βρίσκεται στο 
Δισπηλιό. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932 όταν η 
στάθμη της λίμνης κατέβηκε και εμφανίστηκαν 
υπολείμματα ξύλινων πασσάλων. Εδώ στο αρχαι-
ολογικό πάρκο έχει δημιουργηθεί μια πιστή ανα-
παράσταση ενός προϊστορικού οικισμού με οκτώ 
φυσικού μεγέθους καλύβες πάνω σε πασσαλοπη-
κτες πλατφόρμες δίπλα στην λίμνη. Μέσα στις 
κατοικίες αυτού του μοναδικού οικισμού έχουν το-
ποθετηθεί αντικείμενα καθημερινής χρήσης, πιστά 
αντίγραφα των ευρημάτων που ανακαλύφθηκαν 
κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Πήλινα αγγεία, 
κύπελλα και φιάλες, καθώς και εργαλεία φτιαγμέ-
να από πυριτόλιθο ή οστά συμπεριλαμβάνονται 
στα εκθέματα. Τα αυθεντικά εκτίθενται στο κτίριο 
του μουσείου που βρίσκεται στο χωριό Δισπηλιό.

Απογευματάκι αναχωρούμε για την Φλώρινα, 
όπου ήταν ο τόπος διαμονής, και βράδυ αποκρι-
άς, έρχεται, οπότε τα μασκέ έτοιμα για να περά-
σουμε ένα όμορφο, χαρούμενο, αποκριάτικο καρ-
ναβάλι, όλοι μαζί.

Καθαρή Δευτέρα, με λιακάδα αλλά και με χιο-
νόπτωση ξεκινάμε να ανακαλύψουμε το μαγικό 
Νυμφαίο... Ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά 
της Ευρώπης (σύμφωνα με την UNESCO), που 
βρίσκεται σε υψόμετρο 1.350 μ. στο Βίτσι. Ο δι-
ατηρητέος παραδοσιακός οικισμός περικλείεται 
από δάσος οξιάς, ενώ τα λιθόστρωτα μονοπάτια 
και τα πετρόκτιστα σπίτια παραπέμπουν σε επο-

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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χές ακμής. Το Νυμφαίο (η αρχική ονομασία του 
ήταν Νιβεάστα, που στα βλάχικα σημαίνει νύμφη) 
γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθηση από το 18ο μέ-
χρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Τα παλιά αρχοντικά 
έχουν ανακαινιστεί και μετατραπεί σε παραδοσι-
ακούς ξενώνες, φιλόξενα στέκια και καταστήματα 
με τοπικά προϊόντα.

Αφού μετά δυσκολίας, λόγω του χιονιού περι-
διαβήκαμε το χωριό απολαμβάνοντας τα όμορφα 
πλακόστρωτα δρομάκια που δεν ξεχώριζαν από 
το χιόνι και σε αρκετά σημεία είχαν γίνει πάγος, 
κινδυνεύοντας να σωριαστούμε κάτω, ήπιαμε ζε-
στά ροφήματα και μεσημεράκι πήραμε τον δρόμο 
της επιστροφής με στάση για φαγητό στην Νε-
ράιδα Κοζάνης, με την μοναδική θέα της λίμνης 
και της διάσημης γέφυρας Σερβίων, γνωστή ως 
γέφυρα Πολυφύτου. Η γέφυρα είναι μία από τις 
μακρύτερες γέφυρες στην Ελλάδα με μήκος 1.372 
μέτρα. Εγκαινιάστηκε  το 1975, όταν δημιουργή-
θηκε η τεχνητή λίμνη του φράγματος του Πολυ-
φύτου, στον ποταμό Αλιάκμονα. Τα έργα για την 
κατασκευή της ξεκίνησαν το 1972. Ήταν ένα κα-
ταπληκτικό τριήμερο και ας μας έλειψαν οι έντο-
νες πεζοπορίες.

26 Μαρτίου: Η δεύτερη εκδρομή για τον Μάρτη 
έχει προορισμό το Λιβάδι της Αράχωβας, ένας 
βοσκότοπος με καλύβες και στάνες που εξυπηρε-
τούσε τους βοσκούς και τα κοπάδια τους, έμελλε 
να μετατραπεί σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτι-
κα σημεία του Παρνασσού. Αξιοσημείωτο μνημείο 
στο Λιβάδι είναι το Κωρύκειο Άντρο, λατρευτικός 
χώρος αφιερωμένος στις Κωρύκειες Νύμφες.

Με αφετηρία το Λιβάδι ακολουθήσαμε, μια 
ήπια διαδρομή, μέσα στο ελατοδάσος του Παρ-

νασσού, μια διαδρομή που και σ’ αυτήν δεν μας 
έλειψε το χιόνι!!! Διασχίζοντας το Ε4, στη μέση 
περίπου της διαδρομής, λόγω του πολύ χιονιού, 
κάποιοι βγήκαν στην λεωφόρο όπου τους περίμε-
νε το λεωφορείο και η υπόλοιπη ομάδα συνέχισε 
για το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας που βρίσκεται 
σε μια παραμυθένια τοποθεσία που χιονισμένο δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτα από τις φημισμένες Άλπεις. 
Αφού ξαποστάσαμε για λίγο συνεχίσαμε μέχρι την 
Αγόριανη ή όπως λέγεται σήμερα Επτάλοφος.

Το χωριό της Αγόριανης είναι χτισμένο αμφιθε-
ατρικά στα 850 μ. στην πίσω πλευρά του Παρ-
νασσού, ανάμεσα σε 7 λόφους, και αυτός είναι ο 
λόγος που μετονομάστηκε και σε Επτάλοφο. Από 
την πλατεία με τα πλατάνια, περνώντας το γεφυ-
ράκι πήραμε το μονοπάτι προς τον καταρράκτη, 
και στην συνέχεια με αρκετή ανηφόρα επιστρέ-
ψαμε στο λεωφορείο, και αναχωρήσαμε για Αμφί-
κλεια για φαγητό.

3 Απρίλη: πάμε να εξερευνήσουμε το Κλημέντι, 
που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 960 μ. στις κα-
ταπράσινες πλαγιές του όρους Ζήρια, ένα από 
τα παλαιότερα χωριά της Κορινθίας, χτισμένο το 
1400. Ιστορικά, στην Επανάσταση του 1821 έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο, αφού κατά διαστήματα υπήρξε 
στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο του Θεόδωρου 
και του Γενναίου Κολοκοτρώνη. Από την εποχή 
του Όθωνα μέχρι το 1912 το Κλημέντι ήταν η έδρα 
του Δήμου Πελλήνης. Η κεντρική εκκλησία του χω-
ριού, ο Άγιος Γεώργιος, χτίστηκε το 1904 και διαθέ-
τει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο, καθώς και ο Άγι-
ος Δημήτριος του 19ου αι. Τα σπίτια είναι πέτρινα 
του περασμένου αιώνα και βρίσκονται ανάμεσα σε 
έλατα, αμυγδαλιές, κορομηλιές και μουριές.
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Από εδώ ξεκίνησε η πεζοπορία μας, μέσα σε 
πανέμορφο δάσος από πεύκα, προς τον Άγιο 
Κωνσταντίνο που βρίσκεται στο ύψωμα Κωνο-
μαύρα, διασχίσαμε μέρος από το δάσος Βελίνας 
και καταλήξαμε στο Κλημέντι. Μια όμορφη κυκλι-
κή διαδρομή με υπέροχη θέα από τον Άγιο Κων-
σταντίνο προς το Καίσαρι και το Κλημέντι. Κρίμα 
που το χωριό αν και όμορφο ήταν σχεδόν εγκατα-
λελειμμένο, και οι κάτοικοι ανεβαίνουν το καλοκαί-
ρι από τα γύρω χωριά.

16 Απριλίου: Πάλι στην Κορινθία η εξόρμησή μας, 
και μια και είναι Σάββατο του Λαζάρου είπαμε να 
πάμε να δούμε μοναστήρια. Από το σχεδόν έρημο 
χωριό του Κάτω Ταρσού, ακολουθώντας χωματό-
δρομο, ξεκινήσαμε για την Παναγία του Βράχου με 
εντυπωσιακή θέα προς την Ζήρεια και τον κάμπο 
του Φενεού. Τα πανύψηλα βουνά που έχουν λα-
ξευτεί μέσα στους αιώνες μοιάζουν με αυτά των 
Μετεώρων και για αυτό την περιοχή κάποιοι την 
ονομάζουν «Μετέωρα της Κορινθίας». Τεράστιοι 
επιβλητικοί βράχοι, έλατα και τρεχούμενα νερά, 
συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο σκηνικό. Σε μια 
μεγάλη σχισμή της πέτρας, είναι χτισμένο το εκ-
κλησάκι της Παναγίας του Βράχου. Ακριβώς πάνω 
από τον ναό βρίσκεται το Σπήλαιο με δύο ορό-
φους. Ο πρώτος λειτουργούσε ως ασκηταριό, ενώ 
ο δεύτερος κατά την διάρκεια του παρελθόντος, 
και κυρίως επί Τουρκοκρατίας, είχε χρησιμοποιη-
θεί ως καταφύγιο.

Ο ναός της Παναγίας στον βράχο, ήταν «τάμα» 
μιας γυναίκας από την Ταρσό που σώθηκε σαν 
από θαύμα κατά την άλωση της Ταρσού το 1458 
από τον Μωάμεθ Β’ τον κατακτητή, μετά την πο-
λιορκία της. Μετά από αυτό και προς εκδήλωση 

της ευγνωμοσύνης της τοποθέτησε μερικές εικό-
νες στην σχισμή του βράχου, εγκαινιάζοντας έτσι 
ουσιαστικά την κατασκευή του ναού. Οι γυναίκες 
του χωριού σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν. Ορι-
σμένες δε αναγκάστηκαν να πέσουν από τον βρά-
χο της Ταρσού (άλλη άποψη αναφέρει ότι έπεσαν 
μόνες τους όπως στο Ζάλογγο για να μη γίνουν 
σκλάβες), στο σημείο που είναι τώρα ο ναός της 
Παναγίας. Ο χώρος είναι πάντα ανοιχτός. 

Αφού επισκεφθήκαμε τον ναό συνεχίσαμε για 
την ερειπωμένη μονή της Αγίας Τριάδας, που βρί-
σκεται λίγο πιο μακριά και συνεχίσαμε σε ένα αρ-
κετά ανηφορικό μονοπάτι με προορισμό τον Άγιο 
Ταξιάρχη. Όμως η θέα και το καταπράσινο τοπίο 
μας αποζημίωσαν. Μετά από ένα ωραίο γεύμα 
στην Ευρωστίνη, και βόλτα στο Κιάτο, πήραμε τον 
δρόμο της επιστροφής.

30 Απριλίου: Ώρα να αφήσουμε την Πελοπόννη-
σο και να πάμε προς Εύβοια μεριά, και συγκεκρι-
μένα, να διασχίσουμε το Κερασόρεμα, ξεκινώντας 
από την Ράχη Συκά μέχρι την Στενή.

Από το διάσελο μεταξύ Δίρφυος και Ξεροβου-
νίου, ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας στην αρχή 
μέσα σε χωματόδρομο, που στην συνέχεια όμως 
το μονοπάτι ήταν μέσα στο δάσος. Πορευτήκαμε 
λίγο προς τις παρυφές του Ξηροβουνίου και στην 
συνέχεια άρχισε η κατάβαση από το Κερασόρεμα 
με τελικό προορισμό την Στενή. Διασχίσαμε μέρος 
του αισθητικού δάσους και η  πεζοπορία μας ήταν 
παράλληλα με την κοίτη του ρέματος, ενώ πολλές 
φορές το μονοπάτι άλλαζε όχθη με αποτέλεσμα 
να διασταυρώσουμε το ρέμα αρκετές φορές. Μια 
μαγευτική διαδρομή μέσα στο δάσος που  είχε ρυ-
άκια, φαράγγια, πολυάριθμα είδη δέντρων, φυτών 



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

20

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

αλλά και ζώων. Παρά τις δυσκολίες, στο να περ-
νάμε συνέχεια τα νερά, που σε ορισμένα σημεία 
ήταν αρκετά δύσκολα, ήταν ένας επίγειος παρά-
δεισος.

Στην συνέχεια πήγαμε για φαγητό στην Αγία 
Κυριακή στα Καμπιά. Ιστορικά λέγεται ότι μια 
γριούλα είχε χάσει το κατσίκι της, και όταν κάλε-
σε τους χωριανούς για να το βρουν άκουσαν την 
φωνή του κατσικιού που ήταν χωμένο μέσα στα 
βάτα στην γωνιά του βράχου, εκεί που τώρα είναι 
το Ιερό. Προσπαθώντας να ελευθερώσουν το κα-
τσικάκι, βρήκαν μαζί του και την εικόνα της Αγίας 
Κυριακής. Ουσιαστικά η εκκλησία είναι κτισμένη 
πάνω στην σπηλιά. Υπάρχουν άφθονα νερά στην 
περιοχή ακόμα και μέσα στο σπηλαιώδες εσωτε-
ρικό της εκκλησίας.

15 Μαϊου: Μια μικρή αλλά πανέμορφη διαδρομή 
είχαμε προγραμματίσει γι αυτήν την εξόρμηση. 
Λίγο έξω από το Παρόρι στους πρόποδες του 
Πενταδάχτυλου ή αλλιώς του αρσενικού όρους 
Ταΰγετου ξεκίνησε η πεζοπορία μας σε  παλιό 
μονοπάτι προς την Παναγία την Λαγκαδιώτισσα 
και την Μεταμόρφωση Σωτήρος, μέσα στο μικρό 
εντυπωσιακό φαράγγι της Λαγκάδας με τα ψηλά 
απότομα βράχια, με πηγές που τροφοδοτούν τον 
Ταΰγετο, σπηλιές στους απότομους βράχους, 
αλλά και πυκνή βλάστηση.

Το σπηλαιομονάστηρο της Παναγίας της Λα-
γκαδιώτισσας. χρονολογείται από τον 12ο αιώνα., 
είναι κρυμμένο κυριολεκτικά μέσα στην κόκκινη 
κοιλιά του βράχου, στο ιερό υπάρχουν παλιές 
αγιογραφίες, οι τοίχοι στην εξωτερική πλευρά 
είναι βαμμένοι με πορφυρό χρώμα, το ιερό είναι 
χτισμένο πιο βαθιά και έχει έντονα σημάδια διά-

βρωσης που μαρτυρούν την ηλικία του  και από 
τον περίβολο της σπηλιάς είχαμε θέα σε ένα το-
πίο ιδιαίτερης αγριάδας και ομορφιάς. Η παράδο-
ση θέλει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να κάνει τη 
διαδρομή του μονοπατιού μέχρι το εκκλησάκι για 
να λειτουργηθεί και να πάρει δύναμη πριν ξεκινή-
σει για το μεγάλο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη 
το 1449.

Μετά την μονή συνεχίσαμε για την Μεταμόρ-
φωση του Σωτήρος ή Σωτηρίτσα, που κτίστηκε 
στην δεκαετία του 1980, πάνω στα ερείπια βυ-
ζαντινού ναού, ανάμεσα σε δροσερά πλατάνια σε 
ένα όμορφο ειδυλλιακό τοπίο.

Στην διαδρομή μας για την Σωτηρίτσα, πε-
ράσαμε ξυστά από βράχια, περπατήσαμε στην 
κόψη των βράχων, πιτσιλιστήκαμε από τους στα-
λακτίτες, περνώντας κάτω από βράχους. Μέσα 
σ’ αυτή την μικρή διαδρομή είδαμε τοπία που μας 
έκοψαν την ανάσα αρκετές φορές...

Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι σε αρ-
κετά σημεία, στην διαδρομή μας, έχουν τοποθε-
τηθεί μικρά κλουβιά φτιαγμένα με ξύλο, καλάμια 
και κουκουνάρια, για την προστασία της άγριας 
μέλισσας.

Αφού δροσιστήκαμε στα τρεχούμενα νερά στο 
Παρόρι, που βρίσκεται σε υψόμετρο 707 μ. μετα-
βήκαμε για φαγητό στον Μυστρά, και ευχαριστη-
μένοι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

11-13 Ιουνίου: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εί-
ναι η επόμενη εξόρμησή μας: Ξεκινήσαμε για το 
Μέτσοβο με ενδιάμεσες στάσεις. Πριν φτάσουμε 
στο Μέτσοβο, και συγκεκριμένα από το μνημείο 
των Πεσόντων, η πεζοπορική ομάδα κατέβηκε για 
να περπατήσει «στα χνάρια της Αρκούδας», ένα 
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μέρος της πανέμορφης αυτής διαδρομής. Όμως 
ούτε αρκούδα βρήκαμε, ούτε χνάρια, μόνο κάτι 
αγριοφράουλες, που φυσικά τσακίσαμε. Η δια-
δρομή ήταν μέσα σε δασωμένο μονοπάτι φτάσαμε 
μέχρι την κορυφή, όπου βρίσκεται το χιονοδρομι-
κό κέντρο, στην θέση Καρακόλι και αφού ξεκουρα-
στήκαμε από την συνεχή ανάβαση, επιστρέψαμε 
από τις πίστες του χιονοδρομικού. Κατά την κα-
τάβαση δροσιστήκαμε λιγάκι από μια μικρή βρο-
χούλα. Το βραδάκι κάναμε βόλτες στο Μέτσοβο 
και γευτήκαμε ντόπιες λιχουδιές.

