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Ο ι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γί-
νονται αντιληπτές στο φυσικό περιβάλ-
λον, στα οικοσυστήματα και στις ανθρώ-

πινες κοινωνίες. H κλιματική αλλαγή προέρχεται 
από την υπερθέρμανση του πλανήτη που είναι η 
παρατηρούμενη και προβλεπόμενη τάση για υψη-
λότερη παγκόσμια μέση θερμοκρασία σε σύγκριση 
με τις προ-βιομηχανικές τιμές. Κάποιες από τις 
επιπτώσεις που προκύπτουν είναι η αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας, η τήξη των πάγων, και η 
μεταβολή των κλιματικών ζωνών. Οι προβλεπόμε-
νες και παρατηρούμενες αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής αναφέρονται μερικές φο-
ρές ως η «καταστροφή του κλίματος». 

Ενώ υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με τις 
αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη (κυρίως 
λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), οι 
συνέπειές τους συζητούνται ευρέως. Ορισμένες 
συνέπειες αναμένονται μόνο στο μέλλον, αλλά 
πολλές είναι ήδη εμφανείς. Σε ένα άρθρο που δη-
μοσιεύτηκε το 2018, αναφέρθηκαν συνολικά 467 
επιδράσεις των κλιματικών επιπτώσεων που επη-
ρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, το νερό, τα τρόφι-
μα, την οικονομία, τις υποδομές και την ασφάλεια. 
Η απειλή που δημιουργούν οι αρνητικές συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθούν σημαντικά 
καθώς η κλιματική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη, 
ειδικά εάν δεν υλοποιηθούν γρήγορα και σαφή μέ-
τρα προστασίας του κλίματος.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Κέντρου Ανθεκτι-
κότητας της Στοκχόλμης από το 2009, η οριακή 
τιμή που καθορίστηκε για την περιεκτικότητα σε 
διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά 11%, έτσι ώστε η ανθρωπογενής 
κλιματική αλλαγή να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα μετά την εξαφά-
νιση των ειδών.

Εκτός από τις αναμενόμενες αναστρέψιμες συ-
νέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, υπάρ-
χουν στοιχεία ανατροπής στο κλιματικό σύστημα 
της γης. Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει με ανησυχη-
τικό ρυθμό: μελέτες που έγιναν από τη Διακυβερ-
νητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος 
(ΔΕΑΚ) δείχνουν ότι εκτιμάται ότι η θερμοκρασία θα 
αυξηθεί κατά περίπου 1.4 με 5.5 βαθμούς Κελσίου 

μέσα στον επόμενο αιώνα.  Όταν ξεπεραστεί μια 
συγκεκριμένη θερμοκρασία, ένα φαινόμενο ντόμι-
νο μπορεί να τεθεί σε κίνηση, το οποίο επιταχύνε-
ται και οδηγεί σε μια καυτή περίοδο που είναι 
εχθρική για την ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, διαφο-
ρετικά κλιματικά μοντέλα έχουν διαφορετικά απο-
τελέσματα ως προς τη θερμοκρασία στην οποία 
βρίσκεται αυτό το όριο. Μια μετανάλυση κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα το 2018 ότι ο στόχος 2 βαθ-
μών που τέθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού εν-
δέχεται να μην είναι αρκετός για να αποτρέψει 
αυτό το φαινόμενο.

Τέλος, η οξίνιση των ωκεανών, η οποία είναι 
επίσης πολύ προβληματική από οικολογικής άπο-
ψης, δεν αντιμετωπίζεται και προκαλείται άμεσα 
από την αυξανόμενη αναλογία του ατμοσφαιρικού 
διοξειδίου του άνθρακα.

Αναμενόμενο επίπεδο  
υπερθέρμανσης του πλανήτη

Ο βαθμός στον οποίο αυξάνεται η μέση θερμοκρα-
σία κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα εξαρτάται 
κυρίως από την ποσότητα των αερίων του θερμο-
κηπίου που εκπέμπονται. Στην πέμπτη έκθεση 
αξιολόγησης, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) υπέθεσε ότι η παγκό-
σμια μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,5 έως 
4,5 °C έως το 2100, ανάλογα με την περαιτέρω 
αύξηση των εκπομπών.

Οι αυξανόμενες μέσες θερμοκρασίες μετατοπί-
ζουν το φάσμα της θερμοκρασίας. Ενώ τα ακραία 
φαινόμενα κρύου συμβαίνουν λιγότερο συχνά, εί-
ναι εξαιρετικά πιθανό να συμβαίνουν ακραία φαι-
νόμενα ζέστης. Επί του παρόντος, τα κλιματικά 
μοντέλα περιγράφουν τις συνέπειες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αλλά μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις με 
μεγάλη αβεβαιότητα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Το πόσο ισχυρές θα είναι οι αλλαγές εξαρτάται 
από το πόσο γρήγορα προχωρά η κλιματική αλλα-
γή. Εάν συμβεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 
τόσο το κόστος οικονομικής προσαρμογής όσο και 
οι επιπτώσεις στη φύση θα γίνουν άμεσα αισθητά. 
Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν από τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
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Κλίματος βασίζονται στην αναμενόμενη περαιτέρω 
ανάπτυξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
για την παγκόσμια μέση αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας, η οποία το 2007 ήταν 59 εκατοστά, 
εκτιμήθηκε σε 82 εκατοστά το 2014 και, σύμφωνα 
με την ειδική έκθεση του 2019 στα 110 εκατοστά. 
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό ότι οι καταιγίδες 
θα αυξηθούν στο εγγύς μέλλον και τα κύματα θα 
χτυπούν τις ακτές πιο συχνά. Αυτό που προηγου-
μένως ήταν μια πλημμύρα του αιώνα, θα συμβαίνει 
στο μέλλον κάθε χρόνο.

Στην έκθεση για τις εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, τα Ηνωμένα 
Έθνη ορίζουν συγκεκριμένες διαστάσεις μείωσης 
για τα αέρια θερμοκηπίου που βλάπτουν το κλίμα, 
καθώς εάν οι εκπομπές παραμένουν αμετάβλητες, 
η μέση θερμοκρασία της Γης μπορεί να αυξηθεί 
κατά 3,4 έως 3,9 βαθμούς Κελσίου έως τα τέλη του 
21ου αιώνα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
του 1,5 βαθμού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου θα πρέπει να μειωθούν κατά 7,6% ετησίως 
μεταξύ 2020 και 2030. Ο περιορισμός της θερμο-
κρασίας σε 2 βαθμούς Κελσίου θα απαιτούσε ετή-
σια μείωση αερίων του θερμοκηπίου 2,7%.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Μερικές από τις προβλέψεις της αύξησης της θερ-
μοκρασίας έως το 2100: Αύξηση μεταξύ 2 και 5 °C 
σε 100 χρόνια.

Αλλαγές στους κλιματικούς δείκτες για αρκετές 
δεκαετίες. Κάθε μία από τις διαφορετικές έγχρω-
μες γραμμές σε κάθε πίνακα αντιπροσωπεύει ένα 
ανεξάρτητα αναλυόμενο σύνολο δεδομένων. Τα 
δεδομένα προέρχονται από πολλές διαφορετικές 
τεχνολογίες, όπως μετεωρολογικούς σταθμούς, 
δορυφόρους, μετεωρολογικά αερόστατα, πλοία 
και σημαδούρες.

Σύμφωνα με την IPCC, από 29.436 σειρές δεδο-
μένων παρατήρησης από 75 μελέτες που δείχνουν 
σημαντικές αλλαγές στα φυσικά ή βιολογικά συ-
στήματα, το 89% δείχνει αλλαγές που συνάδουν με 
τις προσδοκίες για έναν θερμότερο κόσμο. Με 
πάνω από 28.000 αρχεία σχετικά με τις βιολογικές 
αλλαγές, η Ευρώπη σαφώς υπερεκπροσωπείται, 
αλλά το γεγονός ότι το 90% αυτών δείχνει μια αλ-
λαγή που είναι συνεπής με την αύξηση της θερμο-
κρασίας καθιστά τα συμπεράσματα αξιόπιστα. Σε 
άλλες περιοχές και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 
σημαντικά λιγότερα σύνολα δεδομένων διαθέσιμα 
για τα φυσικά συστήματα, αλλά η συναίνεσή τους 
σχετικά με το ζήτημα της υπερθέρμανσης είναι 
επίσης πολύ υψηλή, από 88% έως 100%.

Βιοποικιλότητα

Οι εξαιρετικά αυξημένες συγκεντρώσεις CO2 και η 
ταχεία κλιματική αλλαγή ήταν σημαντικές αιτίες 
μαζικών εξαφανίσεων στην ιστορία της γης. Είναι 
πλέον πολύ πιθανό ότι η υπερθέρμανση του πλα-
νήτη θα επιταχύνει την εξαφάνιση ειδών. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στην έκτη μεγάλη εξαφάνιση 
των ειδών της Γης, γνωστή και ως η εξαφάνιση 
του Ανθρωπόκαινου ή του Ολόκαινου.

Ενώ οι προηγούμενες μαζικές αφανίσεις των 
ειδών οφείλονταν κυρίως από ηφαιστειακές εκρή-
ξεις και πτώσεις μετεωριτών, αυτή η έκτη μεγάλη 
εξαφάνιση αποδίδεται στις ανθρώπινες συμπερι-
φορές. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες, όπως η 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, σε μια 
προσπάθεια να σταματήσουν ή να μειωθούν οι 
επιπτώσεις μιας αυξανόμενης θερμοκρασίας ή 
τουλάχιστον να μειωθεί ο ρυθμός αύξησης της 
θερμοκρασίας. Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος, το 19% των ειδών που συμπερι-
λαμβάνονται στην κόκκινη λίστα των απειλούμε-
νων ειδών επηρεάζονται ήδη από την κλιματική 
αλλαγή. Η Νότια Αμερική με 23% και η Αυστραλία 
με 14% είναι οι ήπειροι με το μεγαλύτερο ποσοστό 
απειλούμενων ειδών, για την Ευρώπη το ποσοστό 
είναι 6% και για τη Βόρεια Αμερική 5%. Εάν επι-
τευχθεί ο στόχος των δύο βαθμών, το ποσοστό 
θα μπορούσε να μειωθεί σε 5,2% παγκοσμίως. 
Σύμφωνα με την Εκτίμηση των Επιπτώσεων του 
Αρκτικού Κλίματος (ACIA) που έχει ανατεθεί από 
το Αρκτικό Συμβούλιο (διακυβερνητικό φόρουμ), 
η βιοποικιλότητα θα αυξηθεί σε πολλές πολικές 
περιοχές επειδή νέα είδη θα μεταναστεύσουν 
στην Αρκτική ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης 
και ο συνολικός αριθμός των ειδών και η παραγω-
γικότητά τους θα αυξηθεί.

Το πρώτο θηλαστικό που έπεσε θύμα της κλι-
ματικής αλλαγής και κηρύχθηκε εξαφανισμένος εί-
ναι ο αρουραίος Bramble Cay. Η επιστημονική συ-
ναίνεση στη Πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της ΔΕΑΚ 
του 2014 αναφέρει τα παρακάτω: Μερικές προ-
βλέψεις για το πώς θα επηρεαστεί η ζωή στη γη:

Μεσογειακή φώκια: ο πληθυσμός της μεσογεια-
κής φώκιας έχει μειωθεί κατά περίπου 60% τα τε-
λευταία εξήντα χρόνια.

Υγρότοπος Μιόμπο της Νότιας Αφρικής: εάν η 
θερμοκρασία της γης αυξηθεί κατά τουλάχιστον 
4.5 βαθμούς Κελσίου, η περιοχή αυτή θα χάσει πε-
ρίπου το 90% των αμφιβίων της, το 86% των πτη-
νών και το 80% των θηλαστικών της.

Ο Αμαζόνιος μπορεί να χάσει το 69% των φυτι-
κών ειδών που ζουν στην λεκάνη απορροής του.
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Στη νοτιοδυτική Αυστραλία το 89% των αμφιβί-
ων που ζουν εκεί μπορεί να εξαφανιστεί.

Το 60% όλων των ειδών που ζουν στην Μαδα-
γασκάρη απειλούνται με τοπική εξαφάνιση.

Το Φύνμπος στην περιοχή του Δυτικού Ακρω-
τηρίου της Νότιας Αφρικής είναι μια περιοχή που 
βιώνει ξηρασία. Αυτό έχει οδηγήσει σε ελλείψεις 
νερού στο Κέιπ Τάουν, μπορεί να έρθει αντιμέτω-
πο με την εξαφάνιση του ενός τρίτου των ειδών 
της, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά σε αυτήν 
την περιοχή.

Η αύξηση της θερμοκρασίας θα επηρεάσει την 
ποσότητα των βροχοπτώσεων και συνεπώς την 
ποσότητα πόσιμου νερού που χρειάζονται τα ζώα 
για να επιβιώσουν. Αυτό θα επηρεάσει την ανά-
πτυξη των φυτών και την ερημοποίηση. Αυτό θα 
εξαπλωθεί περαιτέρω σε άλλα θέματα, συμπερι-
λαμβανομένης της υπερβόσκησης και της απώλει-
ας της βιοποικιλότητας.

Επιδράσεις στους ωκεανούς

Οι ωκεανοί του κόσμου περιέχουν περίπου 50 φο-
ρές περισσότερο άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ο 
ωκεανός δρα ως ο μεγάλος νεροχύτης διοξειδίου 
του άνθρακα και απορροφά περίπου το ένα τρίτο 
της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που απε-
λευθερώνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Στα ανώτερα στρώματα των ωκεανών, το CO2 δε-
σμεύεται εν μέρει από τη φωτοσύνθεση. Εάν οι 
ωκεανοί δεν διέλυαν το διοξείδιο του άνθρακα, η 
ατμοσφαιρική συγκέντρωσή του θα ήταν 55 ppm 
υψηλότερη, τουλάχιστον 435 ppm αντί για 380 
ppm. Αν οι υπολογισμοί πραγματοποιηθούν για μια 
περίοδο αιώνων, οι ωκεανοί είναι σε θέση να απορ-
ροφήσουν έως και 90% των ανθρωπογενών εκπο-
μπών CO2. Σε ένα σενάριο με τις εκπομπές να αυ-
ξάνονται απότομα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώ-
να, το μερίδιο που απορροφάται μέσω αυτού του 
φαινομένου είναι μόλις 22%. Το απορροφούμενο 
μερίδιο αυξάνεται μόνο σε ένα σενάριο εκπομπών 
με αυστηρή προστασία του κλίματος.

Επιδράσεις στους τροπικούς κυκλώνες

Το 2006, το Διεθνές Εργαστήριο για τους Τροπικούς 
Κυκλώνες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργα-
νισμού (WMO) δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις υπέρ 
και κατά της παρουσίας ενός αναγνωρίσιμου αν-
θρωπογενούς μοτίβου στα προηγούμενα αρχεία 
τροπικών κυκλώνων, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπο-
ρούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Η 
WMO επισημαίνει επίσης ότι κανένας τροπικός κυ-

κλώνας δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την κλιμα-
τική αλλαγή.

Ηπειρωτικά ύδατα

Οι θερμοκρασίες του νερού που μετρώνται στην 
επιφάνεια των λιμνών σε όλο τον κόσμο αυξάνο-
νται κατά 0,34 °C ανά δεκαετία, όπως επίσης και 
οι ρυθμοί εξάτμισης. Ερευνητές στο Ινστιτούτο του 
Βερολίνου για την οικολογία του γλυκού νερού και 
την εσωτερική αλιεία (IGB) δημοσίευσαν το 2017 
στο περιοδικό Scientific Reports μελέτη, αφού αξιο-
λόγησαν δορυφορικές εικόνες των περίπου 190 
από τις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου, όπως η 
λίμνη Βαϊκάλη (Σιβηρία), η λίμνη Τιτικάκα (Περού / 
Βολιβία) και η Λίμνη Βικτώρια (Ανατολική Αφρική), 
ότι θα γίνουν πιο μπλε (χαμηλή περιεκτικότητα) ή 
πιο πράσινες (υψηλή περιεκτικότητα) στο μέλλον 
λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε σχέση 
με την περιεκτικότητα σε φυτοπλαγκτόν.

Οι λίμνες και τα ποτάμια καταψύχονται όλο και 
λιγότερο συχνά. Σύμφωνα με μια ανάλυση δορυ-
φορικών δεδομένων, η περιοχή των ποταμών που 
καλύπτεται από πάγο μειώθηκε κατά 2,5% παγκο-
σμίως από το 1984 έως το 2018. Χωρίς αποτελε-
σματική προστασία του κλίματος, τα ποτάμια θα 
μπορούσαν να παγώσουν για περίπου 15 ημέρες 
συντομότερα κατά μέσο όρο έως το τέλος του αι-
ώνα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επίσης ποτά-
μια που δεν είχαν ήδη καλυμένα με πάγο. Σύμφω-
να με μια εκτίμηση, ο αριθμός των λιμνών που κα-
ταψύχονται μόνο σποραδικά θα υπερδιπλασια-
στεί στο βόρειο ημισφαίριο εάν η θερμοκρασία 
αυξηθεί κατά 2 °C, με συνέπειες για σχεδόν 400 
εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ αν η θερμοκρασία 
αυξηθεί κατά 8 °C, ο αριθμός των ανθρώπων που 
θα επηρεαστούν θα μπορούσε να αυξηθεί περισ-
σότερο από δεκαπέντε φορές.

