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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
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KOINΩNIKA - ANAKOINΩΣEIΣ

∆Ô ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Â‡¯ÂÙ·È ÛÙ· Ì¤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜

∫·Ïfi Î·È Ã·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ∫·ÏÔÎ·›ÚÈ
Ãƒ√¡π∞ ¶√§§∞ Û’ fiÛÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¢ÂÎ·ÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ 

Î·È Î·Ï‹ ·ÓÙ¿ÌˆÛË ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚË…

Τη Κυριακή, 5 Ιουνίου, πραγµατο-
ποιήθηκε από την ΟΦΟΕΣΕ στη Πάρ-
νηθα η απονοµή των βραβείων στους
συλλόγους και σωµατεία που πήραν
µέρος στην Αφή των Πυρών του 2004.
Παραβρέθηκαν πολλά σωµατεία,

µεταξύ των οποίων και ο Αττικός.
Μέσα σε φιλική και συγκινητική ατµό-
σφαιρα οι εκπρόσωποι των σωµατεί-
ων παρέλαβαν τα µετάλλια για να τα
παραδώσουν στα δικαιούχα µέλη τους.
Την εκδήλωση, τίµησε µε τη παρου-

σία της και η Κυρία Σταµπολή, κόρη
του εµπνευστή της Αφής των Πυρών.
Ο Αττικός θα παραδώσει τα µετάλλια

στα δικά του µέλη κατά την εκδήλωση
της 18/9/05.

Για τον εορτασµό των 70 χρόνων
από την ίδρυσή της, η ΟΦΟΕΣΕ πραγ-
µατοποίησε  στις 13 Φεβρουαρίου
2005, δεντροφύτευση 70 δέντρων στη
θέση Καλοπούλα του Υµηττού.
Η πρωτοβουλία είχε µεγάλη επιτυχία

και άψογη οργάνωση. Η παρουσία
πολλών σωµατείων Αθηνών-Πειραιώς
έδωσε ζωντάνια και χαρά στην ατµό-
σφαιρα και όλοι µαζί τοποθετήσαµε τα
δενδρύλια στους έτοιµους λάκους και
τα σκεπάσαµε µε χώµα.
Ευχή και επιθυµία µας είναι να µεγα-

λώσουν και να ξεκουράζουν µε τη σκιά
τους τους περιπατητές και φυσιολάτρες
Θερµά συγχαρητήρια στην ΟΦΟΕΣΕ

για την πρωτοβουλία της και στις υπό-
λοιπες εκδηλώσεις της.

Προς τον Σ.Ε.Ο.

Θεσσαλονίκης

∆ιαβάσαµε 

στο περιοδικό σας

για τις αρχαιρεσίες

του Συλλόγου σας.

Θερµά

συγχαρητήρια

Καλή δουλειά.

Προς το

ΦΟΙΒΟ Αθηνών

Θερµά συγχαρητήρια

στο νέο ∆ιοικητικό

Συµβούλιο που εξελέγη 

κατά τις αρχαιρεσίες 

του Συλλόγου σας.

Καλή δουλειά

και δύναµη.

Κατά το µήνα Αύγουστο, τα γραφεία 
θα λειτουργούν άτυπα και εκδροµές

για µπάνια θα γίνονται µόνον εφόσον
θα υπάρχει συµµετοχή 

τουλάχιστον 15 ατόµων.
Τη συµµετοχή σας θα δηλώνετε Πέµπτη

και Παρασκευή στα τηλέφωνα
210.346.0241 (Μαρίνα Τόλη),
210.864.7349 (Ντόρα Λαϊνη),

ή 210.228.4969 (Καίτη Πανόργιου).
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∂
ίχαµε πάρα πολλά χρόνια να γιορ-
τάσουµε την Ανάσταση και την
Πρωτοµαγιά µαζί την ίδια µέρα.

Έτσι, φέτος, το ακάνθινο στεφάνι του
Ιησού συνδυάστηκε µε τα πρωτοµαγιάτι-
κα, λουλουδένια στεφάνια που µοσχοβο-
λούσαν κρεµασµένα στις πόρτες των σπι-
τιών.

Ο Αττικός αποφάσισε να περάσει τις
πασχαλινές µέρες στις βόρειες Σποράδες
µε διαµονή στη Σκόπελο και επισκέψεις
στη Σκιάθο και Αλόνησο.

Το ταξίδι µας ήταν όµορφο και
γαλήνιο και η θάλασσα, θαρρείς επειδή
αυτή τη φορά την είχαµε προτιµήσει, είχε
πάρει την καλύτερη όψη της. Το ξενοδο-
χείο µας στη Σκόπελο, παρά τις κάποιες
ελλείψεις, ήταν πνιγµένο στο πράσινο, η
εσωτερική του αυλή τριγυρισµένη από τα
χαγιάτια των δωµατίων µοσχοβολούσε
από τις λεµονιές και τις νεραντζιές. Σ’
αυτή την εσωτερική αυλή το πρωί της
Τρίτης µας ξύπνησαν οι υπέροχουι ήχοι
του φλάουτου του Φωκίωνα. Γρήγορα η
αυλή µετατράπηκε σε συναυλιακό χώρο
όπου το φλάουτο, η... χορωδία και
οι...καλλίφωνοι του Αττικού έδωσαν
παράσταση.

Τι να πρωτοθυµηθούµε από το πανέ-
µορφο νησί: τα γραφικά, ανηφορικά του
σοκάκια µε τα παραδοσιακά σπιτάκια και
τις βοκαµβίλιες, το κάστρο, τα πεύκα που
φθάνουν ως την ακροθαλασσιά...τις πανέ-
µορφες εκκλησιές που σκορπούσαν στον
αέρα µυρωδιά από λιβάνι και βιολέτες...

