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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 7.00 μ.μ. τα μέλη του ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Να, λοιπόν,  που πέρασε ένας ακόμα χρόνος. Δεν ήταν ο καλύτερος από πολλές
πλευρές, αλλά ας θυμηθούμε το αρχαίο ρητό «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Μέ-
σα σε όλη την αναταραχή, τη δυσθυμία, ίσως και την απελπισία, μπορεί ο κα-

θένας μας να βρει κάποιες όμορφες στιγμές, κάποιες  στιγμές καλοσύνης, αγάπης,
τρυφερότητας, κάποιες μέρες φωτεινές, ηλιόλουστες.

Ας στηριχτούμε σ’ αυτές τις στιγμές για να υποδεχθούμε με ένα χαμόγελο , μια
ελπίδα το νέο χρόνο που ανατέλλει. Η καλή διάθεση ας είναι το όπλο μας για να αντι-
μετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες, τις βροχερές εκείνες μέρες που αναπόφευκτα θα
υπάρχουν. Πάνω από τα σύννεφα ο ουρανός είναι πάντα γαλάζιος.

Καλή χρονιά, λοιπόν, με υγεία, ελπίδα και αγωνιστικότητα.  
Το Δ. Σ. του Συλλόγου αποφάσισε από το 2012 το περιοδικό μας να εκδίδεται

ανά εξάμηνο. Ο λόγος είναι βασικά οικονομικός. Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες κρί-
θηκε αναγκαία αυτή η προσαρμογή.

Πρόσκληση σε Τακτική
Γενική Συνέλευση

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 19.00 
τα μέλη του ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση 
στα εντευκτήρια του Συλλόγου, Μάρνη 20, με θέμα:

1. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Προϋπολογισμού.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής
και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

5. Προτάσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν, ώστε να αποφευχθεί
επανάληψη της Συνέλευσης λόγω μη απαρτίας. 

Προσοχή: Υποβολές υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ. πρέπει να κα-
τατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή,  2  Μαρτίου 2012.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα 80 Χρόνια του Αττικού

Στις 7 Νοεμβρίου 2011, στο ξενο-
δοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, ο ΑΤΤΙΚΟΣ
γιόρτασε τα 80 χρόνια από την

ίδρυσή του μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαι-
ρα που τη δημιούργησαν οι αμέτρητοι φί-
λοι, ο πρόεδρος και μέλη της
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. καθώς και οι εκπρόσωποι
αδελφών Σωματείων που με τα δώρα
τους και τις σύντομες ομιλίες και ευχές
τους μας έδωσαν μεγάλη χαρά και συγκί-
νηση. 

Οι μελωδικές φωνές των Τροβα-
δούρων της ανδρικής χορωδίας ΝΙ-
ΚΑΙΑΣ ομόρφυναν τη συγκέντρωσή μας
και χάιδεψαν νοσταλγικά τα αυτιά μας.
Ακολούθησε σύντομη ομιλία του Προ-
έδρου Δημήτρη Μπούτου και μια μικρή
αναδρομή στην ιστορία του Συλλόγου
από την Μαρίνα Τόλη, την «Μαρίνα του
Αττικού» όπως όλοι την ξέρουμε. Από

τον ταμία μας Αθανάσιο Δημάκα δόθη-
καν αναμνηστικά διπλώματα στα παλιά
μέλη του Αττικού, σε όσους έχουν συμ-
μετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια κα-
θώς και σε μέλη που σημείωσαν τις πε-
ρισσότερες συμμετοχές στις εκδρομές
μας τα δύο τελευταία χρόνια. Ένα βίντεο
διάρκειας 40 λεπτών του Τρύφωνα Ανα-
γνωστόπουλου και της Χριστίνας Δούκα
με αποσπάσματα από τις ποικίλες εκδη-
λώσεις του Συλλόγου κατά τα τελευταία
δέκα χρόνια μας χάρισε στιγμές ευφο-
ρίας και γέλιου και ανακάλεσε στη μνή-
μη μας γεγονότα και δρώμενα που περά-
σαμε μαζί.

Η εκδήλωσή μας έκλεισε με την πα-
ράθεση πλούσιου μπουφέ τον οποίο
απολαύσαμε δεόντως. 

