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ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ:

τεταρτη, πεμπτη, παρασκευη: 7 ΕΩΣ 9 μ.μ.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣ ΕΣΩΦΥΛΛΟ ΠΙΣΩ ΕΣΩΦΥΛΛΟ

«Έβρος» «Βάρκα στον  Έβρο» «Αγκάθι»

Φωτογραφίες: Πόπη Κρητσωτάκη

Ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει 4ήμερη εκδρομή από 23 – 26 Σεπτεμβρίου
2011 στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας για πεζοπορία στο όρος Πιρίν με ξεναγήσεις

στη Σόφια,  τη Μονή Ρίλα και πιθανόν τη Φιλιππούπολη. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούμε όπως το δηλώσουν 

μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011.

Η Πασχαλινή εξόρμησή μας εφέτος 
θα γίνει στις Σέρρες –Λίμνη Κερκίνης
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Με πολλή αγάπη καλωσορίζουμε τα νέα μας μέλη: Αμαλία Γιαννοπούλου, Έβελιν
Μόσχου, Καλλιόπη Μιχαήλ, Ευαγγελία Κουτσούμπα, Μαρία Παύλου, Αναστα-
σία Ντότσικα, Αγγελική Παπαλεξίου, Ελένη Γουναρίδου, Ερμοκράτη Γουναρί-
δη, Σοφία Γερογιώκα, Κατερίνα Γερογιώκα, Αικατερίνη Κονταξάκη, Βασίλη
Σάββα, Χαράλαμπο Θεοδόση, Μαρίνα Σαράφη, Γεωργία Νιάρχου, Σταμάτιο
Κατσούλια, Χρυσή Βουτσάκη, Πάνο Δημόπουλο, Εύη Παππά, Κύρο Παπανι-
κολάου και Χρυσούλα Νικολαΐδου.

ΠΕΝΘΗ
Με θλίψη μας μάθαμε
το θάνατο των αγαπητών
μας μελών Λέλας
Ράδου και Ελένης
Παπαβασιλείου. 
Το Δ. Σ. του Συλλόγου
μας εκφράζει στις
οικογένειές τους τα
θερμά του
συλλυπητήρια.

ΕΥΧΕΣ
Η Ομοσπονδία Φυσιολατρικών 

Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος
(Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. – Ο.Ξ.Ν.Ε.) το 2010 συμπλήρωσε

75 χρόνια από την ίδρυσή της 
και αποφάσισε να εκδώσει αναμνηστική σελίδα 

και συλλεκτικό γραμματόσημο 
με σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. και πρώτη ημέρα 
κυκλοφορίας τη 18η Νοεμβρίου του 2010. 

Το Δ.Σ. του Αττικού εκφράζει τις θερμότερες ευχές
του για καλή και δημιουργική συνέχεια.

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ εύχεται στα μέλη και στους φίλους του
ΚαΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. 

Είθε να φέρει στον καθένα μας ό,τι χρειάζεται και επιθυμεί, 
μα πάνω απ’ όλα Υγεία, Ειρήνη

και αμέτρητες αφορμές για χαρά και δημιουργία !
Και σε όσους γιορτάζουν αυτό το τρίμηνο ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ!
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Γενίτσαροι και μπούλες

«Καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά, καλή
αποκριά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο σή-
μερα να γιορτάσουμε μαζί το δρώμενο των
Γενίτσαρων και της Μπούλας που είναι κά-
τι χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο για την
πόλη μας, για την περιοχή μας, ένα τελε-
τουργικό που τηρείται εδώ και εκατοντάδες
χρόνια που ενσωμάτωσε και κάποια στοι-
χεία της τουρκικής κατοχής. Και προσπα-
θούμε να το διατηρήσουμε αναλλοίωτο μέ-
χρι τις μέρες μας. Είναι ένα ευχάριστο γε-
γονός ότι μαζί με τους μεγάλους χορευτές
που φοράνε και το «πρόσωπο» συνεχίζουν
την παράδοση και τα παιδάκια τα μικρά.
Θα έχετε λοιπόν την χαρά σε λίγο να τους
δείτε να έρθουν να πάρουν την άδεια μ’
αυτή την πλούσια φορεσιά με το θώρακα
γεμάτο με ασημικά καθώς και το «πρόσω-
πο» που είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της πλούσιας ενδυμασίας -αυτό το κέρινο
ομοίωμα- με τα δύο χρώματα, το λευκό που
συμβολίζει τη νεκρική φύση, το χειμώνα, την
καταστροφή, την υποδούλωση, τη σκλαβιά
μαζί με τις κόκκινες βουλίτσες στις παρειές

όπου από κει μέσα αναγεννάται η φύση, η
άνοιξη, έρχεται η ελπίδα για την ελευθερία
για την οποία πάλευαν».