Υποχώρηση των παγετώνων

Η μείωση των ορεινών παγετώνων συνδέεται στε-
νά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και με 
συνέπειες για την παροχή πόσιμου νερού και τα 
τοπικά οικοσυστήματα, η οποία ξεκίνησε τον 19ο 
αιώνα και έχει επιταχυνθεί σημαντικά από τότε. 

Οι παγετώνες είναι πολύ αργές δομές, πράγμα 
που σημαίνει ότι επηρεάζονται λιγότερο από με-
μονωμένες καιρικές συνθήκες από ό,τι από τις μα-
κροπρόθεσμες κλιματικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, 
στο σύνολό τους, είναι ένας καλός δείκτης των 
μακροπρόθεσμων τάσεων θερμοκρασίας, στις 
οποίες είναι πολύ πιο ευαίσθητες. Το 83% όλων 



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

6

των παγετώνων συρρικνώθηκε μεταξύ του 1970 
και του 2004, και ο μέσος ρυθμός υποχώρησης 
όλων των παγετώνων ήταν 0,31 μ. ετησίως. Το 
ισοζύγιο μάζας των παγκόσμιων παγετώνων ήταν 
σαφώς αρνητική ως αποτέλεσμα αυτής της μείω-
σης από το 1960. 

Οι παγετώνες απορροφούν νερό με τη μορφή 
πάγου το χειμώνα. Το καλοκαίρι το εκπέμπουν σε 
ποτάμια ως λιωμένα νερά. Λόγω της συνεχούς τή-
ξης των παγετώνων από το τέλος της Μικρής 
Εποχής των Παγετώνων, η ποσότητα του νερού 
που μεταφέρθηκε από τα ποτάμια αυξήθηκε, ειδι-
κά το καλοκαίρι. Η πρόσθετη ποσότητα νερού 
που απελευθερώθηκε από τους παγετώνες των 
Ιμαλαΐων οδήγησε σε αύξηση της γεωργικής πα-
ραγωγικότητας στη βόρεια Ινδία. Στην αντίθετη 
περίπτωση, η επέκταση του παγετώνα Καρακο-
ρούμ, λόγω των περιφερειακά μειωμένων θερμο-
κρασιών το καλοκαίρι από το 1961, οδήγησε σε 
μείωση κατά 20% της ποσότητας νερού στους πο-
ταμούς Χούνζα και Σιόκ το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IPCC, ο όγκος 
των παγετώνων του βόρειου ημισφαιρίου θα μει-
ωθεί κατά μέσο όρο 60% έως το 2050. Κατά το 
δεύτερο μισό του 21ου αιώνα, θα χρειαστεί συνε-
πώς περισσότερη και αποτελεσματικότερη διαχεί-
ριση των υδάτων για την αντιστάθμιση της φθί-
νουσας θερινής ποσότητας νερού στα ποτάμια. 
Διαφορετικά, η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας 
νερού θα μειώσει σημαντικά τη γεωργική παραγω-
γή σε ορισμένες περιοχές.

Αλλαγή των εποχών

Μία από τις ήδη ορατές συνέπειες της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη είναι η χρονική μετατόπιση 
των εποχών με κλιματολογικούς όρους (όχι αστρο-
νομικούς). Ανάλογα με την περιοχή, η άνοιξη ξεκι-
νά σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα, όπως φαίνε-
ται, για παράδειγμα, από τη μεταναστευτική συ-
μπεριφορά των αποδημητικών πουλιών. Μια με-
λέτη της συμπεριφοράς 130 ειδών ζώων έδειξε μια 
μέση μεταβολή της εποχικής συμπεριφοράς 3,2 
ημερών ανά δεκαετία. Ζώα που ζουν βόρεια του 
45ου παραλλήλου (περίπου στο ύψος του Τορίνου 
στη βόρεια Ιταλία) έδειξαν ακόμη και απόκλιση 4,4 
ημερών ανά δεκαετία.

Οι φαινολογικές παρατηρήσεις στα φυτά δεί-
χνουν επίσης φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. 
Κατά μέσο όρο, τα φύλλα ξεδιπλώνονται και ανθί-
ζουν πιο νωρίς κατά 2,4–3,1 ημέρες ανά δεκαετία 
στην Ευρώπη και κατά 1,2–2,0 ημέρες ανά δεκαε-
τία στη Βόρεια Αμερική. Ο ετήσιος κύκλος της 

περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα, ο οποίος στο βόρειο ημισφαίριο 
φτάνει στο μέγιστο το χειμώνα, επιβεβαιώνει επί-
σης την πρόωρη άνοιξη. Η μείωση στο ελάχιστο 
του καλοκαιριού σημειώθηκε ήδη 7 ημέρες νωρίτε-
ρα από το 1960 στα τέλη της δεκαετίας του 1990. 
Μια συνέπεια για την πανίδα είναι η αλλαγή των 
οικείων ρυθμών της. Για ορισμένα είδη πουλιών 
που μελετήθηκαν, όπως ο καλόγερος, διαπιστώ-
θηκε ότι τα νεαρά του αγωνίζονταν όλο και περισ-
σότερο με προβλήματα διατροφής. Δεδομένου ότι 
ο κύκλος ζωής ενός είδους κάμπιας που χρησι-
μεύει ως η κύρια πηγή τροφής για τα πουλιά αυτά 
είχε μετακινηθεί μπροστά στο χρόνο, τα πουλιά 
μπορούσαν να ακολουθήσουν μόνο μερικώς τη 
συμπεριφορά αναπαραγωγής τους, κι έτσι τα νε-
αρά έχαναν μια σημαντική πηγή τροφής.

Η μεγαλύτερη περίοδος βλάστησης αυξάνει την 
εξάτμιση μέσω της ανάπτυξης των φυτών, η 
οποία με τη σειρά της μπορεί να προωθήσει τις 
καλοκαιρινές ξηρασίες. Επιπλέον, παρατηρείται 
καθυστέρηση στις φθινοπωρινές φάσεις, ορατή 
από τις κορυφές των φύλλων που αλλάζουν χρώ-
μα. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές ποικίλλουν ευρύτε-
ρα και δεν είναι τόσο έντονες όσο αυτές των φάσε-
ων της άνοιξης. Στην Ευρώπη, ο χρόνος αποχρω-
ματισμού του φυλλώματος έχει καθυστερήσει 
κατά 0,3-1,6 ημέρες ανά δεκαετία τα τελευταία 30 
χρόνια. Συνολικά, η καλλιεργητική περίοδος έχει 
επιμηκυνθεί έως και 3,6 ημέρες ανά δεκαετία τις 
τελευταίες τρεις έως πέντε δεκαετίες.

Μια άλλη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής εί-
ναι η μεταγενέστερη κατάψυξη των λιμνών και 
των ποταμών το χειμώνα σε συνδυασμό με την 
προγενέστερη τήξη την άνοιξη. Μεταξύ 1846 και 
1995, λίμνες και ποτάμια στο βόρειο ημισφαίριο 
πάγωναν κατά μέσο όρο 5,8 ημέρες ανά αιώνα αρ-
γότερα. Αναλόγως, ο πάγος έσπαγε κατά μέσο 
όρο 6,5 ημέρες ανά αιώνα νωρίτερα την άνοιξη.

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

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

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ,  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2023
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τ ο δεύτερο εξάμηνο του έτους εστιάσαμε στο 
μεγάλο μονοπάτι του Δικτύου μονοπατιών 

ΒΑ Ολύμπου περιοχή Καρίτσας, το οποίο δεσπό-
ζει με τα 2.060 μ. υψομετρικής διαφοράς. Τελικά 
μετά από τρείς επισκέψεις καταφέραμε να το ση-
ματοδοτήσουμε έως και το Μικρό Ξέραχο (1.530 
μ.). Μας απομένουν άλλες τρείς επισκέψεις για να 
ολοκληρωθεί η σήμανσή του. Η διαδρομή συγκε-
κριμένα είναι:

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.)-Ράχη 

Κρανιάς-Ξέραχο (1.400 μ.)-Μικρό Ξέραχο (1.530 
μ.)-Κόκκαλα (1.750 μ.)-Αλαταριά (1.900 μ.)-Ράχη 
Αλαταριάς -Τρία Ρόμπολα Σκούρτας (2.300 μ.). 

Ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε την 26 Ιουνίου 
2022 τη σήμανση έως και την Κρανιά, με την τοπο-
θέτηση Πινακιδίων Διαδρομής, Θέσης και Κατεύ-
θυνσης στο μονοπάτι:

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.). 

Τοποθετήθηκαν 100 Πινακίδια διαδρομής, 5 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

του Αναστάσιου Καρανικόλα
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Πινακίδες Θέσης και 1 Κατεύθυνσης με 10,30 ώρες 
δουλειάς στο πεδίο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2022 στην δεύτερη επί-
σκεψή μας ξεκινήσαμε και πάλι από τον Άγ.Βασί-
λειο, συνεχίζοντας την σήμανση από την Κρανιά 
(1.040 μ.) έως και το «Μπαλκόνι» κάτω από το 
Ξέραχο (1.400 μ.). Τοποθετήθηκαν 64 Πινακίδια 
Διαδρομής 5 Πινακίδες Κατεύθυνσης και 1 Πινακί-
δα Θέσης, με συνολικά 10,30 ώρες ανάβασης-σή-
μανσης στο πεδίο.

Την 28 Οκτωβρίου 2022 έγινε η τρίτη επίσκεψη 
ώς συνέχεια της προηγούμενης σήμανσης. Η ανά-
βαση ξεκίνησε για άλλη μία φορά από τον Άγ.Βα-
σίλειο (240 μ.), για να φτάσουμε στο «Μπαλκόνι» 
στο Ξέραχο (1.400 μ.), από όπου και ξεκινήσαμε 
την σήμανση του μονοπατιού περνώντας από το 
Ξέραχο συνεχίσαμε στο διάσελο και κατόπιν 
αφού περάσαμε από το μικρό αναρριχητικό λούκι 

ολοκληρώσαμε την σήμανση φτάνοντας στο Μι-
κρό Ξέραχο (1.530 μ.). Τοποθετήθηκαν 54 Πινακί-
δια Διαδρομής, 1 Πινακίδα Κατεύθυνσης και 2 Πι-
νακίδες Θέσης, με συνολικά 9,30 ώρες ανάβασης-
σήμανσης στο πεδίο.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η σή-
μανση του μονοπατιού:

Δέση Αράπη (345 μ.)-Ράχη Αράπη-Καταρρά-
κτης Αράπη (360 μ.). Σήμανση μονοπατιού 

Τοποθετήθηκαν 25 Πινακίδια Διαδρομής και 1 
Πινακίδα Θέσης, με συνολικές 3 ώρες σήμανσης 
στο πεδίο.

Ολοκληρώθηκε έτσι με επιτυχία η τελευταία 
σήμανση του έτους, ανανεώνοντας το ραντεβού 
για το επόμενο. Για άλλη μια φορά να ευχαριστή-
σουμε τα μέλη του συλλόγου για την εθελοντική 
εργασία, για τις Δωρεές τους, όπως επίσης τους 
Δωρητές και Ευεργέτες του συλλόγου μας.
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τ ην 10η Νοεμβρίου 2022 το βράδυ, στην αί-
θουσα του συλλόγου μας επί της οδού Κολο-

κοτρώνη 80 στον Πειραιά, έγινε ομιλία με θέμα: «Η 
ύδρευση της Αττικής γης από την αρχαιότητα έως 
σήμερα» από τον Δρα Χημικό Μηχανικό, τέως Γενι-
κό Διευθυντή του Κέντρου Λυμάτων Ψυττάλειας, 
κ. Πέτρο Τζια. Ο ομιλητής διαίρεσε την περίοδο 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στις ακόλουθες 
επί μέρους περιόδους, αναφερόμενος σε κάθε μία 
από αυτές ξεχωριστά.

Προϊστορικοί χρόνοι και κλασσική περίοδος 
αρχαίας Αθήνας. Η ύδρευση της περιοχής του θέ-
ματος γινόταν από τα γύρω ποτάμια, δημόσιες 
κρήνες, στις οποίες κατέληγαν τα νερά πηγών, 
από ιδιωτικά πηγάδια, από στέρνες αποθήκευσης 
όμβριων υδάτων και από υδραγωγεία, τα οποία 
μετέφεραν τα νερά των πηγών των γειτονικών 
βουνών σε κρήνες ή σε κεντρικές δεξαμενές, οι 
οποίες τροφοδοτούσαν άλλες μικρότερες ιδιωτικές 
δεξαμενές στην πόλη.

Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι. Η ύδρευση 
γινόταν με τους ίδιους τρόπους όπως προηγουμέ-
νως. Τα έργα ήταν χαμηλότερης καλλιτεχνικής τε-
χνοτροπίας αλλά από μηχανικής πλευράς μεγαλύ-
τερου μεγέθους, όπως το Αδριάνειο υδραγωγείο, 
οι εξυπηρετούμενες δεξαμενές κ.λπ.

Στην ομιλία έγινε και αναφορά στα αρχαιολογι-
κά ευρήματα κατά τις εκσκαφές για την κατα-
σκευή του μετρό του Πειραιά.

Βυζαντινή περίοδος. Κατά την βυζαντινή περί-
οδο γίνονταν μεγάλα έργα ύδρευσης στην αυτο-
κρατορία αλλά κανένα νέο αξιόλογο έργο στην πε-
ριοχή της Αττικής. Όμως τα υπάρχοντα έργα συ-
ντηρούνταν ανελλιπώς και λειτουργούσαν κανονι-
κά και σωστά.

Περίοδος τουρκοκρατίας. Κατά την περίοδο 
αυτή παρατηρείται έλλειψη συντήρησης των 

υπαρχόντων έργων ύδρευσης, εγκατάλειψη, φθο-
ρά και διακοπή της λειτουργίας τους. Η Αθήνα 
ερήμωσε έγινε χωριό και το νερό παρέχονταν από 
κάποιες δημόσιες κρήνες και πηγάδια.

Από την απελευθέρωση μέχρι την περίοδο 
του μεσοπολέμου. Η ύδρευση ήταν προβληματική 
και γινόταν από δημόσιες κρήνες, ιδιωτικά πηγά-
δια και νερουλάδες. Ανακούφιση δημιουργήθηκε 
από την ανακατασκευή και επαναλειτουργία του 
Αδριάνειου υδραγωγείου. Εξαιτίας της αύξησης 
του πληθυσμού λήφθηκε απόφαση κατασκευής 
του έργου του Μαραθώνα, η οποία αναβλήθηκε 
εξαιτίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μικρασια-
τική καταστροφή και η επιπλέον αύξηση του πλη-
θυσμού έκανε την κατάσταση δυσχερέστερη.

Περίοδος μεσοπολέμου μέχρι σήμερα. Κατα-
σκευή του έργου του Μαραθώνα, της σήραγγας 
του Μπογιατίου, του διυλιστηρίου του Γαλατσίου 
και του δικτύου ύδρευσης της Αθήνας, αλλά διακο-
πή λειτουργίας του Αδριάνειου. Η αύξηση του 
πληθυσμού επέβαλε την σύνδεση του Μαραθώνα 
με την λίμνη Υλίκη και άντληση νερού από αυτήν. 
Στην συνέχεια έγινε κατασκευή του υδραγωγείου 
του Μόρνου και διακοπή της χρησιμοποίησης της 
Υλίκης εξαιτίας του υψηλού κόστους άντλησης 
από αυτήν. Η παρατεταμένη ανομβρία για αρκετά 
έτη οδήγησε στην προσωρινή χρήση νερού από 
γεωτρήσεις μέχρι την κατασκευή του υδραγωγείου 
του Εύηνου και την σύνδεσή του με το υδραγωγείο 
του Μόρνου. Παράλληλα κατασκευάστηκαν τρία 
επιπλέον διυλιστήρια πόσιμου νερού και έγινε επέ-
κταση του δικτύου ύδρευσης της Αθήνας, Πειραιά 
και των προαστίων.

Τέλος στην ομιλία έγινε παρουσίαση του τρό-
που λειτουργίας των διυλιστηρίων νερού και επί-
σης αναφορά στην ποιότητα του νερού της ΕΥ-
ΔΑΠ. 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΖΗΝΩΝ»

Η Ύδρευση της Αττικής γης από  

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με 
πλήθος επισκεπτών και δράσεων το Σαββατοκύ-
ριακο για το καταφύγιο του Φ.Ο.Ο.Φ. στο Παλιο-
χώρι στη θέση Φτερούγες Νίκης.

Την Παρασκευή το 5ο Δημοτικό Σχολείο και συ-
γκεκριμένα η Δ΄ τάξη διανυκτέρευσαν στο καταφύ-
γιο 10 μαθητές–τριες με την δασκάλα τους, Βλάχου 
Μαρία και το συντονιστή εκπ/κου έργου Κασκαμα-
νίδη Ιωάννη σε μια διήμερη πρωτοποριακή εκπαι-
δευτική δράση.