Να είμαστε όλοι καλά και να γιορτά-
σουμε και τα 100 χρόνια!

Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ομιλία για τα 80 χρόνια του Αττικού

του Προεδρου Δημ. Μπουτου

ΟΑττικός όμιλος ήταν, είναι και θα
είναι ζωντανό κύτταρο του ορει-
βατικού - φυσιολατρικού κινήμα-

τος. Ο όμιλός μας είναι ένα σωματείο με
αρχές που αποσκοπούν στην εξυπηρέτη-
ση του ανθρώπου.

Ανεβαίνουμε στα βουνά, διασχίζου-
με τις ρεματιές, ερχόμαστε στη φύση για
να ζήσουμε την ελευθερία μας, απολαμ-
βάνοντας την ομορφιά της, να μάθουμε τη
συντροφικότητα, να διδαχθούμε από τη
φύση και να φθάσουμε σε μια ισορροπία
μαζί της και με τον εαυτό μας. Αυτή η
ισορροπία δεν έρχεται μεταφέροντας στο
βουνό το μοντέλο του καταναλωτικού του-
ρισμού, η ισορροπία έρχεται με το φυσιο-
λατρικό δρόμο. Η αληθινή περιπέτεια εί-
ναι η συγκίνηση και το δέος που μας προ-
ξενεί η μεγαλοπρέπεια του ορεινού τοπί-
ου και των ουρανών. Είναι η επαφή με το
απρόσμενο που μπορεί να μας επιφυλά-
ξει το βουνό.

Με την ορειβασία γνωρίζουμε την
όμορφη πατρίδα μας και ερχόμαστε σε
επαφή με άγνωστα στοιχεία του διαχρονι-
κού ελληνικού πολιτισμού.

Η ορειβασία σήμερα λειτουργεί ως
ενδόμυχη σε κάθε άνθρωπο ποιητική και
φιλοσοφική αναζήτηση, ως εσωτερική
υπέρβαση της ατομικής και κοινωνικής
μας καθημερινότητας με την αναζήτηση
αρχέγονων εικόνων του παρελθόντος. Το
βουνό για μας είναι η χειροπιαστή αίσθη-
ση της αιωνιότητας και η ταυτόχρονη συ-
νειδητοποίηση της εφήμερης ύπαρξής
μας.

Η τοποθέτηση της ορειβατικής ομά-
δας, μέσα στη κοινωνία και τη φύση ως

μέρος ενός όλου, χωρίς σχέσεις κυριαρ-
χίας του ενός επί του άλλου, δημιουργεί
μια αίσθηση πραγματικότητας μέσα στην
οποία η σχέση του ατόμου με τη φύση
δεν είναι ανταγωνιστική αλλά οικεία και
φιλική. Η ανάβαση στη κορυφή δεν απο-
τελεί αυτοσκοπό, ούτε καταξίωση της
ύπαρξής μας και επιβεβαίωση του εγωι-
σμού μας, αλλά είναι μέσο για να μαθαί-
νουμε από την ευταξία της φύσης. Η πο-
ρεία μας στο βουνό δεν αποτελεί αναχώ-
ρηση από τον κόσμο και ασκητισμό αλλά
καλλιέργεια των ανθρώπινων αρετών. Η
ορειβασία συμβάλλει στην επανεκτίμηση
του τι είναι ωφέλιμο για το άτομο, για τη
κοινωνία. 

Ο ορειβάτης μαθαίνει να λειτουργεί
ομαδικά και κατά συνέπεια κοινωνικά.
Μέσα στο βουνό αντιλαμβανόμαστε ότι η
ανάγκη εύκολα προσπορίζεται, ενώ η
επιθυμία δύσκολα ικανοποιείται. Η ανά-
βαση στο βουνό επαναφέρει την προσπά-
θεια, τον κόπο, τη δημιουργική πράξη
στα θετικά πράγματα της ζωής, γιατί δεν
μπορείς να απολαύσεις τη θέαση του κό-
σμου από μια κορυφή αν δεν έχεις ανέβει
κοπιαστικά.

Η ορειβασία όπως κάθε έκφραση
του ανθρώπινου πολιτισμού μπορεί να
αποτελεί μοχλό αντίστασης, γιατί σφυρη-
λατεί χαρακτήρες και δημιουργεί ήθος.