Φωτογραφiα: Χaρης Ιωαννiδης

Η συνέντευξη που είχε την καλοσύνη 
να δώσει on-camera ο Δήμαρχoς 
της Νάουσας, κ. Αναστάσιος
Καραμπατζός στον εικονολήπτη μας, 
Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο:
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AΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Από την εκδρομή στο σπήλαιο Κάψιας»

Φωτογραφίες: Ρόζα Αφεντάκη

«Από την εκδρομή στην Καμένη Γη»
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΑ 2011 - 5 ΕΩΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Τα δρώμενα»
της Αφροδiτης Μιχαhλ

Νάουσα: γνωστή για το λαϊκό δρώμενο
«Γενίτσαροι και Μπούλες» και για όσους ξέ-
ρουν, για το κόκκινο κρασί της. (Νάουσα
Μπουτάρη)

Θες η κρίση, θες το ναουσαίικο νέκταρ, η
αειθαλής νεανική διάθεση των μελών του Ατ-
τικού δυναμίτισε το γλέντι, άναψαν οι καρδιές
και τα πόδια σηκώθηκαν ψηλά στου κεφιού
την παραζάλη. Η διονυσιακή μέθη κράτησε
δύο μέρες. Το Σάββατο ήταν η μέρα του ταξιδι-
ού. Όταν φτάσαμε στη Νάουσα κι αρχίσαμε ν’
ανηφορίζουμε προς το βουνό, το χιονισμένο
τοπίο έμοιαζε παραμυθένιο.

Το ξενοδοχείο απείχε 12 χιλ. από την
πόλη και βρισκόταν προς τη μεριά του χιονο-
δρομικού κέντρου 3 – 5 Πηγάδια. Πριν ακόμα
ανοίξουμε τις βαλίτσες βγήκαμε ν’ απολαύ-
σουμε το χιόνι. Ο ουρανός είχε εκείνο το μπλε
αστραφτερό χρώμα, ενώ τ’ αστέρια λαμπύρι-
ζαν στην επιφάνειά του.

Μαζευτήκαμε γρήγορα στο ξενοδοχείο
γιατί το κρύο ήταν τσουχτερό. Το μπαλ μασκέ
ήταν τώρα η επόμενη έγνοια μας. Όλοι είχαν
φέρει το κατιτίς τους για τη μεταμφίεση. Άφη-
σαν στην Αθήνα τον καθωσπρεπισμό τους και
παραδόθηκαν στο χορό πίσω απ’ την απελευ-
θερωτική δύναμη της μάσκας. Απολαύσαμε
ανδρικές γαμπίτσες τριχωτές, μπουτάκια τρο-
φαντά, στηθάκια αφράτα. Ένας άνδρας - μπέμ-
πα είχε ιδιαίτερη επιτυχία στο γυναικείο πλη-
θυσμό. Τσιμπήθηκε στο μαγουλάκι, στο χεράκι
κι αντί να νευριάζει, όλο σκέρτσα και ναζάκια
έκανε.

Οι μεταμφιέσεις ήταν πετυχημένες, άλ-
λες γελοίες και κωμικές, όπως απαιτούσε η
ημέρα, κι άλλες εικαστικές σα να μετείχαν σε
θεατρική παράσταση. Γυναίκες πουλιά, γυναί-

κες κλόουν, μαγκάκια του λιμανιού, γυναίκες
μπέμπες, κυρίες με καπελίνα, χανούμισες, κα-
λόγριες, δραπέτισσες φυλακών, δρακουλίνες,
όλες γενικά ζωηρές, μερικές ζωηρότερες και 3
– 4 ζωηρότατες.

Χορεύτηκαν όλων των ειδών οι χοροί·
δημοτικά, ζεϊμπέκικα, καρσιλαμάδες, συρτά-
κια, ροκάδικα, αργόσυρτα, γρήγορα, ξεβιδωτι-
κά, μπαλαρινίστικα, κι ένα νέο είδος χορού
«αττικίστικος» επονομαζόμενος. Ένας χορευ-
τής ξαπλώνει ανάσκελα στο πάτωμα κι οι άλ-
λοι περνούν από πάνω του σαν τρένο, λικνι-
στικά.

Την Κυριακή, τελευταία της Αποκριάς, ο
Αττικός είχε πολλές δραστηριότητες. Ξεκίνησε
από τη Νάουσα, όπου παρακολούθησε την
αναβίωση του παλιού εθίμου (εποχή τουρκο-
κρατίας) «Γενίτσαροι και Μπούλες» Με λίγα
λόγια νέοι που έβγαιναν στα βουνά, την Απο-
κριά, με μάσκα στο πρόσωπο και ασημικά κυ-
ρίως νομίσματα, κρεμασμένα μπροστά που να
σχηματίζουν ένα τέλειο θώρακα, με πάλες
(σπαθιά), φορώντας φουστανέλα, κατέβαιναν
στην πόλη. Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, μά-
ζευαν τα μέλη του μπουλουκιού και συνοδεία
οργανοπαικτών με ζουρνάδες, νταούλια και
κλαρίνα κατευθύνονταν προς το Δημαρχείο να
πάρουν την άδεια του Τούρκου για να τελέ-
σουν το χορό τους. Σήμερα μετέχουν ανύπαν-
τροι νέοι, μικροί και μεγάλοι, και κάθε μπου-
λούκι έχει και μια νύφη – Μπούλα στα μέλη
(άνδρα με φουστάνι). Οι Μπούλες έχουν δικό
τους χορευτικό ρεπερτόριο (χοροί Μακρυνί-
τσα και Σούδα).

Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι των Γενίτσα-
ρων και περιμέναμε να έρθει το μπουλούκι να
τον πάρει. Ο νέος είχε στο πλευρό του όλη την
οικογένειά του (μαμά – αδελφές – γιαγιά –
παππού) οι οποίοι καμάρωναν που το παιδί
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

τους έπαιρνε μέρος στο έθιμο. Όταν ο ζουρνάς
ανήγγειλε από μακριά τον ερχομό των μπου-
λουκιών, φόρεσε στο κεφάλι το ταμπούρλο με
την προσωπίδα και βγήκε στο μπαλκόνι.
Έφτασε το μπουλούκι χορεύοντας τον Ζαλιστό
και ακολουθώντας τους και μείς, κατευθυνθή-
καμε προς το Δημαρχείο, όπου κατέληξαν όλα
τα μπουλούκια. Εκεί, στη μικρή πλατεία, έβγα-
λαν τις πάλες και οι Γενίτσαροι χόρεψαν έναν
τελετουργικό χορό με υψωμένα τα σπαθιά.
Όπως και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας,
ανέβηκαν στο κονάκι και πήραν την άδεια του
Δημάρχου. Τότε είχε κι άλλο σκοπό η επίσκε-
ψη. 2 – 3 Μπούλες – Ναουσαίοι, φιλήσυχοι
ραγιάδες έβγαζαν τη μάσκα για να δει ο Τούρ-
κος ότι δεν ήταν αντάρτες και να ησυχάσει. Κά-
ποια φορά φάγαν του Τούρκου το κεφάλι με τις
χατζάρες που είχαν κρυμμένες κάτω απ’ τα νυ-
φιάτικα.

Όλη η πόλη ήταν στους δρόμους, μοίρα-
ζαν τσίπουρο και μεζεδάκια με τυρί. Η τσίκνα
απ’ τα σουβλάκια σου γαργαλούσε τη μύτη.

Ο Αττικός έκανε μια βόλτα στο ωραίο
πάρκο του Αγίου Νικόλα με τα αιωνόβια πλατά-
νια κι αφού πολλοί γευμάτισαν μια καλοψημέ-
νη πέστροφα, πήραν το δρόμο του γυρισμού.

Η άξια αρχηγός Μαίρη Χονδρογιάννη
δεινοπάθησε να πείσει τους «έφηβους» Αττι-
κούς να πάρουν ένα μεσημεριανό υπνάκο στο
ξενοδοχείο. Ήθελαν χιό-
νια. Τους έγινε το χατίρι
και έκαναν σαν μικρά παι-
διά. Μερικοί (16) ανέβη-
καν με ερπυστριοφόρο
όχημα σε μια μεγάλη πλα-
γιά του Βέρμιου και κυλί-
στηκαν στο χιόνι. Με έκ-
πληξη είδαμε Αττικούς ν’
ανεβαίνουν την πλαγιά με
«παπάκι» χιονοδρομικό.

Το βράδυ έγινε πάρ-
τυ – πιζάμας στο χώρο του
μπαρ. Τα καλύτερα νυχτι-

κά, πιζάμες και baby – ντολ έκαναν την εμφά-
νισή τους· αφού με το βγάλσιμο των ρούχων
είχε γίνει το πρώτο γύμνωμα, κυριολεκτικά και
μεταφορικά, η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική.
Καθωσπρέπει κυρίες και κύριοι ξεσάλωσαν,
ξεπατώθηκαν, ξέδωσαν, προσθέστε εσείς κι
άλλα παρόμοια. Μεγάλο σουξέ είχε ο χορός
«πώς το τρίβουν το πιπέρι». Με τα ανάλαφρα
νυχτικά συρθήκαμε στο έδαφος και με ακρί-
βεια εκτελέσαμε όλες τις φιγούρες.

Μεγάλη επιτυχία είχε κι ο χορός «Γυμνα-
στική» που εκτελέστηκε σύμφωνα με τα παραγ-
γέλματα της αρχιγυμνάστριας – χορεύτριας
Μαίρης Λου. Επάξια της δόθηκε το φαλλικό
βραβείο «Μελιτζάνα» την επόμενη μέρα. Μοι-
ράστηκαν πολλά βραβεία και όλα ήταν ευρη-
ματικά. Βραβείο καλύτερης αμφίεσης, χορευ-
τικού ζευγαριού, σέξυ ακροβάτιδος, τζόβενου,
κορασίδος, χίπυ κ.α.