Ο Δ/της Α/μιας Εκπ/σης Φλώρινας, κος Λιγούρας 
Γεώργιος, που επισκέφτηκε τους μαθητές με τους 
εκπαιδευτικούς τους, προέτρεψε την εκπαιδευτική 
κοινότητα να προωθήσει αυτές τις πρωτοβουλίες.

Την Κυριακή οι πρόσκοποι του τμήματος Φλώρι-
νας στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους που αφορά 

την παραμονή τους στο φυσικό περιβάλλον επισκέ-
φτηκαν με την ομαδάρχισσα Αριστείδου Λυδία και 
φιλοξενήθηκαν στους χώρους καταφυγίου.

Πλήθος ανώνυμων επισκεπτών κατέκλυσαν το 
μπαλκόνι του καταφυγίου απολαμβάνοντας την 
καταπληκτική θέα αλλά και, τους εξωτερικούς χώ-
ρους του, όπου οικογένειες έστησαν τα αντίσκηνα 
τους, αξιοποιώντας ποιοτικά την καταπληκτική 
μέρα.

Το Δ.Σ. του συλλόγου αισθάνεται ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένο για την επισκεψιμότητα και την προ-
τίμηση που δείχνουν οι Φλωρινιώτες για το ανα-
καινισμένο καταφύγιο του Παλιοχωρίου και υπό-
σχεται ότι θα ενθαρρύνει ανάλογες δράσεις βελτι-
ώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες 
υποδομές του.

Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η Πανελλήνια Ορειβατική  
και Τουριστική Συνάντηση

Μ ε απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η Πανελλήνια 
Ορειβατική και Τουριστική Συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα στις 2, 3 & 4 Σε-
πτεμβρίου 2022 από την Ομοσπονδία Φυσιολατρι-
κών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος 
(Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και υλοποίησε ο Φ.Ο.Ο.Φ. ως ενεργό 
μέλος της Ομοσπονδίας.

Η προεργασία που είχε γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. 
αλλά και οι συντονισμένες προσπάθειες κατά την δι-
άρκεια της εκδήλωσης, είχε ως αποτέλεσμα να συμ-
βάλει στην τουριστική προβολή αλλά και στην ανά-
δειξη – ενίσχυση της εικόνας της Φλώρινας, αναδει-
κνύοντας, τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηρι-
στικά της περιοχής (ιστορία – φύση – γευσιγνωσία 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου
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– φιλοξενία – δραστηριότητες στο περιβάλλον – δια-
σύνδεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα).

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων οι επισκέπτες, τα 
μέλη, αλλά και φίλοι του Φ.Ο.Ο.Φ., επισκεφτήκαν 
το γειτονικό Μοναστήρι όπου ξεναγήθηκαν στην 
Αρχαία Ηράκλεια και το Ναό του Αγ. Δημητρίου.

Ιδιαίτερη τιμητική ήταν η πρόσκληση του Προξέ-
νου και η φιλοξενία του, στο Ελληνικό Προξενείο του 
Μοναστηρίου όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων 
μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Την επόμενη μέρα με δύο παράλληλες εκδηλώ-
σεις επισκέφτηκαν:

το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βίγλας, ξεναγήθη-
καν στο ιστορικό χωριό του Πισοδερίου, την Βασιλι-
κή του Αγίου Αχιλλείου, στο Κέντρο Ενημέρωσης 
του Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών στην Πύλη, όπου 
παρατήρησαν με τηλεσκόπια τις αποικίες των αρ-
γυροπελεκάνων και τέλος τα Βυζαντινά Ασκηταριά 
στους Ψαράδες.

Με την ορειβατική πορεία όπου ακολούθησαν 
και πληθώρα συμπολιτών μας, από το Ωδείο Φλώ-
ρινας, στο καταφύγιο του Οροπεδίου, της Κρύας 
Βρύσης με κατάληξη το ανακαινισμένο Καταφύγιο 
του Παλιοχωρίου, όπου προσφέρθηκε γεύμα με 
παραδοσιακά τοπικά εδέσματα της περιοχής.

Στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων, οι φιλο-
ξενούμενοι επισκέφτηκαν την έκθεση του μέλους 
του Δ.Σ. του Φ.Ο.Ο.Φ. κ. Νικόλαου Ταμουτσέλη, 

στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και την μου-
σική εκδήλωση στην Ελληνιστική Πόλη, του Δήμου 
Φλώρινας.

Τέλος στο περιθώριο των εκδηλώσεων αξιοση-
μείωτη ήταν η κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών 
Συμβουλίων της Ομοσπονδίας και του Φ.Ο.Ο.Φ 
όπου συζητήθηκαν θέματα που θα δραστηριοποιη-
θεί ο σύλλογος με την Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.

Κυρίαρχο θέμα, η ενεργοποίησή του συλλόγου, 
στην Πολιτική Προστασία και κυρίως στην Ορεινή 
Διάσωση, αλλά και η συνεργασία του, με το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας.

Ο σύλλογος επίσης είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την ενεργοποίηση τμήματος «γνω-
ριμίας με το άθλημα της Αναρρίχησης» με την γυ-
μναστήρια κυρία Έφη Δούπα στην αίθουσα του 
Δ.Α.Κ. Φλώρινας καθώς και στο αναρριχητικό πε-
δίο, στη θέση Φτερούγες Νίκης δίπλα από το κατα-
φύγιο Παλιοχωρίου.

Η μεγάλη οικογένεια του Φ.Ο.Ο.Φ. θέλει να ευ-
χαριστήσει θερμά όλους τους συμμετέχοντες στις 
εκδηλώσεις καθώς και τους θερμούς υποστηρικτές 
αυτής της σπουδαίας προσπάθειας, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. που τίμη-
σαν με την παρουσία τους όλες τις δράσεις όπως 
και τα ιδρυτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του συλλόγου.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μ ε απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή πέρα 
από κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή το πρόγραμμα του Γραφείου Διασύν-
δεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
«Γνώρισε το τόπο που Ζεις και Σπουδάζεις».

Αποδείχθηκε ότι η σπουδάζουσα νεολαία της πό-
λης είχε ανάγκη από εκτόνωση στο φυσικό περιβάλ-
λον απολαμβάνοντας τα εξαιρετικά αρώματα και τις 
εκπληκτικές εικόνες του. Το πρόγραμμα περιελάμβα-
νε ενημέρωση για την χλωρίδα και την πανίδα της 
περιοχής, τις πρώτες βοήθειες στο βουνό, τη διάσω-
ση σε ορεινό πεδίο, την επίσκεψη στα καταφύγια και 
τέλος την επίδειξη πτήσης με ανεμόπτερο.

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ζεστό τσάι με 
κουλουράκια, παραδοσιακή φασολάδα με 
μπούκοβο και κόκκινο κρασί, όλα τοπικά προϊόντα 
της περιοχής μας.

Η συνεργασία των φορέων ήταν υποδειγματική 

και το αποτέλεσμα δικαιώνει την προσπάθεια 
όλων καθιστώντας μας υπεύθυνους στο να ακο-
λουθήσουν παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχο-
ντες και ιδιαίτερα την σπουδάζουσα νεολαία της 
πόλης.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επιτυχής η εκδήλωση «Γνώρισε το τόπο που Ζεις

και Σπουδάζεις»
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Ο Φ.Ο.Ο.Φ. συμμετείχε στο πρόγραμμα
«Γνωρίζω την πόλη που ζω και σπουδάζω» στην Καστοριά

ΟΦ.Ο.Ο.Φ. συνεχίζοντας να στηρίζει τις δράσεις του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας συμμετείχε 
και στην Καστοριά στο πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη που ζω και σπουδάζω».

Φοιτητές από την Φλώρινα μαζί με μέλη και φίλους του συλλόγου απόλαυσαν από τα 1100μ. την 
καταπληκτική θέα της λίμνης.

Η οργάνωση εκπληκτική η παρέα κεφάτη και η φιλοξενία υποδειγματική.
Το γραφείο διασύνδεσης συνεχίζοντας αυτή την εκπληκτική δράση έδωσε ραντεβού για την καινούρ-

για χρονιά στην Κοζάνη και ο Φ.Ο.Ο.Φ. θα είναι και πάλι εκεί.
Στην υποδοχή η αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κ. Κοζατσάνη Δέσποινα.

Το νεοσύστατο τμήμα αναρρίχησης συνεχίζει τις δράσεις του

Μ ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει το νεοσύ-
στατο τμήμα αναρρίχησης του συλλόγου 

και οι μικροί αναρριχητές βρέθηκαν για πρώτη 
φορά σε φυσικό πεδίο.

Με βοηθό τον εξαιρετικό καιρό ανέπτυξαν τις 
ικανότητές τους στο αναρριχητικό πεδίο και πραγ-
ματικά εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους.

Οι προπονήσεις διεξάγονται 2 φορές την εβδο-
μάδα Δευτέρα – Τετάρτη, στην αίθουσα αναρρίχη-
σης του Δ.Α.Κ. Φλώρινας από ολιγομελή τμήματα 
με δυνατότητα επέκτασης των ημερών και σε άλ-
λες ημέρες της εβδομάδας.

Τα τμήματα ενηλίκων Indoor Climbing απευθύ-
νονται σε αρχάριους με σκοπό την εκμάθηση της 
αναρρίχησης boulder, top rope και στη συνέχεια 
του lead climbing (επικεφαλής).

Υπεύθυνη των προπονήσεων είναι η εκπαιδευ-
τικός Φυσικής Αγωγής και εκπαιδεύτρια αναρρίχη-
σης κ. Δούπα Έφη.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Π αρελθόν αποτελεί πλέον η εκδήλωση «Ο Ορειβατικός Δρόμος του Κρασιού» που συμμετείχε 
ο Φ.Ο.Ο.Φ. στο Negotino της Βόρειας Μακεδονίας το Σαββατοκύριακο, 5 και 6 Νοεμβρίου 

2022. Η φιλοξενία στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, υποδειγματική, η πορεία καταπληκτική και 
βέβαια τα «ορειβατικά κρασιά» τέλεια.

Του χρόνου πάλι να είμαστε καλά!!!

Μέλη του Φ.Ο.Ο.Φ. σε ορειβατική πορεία στον Όλυμπο

Μ ε απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η ορειβατική 
πορεία από φίλους και μέλη του Φ.Ο.Ο.Φ. 

που έγινε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) στον Όλυμπο και στις κο-
ρυφές του Αγ. Αντώνη 2815μ. και Σκολιό 2905μ.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό αλλά και με ιδιαίτε-
ρη διάθεση από όλους, σε μια ομολογουμένως 

απαιτητική πορεία, που κράτησε επτάμιση ώρες 
στο σύνολο της, το βουνό των θεών για μια ακόμα 
φορά αποζημίωσε όλους τους ορειβάτες με την 
άγρια μοναδική ομορφιά του.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Πρίντεζης Γε-
ώργιος δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες 
παρόμοιες δράσεις σε όλη την Ελλάδα ώστε να 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Φ.Ο.Ο.Φ. στον «Ορειβατικό Δρόμο του Κρασιού»

στο Negotino
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μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σωματεία της 
Ομοσπονδίας γνωρίζοντας της ομορφιές της πα-
τρίδος μας.

Επίσης ο κ. Καρνάκης Γεώργιος μέλος του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας και Οδηγός Βουνού έκανε την 
πρόταση να γίνει χειμερινή ορειβατική εκδρομή – 
πορεία στη Φλώρινα και συγκεκριμένα στο κατα-
φύγιο του Παλιοχωρίου του Φ.Ο.Ο.Φ. την οποία 
και δεσμεύτηκε θα μεταφέρει στο Δ.Σ. του συλλό-
γου ο αντιπρόεδρος του.

Ευχαριστούμε θερμά την Ομοσπονδία για την 
πρόσκληση, το Κ.Ε.Ο.Α.Χ. για την φιλοξενία και 
τους συνοδοιπόρους για την συντροφιά.

Για την ιστορία από την Βόρεια Ελλάδα συμμε-
τείχαν:

Παπαδόπουλος Σταύρος, Σερδάρη Αρετή
Γιανγκουλίδου Κων/να, Κολάτσκου Βέρα

Αγγελόπουλος Θωμάς, Καλυβιάνος Λεωνίδας
Με ορειβατικούς χαιρετισμούς

Η τελευταία πανσέληνος του 2022

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μ ετά τις καλοκαιρινές διακοπές, σεβόμενοι 
τα μέτρα για τον Covid-19, ξεκινάμε δυναμι-

κά τις εξορμήσεις μας.

4 Σεπτεμβρίου: Μια νέα διαδρομή σε μονοπάτι 
που άνοιξε ο Ε.Π.Ο.Σ. (H.T.C.S), Ελληνικός Πεζο-
πορικός Όμιλος Σολυγείας, ήταν η διάσχιση μας 
στο ρέμα από το Σοφικό έως τον υδροβιότοπο 
στο Κοκκώσι Κορινθίας. Ξεκινήσαμε από το εκκλη-
σάκι του Αγ. Νεκταρίου στην περιοχή «Πίουζα», 
στην είσοδο του χωριού Σοφικό. Κατεβήκαμε στο 
ρέμα της Γκιόλεζας μέσα στο οποίο ήταν και το 
μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Η πορεία μέσα 
στο ρέμα-φαράγγι περιβαλλόταν από κάθετα τοι-
χώματα ύψους δεκάδων μέτρων, ήταν μία σπάνια 
εμπειρία, ενώ διασχίζοντας την κοίτη, μας συντρό-
φευαν η παρθένα τοπική χλωρίδα με κουμαριές, 
πικροδάφνες, ασπάλαθους, αγριοφιστικιές, αγριο-
τριανταφυλλιές όπου μέσα από σκιερά και στενά 
περάσματα φτάσαμε στο Ρειτό. Συνεχίσαμε τη δι-
άσχιση του ρέματος και η πορεία ολοκληρώθηκε 
με το τελευταίο τμήμα του σε πυκνό δάσος πεύ-
κης. Η κατάληξη ήταν στον προστατευόμενο 
υδρότοπο του Κοκκωσίου, μοναδικής ομορφιάς 
υδάτινο οικοσύστημα, ένα σύνολο αποτελούμενο 
από μικρό ποταμό, λίμνες, όπου ενδημούν 
προστατευόμενα είδη, όπως το χέλι και ο μοναδι-
κός παγκοσμίως Ζαχαρίας της Αλμυρής.

Ο υδροβιότοπος Κοκκώσι είναι μόλις 8 στρέμ-
ματα και προστατεύεται από το νόμο για τους 
υδροβιότοπους κάτω τον 80 στρ. Βρίσκεται δίπλα 
στην παραλία της Αλμυρής, με σπάνια χλωρίδα και 
πανίδα και έχει δημιουργηθεί από τα νερά που πη-
γάζουν από το βουνό του Κατακαλίου. Το νερό 
των πηγών είναι υφάλμυρο, με ποσοστό σε αλάτι 
που κυμαίνεται μεταξύ 1016-1022. Η παραλία 
Κοκκώσι είναι μικρή, με χοντρό βότσαλο και πε-
ντακάθαρα βαθιά νερά, αλλά αρκετά κρύα, λόγω 
των πηγών του υδροβιότοπου, που εκβάλλουν σε 
αυτή. Μετά την επίσκεψη στον υδροβιότοπο κο-
λυμπήσαμε στην όμορφη παραλία της Αλμυρής.

18 Σεπτεμβρίου: Επόμενη εξόρμηση στο Φαράγγι 
του Περιστεριώνα, βραχήκαμε κάνοντας river 
trekking σε ένα πανέμορφο φαράγγι, μια εμπειρία 
στη φύση αξέχαστη. Το Φαράγγι του Περιστεριώ-
να βρίσκεται στον ποταμό Κράθι, που πηγάζει 
από τον Χελμό και έχει αρκετές πηγές. Πρόκειται 
για ένα πανέμορφο φαράγγι που το πλάτος στον 
πυθμένα δεν ξεπερνά τα 5-6 μέτρα ενώ στο στενό-
τερο σημείο του το πλάτος μειώνεται αισθητά στα 
2 μέτρα. Οι πανύψηλοι κάθετοι βράχοι και στις 
δύο πλευρές του, που φθάνουν σε ύψος τα 40-50 
μέτρα κόβουν την ανάσα, ενώ τα νερά και οι κα-
ταρράκτες δημιουργούν μία μαγική εικόνα. Η ομορ-
φιά του φαραγγιού ήταν καθηλωτική ενώ στα 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ (ΟΦΑ)
της Καίτης Λαρεντζάκη

Περιστεριώνα
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μέσα περίπου της διαδρομής, νερό έπεφτε από 
ψηλά θυμίζοντας το φαράγγι Πάντα Βρέχει στην 
Ευρυτανία. Φτάσαμε στο πιο στενό σημείο, όπου 
από πάνω τρέχαν τα νερά του καταρράκτη από 
ύψος περίπου 50 μ. Μοναδική εικόνα!!!

