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meρες και ωρες

λειτουργιας των γραφειων µας:

Tρiτη, Tετaρτη, Πeµπτη, Παρασκευh: 7εωσ 9 µ.µ.

Kάθε Πέµπτη τα Γραφεία του Συλλόγου µας θα είναι ανοικτά

από τις 7.30 µ.µ. για τις καθιερωµένες µας συγκεντρώσεις.

Σας περιµένουµε

¶¤ÓıË
Παραµονές Xριστουγέννων απεβίωσε το µέλος του Aττικού και φίλος µας

ΣΠYPOΣ KOMIΩTHΣ. Aς είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει.
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O ATTIKOΣ

28Ë

√∫∆øµƒπ√À
°π∞ ¡∞ ª∏¡ •∂Ã¡∞ª∂

∆π™ ª∂°∞§∂™ ™∆π°ª∂™

∆√À ∂£¡√À™ ª∞™

Aριστερά» Χαρακτικό Γραµµατόπουλου
Kάτω: Ελαιογραφία Αλεξανδράκη
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ª
ε το τεύχος αυτό, ο Αττικός ξεκινά µια νέα περίοδο εκδροµών

και εκδηλώσεων. Προσπαθήσαµε στα προηγούµενα τεύχη να

κάνουµε όσο το δυνατό λιγότερα λάθη και παραλείψεις. Κάποιες

φορές δεν το καταφέραµε. Είµαστε, βλέπετε, νεοφώτιστοι στο επάγγελ-

µα.

Πιστεύοµε πως µε τη βοήθεια και συµµετοχή σας θα βελτιώσουµε

το περιοδικό, θα το κάνουµε ενδιαφέρον και ζωντανό.

Χρειαζόµαστε υλικό: κείµενα, ποιήµατα, σατιρικά, φωτογραφίες,

πάντα γύρω από τις δραστηριότητές µας την ελληνική φύση και την

Ελλάδα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε για µια ακόµη φορά

πως τα κείµενά σας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2 σελίδες, θα πρέ-

πει να είναι καθαρογραµµένα και, ει δυνατόν, δακτυλογραφηµένα.

Σχετικά µε τη συµµετοχή σας στις µηνιαίες εκδηλώσεις θα πρέπει

να την υποβάλλετε έγκαιρα µαζί µε την επιθυµητή ηµεροµηνία και το

θέµα της εκδήλωσης.

Ο ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας ο οποίος αναβλήθηκε λόγω ανεπαρ-

κούς συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί το ∆εκέµβριο. Το Φωτογραφικό

υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο µε το όνοµά

σας το αργότερο µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 

Ευχαριστούµε όσους µε οποιοδήποτε τρόπο µας βοηθούν στην

έκδοση και κυκλοφορία του περιοδικού που, επαναλαµβάνουµε, θέλου-

µε να γίνει δικό σας περιοδικό.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O ATTIKOΣ
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Μαίναλο -

Αφή των Πυρών

Στις 4 Ιουλίου, οµάδα

του Αττικού, µε αρχηγό

τον κ. Ευτύχιο Μίκαϊτς,

πραγµατοποίησε την Αφή

των Πυρών στην κορφή

του Μαινάλου. Η οµάδα

διανυκτέρευσε στο κατα-

φύγιο και η βραδιά πέρα-

σε µε µακαρονάδα, οινο-

ποσία και πολύ κέφι.

Αφή των Πυρών -
ΝΑΞΟΣ

Μια δεύτερη 12µελής

οµάδα µε αρχηγό την κυρία

Μαρίνα Τόλη, στη Νάξο,

στους πρόποδες της Πορτά-

ρας, άναψε την πυρά στη

διάρκεια µιας σεµνής,

συγκινητικής εκδήλωσης. Η

οµάδα µας πλαισιώθηκε

από 15 παιδιά του Πολιτι-

στικού Τµήµατος της Νάξου

και όλα τα µέλη της στέ-

φθηκαν µε κότινους σαν

επιβράβευση της καλής

τους θέλησης. Η απήχηση

που είχε η γιορτή και η

παρουσία της οµάδας µας

αποτυπώνεται στην επιστο-

λή που λάβαµε (βλ. επόµε-

νη σελίδα).

AΠO TH ZΩH TOY ATTIKOY

4

EÎ‰ÚÔÌ¤˜

Φωτογραφία Μαίρης Χονδρογιάννη
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AΠO TH ZΩH TOY ATTIKOY
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AΠO TH ZΩH TOY ATTIKOY

ΟΛΥΜΠΟΣ - 3µελής οµάδα του Αττικού αποτελούµενη από τις κυρίες Μαρίνα
Τόλη και Αλέκα ∆ηµητρακοπούλου και από τον κ. ∆ηµήτρη Μπούτο πραγµατο-
ποίησαν ανάβαση στον Όλυµπο την οποία διοργάνωσε η Οµοσπονδία.