Κυριακή μετά το πρωινό, η περιπέτεια ξεκινά. 
Επιβιβαστήκαμε στα 4x4 με προορισμό το Χαλίκι. 
Αφού περάσαμε από το Ανήλιο, συνεχίσαμε για 
την κοιλάδα του Ασπροποτάμου όπως αλλιώς 
λέγεται ο Αχελώος, περάσαμε το Χαλίκι και αρχί-
σαμε να ανηφορίζουμε για τις κορυφές του Λάκ-
μου για να συναντήσουμε τα λιβάδια της Τσουκα-
ρέλλας, και μετά από 1,5 ώρα δύσκολης πορείας, 
αντικρίσαμε την πανέμορφη  Βερλίγκα ή Βρίγγα 
που σημαίνει κύκλος. Οι περίεργοι σχηματισμοί 
της (μαίανδροι) και το υψόμετρο της πηγής την 
κάνουν τόσο ιδιαίτερη που την λάτρεψαν οι Αχε-
λωίδες. Το όρος Λάκμος ή αλλιώς Περιστέρι είναι 
μια μακρόστενη επιβλητική οροσειρά που συνδέει 
την Βόρεια με την Κεντρική Πίνδο. Στο κεντρικό 
οροπέδιο του βουνού πηγάζει ο Αχελώος ποταμός 
που μαζί με την λίμνη Βερλίγκα δημιουργούν ένα 
ξεχωριστό αλπικό τοπίο.

Αρκετοί από την ομάδα, ανέβηκαν μέσα από 
πέτρινο μονοπάτι μέχρι την Βερλίγκα, που είναι 
στα 2040 μ. και στην συνέχεια ανηφόρισαν για τον 
Μέγα Τράπο (2240 μ.) Τα νερά που τρέχουν από 
τις κορυφές σχηματίζουν ακριβώς στη ρίζα του 
Μέγα Τράπου μια δρακόλιμνη η οποία μέχρι τις 

αρχές του φθινοπώρου έχει στερέψει. Πρόκειται 
για ένα γυμνό και ορεινό τοπίο με βραχώδεις και 
πετρώδεις πλαγιές, γκρεμούς, αλπικά καταπράσι-
να λιβάδια, ορεινές πηγές και ρυάκια.

Με την επιστροφή των πεζοπόρων από τον 
Μέγα Τράπο, αφού ήπιαμε το τσιπουράκι μας και 
γευτήκαμε τοπικές πίτες, πήραμε τον δρόμο της 
επιστροφής, άλλοι με τα πόδια και άλλοι με τα 4x4.

Στην επιστροφή σταματήσαμε για φαγητό και 
καφεδάκι στο Χαλίκι, το ιστορικό χωριό που εί-
ναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 1.150 μ., 
στην συμβολή του Κουτσοβού, όπως ονομάζεται 
σ’ αυτό το σημείο ο Ασπροπόταμος (Αχελώος) με 
την Καπραρία («Ρέμα των αγριόγιδων» στα βλάχι-
κα). Είναι το δυτικότερο χωριό του νομού Τρικά-
λων και της Θεσσαλίας.

Με εικόνες που θα μείνουν για καιρό ανεξίτη-
λες στην μνήμη μας, επιστρέψαμε το απογευμα-
τάκι στο Μέτσοβο.

Την Δευτέρα, μετά το πρωινό μια μικρή βόλτα 
στα Μετέωρα κρίθηκε απαραίτητη, και μπορέ-
σαμε να επισκεφθούμε μόνο την Μονή του Αγίου 
Στεφάνου, καθώς είχε πάρα πολύ κόσμο και το 
λεωφορείο αδυνατούσε να σταματήσει.

Συνεχίσαμε για τα όμορφα Τρίκαλα, περπατή-
σαμε στο κέντρο, δίπλα στον Ληθαίο αλλά γευτή-
καμε και νόστιμες λιχουδιές στην παλιά πόλη στα 
«Μανάβικα».

Γεμάτοι εικόνες από ένα όμορφο τριήμερο, κό-
ντρα στην κακοκαιρία που είχε ανακοινωθεί, εμείς 
πραγματοποιήσαμε όλες τις δραστηριότητές μας 
και το πρόγραμμά μας.

Ελπίζουμε τα καλύτερα για όλους, με καλύτε-
ρες συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσου-
με τις εξορμήσεις μας, όπως τον παλιό καιρό.
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Σ υγκεντρωθήκαμε στην Ιερά Μονή Αγίου Κυ-
πριανού Φυλής, για την κοπή της πίτας μας, 

που ήταν προγραμματισμένη πολύ νωρίτερα αλλά 
αναβλήθηκε, λόγω των μέτρων για την πανδημία. 
Προηγήθηκε βέβαια 5ωρη πεζοπορία, ακολου-
θώντας ένα ωραίο μονοπάτι, από τα πολλά της 
Πάρνηθας, μέσα στο πράσινο και στα ξέφωτα 
με όμορφη θέα, φτάσαμε στο μοναχικό ιστορικό 
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο Κεραμίδι της 
Πάρνηθας, όπου καθίσαμε στον περιποιημένο πε-
ριβάλλοντα χώρο, υπάρχει και μια πηγή με γάργα-
ρο τρεχούμενο νερό και απολαύσαμε την όμορφη 
θέα. Στην συνέχεια επιστρέψαμε από άλλο μονο-
πάτι, στην Ιερά Μονή, όπου στο προαύλιο ο πρό-
εδρος μας Σάκης Κιουμουρτζής με το Δ.Σ. έκοψαν 
την Πίτα και δώσαμε ραντεβού για τις επόμενες 
υπέροχες πεζοπορίες μας.

Καλή ορειβατική χρονιά να έχουμε!!!

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «Ρ.Ο.ΜΠ.Α.»
Κοπή Πίτας στην Πάρνηθα 20/2/2022

Κείμενο – φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα
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Βελβεντό, Σέρβια, Νεράιδα και Καταφύγι Κοζάνης

25/3 - 27/03/2022.

Κείμενο – φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα

Μ ια ακόμη δυνατή εμπειρία στη φύση της Κοζάνης, μία λίμνη, μία καταπληκτική γέφυρα στον Αλι-
άκμονα ποταμό..!!! Ανεβαίνοντας 1.000μ.στα Πιέρια..!!! Καταπληκτικά Μπουχάρια..!!! Υπέροχοι 

Καταρράκτες..!!! Μετά από όλα αυτά γλέντι και χορός...!!!!

8/5/2022  

Συμμετοχή στην διασυλλογική ορειβατική συνάντηση στο Μαίναλο.

Κείμενο – φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα

Ό μορφη πεζοπορική διαδρομή στο ίχνος 
του ιστορικού μονοπατιού της Επανά-

στασης του 1821 στο υπέροχο και καταπράσινο 
Μαίναλο. Το μονοπάτι αυτό εντοπίστηκε, καθα-
ρίστηκε και σηματοδοτήθηκε από τον Σύλλογο 
Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων (ΣΑΟΟ) με την 
υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Δα-
σαρχείου Τρίπολης και έγιναν τα εγκαίνια του 
μονοπατιού 8 Μαΐου 2022 στις 10 π.μ. στη Σι-
λίμνα Τριπόλεως με την παρουσία ορειβατικών 

συλλόγων από πολλές πόλεις της χώρας! Η 51/2 
ωρών πορεία ξεκίνησε από την Σιλίμνα (950 μ.) 
αφού κατατέθηκε στεφάνι από τους προέδρους 
των ορειβατικών συλλόγων στην προτομή του 
Πάνου Κολοκοτρώνη γιού του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη, έκανε ιστορική ενημέρωση ο Θανάσης 
Χωματάς και κέρασαν σάντουιτς, συνεχίστηκε η 
πορεία στην καταπράσινη και γεμάτη πολύχρω-
μα αγριολούλουδα κοιλάδα του ποταμού Ελισ-
σώνα (850 μ.), πέρασε από το χωριό Mανταίι-
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κα (1050 μ.) και κατέληξε στο Xρυσοβίτσι (1100 
μ.).Το μονοπάτι ήταν πολύ καλά σηματοδοτη-
μένο και καθαρισμένο. Μόλις τελειώσαμε την 

πεζοπορία φάγαμε σε ταβέρνα της περιοχής. 
Η διοργάνωση ήταν άψογη από τους τοπικούς 
παράγοντες.

Ορεινή Ναυπακτία 20/5 - 22/5/2022

Κείμενο – φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα

Π αρασκευή βράδυ φτάσαμε στην Άνω 
Χώρα, η οποία στο παρελθόν ονομαζόταν 

Μεγάλη Λομποτινά ενώ την σημερινή της ονομα-
σία την απέκτησε το 1930. Είναι το πιο γνωστό 

και τουριστικό χωριό της Ορεινής Ναυπακτίας. 
Βρίσκεται στα 1.060 μ. υψόμετρο στις βορειοα-
νατολικές πλαγιές της βουνοκορφής Σύρτα. Το 
χωριό είναι γραφικό και πανέμορφο, με πέτρινα 
σπίτια και ανηφορικά καλντερίμια και η θέα στις 
γύρω βουνοκορφές είναι υπέροχη. Το Σάββατο 
περπατήσαμε το μεγαλύτερο μέρος του άθλου 
των Κραβάρων. Κράβαρα λεγόταν επί Τουρκο-
κρατίας η ορεινή Ναυπακτία, η οποία κυκλώνε-
ται από τεράστιους ορεινούς όγκους -τα βουνά 
της, Τσακαλάκι, Ξεροβούνι και Τσεκούρα, φτά-
νουν τα 1.731 μ. υψόμετρο- ποτάμια, χαράδρες, 
ρέματα, καταρράκτες, (τεχνητές) λίμνες. Με οδη-
γό μας, τον πολύ κατατοπιστικό ορειβάτη, Δη-
μήτρη Παπαδημητρίου που έχει και τα «Πέτρι-
να» όπου είχαμε την διαμονή μας και από όπου 
αρχίσαμε την 6ωρη πεζοπορία μας, ακολουθώ-
ντας το μονοπάτι Αλεπού στην συνέχεια τα μο-
νοπάτια Ελάφι, Μουχρίτσα, των Ελαφιών, Ταχυ-
δρόμος περάσαμε από τον καταρράκτη Τσούρνα 
όπου δροσιστήκαμε και απολαύσαμε την όμορ-
φη θέα του και τέλος ακολουθώντας το μονο-
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πάτι Αναράδινα καταλήξαμε στην Άνω Χώρα. Η 
πορεία ήταν υπέροχη μέσα σε παρθένο πυκνό 
δάσος από έλατα, οξιές, καστανιές, πολλές από 
τις τελευταίες να είναι δέντρα υπεραιωνόβια, 
τρεχούμενα νερά, πολύχρωμα λουλούδια, ένας 
επίγειος παράδεισος. Τα μονοπάτια ήταν καλά 
σηματοδοτημένα και ευδιάκριτα. Αφού ξεκουρα-
στήκαμε, το βράδυ φάγαμε πολύ καλά στο εστι-
ατόριο στο συγκρότημα που μέναμε και γλεντή-
σαμε! Η εξυπηρέτηση ήταν άριστη και ο χώρος 
εξαιρετικός! Την Κυριακή αρχίσαμε την πεζοπο-
ρία μας από την Άνω Χώρα, ακολουθήσαμε το 
μονοπάτι προς τον καταρράκτη Τσούρνα, όπου 
κάναμε στάση και στην συνέχεια ακολουθήσα-
με το μονοπάτι που βγαίνει στο Λαογραφικό 
Μουσείο του χωριού, το οποίο επισκεφτήκαμε 
και μας εξέπληξε ευχάριστα γιατί ενώ το χωριό 
δεν έχει μόνιμους κατοίκους όλο τον χρόνο, ήταν 
φροντισμένο και είχε αρκετά εκθέματα. Έπειτα 
πήγαμε στην πλατεία του χωριού με την εκκλη-
σία, τα μαγαζάκια και τον θρυλικό Καρνάβαλο, 
το λεωφορειάκι που ως την δεκαετία του ’80 
εκτελούσε το δρομολόγιο Ναύπακτος-Άνω Χώ-
ρα-Κάτω Χώρα. Στην συνέχεια αφού ανεβήκαμε 
στις πάνω γειτονιές του χωριού, ετοιμαστήκαμε, 
μπήκαμε στο πούλμαν και πήγαμε στην περιο-
χή «Αηδόνι» σε απόσταση μόλις πέντε λεπτά 
από την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στον Βοτανικό 
Κήπο «Ζέλιος Γη» που είναι ο μεγαλύτερος οργα-
νωμένος Βοτανικός Κήπος της Δυτικής Ελλάδας, 
αφού έχει έκταση 100 στρεμμάτων. Στο κέντρο 
του κήπου, δεσπόζει ο γυάλινος πύργος της 

ανακύκλωσης, ο οποίος και συγκεντρώνει όλα 
τα βλέμματα των επισκεπτών. Κατασκευάστηκε 
σε μόλις δύο χρόνια, εξολοκλήρου από τον Βασί-
λειο Ζέλιο και χρειάστηκε περίπου 12.500 γυάλι-
να μπουκάλια. Αφού απολαύσαμε την ομορφιά 
των λουλουδιών, των φυτών και του Γυάλινου 
Πύργου με ξεναγό, στην συνέχεια μπήκαμε στο 
πούλμαν, πήγαμε στο παραθαλάσσιο χωριό Σε-
λιανίτικα, κολυμπήσαμε και φάγαμε. Τέλος μετά 
από τόσες όμορφες εμπειρίες πήραμε τον δρόμο 
της επιστροφής ευγνώμονες για όσα ζήσαμε με 
όλες μας τις αισθήσεις!!! Περάσαμε υπέροχα και 
όλα όπως πάντα ήταν άψογα οργανωμένα από 
τους αρχηγούς μας!!!
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Λευκάδα 10/6 - 13/6/22

Κείμενο – φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα

Π εράσαμε ένα καταπληκτικό τριήμερο στην 
Λευκάδα, νησί του Ιονίου πελάγους, που 

παλιά ονομαζόταν Αγία Μαύρα, παίρνοντας το 
όνομα απ’ τον ομώνυμο ναό που ήταν κτισμένος 
μέσα στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, το οποίο 
αποτελούσε πρότυπο οχυρωματικής τέχνης. Το 
πρόγραμμα περιείχε, πεζοπορίες, κολύμπι, ξενα-
γήσεις και καλό φαγητό.

10/6 το βράδυ φτάσαμε στην Λυγιά Λευκάδας 
όπου και διανυκτερεύσαμε σε δύο ξενοδοχεία.

11/6 Ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας με ντόπιους 
οδηγούς, τον Νίκο Αραβανή και τον Στάθη Δου-
βίτσα, από το ορεινό χωριό Εγκλουβή, ανεβή-
καμε στον Προφήτη Ηλία όπου η θέα ήταν φα-
νταστική και πανοραμική και καταλήξαμε στο 
γραφικό χωριό Καρυά. Αφού ξεκουραστήκαμε 
μεταφερθήκαμε στην παραλία του Αϊ-Γιάννη 
όπου κολυμπήσαμε και φάγαμε. Στην συνέχεια 
μεταφερθήκαμε στα ξενοδοχεία, ξεκουραστή-
καμε και το βράδυ είχαμε βραδινή ξενάγηση 
στην παλιά πόλη της Λευκάδας με ξεναγό την 
Φρόσω, η οποία έχει αγάπη για τον τόπο της 
και μας ενημέρωσε πλήρως. Στην συνέχεια εί-
χαμε ελεύθερη περιήγηση στην όμορφη πόλη!

12/6 Ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας από το χωριό 
Σύβρος με ντόπιο οδηγό, τον Σπύρο Σολδάτο 
και στην συνέχεια μας συνόδευσαν η Σπυρι-
δούλα Δευτεραίου και ο Βασίλης Δευτεραίος, ο 
οποίος μας ενημέρωνε και μας έδινε αναλυτι-

κές πληροφορίες, κατά την διαδρομή, για την 
περιοχή. Περάσαμε από τις Πηγές Κερασιάς, 
τις Πηγές Γάζαινας, τις Πηγές Δάφνης και κα-
ταλήξαμε στο Σύβρο. Συναντήσαμε στην πο-
ρεία μας, πολλά τρεχούμενα νερά καθώς και 
μικρούς καταρράκτες. Στις Πηγές Δάφνης μας 
περίμεναν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
του Σύβρου με νερά, πορτοκαλάδες, ριγανά-
το ψωμί και τυρί. Τους ευχαριστούμε πολύ για 
την φιλοξενία τους. Από εκεί μεταφερθήκαμε 
στον κόλπο της Βασιλικής και πήραμε το κα-
ραβάκι για την πολύ όμορφη και πεντακάθαρη 
παραλία Αγιοφύλι, όπου κολυμπήσαμε. Μετά 
επιστρέψαμε και μεταφερθήκαμε στο χωριό 
Σύβρο σε ταβέρνα, όπου φάγαμε όλοι μαζί και 
γλεντήσαμε. Το βράδυ περιηγηθήκαμε άλλοι 
στην Λυγιά και άλλοι στην πόλη της Λευκάδας.