Στην συνέχεια δροσιστήκαμε, με όλη τη σημα-
σία της λέξης στα δροσερά νερά της Ακράτας.

2 Οκτωβρίου: Στο δάσος της Ζαρούχλα η πρώτη 
εξόρμηση του Οκτωβρίου. Η Ζαρούχλα είναι ορει-
νό χωριό και πρόκειται για ένα από τα Κλουκινο-
χώρια. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.020 μέτρων, 
στο βάθος μιας ρεματιάς, στις νοτιοανατολικές 
πλαγιές του όρους Κράθης, πρόβουνου των Αροα-
νίων, κοντά στα όρια με το Νομό Κορινθίας και 
αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς 
της Αχαΐας. Ο οικισμός της Ζαρούχλας αποτελεί 
ορεινό θέρετρο και διαθέτει αρκετούς ξενώνες και 
ταβέρνες. Είναι άγνωστο πότε δημιουργήθηκε η 
Ζαρούχλα. Κοντά στο χωριό υπάρχουν δύο ναοί, ο 
ένας του 12ου και ο άλλος του 13ου αιώνα που 
δείχνει ότι επί Φραγκοκρατίας ήδη κατοικούνταν. 
Η περιοχή κάποτε φημιζόταν για τους εξαιρετι-
κούς κτίστες της. Το μαρτυρούν τα σκόρπια μέσα 
στο χωριό πυργόσπιτα, όσα έχουν απομείνει, με 
πιο εντυπωσιακό τον περίφημο Πύργο της Ζαρού-
χλας, ο οποίος αποτελεί διατηρητέο μνημείο από 
το 1985. Είναι πιο γνωστός ως ο Πύργος του Αση-
μάκη Φωτήλα, γιατί πολλοί λένε ότι εκεί έζησε ο 
σπουδαίος οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Τώρα πλέον λειτουργεί ως ξενώνας.

Λίγο πριν την είσοδο του χωριού ξεκίνησε η 
κυκλική μας διαδρομή μέσα στο μεγαλύτερο δάσος 

του νομού Αχαΐας που έσφιζε από έλατα, καστα-
νιές και καρυδιές, που επιδοθήκαμε στην συλλογή 
τους, αλλά και με ποταμάκια και διάφορα είδη μα-
νιταριών. Αναπληρώσαμε τις θερμίδες μας στα 
τοπικά ταβερνάκια.

16 Οκτωβρίου: Η δεύτερη εκδρομή για τον 
Οκτώβρη είχε προορισμό τις Καρυές Λακωνίας, 
ένα χωριό κτισμένο στους πρόποδες του Πάρνω-
να με πολλές καστανιές και καρυδιές σε υψόμε-
τρο 950 μ. Το όνομα των Καρυών οφείλεται στις 
καρυδιές που υπήρχαν εκεί από την αρχαιότητα. 
Το σημερινό τοπωνύμιο Αράχωβα (σημαίνει επί-
σης καρυδότοπος), το έλαβε επί Φραγκοκρατίας 
και προέρχεται από την αρχαία σλάβικη λέξη 
Rach (καρύδι). Το χωριό κατοικείται και είναι γνω-
στό από την αρχαιότητα, με αναφορές τόσο 
στους κατοίκους της όσο και στο ιερό της Καρυά-
τιδας Αρτέμιδος. Το χωριό συνδέεται επίσης με 
τις Καρυάτιδες, δηλαδή τα νεαρά κορίτσια των 
Καρυών, οι οποίες απεικονίζονται στο πασίγνω-
στο μνημείο που βρίσκεται στο Ερέχθειο της 
Ακρόπολης, καθώς και σε ομοίωμα που υπάρχει 
σε ύψωμα του οικισμού.

Η διαδρομή μας, 9 περίπου χλμ. κινήθηκε σε μο-
νοπάτι, μέσα σε πυκνό δάσος με καρυδιές, έλατα, 
μαυρόπευκα και πλατάνια, σε μεγάλο μέρος πα-
ράλληλα με ρυάκι, αλλά και σε χωματόδρομο. 
Ήταν μια σχετικά εύκολη διαδρομή με ρεματιές, 
παλιές βρύσες και καταρράκτες, με τις καστανιές 
να υπάρχουν παντού, και φυσικά οι σακούλες γέ-
μισαν από κάστανα αλλά και καρύδια. Φάγαμε σε 
τοπική ταβέρνα στην κάτω πλατεία.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Καρυές
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TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

28-30 Οκτωβρίου: Ένα ανοιξιάτικο οδοιπορικό 
στην Ήπειρο. Πρώτη μέρα κάναμε μια πορεία από 
την πλατεία του χωριού Βίτσα που βρίσκεται στο 
Κεντρικό Ζαγόρι προς το Μονοδένδρι. Μια πανέ-
μορφη διαδρομή μέσα από δάσος και υπέροχη 
φύση. Όσοι δεν περπάτησαν μετέβησαν στο Μο-
νοδένδρι και με την άφιξη της πεζοπορικής ομά-
δας, όλοι μαζί μέσα από καλντερίμι, πήγαμε στην 
Μονή της Αγίας Παρασκευής. Ένα πέτρινο μονα-
στήρι στο χείλος της χαράδρας του Βίκου που εί-
ναι από τις βαθύτερες του κόσμου. Η θέα προς το 
φαράγγι ήταν μοναδική. Αφού φάγαμε μετά βίας 
στο Μονοδένδρι πήγαμε στο ξενοδοχείο μας.

Σάββατο μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για Κό-
νιτσα όπου η πεζοπορική ομάδα από το πέτρινο 
γεφύρι της Κόνιτσας, που είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα μονότοξα γεφύρια των Βαλκανίων με ύψος 20 
μέτρα και πλάτος 40 μέτρα, πεζοπόρησε προς την 
Μονή Στομίου. Το μεγαλύτερο μέρος της πεζοπορί-
ας μας ήταν κατά μήκος του ποταμού Αώου. Το 
μονοπάτι ήταν πολύ βατό, εκτός από την διόλου 
ευκαταφρόνητη ανηφορική κλίση πριν την μονή, η 
φύση γεμάτη πλατάνια, γάβρους, βελανιδιές, κ.α.

Η Μονή είναι αφιερωμένη στη Γέννηση της Πα-
ναγίας και βρίσκεται στο σημείο που η χαράδρα στε-
νεύει και δημιουργεί στόμιο, απ’ όπου πήρε και το 
όνομά της. Χτίστηκε το 1774 στην κορυφή ενός 
απότομου βράχου και σήμερα είναι ανδρικό μονα-
στήρι. Εδώ έμενε ο πάτερ Παΐσιος τα 4 χρόνια της 
παραμονής του. Ο ναός, με τρούλο από μολύβι, έχει 
αναστηλωθεί, όπως επίσης και τα κελιά των μονα-
χών. Ανεβαίνοντας προς τον ξύλινο σταυρό, πίσω 
από τη μονή είχαμε μια εντυπωσιακή θέα προς τη 

χαράδρα και το φαράγγι Στόμιο. Μέσα στον κήπο 
της Μονής δεξιά βρίσκεται το εκκλησάκι, αριστερά 
δωμάτια και στη μέση ένας υποτυπώδης κήπος 
ομορφαίνει το χώρο. Ο τόπος εδώ έχει κάτι το ανώ-
τερο, το νιώθεις από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Όσοι δεν ανέβηκαν στην Μονή, περπάτησαν 
κατά μήκος του Αώου και στην συνέχεια επισκέ-
φθηκαν την Κόνιτσα. Η Κόνιτσα είναι κτισμένη σε 
υψόμετρο 630 μ. στις πλαγιές της Τραπεζίτσας 
και βρίσκεται στον κάμπο όπου ενώνονται τα πο-
τάμια Σαραντάπορος, Αώος και Βοϊδομάτης. Το 
εξαιρετικό οικοσύστημα της περιοχής προστατεύ-
εται από τον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου. Περιδια-
βήκαν τα λιθόστρωτα καλντερίμια της παλιάς πό-
λης το σπίτι όπου έζησε ο Παΐσιος και δοκιμάσαν 
τοπικές λιχουδιές.

Με την άφιξη της πεζοπορικής ομάδας που 
ανέβηκε στην Μονή Στομίου, αναχωρήσαμε για 
επίσκεψη στην Μονή Μολυβδοσκέπαστου. Η 
Μονή Μολυβδοσκέπαστου, που έχει ανακαινιστεί 
σύμφωνα με τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρό-
τυπα της πέτρας, αποτέλεσε στο διάβα των αιώ-
νων ένα σημαντικότατο πολιτιστικό και θρησκευ-
τικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Το βυζαντινό 
μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου λέγεται 
(και αναγράφεται στη δυτική θύρα του ναού) ότι 
ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ’ 
Πωγωνάτο, ο οποίος φαίνεται ως o ιδρυτής της 
μονής (670 μ.Χ.), η οποία αποτελεί σήμερα το πα-
λαιότερο μοναστήρι της Ηπείρου. Σύμφωνα με την 
παράδοση ήταν σκεπασμένη με μολύβι, εξ’ ου και 
η ονομασίας της. Χαρακτηρίζεται σαν ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία της Ηπείρου.

Αγία Παρασκευή
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Μετά την επίσκεψή μας στην Μονή συνεχίσαμε 
για το χωριό Μολυβδοσκέπαστος, όπου πεζοπο-
ρήσαμε από το στρατιωτικό φυλάκιο προς τους 
Αγίους Αποστόλους, όπου είχαμε θέα τα χωριά 
της Αλβανικής μεθορίου.

Κυριακή πρωί μετά το πρωινό, μεταβήκαμε 
στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Νικόπολης, ένα μνημειώ-
δες αρχιτεκτονικό έργο των Ρωμαϊκών χρόνων, 
μήκους 50 χλμ.

Στην συνέχεια πήγαμε στο σημείο όπου θα ξε-
κινούσαμε την πεζοπορία μας από την περιοχή 
του Κοκκινοπηλού προς την λίμνη Ζηρού. Η περι-
οχή Κοκκινοπηλός Πρέβεζας είναι μια ομάδα λό-
φων γεωλογικού ενδιαφέροντος μοναδικό φαινό-
μενο στην βαλκανική χερσόνησο, μια σχεδόν σελη-
νιακή και απόκοσμη εικόνα. Οι ερευνητές θεωρούν 
πως το φαινόμενο φτάνει μέχρι και την προϊστο-
ρική περίοδο. Ο επισκέπτης «χάνεται» ανάμεσα 
σε λοφίσκους και χαράδρες κόκκινου χρώματος. 
Μία «κόκκινη γη», «terra rossa», όπως την ονόμα-
σαν Ισπανοί περιηγητές. Το γεωλογικό υλικό απο-
τελείται από οξείδια σιδήρου με άργιλο. Οι δε λό-
φοι έχουν ύψος 100 με 150 μέτρα. Ανάμεσά τους 
έχουν σχηματιστεί φιδογυριστές χαράδρες από τη 
βροχή, τους ανέμους και τη θερμοκρασία. Την πε-
ριοχή εντόπισε ο Βρετανός αρχαιολόγος Έρικ 
Χιγκς το 1962. Η πεζοπορία μας σ’ αυτό το τμήμα 
ήταν μοναδική, εξωπραγματικό τοπίο, και υπέρο-
χη η υπόλοιπη διαδρομή μέχρι την λίμνη Ζηρού. Η 
τουριστική ομάδα, έκανε βόλτες γύρω από την 
λίμνη. Με την άφιξη της πεζοπορικής ομάδας, 
αναχωρήσαμε για την Πρέβεζα, όπου επιδοθήκα-
με σε ψαροφαγία.

Ένα υπέροχο τριήμερο του Ομίλου, με πολύ 
καλό καιρό, με όμορφη παρέα και όμορφα τοπία.

19 Νοεμβρίου: Στις βόρειες πλαγιές του όρους Οίτη, 
ήταν η εξόρμησή μας αυτή, στην Υπάτη και στα Λου-
τρά της. Η Υπάτη οχυρώθηκε για πρώτη φορά 
στους ελληνιστικούς χρόνους και τμήματα αυτής της 
οχύρωσης έχουν ανευρεθεί σε πολλά σημεία γύρω 
από το Κάστρο και τον σύγχρονο οικισμό. Στον Με-
σαίωνα αναφερόταν ως Νέαι Πάτραι. Από το 1268 
ήταν πρωτεύουσα της αυτόνομης ηγεμονίας της 
Θεσσαλίας και μεταξύ των ετών 1318 και 1390, 
ήταν έδρα του σταυροφορικού Δουκάτου Νέων 
Πατρών. Αργότερα αναφερόταν ως Πατρατζίκι.

Το Κάστρο της Yπάτης δέχτηκε το 1275 την 
επίθεση του Ιωάννη Παλαιολόγου, βυζαντινού 
στρατηγού, και η ισχυρή οχύρωσή του εμπόδισε 

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Υδραγωγείο Νικόπολης
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την κατάληψή του. Από την πλατεία της Υπάτης 
ξεκίνησε η κυκλική μας πορεία προς το Κάστρο 
της Υπάτης, με αρκετή ανηφόρα, με υπέροχη κα-
ταπράσινη διαδρομή, στην οποία συναντήσαμε 
και έναν υπέροχο καταρράκτη. Φτάνοντας στο 
Κάστρο ο δυνατός άνεμος δεν μας επέτρεψε να 
καθίσουμε πολύ.

Μετά το τέλος της πορείας μας, κάναμε αποθε-
ραπεία στα λουτρά της Υπάτης και η εμπειρία 
ήταν μοναδική. Γευματίσαμε σε ταβέρνα της περι-
οχής με υπέροχο φαγητό και γευτήκαμε και ριζότο 
με άγρια μανιτάρια.

26 Νοεμβρίου: Τις βόρειες πλαγιές του Καλλίδρο-
μου τιμήσαμε σ’ αυτή την πεζοπορία μας. Από την 
πλατεία της Ανάβρας, που βρίσκεται σε 600 μ. 
υψόμετρο, ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας. Προ-
πολεμικά η Ανάβρα είχε την ονομασία Κάτματα, 

και βρισκόταν νοτιότερα από την σημερινή θέση 
και πιο κοντά στην Θάλασσα.

Ανηφορίζοντας ήπια, για καμιά ώρα, σε μονο-
πάτι με υπέροχη θέα στον Μαλιακό και τις εκβο-
λές του Σπερχειού. Συνεχίσαμε στο μονοπάτι του 
Παλιόκαστρου, με πυκνή βλάστηση. Μετά από 
αρκετή ώρα συναντήσαμε το μονοπάτι του εφιάλ-
τη ή Ανωπαία Ατραπός και κατηφορήσαμε προς 
τις Θερμοπύλες.

Η λέξη «ατραπός» σημαίνει μονοπάτι ή πέρα-
σμα, που δύσκολα το ακολουθεί κανείς. Η λέξη 
«ανοπαία» σημαίνει πως το μονοπάτι δεν είναι εύ-
κολα ορατό (δεν φαίνεται). Η «Ανοπαία Ατραπός» 
ήταν ένα δύσβατο μυστικό πέρασμα που κατέληγε 
σε πολύ μικρή απόσταση από το τρίτο στενό των 
Θερμοπυλών. Το 480 π.Χ. στην μάχη των Θερμο-
πυλών ο προδότης Εφιάλτης, έκανε γνωστή την 
ύπαρξή της στον Πέρση αυτοκράτορα Ξέρξη, με 
αποτέλεσμα τα περσικά στρατεύματα μέσω αυ-
τού του μονοπατιού να καταλάβουν τα νώτα των 
Ελληνικών δυνάμεων. Την επίβλεψη αυτής της μυ-
στικής διάβασης είχαν αναλάβει, για όσο θα διαρ-
κούσε η μάχη, περίπου 1.000 Φωκείς, τους οποί-
ους είχε στείλει εκεί ο Λεωνίδας και οι οποίοι αιφνι-
διάστηκαν, αφού δεν ανέμεναν επίθεση των Περ-
σών μέσω της «Ανοπαίας Ατραπού».

Το μονοπάτι γενικώς ήταν σηματοδοτημένο 
στο μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής, η θέα 
στον Μαλιακό σαγηνευτική, ένα μνημείο απείρου 
φυσικού κάλλους. Διασχίσαμε φαράγγια, δάση 
από βελανιδιές, έλατα, αιωνόβια πλατάνια, ξωκ-
κλήσια και στάνες και καταλήξαμε στις Θερμο-
πύλες.

Ανάβρα

Λουτρά Υπάτης
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Μια μικρή ομάδα που δεν ακολούθησε αυτή την 
διαδρομή, ακολουθώντας τους πεζοπόρους μέχρι 
ένα σημείο, συνέχισε από χωματόδρομο για το μο-
ναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Επειδή 
όμως στο μοναστήρι δεν υπήρχε κανένας μοναχός, 
κάποιος κτηνοτρόφος είχε μέσα τις αγελάδες του 
και για να μην κατεβαίνουν στο χωριό, είχε συρμα-
τοπλέγματα 200 μέτρα πριν την μονή, με αποτέλε-
σμα να μην καταφέρει να προσεγγίσει την μονή, 
και επέστρεψε από τον ίδιο δρόμο στην Ανάβρα.