Στεφάνη Ολύµπου 2004, Φωτογραφία Ανδρ. Αντωνόπουλου

Όλυµπος
2004 
Φωτογρα-
φία Αλ.
∆ηµητρα-
κοπούλου 
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AΠO TH ZΩH TOY ATTIKOY
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Βάλια Κάλντα - Πάσχα 1999, Φωτογραφία Αλίκης Ζαλώνη

Στις 3 Σεπτεµβρί-
ου, έγινε µε επιτυ-
χία η 10ήµερη
παραθεριστική
εκδροµή του Αττι-
κού στη Φολέγαν-
δρο.

Στις 17-18-19
Σεπτεµβρίου,
20µελής οµάδα
του Αττικού µε
αρχηγό τον κ.
∆ηµήτρη Μπούτο,
διέσχισε σε µια
δύσκολη και επι-
κίνδυνη πορεία
που διήρκεσε 6-7
ώρες το φαράγγι
της Νέδας. Πότε
πλατσουρίζοντας
στα νερά, πότε
κολυµπώντας και
πότε κρεµασµένοι
από σχοινιά κατά-
φεραν να επιστρέ-
ψουν όλοι σώοι,
αβλαβείς και
πανευτυχείς στο
ξενοδοχείο µας
στην Κυπαρισσία.
Συγχαρητήρια και
σε άλλα δυσκολό-
τερα. Αλλά και οι
υπόλοιποι εκδρο-
µείς περπάτησαν
και κατάφεραν να
δουν αρκετά από
την πανέµορφη
περιοχή και το
ποτάµι.
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OKTøBPIO™

∫§ø∫√™ -  º∆∂ƒ∏ ∞π°π√À

ΚYPIAKH 3 ΟKTΩBPIOY

Αναχώρηση στις 8.00 για το ελατόφυτο χωριό Φτέρη. Η ορειβατική οµάδα θα
πραγµατοποιήσει ανάβαση στο Κλωκό (ώρες πορείας 4). Οι υπόλοιποι φυσιολά-
τρες θα παρα-µείνουν στο ωραίο χωριό για περιπάτους και φαγητό. Αναχώρηση για
Αθήνα το απόγευµα µε την επιστροφή της ορειβατικής οµάδας.

ª√¡∏ ∂À∞°°∂§π™∆ƒπ∞™ -  ∫√ƒø¡∂π∞

ΚYPIAKH 10 ΟKTΩBPIOY

Αναχώρηση στις 8.00 για Αλίαρτο. Σύντοµη στάση και στη συνέχεια µετάβαση στη
Μονή Ευαγγελίστριας. Επίσκεψη της Μονής. Από το σηµείο αυτό οι πεζοπόροι
ξεκινούν για τη Κορώνεια ( φαγητό µαζί τους). Η τουριστική οµάδα θα µεταβεί στο
καταπράσινο χωριό Ζαγαρά όπου θα παραµείνει για περιπάτους και γεύµα. Το από-
γευµα αναχώρηση για την Κορώνεια για καφέ και παραλαβή των πεζοπόρων.

µ√Àƒ∞π∫√™

ΚYPIAKH 17 ΟKTΩBPIOY

Αναχώρηση στις 7.30 για Μέγα Σπήλαιο µε ενδιάµεση στάση. Επίσκεψη του Μονα-
στηριού. Οι πεζοπόροι θα κατεβούν στο χωριό Ζαχλωρού και θα διασχίσουν το
φαράγγι µε προορισµό το ∆ιακοπτό. (Φαγητό µαζί τους). Η τουριστική οµάδα, µετά
το Μοναστήρι θα καταλήξει στα Καλάβρυτα. (Επίσκεψη του Μνηµείου Θυµάτων
των Ναζί, της Αγίας Λαύρας και γεύµα). Αναχώρηση για ∆ιακοπτό για την παρα-
λαβή των πεζοπόρων- Επιστροφή. 

º∞ƒ∞°°π µÀƒƒ√À -  ª∂™∏¡π∞∫∏ ª∞¡∏

ΠAPAΣKEYH-ΣABBATO-ΚYPIAKH 22-23-24 ΟKTΩBPIOY

Αναχώρηση: Παρασκευή στις 4.30µ.µ. για Καρδαµύλη. Το πρωί οι πεζοπόροι θα δια-
σχίσουν το φαράγγι του Βυρρού (πορεία 4-5- ώρες). Για τους φυσιολάτρες που δεν
θα περπατήσουν, θα προβλεφθεί πρόγραµµα. Την Κυριακή, αναχώρηση για Αθήνα.

¶∞ƒ¡∏£∞

ΠEMΠTH 28 ΟKTΩBPIOY

Αναχώρηση στις 9.00 από το Σταθµό Λαρίσης για Σφενδάλη (Μαλακάσα). Από
εκεί θα πραγµατοποιηθεί η διαδροµή Σφενδάλη - Πηγή Μίσινα - Παληοµίλεσι -
Ληµικό - Αγιος Νικόλας - Μικρό Αρµένι - Αγία Τριάδα - Αυλώνας (Κακοσάλε-

8

EK∆POMEΣ -EK∆HΛΩΣEIΣ TPIMHNOY
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σι).Επιστροφή µε το τρένο στην Αθήνα. (Φαγητό µαζί µας).