Το βράδυ µετά την Ανάσταση γυρί-
σαµε στο ξενοδοχείο. Εκεί, µας περίµενε

η πατροπαράδοτη µαγειρίτσα και τα άλλα
καλά που µας είχαν ετοιµάσει οι άνθρω-
ποι του ξενοδοχείου πάνω στα καλοστρω-
µένα τραπέζια µε τον ωραίο διάκοσµο -
έργο της Πέγκυ Αλεξάκου. Για ανήµερα το
Πάσχα, το ξενοδοχείο είχε οργανώσει
γλέντι πλάι στη πισίνα, µε σούβλες, ορχή-
στρα, χορό και τραγούδι. Όπως πάντα
πρωτοστάτησε η Κική Σακελλαρίου µε το
ωραίο τραγούδι της και το κέφι της και το
γλέντι κράτησε ως αργά το απόγευµα.

Οι εξορµήσεις στη Σκιάθο και
Αλόνησο µας άφησαν ζωηρές αναµνή-
σεις: το σπίτι-µουσείο του Αλέξανδρου
Παπαδιαµάντη, τη συγκινητική λειτουργία
της Αποκαθήλωσης σε µοναστήρι και τον
παπά να διαβάζει ποιήµατα του Παπαδια-
µάντη την ώρα του προσκυνήµατος!! Η
Αλόνησος θα µείνει κι αυτή χαραγµένη
στη µνήµη µας. Σκέφτεται κανείς πώς
ένας τόσο µικρός τόπος µπορεί να χωρά-
ει τόση οµορφιά... Στο µπαράκι «Χαγιάτι»
του Κάστρου, κρεµασµένο πάνω από το
πέλαγος, απολαύσαµε µια µοναδική θέα,
καφέ στη χόβολη και µία εξ ίσου µοναδι-
κή σπεσιαλιτέ, το «Καζάν ντιπί». (τώρα τι
σηµαίνει αυτό, βρέστε το!) σερβιρισµένα
από πανέµορφη ... µινιφορούσα κοπελιά,
προς µεγάλη τέρψη του αρσενικού στοι-
χείου του συλλόγου µας!

Με βαριά καρδιά επιστρέψαµε στην
Αθήνα. Έξη ηµέρες σε µια ευλογηµένη
γωνιά της Ελλάδας µας και είχαµε ξεχάσει
όλα µας τα προβλήµατα και τις έγνοιες.

∆ώσαµε, όµως, µια σιωπηρή υπό-
σχεση ότι θα ξαναγυρίσουµε εκεί και
µάλιστα σύντοµα.

AΠO TH ZΩH TOY ATTIKOY

¶∞™Ã∞ 2005 ™∆∏¡ ™∫√¶∂§√
Της Μαρινας Τολη
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Ώρα: 3.05- 3.10- 3.20- 3.25. Έρχεται
τρεχάτος στο Σταθµό Πελοποννήσου, κι
απ’τη φόρα που έχει, πάει να µπει στο
πρώτο βαγόνι του τρένου που βλέπει µπρο-
στά του. Έ....ε...ε..! ακούγεται από εννιά
στόµατα. Κόβει φόρα ο Ηλίας µας και µ’
εκείνο το πονηρό γελάκι της ενοχής, κάνει
όπισθεν. 

Εννιά γυναίκες κι ένας άνδρας ξεκί-
νησαν Σάββατο απόγευµα, 28 Μαϊου, να
πάνε εκδροµή στην Περιστέρα Αχαϊας. Θα
έµεναν το βράδυ στο χωριό και την Κυρια-
κή θα ανέβαιναν ως τη Βρύση της Γκόλφως
µαζί µε τους ορειβάτες της Αθήνας. 

Η ιδέα της Μαρίνας να πάµε από βρα-
δύς ήταν επιτυχής γιατί η διαδροµή µε το
τρένο έχει τη χάρη της, η πορεία της επό-
µενης µέρας δεν είναι κουραστική και η
εξοχή την εποχή αυτή είναι πανέµορφη. 

Η Περιστέρα µας αποζηµίωσε. Το
χωριό είναι σκαρφαλωµένο σε µια ψηλή
πλαγιά του Χελµού πνιγµένο στα δέντρα
και τους θάµνους. Ο καιρός ήταν βροχερός,
αλλά µε φωτεινά ηλιόλουστα διαλείµµατα.
∆έσµες φωτός έπεφταν στην απέναντι πλα-
γιά και φώτιζαν το τοπίο που διαγραφόταν
θαµπό µέσα στην άχνα που έβγαινε από
την υγρή γη. Τα ανθισµένα σπάρτα απλώ-
νονταν πλατιές κίτρινες πινελιές στα χλοε-
ρά και σκούρα πράσινα του βουνού.

Αυτή την εικόνα έδινε το τοπίο, ενώ
στο βάθος ο Χελµός, κωνικός, µε αστρα-
φτερές χιονούρες, φάνταζε σα µυθικό
βουνό.

Ο κυρ Βαγγέλης και η κυρά Πόπη, µας
υποδέχτηκαν µε τσίπουρο.

Το σπίτι ήταν απλό, µε ωραία χράµια,

κουρτινάκια στα παράθυρα, γλάστρες πολ-
λές στο κήπο και κοτούλες µαντρωµένες σε
µια γωνιά.

Σάββατο βράδυ διαδραµατίστηκαν
γεγονότα που ήταν απρόσµενα. Πηγαίνο-
ντας προς Μεσορούγι, στη ταβέρνα, περά-
σαµε από µια ρεµατιά όπου µας υποδέχτη-
καν τα αηδόνια. Η Ζωή θυµήθηκε το στίχο
του Σεφέρη:

«τ’αηδόνια δε σ’ αφήνουνε να κοιµη-
θείς στις πλάτρες..»

Αν έµενες κοντά στη ρεµατιά δεν θα σ’
αφήνανε να κοιµηθείς ούτε στη Περιστέρα.

Η βραδιά στο Μεσορούγι εξελίχθηκε
σε γλέντι. Το καλό φαγητό, το δυνατό ντό-
πιο κρασί ανέβασε την ήδη καλή µας διά-
θεση. Εκεί, η Κική µε την κιθάρα της άναψε
το φυτίλι της καρδιάς µας, µπήκαν στο τρα-
γούδι και οι άλλοι της ταβέρνας, ντόπιοι
και ξένοι, και σε λίγο βρεθήκαµε να τρα-
γουδάµε όλοι µαζί, να χορεύουµε, να
πίνουµε, ν’ απλώνουµε τα χέρια αγαπητικά
ούτε που το καταλάβαµε.