13/6 Το πρωί μεταφερθήκαμε στην Λευκάδα, 
όπου είχαμε ξενάγηση με ξεναγό την υπέροχη 
και αναλυτικότατη Φρόσω, στο πολύ ωραίο 
και προσεγμένο κάστρο της πόλης και στην 
συνέχεια μεταφερθήκαμε στην παραλία του 
Αϊ-Γιάννη, κολυμπήσαμε και φάγαμε. Έτσι τε-
λείωσε άλλη μια υπέροχη εξόρμηση γεμάτη 
από όμορφες εμπειρίες, με την φροντίδα και 
την άριστη διοργάνωση των αρχηγών μας!!! 
Εκτός από την ομορφιά της περιοχής γνωρίσα-
με νέους ανθρώπους, φιλόξενους, ευγενικούς, 
με όρεξη και όραμα για την ανάπτυξη των χω-
ριών τους!!!
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24 - 26/6/2022 ΟΛΥΜΠΟΣ

Κείμενο-φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα

Έ να συναρπαστικό τριήμερο με έντονα 
συναισθήματα και μοναδική ορειβατική 

εμπειρία στο επιβλητικό βουνό των Θεών, τον 
Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας!!!

24/6 Το πρωί ξεκινήσαμε από Αθήνα και το μεσημέ-
ρι φτάσαμε στην θέση Πριόνια 1.100 μ. υψόμε-
τρο, από όπου αρχίσαμε την πεζοπορία, ακο-
λουθώντας το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4, με το 
μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής μέσα στο δά-
σος. Καταλήξαμε στο καταφύγιο Σπήλιος Αγα-
πητός στα 2.100 μ, όπου και μέναμε. Ξεκουρα-
στήκαμε και απολαύσαμε την υπέροχη θέα!!!

25/6 το πρωί ξεκινήσαμε την πεζοπορία από 
το καταφύγιο προς τις κορυφές, με την κα-
θοδήγηση των έμπειρων αρχηγών μας, Σάκη 
Κιουμουρτζή και Στέλιου Πασσάκου!!! Μόλις 
φτάσαμε στην κορυφή Σκάλα (2.866 μ), οι πε-
ρισσότεροι κατευθύνθηκαν προς την ψηλότε-
ρη κορυφή Μύτικα στα 2.919 μ. και λίγοι προς 
το Σκολιό στα 2.911 μ, την δεύτερη ψηλότερη 
κορυφή της Ελλάδας. Η πεζοπορία ήταν δύ-
σκολη και απαιτητική λόγω της μορφολογίας 
του εδάφους, αλλά μόλις φτάσαμε στην κορυ-
φή, η χαρά, το δέος, ο θαυμασμός και η συγκί-
νηση ήταν τόσο μεγάλη που ξεχάσαμε αμέσως 
τις δυσκολίες!!! Στην συνέχεια επιστρέψαμε 
στο καταφύγιο και ξεκουραστήκαμε!!!

26/6 Το πρωί αρχίσαμε την πεζοπορία από το 
καταφύγιο, φτάσαμε στην θέση Πριόνια και 

από εκεί συνεχίσαμε στο Φαράγγι του Ενιπέα, 
με το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, την πυκνή 
βλάστηση και τον ήχο των κελαριστών νερών 
του Ενιπέα και καταλήξαμε στο Λιτόχωρο. 
Από εκεί αναχωρήσαμε για Αθήνα με συναι-
σθήματα ικανοποίησης και υπερηφάνειας που 
καταφέραμε με την βοήθεια των αρχηγών μας 
και τους ευχαριστούμε πολύ, να ανέβουμε 
στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας!!!
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Πεζοπορία στο φαράγγι Στροπώνων Εύβοιας

Κείμενο – φωτογραφίες της Ρέας Τζίμα

Ε ίχαμε μια εντυπωσιακή και δροσερή πε-
ζοπορία με αφετηρία το χωριό Στρόπω-

νες στην Κεντρική Εύβοια και τερματισμό την 
φημισμένη βοτσαλωτή παραλία της Χιλιαδούς. 
Οι Στρόπωνες είναι ένα χωριό, ανάμεσα στους 
ορεινούς όγκους της Δίρφης και του Ξεροβου-
νίου και απέχει 13 χλμ. από την παραλία της 
Χιλιαδούς. Ακολουθήσαμε το μονοπάτι που 
αρχίζει από το χωριό και στην συνέχεια κα-
τηφορίζει και διασχίζει το σκιερό και δροσερό 
φαράγγι Στροπώνων – Χιλιαδού ακολουθώντας 
συνεχώς την κοίτη του ποταμού Στροπωνιάτη, 
του αρχαίου Διρφωσσού, που σημαίνει «πο-
τάμι που πηγάζει από τη Δίρφη». Σε αρκετά 
σημεία μπαίναμε μέσα στο ποτάμι και περ-
νούσαμε από τη μία όχθη στην άλλη, είτε από 
βράχια, είτε διασχίζοντας το νερό που έφτα-
νε και πάνω από τα γόνατα. Όλη η διαδρομή 
μας ήταν κάτω από ιτιές και πλατάνια έχοντας 
για συντροφιά μας τα κελαηδίσματα των που-
λιών και τον ήχο των τρεχούμενων νερών. Σε 
κάποια δύσκολα σημεία οι άντρες του συλλό-
γου βοηθούσαν είτε με σκοινιά είτε με τα χέρια. 
Μόλις φτάσαμε στην όμορφη παραλία της Χι-
λιαδούς κολυμπήσαμε, φάγαμε σε ταβέρνα της 
περιοχής και λίγο πριν φύγουμε έπιασε βροχή 
χωρίς να μας χαλάσει καθόλου την εξόρμηση 
μας. Περάσαμε υπέροχα για μια ακόμη φορά 
και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη ορειβα-
τική μας συνάντηση!!!
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Σ το πλαίσιο για τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση που γιορτάζει 

η Πατρίδα μας, ως και Πολιτιστικός σύλλογος κά-
νουμε αυτή την εκδήλωση στα γραφεία μας αφιε-
ρωμένη στο αποτρόπαιο γεγονός της Σφαγής.

30 Μαρτίου του 1822, ο οθωμανικός στόλος 
αποβιβάζεται στην Χίο μαζί με άτακτους μου-
σουλμάνους, που έφταναν στο νησί με βάρκες, 
για να καταστείλει επανάσταση που είχε ξεκινήσει 
στο νησί. Οι Οθωμανοί καίνε σπίτια, σκοτώνουν 
όλα τα παιδιά κάτω των 3 ετών, όλους τους άν-
δρες από 12 ετών και πάνω, καθώς και όλες τις 
γυναίκες από 40 ετών και πάνω, με εξαίρεση αυ-
τούς που δηλώνουν πρόθυμοι να ασπαστούν το 
Ισλάμ. Από τους 140.000 κατοίκους του νησιού, 
περισσότεροι από τους 40.000 χάνουν την ζωή 
τους, μεγάλο μέρος του πληθυσμού διαφεύγει 
προς τα Ψαρά, Κυκλάδες και Πελοπόννησο και δε-
κάδες χιλιάδες πωλούνται στα σκλαβοπάζαρα της 
Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης.

«Το πιο σπαρακτικό θέαμα είναι τα σκλαβωμέ-
να γυναικόπαιδα που έφεραν από τη Χίο ... Αγόρια 
και κορίτσια σέρνονται στους δρόμους δεμένα το 
ένα με το άλλο και οδηγούνται στα σκλαβοπάζα-
ρα» αναφέρει Ολλανδός διπλωμάτης. Στον Courrier 
Francais αναφέρεται ότι φανατικοί μουσουλμάνοι 

αγόραζαν το θύμα τους για 30 γρόσια και το έσφα-
ζαν για να κερδίσουν μια θέση στον παράδεισο. 
Στην Allgemeine Zeitung δημοσιεύεται ότι μικρά παι-
διά κάτω των 7 ετών που ήταν ακατάλληλα για το 
εμπόριο δένονταν και ρίχνονταν στη θάλασσα. Πώς 
ήταν η Χίος όμως πριν την σφαγή; Ανατρέχοντας 
στο βιβλίο «Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα: 1700 – 
1800» (Σιμόπουλος Κυριάκος, εκδ. Πιρόγα) βρίσκου-
με μία Χίο που οι επισκέπτες την χαρακτηρίζουν 
Παρίσι της Ανατολής. Το νησί χαίρει ιδιαίτερης ευ-
μάρειας, λόγω του εμπορίου μαστίχας και της βι-
οτεχνίας μεταξωτών και δίμιτων υφασμάτων. Οι 
γυναίκες έχουν προνόμια και ζωή εκτός σπιτιού οι 
ευκαιρίες μόρφωσης πολλές και η καθημερινότητα 
έχει πολλές ευκαιρίες για αναψυχή, Πολύ δύσκολα 
θα μπορούσε ένας επισκέπτης να φανταστεί αυτή 
την πολύχρωμη και ζωηρή κοινωνία να παθαίνει 
όσα έπαθε από τον κατακτητή. Η σφαγή κράτησε 
ένα μήνα σχεδόν. Συνέχεια έφταναν βάρκες από 
την Τουρκία με ανθρώπους που έρχονταν για πλιά-
τσικο και ατιμώρητη βία. Μέχρι που στο τραγικό 
νησί δεν έμειναν πάνω από δύο χιλιάδες ψυχές.

Η παρουσίαση συνοδεύεται από διαφάνειες 
που απεικονίζουν την αποτρόπαια αυτή στιγμή 
της Ελληνικής Επανάστασης και της άμετρου βαρ-
βαρότητας των κατακτητών.

Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών «ο Φοίβος»
Η σφαγή της Χίου - πριν ακριβώς 200 χρόνια

5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

της Βάντας Διαμαντάκου του Φυσιολατρικού Ομίλου Αθηνών «ο Φοίβος»

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (World 
Environment Day - WED) γιορτάζεται στις 5 

Ιουνίου κάθε χρόνο.
Η κυβέρνηση της Σουηδίας θα διοργανώσει την Πα-

γκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 σε συνεργασία 
με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP).

Το 2022 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την 
πρώτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Αν-
θρώπινο Περιβάλλον – τη Διάσκεψη της Στοκχόλ-
μης το 1972, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του 
UNEP και στον ορισμό της 5ης Ιουνίου κάθε έτους 
ως Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Γιορτάστηκε για πρώτη φορά δύο χρόνια αρ-
γότερα, το 1974 με θέμα «Μόνο μία Γη». Ήταν μια 
εμβληματική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για 
τα αναδυόμενα τότε περιβαλλοντικά ζητήματα, 
από τη θαλάσσια ρύπανση και την υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη, έως τη βιώσιμη κατανάλωση και 

την εγκληματικότητα κατά της άγριας πανίδας. 
Το 1987 ξεκίνησε η ιδέα της περιστροφής του κέ-
ντρου αυτών των δραστηριοτήτων με την επιλογή 
διαφορετικών χωρών υποδοχής. Η εστίαση στη 
χώρα υποδοχής συμβάλλει στην ανάδειξη των πε-
ριβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει και 
στηρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης. Η Πα-
γκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 θα διεξαχθεί 
με θέμα «Μόνο μία Γη», τονίζοντας την ανάγκη να 
ζήσουμε βιώσιμα σε αρμονία με τη φύση, επιφέ-
ροντας μετασχηματιστικές αλλαγές – μέσω των 
πολιτικών και των επιλογών μας – προς έναν κα-
θαρότερο, πιο πράσινο τρόπο ζωής.

«Μόνο μία Γη» ήταν το σύνθημα της Διάσκε-
ψης της Στοκχόλμης το 1972. 50 χρόνια μετά, το 
σύνθημα ισχύει – αυτός ο πλανήτης είναι το μονα-
δικό μας σπίτι, του οποίου τους πεπερασμένους 
πόρους η ανθρωπότητα πρέπει να διαφυλάξει.
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Ξ έρετε που είναι ο Καλαβρός; Μάλλον όχι οι 
περισσότεροι. Το πολύ-πολύ να έχετε δει την 

πινακίδα στην εθνική οδό, ανάμεσα στα χωριά 
Μυρσίνης και Μέσα Μουλιανών. Ευτυχώς αυτό 
το  τόσο όμορφο κι εντυπωσιακό μέρος, είναι ακό-
μα άγνωστο κι ‘ανεκμετάλλευτο’ τουριστικά κι 
έτσι διατηρεί έντονη την αυθεντικότητά του. Αυτό 
το κατάλαβαν οι 23 περιπατητές του Ορειβατι-
κού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, που περπάτησαν 
για πρώτη φορά στην περιοχή, την Κυριακή, 
στις 10 του Απρίλη.

Πριν αρχίσω την αφήγηση, να κάνω μια μι-
κρή αναφορά στη ιδιόμορφη χλωρίδα του τόπου 
αυτού. Εντάξει είναι άνοιξη και η φύση είναι γε-
μάτη λογής-λογής λουλουδάκια, όπου κι αν πας. 
Εδώ όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα είδη 
σε μεγάλες αποικίες. Σ’ αυτό βοηθάει και το γε-
γονός ότι δεν υπάρχει βόσκηση. Φημισμένο είναι 
το μέρος για τους άρτηκές του (ferula communis). 
Αρτηκόδασος, μοναδικό στην Κρήτη, το αναφέ-
ρει η γνωστή ιστοσελίδα www.cretanbeaches.com, 
για το πλήθος και το ύψος τους. Δυστυχώς φέ-
τος λόγω του βαρύ χειμώνα δεν ήταν τόσο πολ-
λοί ανθισμένοι, ενώ αρκετοί είχαν καψαλιστεί από 
τους πρόσφατους νοτιάδες. Επίσης εδώ υπάρ-
χουν «αποικίες» λουμπουνιών (lupinus varius), 
προφανώς, γιατί γινόταν καλλιέργεια του λαϊκού 
αυτού καρπού, δείπνου των φτωχών από την αρ-
χαιότητα ακόμα, που τώρα το θυμόμαστε μόνο 
την Σαρακοστή. Εδώ επίσης είναι ο παράδεισος 
της πετρομαρούλας (petromarula pinnata), γιγά-
ντιας και τροφαντής σε σχέση με αλλού. Αν κατέ-
βεις πιο χαμηλά, στην ακτή θα βρεις αυτήν την 
εποχή ροζ λιβάδια από την ποικιλία αγριολού-
λουδων Matthiola sinuate (πιο μεγάλη και πιο 
σπάνια) και Matthiola tricuspidata (πιο μικρή και 
πιο κοινή). Ευχαριστώ πολύ τους φίλους, Μαρίνο 
Γκόγκολο και Χριστόφορο Χειλαδάκη, για τις πλη-
ροφορίες τους στην ταύτιση των φυτών!

Ας γυρίσουμε όμως στην πεζοπορία μας. Η 
αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές: ηλιό-
λουστη χαρούμενη μέρα, καθαρή ατμόσφαιρα, 

πλήρης άπνοια, ωραία θέα στο απέραντο γαλάζιο 
και μικρή, συμπαγής, χαρούμενη ομάδα. Η επιτο-
μή της Κυριακής, όπως την ξέρουμε από τις πα-
λιές ελληνικές ταινίες:

Σαν ξημερώνει Κυριακή
το σπίτι μου με χάνει
μπαίνω στ’ αμάξι δεν αργώ
παίρνω δρόμο και τραβώ
το ρίχνω στο σεργιάνι 
(«Μερικοί το προτιμούν κρύο»)

Της Κυριακής το ξύπνημα
έχει δικιά του χάρη
δε σε κρατάει το στρώμα σου
μήτε το μαξιλάρι.
(«Η κόρη μου η σοσιαλίστρια»)

Ξεκινούμε δίπλα από την εθνική οδό, όπου 
παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας κι ακολουθούμε 
τον επαρχιακό δρόμο ως το ύψωμα με τις κεραίες 
του ΟΤΕ. Από κει συνεχίζουμε σε χωματόδρομο, 
που μας οδηγεί στη δυτική πλευρά των λόφων, 
πάνω απ’ τον Κάστελα, απ’ όπου θαυμάζουμε 
τις ακτές ως το Μόχλος, την Ψείρα και την δυτική 
πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλλου. Αλλά και 
τον «κρατήρα» των γυψωρυχείων στο Αλτσί, το 
ρήγμα της Λάστρου, τα βουνά στο δυτικό Ορνό 
και βέβαια όλα τα βορεινά χωριά της Σητείας 
σκαρφαλωμένα στις πλαγιές τους.