∫∞ƒÀ∂™ -  ∞ƒ∆∂ªπ™π√

ΚYPIAKH 31 ΟKTΩBPIOY

Αναχώρηση στις 8.00 για Άργος - Καρυές. Οι πεζοπόροι θα πραγµατοποιήσουν µια
3ωρη διαδροµή στο όρος Αρτεµίσιο. Οι υπόλοιποι φυσιολάτρες θα παραµείνουν
στο χωριό Kαρυές, µε µικροδιαδροµές, φαγητό και το απόγευµα µε την επιστροφή
της ορειβατικής οµάδας, αναχώρηση για Aθήνα.

¡√∂ªµƒπ√™

¶∞À§π∞¡∏

ΣABBATO-ΚYPIAKH  6-7ΝOEMBPIOY

Αναχώρηση το Σάββατο στις 8.00 για Άγιο Κωνσταντίνο-Παύλιανη. Τακτοποίηση
στο πλήρως εξοπλισµένο Καταφύγιο. Βραδινό γλεντάκι αν υπάρχει κέφι. Την
Κυριακή, η ορειβατική οµάδα θα πεζοπορήσει στις Καταβόθρες. Το απόγευµα επι-
στροφή στην Αθήνα. Οι εκδροµείς θα πρέπει να κάνουν πρόβλεψη φαγητού για το
διήµερο. Το καταφύγιο διαθέτει µόνο τα στοιχειώδη (τσάι, καφέ, ζάχαρη). Υπάρχει
κουζίνα και εξοπλισµός για µαγείρεµα.

∫∂§∞ƒπ∞ ¶∞ƒ¡∞™™√À -  ¶√§À¢ƒ√™√ 

ΚYPIAKH 14 ΝOEMBPIOY

Αναχώρηση στις 8.00 για Λειβαδιά-Αράχωβα-Κελάρια απ' όπου η πεζοπορική
οµάδα θα πραγµατοποιήσει τη διαδροµή Κελάρια-Πολύδροσο (Σουβάλα) στο µονο-
πάτι Ε22 (Φαγητό µαζί). Η υπόλοιπη οµάδα θα παραµείνει στο ωραίο Πολύδροσο.

™√À§π-ª√¡∏ §∂Ãøµ∞™-µ∂™π∑∞-ª√¡∏ ∫∞π™∞ƒ∏

ΚYPIAKH 21 ΝOEMBPIOY

Αναχώρηση στις 8.30 για Σούλι. Η πεζοπορική οµάδα θα πραγµατοποιήσει ανά-
βαση στην κορυφή Βέσιζα ( υψόµετρο: 1290) και στη συνέχεια από την άλλη πλευ-
ρά κατάβαση στη Μονή Καίσαρη. (φαγητό µαζί). Οι φυσιολάτρες, όσοι θέλουν, θα
επισκεφθούν τη Μονή Λέχωβας και µετά θα µεταβούν στο χωριό Καίσαρη για
γεύµα. Στις 4.30 µ.µ. θα παραλάβουν από τη Μονή Καίσαρη τους πεζοπόρους.
Επιστροφή στην Αθήνα.

§√À∆ƒ∞∫π-√™π√™ ¶∞∆∞¶π√™- ¶π™π∞

ΚYPIAKH 28 ΝOEMBPIOY

9

EK∆POMEΣ -EK∆HΛΩΣEIΣ TPIMHNOY
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EK∆POMEΣ -EK∆HΛΩΣEIΣ

10

Αναχώρηση στις 8.30 για Λουτράκι (στάση). Στη συνέχεια, µετάβαση στη Μονή
Οσίου Παταπίου απ' όπου η πεζοπορική οµάδα θα πραγµατοποιήσει τη διαδροµή
Όσιος Πατάπιος- Μονή Αγ. Γεωργίου-Πίσια (ώρες πορείας: 5) (Φαγητό µαζί). Η
τουριστική οµάδα αφού επισκεφθεί τη Μονή θα πάει στα Πίσια για περιπάτους και
γεύµα. Με την άφιξη των πεζοπόρων θα αναχωρήσουµε για Αθήνα µε ενδιάµεση
στάση στο Λουτράκι

¢∂∫∂ªµƒπ√™

∫∞§Àµπ∞ ¶∞ƒ¡∞™™√À_∫√ƒÀ∫∂π√¡ ∞¡∆ƒ√¡ -
∞ƒÃ.ª√¡√¶∞∆π -  ¢∂§º√π

ΚYPIAKH, 5 ∆EKEMBPIOY

Αναχώρηση 8.30 για Καλύβια Παρνασσού. Η πεζοπορική οµάδα θα πραγµατοποι-
ήσει τη διαδροµή Ε4 Καλύβια-Κορύκειο Άντρο-Άρχαίο Μονοπάτι-∆ελφοί. (φαγη-
τό µαζί µας). Η τουριστική οµάδα θα µεταβεί στον Επτάλοφο (Άνω Αγόριανη) για
περιπάτους και γεύµα. Το απόγευµα θα επιστρέψει στους ∆ελφούς για καφέ και
παραλαβή των πεζοπόρων. Επιστροφή στην Αθήνα.