Άντε και κάποιος µορφονιός...εβδο-
µηντάρης, Παναγής να µας κερνάει συνέ-
χεια κρασί για τα τσαλίµια και τα µάτια της
όµορφης Κικής... Γρήγορα η Κική µας µετα-
µορφώθηκε σε Γκόλφω κι ο Παναγής σε
Τάσο. Στην παρέα προστέθηκαν ένας νιος
µε µαντολίνο κι ένας άλλος µε µπουζούκι κι
ο Αττικός Όµιλος έγινε χορωδία µε κιθάρα,
µαντολίνο και µπουζούκι. ΄Ολοι µακάριζαν
τον Ηλιά µε τις γυναίκες του. 

Η ∆ιαµαντούλα η χορεύτρια, η κατα-
στηµατάρχης, κι η κυρά Πόπη η σπιτονοι-
κοκυρά, έριξαν τους τσάµικους χορούς τους
µέσα στη γενική ευθυµία. Τους είχαµε σπά-

¶∂ƒπ™∆∂ƒ∞ - µƒÀ™∏ °∫√§ºø™

™¿‚‚·ÙÔ 28-∫˘ÚÈ·Î‹ 29 ª·˚Ô˘ 2005
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σει τη µοναξιά, όπως είπε ο κυρ Παναγής
µας, πρώην ∆ήµαρχος Ακράτας.

Κατά τις 2 τη νύχτα επιστρέψαµε στο
σπίτι. Κάποιος κύριος µε καρώ σωβρακάκι
και µποτάκια, βγήκε να δει τον καιρό. Σα να
έδωσε το σύνθηµα άρχισε να πέφτει µια
βροχή που κράτησε όλο το βράδυ.

Κυριακή πρωί, όλα έσταζαν. Ανεβήκα-
µε στο ντάτσουν του κυρ Βαγγέλη και πήγα-
µε εποχούµενοι µέχρι τη Βρύση της Γκόλ-
φως. Σε κάποια στροφή, οι κυρίες που
κάθονταν µπροστά είχαν τόσο στριµώξει το
κυρ Βαγγέλη ο οποίος δεν µπορούσε να
συντονίσει τα πόδια του στα πεντάλ και το
αυτοκίνητο έκανε πίσω. Φωνές από τις
όρθιες της καρότσας, τίποτα ο κυρ Βαγγέ-
λης. «Μη φοβόσαστε, µη φοβόσαστε» επα-
ναλάµβανε και µε το «µη φοβόσαστε» κοντέ-
ψαµε να βρεθούµε στη ρεµατιά. Αν δεν
πήδαγε, σαν αετός απ’ τ’ άλογο, ο Ηλίας να
βάλει φωνή στον Βαγγέλη, θα βρισκόµαστε
όλες τούµπα, µε τα πόδια στον αέρα, κατα-
πλακωµένες στη χαράδρα απ’ το ντάτσουν...

Τέλος πάντων συνεχίσαµε την ανηφό-
ρα µετά τη ψυχρολουσία. Κι όταν φτάσαµε
στη βρύση, έπιασε βροχή.

Απτόητες, 6 συντρόφισσες πήραµε

την κατηφόρα. Κάναµε δυο ώρες περίπου
µέχρι τη διασταύρωση προς Σόλο. Στο Σόλο
όπου καταλήξαµε, ήπιαµε τα τσιπουράκια
µας στο καφενείο και επιστρέψαµε στη
ταβέρνα της ∆ιαµαντούλας .

Απολαύσαµε το ρηγανάτο αρνάκι, την
πικάντικη φραγκόκοτα, το µοσχαράκι µε τα
κολοκυθάκια, τη νοστιµότατη µελιτζανοσα-
λάτα και την πιρπεράτη κάπαρη. Τα γράφω
έτσι αναλυτικά γιατί και οι γεύσεις ακόµα
ήταν ξεχωριστές αυτές τις δυο ηµέρες.

Όταν πήραµε το δρόµο της επιστρο-
φής διάχυτη ήταν η µελαγχολία σ’ εκείνους
που είχαµε πάει από το Σάββατο στην Περι-
στέρα. Ξέραµε όµως όλοι ότι µε άλλες ανά-
σες θα ξεκινούσαµε την εβδοµάδα.
Χρειαζόµαστε αυτήν άπλα του χρόνου γι’
αυτό οι διοργανωτές πρέπει να το λαµβά-
νουν αυτό υπόψη.

Και εις άλλα τέτοια µε υγειά, όπως
έλεγαν οι παλιοί

Για τις εντυπωσεις και την περιγραφη

Αφροδιτη Μιχαηλ

Ετυµολογία της λέξης Περιστέρα 
(Περιστερά= αρχαία ελληνική λέξη
Περιστέρα= λέξη σηµιτική
perah-Istar= πουλί της Αφροδίτης

“Στο σπίτι του Παπαδια-
µάντη - Σκιάθος»  
Φωτογρ. Τρύφων
Αναγνωστόπουλος
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«Σκόπελος» ωτογρ. Γιάννης Χαλκέας
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∂¶π¢∞Àƒ√™ -  √π¢π¶√À™ ∆Àƒ∞¡¡√™

Σάββατο-Κυριακή, 2 - 3 Ιουλίου

Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. από τα γραφεία του Συλλόγου. Μετάβαση στο ξενοδο-
χείο ΠΛΑΚΑ ( ∆ρέπανο). Μπάνιο, φαγητό ανάπαυση. Το βράδυ όσοι επιθυµούν θα
παρακολουθήσουν την αρχαία τραγωδία στο θέατρο Επιδαύρου. Η Κυριακή ελεύ-
θερη για µπάνιο και ξεκούραση. Το απόγευµα επιστροφή στην Αθήνα. Παρακα-
λούµε µαζί µε τη συµµετοχή σας στην εκδροµή να δηλώνετε αν θέλετε και εισιτήρια
για την παράσταση.