Στη συνέχεια κατηφορίζουμε από καλλιεργη-
μένα χωράφια με όμορφους «μαγατζέδες» και με-
ρακλήδικα καλλιεργημένους ελαιώνες. Στο ύψωμα 
ενός απ’ αυτού, γελώ με την έκφραση των περισ-
σοτέρων, όταν αντικρίζουν για πρώτη φορά τον 
γραφικό οικισμό, που τόση ώρα κρυβόταν απ’ το 
οπτικό μας πεδίο.

Το χωριό, έρημο τις καθημερινές, με αρκετή 
κίνηση σήμερα Κυριακή, απλώνεται δεξιά κι αρι-
στερά ενός στενού δρόμου. Πολλά σπιτάκια είναι 
με γούστο ανακαινισμένα και σε αρκετά σημεία το 
χωριό θυμίζει τις Κυκλάδες. Ειδικά η βόρεια πλευ-

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Πεζοπορία στην περιοχή Καλαβρού
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ρά του μοιάζει με «μπαλκόνι», που κρέμεται στη 
θάλασσα. Εμείς παίρνουμε ένα διπλανό δρομάκι, 
που οδηγεί στο όμορφο εκκλησάκι του οικισμού, 
τον Άι-Γιώργη, χωμένο κάτω από τα πεύκα, μια 
όαση δροσιάς, που, αν και νωρίς ακόμα –ούτε τη 
μισή διαδρομή δεν έχουμε κάνει-, μας οδηγεί να 
ανοίξουμε τα .ταπεράκια. Ρακί κερνάει για μια 
ακόμα φορά ο Ray και μας «βάζει τα γυαλιά».

Στάση μόλις 10’ και ξαναπαίρνουμε τον κεντρι-
κό δρομάκο. Καταλήγουμε στην «οδό του κυρίου 
Ορέστη». Η μόνη οδός με όνομα. Ένα στενό δρο-
μάκι, που οδηγεί στο παλιό μονοπάτι προς την 
ακτή. Το μονοπάτι είναι μεν ευδιάκριτο, αλλά έχει 
κλείσει από τη βλάστηση σε πολλά σημεία. Ας εί-
ναι καλά ο Σπύρος που καθαρίζει με ένα ψαλίδι τα 
δύσκολα σημεία. Κατηφορίζουμε σε άλλον παλιό 
μαγατζέ με πατητήρι και όμορφη θέα και προχω-
ράμε ακόμα πιο κάτω. 

Δυστυχώς λόγω της ζεστής μέρας αποφασί-
ζουμε να παρακάμψουμε το τελευταίο μέρος της 
διαδρομής, που θα μας οδηγούσε πιο κοντά στην 
παραλία, για να μην επιβαρυνθούμε με επιπλέον 
ανηφόρα στην επιστροφή. Έτσι «κόβουμε» μέσα 
από καλλιεργημένο χωράφι, βρίσκουμε τον αγρο-
τικό δρόμο, τον οποίο κι ακολουθούμε ανηφορικά. 
Τα μεγάλα ζιγκ ζαγκ που δημιουργεί, μας βοηθάνε 
να παίρνουμε ανάσα και «γλυκαίνουν» τη μεσημε-
ριάτικη ανηφόρα.

Στις στάσεις θαυμάζουμε τη θέα στις ανατολι-
κές ακτές, αλλά και τις Διονυσάδες, την Κάσο και 
την Κάρπαθο! Δίπλα μας ακριβώς υπάρχει το φα-
ράγγι του Ρίχτη, ενώ απέναντι υψώνεται εντυπω-
σιακός σαν ογκόλιθος ο βράχος του Λιόπετρου, 

με το μεσαιωνικό του κάστρο και την παραλία 
του Άι-Γιάννη με το ομώνυμο εκκλησάκι στη 
βάση του. Σπάνια αυτά τα μέρη έχουν μπονάτσα. 
Σήμερα όμως η θάλασσα είναι λάδι κι ο ζεστός 
καιρός, μας προδιαθέτει για μια βουτιά, έτσι σκο-
νισμένοι και ζεσταμένοι που είμαστε.

Αντ’ αυτού σταματούμε όλοι για μια μπίρα στο 
γνωστό «στέκι» του Συλλόγου τον τελευταίο και-
ρό: το καφενεδάκι στη Λάστρο. Εκεί η Δήμητρα, 
που άφησε για το χατίρι μας τη μεσημεριανή της 
σιέστα, μας σερβίρει παγωμένες μπίρες και με-
ζεδάκια. Τα αστεία και τα πειράγματα πέφτουν 
σύννεφο -ελπίζουμε να μην ξεσηκώσαμε το χω-
ριό των λιγοστών ηλικιωμένων κατοίκων. Ευχα-
ριστούμε πολύ την Τζίνα Σουρέα, για το γενναι-
όδωρο κέρασμά της και την ευχάριστη παρέα 
της. Χαρακτηριστικό της εύθυμης ατμόσφαιρας 
ήταν και το κούρεμα, που έριξε η Δήμητρα στη 
μικρή της παρέας, το «Δωράκι» μας, στο αυλιδάκι 
με τα καφάσια από τις μπύρες!

Ναι, ήταν μια ακόμα όμορφη πεζοπορία με 
πολύ ωραίες εικόνες, ίσως να μας άφησε λίγο 
παραπάνω «βαρύ» κεφάλι και γελάκια αυτή τη 
φορά. Να ‘ταν ο ήλιος, να ‘ταν το νοτιαδάκι, να 
‘ταν το παρεάκι, να ‘ταν οι μπυρίτσες; Πλάκα-
πλάκα περπατήσαμε 12,5 χιλιόμετρα με 500 μέ-
τρα περίπου υψομετρική διαφορά σε 4,5 ώρες, 
μέσα στο λιοπύρι!

Ωραία που ‘ναι η Κυριακή
μα να ‘ταν πιο μεγάλη
γιατί περνάει γρήγορα
κι αργεί να έρθει η άλλη.
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16/1 Δεσφίνα – Δελφοί – μονοπάτι Κόχραν β.δ. 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δεσφίνα. Πο-
ρεία από τους πρόποδες της Κίρφης, κάτω από την 
κορυφή Κόχραν, σε πετρόκτιστο κατηφορικό μονο-
πάτι με θέα τον υπεραιωνόβιο ελαιώνα της Άμφισ-
σας και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Διάσχι-
ση της κοίτης του Πλείστου ποταμού, ανάβαση μέσα 
από το χωριό Χρυσό και κατάληξη τους Δελφούς. 
Φαγητό σε ταβέρνα στο Ζεμενό και επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ 4, ΥΔ 500μ., ΒΔ 1.

Δήλωση συμμετοχής από 5/1
Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

23/1 Μαίναλο: Λεβίδι – Βλαχέρνα – κοπή πίτας 
ΠΟΑ 1 ή X1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το ιστορικό χω-
ριό Λεβίδι Μαινάλου. Ανάβαση από δασικό δρόμο και 
ελατοσκέπαστα μονοπάτια μέχρι τα ξέφωτα του Μι-
κρού Πετρίτη, με πανοραμική θέα στα βουνά του βό-
ρειου τείχους της Αρκαδίας. Στη συνέχεια, πάλι από 
μονοπάτι, κατηφορική πορεία προς Βλαχέρνα. ΩΠ 
6, ΥΔ 600μ.,ΒΔ 1 ή Χ1. Κοπή της πίτας του ΠΟΑ σε 
τοπική ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.

Δήλωση συμμετοχής από 12/1
Αρχηγός: ΔΣ

23/1 Μαίναλο: Οστρακίνα (1980μ.) – κοπή πίτας 
ΠΟΑ X2
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό 
κέντρο Μαινάλου και το καταφύγιο του ΕΟΣ Τρίπο-
λης. Ανάβαση στην Οστρακίνα (1980μ.), ψηλότερη 
κορυφή του Μαινάλου. Επιστροφή από τα ίδια μέχρι 
το καταφύγιο και, στη συνέχεια, από μονοπάτια και 
δασικό δρόμο, κατάβαση στη Βλαχέρνα για την κοπή 
της πίτας του ΠΟΑ σε τοπική ταβέρνα. ΩΠ 7, ΥΔ 
700μ., ΒΔ Χ2.

Δήλωση συμμετοχής από 12/1
Αρχηγός: ΔΣ

30/1 Παρνασσός: Καλύβια Αράχωβας – Σκληδόρε-
μα – Λάκκα Πασά 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλύβια Αράχω-
βας. Πορεία από δασικό δρόμο μέχρι κοντά από την 
κορυφή Αλαταριές (1292μ.), με την πανοραμική θέα 
στο οροπέδιο των Καλυβίων και την Παλαιοβούνα 
(1650μ.), που υψώνεται βορειοδυτικά του Λιβαδιού 
Αράχωβας. Στη συνέχεια πορεία με βορειοδυτική κα-

τεύθυνση μέσα στο ελατοσκέπαστο μονοπάτι του 
Σκληδορέματος, μέσω Τομαρόλακας, μέχρι τη Λάκκα 
Πασά (1620μ.), με την εκπληκτική θέα της δυτικής 
όψης της πλαγιάς, της κορυφογραμμής που εκτείνε-
ται από το Γεροντόβραχο έως τον Τσάρκο. Πορεία 
στο μονοπάτι μέχρι την Πρόντολη και επιστροφή 
από τα ίδια. ΩΠ: 5-6, ΥΔ: +/-500μ., ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής από 20/1
Αρχηγοί: Λάζαρος Κουλπούζης, Ιωάννα Πολύδερα

4-6/2 Βαρδούσια: Νότια Κορυφογραμμή X3
Παρασκευή: Αναχώρηση με ΙΧ για Κονιάκο Φωκίδας, 
όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα. 
Σάββατο: Ανάβαση από μονοπάτι μέχρι τη λάκ-
κα της Λίπας και κατόπιν στην κορυφή Κοράκια 
(2148μ.), όπου θα γίνει το ραπέλ με κατάληξη σε μι-
κρό διάσελο. Ανάβαση στην κορυφή Όρνιο (2287μ.) 
από λούκι και κατάβαση σε λάκκα για τη διανυκτέ-
ρευση σε αντίσκηνα ή bivisac. ΩΠ: 10-12, ΥΔ: 1100, 
ΒΔ: Χ3.
Κυριακή: Συνέχιση της διάσχισης προς Κοκκινιά και 
Κόρακα (2495μ.) και κατάβαση από το Ασανσέρ και 
τον Προφήτη Ηλία της Μουσουνίτσας. Επιστροφή 
από δασικό δρόμο στον Κονιάκο. ΩΠ: 10-12, ΥΔ: 700, 
ΒΔ: Χ3.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, κράνος, μποντριέ, υλι-
κά ασφάλισης, κατασκηνωτικά υλικά.

Δήλωση συμμετοχής από 26/1
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

5/2 Κίρφη: Ξηροβούνι (1560μ.) X1
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Ζεμενό. Πο-
ρεία αρχικά σε δασικό δρόμο ως τους πρόποδες 
της Κίρφης, κατόπιν στο Εθνικό μονοπάτι 22 που 
ελίσσεται σε πυκνό ελατόδασος, στη βόρεια πλα-
γιά που λέγεται Ανήλιο, με έντονη ανηφορική κλίση, 
μέχρι το διάσελο. Κατόπιν πορεία σε δασικό δρόμο 
που πλησιάζει τη ψηλότερη κορυφή, το Ξηροβούνι 
(1560μ.), με την εκπληκτική πανοραμική θέα: προς 
βορράν δεσπόζει ο τεράστιος όγκος του Παρνασ-
σού με τα Μαύρα Λιθάρια και τον Τσάρκο, ανατο-
λικά απλώνεται η κοιλάδα του Κηφισού ποταμού 
και η Κωπαΐδα, με την Εύβοια να ξεπροβάλλει στο 
βάθος, νότια απλώνονται ο Ελικώνας και ο Κιθαι-
ρώνας, και δυτικά ατενίζουμε τις ακτές της Πελο-
ποννήσου. Επιστροφή στο διάσελο και κατάβαση 
από το μονοπάτι 22, με πορεία παράλληλη προς το 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ρέμα Κασνά και θέα σε Κορινθιακό κόλπο, Άσπρα 
Σπίτια, Αντίκυρα, και το μαρτυρικό Δίστομο, όπου 
θα καταλήξει η πορεία. ΩΠ: 6, ΥΔ: +800/-1100μ., 
ΒΔ: Χ1.

Δήλωση συμμετοχής από 27/1
Αρχηγοί: Λάζαρος Κουλπούζης, Ιωάννα Πολύδερα

13/2 Παρνασσός: Γεροντόβραχος (2396μ.) – Τσάρ-
κος (2415μ.) X2 
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομι-
κό κέντρο Παρνασσού στη θέση Κελάρια. Ανάβαση, 
από μονοπάτι στη ράχη του Γεροντόβραχου, στην 
ομώνυμη κορυφή (2396μ.), την ψηλότερη του Παρ-
νασσού. Στη συνέχεια, διάσχιση της κορυφογραμμής 
και ανάβαση στον Τσάρκο (2415μ.). Επιστροφή από 
άλλη διαδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο. ΩΠ: 8, ΥΔ: 
800μ., ΒΔ: Χ2.
Εξοπλισμός: κραμπόν, πιολέ.

Δήλωση συμμετοχής από 2/2
Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

20/2 Περδικούλα – Λίμνη Δασίου – Μεσαία Τρίκα-
λα X1 
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Τρίκαλα 
Κορινθίας. Πορεία σε ωραίο μονοπάτι μέσα σε ελα-
τόδασος μέχρι την κορυφή Περδικούλα, με την πα-
νοραμική θέα. Κατάβαση στη γραφική λίμνη Δασίου 
και, στη συνέχεια, από δασικό δρόμο και μονοπάτι, 
κατάληξη στα Μεσαία Τρίκαλα. Φαγητό και επιστρο-
φή στην Αθήνα. ΩΠ: 5, ΥΔ: 500μ., ΒΔ: Χ1.

Δήλωση συμμετοχής από 11/2 
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

20/2 Μεγάλη Ζήρεια: Σημείο (2374μ.) X2 
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρο-
μικό κέντρο Ζήρειας. Πορεία σε δασικό δρόμο μέχρι 
την αρχή της βόρειας ράχης της Ζήρειας. Ανάβαση, 
από τη ράχη με την υπέροχη θέα προς τον Χελμό 
και τα βουνά της Ρούμελης, στην κορυφή Σημείο 
(2374μ.), την ψηλότερη της Βόρειας Πελοποννήσου. 
Κατάβαση από την κλασική διαδρομή στο χιονοδρο-
μικό κέντρο και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 7, ΥΔ: 
900, ΒΔ: Χ2.

Δήλωση συμμετοχής από 11/2
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

27/2 Όλυμπος Ευβοίας (1170μ.) 2
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Γυμνού στην κε-
ντρική Εύβοια. Ανάβαση από σηματοδοτημένο μονο-
πάτι στην ψηλότερη κορυφή του Ευβοϊκού Ολύμπου 
(1170μ.) και κατάβαση από καταπράσινη πλαγιά 
στο γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Άννας στο χωριό 

Γέροντας. Φαγητό στην Ερέτρια και επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ: 7, ΥΔ: +1000 -800, ΒΔ: 2.