§πª¶√µπ∆™π-¶ƒ√º∏∆∏™ ∏§π∞™

ΚYPIAKH 12 ∆EKEMBPIOY

Αναχώρηση στις 8.00 Οι πεζοπόροι θα ξεκινήσουν από το χωριό Λιµποβίτσι (υψό-
µετρο: 1200),για την κορυφή Προφήτης Ηλίας στα 1700µ. (Ώρες πορείας: 4). Οι
υπόλοιποι εκδροµείς θα παραµείνουν στο πευκόφυτο χωριό για περιήγηση και
µικρές διαδροµές. Το απόγευµα επιστροφή στην Αθήνα.

∆π£√ƒ∂∞-™¶∏§π∞ ∞¡¢ƒ√À∆™√À

ΚYPIAKH 19 ∆EKEMBPIOY

Αναχώρηση στις 8.30 για Άνω Τιθορέα (Βελίτσα). Η πεζοπορική οµάδα θα πραγ-
µατοποιήσει τη διαδροµή στην Σπηλιά Ανδρούτσου (ώρες πορείας: 3). Οι λοιποί
φυσιολάτρες θα περιηγηθούν το χωριό και τη γύρω περιοχή. Το απόγευµα, µε την
άφιξη των πεζοπόρων επιστροφή στην Αθήνα.

Ã ƒ π ™ ∆ √ À ° ∂ ¡ ¡ π ∞ ∆ π ∫ ∏  ∂ ∫ ¢ ƒ √ ª ∏
Πληροφορίες στον Αττικό

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
Πέµπτη 6 Ιανουαρίου - Πίτα Ορειβατών στο Καταφύγιο Κιθαιρώνα.
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™
άββατο: η µέρα ξεκίνησε µε τους καλύτε-
ρους οιωνούς. Ήταν λαµπρή και φωτει-
νή. Ο θεός Απόλλων (τόπος λατρείας

του η Κορόπη που ήταν προορισµός µας) ήρθε
κιόλας απ' την Αθήνα να µας προϋπαντήσει. Η
εκδροµή περιελάµβανε τις περιοχές Καλών
Νερών, Μηλιές, Λεχώνια, µε πορεία κατά
µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής. Πριν
καταλήξουµε στην Κορόπη, γευµατίσαµε στο
Βόλο. Η παραλία είναι γεµάτη ουζερί, µικρά
εστιατόρια και καφενεία. Ο κόσµος είχε ξεχυ-
θεί στους δρόµους και απολάµβανε τη ζεστή,
µοσχοβολιστή µέρα. Το Πήλιο από ψηλά αγκά-
λιαζε προστατευτικά τη πόλη. Στις πλαγιές του
«εινοσίφυλλου» βουνού η Μακρυνίτσα και η
Πορταριά µας χαιρετούσαν. Ελλάδα δεν είναι
µόνο η Αθήνα!

Ο Παγασητικός είναι κόλπος κλειστός,
µοιάζει σαν αγκίστρι. Η Κορόπη βρίσκεται λίγο
έξω από τα Καλά Νερά. Η γραφική διαδροµή
ακολουθεί την ακτή. Περάσαµε µπροστά από
κατάφυτους, ολάνθιστους κήπους. ∆εξιά µας
είχαµε την ήρεµη θάλασσα και αριστερά το
βουνό πάνω στο οποίο ήταν διάσπαρτα χτι-
σµένα σπίτια, χωµένα στο πράσινο.

Το ξενοδοχείο συµπαθητικό κοντά στη
παραλία µε µια µεγάλη αυλή γεµάτη τριαντά-
φυλλα και γλάστρες. Οι ανήσυχοι φυσιολάτρες
έτρεξαν στην εξοχή να πιάσουν το Μάη. Μερι-
κές αισθαντικές κυρίες άκουσαν ακόµα και το
ποδοβολητό των Κενταύρων και σαν άλλες
Ιπποδάµειες «φαντασίωσαν» τον εαυτό τους ως
«γέρας» του νικητή Λαπίθη ενάντια σε κάποιον
Κένταυρο. Άλλες, αντίστροφα, πόθησαν να
ήταν αυτές στην αγκαλιά του νικητή Κένταυ-
ρου. Τόση ενεργητικότητα πήραν µερικοί Αττι-
κοί από τη φύση που δεν ξεκουράστηκαν
καθόλου. Αργά το απόγευµα άλλοι απ' αυτούς
γύρισαν µε δεµάτια αγριολούλουδα και άλλοι
µε τον καλπασµό του Κενταύρου στο πόδι.

Αρκετοί επέλεξαν να ξεκουραστούν ώστε το
βράδυ να κάνουν σπονδή στον «Απόλλωνα».
Και όντως, έτσι έγινε. Αντί να πάρουν µαντεία
από τον Απόλλωνα -τον 7ο αιώνα υπήρχε
στην Κορόπη µαντείο του Απόλλωνα -, πήγαν
στο κέντρο «Απόλλων» όπου όµως έκαναν
σπονδή στο Βάκχο. Η µουσική, η ατµόσφαιρα
του χώρου, η ερωτική γενικευµένη διάθεση, το
ολόγιοµο φεγγάρι, το τραγούδι του αηδονιού
και τα κρωξίµατα των βατράχων χάρισαν σe
κείνες που «κοινώνησαν» όλα αυτά, ένα γλυκό
ύπνο.