∆ƒ∞¶∂∑∞  ∞π°π√À

Κυριακή 3 Ιουλίου

Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. για την Τράπεζα Αιγίου µε ενδιάµεση στάση. Παραµονή
στο χωριό και µπάνιο στην ωραία παραλία. Το απόγευµα επιστροφή.

¶√§π∆π∫∞ ∂Àµ√π∞™

Κυριακή  10 Ιουλίου

Αναχώρηση στις 8.30 π.µ. για Χαλκίδα-Πολιτικά. Παραµονή για µπάνιο και ξεκού-
ραση. Το απόγευµα αναχώρηση για Αθήνα.

•À§√∫∞™∆ƒ√ ∫√ƒπ¡£π∞™

Κυριακή 17 Ιουλίου

Αναχώρηση στις 8.30 µ.µ. για Ξυλόκαστρο µε ενδιάµεση στάση. Παραµονή στο
ωραίο δάσος του Πευκιά για µπάνιο και πικ-νικ. Φαγητό µαζί µας Το απόγευµα επι-
στροφή στην Αθήνα.

•À§√∫∞™∆ƒ√ ∫√ƒπ¡£π∞™

Κυριακή 24 Ιουλίου (ως ανωτέρω)

•À§√∫∞™∆ƒ√ ∫√ƒπ¡£π∞™

Κυριακή 31 Ιουλίου (ως ανωτέρω)

√ § À ª ¶ √ ™

27 - 30 Ιουλίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο ή στην Κα Μαρίνα Τόλη - Τηλ. 210 3460 241
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EK∆POMEΣ - EK∆HΛΩΣEIΣ

¶∞¡™∂§∏¡√™

ª∂ ∆√¡ ∞∆∆π∫√

18 Σεπτεµβρίου 2005

(Θα συνδυαστεί µε τη παράδοση 

των µεταλλίων 

για την Αφή των Πυρών). 

Πληροφορίες στο Σύλλογο 

τις αρχές

Σεπτεµβρίου.

∞ ¡ ∞ ∫ √ π ¡ ø ™ ∏

∞ À ° √ À ™ ∆ √ ™
Τον Αύγουστο ο όµιλος θα παραµείνει κλειστός. Οι δηλώσεις συµµετοχής

στις Κυριακάτικες εκδροµές στον Πευκιά Ξυλοκάστρου θα γίνονται Πέµπτη και
Παρασκευή στα εξής τηλέφωνα: 210.346.0241  (Μαρίνα Τόλη), 210.228.4969
(Καίτη Πανόργιου), 210.864.7349 (Ντόρα Λαϊνη)

Οι εκδροµές θα πραγµατοποιούνται εφόσον συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο
αριθµό 15 συµµετοχών.

Η αναχώρηση θα είναι στις 8.30 π.µ. Παραµονή στο δάσος του Πευκιά για
πικ-νικ. Η αναχώρηση από Ξυλόκαστρο στις 6 µ.µ., µετά από το απογευµατινό
µπάνιο.

¢∏§ø™∆∂ ™Àªª∂∆√Ã∏ °π∞:

Την καθιερωµένη ανάβαση στον Όλυµπο, 
µε τον Αττικό στις 27-30 Ιουλίου 2005

Πληροφορίες στο Σύλλογο ή στην Κα.Μαρίνα Τόλη - Τηλ. 210.346.0241)
Η ΟΦΟΕΣΕ διοργανώνει κι’ αυτή

ένα 3ήµερο στον Όλυµπο 27-28-29 Αυγούστου
Πληροφορίες στο τηλ. της Οµοσπονδίας: 210.330.2340.

¶·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎfi
8‹ÌÂÚÔ
19- 26

™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÛ› 

(¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ
™‡ÏÏÔÁÔ).
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EK∆POMEΣ - EK∆HΛΩΣEIΣ

™ ∂ ¶ ∆ ∂ ª µ ƒ π √ ™

ƒ√µπ∂™ ∂Àµ√π∞™

4 Σεπτεµβρίου

Αναχώρηση στις 7.30 π.µ. για το ωραίο χωριό, µε ενδιάµεση στάση. Μπάνιο,

φαγητό, ανάπαυση. Επιστροφή το απόγευµα.

ª∞§∞π™π¡∞ £∂√§√°√™

11 Σεπτεµβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 π.µ.  Στάση στη Μαλαισίνα για καφέ. Μπάνιο και φαγητό στο

Θεολόγο.  Το απόγευµα επιστροφή.

¶∞ƒ∞£∂ƒπ™∆π∫√ 8∏ª∂ƒ√ ™∂  ¡∏™π

19 Σεπτεµβρίου - 26 Σεπτεµβρίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο.

¶∂∆ƒπ∂™ ∂Àµ√π∞™

25 Σεπτεµβρίου

Αναχώρηση στις 8π.µ. για το παραλιακό χωριό Πετριές. Παραµονή για µπάνιο και

ξεκούραση. Το απόγευµα επιστροφή στην Αθήνα.

∞°π√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ -  º∞ƒ∞°°π ∑∞ƒª¶∞¡π∆™∞™

2 Οκτωβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 π.µ. για Άγιο Ανδρέα. Παραµονή για µπάνιο όσων επιθυ-

µούν. Για όσους θέλουν να πεζοπορήσουν θα γίνει πορεία στο φαράγγι της Ζαρµπά-

νιτσας.

∂∫¢∏§ø™∏ ∆√À ∞∆∆π∫√À ™∆√ ™∂§∏¡√ºø™

18 Σεπτεµβρίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο στις αρχές Σεπτεµβρίου.
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∏
αναζήτηση χώρου και φυσικών
πόρων, ο κατατρεγµός, αλλά και
ο ασκητισµός, οδήγησαν από

πολύ παλιά τον άνθρωπο στο βουνό.
Τον 19ο αιώνα, όταν οι εξερευνητικές
αποστολές στράφηκαν προς τα πλέον
απρόσιτα µέρη του πλανήτη, εκδηλώθη-
κε ενδιαφέρον και για τα βουνά. Έτσι,
µέσα από την προσπάθεια εξερεύνησης
και κατάκτησης των µέχρι τότε απάτη-
των κορυφών και οροσειρών του πλα-
νήτη, γεννήθηκε το πνεύµα της ορειβα-
σίας.