Η ένταξή μας στο σύλλογό μας και η
συνεχής επαφή με τη φύση καθιστά αυτή
τη σχέση κομβικό σημείο της προσωπι-
κής μας ευτυχίας. Ο όμιλός μας λειτουρ-
γώντας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην
80άχρονη πορεία του, κατέθεσε στην κοι-
νωνία μας το ήθος του. Προσφορά που
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

δεν αποτιμάται σε χρήμα αλλά σε ανθρω-
πισμό και σε κοινωνικό έργο.

Η ανάγκη όλων μας, κάτω από τη
κοινωνική πίεση που ζούμε, μας ωθεί να
θυμηθούμε και να προσεγγίσουμε τις ρί-
ζες μας που είναι η φύση.

Οι θέσεις και οι στόχοι του συλλό-
γου μας είναι εναρμονισμένοι με τους
σκοπούς της φύσης και αυτό αποτελεί μια
επιβεβαίωση για την επιβίωσή του και τη

συνέχιση της προσφοράς μας προς τον
άνθρωπο. Η συμμετοχή και η δράση του
καθένα μας ,όσο μικρή και αν μας φαίνε-
ται ,εάν μας ενώνει, τότε μπορούμε να
κάνουμε πολλά σημαντικά για να αλλά-
ξουμε τη ζωή μας, για  να αναπτύξουμε
τον όμιλό μας σε μια μακροπρόθεσμη
προοπτική, συμβάλλοντας με αυτό τον
τρόπο στην προστασία της φύσης και την
ανύψωση του ανθρώπου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Στύγιον ύδωρ
του Βασιλη Μιχαλου

Κάτω από την κορυφή Νεραϊδόρ-
ραχη των Αροανίων και μέσα
από μια ωοειδή τρύπα ενός πε-

λώριου κάθετου βράχου, πηγάζει το λιγο-
στό νερό της Στύγας. Πέφτει σαν μικρός
καταρράκτης σε βαθύ φαράγγι, σε μορφή
λεπτών σταγόνων.

Η επιφάνεια των βράχων, όπου πέ-
φτει, είναι κατάμαυρη από το αδιάκοπο
καταιώνισμα του νερού, γ’ αυτό ο καταρ-
ράκτης στα νεότερα χρόνια λέγεται Μαυ-
ρονέρι.

Η έξοδος του ρέματος της Στύγας γί-
νεται στην περιοχή των χωριών Σόλος,
Μεσορρούγι, Περιστέρα, όπου συναν-
τάει τον Κράθι ποταμό. Κάπου εδώ, χω-
ρίς αμφιβολία, βρισκόταν η ιερή αρκαδι-
κή πολίχνη Νώνακρις που είχε το όνομα
της συζύγου του Λυκάονα.

Η Στυξ Νύμφη ήταν θυγατέρα του
Ωκεανού και της Τηθύος, γυναίκα του
Πάλλοντα και παιδιά της είχε το Κράτος,
τη Βία, το Ζήλο, τη Νίκη.

Τα νερά της Στύγας ήταν θανατηφό-
ρα για τους ανθρώπους και τα ζώα · διά-
βρωναν το γυαλί, τον πηλό, την πέτρα, τα
μέταλλα· διατηρούνταν μόνο σε οπλή
αλόγου.

Σε αυτά έδιναν όρκο μόνο οι ηγεμό-
νες των αρκαδικών πόλεων και οι θεοί.
Ο Όμηρος ξέρει τον όρκο σε αυτά τα νερά
ως «αάατον» (απαραβίαστο, ισχυρότερο
από κάθε άλλο όρκο, δεσμευτικό και για
θεούς). Ο Ησίοδος χαρακτηρίζει το νερό
ως «ωγύγιον» (απόμακρο). Ο Στράβων
ονομάζει τη Στύγα «λιβάδιον ολεθρίου
ύδατος» (ρυάκι ολεθροφόρου νερού). Ο
Πλούταρχος περισώζει την εκδοχή, ότι
από τα νερά αυτά είχε δηλητηριαστεί ο
Μέγας Αλέξανδρος. Η Θέτις, η μητέρα
του Αχιλλέα, βουτούσε το γιο της στα νε-
ρά της Στύγας, για να τον κάνει αθάνατο.