Το απόγευµα της ίδιας µέρας κάναµε ένα
µικρό περίπατο στην γειτονική Άφησο. Γραφι-
κό λιµανάκι µε αµφιθεατρικό οικισµό και
ωραία αµµουδιά (Αµποβός). Από δω ξεκίνησε
ο µονοσάνδαλος Ιάσωνας µε τους συντρόφους
του για τη µακρινή Κολχίδα. Πήραν νερό απ'
την πηγή που το νερό της τρέχει ακόµα και
σήµερα και σαν νεροσυρµή περνάει από το
κέντρο του χωριού και χύνεται στη θάλασσα. 

1η Μαΐου - Πρωτοµαγιά Τα λουλούδια
γιορτάζουν και τα πουλιά τα ταίρια τους φωνά-
ζουν...Η εκδροµή µας ξεκίνησε από το σταθµό
του τρένου, στις Μηλιές. Εδώ κατέληγε ο θρυ-
λικός «µουντζούρης» ή «αράπης» που σεργιάνι-
ζε και σεργιανάει και σήµερα τους ταξιδιώτες
από το Βόλο ως τις Μηλιές. Την ευθύνη της
κατασκευής του έργου είχε ο Ιταλός µηχανικός
Εβορίστο ντε Κίρικο, πατέρας του φηµισµένου
ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. Σε πολλούς
πίνακές τους το τρενάκι του Βόλου έχει τη θέση
του.

Κοντά στο Σταθµό, ένας ντόπιος µάς
έδειξε το σπήλαιο, όπου, όπως λέγεται, ζούσε
ο σοφός Κένταυρος Χείρων και οι µαθητές του.
Όσοι δεν έκαναν τη διαδροµή δίπλα στις γραµ-
µές του τρένου, ανηφόρισαν µετά γλυκού
κόπου ως την κεντρική πλατεία του χωριού.
Εκεί, πίσω από την αγορά του χωριού, επισκέ-

EK∆POMEΣ -EK∆HΛΩΣEIΣ
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φτηκαν το κτίριο της ιστορικής βιβλιοθήκης µε
τη συλλογή σπάνιων βιβλίων, µεταξύ των
οποίων η τυπωµένη στη Βιέννη το 1799
«Γραµµατική» του άξιου τέκνου των Μηλέων,
Άνθιµου Γαζή, λόγιου και επαναστάτη.

Άλλα άξια τέκνα του σπουδαίου αυτού
χωριού, οι ∆ανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόρης
Κωνσταντάς (Γεωγραφία Νεωτερική) οι οποί-
οι, όπως και ο Γαζής, ήταν πρωτοπόροι του
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού (19ος αι). Από
δω, από τις Μηλιές, ξεκίνησε η Επανάσταση.
Στις 10 Απριλίου του 1821 συγκεντρώθηκαν
στο σπίτι του Γιάννη ∆ήµου και συνεννοήθη-
καν για τον Αγώνα οι επαναστάτες. Στρατιωτι-
κό αρχηγό όρισαν τον Κυριάκο Μπασδέκη.

Η Επανάσταση, όµως, απέτυχε γιατί οι
περισσότεροι κοτζαµπάσηδες της περιοχής
είχαν προσωπικά οφέλη από την Τουρκική
κατοχή και αντέδρασαν αρνητικά. Και ενώ
στην παραλία των Κάτω Λεχωνιών αγκυροβό-
λησαν τα υδραίικα καράβια και οι επαναστάτες
έφτασαν σε λίγο µπροστά στο Κάστρο του
Βόλου, ο Πασάς της Λάρισας Μαχµούτ ∆ράµα-
λης έστειλε στρατό και έπνιξε την επανάσταση
στο αίµα. Ο Καπετάν Μπασδέκης τραυµατίστη-
κε σοβαρά, ο Γαζής κινδύνεψε να σκοτωθεί

από φανατισµένους Πηλιορείτες που τον θεώ-
ρησαν υπεύθυνο για την αποτυχία της Επανά-
στασης. Ωστόσο, µερικές επαναστατικές οµά-
δες διατηρήθηκαν για άλλα δυο χρόνια σε διά-
φορες περιοχές του Πηλίου και, τελικά, συγκε-
ντρώθηκαν το 1823 στο Τρίκκερι και στην
Αργαλασιά όπου αποδεκατίστηκαν από τα
στρατεύµατα του Κιουταχή. Το Πήλιο, όπως
και ολόκληρη η Θεσσαλία και τµήµα της Ηπεί-
ρου προσαρτίστηκαν στην Ελλάδα τον Αύγου-
στο του 1881.

Ο τόπος όµως δεν παρουσιάζει µόνο
ιστορικό ενδιαφέρον αλλά και τουριστικό, λαο-
γραφικό, πολιτιστικό. Η διαδροµή Μηλιές -
Λεχώνια είναι µαγευτική. Η εποχή ήταν η
καταλληλότερη για την πορεία µας. Και το πιο
µικρό αγριολούλουδο ήταν ανθισµένο: παπα-
ρούνες, µαργαρίτες, σπάρτα, χρώµατα µώβ,
ροζ, κίτρινα, κόκκινα, µπλεe γέµιζαν τα µάτια
µε την οµορφιά τους. Και η θέα της θάλασσας
και των οικισµών που απλώνονταν πιο χαµη-
λά ήταν χάρµα οφθαλµών.