Δήλωση συμμετοχής από 17/2
Αρχηγός: Αντώνης Παπακωνσταντινίδης

4-7/3 Καθαρή Δευτέρα: Όρλιακας (1449μ.) – Βασι-
λίτσα (2249μ.) – Δίστρατο 1 ή X1
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Δίστρατο 
Ιωαννίνων, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενώνες.
Σάββατο: Πεζοπορική ομάδα: Ξεκίνημα της πορείας 
από το Δίστρατο και ακολουθώντας το υπέροχο μο-
νοπάτι Ε6, που περνά από τη Βάλια Κίρνα – Καταρα-
μένη Κοιλάδα – θα καταλήξουμε στη ξακουστή Σαμα-
ρίνα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Δίστρατο. 
ΩΠ 5, ΥΔ 600μ., ΒΔ: 1 ή Χ1.
Ορειβατική ομάδα και ομάδα ορειβατικού σκι: Προ-
ώθηση στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και 
ανάβαση στην ομώνυμη κορυφή (2249μ.). Επιστροφή 
από τα ίδια και στη συνέχεια προαιρετική ανάβαση 
στην απέναντι κορυφή (Γομάρα, 2120μ.). Επιστροφή 
στο χιονοδρομικό κέντρο και στο Δίστρατο, ΩΠ: 4 + 
4, ΥΔ: 500+500, ΒΔ: Χ2.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Ζιάκας Γρεβενών. 
Πορεία από μονοπάτι μέσα σε υπέροχα δάση μέχρι 
τη κορυφή του Όρλιακα (1449μ.) και κατάβαση μέ-
χρι το χωριό Σπήλαιο. Σύντομη ξεκούραση και κατό-
πιν πορεία από καλντερίμι μέχρι το περίφημο γεφύρι 
της Πορτίτσας, που γεφυρώνει τον ποταμό Βενέτικο 
πριν την είσοδο του στο στενό φαράγγι. Επιστροφή 
στο Δίστρατο για να συμμετάσχουμε στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις του κάψιμου του Καρνάβαλου με 
χορούς, πολλά ψητά κι άφθονο κρασί ΩΠ: 5+2, ΥΔ: 
500/+400, ΒΔ: 1 ή Χ1.
Καθαρή Δευτέρα: Αναχώρηση μέσω Γρεβενών για 
τα Μετέωρα, όπου θα κάνουμε μια μεγάλη στάση 
για να ανεβούμε στο βράχο του Αγίου Πνεύματος 
και να γιορτάσουμε τα Κούλουμα. ΩΠ 2, ΥΔ 200μ., 
ΒΔ: 1

Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 7/2 
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης,  
Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

13/3 Δίρφυς: Δέλφι (1743μ.) X3 
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Άνω 
Στενή. Ανάβαση από την κλασική διαδρομή στο κα-
ταφύγιο ΕΟΣ Χαλκίδας (διάσελο Λειρής) και κατόπιν 
στην κορυφή Δέλφι (1743μ.). Κατάβαση από το λού-
κι που βλέπει Στρόπωνες με χρήση κραμπόν-πιολέ. 
ΩΠ: 5-6, ΥΔ: 1000, ΒΔ: Χ3.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, κράνος.
Προϋπόθεση συμμετοχής: Εμπειρία χειμερινού 
βουνού.
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Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα.
Δήλωση συμμετοχής από 3/3

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

13/3 Δίρφυς: Στενή – καταφύγιο ΕΟΣ Χαλκίδας 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Στενή Ευβοίας. 
Πορεία σε καλογραμμένο μονοπάτι (Σ2) μέσα στο αι-
σθητικό καστανόδασος της Στενής μέχρι το ορειβατι-
κό καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας και επιστροφή στη 
Στενή από άλλο μονοπάτι (Σ1) στη ράχη του Ελατιά. 
Φαγητό στη Στενή κι επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 5, 
ΥΔ: 550μ., ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής από 3/3
Αρχηγός: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

20/3 Μονοπάτι Εφιάλτη 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ιερά Μονή 
Παναγίας Δαμάστας στη Φθιώτιδα. Πορεία στο 
«μονοπάτι της προδοσίας» του Εφιάλτη (Ανοπαία 
Ατραπός), που οδήγησε τους Πέρσες το 480 π.Χ. 
στις Θερμοπύλες, αιφνιδιάζοντας τους 300 του 
Λεωνίδα στην ομώνυμη μάχη: Ανάβαση στην κα-
ταπράσινη πλαγιά του Καλλίδρομου από τα 570μ. 
μέχρι ένα οροπέδιο στα 1070μ. και στη συνέχεια 
κατάβαση προς τις Θερμοπύλες. Φαγητό ή θερμά 
λουτρά στα Καμένα Βούρλα και επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ: 6, ΥΔ: 650μ., μήκος πορείας 16 χλμ., 
ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής από 10/3 
Αρχηγός: Αντώνης Παπακωνσταντινίδης

19-20/3 Συνάντηση Ορειβατικού Σκι στη Γκιώνα 
(Πυραμίδα, 2510μ.)
Σάββατο: Συνάντηση στην πλατεία Καλοσκοπής 
στις 09:00 και μετάβαση μέχρι τον δασικό δρόμο 
των Μνημάτων, ανάλογα με τη χιονοκάλυψη (όλες 
οι μετακινήσεις με ίδια μέσα). Πορεία για λίγο στο 
δασικό δρόμο και κατόπιν, από τις πλαγιές της 
Βραΐλας, ανάβαση στην ομώνυμη κορυφή καθώς 
και στο γειτονικό Κάστρο. Στη συνέχεια, απο-
λαυστική κατάβαση στο ορειβατικό καταφύγιο 
του ΠΟΑ στη θέση Λάκκα Καρβούνη. ΩΠ: 6, ΥΔ: 
+1200μ./-400μ.
Κυριακή: Ανάβαση μέχρι τη Διασέλα κι έπειτα στην 
Πυραμίδα (2510μ.), την ψηλότερη κορυφή της νότι-
ας Ελλάδας. Κατάβαση από το λούκι, ανάβαση στη 
γειτονική Πλατυβούνα και κατόπιν εντυπωσιακή κα-
τάβαση προς την Κριθαρόλακα. Επιστροφή από το 
δρόμο στα Μνήματα και στα οχήματα. ΩΠ: 7, ΥΔ: 
+1000μ./-1400μ.

Δήλωση συμμετοχής από 10/3
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

25-27/3 25η Μαρτίου: Τζουμέρκα: Πράμαντα – Κα-
ταρράκτης Κεφαλόβρυσου – Καλαρρύτες – Συρρά-
κο – Γεφύρι Πλάκας 1
Παρασκευή: Αναχώρηση για τα Πράμαντα, το κε-
φαλοχώρι των Β. Τζουμέρκων. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και στη συνέχεια απογευματινή πεζοπορία 
προς Μονή Αγίας Παρασκευής, καταφύγιο Πραμά-
ντων, Κεφαλόβρυσο (μεγάλος καταρράκτης 350μ.) 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. ΩΠ 3,5 - 4, ΥΔ +/- 
400μ., ΒΔ 1.
Σάββατο: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Συρ-
ράκο, ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά 
των Τζουμέρκων. Πορεία από την Πουλιάνα, κατά-
βαση προς τον πανέμορφο καταρράκτη της Κουι-
άσας, ανάβαση της σκάλας των Καλαρρυτών μέχρι 
τους Καλαρρύτες, ακόμα ένα πανέμορφο και γραφι-
κό χωριό της περιοχής. Κατάβαση στο φαράγγι του 
Χρούσια ποταμού και ανάβαση στο Συρράκο. Θα 
υπάρξει χρόνος για περιδιάβαση μέσα στα χωριά. 
ΩΠ 6, ΥΔ +/ – 450μ., ΒΔ 1.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Ελληνικό για επί-
σκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παπαγιάννη 
και κατόπιν στο χωριό Πλάκα. Πορεία προς το πρό-
σφατα αναστηλωμένο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, 
κατόπιν από χωματόδρομο προς τη Μονή Μουχου-
στίου και στη συνέχεια από μονοπάτι στο γραφικό 
ξωκλήσι του Αγίου Βασιλείου με καταπληκτική θέα 
στη χαράδρα του Αράχθου. Επιστροφή από τα ίδια, 
φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή 
στην Αθήνα. ΩΠ: 4, ΥΔ: +/-200μ., ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 1/3 
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

3/4 Παρνασσός: Γερολέκκας – Νεραϊδοσπηλιά 2  
ή 2+
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Βάργιανη Φω-
κίδας. Πορεία προς περίφημες πηγές Μπουρμπού-
λα, αρχικά για λίγο σε χωματόδρομο με πανοραμική 
άποψη του χωριού και ανάβαση από μονοπάτι με 
έντονη κλίση, κάτω από θεόρατα έλατα, μέχρι ένα 
διάσελο με καταπληκτική θέα, στη βάση του Γερο-
λέκα, της ψηλότερης κορυφής του Δυτικού Παρνασ-
σού (1715μ.). Συνέχιση της πορείας από δύσβατο 
μονοπάτι με εκτεθειμένα περάσματα (αυτό το κομ-
μάτι δεν συνίσταται για άτομα με υψοφοβία ή ακρο-
φοβία), όπου έχουν τοποθετηθεί μόνιμα σχοινιά, 
μέχρι την εντυπωσιακή Νεραϊδοσπηλιά με τις διαδο-
χικές λίμνες. Επιστροφή στο διάσελο για την κατάβα-
ση: από τη λάκκα τ’ Αράπη, τραβερσαριστή πορεία 
κάτω από τη Φασουλόραχη περνώντας από ένα ση-
μείο όπου τρεχούμενα νερά πέφτουν από ψηλά, και 
κατάληξη στη Βάργιανη. 13χλμ. κυκλική διαδρομή, 
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ΩΠ: 6-7, ΥΔ: +/-700μ., ΒΔ: 2 ή 2+.
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής για την επίσκεψη στη 
Νεραϊδοσπηλιά.

Δήλωση συμμετοχής από 23/3
Αρχηγοί: Λάζαρος Κουλπούζης, Μάκης Κακολύρης

9-10/4 Πανόραμα Καρδαμύλης, καλντερίμι Μπίλιο-
βο 1
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρδαμύλη 
Μεσσηνίας. Κυκλική πορεία μέσα από καλντερίμια 
και αρχαία μονοπάτια, με κατεύθυνση προς το Πε-
τροβούνι και τους πετρόχτιστους γραφικούς συνοικι-
σμούς του Εξωχωρίου. Μια διαδρομή με εκπληκτική 
θέα τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, τον Μεσσηνιακό 
κόλπο και το φαράγγι του Βυρού. Περιήγηση στον 
πύργο Μούρτζινου στην παλαιά Καρδαμύλη. Προώ-
θηση με το πούλμαν στην Καλαμάτα, όπου θα γίνει η  
διανυκτέρευση. ΩΠ: 5, YΔ: 550μ.
Κυριακή: Προώθηση στα Σωτηριάνικα Μεσσηνίας. 
Ανηφορική πορεία μέσω του φιδωτού καλντεριμιού 
του Μπίλιοβου και κατάληξη στην ορεινή κοινότητα 
Αλτομιρά. Το Μπίλιοβο είναι ένα πετρόχτιστο καλντε-
ρίμι 75 στροφών που κατασκευάστηκε στις αρχές του 
20ου αιώνα με σκοπό τη σύνδεση των δύο προανα-
φερθέντων χωριών και θεωρείται επίτευγμα της λα-
ϊκής αρχιτεκτονικής. Η θέα του μεσσηνιακού κόλπου 
κατά τη διάρκεια της ανάβασης αποζημιώνει για τον 
κόπο. Επιστροφή στα Σωτηριάνικα από άλλο μονο-
πάτι, προώθηση στην Καλαμάτα για φαγητό ή μπά-
νιο και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 5-6, YΔ: 500μ.

Δήλωση συμμετοχής από: 14/3
Αρχηγοί: Χρήστος Χρυσάφης, Λεωνίδας Μαργέλης

15-22/4 Μαρόκο: Γύρος Άτλαντα – Jebel Toubkal 
(4167μ.)
Μια εντυπωσιακή διάσχιση γύρω από το ψηλότερο 
βουνό της Βόρειας Αφρικής, περνώντας από τα ψη-
λότερα διάσελα, τη μεγαλύτερη λίμνη του συγκρο-
τήματος και τα γραφικά χωριά των Βερβέρων. Η 
κυκλική αυτή διάσχιση θα κλείσει με ανάβαση στην 
κορυφή του Άτλαντα Jebel Toubkal (4167μ.).
Αναλυτικό πρόγραμμα: www.poa.gr, www.facebook.
com/poa.gr/

Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 2/2
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

16/4 Κνημίδα – Μονοπάτι των Σπηλαίων 1
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για τα Καμένα 
Βούρλα Φθιώτιδας. Πορεία στις πλαγιές της Κνημί-
δας αρχικά σε αραιή βλάστηση και στη συνέχεια σε 
πυκνό δρυοδάσος. Πρώτη στάση στην εντυπωσια-
κή σπηλιά του Χάρβαλη και στη συνέχεια στη βρύση 

Γιαννάκη, από το μπαλκόνι της οποίας η θέα προς 
την Εύβοια, την Όθρυ και τον Ευβοϊκό κόλπο είναι 
αξεπέραστη. Κατάβαση στον οικισμό Άλογο και με-
τάβαση με το πούλμαν στα Καμένα Βούρλα για φα-
γητό ή θερμό λουτρό. ΩΠ: 5, ΥΔ: 700, ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής από 7/4
Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης

1/5 Πρωτομαγιά: Μέγα Σπήλαιο – Φαράγγι Βου-
ραϊκού 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για την Ι.Μ. Μεγά-
λου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Επίσκεψη στη Μονή και 
κατόπιν πορεία σε κατηφορικό μονοπάτι μέχρι τον 
πανέμορφο οικισμό της Κάτω Ζαχλωρούς. Στη συνέ-
χεια, ήπια κατάβαση 13χλμ. από μονοπάτι μέσα στο 
φαράγγι του Βουραϊκού παράλληλα με τις γραμμές 
του οδοντωτού σιδηρόδρομου. Το μονοπάτι περνά 
μέσα από πλούσια εναλλασσόμενη βλάστηση, μικρά 
τούνελ και πάνω από γέφυρες του ποταμού με απί-
στευτη θέα στο ορμητικά νερά του, τα σμιλευμένα 
βράχια του και τους μικρούς καταρράκτες του. Κα-
τάληξη στο Διακοφτό, φαγητό και επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ: 5,5, ΒΔ: 1.
Εξοπλισμός: Φακός για τη διέλευση της σήραγγας.

Δηλώσεις συμμετοχής από 26/4 
Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

8/5 Μαίναλο: Σιλίμνα – Ελισσώνας – Χρυσοβίτσι 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Σιλί-
μνα Αρκαδίας, όπου θα συναντήσουμε τους συνο-
ρειβάτες από το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και 
Οικολόγων (ΣΑΟΟ), που θα μας υποδεχθούν με κε-
ράσματα και έκθεση φωτογραφίας. Πορεία σε καλο-
χαραγμένο μονοπάτι, πρόσφατα σηματοδοτημένο 
από τον ΣΑΟΟ, μέσα από το θαυμάσιο οροπέδιο 
του Φαλάνθου πλάι στην κοίτη του ποταμού Ελισ-
σώνα, τα υπέροχα ελατοδάση του χωριού Μανταί-
ικα και τη δασωμένη χαράδρα Στρίμα, με κατάληξη 
στο Χρυσοβίτσι. Προαιρετική επίσκεψη του Μουσεί-
ου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου. ΩΠ: 5–6, ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής από 28/4
Αρχηγοί: Χρήστος Χρυσάφης, Ιωάννα Πολύδερα

13-15/5 Νότια Πίνδος: Παχτούρι – Τσιγκόρι (1976μ.) 
– Μακριά Ράχη Κοκκινόβρυση Νεράιδας (2060μ.) 3
Εξόρμηση της Περιφέρειας Ορειβατικών Συλλόγων 
Αττικής και Ευβοίας.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:30 από Mενίδι και 
στις 17:00 από Ομόνοια για Νεράιδα Τρικάλων. Δια-
νυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στο Παχτούρι (960μ.) και ανά-
βαση στην κορυφή Τσιγκόρι (1976μ.) μέσα από πα-
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νέμορφο πετρόχτιστο μονοπάτι λαξευμένο στα βρά-
χια. Συνέχιση της πορείας σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α’: Πορεία στην κορυφογραμμή, ανάβαση 
στην κορυφή Παχτουρνιάσκα (2020μ.), διάσχιση της 
Μακριάς Ράχης (μέγιστο υψόμετρο: 1977μ.) και κα-
τάβαση στην τοποθεσία Γεφύρι Αλεξίου (600μ.). ΩΠ: 
10-11, ΒΔ: 3.
Ομάδα Β’: Κατάβαση στο Αρματωλικό (850μ.). ΩΠ: 
8, ΒΔ: 3.
Προώθηση όλων των συμμετεχόντων/ουσών στην 
Αθαμανία για τη διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές.
Κυριακή: Προώθηση στην Πύρρα (1000μ.) και, μέσα 
από ελατοδάσος, ανάβαση στην κορυφή Κοκκινό-
βρυση (2060μ.) του συγκροτήματος της Νεράιδας. 
ΩΠ: 6. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.

Δήλωση συμμετοχής από: 29/4
Αρχηγός ΠΟΑ: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

15/5 Μέθανα: Κουνουπίτσα – Χέρωμα Μπούκωρε – 
Κιαφαντέρι –  Μούσκες – Άγιος Νικόλαος 1
Πεζοπορία στα Μέθανα και στο αρχαίο μονοπάτι 
Χερώμα Μπούκωρε, που στα αρβανίτικα σημαίνει 
«όμορφο βουνό».
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κουνουπίτσα 
Μεθάνων. Πορεία πάνω σε φαρδύ ανηφορικό καλ-
ντερίμι με θέα όλο τον Σαρωνικό και κατάληξη σε εύ-
φορο οροπέδιο που φημίζονταν για τα αμπέλια του, 
ενώ τώρα πια είναι καλυμμένο από πυκνό πευκόδα-
σος. Κατάβαση προς τον Σταυρόλογγο, την καρδιά 
των βουνών των Μεθάνων, με θέα νότια στο βάθος 
προς τα βουνά του Γαλατά, μέχρι το Κιαφαντέρι, 
το άλλο μεγάλο οροπέδιο, και το κεντρικό καλτερίμι 
των Μεθάνων. Κατηφορική πορεία σε φαρδύ, καλο-
φτιαγμένο καλντερίμι προς τον Μακρύλογγο (Πάνω 
Μούσκα) και, ακολουθώντας τις πινακίδες, μέχρι 
Κάτω Μούσκα. Συνέχιση της κατάβασης μέσα σε 
ρεματιά, στο παλιό, σχετικά απότομο, μονοπάτι το 
οποίο κινείται πλάι στο βαθύ ρέμα, με κατάληξη στη 
θάλασσα και το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου. ΩΠ: 
4-4:30, ΥΔ: +500μ./-700μ., ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής από 5/5 
Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

21-22/5 Στα άγνωστα μονοπάτια του Ερύμανθου 4 
Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Καλέντζι Αχα-
ΐας. Ανάβαση από δασικό δρόμο και μονοπάτι στην 
θέση Κάθισμα. Στη συνέχεια, μέσα από εντυπωσιακό 
μονοπάτι κάτω από τις ορθοπλαγιές του Προφήτη 
Ηλία και περνώντας αμέτρητους καταρράκτες, κα-
τάληξη στις στάνες στο Μαυρολιθάρι, κάτω από το 
διάσελο του Ωλενού, όπου και η διανυκτέρευση σε 
σκηνές. ΩΠ: 7, ΥΔ: 900μ., ΒΔ: 4.