Η κάθοδός μας προς Αθήνα έγινε πρώτα
με μια περατζάδα απ’ την πόλη της Βέροιας,
μετά με μια στάση μεσημεριανού για τα γνωστά
κούλουμα, στον Πλαταμώνα, και με μια μεγά-
λη αργή πορεία από τη Λάρισα και κάτω. Για
την «οδύσσεια», όμως, αυτής της επιστροφής
διαβάστε την περιγραφή της στη σελ. 11.

Καλή Σαρακοστή, λοιπόν, με υγεία ευ-
χήθηκαν οι Αττικοί κι αποχαιρέτησαν την
Αποκριά.

Φωτογραφία : Χάρης Ιωαννίδης

teuxos_211_1_Layout 3  23/03/2011  9:58 ΜΜ  Page 6



7

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Στην κεντρική πλατεία της Νάουσας» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

«Χορός μεταμφιεσμένων στο Ξενοδοχείο»
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Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ –  ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1+

Κυριακή 3 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8:00. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει πορεία από τον Όσιο Λουκά στην Αντί-

κυρα διάρκειας 4 ωρών. Οι λοιποί εκδρομείς θα ξεναγηθούν στη Μονή Οσίου Λουκά και θα καταλήξουν

στην Αντίκυρα. Αναχώρηση για Αθήνα στις 16:00.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ – ΟΡΟΣ ΞΗΡΟ (ΕΥΒΟΙΑ)   (πεζοπορική)  ΒΔ:  1+

Κυριακή 10 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8:00. Οι πεζοπόροι θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τους Καταρράκτες και το όρος

Ξηρό (ώρες πορείας περίπου 4). Θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους φαγητό. Οι λοιποί εκδρομείς θα παρα-

μείνουν στη Λίμνη. Μετά την επιστροφή των πεζοπόρων αναχώρηση για Αθήνα.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ -  ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

Μεγάλη Παρασκευή 22 έως 25 Απριλίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο και στην ιστοσελίδα μας.

M A Ϊ  Ο  Σ

ΚΑΡΥΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:   1

Κυριακή 1 Μαΐου

Αναχώρηση στις 8:00 για Καρυά ορεινής Κορινθίας. Η πεζοπορική ομάδα θα διασχίσει το φαράγγι του

Όλβιου και θα συνεχίσει επιστρέφοντας στην Καρυά (σύνολο πορείας 4,5 ώρες). Όσοι δεν επιθυμούν τη

μεγάλη πορεία μπορούν να επιστρέψουν από το ίδιο μονοπάτι. Οι λοιποί εκδρομείς μπορούν να πραγμα-

τοποιήσουν μικρές διαδρομές γύρω από το όμορφο χωριό. Αναχώρηση για την Αθήνα στις 16:30.
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ΖΑΡΟΥΧΛΑ –  ΒΡΥΣΗ ΓΚΟΛΦΩΣ -  ΣΟΛΟ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1+
Κυριακή 8 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7:30 για Ζαρούχλα απ’ όπου θα ξεκινήσει η πορεία για Βρύση Γκόλφως – Σόλο διάρ-
κειας 5 περίπου ωρών. Οι λοιποί εκδρομείς μπορούν να παραμείνουν στη Ζαρούχλα για περιπάτους και
φαγητό. Μετά την επιστροφή των πεζοπόρων αναχώρηση για Αθήνα.

ΤΙΘΟΡΕΑ –  ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΕΛΙΤΣΑΣ -  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 15 Μαΐου

Αναχώρηση στις 8:00 πμ για Τιθορέα. Η πεζοπορική ομάδα θα διασχίσει τη χαράδρα της Βελίτσας με εν-
διάμεση στάση στα Διπόταμα και επιστροφή. Οι υπόλοιποι εκδρομείς αφού περιηγηθούν στο μοναστήρι
από όπου ξεκινά η πεζοπορία μπορούν να επισκεφθούν την Τιθορέα. Αναχώρηση για την Αθήνα στις
16:00.

ΠΑΥΛΙΑΝΗ –  ΠΥΡΓΟΣ ΟΙΤΗΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  2+
Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Μαΐου

Αναχώρηση στις 16:00 για Παύλιανη. Διαμονή στον Ξενώνα. Την Κυριακή το πρωί η πεζοπορική ομάδα
θα προωθηθεί με μεταφορικά μέσα στις καταβόθρες από όπου θα ξεκινήσει η ανάβαση στην κορυφή
‘Πύργος’ της Οίτης. Οι λοιποί εκδρομείς μπορούν να πραγματοποιήσουν διαδρομές γύρω από την Παύ-
λιανη. Αναχώρηση για την Αθήνα την Κυριακή στις 16:30. 

ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1+
Κυριακή 29 Μαΐου

Αναχώρηση στις 8:00 για Μέγα Σπήλαιο - Ζαχλωρού. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει διάσχι-
ση του φαραγγιού. Οι λοιποί εκδρομείς μπορούν να επισκεφθούν τα Καλάβρυτα. Αναχώρηση για την
Αθήνα στις 17:00.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη 4 Μαΐου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 20:00 προβολή διαφανειών (slides) του κ. Κώστα Πινάτση με
θέμα «Πρωτομαγιά στην πρώην Σοβιετική Ένωση».

9
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ  –  ΑΛΥΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:   1
Κυριακή 5 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8:00 για Αλυκή Βοιωτίας. Αναλόγως των καιρικών συνθηκών όσοι επιθυμούν μπορούν
να πεζοπορήσουν στο όρος Κορομπίλι. Οι λοιποί εκδρομείς μπορούν να κάνουν μπάνιο στην όμορφη
παραλία της Αλυκής και να γευματίσουν στα γραφικά της ταβερνάκια. Ώρα αναχώρησης για την Αθήνα
στις 16:00.

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ –  ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Σάββατο 11 – Δευτέρα 13 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Η εκδρομή θα περιέχει εκτός από την πεζοπορία και rafting (προαιρετικά). Περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του Συλλόγου, στον Πρόεδρο και τον Έφορο Εκδρομών.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ -  ΑΡΚΑΔΙΑ
Κυριακή 19 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8:00 για την παραλία του Άστρους. Μπάνιο, φαγητό και όσοι θέλουν μπορούν να πραγ-
ματοποιήσουν επίσκεψη στο χωριό.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ -  ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κυριακή 26 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8:30 για Ξυλόκαστρο. Μπάνιο και στη συνέχεια μετάβαση στα Τρίκαλα Κορινθίας.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

Αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλασική μας εκδήλωση της Επιδαύρου.
Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα  της εκδρομής θα εξαρτηθούν από το
πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Επιδαύρου και θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως από
τον Ιστότοπο του Αττικού στο Διαδίκτυο και από τα γραφεία του Συλλόγου.

ΟΛΥΜΠΟΣ
Σάββατο 23 - Δευτέρα 25 Ιουλίου

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδρομή θα πρέπει να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του
Συλλόγου μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

Μια «χαρούμενη» επιστροφή
Της Χριστινας Δουκα

Είναι γνωστό ότι κάθε πράγμα έχει το τί-
μημά του· μικρότερο, μεγαλύτερο δεν έχει σημα-
σία.

Το 3ήμερο της Αποκριάς στη Νάουσα
ήταν απολαυστικό· με βόλτες, επισκέψεις, παρα-
κολούθηση των αποκριάτικων δρώμενων, με
διασκέδαση, μασκάρεμα και πολύ γέλιο.

Η επιστροφή στα «πάτρια εδάφη» ξεκίνη-
σε το μεσημέρι της Καθαρής Δευτέρας με καλούς
οιωνούς· καθαρός ουρανός, λαμπρός ήλιος.

Όμως τα ωραία πράγματα δεν διαρκούν
πολύ (ίσως, ίσως λέω, να πρέπει να είναι έτσι).
Το πρώτο «χτύπημα» το εισπράξαμε στον Πλατα-
μώνα, όπου σταματήσαμε για μεσημεριανό.
Κρύο και βροχή που λόγω του δυνατού αέρα
αχρήστευε τις ομπρέλες μας. Επί πλέον, τα
υπερπλήρη από κόσμο μαγαζιά γέννησαν τα
πρώτα συναισθήματα απογοήτευσης. Όμως, ως
γνωστόν, οι «Αττικοί» δεν το βάζουν κάτω· βο-
λευτήκαμε όπως-όπως και ξεκινήσαμε για τη
συνέχεια.

Το χιόνι που σε λίγο άρχισε να πέφτει δη-
μιουργούσε εικόνες ονειρικές, όσο το φως της
μέρας εξακολουθούσε να θαμποφέγγει.

Μετά από αρκετά χιλιόμετρα τα πράγματα
άρχισαν να δείχνουν το σκοτεινό τους πρόσω-
πο. Δεκάδες οδηγοί στο πλάι της Εθνικής να
προσπαθούν να βάλουν αλυσίδες στα αυτοκίνη-
τά τους. Τα πρώτα φίδια της ανησυχίας μας έζω-
σαν· λες η κατάσταση να επιδεινωθεί και να αντι-
μετωπίσουμε προβλήματα, δεδομένου ότι η νύ-
χτα έπεφτε σιγά-σιγά και ο δρόμος πιθανόν να
πάγωνε. Τα πούλμαν άρχισε να μειώνει ταχύτη-
τα, ενώ μπροστά μας εκτεινόταν το λαμπερό
κόκκινο ποτάμι των αυτοκινήτων που προπο-
ρεύονταν. Και ο βηματισμός της χελώνας συνε-
χίστηκε. Ευκαιρία για κάποιους από εμάς να λα-
γοκοιμηθούν. Κάποιοι άλλοι άνοιξαν ποικίλα
σακουλάκια, των οποίων το περιεχόμενο δεν εί-
χε φαγωθεί, προσφέροντας ένα κέρασμα της πα-
ρηγοριάς. Μπόρα είναι θα περάσει. Αμ δε ! Στα
διόδια της Τραγάνας τα αυτοκίνητα σταμάτησαν