Η Ελληνική χώρα µε την ποικιλία των
σχηµάτων, των χρωµάτων, των όγκων του
οικιστικού περιβάλλοντος µας γέµισαν αγάπη,
θαυµασµό και υπερηφάνεια. Σε τέτοιες πορεί-
ες, νοιώθουµε δεµένοι µε τον τόπο µας. Και οι
εικόνες, σε όσους έχουν ανοιχτά µάτια και
καρδιά, φυλάγονται στη µνήµη πολύ έντονα.

Η κατάληξη αυτής της πορείας των 2 1/2
ωρών ήταν το χωριό Αγριά. ∆ίπλα στις γραµ-
µές του τρένου υπήρχε ένα καφενεδάκι Το
ουζάκι µε τους υπέροχους µεζέδες του µας
έφερε σε κατάσταση «ευτυχίας» (µπερεκέτ) και
πληρότητας. Έπρεπε να βλέπατε το χαµόγελο
της Στέλλας, τη γλυκύτητα της Μαρίνας, τη
πόζα της Χριστίνας στο φακό, την τρυφερότητα
της Νέλης καθώς κρατούσε στην αγκαλιά της
το κοριτσάκι του ιδιοκτήτη, για να καταλάβετε
τι σηµαίνει «γεύση της ευτυχίας».

Ήταν µια εκδροµή µαγιάτικη, µαγευτική,
απ' αυτές που σε γεµίζουν.

Για την περιγραφή και τις εντυπώσεις,
µια µαγεµένη Αττικοπούλα

Αφροδίτη ΜΙΧΑΗΛ

Μηλιές Πηλίου - Σταθµός τρένου
Φωτογραφία Τρυφ. Αναγνωστόπουλου 
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™
άββατο, 3µ.µ. αναχωρούµε από τα
γραφεία του Συλλόγου µας για το
Μαίναλο. Στόχος µας η Αφή των

Πυρών στην κορυφή, σε υψόµετρο
1950µ. Αρχηγός µας ο αγαπητός σε
όλους Ευτύχιος Μίκαϊτς. Νοιώθω χαρού-
µενη και γεµάτη ενέργεια και τίποτα δεν
προµηνά αυτό που θα ακολουθήσει.

Στις 7 µ.µ. ξεκινάµε από το κατα-
φύγιο του Μαινάλου για την ανάβαση
και για κανένα µισάωρο όλα πηγαίνουν
καλά. Αρχίζει να σουρουπώνει και οι
κορυφές βάφονται µενεξελιές. Απολαµ-
βάνω την όµορφη φύση τριγύρω όταν
ξαφνικά κάποια περίεργη αίσθηση στα
πόδια και το βάδισµά µου µε κάνει να
κοιτάξω κάτω, ...και τι να δω... Οι σόλες
από τα άρβυλά µου έχουν ξεκολλήσει και
χάσκουν...σαν τα σαγόνια του καρχαρία!
(Για του λόγου το αληθές, βλέπε φωτο-
γραφία). ∆εν έχει αποµείνει παρά µια
λεπτή φέτα δέρµατος, κατάλληλη µόνο
για παχιά µοκέτα κρεβατοκάµαρας! Πώς
να περπατήσω µ' αυτήν στο κακοτράχαλο
µονοπάτι, γεµάτο πέτρες και αγκάθια;

Κάποιοι µε συµβουλεύουν να γυρί-
σω πίσω. Εγώ, όµως ούτε που το συ-
ζητώ. Είχα αποφασίσει ν' ανέβω στη
κορφή  και τίποτα δεν µε σταµατούσε. Έδεσα µε το κορδόνι της αρβύλας τη σόλα και συνέχισα
απτόητη. Ανταµοιβή µου ήταν η απερίγραπτη οµορφιά των µεγαλόπρεπων βουνών και η εµπει-
ρία από την Αφή της Πυράς.

Η κάθοδος ήταν εφιαλτική µέσα στο σκοτάδι που οι φακοί δεν µπορούσαν να το διαπερά-
σουν. Άκουγα τους διπλανούς µου να παραπατούν και µερικούς να παίρνουν τούµπες ο ένας µετά
τον άλλον και - το χειρότερο - το κορδόνι κόβεται και το πόδι µου βγαίνει εντελώς από την αρβύ-
λα. Ένας ορειβάτης άλλου συλλόγου - ας είναι καλά, δεν ξέρω το όνοµά του - βγάζει και µου δίνει
το δικό του κορδόνι. Αυτό θα πει ορειβατική αλληλεγγύη! Έτσι, η «χάσκουσα» αρβύλα µου κατα-
φέρνει να ολοκληρώσει το οδοιπορικό της και να µε κατεβάσει σώα και αβλαβή στο καταφύγιο
για να απολαύσω τη µακαρονάδα µου! Ώρα δώδεκα τα µεσάνυχτα.

Ήµουνα τυχερή ή νίκησε η θέλησή µου; Το συµπέρασµα είναι πως όταν θέλεις κάτι µε
ψυχή, καρδιά και µυαλό, µε όλο σου το είναι, το σύµπαν ολόκληρο είναι µαζί σου - όπως λέει και
ο Αλχηµιστής!