Έως τα µέσα του 20ού αιώνα είχαν
εξερευνηθεί όλα τα µεγάλα συγκροτήµα-
τα του πλανήτη και είχαν κατακτηθεί οι
περισσότερες κορυφές. Ωστόσο, το
ενδιαφέρον για την ορειβασία, αντί να
καµφθεί αυξήθηκε. Μέσα από τον
αγώνα για την κατάκτηση της κορυφής
οι άνθρωποι ανακάλυψαν κάτι πολύ
σηµαντικότερο: την αναµέτρηση µε τα
όριά τους. Επίσης, µέσα από την πάλη
για το βουνό έζησαν τις µεγαλύτερες
συγκινήσεις και δέθηκαν µε τρόπο ιδι-
αίτερο µε τους συντρόφους τους.

Βεβαίως, στην πιο πρωτόγονη
µορφή της, η ορειβασία ήταν η προσπά-
θεια για την κατάκτηση της κορυφής µε
κάθε αναγκαίο τεχνικό µέσο. Στη
πορεία της ανάπτυξής της, όµως, η ορει-
βασία εξειδικεύτηκε και σήµερα περι-
λαµβάνει µεγάλη ποικιλία δραστηριοτή-
των, από εξαιρετικά ήπιες µέχρι τεχνικά
εξελιγµένες και ιδιαίτερα απαιτητικές.

Οι δραστηριότητες που αναφέρο-
νται µε τον γενικό χαρακτηρισµό «σπορ
του βουνού», προσφέρουν στον καθένα

τη δυνατότητα να πλησιάσει το βουνό µε
τον δικό του τρόπο. Ορεινή πεζοπορία,
χειµερινές αναβάσεις, αναρρίχηση σε
βράχινες ορθοπλαγιές ή σε λούκια χιο-
νιού, πέρασµα φαραγγιών (canyoning),
ορειβατικό σκι, αιωρόπτερο (αετός) ή
αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente), ορει-
βατικό ποδήλατο, καγιάκ σε αφρισµένα
ορεινά ποτάµια ή ράφτινγκ σε ηπιότε-
ρους υδάτινους δρόµους-όλες αυτές οι
δραστηριότητες φέρνουν τον άνθρωπο
κοντά στο µεγαλείο των ορεινών όγκων.

Επιπλέον, το βουνό προσφέρει
µοναδικό αντίδοτο στη σκληρή και
άχαρη καθηµερινή ζωή της πόλης.
Ωστόσο, η κίνηση στο ορεινό περιβάλ-
λον περιλαµβάνει κινδύνους που πρέ-
πει κανείς να λαµβάνει σοβαρά υπόψη.
Το κρύο, οι κεραυνοί, η ένταση της
ηλιακής ακτινοβολίας, οι λιθοπτώσεις
και οι χιονοστιβάδες είναι µερικοί από
τους πραγµατικούς κινδύνους του βου-
νού. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο,
είµαστε εµείς οι ίδιοι που θέτουµε τη
ζωή µας σε κίνδυνο από λανθασµένες
εκτιµήσεις και κακούς χειρισµούς.

Το βουνό είναι χώρος ελευθερίας
και εκτόνωσης, όµως απαιτεί πειθαρχία
και αυτοέλεγχο.

Απο Aρθρο των:

Πηνελοπης Ματσουκα

Βιολογου Περιβαλλοντολογου

Τριανταφυλλου

Αδαµακοπουλου

Πολιτικου Μηχανικου

°Àƒø ∞¶√ ∆∞ µ√À¡∞
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“Παθήµατα ... απροσεξίας» Φωτογρ. Αντρτέας Αντωνόπουλος

Πως κατέληξε η Μαίρη Λού
Που κοίταγε αλλού !...

«Στιγµές περισυλλογής» Φωτογρ. Τρύφων Αναγνωστόπουλος

(

?

?

?

?

-
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√
ι αρχαίοι, όταν έπλαθαν µύθους,
προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν
τον κόσµο ή να διδάξουν τους

ανθρώπους για πολλά. Βέβαια, σήµερα,
χιλιάδες χρόνια πλέον, δεν θα µπορούσα-
µε να διατυπώσουµε τι ήθελαν να πουν.
΄Ετσι, παραµένει το ερώτηµα: Μας λένε οι
µύθοι κάτι σήµερα; Και η απάντηση είναι
ότι µας λένε πολλά. Για τον «Οιδίποδα
Τύραννο» του Σοφοκλή θα σας θυµίσω
πρώτα την υπόθεση: Άρχοντες της Θήβας
ο Λάϊος και η Ιοκάστη, παίρνουν θεσµό
απ’ τους ∆ελφούς να µην αποκτήσουν
παιδί-επειδή παλιότερα ο Λάϊος είχε δια-
πράξει κάποιο αµάρτηµα. Αν αποκτούσαν
θα ήταν αγόρι που θα σκότωνε τον πατέρα
του και θα παντρευόταν τη µάνα του. Το
ζεύγος δεν κατάφερε να συγκρατηθεί. Το
νεογέννητο παρέδωσαν σ’ ένα βοσκό να τ’
αφήσει στην ερηµιά να πεθάνει. Ο βοσκός
το λυπήθηκε, το παρέδωσε σ’ άλλον και το
παιδί καταλήγει να ανατρέφεται στη
Κόρινθο από τον Πόλυβο και τη Μερόπη,
άρχοντες της πόλης. Μεγαλωµένος έφη-
βος, έξυπνος και µορφωµένος, ένα βράδυ
σε δείπνο, στο παλάτι, ακούει ένα µεθυ-
σµένο να λέει σε διπλανούς του πως είναι
θετό τέκνο. Αναστατώνεται και το αναφέ-
ρει στους θετούς γονείς οι οποίοι οργίζο-
νται αλλά απρακτούν. Ο Οιδίπους φεύγει
από τη Κόρινθο, πηγαίνει στο Μαντείο
των ∆ελφών και ρωτά αν οι γονείς του
είναι πραγµατικοί. Το Μαντείο δεν του