εντελώς. Δεύτερο κύμα ανησυχίας· τι θα γίνει,
πώς θα φτάσουμε, πότε θα φτάσουμε; Άγνω-
στον· οι πληροφορίες που πήραμε μιλούσαν για
«διπλωμένες» νταλίκες στο οδόστρωμα της
Εθνικής. Καλά κρασιά, θα διανυκτερεύσουμε
στο πούλμαν. Δεν πειράζει, είναι κι αυτό μια εμ-
πειρία. Εμπρός παιδιά, θάρρος και αισιοδοξία.
Βρέθηκαν διάφοροι τρόποι για να διασκεδάσου-
με την πολύωρη αναμονή. Εγώ προσωπικά ρο-
κάνισα ένα μέρος του χρόνου διαβάζοντας με το
φακό (!) το αγαπημένο μου βιβλίο, αποσπώντας
επιφωνήματα είτε θαυμασμού (δικαίως) είτε
αποτροπής, τονίζοντάς μου πόσο κακό έκανε αυ-
τή η δραστηριότητα στα μάτια μου (δικαίως).

Εκείνο όμως που τόνωσε το ηθικό μας
ήταν η χορωδία που σχημάτισαν οι καλλικέλα-
δοι της συντροφιάς. Οι μελωδικές τους φωνές
κάλυψαν μια σημαντική γκάμα του καλού νεοελ-
ληνικού τραγουδιού και ηρέμησαν το πνεύμα
μας. Αλλά περισσότερο απ’ όλα μας εντυπωσία-
σε η ικανότητα και το κουράγιο του οδηγού μας.

Μια άλλη φίλη προσπάθησε να ζωντανέ-
ψει την ομάδα βάζοντας σε πλειστηριασμό κά-
ποια αγαπημένα της ρούχα, αλλά η προσπάθεια
δεν τελεσφόρησε.

Καλά όλα αυτά, αλλά ο ανθρώπινος οργα-
νισμός έχει ορισμένες ανάγκες οι οποίες κάποια
στιγμή πρέπει να ικανοποιηθούν «κατά μόνας».
Αλλά πώς; Το πούλμαν ακινητοποιημένο εν μέ-
σω εκατοντάδων άλλων αυτοκινήτων, το χιονό-
νερο να πέφτει αδιάκοπα και το κρύο έξω να σου
τρυπάει τα κόκαλα (το ένιωσαν όσοι βγήκαν έξω
για τσιγάρο). Οι άντρες βολεύονται πιο εύκολα.
Οι γυναίκες αποφασίσαμε να κάνουμε την ηρωι-
κή έξοδο. Μισή ντροπή δική μας, μισή δική
τους … Η έξοδος στέφθηκε από επιτυχία στο βα-
σικό πεδίο μάχης, μεταξύ πούλμαν και τοιχίου
των διοδίων. Κατόπιν τούτου ούτε γουλιά νερό·
ας κοιμηθούμε και λίγο για να ξεχάσουμε τις
ανάγκες μας.

Η άφιξή μας στο «κλεινόν άστυ» πραγμα-
τοποιήθηκε στις 3:30 το πρωί. Πλαταμώνας –
Αθήνα = 11 ώρες! Είπατε τίποτα; Και του χρό-
νου να ’μαστε καλά.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Από την εκδρομή στη Νάουσα»

Φωτογραφίες: Ρόζα Αφεντάκη
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πλατεία Βάθης
επιμελεια Χριστινας Δουκα

Πλατεία Βάθης ή πλατεία Βάθη; Εί-
ναι πλέον ή βέβαιο ότι το σωστό είναι
‘πλατεία Βάθης’ από τη παλιά συνοικία
της Αθήνας ‘Βάθεια’ ή ‘Βάθη’ όπου το
έδαφος κάπως βάθαινε και λίμναζαν εκεί
τα νερά του χειμάρρου ‘Κυκλοβόρου’ (τον
οποίο ο Αριστοφάνης αναφέρει στα έργα
του «Ιππής» και «Αχαρνής») και ο οποίος
ξεκινούσε από τις νότιες παρυφές των
Τουρκοβουνίων (τη σημερινή οδό Πα-
νόρμου), κατηφόριζε την (μετέπειτα)
Αλεξάνδρας και όταν στη συνέχεια καλύ-
φθηκε αποτέλεσε τη σημερινή οδό Μάρ-
νη.

Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας
από το Ναύπλιο στην Αθήνα η περιοχή
μπήκε στο σχέδιο πόλεως και χτίστηκαν
τα πρώτα σπίτια μεταξύ των οποίων και
το μέγαρο του άλλοτε ηγεμόνα της Μολ-
δαβίας Μιχαήλ Βόδα Σούτσου (σήμερα
Άσυλο της Αγίας Αικατερίνης). Από τον
κήπο αυτού του μεγάρου αργότερα σχη-
ματίστηκε η συνοικία Βάθεια και διανοί-
χτηκαν οι οδοί Αχαρνών, Αλκιβιάδου,
Λιοσίων και Μιχαήλ Βόδα. Από το 1943
επισήμως ονομάζεται Ανεξαρτησίας για
να τιμηθεί η απελευθέρωση και ανεξαρ-
τησία της Ελλάδας μετά την επανάσταση
του 1821. Στην ίδια πλατεία δέσποζε η
πασίγνωστη στους τότε Αθηναίους Λεύκα
της Βάθειας που κόπηκε κατά το 1926.

Αργότερα η συνοικία μετασχηματί-
στηκε σε εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο
γεμάτο ζωή και κίνηση. Σήμερα εξακο-

λουθεί να παρουσιάζει έντονη εμπορική
κίνηση με δεκάδες μαγαζιά με ποικίλα
εμπορεύματα, χαμηλής μάλλον αξίας,
που προσφέρονται από ημεδαπούς και
κυρίως αλλοδαπούς εμπόρους στο αδη-
φάγο καταναλωτικό κοινό.

Η περιοχή, όπως και οι άλλες πα-
λιές ιστορικές συνοικίες της Αθήνας -το
Μεταξουργείο, ο Κολωνός- είναι σήμερα
υποβαθμισμένη. Ας ελπίσουμε ότι αυτές
οι συνοικίες στο μέλλον θα ξαναβρούν
ένα καλλίτερο πρόσωπο.

«... Έλα να μάθεις, στην πλατεία Βάθης, έλα να μάθεις τι ζωή περνώ ...».
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Τα κόκκινα αυγά
Επιμελεια Τρυφωνα Αναγνωστοπουλου

Το αυγό, πανάρχαιο σύμβολο της γένεσης
του κόσμου, της γέννησης της ζωής, το συναντά-
με σε πολλές λατρείες, τόσο πρωτόγονες όσο
και περισσότερο εξελιγμένες. Είναι στη λαϊκή
και μυθολογική φαντασία το σύμβολο της ζωής.
Έχει μέσα του δύναμη ζωική και πίστευαν πως
μπορούσε να τη μεταδώσει στους ανθρώπους,
τα ζώα, τα φυτά.

Στη νύχτα του κόσμου ένα αυγό άνοιξε
στα δύο και από μέσα του βγήκε ο κόσμος, διη-
γούνται οι Πέρσες. Στο έπος των Φιλανδών
«Καλεβάλα», το αυγό που περιείχε τον κόσμο
έπεσε από τον ουρανό στην αγκαλιά της μάνας
των νερών. Αλλού, το κοσμικό αυγό γονιμοποι-
είται από τον ήλιο, και στην αρχαία Αίγυπτο, το
αυγό, ως Λόγος Δημιουργός, ταξιδεύει στην
προαιώνια θάλασσα. Στην Κίνα συνηθίζονταν
οι προσφορές αυγών την Άνοιξη για γονιμότητα
και αναγέννηση. Στην πανάρχαια Ουρ της Με-
σοποταμίας προσφέρανε αυγά στους νεκρούς.

Στην ελληνική αρχαιότητα αποθέτανε αυ-
γά στα χέρια ειδωλίων του Διονύσου ως σύμβο-
λα αναγέννησης. Στην ελληνική μυθολογία η
Λήδα, από την ένωσή της με τον Δία, γέννησε
ένα αυγό από όπου αναδύθηκαν οι Διόσκουροι.
Στους Εβραίους τα αυγά ήταν τροφή πένθους.
Τροφή που δεν είχε ολοκληρωθεί ως ζωή. Στα
λαϊκά παραμύθια μέσα σε ένα αυγό, καλά φυ-
λαγμένο, κρύβεται η ζωή ενός γίγαντα ή ήρωα.

Τα χρωματιστά αυγά και ιδιαίτερα τα κόκ-
κινα μνημονεύονται για γιορταστικούς σκο-
πούς, στην Κίνα ήδη από τον 5ο αιώνα και στην
Αίγυπτο από το 10ο. Το 17ο αιώνα τα βρίσκου-
με τόσο στους Χριστιανούς όσο και στους Μωα-
μεθανούς (Μεσοποταμία, Συρία). Για τους πρώ-
τους Χριστιανούς το αυγό είναι το σύμβολο της
Ανάστασης του Χριστού.