Και μέχρι των ημερών μας επιζεί η
αντίληψη, πως τα «μαυρονέρια» ή «δρα-
κονέρια» του φαραγγιού είναι ολεθροφό-
ρα.

«Προς τα Ύδατα Στυγός» Φωτογραφία: Ρόζα Αφεντάκη
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ι Α Ν Ο Υ  Α Ρ  Ι Ο Σ

ΒΙΛΙΑ,  ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ,  ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (ορειβατ ική -  τουριστ ική)   ΒΔ:   1+
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

Αναχώρηση 8.30 για Βίλια. Η ορειβατική ομάδα θα αρχίσει την πορεία από τη βρύση «Τσία» για καταφύ-
γιο Κιθαιρώνα και κορυφή (πορεία 4 ωρών). Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο. Οι λοιποί εκδρομείς θα με-
ταβούν στο πόρτο Γερμενό όπου θα παρακολουθήσουν τον αγιασμό των υδάτων. Στη συνέχεια θα επι-
στρέψουν στα Βίλια από όπου θα παραλάβουν τους ορειβάτες. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΕΥΒΟΙΑΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Μακρυκάπα Ευβοίας. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει  πορεία 3
ωρών μέσα σε δασωμένους δρόμους. Οι υπόλοιποι εκδρομείς θα παραμείνουν στο χωριό και μπορούν να
πραγματοποιήσουν κοντινές διαδρομές. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΜΟΝΗ ΛΕΧΟΒΑΣ -  ΚΑΙΣΑΡΙ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (πεζοπορική -  τουριστ ική)   ΒΔ:  1+
Κυριακή 22 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Κρυονέρι  Κορινθίας - Μονή Λέχοβας. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποι-
ήσει ανάβαση στο βουνό Βέσιζα και κατάβαση στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου κοντά στο χωριό
Καίσαρι (ώρες πορείας 4). Οι λοιποί εκδρομείς μπορούν να παραμείνουν για λίγο στη Μονή Λέχοβας και
στη συνέχεια θα μεταβούν στο χωριό Καίσαρι ή στο Κεφαλάρι. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.  

ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ,  ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ  (πεζοπορική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Σίρτζι (Ύπατο) Βοιωτίας. Πορεία προς τη Μονή Σαγματά. Επίσκεψη της Μονής
και κατάβαση στο χωριό Πλατανάκι (ώρες πορείας περίπου 3.30).

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Στις 19:30 στην αίθουσα του Συλλόγου μας θα κόψουμε την πίτα μας και θα ανταλλάξουμε ευχές. Η
παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.



Φ Ε Β Ρ  Ο Υ  Α Ρ  Ι Ο Σ
ΚΑΡΥΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ορειβατ ική)   ΒΔ:   1+

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για την Καρυά Αργολίδας. Η ορειβατική ομάδα θα πραγματοποιήσει ανάβαση προς
το Αρτεμίσιο (ώρες πορείας 4). Οι λοιποί  εκδρομείς θα παραμείνουν στο χωριό πραγματοποιώντας μι-
κρές διαδρομές στη γύρω περιοχή. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΑΓ.  ΑΝΝΑ,  ΕΛΙΚΩΝΑΣ (ορειβατ ική)   ΒΔ:   1+
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Αγ. Άννα από όπου θα ξεκινήσει η πορεία μας προς τον Ελικώνα (ώρες πορεί-
ας περίπου 4). Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο. Όσοι δεν περπατήσουν θα παραμείνουν στην Αγ. Άννα
για βόλτες και φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Σάββατο 25 - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου (Τριήμερο Καθ. Δευτέρας)

Πληροφορίες στο Σύλλογο και στην Ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο προσεχώς.