Ήταν, όπως πάντα μια υπέροχη εξόρμηση, με 
πολύ καλό καιρό και ακόμη πιο υπέροχη παρέα.

11 Δεκεμβρίου: Αν και Παγκόσμια μέρα βουνού, 
ήταν η μόνη μέρα που καταφέραμε να κλείσουμε 
επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη. Πολιτιστική 
λοιπόν η σημερινή μας εκδήλωση με επίσκεψη και 
είχε συρματοπλέγματα 200 μέτρα πριν την μονή, 
με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ξενάγηση 
στην μόνιμη έκθεση από την κα Εύα Βροντινάκη. 
Στην μόνιμη έκθεση θαυμάσαμε, Λύτρα, Γύζη, Βο-
λανάκη, Κόντογλου, Μόραλη, Ελ Γκρέκο και φυσικά 
μάθαμε για την Λασκαρίδου που φοίτησε στην 
Σχολή Καλών Τεχνών, μετά από αίτημά της στον 
Βασιλιά κι έκτοτε άρχισαν να φοιτούν και γυναίκες. 
Στην συνέχεια μόνοι μας είδαμε την περιοδική έκ-
θεση του Κωνσταντίνου Παρθένη.

18 Δεκεμβρίου: Η δεύτερη εξόρμηση του Δεκεμ-
βρίου, αλλά και η τελευταία του έτους, προορισμό 
είχε την Αρβανίτσα. Η Αρβανίτσα είναι ένα μικρό 
οροπέδιο και βρίσκεται ανάμεσα από την Παλιο-
βούνα και την Μεγάλη Λούτσα, στο μυθικό βουνό 

του Ελικώνα Βοιωτίας σε υψόμετρο 1050 μέτρα, 
μέσα σε μια τεράστια έκταση γρασιδιού. Το τοπίο 
είναι καταπράσινο, εντελώς Αλπικό, γεμάτο έλα-
τα, καθαρό οξυγόνο και παρθένα φύση!

Με ηλιοφάνεια που θύμιζε Άνοιξη και όχι παρα-
μονές Χριστουγέννων, στολίσαμε το δέντρο μας, 
όπως άλλωστε κάνουμε από το 2016, σε φυσικό 
περιβάλλον, με οικολογικά στολίδια, αποθανατίσα-
με το δεντράκι μας, βγάλαμε τις σχετικές φωτο-
γραφίες, είχαμε κεράσματα και αφού ανταλλάξαμε 
ευχές ξεκινήσαμε την κυκλική πεζοπορία μας μέσα 
στο υπέροχο ελατόδασος και μετά το τέλος της και 
πριν την αναχώρησή μας, το αποστολίσαμε. Μετά 
το τέλος της πεζοπορίας μας καταλήξαμε στην 
Αγία Άννα για αναπλήρωση.

Ελπίζουμε τα καλύτερα για όλους και μια χρο-
νιά γεμάτη υγεία, αγάπη και σεβασμό για το περι-
βάλλον και όμορφες εξορμήσεις στην φύση.

Αρβανίτσα

Εθνική Πινακοθήκη
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Σεπτέμβριος 2022

17/9/2022 Μονοπάτι της Ηρώς  
(Πολιτικά Ευβοίας)

Ξ εκίνημα από την Ι.Μ. Περιβλέπτου στα Πολι-
τικά Ευβοίας και το μνημείο της «Ηρώς». Μας 

περίμεναν η γονείς της Γιώργος Μαραγκός και η 
Χρυσή Μαραγκού να μας καλωσορίσουν και μετά 
από ένα σύντομο τελετουργικό (ανταλλαγή ανα-

μνηστικών και ομιλίες) ξεκινήσαμε την πεζοπορία 
μας στο μονοπάτι, που κάποτε χρησιμοποιούσε ο 
προπάππους της, για να φέρει ασβέστη από τα 
ασβεστοκάμινα. Η όλη πεζοπορία πραγματοποιή-
θηκε σε ένα υπέροχο πευκοδάσος και στη συνέ-
χεια μεταβήκαμε στην παραλία των Πολιτικών για 
μπάνιο και φαγητό.

25/9/2022 Δάσος Σκιρίτιδας
Από το χωριό Βλαχοκερασιά Αρκαδίας (950μ.) στα 
νότια του νομού Αρκαδίας ξεκινήσαμε την πεζοπο-
ρία μας στο όμορφο δάσος της Σκιρίτιδας. Η περιο-
χή του δάσους της Σκιρίτιδας, απ’ όπου ξεκινά να 
κυλά τα νερά του ο ποταμός Ευρώτας, διανύοντας 
πορεία 82 χλμ. μέχρι να τα εκβάλλει στον Λακωνικό 
κόλπο, είναι γεμάτη με καστανιές και μαύρη πεύκη.

Περάσαμε από εγκαταλειμμένα λιβάδια, ερει-
πωμένους μύλους και νεροτριβές. Συναντήσαμε τη 
χτισμένη πηγή του Μελισσιού κάτω από το αιωνό-
βιο πλατάνι και προς το τέλος της διαδρομής το 
όμορφο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία από όπου 
αγναντέψαμε στα Βόρεια το Μαίναλο, Ανατολικά 
το Αρτεμίσιο, πιο δεξιά την βόρεια κορυφογραμμή 
του Πάρνωνα και νότια στο βάθος όλη την κορυ-
φογραμμή του Ταϋγέτου.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Φ.Ο.Π.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

του Παύλου Παναγιώτου
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30/9 & 1/10-2/10 Άγραφα
Υπέροχο τριήμερο στα μαγευτικά Άγραφα. Την 
Παρασκευή 30/9 αναχωρήσαμε για το καταφύγιο 
Καραμανώλη (1536μ.) όπου και διανυκτερεύσαμε.

Το Σάββατο 1/10 συγκροτήθηκαν δύο ομάδες οι 
οποίες, η μεν πρώτη ομάδα νωρίς το πρωί από το 
Καταφύγιο Καραμανώλη (1536μ.) με το λεωφορείο 
προωθήθηκε στην Φυλακτή (1000μ.) και πραγμα-
τοποίησε ανάβαση στην Καζάρμα (Ζυγουρολίβαδο 
1977μ.). και δεύτερη ομάδα, πραγματοποίησε πε-
ζοπορία από το Καταφύγιο μέχρι την Ιερά Μονή 
Πελεκητής (15ος αι.,1400μ.) επάνω στο χείλος της 
απόκρημνης πλαγιάς των Αγράφων, όπου έγινε 
στάση για επίσκεψη στη Μονή και στη συνέχεια 
επέστρεψε στο καταφύγιο.

Την Κυριακή 2/10 από το Καταφύγιο Καραμα-
νώλη (1536μ.) έγινε η ανάβαση στην Τέμπλα 
(1800μ.) και το Βουτσικάκι (2154μ.) και επιστροφή 
στο καταφύγιο και τον δρόμο της επιστροφής για 
την Αθήνα.

Οκτώβριος 2022

9/10/2022 Δεσφίνα Φωκίδας
Από την παραδοσιακή Δεσφίνα, κωμόπολη χτισμέ-
νη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Κίρ-
φυς ξεκίνησε η πορεία μας. Το μονοπάτι μας οδή-
γησε στην καρδιά της χαράδρας «Δρυμώνα» όπου 
και δεσπόζει το Μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του 
Προδρόμου μοναστήρι εμβληματικής θρησκευτικής 
και πολιτιστικής αξίας για ολόκληρη τη Ρούμελη. 
Το Μοναστήρι χτίστηκε το 1376-1379 και είναι το 

μέρος που πρωτοεμόνασε ο εθνεγέρτης της Ρού-
μελης, Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας (η διαδρομή 
αποτελεί τμήμα του ορεινού αγώνα «Η φλόγα του 
Ησαΐα»). Στη συνέχεια μέσα από πευκοδάσος ανε-
βήκαμε στον Λόφο του Δανιήλ (865 μ.), με εντυπω-
σιακή θέα και στον Κορινθιακό κόλπο. Επιστροφή 
στη Δεσφίνα.

15/10/2022 Αρτεμίσιο
Από την Καρυά Αργολίδας (700μ.) στους πρόπο-
δες του Αρτεμισίου γνωστό από το σίριαλ της τη-
λεόρασης το «Καφέ της Χαράς» και πρόκειται για 
το «Κολοκοτρωνίτσι». Λίγο έξω από το χωριό ξεκι-
νήσαμε την πορεία και την ανάβασή μας στις 
Τούρλες (1492μ.) και επιστρέψαμε από την ίδια 
διαδρομή στην Καρυά.

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ



ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ε
Κ

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ι
Κ

Α
 
Χ

Ρ
Ο

Ν
Ι

Κ
Α

24

TΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

23/10/2022 Μαίναλο (Μεθύδριο-Αλωνίσταινα)
Αφετηρία το χωριό της Αρκαδίας Μεθύδριο 
(1033μ) το οποίο μέχρι το 1915 ήταν γνωστό σαν 
Nεμνίτσα αλλά άλλαξε στο σημερινό του όνομα 
όταν μετά τις ανασκαφές, που ξεκίνησαν το 
1910 , ανακαλύφθηκε η αρχαία πόλη Μεθύδριο 
Βρίσκεται στο μέσον δύο ποταμών του Μαλοίτα 
και του Μυλάοντα. Πεζοπορία σ’ ένα ειδυλλιακό 
καταπράσινο τοπίο, μέχρι την Αλωνίσταινα 
(1170μ.) χωριό που γεννήθηκε η μητέρα του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη, Ζαμπία Κωτσάκη, ενώ και 
ο ίδιος έζησε εκεί ορισμένα χρόνια της παιδικής 
του ηλικίας.

28-29-30/10/2022 Πήλιο
Τριήμερο στο μαγευτικό Πήλιο. Την Παρασκευή 
28/10αναχωρήσαμε για την Ασπρόγεια Φαρσάλων 
και τον Τεκέ (ή σέκτα) των Μπεκτασίδων (300μ.), 
έναν από τους ακμαιότερους τεκέδες των Μπε-
κτασήδων στον Ελλαδικό χώρο, ενεργό μέχρι και 
τις αρχές της δεκαετίας του 1970, μέσα σε ένα ει-
δυλλιακό, βουκολικό τοπίο. Πεζοπορήσαμε μέχρι 
τον Τεκέ και στην συνέχεια ανεβήκαμε στην κορυ-
φή Τσιπουραγάς (648μ.) με την καταπληκτική θέα 
σε όλο τον Φαρσαλικό κάμπο. Επιβίβαση στι λεω-
φορείο και αναχώρηση για το πάντα φιλόξενο Κα-
ταφύγιο του Φ.Ο.Βόλου «Ο ΠΑΝ» θέση «Καραού-
λι», στα Χάνια (1250μ.), για διανυκτέρευση και 
φαγητό.

Το Σάββατο 29/10, αναχωρήσαμε από το Κατα-
φύγιο με το λεωφορείο για το λουσμένο στην πρα-
σινάδα χωριό Πουρί (425μ.) στην βορειανατολική 

πλευρά του Πηλίου, ονομαζόμενο «μπαλκόνι του 
Πηλίου» με μοναδική θέα στο Αιγαίο και τη Χαλκιδι-
κή. Πραγματοποιήσαμε κυκλική διαδρομή μέσα 
στο υπέροχο δάσος περνώντας από το Γεφύρι Δι-
ακουμή (212μ.), με ύψος 12,50 μ. και άνοιγμα 12,20 
μ., το Γεφύρι Πυργάκια (353μ.) με άνοιγμα τόξου 
10,65 και ύψος 5,50, και το Γεφύρι Πόρου (636μ.) 
με άνοιγμα τόξου 10 μέτρα και ύψος 7,70 μέτρα. 
Θα περάσουμε από τα χαλάσματα της Παλιάς Μι-
τζέλας (παλιότερη ονομασία Μουντζέλες, βλάχικο 
τοπωνύμιο από τη λέξη μούντζι, που σημαίνει 
βουνό, τo χωριό καταστράφηκε το 1828 από τους 
Τούρκους) και θα καταλήξαμε πάλι στο Πουρί. 
Επιστροφή στο Καταφύγιο για διανυκτέρευση και 
φαγητό.

Την Κυριακή 30/10 από το Καταφύγιο ξεκινή-
σαμε κατηφορική όμορφη πορεία μέχρι την Πορ-
ταριά (665μ.), περνώντας από τη θέση Αλικόπε-
τρα και το Σανατόριο Καραμάνη (Το πρώτο ορεινό 
σανατόριο για φυματικούς στην Ελλάδα αλλά και 
το πρώτο πρεβαντόριο ίδρυμα προληπτικής θε-
ραπείας για παιδιά που ιδρύθηκε το 1909). Επιβί-
βαση στο λεωφορείο για το όμορφο παραλιακό 
χωριό Αμαλιάπολη για φαγητό και επιστροφή 
στην Αθήνα.

Νοέμβριος 2022

12/11/2022 Καλύβια Λιβαδίου Αράχωβας-Κωρύ-
κειο Άντρο-Δελφοί

Από την περιοχή Καλύβια, στο Λιβάδι της Αράχω-
βας, (1100μ). άρχισε η πεζοπορία μας ώρα για να 
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φτάσουμε στο σπήλαιο Κωρύκειο Άντρο (σπήλαιο 
μήκους 100μ. αφιερωμένο στις Νύμφες και τον 
Πάνα) σε υψόμετρο 1360μ. Από το σπήλαιο ξεκι-
νήσαμε κατηφορική πορεία προς την Παλαιοπα-
ναγιά (με το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας και πόσιμο 
νερό) και το Κρόκι (με τη μαγευτική θέα στους Δελ-
φούς, το Χρισσό και τον Κορινθιακό κόλπο με την 
Ιτέα και το Γαλαξίδι) όπου και συναντήσαμε το δι-
εθνές μονοπάτι Ε4 το οποίο μετά από μία ώρα πε-
ζοπορίας σε αρχαίο καλντερίμι μας οδήγησε στην 
πόλη των Δελφών (570μ).

20/11/2022 ΔΙΡΦΥΣ
Α΄ Ομάδα (Ορειβατική) :Άγιος Αθανάσιος-Δέλφι-

Μεσσοράχη

Β΄ Ομάδα (Πεζοπορική): Στενή-Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. 
Χαλκίδας Στενή
Με αφετηρία το χωριό Αγ. Αθανάσιος στην Εύ-

βοια (250μ), η Α΄ ομάδα διέσχισε το φαράγγι της 
Αγάλης μέχρι την πηγή Κράτια και στη συνέχεια 
συνέχισε την ανάβαση στην απότομη ράχη Πατε-
ρό, μέχρι την κορυφή Δέλφι (1743μ). Ακολουθώ-
ντας το κλασικό μονοπάτι κατάβαση από το διά-
σελο Λειρί και το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας 
στο διάσελο Μεσοράχης (1000μ). Η Β΄ ομάδα από 
το γήπεδο της Στενής (400μ) ξεκίνησε την πεζο-
πορία από την «Βρύση του Γιατρού» από το μονο-
πάτι Σ2 και συνέχισε με ανάβαση στο καταφύγιο 
του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας (1130μ) μέσω της Ράχης 
Συκά. Στη συνέχεια η κατάβαση στη Στενή έγινε 
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από το μονοπάτι Σ1. Μια πολύ ωραία, κυκλική και 
σχετικά εύκολη διαδρομή με τρεχούμενα νερά και 
πλούσια βλάστηση (έλατα, καστανιές, βελανιδιές) 
στην περιοχή του Αισθητικού Δάσους της Στενής 
στην Δίρφη.

26/11/2022 ΕΛΙΚΩΝΑΣ
Ζερίκι -Καψάλα-Ζερίκι

Μια πολύ ωραία ανάβαση από το χωριό Ελικώνας 
(Ζερίκι 850μ) μέσα όμορφο ελατοδάσος, μέχρι αρ-
κετά μεγάλο υψόμετρο, μέχρι την κορυφή Καψάλα 
(1547μ) με την απεριόριστη θέα. Στη συνέχεια κα-
τάβαση στο χωριό Ελικώνας σημείο τερματισμού 
της πορεία μας.

Δεκέμβριος 2022

4/12/2022 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αμφίκλεια-Χαράδρα 
Κεραμιδίου-Ι. Μ. Ιερουσαλήμ-Αμφίκλεια

Η όμορφη Αμφίκλεια σε υψόμετρο 410μ η αφετη-
ρία μας. Ανάβαση μέχρι το εκκλησάκι της Γεσαρλής 
(960μ) το οποίο είναι φωλιασμένο μέσα στον βρά-
χο. Η πορεία της επιστροφής στην Αμφίκλεια σε 
εύκολο και άνετο μονοπάτι περνώντας από τον 
Αγ. Ιωάννη και την χαράδρα του Κεραμιδίου με 
ορειβατικές αναβάσεις και σάρες.