απαντά ακριβώς πάνω σ΄αυτό. Αλλά του
γνωστοποιεί: 

«Θα σκοτώσεις τον πατέρα σου και
θα παντρευτείς τη µάνα σου»

Ο Οιδίπους. Συνετά, δεν γυρίζει στη
Κόρινθο. Παίρνει αντίθετο δρόµο. Στην
πορεία συγκρούεται µε τους επιβάτες µιας
άµαξας και τους σκοτώνει όλους- ένας
γλύτωσε κι έφυγε. Προχωρώντας προς τη
Θήβα λύνει το γνωστό αίνιγµα εξ αιτίας
του οποίου χάθηκε κόσµος. Και η αντα-
µοιβή του: Γίνεται άρχοντας των Θηβών
και θα πάρει και τη χήρα του Λάϊου σύζυ-
γο. Άσκεφτα δέχεται το γάµο και ως άρχο-
ντας κυβερνά δικαιότατα αρκετά, σχετι-
κώς, χρόνια, οπότε πέφτουν τα χίλια κακά
στη πόλη. Το Μαντείο λέει ότι θα λυτρω-
θεί ο κόσµος απ’ αυτά αν βρεθεί ο φονιάς
του Λάιου.

Η τραγωδία αρχίζει στο σηµείο αυτό.
Ο κοσµαγάπητος Οιδίπους έχει ήδη κινη-
θεί για την ανεύρεση του φονιά. Η Ιοκά-
στη ξέρει τα πάντα, κι όταν το πράγµα φτά-
σει στο απροχώρητο αυτοκτονεί. Ο Οιδί-
πους, έχοντας λίγο πριν γνωρίσει την αλή-
θεια, µπαίνει για τον ίδιο λόγο στο παλάτι
και βλέποντάς την κρεµασµένη «τα εαυτού
όµµατα εκκόπτει».

∆ηµητρης Μαλακασης-Τσεκος

Επ. Εισαγγελεας Εφετων

∆ιδακτορας στη Φιλοσοφια

Με αφορµή την επικείµενη εκδροµή µας στην Επίδαυρο και τη θεατρικής
παράσταση του Οιδίποδα που πολλοί από εµάς θα παρακολουθήσουµε,
παρακαλέσαµε τον κ. ∆ηµήτρη Μαλακάση να µας γράψει πάνω στην τρα-
γωδία του Σοφοκλή, κάτι που θα µας διευκολύνει στην κατανόηση του
έργου

√π¢π¶√À™ ∆Àƒ∞¡¡√™
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∏
τελειότερη αρχαιοελληνική τρα-
γωδία του Σοφοκλή, εκτός από
τα δύο µεγάλα διδάγµατα: ότι η

Μοίρα νικά πάντα και «µηδένα προ του
τέλους µακάριζε», δίνει αφορµή για
πολλές άλλες σκέψεις.

Ήταν άξιος ηγέτης ο Οιδίπους;
Ποια ηγετικά προσόντα προκύπτουν απ’
τη συµπεριφορά του; Έχει φταίξει καθό-
λου, ύστερα απ’ όσα του είπε το
Μαντείο; Ότι δηλαδή θα σκοτώσει το
πατέρα του και θα παντρευτεί τη µάνα
του. Ότιδήποτε θα διατυπώσω παρακά-
τω προκύπτει αβίαστα απ’ το κείµενο
της τραγωδίας, Και οποιαδήποτε σκέψη
κάµω, εξάγεται αβίαστα και συνεπώς
απ’ αυτό. Ιδού πρώτα µερικά απ’ τα
γνωρίσµατα του ηγέτη που νοµίζω ότι
ισχύουν και σήµερα. (Γι’ αυτό λέµε ότι
η τραγωδία έχει ένα υπερχρονικό
νόηµα).

Είναι µεγάλης πνευµατικής ικανό-
τητας. Έχει λύσει το αίνιγµα της Σφίγ-
γας που κανένας από πολλούς προη-
γουµένως δεν είχε καταφέρει.

Είναι υψηλού ηθικού επιπέδου.
Χρόνια πολλά κυβερνά κι εναντίον του
κανένας δεν έχει στραφεί. Αντίθετα τον
δοξολογούν µέχρι τελευταίας ώρας.

Έχει µεγάλη µόρφωση που πήρε,
βέβαια, χάρη και στην οικονοµική ευχέ-
ρεια των ανατροφέων Πόλυβου και
Μερόπης.

Είναι αποφασιστικός και θαρραλέ-
ος. ∆εν διστάζει οποιαδήποτε έρευνα να
κάµει για να βρεθεί ο φονιάς του Λάϊου.

Αγαπά το λαό του πιο πολύ απ’ τον
εαυτό του, πράγµα πολύ σπάνιο για
ηγέτες. Όταν ο Κρέων φέρνει το µήνυµα

απ’ το Μαντείο για να βρεθεί ο φονιάς,
λέει στον Οιδίποδα: Να µιλήσουµε εδώ
(δηλ. µπροστά στο λαό) ή να πάµε
µέσα; Ο Οιδίπους αποκρίνεται: «Εδώ,
µίλα, µπροστά σ’ όλους. Γιατί πονώ
περισσότερο γι’ αυτούς παρά για τη ζωή
µου». (Αυτό ούτε θρησκευτικός ηγέτης
δεν θα το έλεγε).

Είναι αυτοθυσιαστικός. Όταν
φανερώνεται η αλήθεια, µπαίνει στο
παλάτι για να αυτοκτονήσει και βλέπο-
ντας την Ιοκάστη κρεµασµένη «τα εαυ-
τού όµµατα εκκόπτει».