Μ  Α Ρ  Τ  Ι Ο Σ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,  ΑΝΑΛΗΨΗ,  ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ,

ΛΟΥΤΡΑ ΩΡ.  ΕΛΕΝΗΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 4 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Ισθμό Κορίνθου - Ανάληψη από όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία προς προφήτη
Ηλία μέσα σε πευκόφυτο δασικό δρόμο διάρκειας 3 περίπου ωρών. Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο. Όσοι
δεν περπατήσουν θα παραμείνουν στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 7.00 μμ βιντεοπροβολή του Τρύφωνα Αναγνωστόπουλου με θέ-
μα «Ολιγοήμερη εκδρομή στη Βουδαπέστη».

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ Χορός
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 έως 11.00 μ.μ. ελάτε να γιορτάσουμε την Αποκριά σε
αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, με καλή μουσική και πλούσιο μπουφέ στον
οποίο περιλαμβάνονται και τα ποτά. Τιμή κατ’ άτομο 30 €.
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ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 11 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Λειβαδιά, Μονή Ιερουσαλήμ με ενδιάμεση στάση. Επίσκεψη της Μονής και στη συ-
νέχεια πεζοπορία μέσα στο δάσος. Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο (ώρες πορείας περίπου 3). Φαγητό μαζί μας.

ΖΗΡΕΙΑ,  ΛΙΜΝΗ ΔΑΣΙΟΥ (πεζοπορική –  ορειβατ ική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 18 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Ξυλόκαστρο, Τρίκαλα Κορινθίας, οροπέδιο Ζήρειας. Ανάβαση στη Ζήρεια.
Όσοι δεν πραγματοποιήσουν την ανάβαση μπορούν να πεζοπορήσουν στη λίμνη και στη γύρω περιοχή.
Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΝΑΥΠΛΙΟ,  ΚΑΡΑΘΩΝΑ (πεζοπορική –τουριστ ική)
Κυριακή 25 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Ναύπλιο με ενδιάμεση στάση. Επίσκεψη στο Παλαμήδι και στη συνέχεια πεζο-
πορία από το Ναύπλιο προς την Καραθώνα (ώρες πορείας περίπου 2). Όσοι δεν περπατήσουν θα παρα-
μείνουν στο Ναύπλιο. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

A Π Ρ  Ι  Λ  Ι Ο Σ
ΜΑΙΝΑΛΟ,  ΜΟΝΟΠΑΤΙ  ΤΟΥΛΙΠΑΣ (πεζοπορική)   ΒΔ:  1

Κυριακή 1 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8:00 για σήραγγα Αρτεμισίου - Χιονοδρομικό Μαινάλου. Πορεία στο πανέμορφο δάσος
μέσα στα γεμάτα τουλίπες λιβάδια (ώρες πορείας 4). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στη Βλα-
χέρνα για περιπάτους και φαγητό. Μετά την επιστροφή των πεζοπόρων αναχώρηση για Αθήνα.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Πληροφορίες στο Σύλλογο και στην Ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο προσεχώς.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 5 Μαρτίου

Στις 7.00 μμ τα μέλη του ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογή νέ-
ου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 12 Μαρτίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 7.00 μμ παρουσίαση από την κα Μαρία Μπίτρα-Συρίγου με φωτο-
γραφικό υλικό της κας Γιώτας Αναστασίου με θέμα «Οδησσός-Ιάσιο: πόλεις ιστορίας και ομορφιάς».
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ΜΑΙΝΑΛΟ,  ΡΟΪΝΟ,  ΚΑΡΔΑΡΑΣ (πεζοπορική)  ΒΔ:  1
Κυριακή 29 Απριλίου

Αναχώρηση στις 7.30 για Τρίπολη, Ροϊνό. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει διάσχιση του Μαι-
νάλου από το Ροϊνό προς Καρδαρά. (ώρες πορείας 4.30). Οι υπόλοιποι εκδρομείς θα μεταβούν στη Βυτί-
να. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα. 