Κικής ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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Για την αποδοση στα ελληνικα....ευθυνεται η Ντορα Λαϊνη

• Γιατί είµαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο!

• Γιατί αγοράζουµε τα καρπούζια ολόκληρα και όχι κατά φέτες!

• Γιατί οι ελληνικές νύχτες τελειώνουν την ηµέρα!

• Γιατί πίνουµε το καφέ µας αργά καπνίζοντας το τσιγαράκι µας και όχι µε γρήγορες
ρουφηξιές!

• Γιατί το φλερτ είναι το εθνικό µας χόµπι και το σεξ το εθνικό µας σπορ!

• Γιατί όλοι κατηγορούµε το δηµόσιο τοµέα αλλά όλοι κοιτάµε πώς να προσλη-
φθούµε σ' αυτόν!

• Γιατί  για χάρη µιας γυναίκας...κάναµε 10ετή πόλεµο!

• Γιατί όπου σηκώσεις πέτρα στο πλανήτη θα µας βρεις από κάτω!

• Γιατί όποτε οι ξένοι δεν βρίσκουν την κατάλληλη λέξη χρησιµοποιούν µια δική
µας!

• Γιατί ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ήταν Έλληνες!

• Γιατί ανακαλύψαµε το θέατρο!

• Γιατί γεννήσαµε τη ∆ηµοκρατία και τη Λογική!

• Γιατί είµαστε περήφανοι για τη κουλτούρα µας και όχι για τους κατακτητικούς
πολέµους µας!

• Γιατί όταν οι άλλοι ανακαλύψανε το κρέας εµείς είχαµε ήδη χοληστερίνη!

• Γιατί όταν εµείς χτίζαµε τον Παρθενώνα, οι άλλοι κοιµόντουσαν πάνω στα δέντρα!

• Γιατί τις καλές και κακές στιγµές µας τις µοιραζόµαστε µε την οικογένεια και τους
φίλους και όχι µε τον ψυχίατρο!

• Γιατί  δίνουµε τα πάντα για τον έρωτα!

• Γιατί χιλιάδες γυναίκες ταξιδεύουν κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα µόνο και µόνο για
να βρουν τον έρωτα!

• Γιατί ο Έρωτας ήταν θεός ελληνικός.

• Γιατί όταν οι άλλοι ντυνόντουσαν µε αρκουδοπροβιές εµείς υφαίναµε αραχνοΰφα-
ντους µανδύες.

• Γιατί όσο γρήγορα θυµώνουµε το ίδιο γρήγορα µας περνάει...

• Γιατί ο Όµηρος έγραψε την Ιλιάδα πριν τρεις χιλιάδες χρόνια και το Χόλλυγουντ
την έκανε ταινία µόλις πρόσφατα!

• Γιατί πληρωνόµαστε την Παρασκευή και αρχίζουµε τα δανεικά από τη ∆ευτέρα.

• Γιατί έχουµε µια µικρούλα πατρίδα γεµάτη ανθρώπους µε µεγάλη καρδιά! 

H XIOYMOPIΣTIKH ΣEΛI∆A
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ίναι οι φυσικές περιοχές µε ξεχωρι-

στό οικολογικό ενδιαφέρον και µε

ιδιαίτερα φυσικά, βιοτικά και γεω-

µορφολογικά χαρακτηριστικά. Σε αυτές, η

άγρια φύση διατηρεί τις φυσικές διαδικασίες

της οικολογικής διαδοχής και τα βιοτικά

συστατικά του φυσικού περιβάλλοντος απο-

τελούν πολύτιµο γενετικό υλικό. Κάθε δρυ-

µός στην Ελλάδα, έχει τα δικά του τοπικά

και οικολογικά χαρακτηριστικά που αποδί-

δουν µοναδικότητα, αφθονία και ποικιλία

τόσο στη χλωρίδα και πανίδα όσο και στο

τοπίο της περιοχής.

Στην Ελλάδα έχουν νοµοθετικά κατο-

χυρωθεί ορισµένες περιοχές ως Εθνικοί

∆ρυµοί, όπως:

Του Ολύµπου: Ιδρύθηκε το 1938 και

είναι από τους παλαιότερους του κόσµου.

Στα ρέµατα, ράχες, οροπέδια, βράχια και

φαράγγια που αρχίζουν από τα 600 µέτρα

και φθάνουν µέχρι τη κορφή του Πάνθεου ή

Μύτικα (2917µ), εναλλάσσονται πολυποίκι-

λα είδη περιβάλλοντος που φιλοξενούν µια

µοναδική φυσική κληρονοµιά µε παγκόσµια

αξία. Πάνω από 1700 φυτικά είδη, όπου ιδι-

αίτερη είναι η παρουσία των πουρναριών,

κουµαριών, κέδρων, πλατανιών, µαύρου

πεύκου, πεύκου του Ολύµπου (ρόµπολου),

ελάτων, βαλανιδιών, κλπ. Ο δρυµός καλύ-

πτεται επίσης από αλπικά και υποαλπικά

λιβάδια. Πλούσια είναι και η πανίδα του

δρυµού: λύκοι, τσακάλια, αλεπούδες, αγριό-

χοιροι, ζαρκάδια και, ίσως κάποιες αρκού-

δες που διασώθηκαν. Υπάρχουν ακόµα,

αρπακτικά πουλιά, φίδια, έντοµα.  