10/12/2022 ΖΗΡΕΙΑ
Α΄ Ομάδα (Πεζοπορική): Βαρνεβό-Χαράδρα Φλα-

μπουρίτσας-Χιονοδρομικό
Β΄ Ομάδα (Ορειβατική): Χιονοδρομικό -Κορυφή Ση-

μείο- Χιονοδρομικό
Η Α΄ομάδα (πεζοπορική) από τη θέση Βαρνεβό 

σε υψόμετρο 1.380 μ. πραγματοποίησε κατάβαση 
προς την χαράδρα της Φλαμπουρίτσας την οποία 
και διασχίσαμε απολαμβάνοντας την απαράμιλλη 
φυσική ομορφιά του τοπίου με την έντονη βιοποι-
κιλότητα και στη συνέχεια έγινε ανάβαση μέχρι το 
ψηλότερο σημείο της πορείας μας στα 1740μ. Περ-
νώντας από τη θέση Πουλιού Όχθος κατηφορίσα-
με προς το σπήλαιο Ερμή και το χιονοδρομικό κέ-
ντρο Ζήρειας (1500μ.).

Η ομάδα Β΄ (ορειβατική) προωθήθηκε με το λε-
ωφορείο έως το χιονοδρομικό της Ζήρειας σε υψό-
μετρο 1500μ. και πραγματοποίησε ανάβαση στην 
κορυφή Σημείο (2374μ.) και επέστρεψε από τη 
θέση Πουλιού Όχθος στο χιονοδρομικό κέντρο 
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όπου και συναντήθηκε με την Α΄ ομάδα για την 
επιστροφή.

18/12/2022 ΧΕΛΜΟΣ
Μέγα Σπήλαιο-Λίμνη Τσιβλού

Αφετηρία Ι.Μ. Μέγα Σπηλαίου σε υψόμετρο 850μ. 
Έγινε διάσχιση και πορεία μέχρι την πανέμορφη 

λίμνη Τσιβλού (η λίμνη που δημιουργήθηκε από μία 
κατολίσθηση η οποία αφάνισε ένα χωριό) 
στα750μ., περνώντας από τις θέσεις Ψηλός Σταυ-
ρός (απ’ όπου οι Γερμανοί έριξαν στον γκρεμό εν-
νέα καλόγερους τον Δεκέμβριο του 1943) στα 
1100μ., τη ρεματιά του Καλογεραύλακου (1300μ) 
και τη Φλαμουρίτσα (1350μ).

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΦΟΙΒΟΣ»

του Χρήστου Καφίδα

13-17/8/2022 Οίτη – Παύλιανη – Ξενώνας (22 άτομα).

24/9/2022 Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου» Ν. Φιλαδέλφεια.

9/10/2022 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Μουσική παράσταση «Ο ήχος της Κραυγής».

27-30/10/2022 Οίτη – Ξενώνας, οι νέοι μας στο βουνό (32 άτομα).

6/11/2022 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.

20/11/2022 Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στα γραφεία μας.

26/11/2022 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μελοποίηση ποιημάτων από νέους συνθέτες.

16/12/2022 Θέατρο Ολύμπια, «Μ. Κάλλας», Ο Βαφτιστικός απότην ορχήστρα και χορωδία του Δήμου 
Αθηναίων.

18/12/2022 Παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα γραφεία μας με τα μέλη και τις οικογένειές μας.
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Ε πανερχόμενοι σιγά-σιγά και με πολύ περίσκε-
ψη στην κανονικότητα προσθέσαμε στο πρό-

γραμμά μας την καλοκαιρινή μεγάλη εκδρομή που 
χρόνια τώρα την πραγματοποιούσε ο σύλλογος 
μας συνήθως στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές 
Σεπτέμβρη. Η εκδρομή του 2022 προγραμματί-
στηκε από 21-30 Αυγούστου στην Λέσβο.

Από τις εξορμήσεις του καλοκαιριού με την 
ΕΟΦ. Λέσβος. Μια εκδρομή φυσιολατρική, ορειβα-
τική, τουριστική, Προσκυνηματική, γαστριμαργική 
και μουσική ν. Νίντος

Κυριακή 21. Το πλοίο ξεκίνησε από τον Πειραιά 
στις 23.45. 

Ταξιδεύοντας με ήσυχο καιρό βρίσκουμε την ευ-
καιρία να ρίξουμε μια ματιά στην Ιστορία του νη-
σιού. Είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας με 
έκταση 1.636 χλμ2 και πληθυσμό 83.000 κατοίκους. 

Η Λέσβος κατοικείται από τα προϊστορικά χρό-
νια. Υπάρχουν διάσπαρτα ευρήματα από την Πα-
λαιολιθική εποχή, θέσεις νεολιθικών οικισμών και η 
Θέρμη σημαντική προϊστορική πόλη από το 
3200π.Χ. μέχρι το 2400 π.Χ. Στους ιστορικούς χρό-
νους κυριαρχούν στο νησί πέντε πόλεις: Η Μυτιλή-
νη, η Μήθυμνα, η Άντισσα, η Πύρρα και η Ερεσός. 

Αρχικά ήταν υπό την κυριαρχία των Περσών 
αργότερα έγινε μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας. 
Ακολουθεί η περίοδος των διαδόχων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και των Ρωμαίων. Κατά τη Βυζαντινή 
Περίοδο ανήκει στο Θέμα Αιγαίου Πελάγους. Ο 
πλούτος του νησιού όμως έλκυε διαφόρους επι-
δρομείς που το λεηλατούν. Σκύθες, Βάνδαλοι, Άβα-
ροι, Σαρακηνοί Ρώσοι, Βενετοί, Καταλανοί αφή-
νουν διαχρονικά το στίγμα τους. Το 1204 κατελή-
φθη από τους σταυροφόρους. Περνά για λίγο 
στην κατοχή των Βυζαντινών για να περάσει το 
1355 στην Γενουάτικη οικογένεια των Γατελούζων. 

Το 1462 καταλαμβάνεται από τους Τούρκους η 
Μυτιλήνη και ακολούθως το υπόλοιπο νησί. Οι 
επιδρομές όμως δεν σταματούν Ενετοί, Γάλλοι, Ιω-
αννίτες Ιππότες της Ρόδου και Σαρακηνοί την 
«επισκέπτονται». 

Από το 1856 γίνονται διοικητικές μεταρρυθμί-
σεις και η οικονομία του νησιού αλλάζει μορφή και 
από κλειστή αγροτική ανοίγεται στη διεθνή αγορά 
με το εμπόριο κυρίως σαπουνιού και λαδιού. Απο-
τέλεσμα ήταν μια τεράστια πληθυσμιακή αύξηση 
και οικονομική άνθηση. Ο πληθυσμός του νησιού 
υπολογίζεται ότι στο τέλος του 19ου αι. στις 100 
με 130 χιλιάδες. Απελευθερώθηκε από τους Οθω-

ΕΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ
Η ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ 

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Κείμενο και Φωτογραφίες ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Φ. Νίκος Νίντος

Μόλυβος, Γενική Άποψη, φωτ. Ν. Νίντος
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μανούς το 1912 και εντάχθηκε επίσημα στην Ελλά-
δας το 1920 με τη συνθήκη των Σεβρών. 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, 
καταφεύγουν στη Λέσβο πολλές οικογένειες Μι-
κρασιατών ενώ με την ανταλλαγή πληθυσμών που 
ακολούθησε η Λέσβος δέχεται Έλληνες πρόσφυγες 
της Μικράς Ασίας. Συγχρόνως ο πληθυσμός 
των μουσουλμάνων αναγκάζεται να φύγει. Η απο-
κοπή της Λέσβου από τα μικρασιατικά παράλια 
επέφερε μια σημαντική μείωση στη βιομηχανική 
παραγωγή του νησιού, αφού η οικονομία του ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτά ως κύρια αγορά 
των προϊόντων που παρήγαγε. Από την άλλη, οι 
πρόσφυγες προσέφεραν φτηνά εργατικά χέρια 
και βοήθησαν στην ανάπτυξη νέων καλλιεργειών. 

Το 1928 στο νησί ζούσαν 137.160 κάτοικοι. 
Κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμ-
φύλιο που ακολούθησε το νησί δίνει φόρο αίματος 
και υφίσταται οικονομικές επιπτώσεις. Τη δεκαε-
τία του 1980 αναπτύσσεται η τουριστική βιομηχα-
νία, η οποία σήμερα είναι ένας από τους κύριους 
τομείς εισοδήματος του νησιού, μαζί με τη μετα-
ποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων. Η Λέσβος 
στη σύγχρονη εποχή δέχεται μεγάλο αριθμό προ-
σφύγων Σύμφωνα με στοιχεία της ύπατης αρμο-
στείας του ΟΗΕ το 2015 πάνω από το 45% των 
μεταναστών στην Ευρώπη είχαν περάσει από τη 
Λέσβο. Παράλληλα η Ελλάδα δέχτηκε έντονες επι-
κρίσεις για τις κακές συνθήκες φιλοξενίας. 

Δευτέρα 22 Πριν ολοκληρώσουμε την ιστορική πε-
ριήγηση φτάσαμε στο νησί. Το πούλμαν μας περί-
μενε στην προκυμαία Φορτώσαμε τις αποσκευές 

και ξεκινήσαμε την περιήγηση στην Μυτιλήνη την 
πρωτεύουσα της Λέσβου. Η πόλη με αρχαία ιστο-
ρία υπήρξε η πατρίδα του Αλκαίου και του Πίνδα-
ρου. Η ξενάγηση ξεκίνησε από το κάστρο. Κτίστη-
κε τον 6ουαι. επί Ιουστινιανού αλλά την σημερινή 
του μορφή έλαβε επί Γατελούζων στην συνέχεια 
επί Οθωμανών. 

Συνεχίσαμε στην πόλη με το Μητροπολιτικό 
Ναό του Αγ. Αθανασίου τα Τζαμιά το χαμάμ, το 
Δημαρχείο το Ναό του Αγίου Θεράποντα. Δείγμα-
τα της οικονομικής ανάπτυξης στα τέλη του 
19ουαι αποτελούν και τα ενδιαφέροντα αρχοντικά 
που συναντά κανείς διάσπαρτα στην πόλη. Το 
μουσείο Θεόφιλου μας δίνει μια εικόνα από το 
έργο του σημαντικού λαϊκού ζωγράφου. 

Το απόγευμα φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας στα 
Βατερά. Είναι η μεγαλύτερη και μια από τις και 
ωραιότερες παραλίες του νησιού. Σαν από θαύμα 
σώθηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά αλλά ο πε-
ριβάλλον καμένος χώρος μας κατέθλιψε. Η θάλασ-
σα γαλαζοπράσινη και ελαφρά κυματίζουσα μας 
προσκάλεσε για ένα απογευματινό μπάνιο. 

Την Τρίτη 23 η περιήγησή μας ξεκίνησε με την επί-
σκεψη στην Αγιάσο. Είναι κτισμένη στην πλαγιά 
του όρους Όλυμπος σε πράσινο τοπίο με άφθονα 
τρεχούμενα νερά. Στο κέντρο της πόλης είναι η 
Ι.Μ. της Παναγίας της Αγιάσου με την εικόνα της 
Παναγίας που θεωρείται θαυματουργή. 

Η πόλη απλώνεται γύρω από την Ι. Μονή και 
διατηρεί αναλλοίωτα στοιχεία παραδοσιακής αρ-
χιτεκτονικής. Σημαντική είναι η πνευματική ζωή 
της πόλης με κέντρο το Αναγνωστήριο. Με την 

Αγ. Παρασκευή, μουσείο
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επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο ολοκληρώσαμε 
την περιήγηση μας στην Αγιάσο και μεταβήκαμε 
στο χωριό Ασώματος. Περπατήσαμε στα καλντε-
ρίμια του χωριού είδαμε τον Ι.Ν. των Παμμέγι-
στων Ταξιαρχών και το λουλακί σχολείο. 

Συνεχίσαμε για τον οικισμό του Πολυχνίτου με 
τα υπέροχα αρχοντικά και τα Ιαματικά λουτρά και 
την Σκάλα Πολυχνίτου με τις πολύχρωμες ψαρό-
βαρκες. 

Την Τετάρτη 24 επισκεφτήκαμε τον υγροβιότοπο 
της Καλλονής. Το Ιερό του Μέσσου του 4ουπ.Χ.αι 
που όνομά του οφείλεται στη θέση του στο μέσο 
του νησιού υπήρξε κέντρο παλλεσβιακής λατρείας 
και έδρα του «Κοινού των Λεσβίων». Σύμφωνα με 
την επικρατούσα άποψη ήταν αφιερωμένο στη Λε-
σβιακή Τριάδα τον Δία, την Ήρα και τον Διόνυσο.

Επόμενος σταθμός ήταν η Αγ.Παρασκευή. Εί-
ναι μια όμορφη μεσόγεια κωμόπολη, με γεωργο-
κτηνοτροφικό χαρακτήρα, καλή ρυμοτομία και λι-
θόστρωτους δρόμους. Το σύνολο σχεδόν του οικι-
σμού αποτελείται από αγροτικά και αστικά σπίτια 
κτισμένα με την αρχιτεκτονική της Λέσβου,

Σημαντικά κτίρια ο Ι.Ν. των Παμμέγιστων Ταξι-
αρχών, το κτήριο των Εκπαιδευτηρίων, η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη το Δημαρχείο και το Δημοτικό Ελαιοτρι-
βείο που στεγάζει το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαι-
ουργίας. Στην Σκάλα Καλλονής φτάσαμε με καταρ-
ρακτώδη βροχή. Εγκαταλείψαμε κάθε ιδέα για 
μπάνιο και το ρίξαμε στο φαΐ. Αποζημιωθήκαμε το 
βράδυ που παρακολουθήσαμε μία συναυλία του 
Πορτοκάλογλου 

Την Πέμπτη 25 διασχίσαμε το ανατολικό κομμάτι 
του νησιού. Κάναμε την πρώτη στάση στη Ι.Μ. 
των νεοφανών αγίων Ραφαήλ Ειρήνης και Νικολά-
ου πάνω από την Θέρμη. Θεωρείται ιδιαίτερης 
σημασίας από τους πιστούς μια και εδώ φυλάσσο-
νται τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και 
Νικολάου που μαρτύρησαν το 1463 από τους 
Τούρκους.

 Στο χωριό Μανταμάδος που φημίζεται για τα 
κεραμικά του βρίσκεται η Ι.Μ. του Ταξιάρχη. Κυρι-
αρχεί η ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη φτιαγμένη 
από ασπρόχωμα και το αίμα των μοναχών που 
σφαγιάστηκαν από Σαρακηνούς πειρατές. Θεω-
ρείται θαυματουργή και για αυτό η Ι.Μ. του Ταξι-
άρχη είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα του νησιού. 
Ο επόμενος σταθμός ήταν η Συκαμιά. Είναι γνω-
στή ως γενέτειρα του λογοτέχνη Στρατή Μυριβή-
λη. Η Σκάλα της Συκαμιάς ένα μικρό ψαροχώρι με 
σήμα κατατεθέν το ξωκλήσι της Παναγίας Γοργό-
νας πάνω στον μεγάλο βράχο μπροστά στο λιμα-
νάκι. Είχαμε χρόνο αρκετό να φάμε και να κολυ-
μπήσουμε. 

Την Παρασκευή 26 εξερευνήσαμε την Βορειοδυτι-
κή πλευρά του νησιού. Η πρώτη στάση έγινε στην 
Ι.Μ. Λειμώνος. Είναι Σταυροπηγιακή του 1526 αφι-
ερωμένη στον αρχάγγελο Μιχαήλ. Υπάρχει εκθεσι-
ακός χώρος με σκεύη, εικόνες και λείψανα καθώς 
και Λαογραφικό και Γεωλογικό Μουσείο. 

Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ι.Μ. του Αγί-
ου Ιωάννου του Θεολόγου ή Μονή Υψηλού κτισμέ-
νη στην κορυφή του όρους Όρδυμνος. Θεωρείται 

ΑΓΙΑΣΟΣ Ι.Ν. Κοιμήσεως ΘεοτόκουΜπαλή Αλώνια, Απολιθωμένο δένδρο
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το αρχαιότερο μοναστήρι του νησιού. Κτίστηκε 
την περίοδο του Βυζαντίου, πριν το 800μ.Χ. από 
τον Όσιο Θεοφάνη της Σιγριανής. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζει το σκευοφυλάκιο και η βιβλιο-
θήκη χειρογράφων.

Συνεχίσαμε με την επίσκεψη στο μουσείο του 
Απολιθωμένου δάσους στο Σιγρί αλλά και στο χω-
ριό με το τούρκικο κάστρο του 18ου αιώνα. Στην 
θέση Μπαλή Αλώνια  βρίσκεται το πάρκο του 
απολιθωμένου δάσους. Είναι ένα από τα δύο μεγα-
λύτερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο με κορμούς 
να βρίσκονται διάσπαρτοι σε μία έκταση 150χλμ2. 
Ο σχηματισμός του σχετίζεται με την έντονη ηφαι-
στειακή δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο νησί 
κατά το τέλος του Ολιγοκαίνου μέχρι το μέσο Μει-
όκαινο, περίπου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια. 