Του καταλογίζουν ότι είναι αψύς,
οργίλος. Μη λησµονούµε ότι τον γνω-
ρίζουµε στις δυο τελευταίες ώρες της
ζωής του, όταν, απ’ τις αρρώστιες που
είχαν πέσει στη πόλη είναι «στο θερµό
και δε µαδάει».

Σε κάτι άλλο αστόχησε: Ήξερε ότι
δεν πρέπει να σκοτώσει άνδρα µεγαλύ-
τερό του γιατί θα µπορούσε να είναι
πατέρας του. Και δεν πρέπει να
παντρευτεί γυναίκα µεγαλύτερή του
γιατί θα µπορούσε να είναι µάνα του.
Για το πρώτο υπάρχει ελαφρυντικό:
σκότωσε σε κάποιο βρασµό ψυχικής
ορµής ή σε άµυνα, γιατί µάλωσαν στο
δρόµο. Αλλά τη µάνα πως δέχτηκε να
την παντρευτεί; Την επήρε ρεγάλο,
επειδή έλυσε το αίνιγµα, µαζί µε την
εξουσία. ∆εν την πήρε από τυφλό ερω-
τικό πάθος.Γιατί το έκαµε αυτό; Σκέψεις
για τη συµπεριφορά αυτή θα σας διατύ-
πωσε σε οµιλία το χειµώνα που θα
είµαστε µαζί.  

∆ηµητρης

Μαλακασης-Τσεκος

™Î¤„ÂÈ˜ ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ «√È‰›Ô‰· ∆‡Ú·ÓÓÔ»
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H ∆IKH MAΣ ΣEΛI∆A

∞
νήκουµε σ΄ένα σύλλογο που βασι-
κός του στόχος είναι η φυσιολα-
τρία, η ψυχαγωγία, η κοινωνική

επαφή, η άνετη και απρόσκοπτη συνύ-
παρξη.

Σκέφθηκα, λοιπόν, να µοιραστώ
µαζί σας κάποιες µου σκέψεις πάνω στη
σωστή επικοινωνία µεταξύ των ανθρώ-
πων. Σκέψεις που µε βασανίζουν κι
εµένα την ίδια.

«Σωστή»; Νοµίζω είναι το πιο
κατάλληλο επίθετο. Όχι καλή ή κακή,
πολιτισµένη ή απολίτιστη, χαρακτηρι-
σµοί που εµπεριέχουν κάποια κριτική.
Αλλά µια επικοινωνία όσο γίνεται πιο
συνειδητή, πιο ανοιχτή.

Κάθε άνθρωπος στη διάρκεια της
ζωής του έρχεται σε επαφή µε  πολλούς
άλλους ανθρώπους που δεν είναι,
οπωσδήποτε, ίδιοι σαν χαρακτήρες, που
έχουν διαφορετικά πιστεύω, επιδιώξεις,
εµπειρίες, συµπεριφορές.

Πρόθεση όλων µας, κατά κανόνα,
είναι να έχουµε καλή επαφή, καλή επι-
κοινωνία µε τους συνανθρώπους µας,
όµως πολλές φορές το αποτέλεσµα είναι
αντίθετο γιατί η αντιµετώπισή µας δεν
είναι πάντα η σωστή. Ακόµα και απλές
λέξεις που µεταχειριζόµαστε, χειρονο-
µίες και κινήσεις που κάνουµε µπορεί να
είναι αυθόρµητες αλλά αποβαίνουν
αρνητικές.

Και να µερικά παραδείγµατα αρνη-
τικής επικοινωνίας:

• Χρησιµοποιούµε κατά κόρον τις
λέξεις «ποτέ». «πάντα», «κανείς», «όλα»,
υπεργενικεύοντας και δείχνοντας στον

άλλον ότι εµείς κατέχουµε το µυστικό
των πάντων.

• Προθέτουµε συνεχώς ένα «Εγώ»
σε κάθε µας συζήτηση - ακόµα και γενι-
κής φύσεως - φέρνοντας τον εαυτό µας
σαν παράδειγµα, πράγµα που εκνευρίζει
και µειώνει το συνοµιλητή µας.

• Βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµατα
πάνω σε πρόσωπα και γεγονότα χωρίς
να έχουµε κατανοήσει προηγουµένως
ούτε τα µεν ούτε τα δε.

• Εµφανιζόµαστε άκαµπτοι, αδιάλ-
λακτοι, τελειοµανείς και κολλάµε ετικέτες
στους άλλους για να τους χαρακτηρίσου-
µε.

Η προκατάληψη και η εµπάθεια δεν
βοηθάνε στην κατανόηση του άλλου.
Έτσι, αφήνοντάς τις κατά µέρος καλό θα
ήταν να πλησιάζουµε τους άλλους µε
ανοιχτή καρδιά και µυαλό, έχοντας
υπόψη ότι οι εµπειρίες τους, η ψυχοσύν-
θεσή τους, οι συνθήκες ζωής τους δεν
είναι ίδιες µε τις δικές µας.

Καλό θα ήταν να ρωτάµε, να ακού-
µε πολύ και να µην ασκούµε κριτική,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι από υπερβο-
λική ευγένεια θα δεχόµαστε τα πάντα.
Απλά να προσπαθούµε να είµαστε ειλι-
κρινείς, αληθινοί και να αντιµετωπίζου-
µε τους άλλους µε υπευθυνότητα και
αγάπη.