Μ Α Ϊ Ο Σ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,  ΑΓ.  ΜΑΡΙΝΑ,  ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΕΛΙΤΣΑΣ (ΤΙΘΟΡΕΑ)
(πεζοπορική)  ΒΔ:  1

Κυριακή 6 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7:30 για Λειβαδιά, Μονή Αγ. Μαρίνας από όπου θα αρχίσει η πορεία σε ανηφορικό δα-
σωμένο δρόμο για περίπου 1.30 ώρα και στη συνέχεια σε 30 περίπου λεπτά θα συναντήσουμε το μονοπάτι
της χαράδρας της Βελίτσας. Όσοι θέλουν θα ανηφορήσουν προς τις «Τσάρες» και θα επιστρέψουν όλοι
στη Βελίτσα. Για τους υπόλοιπους υπάρχει η δυνατότητα να πεζοπορήσουν από τη Βελίτσα (Τιθορέα)
προς τη χαράδρα της Βελίτσας. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΚΛΩΚΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (ορειβατ ική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 13 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7.30 για Φτέρη Αιγίου από όπου θα ξεκινήσει η ανάβαση για Κλωκό (ώρες πορείας πε-
ρίπου 4). Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ,  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (πεζοπορική)  ΒΔ:  1
Κυριακή 20 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7.00 για Κιάτο, Ακράτα, Περιστέρα. Από εκεί θα ανέβουμε μέσα από ένα καλογραμμένο
μονοπάτι στα Ύδατα της Στυγός. Διάρκεια πορείας 4 ώρες. Επειδή η επιστροφή θα γίνει από το ίδιο μονο-
πάτι μπορεί κανείς να περπατήσει όσο θέλει. Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στην Περιστέρα.
Με την επιστροφή των πεζοπόρων αναχώρηση για Αθήνα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 7 Μαΐου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 7.00 μμ παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό και μουσική από
τους Ντόρα Λαΐνη, Χριστίνα Δούκα και Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο με θέμα «Ο Φεντερίκο Γκαρθία
Λόρκα της Ανδαλουσίας. Να ζεις και να πεθαίνεις στη Γρανάδα».
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ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ,  ΧΙΛΙΑΔΟΥ- ΕΥΒΟΙΑ (πεζοπορική -  τουριστ ική)  ΒΔ:  1
Κυριακή 27 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7.30 για Στενή Ευβοίας, Στρόπωνες από όπου θα πεζοπορήσουμε ως την κοίτη του ποταμού

και ακολουθώντας την θα φθάσουμε στη Χιλιαδού για φαγητό και, αν ο καιρός το επιτρέψει, μπάνιο. Ώρες πο-

ρείας 4. Όσοι δεν περπατήσουν θα πάνε στη Χιλαδού με το πούλμαν. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

Ι  Ο  Υ  Ν  Ι  Ο  Σ
ΑΓΡΑΦΑ 

Σάββατο 2 – Δευτέρα 4 Ιουνίου (Τριήμερο  Αγ. Πνεύματος)

Πληροφορίες στο Σύλλογο και στην Ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο προσεχώς.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ –  ΒΟΙΩΤΙΑ (τουριστ ική)
Κυριακή 10 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8:00 για την παραλία Σαράντη από τον καινούργιο δρόμο για μπάνιο και φαγητό. Το

απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (διάπλους) ,
ΗΡΑΙΟ,  ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (τουριστ ική)

Κυριακή 17 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8:00 για τα Ίσθμια. Διάπλους της Διώρυγας. Ξενάγηση στο πλοίο. Επίσκεψη σε τμήμα

του αρχαίου δίολκου και κατάληξη στο Ηραίο - Λίμνη Βουλιαγμένης για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα

επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΟΡΟΣ (Οδικώς)  (τουριστ ική)
Κυριακή 24 Ιουνίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο και στον Ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο προσεχώς.

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 την Ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο και από τα γραφεία του Συλλό-
γου. 
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Ηεπέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940
και το Σαββατοκύριακο που την ακο-
λούθησε ήταν η πρόκληση και η ευ-

καιρία να αποτελέσει η Κόνιτσα τον εκδρομικό
μας προορισμό.

Η Κόνιτσα που είναι μία από τις ωραι-
ότερες ακριτικές περιοχές όχι μόνο της Ηπεί-
ρου αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Μια πόλη
χτισμένη κατά το παραδοσιακό στιλ της ηπει-
ρώτικης αρχιτεκτονικής με πέτρινα κτίσματα
και παλιά αρχοντικά με ονομαστά πέτρινα γε-
φύρια, με την εναρμόνιση του χτες με το σήμε-
ρα.