Στο Μεσαίωνα, βάφονταν αυγά για να δο-
θούν σαν δώρα το Πάσχα. Κατά τον 17ο αιώνα,

ο Πάπας Παύλος ο 5ος ευλόγησε το ταπεινό αυ-
γό με μια δέηση: «Ευλόγησε Ύψιστε το δικό σου
αυτό δημιούργημα, το αυγό, το οποίο μπορεί να
γίνει μια ευεργετική τροφή των δικών σου πι-
στών τρώγοντας και ευγνωμονώντας Σε, ένεκεν
της Ανάστασης του Κυρίου μας».

Πασχαλινά αυγά με χρώμα κόκκινο

Γιατί βάφονται κόκκινα τα αυγά της Ανά-
στασης; Η παράδοση λέει πως: «Όταν είπαν
πως αναστήθηκε ο Χριστός, κανείς δεν το πί-
στευε. Μια γυναίκα, που κρατούσε στο καλάθι
της αυγά, φώναξε: «Μπορεί από άσπρα να γί-
νουν κόκκινα;» Και, ω του θαύματος, έγιναν!».
Στην Κέρκυρα διηγούνται τα εξής: Όταν αναστή-
θηκε ο Χριστός, πρώτα πρώτα το άκουσαν κάτι
αυγά. Αμέσως άρχισαν την τρεχάλα να το δια-
δώσουν παντού. Από το πολύ το τρέξιμο έγιναν
κατακόκκινα!

Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφονται
κόκκινα σε ανάμνηση του αίματος του Χριστού,
που χύθηκε για εμάς τους ανθρώπους. Κόκκινο
είναι και το χρώμα της χαράς. Χαράς για την
Ανάσταση του Χριστού. Είναι παράλληλα όμως
και χρώμα αποτρεπτικό. Κόκκινες βελέντζες και
κόκκινα μαντίλια κρεμούσαν τη Μεγάλη Πέμ-
πτη στην Καστοριά οι γυναίκες για το καλό.

Κόκκινο πανί έβαφαν μαζί με τα αυγά τους
στη Μεσημβρία και το κρεμούσαν στο παράθυ-
ρο για σαράντα μέρες, για να μην τους πιάνει το
μάτι. Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη
Πέμπτη γι αυτό και τη λέγαν Κόκκινη Πέφτη ή
Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το συνήθιζαν κι απο-
βραδίς, πάντοτε τα μεσάνυχτα, με το ξεκίνημα
της νέας μέρας. Καινούρια πρέπει να ήταν η κα-
τσαρόλα που θα έβαφαν τα αυγά και ο αριθμός
τους ορισμένος και τη μπογιά τη φύλαγαν σα-
ράντα μέρες και δεν την έχυναν, ακόμα και τότε,
έξω από το σπίτι. Τα χρώματα για τα αυγά τα
έφτιαχναν από διάφορα φυτά.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Ο Μάιος μας έφτασε…

Φωτογραφία: Ρόζα Αφεντάκη

Φωτογραφία:  Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχαίο ελληνικό χιούμορ

m
Είπε κάποιος στον φιλόσοφο Αρίστιππο ότι η εταίρα Λαΐδα
δεν τον αγαπά, αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά. 
Ο Αρίστιππος απάντησε: «Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν,
εγώ όμως τα απολαμβάνω». 

m
Είπε κάποιος στον Διογένη: «Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε
εξορία». Και ο φιλόσοφος απάντησε: «Κι εγώ τους καταδίκασα να μένουν
στον τόπο τους». 

m
Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας.
Ο Διογένης τον βλέπει. Ξέρει ο Διογένης ότι ο Διδύμων είναι τύπος
ερωτίλος, κοινώς γυναικάς. Και του λέγει «Πρόσεξε Διδύμωνα, 
μήπως εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την κόρην». 

m
Επαινούσαν μερικοί μπροστά στον Άγη, Βασιλιά της Σπάρτης, 
τους Ηλείους, γιατί ήταν πολύ δίκαιοι κριτές στους Ολυμπιακούς
αγώνες. Ο Άγης ρώτησε με απορία: «Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι 
οι Ηλείοι μια φορά στα τέσσερα χρόνια γίνονται δίκαιοι»;

m
Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. 
Ο φιλόσοφος ζήτησε αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε
υπερβολικό το ποσό. «Με τόσα χρήματα», είπε, «θα μπορούσα
να αγοράσω ένα ζώο». «Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις
δύο». 

m
Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν
γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε: «Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι
από την αναισθησία των ανθρώπων».

m
Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:
«Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω ένα «μπράβο» στις
τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».

m
Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν. 
Ο φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν είμαι απών,
δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώσουν». 

Πηγh: «Αρχαiα Ελληνικa Ανεκδοτα», Εκδοσεις Σαββαλα

z
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