Της Σαµαριάς: Το φαράγγι της Σαµα-

ριάς, στα Λευκά Όρη της Κρήτης είναι προ-

στατευµένη περιοχή µεγάλης αισθητικής,

επιστηµονικής, πολιτιστικής και τουριστικής

αξίας. Τιµήθηκε το 1979 µε το Ευρωπαϊκό

βραβείο του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Πλούσια δάση από κυπαρίσσια, πεύκα και

πρίνοι συνθέτουν ένα µοναδικό τοπίο στις

χαράδρες, στα γραφικά ρέµατα και στις πλα-

γιές και αποτελούν συγκλονιστική εικόνα

αγριότητας, επιβλητικότητας και µεγαλοπρέ-

πειας. Το κυριότερο ζωικό είδος είναι ο

µοναδικός στο κόσµο κρητικός αίγαγρος.

Στο φυτικό βασίλειο της περιοχής ανήκουν

πολλά ενδηµικά είδη, όπως ο κρητικός έβε-

νος, η αβελίκεια, το δίκταµο, τα πετροµά-

ρουλα, κ.α.

Των Πρεσπών:  Η µοναδικότητα της

περιοχής προσφέρει καταφύγιο στα υδρόβια

µεταναστευτικά πουλιά που διαβιούν εδώ.

Γι' αυτό και η περιοχή καθορίστηκε σαν διε-

θνής προστατευόµενος υδροβιότοπος. Εκτός

από τον υγρότοπο, ο δρυµός περιλαµβάνει

δρυοδάση και µικτά φυλλοβόλα δάση από

γαύρους, σφενδάµους, τρεµολεύκες και

σηµύδες. Υπάρχουν και καθαρά µεσογειακά

δέντρα όπως αγριοφυστικές, εφέδρες, ενώ

στα ψηλότερα σηµεία βρίσκονται δρυοδάση,

λίγα έλατα, πυξάρια και συστάδες κέδρων. Η

υποαλπική βλάστηση είναι πλούσια σε ορχε-

οειδή και ενδηµικά είδη Η πανίδα αποτελεί-

ται από αγριόπαπιες, ερωδιούς, πελαργούς,

κορµοράνους και τους µοναδικούς πελεκά-

νους που είναι σπάνια πουλιά στην Ευρώπη.

Υπάρχουν ακόµα, µεγάλα θηλαστικά, κοινά

στον ελληνικό χώρο και αρπακτικά πουλιά.

Οι Πρέσπες (Μεγάλη και Μικρή) θεω-

ρούνται ένα µοναδικό οικοσύστηµα µε άρι-

στες συνθήκες ύπαρξης και διατήρησης ορι-

σµένων σπάνιων ειδών. 

∆ιασκευη απο το Περιοδικο

«Οικολογια & περιβαλλον»,

Ο.Ε.∆.Β. 1992

∂£¡π∫√π ¢ƒÀª√π
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Στη µνήµη του τέως προ-

έδρου της ΟΕΣΕ-ΟΕΝΕ,

Ξενοφώντα Μπαµπούρα,

ο Αττικός Όµιλος κατέθε-

σε στους «Γιατρούς χωρίς

Σύνορα» το ποσό των

150 Ευρώ.

¶ ∂ ¡ £ ∏
Ο Αττικός όµιλος µετράει άλλες δύο απώ-

λειες αγαπητών φίλων και συνεκδροµέ-

ων. Ο Γιάννης Παπαθέου και ο Αλέκος

Γκοµόζιας δεν είναι πια µαζί µας. Εκφρά-

ζουµε τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια στις

οικογένειές τους και ευχόµαστε να είναι

ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει.

∞ƒÃ∞πƒ∂™π∂™ √ª√™¶√¡¢π∞™
Στο προηγούµενο περιοδικό µας δεν προφτάσαµε να αναφερθούµε στα

αποτελέσµατα των Αρχαιρεσιών της ΟΕΣΕ.

Στον εκλεγέντα Πρόεδρο κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο και στο υπόλοιπο

∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχόµαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Θέµα: Tοπία Eλληνικής
Yπαίθρου - Zωή Aττικού

Kατηγορία: Έγχρωµη φωτογραφία
διαστάσεων

20x25 εκ. έως 30χ40 εκ.

∆ιαδικασία υποβολής: O αριθµός των φωτογραφιών δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 3 για κάθε διαγωνιζόµενο.

Tελευταία
ηµέρα υποβολής: H 1η Iουνίου 2004

∆ικαίωµα συµµετοχής: Όλα τα µέλη του ATTIKOY

Kριτική επιτροπή: κ.κ. Tρ. Aναγνωστόπουλος,

A. Aντωνόπουλος, Θ. ∆ηµάκας

Περισσότερες πληροφορίες: Nτ. Λαΐνη (8647349), M. Σηφάκη (6434654)

H ηµέρα και ώρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
και η απονοµή των βραβείων θα δηµοσιευτούν στο επόµενο τεύχος

∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας
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