Πολλές οι υποθέσεις γύρω από την προ-
έλευση του ονόματός της με επικρατέστερες
εκείνη που προέρχεται από την ονομασία της
αρχαίας πόλης Κνωσσού που σταδιακά μετα-
τράπηκε σε Κόνιτσα και την άλλη που υποστη-
ρίζει ότι προέρχεται από τη σλαβική λέξη Ko-
nitza, που σημαίνει αλογοπάζαρο.

Η διαδρομή μεγάλη, αλλά δεν μπορώ να
πω ότι μας κούρασε ιδιαίτερα. Η παρέα του
Αττικού διαθέτει πολλές αντοχές.

Πριν φτάσουμε στον προορισμό μας
επισκεφθήκαμε το ιστορικό Καλπάκι και το
εκεί πολεμικό μουσείο που περικλείει εκθέμα-
τα και μνήμες από την ηρωική αντίσταση του
ελληνικού στρατού υπό τον στρατηγό Κατσιμή-
τρο, αντίσταση που είχε σαν αποτέλεσμα την
αναχαίτιση και υποχώρηση του ιταλικού στρα-
τού από την περιοχή (8-9 Νοεμβρίου 1940).
Συγκινητική και κατατοπιστική ήταν η ξενάγη-
ση που μας έκανε ο συμπαθέστατος φαντάρος
καθώς και το σχετικό με τις εκεί μάχες βίντεο
που προβλήθηκε.

Επιπλέον δε συγκινήθηκε και μία κυρία
(όνομα δεν λέω) βλέποντας στην προθήκη το
ξίφος του στρατηγού Κατσιμήτρου που της θύ-

μισε το αντίστοιχο του στρατιωτικού συζύγου
της.

Τι ίδιο απόγευμα της άφιξης στην Κόνι-
τσα μας άφησε χρόνο για μια μικρή περιήγηση
στην πόλη και τα βήματά μας μάς οδήγησαν
στη μεγάλη, απλόχωρη πλατεία.

Την επόμενη ημέρα ζήσαμε και γευθή-
καμε την απόλυτη ομορφιά της χαράδρας του
Αώου, του ποταμού που ρέει στη δεξιά πλευρά
της Κόνιτσας. Τοπίο ονειρεμένο, λουσμένο
στο φως του λαμπρού ήλιου που χυνόταν με
γενναιοδωρία πάνω στα ιριδίζοντα νερά του
ποταμού, πάνω στους θεόρατους βράχους,
ακοίμητους φρουρούς της χαράδρας, πάνω
στα φθινοπωρινά φύλλα των δέντρων και των
θάμνων που με τα θερμά τους χρώματα, από
το κίτρινο, το πορτοκαλί ως το κόκκινο, σε
έκαναν να σκεφτείς πως κάπως έτσι πρέπει να
είναι ο παράδεισος.

Το διάφανο νερό κελαρύζοντας χάιδευε
τους κάτασπρους βράχους που ορθώνονταν
μέσα του και αντανακλούσαν τις ηλιαχτίδες.
Θέμα υπέροχο για τα μάτια μας και αγαλλίαση
για την ψυχή μας. Ποιος χρωστήρας μεγάλου
ζωγράφου θα ήταν ικανός να απεικονίσει το
τοπίο αυτό που μόνο νεράιδες μπορούν να κα-
τοικούν; Με τις φωτογραφικές μας μηχανές
προσπαθήσαμε να κρατήσουμε λίγες στιγμές
της αιωνιότητας. 

Θαμπωμένοι από την ομορφιά καταλή-
ξαμε στη Μονή Στομίου, αφιερωμένη στη Γέν-
νηση της Θεοτόκου, που ορθώνεται μέσα σε
ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, πάνω σε απότομο
βράχο της Τύμφης και δίπλα στο ποτάμι του
Αώου, όπου σχηματίζεται «στόμιο» (άνοιγμα,
απ’ όπου και η ονομασία) της χαράδρας. Οι
δυο καλόγεροι της Μονής μας ξεκούρασαν
προσφέροντάς μας καφεδάκι και το παραδο-

ΚΟΝΙΤΣΑ, 28 – 30/10/2011
της Χριστινας Δουκα
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σιακό λουκούμι.
Στην επιστροφή απολαύσαμε για μια

ακόμα φορά την πανέμορφη διαδρομή και
στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Μπουραζάνι,
ένα εντυπωσιακό πάρκο άγριας ζωής με συνο-
λική έκταση 1200 στρεμμάτων, όπου φιλοξε-
νούνται ελάφια, αγριογούρουνα και αγριοπρό-
βατα.