Η Ερεσός μια από τις πέντε αρχαίες πόλεις του 
νησιού υπήρξε η πατρίδα του Θεόφραστου και 
μάλλον της Σαπφούς. Παρακάμψαμε την πόλη και 
μέσα από μία καταπράσινη πεδιάδα καταλήξαμε 
στην Σκάλα Ερεσού. Η παραλία ήταν πανέμορφη. 
Ευκαιρία για ένα μπάνιο αλλά και για φαγητό σε 
μια από τις ταβέρνες της.

Το Σάββατο 27 ήταν αφιερωμένο σε δύο σημαντικά 
αξιοθέατα του νησιού στην βόρεια πλευρά του. Στη 
Μήθυμνα και στην Πέτρα. Πρώτος σταθμός η Μή-
θυμνα ή Μόλυβος, ο κατ’ εξοχήν παραδοσιακός και 
ναυτικός οικισμός του νησιού. Γνωστή από την αρ-
χαιότητα ως Μήθυμνα αποκτά το κάστρο της επί 
Ιουστινιανού τον 6οαι. και επί Γατελούζων το όνομα 
Μόλυβος. Εδώ γεννήθηκε ο Αργύρης Εφταλιώτης 
και εγκαταστάθηκε ο Ηλίας Βενέζης το 1922. 

Ξεκινώντας την επίσκεψή μας από το κάστρο 
που είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα της χώρας 
μας διασχίσαμε την πόλη περνώντας από τα γρα-
φικά σπίτια και αρχοντικά της. Συνεχίσαμε για την 
Πέτρα. Στο κέντρο της πόλης σκαρφαλωμένος σε 
απόκρημνο βράχο είναι κτισμένος ο Ι.Ν. της Πανα-
γίας της Γλυκοφιλούσας. Σημαντικά αξιοθέατα εί-
ναι ο Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου και το αρχοντικό της 
Βαλερτζίδαινας. Κολυμπήσαμε στην υπέροχη πα-
ραλία της και φάγαμε σε ένα υπέροχο εστιατόριο 
του τοπικού συνεταιρισμού. Η ημέρα μας τέλειωσε 
με την συμμετοχή μας σε μία γαμήλια δεξίωση που 
γινόταν στο ξενοδοχείο μας.

Την Κυριακή 28 ξεκινήσαμε με επίσκεψη κάποιων 
από τα χωριά του κόλπου του Γέρας. Στο Παπά-
δος το μουσείο Ελαιουργίας Βρανά ήταν κλειστό 
για επισκευές, μας αποζημίωσε όμως η ξενάγηση 
στο μικρό Λαογραφικό μουσείο της κωμόπολης. 
Σημαντικά αξιοθέατα είναι το Δημαρχείο που ανή-
κε στην οικογένεια Βρανά από την οποία καταγό-
ταν ο Οδυσσέας Ελύτης αλλά και τα πολλά αρχο-
ντικά. Στον Μεσαγρό ένα χωρίο με θέα προς τον 
κόλπο της Γέρας υπάρχουν τα ερείπια ενός τζα-
μιού και ένας φούρνος με τοιχογραφία του Θεόφι-
λου. Στο χωριό Σκόπελος υπάρχουν οι κατακόμβες 
της Αγίας Μαγδαληνής. Συνεχίσαμε για την παρα-
δοσιακή κωμόπολη του Πλωμαρίου. Ξεναγηθήκα-
με στο μουσείο σαπωνοποιίας θαυμάσαμε τα πα-
λιά αρχοντικά και τον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου ενώ 
κολυμπήσαμε και φάγαμε στην παραλία του. 

Στο ξενοδοχείο μας περίμενε πάλι μια γαμήλια 
δεξίωση. Την Δευτέρα 29 ετοιμαστήκαμε για τη 

Αρχαιολογικός χώρος Μέσσου
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επιστροφή. Με το πούλμαν επισκεφθήκαμε την 
Μόρια. Εκεί σώζεται τμήμα του αρχαίου Ρωμαϊ-
κού Υδραγωγείου της πόλεως της Μυτιλήνης. Πι-
θανολογείται, ότι κατασκευάσθηκε επί Αυτοκρά-
τορα Αδριανού. Ξεκινούσε από τους πρόποδες 
του όρους Όλυμπος και με ένα σύστημα συλλογής 
υδάτων και δίκτυο καναλιών (υπόγειων και επι-
φανειακών) έφερνε το νερό μέχρι τον λόφο της 
Αγίας Κυριακής στην πόλη της Μυτιλήνης. Δυ-
στυχώς η κωμόπολη είχε λάβει αρνητική δημοσιό-
τητα από το «Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης» (ΚΥΤ) προσφύγων που εγκαταστάθηκε εκεί, 
έχοντας υποδομές για τη φιλοξενία 2.330 ατόμων 
που έφτασαν τους 8.300 το 2018. Εξεγέρσεις, 
επεισόδια μεταξύ εθνοτικών ομάδων μεταναστών, 
συμπλοκές με χρήση μαχαιριών που σε κάποιες 

περιπτώσεις ήταν θανάσιμες και απόπειρες αυ-
τοκτονία έχουν καταγραφεί από τον ελληνικό και 
τον διεθνή τύπο λόγω των συνθηκών διαβίωσης.

Το 2020 προκλήθηκαν καταστροφές από συνε-
χόμενες πυρκαγιές ως αντίδραση κατά των περι-
οριστικών μέτρων για την εξάπλωση του 
COVID-19. 

Σε μία πρόσφατη συνέντευξη της η επικεφα-
λής του γραφείου Λέσβου της Ύπατης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ Ριάνα Σακιμπαϊ εκτιμά, ότι έχει βελ-
τιωθεί η κατάσταση με το προσφυγικό στη Λέ-
σβο σε σχέση με παλαιότερα αλλά, ότι πάντα 
υπάρχουν προκλήσεις. Ο αριθμός των προσφύ-
γων έχει μειωθεί και στο νέο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ 
μένουν περίπου 1500 αιτούντες άσυλο. Παράλ-
ληλα γίνονται από ντόπιους φορείς, ενημερώσεις 
για θέσεις εργασίας. Σύντομα θα είναι σε λει-
τουργία η νέα ελεγχόμενη δομή στη Βάστρια η 
οποία θα ανεβάσει το επίπεδο στέγασης, αλλά 
θα παρουσιάζονται ψυχολογικά προβλήματα 
στους διαμένοντες εξαιτίας του μεγάλου βαθμού 
ελέγχου, ασφαλείας. Παράλληλα ελπίζει, ότι θα 
τοποθετηθούν λεωφορεία για συχνές μετακινή-
σεις, επισημαίνοντας ότι η νέα δομή θα είναι μα-
κριά από τον αστικό ιστό και από χρήσιμες εγκα-
ταστάσεις. 

Φτάσαμε νωρίς στην Μυτιλήνη και μπορέσαμε 
να την περιηγηθούμε πριν αναχωρήσουμε στις 
17.00 για τον Πειραιά. 

Την Τρίτη 30 στις 06.15 φτάσαμε στον Πειραιά. 
Είχαμε όλο το χρόνο να σκεφτούμε τις όμορφες μέ-
ρες που περάσαμε αλλά και να σχεδιάσουμε την 
επόμενη δραστηριότητά μας…

Κόλπος Καλλονής

Σκάλα Συκαμιάς Παναγία Γοργόνα
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Τ ην Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 ο Ορειβατικός 
Αγίου Νικολάου έβαλε στόχο να «κατακτήσει» 

την ψηλότερη κορυφή του Νομού Λασιθίου, το 
Σπαθί της Δίκτης στα 2.148 μέτρα. Υπήρχαν κά-
ποιες αμφιβολίες πριν την εξόρμηση, μια κι ο Σύλ-
λογός μας δε φημίζεται για τους αλπινιστές του και 
η προχωρημένη εποχή, τέλη φθινοπώρου, ίσως να 
έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω καιρού.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Μ’ αυτές τις σκέψεις ξεκινήσαμε με λεωφορείο 
ξημερώματα, 6.30 η ώρα, από τον Άγιο Νικόλαο, 
16 αγουροξυπνημένοι επίδοξοι κατακτητές κορυ-
φής, μερικοί ήδη από πολύ πιο νωρίς στο πόδι, 
αφού είχαν και την έξτρα διαδρομή από Ιεράπε-
τρα ή Σητεία.

Μετά από περίπου 1,5 ώρα διασχίζουμε το 
οροπέδιο Λασιθίου και παίρνουμε τον στενό επαρ-
χιακό ανηφορικό δρόμο, που ξεκινά απ’ το χωριό 
Αβρακόντε. Το μικρό μας λεωφορείο χοροπηδά αρ-
κετές φορές στο φθαρμένο τσιμεντένιο οδόστρω-
μα και κραυγές μας ξεφεύγουν, καθώς νιώθουμε 
να κρεμόμαστε στις κλειστές κι απότομες στρο-
φές. Όμως ο οδηγός μας, ο κυρ Γιώργος είναι 
γάτα, ενώ όσο ανεβαίνουμε η θέα στο οροπέδιο με 

την πρωινή πάχνη να απλώνεται σαν λευκή κουρ-
τίνα απ’ άκρη σε άκρη είναι εντυπωσιακή.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Φτάνουμε στο μικρό οροπέδιο, Λιμνάκαρο στις 
8.15. Από δω στα 1.120 μέτρα υψόμετρο, θα ξεκι-
νήσουμε την ανάβαση. Ο καιρός προς μεγάλη μας 
έκπληξη είναι ιδανικός: ανέφελος ο ουρανός, κα-
θόλου αέρας, καθαρή ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει 
δικαιολογία για ακύρωση ή αναπροσαρμογή πο-
ρείας. Ένας είν’ ο δρόμος κι αυτός οδηγεί στο 
Σπαθί!

Ξεκινάμε την ανηφορική πορεία με τους εντυ-
πωσιακούς πύργους του βουνού να υψώνονται 
θεόρατοι επιβλητικά από πάνω μας. Αρχικά περ-
πατάμε σε ρεματιά με μεγάλες πέτρες κι αργότερα 
ακολουθώντας το πολύ καλά σηματοδοτημένο ευ-
ρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Στη μισή ώρα έχουμε ήδη 
πετάξει τα περιττά κι ανεβαίνουμε με κοντομάνι-
κα. Ομάδες από κατσίκια μας κοιτάζουν από από-
σταση ξεδιάντροπα! Το πειραχτήρι ο Νικολής μι-
μείται τις φωνές τους και γελάμε.

Είναι αξιοσημείωτο πως ειδικά αυτές οι εξορ-
μήσεις, που έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας, 
συνοδεύονται από κέφι και πειράγματα. Ίσως 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΘΙ ΔΙΚΤΗΣ (2.148 μ.)

Ομαδική Σπαθί
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γιατί θέλουμε να ξορκίσουμε τους φόβους μας ότι 
δεν θα τα καταφέρουμε και θα «πέσουμε» στην 
υπόληψη των συνοδοιπόρων, αλλά κυρίως του 
εαυτού μας. Προσωπικά κάθε φορά φέρνω στο 
μυαλό μου τη σκηνή απ’ το Ζορμπά, όπου ο Άντο-
νι Κουήν κραυγάζει κραδαίνοντας το σκαλίδι του 
«Άτιμο βουνό, θα σου φάω τα σωθικά»!

Η ΑΝΗΦΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Με τέτοιες ηρωικές σκέψεις ανηφορίζουμε στις γυ-
μνές πλαγιές της Δίκτης. Ένας ανήφορος που δε 
φαίνεται να έχει τελειωμό.

Όσο ανεβαίνουμε ξεδιπλώνεται τριγύρω το 
ανάγλυφο σχεδόν ολόκληρης της ορεινής Κρήτης. 
Πρώτα εντοπίζουμε δυτικά τις φρεσκοχιονισμένες 
κορφές του Ψηλορείτη και πίσω του, αυτές των 
Λευκών Ορέων. Πιο κοντά σε μας οι χαμηλότερες 
πλαγιές της Δίκτης με φαράγγια-περάσματα σε 
Έμπαρο και Βιάννο. Νότια ένα πυραμιδοειδές εξό-
γκωμα, που διακρίνουμε ξεκάθαρα είναι ο Κόφι-
νας, μαζί με τα υπόλοιπα Αστερούσια. Νοτιοανα-
τολικά φαίνονται ολοκάθαρα τα θερμοκήπια της 
Ιεράπετρας και το Λιβυκό πέλαγος. Ανατολικά, η 
τρίτη σε ύψος κορυφή, ο Λάζαρος, και το οροπέ-
διο Καθαρού και βόρεια ίσια κάτω σχεδόν απ’ τα 
πόδια μας το οροπέδιο Λασιθίου με τα χωριά του 
κι η λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου.

Λίγο πριν απ’ την κορφή αφήνουμε το μονοπά-
τι και τραβερσάρουμε αριστερά, με ελεύθερο περ-
πάτημα, για να συντομέψουμε. Βρίσκουμε έπειτα 
το στενό μονοπάτι, που ανοίγεται κοφτά, πάνω 
στην απόκρημνη πλαγιά, άγριο και καθηλωτικό. 
Εδώ βλέπεις τους πρόποδες του ψηλού βουνού να 
σβήνουν πολλά μέτρα χαμηλά κάτω απ’ τα πόδια 
σου. Νιώθεις βαθιά μέσα σου την απόσταση, που 
σε χωρίζει απ’ τον κόσμο εκεί κάτω, να γιγαντώνε-
ται. Εδώ είσαι μέτοχος ενός άλλου κόσμου, που τον 
ορίζουν άλλοι κανόνες, άλλα μέτρα. Ενός κόσμου 
μαγικού. Ενός κόσμου που μοιράζεσαι με τους γύ-
πες, που φέρνουν βόλτες στις απόκρημνες πλα-
γιές, απλώνοντας τα τεράστια φτερά τους, όπου 
στραφταλίζουν οι αχτίνες του μεσημεριανού ήλιου.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Μετά από 4 ώρες περίπου φτάνουμε στην κορυ-
φή περπατώντας παράλληλα στα γκρεμνά των 
πύργων, των οποίων η απότομη κοψιά σε τρομά-
ζει. Βρίσκουμε κομμάτια πάγων σφηνωμένα στα 
πλευρά τους. Κάτω απ’ τις πέτρες συγκεντρώσεις 
από πασχαλίτσες –τι στο καλό γυρεύουν εδώ 
πάνω τόσες πολλές εκτός τόπου και χρόνου;- Μας 
παραξενεύουν!

Στο κολονάκι γίνεται ουρά για μια φωτογραφία. 
Ακολουθεί το κολατσιό, συντροφικό ως συνήθως, κι 

Σπαθί με ομίχλη
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ο Ray μοιράζει τη ρακή. Βρίσκουμε και μια μικρή 
ομάδα νεαρών, που έχουν ανέβει πριν από μας κι 
η παρέα μας μεγαλώνει. Την αράζουμε στον ήλιο, 
τιτιβίζοντας χαρούμενα, αφού τα δύσκολα πέρα-
σαν και τα καταφέραμε όλοι ως το τέλος. Βγάζου-
με την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία. 
Γράφουμε στο βιβλίο «επισκεπτών» –ναι, υπάρχει 
και τέτοιο!

«Ο καιρός αλλάζει απ’ τα δυτικά». Είναι ο Πα-
ναγιώτης, που πάντα μας επαναφέρει. Σύννεφα 
απλώνονται στις απέναντι κορφές. Μια μικρή ανη-
συχία, όσο να ‘ναι, μας πιάνει. Τα βουνά είν’ απρό-
βλεπτα. Είναι ώρα για την επιστροφή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αυτή η εικόνα της ομίχλης που αχνοσκεπάζει την 
κορυφή του Αφέντη –δεύτερη κορφή της Δίκτης- 
απέναντί μας και δίνει ένα απόκοσμο εξωπραγμα-
τικό φωτισμό στο ‘λαιμό’, που ενώνει τα δύο βου-
νά είναι αυτό, που θέλω να κρατήσω σαν κορυ-
φαία ανάμνηση αυτής της διαδρομής. Γεμίζει η 
ψυχή σου δέος και θαυμασμό!

Κατεβαίνουμε αυτή τη φορά ακολουθώντας πι-
στά το μονοπάτι και φτάνουμε στο λεωφορείο 
κατά τις 4. Ο επίλογος θα γραφτεί σε ταβερνείο 
της περιοχής, όπου με ελάχιστη συνεισφορά κατ’ 

άτομο θα απολαύσουμε ό,τι μας φέρνει ο ιδιοκτή-
της: «κάτω γνάθος στιφάδο» (!;), αρνί σε διάφορες 
εκδοχές, χοιρινό με πρασοσέλινα, ομελέτες χωριά-
τικες κλπ. Έχει πέσει άγρια πείνα και δε μιλάει άν-
θρωπος. Εδώ θα έχουμε την τύχη να συναντήσου-
με τον Μιχάλη τον Καρυωτάκη, θρύλο της ορειβα-
σίας στην περιοχή μας και να μοιραστούμε ένα 
κρασί μαζί του!