Κυριακή: Ανάβαση στο διάσελο και κατόπιν στην κο-
ρυφή του Ωλενού (2221μ.). Επιστροφή στο διάσελο 
και, από θαυμάσιο μονοπάτι, κατάβαση μέχρι το χω-
ριό Τσαπουρνιά. ΩΠ: 7, ΥΔ: +500μ./-1300μ., ΒΔ: 4.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό (μεταφέρεται 
από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες).

Δήλωση συμμετοχής από: 10/5
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

28/5 Παρνασσός: Λιάκουρα από Αχλαδίτσα – Βε-
λίτσα 3
Διαδρομή για ορειβάτες με γερά πόδια και διάθεση 
για μια πραγματικά αλπική εμπειρία. 
Σάββατο: Συνάντηση στην πλατεία της Άνω Τιθορέ-
ας στις 07:00 (μετακίνηση με ίδια μέσα). Πορεία σε 
μονοπάτι προς τη σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου 
και το ξέφωτο της Αχλαδίτσας, και, κατόπιν, από γι-
δόστρατο μέσα από λούκι, μέχρι την κορυφογραμμή 
στα 2000μ. περίπου. Διάσχιση της εντυπωσιακής 
κορυφογραμμής μέχρι τις κορυφές Σέσι (2152μ.) και 
Καλόγερος (2327μ.) και, κατόπιν, περνώντας από το 
οροπέδιο Λυκέρι, ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή 
του Παρνασσού, τη Λιάκουρα (2455μ.). Κατάβα-
ση της χαράδρας της Βελίτσας και του μονοπατιού 
προς το Δίρεμα, με κατάληξη στην πλατεία της Άνω 
Τιθορέας. ΩΠ: 12, ΥΔ: 2500μ., ΒΔ: 3.

Δήλωση συμμετοχής από 23/5 
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

29/5 Παρνασσός: Αγόριανη – Δελφοί 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Αγόριανη 
(Επτάλοφο) Παρνασσού. Πορεία κατά μήκος του ευρω-
παϊκού μονοπατιού Ε4, που διασχίζει τον Παρνασσό 
με κατεύθυνση από Β προς Ν, μέσα από όμορφα ελα-
τοδάση. Κατάληξη στους Δελφούς από το αρχαίο μο-
νοπάτι, με εκπληκτική θέα στην κοιλάδα του Πλειστού. 
Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 6, ΒΔ: 1. 

Δήλωση συμμετοχής από 18/5 
Αρχηγός: Αλέξανδρος Μανόπουλος

5/6 Εύβοια: Φαράγγι Σχινοδαύλειας 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Αγ. Δημήτριο 
Καρύστου. Διάσχιση του φαραγγιού της Σχινοδαύ-
λειας από εντυπωσιακό μονοπάτι στη πλαγιά του, 
με κατάληξη την υπέροχη ομώνυμη παραλία για 
μπάνιο και φαγητό. ΩΠ: 3, ΥΔ: +100μ./-300μ., ΒΔ: 1

Δήλωση συμμετοχής από 26/5
Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

3-5/6 Όλυμπος: Σκούρτα – Οροπέδιο Μουσών3 ή 4
Μια μοναδική διαδρομή στα άγρια, απάτητα μέρη 
του Ολύμπου με εκπληκτικά σημεία θέας.
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Παρασκευή: Αναχώρηση με ΙΧ για Καρίτσα Πιερίας 
(243μ.). Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα στον Άγιο Βα-
σίλειο.
Σάββατο: Πορεία πάνω σε μια πανέμορφη ράχη μέ-
χρι την κορυφή της Σκούρτας (2475μ.) και, από το 
Λαιμό, μέχρι στο οροπέδιο των Μουσών για τη δι-
ανυκτέρευση στο καταφύγιο Αποστολίδη (2700μ.) ή 
σε αντίσκηνα. ΩΠ: 10-12, ΥΔ: 2500μ., ΒΔ: 3 ή 4.
Κυριακή: Από τη Σκούρτα, κατάβαση από άλλη πα-
νέμορφη ράχη μέχρι τους καταρράκτες του ρέμα-
τος Αραπλάκου (ή Αράπη) για μπάνιο, κατόπιν στη 
Δέση, με κατάληξη στον Αγ. Βασίλειο. ΩΠ: 10, ΥΔ: 
-2500μ., ΒΔ: 3 ή 4.
Εξοπλισμός: Κράνος και κατασκηνωτικό υλικό.

Δήλωση συμμετοχής από 23/5
Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη

10-13/6 Αγ. Πνεύματος: Άγραφα: Βουτσικάκι (2152Μ.) 
– Καζάρμα (1977Μ.) – Μπορλέρο (2017μ.) 1 & 2
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για τη λίμνη 
Πλαστήρα, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενώνα.
Σάββατο: Ορειβατική ομάδα: Προώθηση στο κατα-
φύγιο Αγράφων και ανάβαση στην κορυφή Βουτσικά-
κι (2152μ.) με θαυμάσια θέα στη λίμνη και στην υπό-
λοιπη οροσειρά των Αγράφων. Συνέχιση της πορείας 
στην κορυφογραμμή, κατάβαση μέχρι το διάσελο με 
τη Καζάρμα (1977μ.) και ανάβαση σ’ αυτήν. Κατάβα-
ση από μονοπάτι μέχρι το χωριό Φυλακτή και επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. ΩΠ: 7, ΥΔ: 1000μ., ΒΔ: 2.
Πεζοπορική ομάδα: Προώθηση στο καταφύγιο 
Αγράφων και κατάβαση μέσα από ελατοσκέπαστο 
μονοπάτι κατάβαση μέχρι το χωριό Μπελοκομίτης. 
Στη συνέχεια κατάβαση μέχρι τις όχθες της λίμνης 
Πλαστήρα και, με παρόχθια πορεία, κατάληξη στο 
φράγμα της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ΩΠ: 
5, ΥΔ: -700μ., ΒΔ: 1.
Κυριακή: Ορειβατική ομάδα: Προώθηση στον οικι-
σμό Ζυγογιαννέικα και ανάβαση μέχρι το καταφύγιο 
του Ελατάκου, συνέχιση προς τις Πόρτες Αγράφων 
και ανάβαση του κώνου του Μπορλέρου (2017μ.) μέ-
χρι την κορυφή. Κατάβαση από την κορυφογραμμή 
μέχρι τον οικισμό του Έλατου και επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. ΩΠ: 6,  ΥΔ: 1000μ., ΒΔ: 2.
Πεζοπορική ομάδα: Προώθηση στον οικισμό Ζυγο-
γιαννέικα και ανάβαση μέχρι το καταφύγιο του Ελατά-
κου. Κατάβαση από ελατοσκέπαστο μονοπάτι προς 
τη θέση Παρατηρητήριο κι από εκεί μέχρι το φράγμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ΩΠ: 5, ΥΔ: 600μ., ΒΔ: 1. 
Δευτέρα: Κοινή πορεία των 2 ομάδων: Προώθηση 
στο χωριό Κερασιά και, από δασικό δρόμο και μο-
νοπάτι, πορεία προς την εκπληκτική Καμάρα Αν-
θοχωρίου, ένα αριστουργηματικό, καλοδιατηρημένο 

πέτρινο γεφύρι με πολλαπλά καταρρακτάκια και 
γούρνες. Στη συνέχεια κατάβαση μέσα από το πα-
νέμορφο φαράγγι του Ανθοχωρίου μέχρι το ομώνυ-
μο χωριό. Φαγητό στην περιοχή κι επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ: 5, ΥΔ: +500μ./-700μ., ΒΔ: 1.

Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 9/5 
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης , Πηνελόπη Παρα-

σκευοπούλου, Ράνια Χατζηδάκη

19/6 Εύβοια: Ξεροβούνι – Κόνισμα – Στρόπωνες – 
Χιλιαδού 1 ή 2 
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Στενή Ευβοίας – 
Ράχη Συκά. Πορεία σε μονοπάτι στα ριζά του Ξερο-
βουνίου μέχρι τη θέση Κόνισμα και, από παλιά μονο-
πάτια μέσα από τα χωράφια των Στροπώνων, που 
πρόσφατα ανοίχτηκαν, κατάληξη στο ζωντανό χω-
ριό των Στρωπώνων. Προαιρετική πορεία για άλλες 
2,5 ώρες μέσα από το πανέμορφο ρέμα των Στρω-
πώνων μέχρι τη διάσημη παραλία της Χιλιαδούς ή, 
εναλλακτικά, μετάβαση εκεί με το πούλμαν. Μπάνιο 
και φαγητό στη Χιλιαδού και επιστροφή στην Αθήνα. 
ΩΠ: 5, ΥΔ: +200μ./-800μ., ΒΔ: 1. Μαζί με το ρέμα 
των Στροπώνων: ΩΠ: 7,5, ΥΔ +200μ./-1100μ., ΒΔ: 2.

Δηλώσεις συμμετοχής από 9/6
Αρχηγός: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

24-26/6 Διάσχιση Κρικελοπόταμου – Πανταβρέχει 1
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Δομνίστα 
Ευρυτανίας, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια 
ή σκηνές.
Σάββατο: Ομάδα river trekking: Από τη γέφυρα του 
Κρικελοπόταμου, πορεία μέσα στο ποτάμι μέχρι τη 
Ροσκά. ΩΠ: 7, ΥΔ: 200μ., ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα: Πορεία από το παλιό μονοπάτι 
μέχρι τη Σκοπιά και, κατόπιν, από παλιά πετρόχτιστα 
μονοπάτια, με κορυφαίο το εντυπωσιακότατο «Κω-
λουγλέπ» μέχρι τη Ροσκά. ΩΠ: 8, ΥΔ: 1300μ., ΒΔ: 3.
Διανυκτέρευση όλων των συμμετεχόντων/ουσών στη 
Ροσκά σε σκηνές που θα μεταφερθούν με αγροτικό.
Κυριακή: Κατάβαση του Κρικελοπόταμου μέχρι το 
περίφημο Πανταβρέχει και κατόπιν μέχρι τη γέφυρα 
Μπακογιάννη. Προώθηση στο Μεγάλο Χωριό για φα-
γητό. ΩΠ: 5, ΥΔ: ασήμαντη, ΒΔ: 1.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό, δεύτερα παπού-
τσια για τη διάσχιση στο ποτάμι.

Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 27/5
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης,  
Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

Στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.poa.gr,  
υπάρχει το περιοδικό μας με όλα τα άρθρα και  

φωτογραφικό υλικό από τις εκδρομές μας.
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Μ ια πολύ ιδιαίτερη πεζοπορία πραγματο-
ποίησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νι-

κολάου την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 στην πε-
ριοχή του οροπεδίου Γιους Κάμπος (κάμπος της 
Ηούς, της Αυγής κατά την ελληνική μυθολογία) στο 
Αμάρι Ρεθύμνου κοντά στο Σπήλι. Το μικρό αυτό 
πανέμορφο οροπέδιο είναι ένας απέραντος λου-
λουδότοπος, όπου αυτή την εποχή φύονται διά-
φορα είδη ορχιδέας και κυρίως η κόκκινη τουλί-
πα (Tulipa doefleri), ενδημική της περιοχής.

Για άλλη μια φορά ήταν μια πεζοπορία, που 
ξεκίνησε σε άσχημες καιρικές συνθήκες με δυνα-
τούς ανέμους και καταιγίδες τις πρωινές ώρες. 
Επίσης τα μηνύματα, που ερχόταν για τις τουλί-
πες λίγες μέρες πριν, ήταν αποθαρρυντι-
κά. Είναι δύσκολο να σκέφτεσαι ότι 
θ’ απογοητεύσεις μια ομάδα, 
που έρχεται με προσδοκί-
ες κι ακόμα περισσότερο, 
όταν τους μαλώνεις εκ 
των προτέρων να μην 
κόψουν επ’ ουδενί λόγω 
λουλουδάκια, γιατί είναι 
προστατευόμενα και  
μεγάλης οικολογικής ση-
μασίας.

Μια ομάδα, την οποία 
το λεωφορείο μας συγκε-
ντρώνει σιγά-σιγά από διά-
φορα μέρη (Νεάπολη, Λατσίδα, 
Ηράκλειο, Σπήλι) κι η Δέσποινα δί-
πλα μουρμουρά «αστικό γίναμε». Τελικά 
φτάνουμε στην είσοδο του οροπεδίου με καθυστέ-
ρηση. Εκεί μας περιμένει η οδηγός μας, η Στεφα-
νία Παπαδάκη απ’ τη Ζάκρο, που τα τελευταία 
χρόνια ζει στο Ρέθυμνο, με μια παρέα από Ρέθυ-
μνο και μια μικρή ομάδα από τον Ε.Ο.Σ. Μοιρών. 
Συνολικά 47 άτομα.

Η πεζοπορία ξεκινά. Περπατάμε παράλλη-
λα με το ρέμα της Αγίας Φωτιάς. Στις όχθες του 
βλέπουμε ήδη τα πρώτα λουλουδάκια. Όμως 
εμείς θα κινηθούμε ανηφορικά με στόχο να ανέ-

βουμε στην κορφή του Βορίζη. Ελεύθερη ανάβα-
ση με δυνατές ριπές αέρα, που δυσχεραίνουν το 
βήμα, αλλά σύντομα πιάνουμε την κορφή. Εδώ ο 
αέρας λυσσομανά και φοβόμαστε μην παρασύρει 
κανένα στον απότομο γκρεμό. Εκείνη που καθό-
λου δε φοβάται είναι η αρχηγός μας, η Στεφανία, 
που άνετη πατάει στα κάθετα βράχια στην άκρη 
του βουνού και μας ξεναγεί: «Εδώ είναι ο Βορί-
ζης στα 878 υψόμετρο, όνομα που βγαίνει απ’ το 
«βορίζω», που σημαίνει φαίνομαι από παντού. Τα 
χωριά στο βάθος είναι Δαφνές, Δαριβιανά, Μυ-
ξορουμα, Κοξαρέ κι ακριβώς από κάτω μας, το 
Σπήλι. Τα γύρω βουνά είναι …». Κανονικό μάθημα 
γεωγραφίας με τα ονόματα όλων των κορφών, 

μικρών και μεγάλων, με τα φαράγγια και 
τα ρέματα. Εγώ συγκράτησα λίγα 

και σας τα αναφέρω: Μια κορ-
φή πίσω μας ήταν ο Σωρός, 

που έχουμε ανέβει σαν Σύλ-
λογος πριν από κάποια 
χρόνια, στο βάθος φαί-
νεται, παρά τη σκόνη, 
αγέρωχος ο χιονισμένος 
Ψηλορείτης, ενώ απ’ 
την άλλη μεριά το ψηλό 
εντυπωσιακό βουνό εί-

ναι ο Κέδρος, το πιο ψηλό 
βουνό της περιοχής.
Κατεβαίνουμε τον Βορίζη, 

βρίσκουμε πάλι το ρέμα με το 
γάργαρο νερό και τις πλήθος ορ-

χιδέες και περπατάμε δίπλα του ως την 
εντυπωσιακή είσοδο του φαραγγιού της Αγίας 
Φωτιάς, όπου αυτό χύνεται. Κατόπιν  περνάμε 
απέναντι, για να ανέβουμε στην κορφή Κάπο. 
Κάποιοι στην ομάδα δείχνουν έναν εκνευρισμό, 
ειδικά όταν ο Γιώργος, το πειραχτήρι της παρέ-
ας, ανακαλύπτει έναν περιφραγμένο χώρο, όπου 
φαίνονται να ανθίζουν τουλίπες και γυρίζει με 
φωτογραφίες. Όλοι θέλουν να πάνε κατά κει. Η 
αρχηγός μας διαβεβαιώνει ότι θα δούμε αρκετές 
στη συνέχεια. 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πεζοπορία στο οροπέδιο Γιους Κάμπος στο Αμάρι Ρεθύμνου
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Έτσι κάπως παίρνουμε την ανηφόρα για τον 
Κάπο. Ευτυχώς εδώ ο αέρας κόβει. Στην πορεία 
προς την κορφή βρίσκουμε πετρόκτιστα απομει-
νάρια ανθρώπινης κατοίκησης. Τα τελευταία μέ-
τρα οι βράχοι γίνονται απότομοι και χρειάζεται 
να βάλουμε και τα χέρια στο σκαρφάλωμα. Στην 
κορφή του βουνού, στα 914 μέτρα, μας καλωσορί-
ζει ένα κεραυνόπληκτο κολωνάκι κι ανάμεσα στα 
βράχια χτισμένο από ντόπια πέτρα, τόσο που εί-
ναι δύσκολο να το ξεχωρίσεις, το μικρό εκκλησά-
κι του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς οροφή, αλλά με 
το μεταλλικό σταυρό του, με την κόγχη του ιερού 
και μ’ ένα καντηλάκι στο εσωτερικό, σημάδι ότι 
δέχεται ακόμα προσκυνητές. Εδώ ακολουθεί ένα 
μικρό μάθημα Ιστορίας από τη Στεφανία: «Πίσω 
μας είναι ο Κέδρος (1776 μ), που τελεί υπό την 
προστασία του δικτύου Natura, γιατί είναι σημα-
ντικό για τη χλωρίδα και την πανίδα του. Αλλά 
να πούμε και κάτι σημαντικό εδώ, το οφείλουμε 
στους προγόνους μας: όταν έγινε η απαγωγή του 
Κράϊπε τον Απρίλη του 44, η ομάδα των ανταρ-
τών, που τον απήγαγε πέρασε και από την περιο-
χή. Οι Γερμανοί ρώτησαν στα χωριά γύρω απ’ το 
βουνό, τα λεγόμενα Κεδροχώρια, για την πορεία 
τους, αλλά επειδή κανείς δε μίλησε, λεηλάτησαν 

και κατέκαψαν 8 ολόκληρα χωριά και σκότωσαν 
165 κατοίκους».