Από τον εξαιρετικό ξεναγό του πάρκου
μάθαμε με λεπτομέρειες πολλά πράγματα που
αφορούν τα ζώα αυτά, ενώ στο μουσείο που
βρίσκεται στο χώρο του πάρκου θαυμάσαμε σε
φωτογραφίες τα άπειρα είδη αγριολούλουδων
που στολίζουν τα βουνά της Ηπείρου.

Όμως η μέρα μας δεν τελείωσε εδώ.
Ακούραστοι οι Αττικοί συνεχίσαμε προς τη
Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, τη Μολυ-
βδοσκέπαστη, όπως ονομάστηκε από τις πλά-
κες μολύβδου που αποτελούσαν τη στέγη της
μέχρι να τις πάρουν οι Τούρκοι για να τις κά-
νουν βόλια για τα όπλα τους. Ένα μικρό τμήμα
του κυρίως ναού χρονολογείται στον 11ο αι.,
ενώ η επέκταση του αρχικού χώρου στο 13ο –
14ο αι. Στο εσωτερικό σώζονται ενδιαφέρου-
σες παραστάσεις. Ήταν γλυκό το δειλινό με τις
τελευταίες ακτίνες του ήλιου να χαϊδεύουν

τους πέτρινους τοίχους και τους ήχους του σή-
μαντρου να δημιουργούν μια «άλλη» ατμό-
σφαιρα.

Ήταν η μέρα αυτή ένα πλήρωμα των αι-
σθήσεων και της ψυχής, αλλά και η μέρα της
επιστροφής δεν χαρακτηρίστηκε καθόλου από
τη γνωστή κούραση και βαρυθυμία. Σε από-
σταση 17 χλμ. νότια της Κόνιτσας, στο δρόμο
Ιωαννίνων-Κόνιτσας, υψώνεται περήφανο το
γεφύρι της Κλειδωνιάς, πάνω στο Βοϊδομάτη,
χτισμένο το 1853. Χαρακτηριστικό πέτρινο,
μονότοξο γεφύρι καμωμένο από τα άξια χέρια
των ηπειρωτών χτιστάδων, νανουρίζεται από
το μουρμουρητό ή το βούισμα του Βοϊδομάτη,
που θεωρείται ο καθαρότερος ποταμός της Ευ-
ρώπης. Η μικρή στάση εκεί πρόσθεσε άλλη
μια ειδυλλιακή εικόνα σ’ εκείνες της προηγού-
μενης ημέρας.

Συνεχίσαμε για καφέ, γλυκό και βόλτα
στην παραλία της λίμνης όπου καθρεφτίζονται
τα πάντα όμορφα Γιάννενα και από κάποιους πιο
«ανήσυχους» με άνοδο στο Κάστρο της πόλης.

Με ψάρι και πεντανόστιμες γαρίδες στο
Μενίδι της Άρτας κλείσαμε την εξόρμησή μας,
πριν φθάσουμε «γεμάτοι» στο πάλαι ποτέ κλει-
νόν άστυ.

«Στη Μονή Μολυβδοσκέπαστης» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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«Το γεφύρι της Κλειδωνιάς » Φωτογραφία: Χριστίνα Δούκα

«Κορώνεια Βοιωτίας» Φωτογραφία: Ρόζα Αφεντάκη
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«Αττικοί στον Βοϊδομάτη» Φωτογραφία: Ρόζα Αφεντάκη

«Μονή Μολυβδοσκέπαστης» Φωτογραφία: Χριστίνα Δούκα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

???

του Γεωργιου Σουρη (1853 – 1919)

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,

εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,

ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,

οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες και άτια,
κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη και κλέφτες με παλάτια,

ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί,
ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή.

Και των σοφών οι λόγοι θαρρώ πως είναι ψώρα,
πιστός εις ό,τι λέγει κανένας δεν έφάνη

αυτός ο πλάνος κόσμος και πάντοτε και τώρα,
δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει.