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Στο μεταξύ έχει σκοτεινιάσει για τα καλά, όταν 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Είμαστε κου-
ρασμένοι, αλλά το καμάρι ξεχειλίζει. Μια κουβέντα 
του αρχηγού, κρατάω για το τέλος: «Μου είπαν 
άνθρωποι «ευχαριστώ», γιατί πρώτη φορά ανέβη-
καν σε τόσο ψηλή κορυφή, κάτι που δεν πίστευαν 
ότι θα καταφέρουν κι αυτό είναι για μένα η μεγα-
λύτερη ηθική ικανοποίηση!». Έτσι είναι, όπως τα 
λες, αρχηγέ Τάσο Τσινάρη! Ευχαριστούμε από καρ-
διάς, που μοιράστηκες τις εμπειρίες και τις γνώ-
σεις σου για τη Δίκτη, που τόσο αγαπάς, μαζί μας 
κι ευχόμαστε καλές πορείες.

Συνολικά καλύψαμε 14 χιλιόμετρα σε 8 ώρες με 
τις στάσεις και υψομετρική διαφορά –χαλαρά- λίγο 
πιο πάνω απ’ τα 1000 μέτρα! Πήρε τα πάνω της η 
ομάδα και πάμε γι’ άλλα!

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ & ΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Μ ια μοναδική πεζοπορία διένυσε την Κυριακή 
13 Νοεμβρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγί-

ου Νικολάου στην χερσόνησο της Σπιναλόγκας. Η 
διαδρομή ξεκίνησε υπό το βλέμμα των ανεμόμυ-
λων στο κανάλι της Ελούντας, με μία πολυμελή 
ομάδα 45 ατόμων από τα άκρη του νομού, αλλά 
και του κόσμου.

Αρχικά περπατήσαμε κατά μήκος της ακτο-
γραμμής, που οδηγεί σε παλιό αρμολογημένο μι-
τάτο, όπου και ξεκινά ανηφορικό καλντερίμι προς 
την ενδοχώρα της χερσονήσου. Λίγα μέτρα από 
την αρχή της ξερολιθιάς, που περιβάλλει εκατέ-
ρωθεν το καλντερίμι, τα ίχνη από φρεσκοσκαμμέ-
νο χώμα μας παραξένεψαν. Μερικά βήματα αρ-
γότερα η αιτία συνέχιζε ανενόχλητη το έργο της. 
Ένας θηλυκός χοίρος έψαχνε για το πρωινό του, 
στο μαλακό ακόμα από την βραδινή υγρασία, 
χώμα!

Όσο ανεβαίνουμε το καλντερίμι, η θέα του γα-
λήνιου κόλπου της Ελούντας μας υποδέχεται. Η 
επιφάνεια του νερού είναι τόσο ήρεμη, που το 
κύμα της πρωινής βάρκας προς το νησί φαίνεται 
ακόμα ξεκάθαρα. Μαζί καθρεφτίζονται και οι απέ-
ναντι οικισμοί του Σχίσματος, του Μαυρικιανού, 
της Επάνω Ελούντας, των Πινών και στο φόντο η 
επιβλητική Οξά, το Καρφί και το Κατσελιό.

Μετά από μικρή ανηφορική πορεία, βρήκαμε 
το μπαλκόνι της πετρόχτιστης στέρνας με την 
πλούσια θέα της στον κόλπο της Ελούντας, που 
μας καλούσε για την πρώτη μας στάση. Αφού 
πήραμε μια ανάσα και μαζί μια ομαδική φωτο-
γραφία, συνεχίσαμε την πορεία μας. Το καλντε-
ρίμι και η καλή σηματοδότηση από την Δημοτι-
κή Ανώνυμη Επιχείρηση Αγίου Νικολάου (ΔΑΕ-
ΑΝ) συνεχίζει μέχρι τα ενδότερα. Για να φτά-
σουμε στον ναό του Αγίου Ιωάννη, ακολουθούμε 
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καλντερίμι που συνεχίζει βόρεια προς τον όρμο 
Βαθύ.

Το καλντερίμι αυτό δεν είναι σηματοδοτημένο, 
αλλά η ξερολιθιά εκατέρωθεν δεν μας αφήνει να 
χαθούμε. Μικρή συντήρηση της τοπικής βλάστη-
σης σε ορισμένα σημεία, μπορεί να επεκτείνει τις 
υπάρχουσες διαδρομές των επισκεπτών στην χερ-
σόνησο. Μετά από μια-δυο παρακάμψεις περιμε-
τρικά από σκίνους και ασπάλαθους, καταφέρνου-
με να φτάσουμε στο Βαθύ και να απολαύσουμε το 
καθρέφτισμα μας και του περίγυρου στον ατάρα-
χο όρμο, με τέλειες ανακλάσεις στο νερό. Από εκεί 
ξαναπαίρνουμε καλντερίμι που συνδέει τον όρμο 
με τον Άγιο Ιωάννη. Άλλο ένα μονοπάτι που χρειά-
ζεται λίγη συντήρηση και σηματοδότηση. Στην πο-
ρεία, αρκετά εγκαταλελειμμένα αλώνια και καλο-
χτισμένες πεζούλες και μιτάτα με τα «ρουκούνια», 
τις θυρίδες και τον φούρνο τους ακόμα όρθια, 
προδίδουν την τέχνη και την καθημερινότητα μιας 
άλλης εποχής στο νησί.

Λίγο παρακάτω, «να και η εκκλησία»! Μόλις 
βλέπουμε την τριγωνική στέγη του ναού στο βά-
θος. Όσο πλησιάζουμε ακούγεται όλο και πιο ξε-
κάθαρα η λειτουργία που κοντεύει στο «πάτερ 
ημών». Έχουμε χρόνο να ανάψουμε το κερί μας και 
να προσκυνήσουμε το εικόνισμα του Αγίου Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου, πριν το σηκώσουμε για λιτα-
νεία. Η αρτοκλασία και η ευλογία των πιστών, 
αλλά και των μελών του συλλόγου από τον ιερέα, 
μας υποδέχεται φιλόξενα. Πολλοί πιστοί που ήρ-
θαν με το καραβάκι νωρίτερα, ενίσχυσαν το 

κέρασμα με ντόπιους μεζέδες και ρακή. Καλύτερη 
στάση για ξεκούραση και κολατσιό δεν μπορούσα-
με να έχουμε! «Βοήθεια μας» αντευχηθήκαμε και 
ανανεώσαμε την υπόσχεση να ξαναβρεθούμε «και 
του χρόνου».

Με ανανεωμένες δυνάμεις και γεμάτοι καλή διά-
θεση, πήραμε τον δρόμο προς την παραλία της 
Κολοκύθας. Ακόμα ένα πλατύ καλντερίμι μας καθο-
δηγεί πριν βρούμε το σηματοδοτημένο μονοπάτι. 
Πλησιάζουμε στην θάλασσα και κάνουμε άλλη μια 
μικρή στάση στο ρήγμα που βλέπει τον όρμο του 
μεγάλου Κρίου. Στην πορεία βρίσκουμε άλλο ένα 
καλοδιατηρημένο ξωκλήσι, χτισμένο στα ερείπια 
βυζαντινού ναού προς τιμήν του Αγίου Φωκά, κα-
θώς και την παλαιοχριστιανική βασιλική, της οποί-
ας διακρίνονται τα θεμέλια και κάποιοι μετρημένοι 
κίονες. Μερικοί από την ομάδα μας δεν μπόρεσαν 
να αντισταθούν στο κάλεσμα της αμμουδερής πα-
ραλίας με τα καταγάλανα νερά, ενώ οι υπόλοιποι 
συνεχίζουμε προς το σημείο εκκίνησης, μετά από 
μικρή στάση στο ξωκλήσι του Αγίου Λουκά.

Ήταν σίγουρα μια Κυριακή γεμάτη εμπειρίες 
και γνωριμία με τις ομορφιές, την παράδοση και 
την ιστορία του τόπου μας. Σε αυτό συνέβαλαν 
και ευχαριστούμε για την υπομονή και την προ-
σευχή τους, την ενορία της Ελούντας και τους 
προσκυνητές που μοιράστηκαν μαζί μας τα κερά-
σματα τους, καθώς και τον Γιώργο Ανδρουλάκη 
της ΔΑΕΑΝ για την σηματοδότηση και συντήρηση 
των πεζοπορικών μονοπατιών. «Και στην άλλη με 
το καλό».

ΚΟΛΟΚΥΘΑ
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Η Κάρπαθος αποδείχθηκε ένας εξαιρετικός 
ορειβατικός προορισμός, αφού είναι ένα με-

γάλο και πολύ απόκρημνο νησί. Πρώτη μέρα, τα-
κτοποίηση στα ξενοδοχεία και κατευθείαν στο 
πάνω άκρο της παραλίας της Καρπάθου (ή Πηγα-
διών), από όπου κάναμε μια πορεία σε πολύ όμορ-
φο μονοπάτι, που προς το τέλος έγινε σε απόκρη-
μνο πεδίο που απαιτούσε προσοχή και φτάσαμε 
στην όμορφη παραλία Αχάτα. Μπάνιο, μεζέδες και 
μπύρα και επιστροφή.

Επισκεφθήκαμε το βόρειο και πιο απόκρημνο 
τμήμα της αρκετές φορές. Δεύτερη μέρα πήγαμε 
στην ή στον Αυλώνα, μια μικρή πεδινή περιοχή η 
οποία ήταν από τα παλιά χρόνια η μόνη καλλιερ-
γήσιμη περί την Όλυμπο, το μεγάλο χωριό της 
Βόρειας Καρπάθου. Από εκεί κατεβήκαμε στην 
παραλία της Βρυκούντας, όπου θα γινόταν το 
ομώνυμο πανηγύρι. Επισκεφθήκαμε μια φυσική 
πισίνα, διάσημη και μάλλον υπερεκτιμημένη, επι-
στροφή στην παραλία και μπάνιο, πριν την επι-
στροφή. Κάποιοι συνορειβάτες μας έμειναν και 
διανυκτέρευσαν εκεί. Κατανυκτική η εκκλησία 
μέσα στη σπηλιά, το πανηγύρι όμως δεν ήταν 
όπως το ανέμεναν.

Την τρίτη ημέρα πήγαμε και πάλι Αυλώνα, από 
όπου ξεκινήσαμε πορεία προς Όλυμπο, αυτήν 
που έκαναν και τα παιδιά τα παλιά χρόνια για να 
πάνε σχολείο. Από την Όλυμπο συνεχίσαμε με 
ανάβαση στην απότομη κορυφή Προφήτης Ηλίας. 
Επιστροφή στην Όλυμπο, γεύμα και αναχώρηση 
για τα Πηγάδια ή Κάρπαθο, όπου και διαμέναμε. 
Σημειωτέον ότι το ταξίδι από Πηγάδια για Όλυ-
μπο κρατούσε τουλάχιστον μιάμιση ώρα.

Τέταρτη μέρα, πορεία από Λαστό, στην κορυ-
φή της Καρπάθου, με το παράξενο όνομα Καλή 
Λίμνη. Μια ομάδα επέστρεψε στο Λαστό, μια ομά-
δα συνέχισε με πολύ όμορφη διάσχιση μέχρι τον 
Λευκό, όπου βεβαίως είχαμε μπάνιο και γεύμα. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όλα.

Η Πέμπτη μέρα ήταν ιδιαίτερη. Καραβάκι από 
το λιμάνι, προς τη Σαρία, το νησάκι πάνω από το 
βόρειο άκρο της Καρπάθου. Μια ομάδα κατέβηκε 
στον πορθμό, για να περπατήσει όλη τη διαδρομή 
μέχρι την παραλία Παλάτια. Μαζί μας όμως κατέβη-
κε κατά λάθος και η Μπριγκίτε, μια Δανέζα. Το κα-
ραβάκι είχε φύγει, είτε την αφήναμε εκεί μόνη της 
όλη τη μέρα, είτε την παίρναμε μαζί μας, θα ήταν 
πρόβλημα. Την ρωτήσαμε αν μπορεί να περπατήσει 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 2022

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 2022ΑΓΚΙΣΤΡΟ 27-11-2022
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10 χιλιόμετρα σε απόκρημνα μέρη και απάντησε θε-
τικά, οπότε την πήραμε. Δυσκολεύτηκε πολύ, δυ-
σκόλεψε και μας, την βοηθήσαμε φυσικά με κάθε 
τρόπο και κυρίως δροσερό νερό και τα κατάφερε. 
Θα έχει να το θυμάται σε όλη της τη ζωή. Στα Πα-
λάτια, μόλις προλάβαμε να κάνουμε ένα μπάνιο, σε 
πολύ ωραία θάλασσα, πριν φτάσει το καραβάκι να 
μας πάρει για Πηγάδια.

Έκτη μέρα, μια πολύ όμορφη ορεινή διάσχιση, 
πάνω από γκρέμια της ραχοκοκκαλιάς της Καρπά-
θου, από Λάστο μέχρι Σπόα, όπου βρήκαμε μεζέ-
δες και μπύρες σε ένα συμπαθέστατο καφενεδάκι-
ταβερνάκι στο χωριό.

Έβδομη μέρα, αντικαταστήσαμε μια μεγάλη 
πορεία 18 χιλιομέτρων από Σπόα για Όλυμπο, με 
μια μικρότερη, από ένα σημείο κοντά στην 
Όλυμπο για την παραλία Διαφάνι. Βρήκαμε και 

δροσερά άγρια σταφύλια στη διαδρομή, από ένα 
κλήμα που είχε σκαρφαλώσει πάνω στα δέντρα. 
Μπάνιο, γεύμα και επιστροφή.

Την όγδοη μέρα, πάλι στην Όλυμπο. Αυτή τη 
φορά ακολουθήσαμε ένα όμορφο μονοπάτι περι-
κυκλώνοντας την κορυφή Προφήτης Ηλίας. Κατά-
ληξη πάλι στην Όλυμπο, με επιστροφή σχετικά 
νωρίς στα Πηγάδια.

Ένατη και τελευταία ημέρα, αυτή τη φορά 
στο νότιο τμήμα του νησιού, πορεία από το χω-
ριό Μενέτες, πάνω στο βουνό και κάθοδος προς 
την παραλία Μακρυγιαλός, παράδεισο για σερφ. 
Αρκετά μεγάλη πορεία, πάνω από 10 χιλιόμε-
τρα. Μπύρες, μεζέδες, ξεκούραση και αναχώρη-
ση με τα πόδια για αεροδρόμιο που ήταν λίγο 
παραπέρα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, μέσω 
Αθηνών.

ΣΑΠΚΑ 13-11-2022 ΤΙΤΑΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ 1450Μ
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Τα νέα Δ.Σ. των Σωματείων

Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου  
«Όλυμπος»

Πρόεδρος:            Σταμάτης Σωτηρόπουλος 

Αντιπρόεδρος:     Δημήτρης Κουτσούμπας 

Γενική Γραμματέας: Ευδοκία Κωνσταντοπούλου 

Ταμίας: Εμμανουήλ Ξηρουχάκης 

Έφορος Εκδρομών:  Ελένη Γεωργιάδου 

Έφορος Λέσχης: Χριστίνα Αφάρα 

Μέλος: Γεώργιος Μηλιαράκης 

Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος 
Πειραιά «ΖΗΝΩΝ»

Πρόεδρος:  Φραγκίσκος Ξενίτης

Αντιπρόεδρος:       Επαμεινώνδας 
Καπετανάκης

Γενική Γραμματέας:    Αγγελική Μπουλιέρη

Ταμίας:  Γιώργος Χαραλάμπους

Έφορος Εκδηλώσεων:  Παύλος Αλεβιζάκης

Έφορος Εκδρομών:   Μάγδα Κισσιώτου

Μέλος:  Δημήτρης Λαουτάρης

Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών ο «Φοίβος»

Πρόεδρος: Χρυσάνθη Σφυρή 

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα Τζαννετάκη

Γενική Γραμματέας:  Ευανθία (Βάντα)  
Διαμαντάκου

Ταμίας: Ανθούσα Παπαθανάση

Έφορος Εκδρομών:  Αλεξάνδρα  
Παρασκευοπούλου

Έφορος Καταφυγίου:  Κωνσταντίνος  
Ευαγγελινάκης

Έφορος Λέσχης: Ιωάννης Λιανάκης

Μέλος: Παναγιώτα Αξιώτη

Μέλος: Κωνσταντίνος Καρκούλιας

Ελληνικό Σωματείο Αρχηγών Βουνού

Πρόεδρος: Γεώργιος Καρνάκης 

Αντιπρόεδρος: Σταύρος Χασαπίδης 

Γενικός Γραμματέας: Αστέριος Χατζίκας 

Ταμίας: Ιωάννης Λαζαρίδης 

Μέλη: Χρίστος Κόνης 

Μέλη: Ιωάννης Νταμπώσης 

Μέλη: Απόστολος Τσολακίδης 

Αττικός Όμιλος

Πρόεδρος: Ηλίας Κωτσάγιαννης

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Δούκα

Γενική Γραμματέας: Ευγενία Παπαχρήστου

Ειδικός Γραμματέας: Στέλιος Δερμιτζάκης

Ταμίας: Λίλη Μπότον

Έφορος Εκδρομών: Χρήστος Παπαβασιλείου

Έφορος Γραφείων: Ειρήνη Λάζου

Μέλος: Μανώλης Αποστολάκης

Μέλος: Εύη Τζουμέρκα
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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

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.: 2310638300 – 2311299500
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 
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