Η ώρα περνάει και η ομάδα κατεβαίνει με 
προσοχή τα απότομα βράχια του Κούπου και 
«προσγειώνεται» στην απέναντι της εκκίνησης 
μεριά του Γιους Κάμπου. Εδώ στα απέραντα 
καλλιεργημένα χωράφια, η tulipa doefler βα-
σιλεύει και βάφει στα κόκκινα την περιοχή. Τι 
τυχεροί, που είμαστε να την αντικρίσουμε στην 
πλήρη άνθισή της! Μια βδομάδα πριν, μια βδομά-
δα μετά, ίσως να μην είχαμε αυτή τη χαρά. Ίσως 
να είναι το άστρο της ξεχωριστής αρχηγού μας, 
της Στεφανίας Παπαδάκη, που με καλή διάθεση 
κι υπομονή, μας οδήγησε. Μια γνήσια και λαμπε-
ρή προσωπικότητα με αγάπη για το βουνό και τη 
φύση, που έκανε μια μέρα, που φαινόταν τόσο 
δύσκολη να εξελιχτεί όμορφη, χαμογελαστή και 
πολύχρωμη!

Δε χρειάζεται να πω ότι όλοι ξεχύθηκαν σαν 
παιδάκια να φωτογραφηθούν ανάμεσα στις 
τουλίπες, αλλά χωρίς ωστόσο κανείς να κόψει 
ούτε μία! Μια μέρα μετά η σελίδα της ομάδας του 
Ορειβατικού στο facebook ξεχειλίζει από λουλού-
δια: τουλίπες, ορχιδέες, ίριδες κι άλλα, καθώς και 
όμορφες αναμνήσεις!!!
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Έφτασε και η γιορτή της Εθνικής Παλιγγενε-
σίας και για το Σύλλογο ετίθετο το αμείλι-

κτο ερώτημα τώρα που τα μέτρα έγιναν πιο ελα-
στικά ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΛΑΣΟΥΜΕ;

Χάρτες βγήκαν από τα ντουλάπια προγράμμα-
τα παρελθόντων ετών ανασύρθηκαν και ο κλήρος 
έπεσε στην Τριχωνίδα. Το Εφορείο Εκδρομών (βλέ-
πε Μάγια) ανάλαβε να προετοιμάσει την εκδρομή. 
Οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα.

Την Παρασκευή 25/3/22 αναχωρήσαμε στις 
8.00 π.μ. από την πλατεία Μεταξουργείου μιας 
και το κέντρο ήταν κλειστό λόγω παρέλασης. Κά-
ναμε μια μικρή στάση για καφέ στην Ακράτα.

Όταν φτάσαμε στην περιοχή της λίμνης Τρι-
χωνίδας ξεκινήσαμε την περιήγησή μας. Πρώτη 
στάση το χωριό Παραβόλα όπου βρίσκεται το 
κάστρο Βουκάτιο. Σώζονται τα ερείπια των τει-
χών της ακρόπολης με στρογγυλούς πύργους 
και τμήμα των τειχών της πόλης που απλώνο-
νταν χαμηλότερα. Τα τείχη είναι κτίσματα του 
τέταρτου αιώνα π.Χ. ενώ οι ημικυκλικοί και τε-
τράγωνοι πύργοι είναι των βυζαντινών χρόνων. 

Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η βυζαντινή εκκλησία 
της Παναγίας του Κάστρου και δίπλα το σύγχρο-
νο νεκροταφείο. Ακολουθήσαμε τον παραλίμνιο 
δρόμο που μας οδήγησε στην επόμενη στάση το 
χωριό Μυρτιά με τον παλιό νερόμυλο και τον κα-
ταρράκτη.

Τελευταία επίσκεψη ήταν στο χωριό της Αγίας 
Σοφίας με το σύμπλεγμα ναών του Αγίου Νικολά-
ου και των Ταξιαρχών του 13ου αιώνα και ερείπια 
του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας. Εκεί δημιουρ-
γήθηκαν δύο ομάδες οι περιηγητική και η πεζοπο-
ρική. Η πρώτη ομάδα έφαγε ένα πρόχειρο γεύμα 
και προωθήθηκε με το πούλμαν στο ξενοδοχείο 
Αλθαία.

Η δεύτερη ομάδα μετέβηκε από μονοπάτια και 
αγροτικούς δρόμους στο ξενοδοχείο «Αλθαία» στο 
Πετροχώρι περνώντας από τους καταρράχτες 
Μοκιστιανού.

Το Σάββατο 26/03 οι πεζοπόροι προωθήθη-
καν ως τον χωριό Δρυμώνα. Εκεί τους συνάντη-
σε ο οδηγός βουνού που τους οδήγησε σε μία 
κυκλική πορεία 4 ωρών γύρω από το χωριό. 

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
25/03/2022 Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Φ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

του Νίκου Νίντου
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Στο χωριό οι πεζοπόροι γευμάτισαν σε τοπική 
ταβέρνα και περίμεναν το πούλμαν με τους πε-
ριηγητές που επισκέφτηκαν την αρχαία Στρά-
το με την αγορά και το αρχαίο θέατρο όπου 
εκτελούνταν αναστηλωτικές εργασίες. Σε άλλη 
τοποθεσία στο ίδιο χώρο υπάρχει ο ναός του 
Στρατίου Διός του 4ου αιώνα π.Χ. που υπήρ-
ξε το λατρευτικό και πολιτικό κέντρο όλων των 
Ακαρνάνων. Επισκέφτηκαν την λίμνη Λυσιμαχεία 
και γευμάτισαν στο Αγρίνιο. Επέστρεψαν νωρίς 
το απόγευμα στο Θέρμο και αφού παρέλαβαν 
την πεζοπορική ομάδα όλοι μαζί επέστρεψαν 
στο ξενοδοχείο.

Την Kυριακή 27/03 η πεζοπορική ομάδα κα-
τέβηκε από χωματόδρομο που ξεκίναγε από το 
ξενοδοχείο και πραγματοποίησε χαλαρή πορεία 
δίπλα στην λίμνη Τριχωνίδας έως την παραλία 
Σιταράλωνα. Στην συνέχεια με την περιηγητική 
ομάδα επισκέφτηκαν το Θέρμο όπου βρίσκεται η 
πλατεία του Κοσμά του Αιτωλού και το Αρχαιο-
λογικό μουσείο. Λίγο πιο έξω βρίσκεται και το Αρ-
χαίο Θέρμο του οποίου η ιστορία ξεκινάει από την 
εποχή του χαλκού όπου ξεναγηθήκανε από τον 
καθηγητή Γιώργο Χριστόπουλο.

Όλοι μαζί oi εκδρομείς γευμάτισαν στο Θέρμο 
και πανευτυχείς για τις ωραίες ημέρες που πέρα-
σαν πήραν τον δρόμο της επιστροφής.

Υ.Γ. Μπορεί να μη παρελάσαμε αλλά αυτή η εκδρο-
μή για πολλούς λόγους θα μας μείνει αξέχαστη.
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Ιανουάριος 2022

9/1/2022 Σαλαμίνα
Από την Πλατεία Αιαντείου (50 μ) με πορεία νό-
τια πεζοπορώντας σε πυκνό πευκοδάσος φτά-
σαμε στην κορυφή Ντάρνιζα (340 μ) με θέα όλο 
τον Σαρωνικό και τα παράλια της Πελοποννήσου. 
Από εκεί με ίδια κατεύθυνση κατηφορίσαμε στο 
οροπέδιο Γκίνανι όπου υπήρχαν υπολείμματα με-
σαιωνικού οικισμού καθώς και το σταυροειδές εκ-
κλησάκι Αγίου Γεωργίου και Αγίου Δημητρίου (15ος 
αιώνας). Πεζοπορώντας δίπλα στην ακτογραμμή 
διασχίσαμε την κοιλάδα Λαμπανό προς την Μυκη-
ναϊκή ακρόπολη των Κανακίων που εκεί ήταν το 
βασίλειο του μυθικού Αίαντα και από το μονοπάτι 
στην κοίτη του αρχαίου ποταμού Βωκαρού κατα-
λήξαμε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στα 
Λεμόνια.

22/1/2022 Β. Ταΰγετος  
(Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας)
Από το καταπράσινο χωριό Καστόρι Λακωνίας 
(500 μ.), γνωστό για το φαράγγι του ποταμού 
Κάστορα, τις πηγές του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου 
Μάμα και του Κάρδαρη, το Μαρμαρογέφυρο, την 
Παναγιά τη Μισοσπορίτισσα, και το Μοναστήρι 
της Παναγίας στην περιοχή Καστρί, ανεβήκαμε 

στη κορυφή Ξεροβούνα (1395 μ.) διασχίζοντας το 
υπέροχο δάσος του Β. Ταΰγετου και επιστρέψαμε 
στο Καστόρι όπου σε παραδοσιακή Ταβέρνα κό-
ψαμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου.

Την Τετάρτη 26/1/2022 πραγματοποιήθηκε η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του 
συλλόγου στο Εμπορικό και Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Πειραιά.

29/1/2022 Ολίγυρτος
Με αφετηρία το χωριό Λαύκα Κορινθίας (694 μ.) 
ξεκίνησαν δύο ομάδες η πρώτη πραγματοποίησε 
ανάβαση στην κορυφή Σκίπιζα (1.935 μ.) και η 
δεύτερη μέχρι το διάσελο Κανδήλας (1.200 μ.).

Φεβρουάριος 2022

6/2/2022 Σαϊτάς
Από το Μάτι χωριό Μάτι Κορινθίας (800 μ.). έγινε 
η ανάβαση στην Κορυφή (1.812 μ.) και κατάβαση 
στο χωριό Δάρα Αρκαδίας (800 μ.).

12/2/2022 Μαίναλο (Τρίπολη-Ροεινό)
Με αφετηρία τις φυλακές της Τριπόλεως ξεκινή-
σαμε την πεζοπορία μας και περνώντας από το 
Περιθώρι, το ρέμα Σκαφιδιάς και τις παρυφές του 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Φ.Ο.Π.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

του Παναγιώτη Παύλου
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Αϊντίνη καταλήξαμε στο πα-
ραδοσιακό χωριό Ροεινό Αρ-
καδίας (1.100 μ.).

20/2/2022 Παρνασσός  
(Κούβελος)
Από την Δαύλεια Βοιωτίας και 
το ιστορικό μοναστήρι της κοίμη-
σης της Θεοτόκου Ιερουσαλήμ (880 
μ.) πραγματοποιήθηκε ανάβαση στη 
Κορυφή (1.905 μ.) περνώντας από το λιβάδι του 
Κούβελου και την πηγή Ακρινό νερό (1.750 μ.). Η 
κατάβαση έγινε από την ίδια διαδρομή.

27/2/2022 Βρούστι Αργολίδας
Από το χωριό της Αργολίδας Βρούστι, χτισμένο 
σε υψόμετρο 650 μέτρων πάνω στον ορεινό όγκο 
Λογκάκι ξεκίνησε η πεζοπορία μας ακολουθώντας 
το μονοπάτι μέχρι την Αγία Ρουσαλή (572 μ.) που 
είναι χτισμένη μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά με από-
κρημνο βράχο και καταλήξαμε στον οικισμό Χούνη 
(187 μ.). Με το λεωφορείο μεταβήκαμε στο Ναύ-
πλιο για φαγητό και περιήγηση στα όμορφα σο-
κάκια.

5/3/2022 Σκοτεινή Ευβοίας
Από το χωριό Άνω Σέτα (760 μ.) και αφετηρία το 
εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας Αμπουδιώτισσας (850 
μ.) πραγματοποιήθηκε ανάβαση στην κορυφή 
(1362 μ.), με αρκετό κρύο και ομίχλη και κατάβα-
ση από την ίδια διαδρομή. Με το λεωφορείο μετα-
βήκαμε στην Αμάρυνθο για φαγητό.

13/3/2022 Φαρμακάς
Με αφετηρία το χωριό Γυμνό 
Αργολίδας (430 μ.) πραγμα-
τοποιήθηκε ανάβαση στην 
Κορυφή Αβύζες (1.607 μ.) 

του χιονισμένου Φαρμακά, 
του γίγαντα που χωρίζει στα 

βορειοδυτικά την Αργολίδα από 
την ορεινή Κορινθία και κατάβαση 

από την ίδια διαδρομή.

19/3/2022 Δερβενάκια
Από τα ιστορικά Δερβενάκια (404 μ.) ακολουθή-
σαμε το μονοπάτι του Νικηταρά περνώντας από 
το φράγκικο κάστρο του Αγίου Βασιλείου (580 μ.), 
το οποίο χτίστηκε από τους Φράγκους λίγο μετά 
την κατάκτηση της Πελοποννήσου το 1205 μ.Χ., το 
Στεφάνι (895 μ.) με θέα το Ναύπλιο, τον Αργοσα-
ρωνικό, τα βουνά της κεντρικής Πελοποννήσου και 
τον λόφο της Δραγατούρας, όπου από το 1967 
στεγάζεται το Αστεροσκοπείο Στεφανίου και θα 
καταλήξαμε στο ιστορικό χωριό Αγιονόρι (532 μ.) 
με το σωζόμενο μικρό υστεροβυζαντινό κάστρο.

3/4/2022 Μυστράς
Από το χωριό του Μυστρά (310 μ.) ξεκίνησε η πε-
ζοπορία σε λιθόστρωτο καλοδιατηρημένο καλντε-
ρίμι και ανάβασή μας μέχρι τη θέση Σέλα (1.120 
μ.) περνώντας από τον οικισμό της Ταϋγέτης (704 
μ.). Από την Σέλα ξεκίνησε η κατάβασή μας προς 
το ρέμα της Δαμασκηνιάς περνώντας από τον 
εγκαταλειμμένο οικισμό Περγαντέικα (840 μ.) την 
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Ι. Μ. Φανερωμένης. Συνεχίσαμε την πορεία μας 
στο εντυπωσιακό φαράγγι της Λαγκάδας και κα-
ταλήξαμε στο όμορφο Παρόρι (280 μ.).

9/4/2022 Γουλινάς (Φθιώτιδα)
Από το χωριό Άνω Καλλιθέα Σπερχειάδας 
(8.400μ.). Ανάβαση από διαδρομή κατάφυτη από 
δρύες, βελανιδιές, πλατάνια και έλατα στην κορυ-
φή του Γουλινά (1.467 μ.) με θέα στην Οίτη, Γκιώ-
να, Βαρδούσια, Γραμμένη Οξιά, Βελούχι, Άγραφα 
και τον Όλυμπο. Ακολουθώντας την ίδια διαδρομή 
κατεβήκαμε στην Άνω Καλλιθέα.

30/4/2022 Λιβαδάκι Κορινθίας
Στο χωριό Φενεός Κορινθίας (900 μ.) αποβιβάσθηκε 
η Ορειβατική ομάδα η οποία πραγματοποίησε ανά-
βαση στις κορυφές Λιβαδάκι (1.836 μ.) και Τούρλα 
(1.873 μ.) και κατάβαση στην Κάτω Ταρσό. Η Πεζο-
πορική ομάδα προωθήθηκε με το λεωφορείο στην 
Κάτω Ταρσό (1.030 μ.). («Μετέωρα της Κορινθίας», 
ονομασία που πήρε από τα πανύψηλα βουνά που 
έχουν λαξευτεί μέσα στους αιώνες μοιάζουν με 
αυτά των Μετεώρων) και πραγματοποίησε πορεία 
μέχρι την Παναγιά του Βράχου (1.150 μ.) και τους 
Αγ. Ταξιάρχες (1.300 μ.). Και οι δύο ομάδες συνα-
ντήθηκαν στην Κάτω Ταρσό για την επιστροφή.