Φαίνεται δύσκολο; και βέβαια
είναι. Γι αυτό χρειάζεται άσκηση, εκπαί-
δευση και πολύ αυτοκριτική από τη
πλευρά µας. Αλλά και µήπως όλες οι
κατακτήσεις και οι γνώσεις στη ζωή δεν
απαιτούν εκπαίδευση;

∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞
Της Αλικης Ζαλωνη
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°À¡∞π∫∂™  ª√¡∂™

∂ίναι µόνες, αλλά...χιλιάδες.
Είναι...δακτυλοδεικτούµενες,
αλλά στις µεγάλες πρωτεύου-

σες του κόσµου πρέπει να
έχεις εκατοµµύρια δάκτυλα

για να τις καταδείξεις.
Οι µόνες γυναίκες δεν

είναι ένα καινούργιο είδος
ανθρώπου. Είναι όντα

µε...δύο πόδια, δύο χέρια,
ένα κεφάλι. Ψηλές, κοντές,
αδύνατες, παχουλές, γελα-

στές, θλιµένες, εργαζόµενες,
κοινωνικές. Εν ολίγοις,

κανονικές γυναίκες οι οποίες
για κάποιο διάστηµα της

ζωής τους ζουν µόνες. Χωρίς
έτερον ήµισυ. Και όταν

φοράνε τα γοβάκια τους δεν
τα ξεχνάνε από δω κι από
κεί περιµένοντας ότι θα τα

βρει το βασιλόπουλο του
παραµυθιού !

Είναι µόνες, αλλά όχι
«µόνες κι έρηµες». Έχουν

φίλους, συνεργάτες, κοινωνι-
κό περίγυρο. Απλώς, δεν

έχουν ερωτικό σύντροφο. Η
έλλειψη συντρόφου είναι

πολύ σηµαντική και σοβαρή,
όµως δεν είναι ο κεντρικός

άξονας  στη  ζωή τους.
Άλλωστε, πολλές φορές η

µοναξιά κάνει καλό :

Επιµελεια: Μελινα Σηφακη

◗ Έχεις όλο το χρόνο στη διάθεσή σου. 

◗ Κάθεσαι στα θρανία ή χώνεσαι 
στα βιβλία ως τα βαθιά γεράµατα. 

◗ Mαθαίνεις να αγαπάς την ζωή 

◗ ∆ιαθέτεις χρόνο για τους φίλους σου
και τα χόµπυ σου. 

◗ ∆ουλεύεις όσο θέλεις
(ή ... σου επιβάλλουν),
χωρίς να δίνεις λογαριασµό 
σε κανέναν. 

◗ Η ζωή σου χωράει τις εκπλήξεις. 

◗ Μαθαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου. 

◗ ∆εν λογοµαχείς µε τις ώρες για
να διαλέξετε ποια ταινία θα δείτε.
Βλέπεις όποια θέλεις !

∆¤ÚÌ· ÏÔÈfiÓ 
ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ÁÎÚ›ÓÈÂ˜ 

Î·È Ì‡ıÔ˘˜, ∫˘Ú›Â˜ ÌÔ˘ !
¢Â›ÙÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

·' ÙÈ˜ Î·Ï¤˜ ÙË˜ ÏÂ˘Ú¤˜
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™EMINAPIA METEK¶AI¢EY™H™
°IA TOY™ AN¢PE™, ™YZY°OY™ KAI MH 

™Àªµ√À§∂™  °À¡∞π∫øN ¶ƒ√™  ∞¡¢ƒE™  
(Συνέχεια απ’ το προηγούµενο τεύχος)

Σκοπός κατάρτισης:  Να γίνει ο καταρτιζόµενος έξυπνος όσο και µια γυναίκα. 
Στόχος: ∆ραστηριοποίηση εκείνου του τµήµατος του ανδρικού εγκεφάλου, για την
ύπαρξη του οποίου οι άνδρες δεν έχουν πληροφορηθεί ακόµα. 

À¶√Ãƒ∂ø∆π∫∞ ª∞£∏ª∞∆∞

1. Απεξάρτηση από τη µητέρα µου
(200 ώρες).
2. Παράδοση το µισθού µου
στη γυναίκα µου (55 ώρες).
3. Η γυναίκα µου
δεν είναι η µητέρα µου (35 ώρες).
4. Το ποδόσφαιρο είναι απλά 
ένα άθληµα και ο Ρονάλντο 
δεν είναι θεός (30 ώρες).

¶√§À Ãƒ∏™πª∞ ª∞£∏ª∞∆∞ 

• ∆εν ζηλεύω το παιδί µου (5 ώρες).
• ∆εν συµπεριφέροµαι απρεπώς στους
φίλους της γυναίκας µου (πάνω από 50
ώρες.
• Πώς θα καταπολεµήσουµε το σύνδρο-
µο του τηλεοπτικού «ζάπιγκ» (55 ώρες) .
• Τα παπούτσια δεν πάνε ποτέ µόνα
τους στην ντουλάπα (80 ώρες).

• Πώς δεν θα χαθούµε στο δρόµο µέχρι
το καλάθι των απλύτων  (5 ώρες).
• Πώς θα επιζήσουµε από το συνάχι
χωρίς το φόβο του θανάτου (20 ώρες).
• Το µαγείρεµα και το κατέβασµα των
σκουπιδιών στο κάδο δεν µειώνουν τον
ανδρισµό σας. Είναι εργασιακή άσκηση.
• Υπερβατική επικοινωνία: εγκεφαλικές
ασκήσεις έτσι ώστε όταν η γυναίκα σας
σάς πει ότι κάτι βρίσκεται στο συρτάρι
της ντουλάπας να µη χρειαστεί να ρωτή-
σετε σε ποιο συρτάρι ποιανής ντουλά-
πας.
• Πώς θα ξεπεράσετε τις γενετικές κατα-
βολές σας και θα µάθετε να βλέπετε µια
γυναίκα να παρκάρει χωρίς να κάνετε
ανάρµοστα σχόλια και παρατηρήσεις.
(Ε!... αυτό απαιτεί πάνω από 500 ώρες!)

Αν εµπεδώσετε όλα τα παραπάνω,
θα γίνετε ένας ιδανικός και περιζήτητος
σύντροφος. 

ª∞¡∆∂æ∆∂ ¶√π√™ ∂π¡∞π
Είναι ψηλή, είναι λιγνή, δεν τρώει ποτέ το βράδυ

Σαν οικολόγα αληθινή, περνάει µε παξιµάδι... 
Όµως, σαν τρέχει στις κορφές, κανένας δεν την φτάνει

Βάζει στα πόδια της φτερά, στο σάκοτης σύκα ξερά
Και κολονάκι πιάνει !!