Μάιος

7/5/2022 Καλλίδρομο
Αφετηρία η ιστορική Ι. Μ. Δαμάστας (600 μ.), την 
οποία και επισκεφθήκαμε πριν την έναρξη της πο-

ρείας. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, η Ορειβατική, 
η οποία πραγματοποίησε ανάβαση στην κορυφή 
Γκιόζα (1.399 μ.) και κατάβαση στο Ελευθεροχώρι 
(740 μ.) και η Πεζοπορική, η οποία ακολούθησε 
την διαδρομή μέχρι την πανέμορφη Λίμνη Νευρό-
πολης (1.179 μ.) και κατάληξη στο Ελευθεροχώρι 
(740 μ.).

15/5/2022 Τριανταφυλλιά-Λίμνη Δόξα
Φτάνοντας στο διάσελο Φράγκα (1.000 μ.) η ορει-
βατική ομάδα ξεκίνησε την ανάβαση της στην κο-
ρυφή Τριανταφυλλιά (2.109 μ.) και αφού πέρασε 
από το διάσελο του Κυνηγού (1.500 μ.) κατέληξε 
στη Λίμνη Δόξα.

Η Πεζοπορική ομάδα, προωθήθηκε μέχρι τη 
Λίμνη Δόξα και θα ακλούθησε κυκλική διαδρομή 
περνώντας από την Τουρκόβρυση (1.186 μ.) και 
καταλήγοντας στο μοναστήρι του Αι Γιώργη. Συ-
νάντηση και των δύο ομάδων και επιστροφή στην 
Αθήνα.

22/5/2022 Παρνασσός (Χαράδρα Βελίτσας)
Από την Ιερά Μονή Παναγιάς Οδηγήτριας (500 μ.) 
στην Τιθορέα ξεκίνησαν δύο ομάδες:

Η Α΄ Ομάδα πραγματοποίησε ανάβαση από 
τον Άγιο Ιωάννη-Διπόταμα στον Καταρράκτη της 
Τρύπης (1.400 μ.) και επέστρεψε στην Άνω Τιθο-
ρέα (450 μ.) μέσω της Αχλαδίτσας.

Η Β΄ Ομάδα από την Άνω Τιθορέα (450 μ.) 
πραγματοποίησε ανάβαση μέχρι την σπηλιά του 
Οδυσσέα Ανδρούτσου και κατάβαση από την ίδια 
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διαδρομή στην Τιθορέα. Συνάντηση και των δύο 
ομάδων και επιστροφή στην Αθήνα.

28/5/2022 Μεγάλη Ζήρεια
Φθάνοντας στο χωριό Γκούρα (956 μ.) αποβιβά-
σθηκε η Ορειβατική ομάδα, η οποία πραγματο-
ποίησε ανάβαση μέσω της Φαρμακίλας (1.547 
μ.) στην κορυφή Σημείο (2.374 μ.) και στη συνέ-
χεια κατάβαση στο χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας 
(1.570 μ.).

Η Πεζοπορική ομάδα προωθήθηκε με το λε-
ωφορείο στο χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας και 
ακολούθησε τη διαδρομή μέχρι την Λίμνη Δασίου, 
ανέβηκε στην κορυφή του Ζαχαριά (1.638 μ.) και 
επέστρεψε στο χιονοδρομικό.

Ιούνιος

5/6/2022 Κτενιάς
Από την Νεστάνη (930 μ.) ξεκίνησε η ανάβαση 
μας στις κορυφές του Κτενιά (1.635 μ.) και Ψηλό 
Κοτρώνι (1.572 μ.) μέσω του ρέματος Γκαβέζου, 
περνώντας από το διάσελο Σκάλες (1.280 μ.). Επι-
στροφή στην Νεστάνη από την ίδια διαδρομή.

11-12/6/2022 Μονεμβασιά-Ακρωτήριο Μαλέας
Σάββατο 11/6: Πρώτος σταθμός το χωριό Άγιος 
Νικόλαος Μονεμβασιάς (271 μ.) από όπου ξε-
κινήσαμε την πορεία μας μέχρι την Μονεμβα-
σιά Υπέροχη διαδρομή, ειδικά σε κάποια σημεία 
που αντικρίζαμε από την μια τον Λακωνικό 
κόλπο και από την άλλη το Μηρτώο πέλαγος 
και με επιστέγασμα την υπέροχη θέα της πόλης 
της Μονεμβασιάς και του κάστρου από ψηλά. 

Διατέθηκε ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη στην 
Καστροπολιτεία, φαγητό και μπάνιο. Στη συνέ-
χεια μεταβήκαμε στους Μολάους για διανυκτέ-
ρευση.
Κυριακή 12/6: Νωρίς το πρωί αναχωρήσαμε για 
την Αγία Μαρίνα και περπατήσαμε στη διαδρομή 
Αγία Ειρήνη-Ακρωτήριο Μαλέα. Παρ’ όλη τη ζέ-
στη αποζημιωθήκαμε με την ομορφιά του τοπίου 
και το απέραντο γαλάζιο. Μετά από μια στάση 
στην Νεάπολη για φαγητό αναχωρήσαμε για την 
Αθήνα.

19/6/2022 Μαίναλο (Πιάνα-Λιμποβίτσι)
Από το πολύ όμορφο και ιστορικό χωριό της Πιά-
νας ξεκίνησε η πορεία μας περνώντας από το 
αρχαίο σπήλαιο του Πανός, κατεβήκαμε στο Λυ-
κόρεμα (σε κάποια κατεβάσματα χρειάστηκε το 
σχοινί) και στη συνέχεια διασχίσαμε το υπέροχο 
Αρκουδορέμα μέχρι την Παναγία του Αρκουδορέ-
ματος. Σε αυτό το σημείο λόγω της καταρρακτώ-
δους βροχής και των κεραυνών διακόψαμε την 
αρχική πορεία προς την Ελάτη και κινηθήκαμε 
προς το Λιμποβίτσι όπου και μας παρέλαβε το 
λεωφορείο.

25/6/2022 Ξεροβούνι Ευβοίας-Στρόπωνες
Ο μήνας έκλεισε με την διαδρομή από το Διάσελο 
Μεσοράχης Δίρφυος μέχρι το χωριό Στρόπωνες 
περνώντας από την πηγή Τέμπλα, διασχίζοντας 
ένα ωραίο οροπέδιο ανάμεσα στις επιβλητικές ορ-
θοπλαγιές του Ξεροβουνίου και την πηγή Κόνισμα. 
Στους Στρόπωνες επιβιβασθήκαμε στο λεωφορείο 
και μεταβήκαμε στην παραλία της Χιλιαδούς για 
μπάνιο και φαγητό.
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Ορεινή Ναυπακτία το τριήμερο της 25ης Μαρτίου 2022

Τριήμερο του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης στην ορεινή Ναυπακτία, με διαμονή στη Ναύπακτο. Πλούσιο πρό-
γραμμα, με εναλλακτικές επιλογές για όλες τις προτιμήσεις, διαδρομή σε φαράγγι Κακάβου, αναβάσεις 
σε κορυφή Τσεκούρα και Βαράσοβα, αλλά και ωραίες βόλτες σε κάστρο Ναυπάκτου, Γαλαξίδι και Με-
σολόγγι. Οι φωτογραφίες από την ανάβαση στην θέση Πηγάδι της Βαράσοβας. Δύο λεωφορεία, μεγάλη 
ορειβατική ομάδα και όλοι με καλή διάθεση από την αναχώρηση μέχρι και την επιστροφή. 

Μήλος Πάσχα 2022

Ακόμη μια πετυχημένη εξόρμηση με τον ΣΕΟ Θεσ/κης...Πάσχα 2022 στη ΜΗΛΟ...πανέμορφη...εντυπω-
σιακή...γεμάτη χρώματα...μυρωδιές...τοπίο ανεπανάληπτο άξιο θαυμασμού...και το σπουδαιότερο...όλοι 
με καλή διάθεση και πολλά χαμόγελα... 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Φαράγγι Τιμίου Σταυρού 1 Μαΐου 2022

Η ομάδα του ΣΕΟ στο εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής, στο εγκαταλελειμμένο από το 1951, χωριό 
Λάκκος. Στην πορεία από το φυλάκιο «Άρτεμις» 
προς τη μονή Τιμίου Προδρόμου, μέσα από το 
ομώνυμο φαράγγι. Κυριακή 1-5-2022
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Ο λοκληρώθηκε η τοποθέτηση στις 08 Μαΐου 
2022 πινακιδίων διαδρομής και θέσης στο 

μονοπάτι: 

1. Μπαμπίτσι (520 μ.)-Μελίσι (630 μ.)-Πριόνια (700 
μ.)-Καταρράκτης «Κόκκινος Βράχος» (620 μ.).  

Ολοκληρώθηκε δηλαδή η σήμανση του τέταρ-
του μονοπατιού από τα συνολικά δώδεκα του 
δικτύου μονοπατιών Βορειοανατολικού Ολύμπου 
περιοχή Καρίτσας. 

Τέλη του τρέχοντος μήνα θα τοποθετηθούν επίσης 
πινακίδια διαδρομής και θέσης στο πέμπτο μονο-
πάτι του δικτύου και συγκεκριμένα στην διαδρομή: 

Άγ.Βασίλειος (240 μ.)-Καστράκι (400 μ.)- Μπα-
μπίτσι (520 μ.)-Γκορτσούλα (630 μ.)-Χαρέλα (840 
μ.)-Πηγή Κρανιάς (960 μ.)-Κρανιά (1.040 μ.). 

Η τοποθέτηση των πινακιδίων διαδρομής γί-
νεται με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, χω-
ρίς καρφιά και συγκεκριμένα με ειδική μαστίχα η 
οποία κολλάει στο δέντρο και διαρκεί δεκαπέντε 
με είκοσι χρόνια τουλάχιστον.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

του Αναστάσιου Καρανικόλα
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Τα νέα Δ.Σ. των Σωματείων

Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς

Πρόεδρος: Ελευθέριος Φωτεινός

Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Αβούρης

Γεν. Γραμματέας: Παύλος Παναγιώτου

Έφορος Εκδρομών:  Γεώργιος  

Παπακωνσταντίνου

Έφορος Ορειβασίας: Θεόδωρος Αδαμόπουλος

Ταμίας: Βηθλεέμ Βλάχου

Έφορος Περιουσίας,  

Εκδηλώσεων &  

Δημ. Σχέσεων: Σοφία Μυτελέτση

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Μολάων και 
Νοτιοανατολικής Λακωνίας

Πρόεδρος: Ανδρέας Κρητικός

Αντιπρόεδρος:  Χρήστος 

Παναγιωτόπουλος

Γραμματέας: Ελένη Μιχαλβέη

Ταμίας: Μύρωνας Λιάρος

Έφορος Ορειβασίας: Γιώργος Τάντουλος

Μέλος: Τάσος Πριφτάκης

Μέλος: Αγγελική Πλουμίδη

Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου  
«Όλυμπος»

Πρόεδρος: Αναστάσιος Καρανικόλας

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χριστοφόρου

Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Κρέμη

Ταμίας: Γεώργιος Παυλίδης

Έφορος Ορειβασίας  

& Εκδρομών: Δημήτριος Καρατέγος

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Λεπτοκαρυάς

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσαρούχας

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κουκαράς

Γραμματέας: Σταματία Φιλιούρα

Ταμίας: Μιχαήλ Κεχαγιάς

Μέλος: Ζήσης Κωστόπουλος

Μέλος: Γεώργιος Κοκαράς

Μέλος: Γεώργιος Μουσδράκας
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ 
Μαυροκορδάτου 7, 106 78 Αθήνα 
• τηλ.: 210.38.07.093  

τηλ. & fax: 210.38.06.924
email: eof@otenet.gr /  

www.eoffisiolatria.gr

ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

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

www.attikosomilos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 2cv 
CITROEN 

Θεσσαλονίκης 38, 118 54 Θησείο 
Αθήνα 

• τηλ.: 210.34.60.761
email: info@2cvclub.gr / 

www.2cvclub.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ 

Δάμωνος 8, 112 53 Αθήνα 
• τηλ.: 210.86.23.843
email: ofaktis@gmail.com /  

www.ofaktis.gr

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Ζαΐμη 45, 106 82 Αθήνα 
• τηλ.: 210.82.18.401 (2 γραμμές) 

fax: 210.88.11.520
email: info@poa.gr / www.poa.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΑΘΗΝΩΝ Ο «ΦΟΙΒΟΣ»

Αγίου Κωνσταντίνου 12, 104 31  
Αθήνα

• τηλ. & fax: 210.52.23.669

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ»

Αριστοτέλους 64, 104 32 Αθήνα 
• τηλ.: 210.82.24.777 &  

fax: 210.82.24.351
email: panas1927@yahoo.com /  

www.panas.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ 

Ζωναρά 6 Νεάπολις Αθηνών  
Τ.Κ. 114 72

• τηλ. & fax: 210.64.00.795
www.athlodrasis.com

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»

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

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

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Κ. Γέμελου 119, 184 53 Νίκαια 
• τηλ. & fax: 210.49.08.666
email: ofon2009@gmail.com / 

www.ofon.gr 

«ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟ-
ΛΑΤΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κάνιγγος 6, 185 34 Πειραιάς 
• τηλ.: 210.41.25.520  
email: sfop_olympos@yahoo.com

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΦΟΙΒΟΣ»

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

www.foivospeiraia.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Μεσσηνίας 14-16, 185 34 Πειραιάς 
• τηλ.: 210.41.70.814  

fax: 210.41.30.632 
email: info@fop.gr / www.fop.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΖΗΝΩΝ»

Κολοκοτρώνη 80, 185 35 Πειραιάς 
• τηλ.: 210.41.70.810  

fax: 210.41.29.100
email: zhnwn@otenet.gr
www.facebook.com/zinonpireas 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ 
ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

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

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  
«Ο Φυσιολάτρης»

Βρυούλων 69 & Ικονίου, 184 50 
Νίκαια 

• τηλ. & fax: 210.49.30.470 
email: fysiolatris.nikaias@gmail.com 

/ 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 ΦΙΛΩΝ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

Βόλου 3 πάροδος 28ης Οκτωβρίου
121 36 Αθήνα
• τηλ.: 210.58.20.014
email: mountainactivities@gmail.

com

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 

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Φωκίωνος Νέγρη Τ.Θ. 125, 195 00 
Λαύριο 

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

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΡΟΜΠΑ»

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

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

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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

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

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ 

Τραπεζούντος 6, 546 43  
Θεσσαλονίκη 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλαποθάκη 20, 546 24  
Θεσσαλονίκη 

• τηλ.: 231-0273280

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πλατεία Αριστοτέλους 5, 546 24 
Θεσσαλονίκη 

• τηλ. & fax: 231-0224710
email: info@seoreivaton.gr /
www.seoreivaton.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
- ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ 
“ΝΕΑ ΖΩΗ”

Χατζηαργύρη 1, 383 33 Βόλος 
• τηλ.: 2421-035915 
email: eov.zoi@gmail.com

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΒΟΛΟΥ Ο «ΠΑΝ» 

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

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

pages/-/50325136794

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πλ. Παναγοπούλου 4 Αγρίνιο, 301 00 
• τηλ.: 2641-026984 2641-024767 

fax: 2641-059349
email: info@geagr.gr / 
www.geagr.gr

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Ιθακησίου 1, Τ.Κ. 602 00 Λιτόχωρο 
Πιερίας 

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

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

• τηλ.: 2352-031585
email: seo_leptokaruas@yahoo.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
ΛΑΜΙΑΣ

κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γραβιάς 30, Λαμία, Τ.Κ. 351 00
• τηλ.: 6974033121 
email: ofylamias@gmail.com

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΠΑΤΡΩΝ 

Δημ. Βότση 42 Πάτρα, 262 21 
• τηλ. & fax: 261-0274356

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΪΣΤΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Λάϊστα Ζαγορίου Ιωάννινα  
Τ.Κ. 440 10 

• τηλ.: 26530-22654 & 
2651047621 Τούλα Ποάλα

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Παναρκάδων 11 Τρίπολη, Τ.Κ. 221 00 
• τηλ.: 271-0231368  

fax: 27950-22086

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ  
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

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

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΙΑΣ «Η ΓΚΟΥΡΑ» 

• τηλ.: 210.26.23.728
email: nouli.mitropoulou@gmail.com
users.sch.gr/geioanni/sel-

s=omilos=gkoura/fysiolatriikos-
omilos_goura_index.htm

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Μίνωος 55 TK. 72100  
Άγιος Νικόλαος Κρήτης 

• τηλ.: 28410-24217 & 
6948.040.401

email: orivatikos@yahoo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ  
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

• τηλ.: 6938426877  
ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

email: eosnal@yahoo.gr

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ 



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

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

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


