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Φωτογραφίες: Ρόζα Αφεντάκη Ρόζα Αφεντάκη Τρύφων Αναγνωστόπουλος

Τον Αύγουστο τα Γραφεία του Αττικού
θα παραμείνουν κλειστά. 

Θα ξαναβρεθούμε πάλι μαζί τον Σεπτέμβριο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

του Αθανασιου Δημακα

Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμά-
τιο της εγγόνας μου, αντικρίζω
επάνω στο γραφείο της την ευχε-

τήρια κάρτα του ΑΤΤΙΚΟΥ με τον ιδιαίτερο
γραφικό της χαρακτήρα. Ήταν θεσμός που
διήρκεσε περισσότερο από τρεις δεκαετίες
με τις ζεστές και ιδιαίτερες ευχές για τον
καθένα μας, βγαλμένες μέσα από την καλή
της καρδιά. Είχε δε την αξιοπρέπεια να
υπογράφει ως Δ.Σ. του Αττικού, ενώ όλοι
γνωρίζαμε ποια τις έγραφε.

Τη Μαρίνα μας τη γνώρισα στο τέλος
της δεκαετίας του πενήντα, όταν εκείνη
συμμετείχε στις εκδρομές του Αττικού με
την ομάδα των κατασκηνωτών, αλλά η κύ-
ρια γνωριμία μας έγινε στην πρώτη μου
«ορειβατική» με τον Αττικό ανάβαση στο
όρος Πατέρας το 1961. 

Μετά την ξενάγηση, στο πέριξ ανά-
γλυφο της περιοχής, συνήθεια που απέ-
κτησα από τον τότε πρόεδρο Νικ. ΖΕΡΒΑ,
στρώθηκαν οι ψάθες και κάτσαμε κατά γης
για φαγητό. Τότε η Μαρίνα μάς «υποχρέω-
σε» κατά κάποιο τρόπο να καθίσουμε μαζί
της, συνήθεια που τη διατήρησε για πάντα,
για όλους τους νέους και μόνους της εκ-
δρομής, προσφέροντας απλόχερα τη ζε-
στασιά της ψυχής της.

Ανοίγοντας το σακίδιό της, που με
δυσκολία μετέφερε, γέμιζε τον τόπο με κα-
λούδια, φτιαγμένα όλα με τα χέρια της, αρ-
κετά για να μας φιλεύει όλους.

Αγκάλιαζε πάντα όλους τους ορειβά-
τες ή πεζοπόρους που συμμετείχαν στις
εκδρομές σαν μάνα γύρω της, λέγοντας
πάντα ένα καλό λύγο και την προτροπή
«να μας ξανάρθετε». Αισθανόταν τον ΑΤ-
ΤΙΚΟ σπίτι της και μας ήθελε όλους κοντά

της.
Με την περισσότερο των πενήντα

χρόνων πείρα της στον εκδρομισμό ήταν
επιτυχημένη Έφορος Εκδρομών. Ποιος
δεν πήγε μαζί της στον Όλυμπο ή διακο-
πές στα Ακριτικά νησιά μας αλλά και σε
όλη τη χώρα; Είναι πολλά αυτά που θυμό-
μαστε από τη Μαρίνα, μα κυρίως το ενδια-
φέρον της και η ανησυχία της έως ότου γυ-
ρίσουμε από τις κορυφές, όταν για λόγους
υγείας δεν μας ακολουθούσε.

Είναι πολλά αυτά που έχω να θυμά-
μαι από τη Μαρίνα. Το πλέον πρόσφατο
ήταν στις18 Ιανουαρίου 2012 την επαύ-
ριο της κοπής της πίτας του Αττικού, όταν
της επήγα δυο κομμάτια πίτα και δυο πε-
ριοδικά. Με πολλή δυσκολία με ρώτησε τι
κάνουν τα παιδιά -η μεγάλη της αδυναμία-
εννοώντας τα εγγόνια μου. Και οι τελευταί-
ες λέξεις που μου ψέλλισε ήταν: «Τον Αττι-
κό, Θανάση...».

Η τύχη της επιφύλαξε να αναπαυτεί
γειτονικά με το δάσος της Καισαριανής,
έτσι να μείνει για πάντα μέσα στη ΦΥΣΗ.
ΘΑ ΤΗΝ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ.

«Έφυγε» η Μαρίνα

Από το 40ήμερο μνημόσυνο που τελέσαμε στη μο-

νή Ιερουσαλήμ στη μνήμη της Μαρίνας. 

Φωτογραφία: Δημ. Συρίγος
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KOINΩΝΙΚΑ

Από τις κυρίες Σμαράγδα Μα-
κρυγιάννη και Ιωάννα Λάζαρη
λάβαμε την παρακάτω επιστολή.

3/3/12
Προς το Δ.Σ. του Αττικού

Με αυτή μας την επιστολή
θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βα-
θειά μας συγκίνηση για τη συμπα-
ράστασή σας στο βαρύ μας πέν-
θος. 

Θερμά ευχαριστούμε όλους
τους συνοδοιπόρους της και τους
συνορειβάτες της που οδήγησαν
την αγαπημένη μας Μαρίνα στο
τελευταίο της ταξίδι.

Από καρδιά ευχαριστούμε
Η οικογένειά της

Σμαράγδα Μακρυγιάννη 
Ιωάννα Λάζαρη

του Δημhτρη Μποyτου

ΗΜαρίνα ήταν άξια και αγαπητή συνο-
ρειβάτισσα για όλους μας, μια καλή
φίλη.

Ανήκε στη μικρή κατηγορία των ξεχω-
ριστών ανθρώπων που κατέκτησαν με το
σπαθί τους ευρεία αποδοχή, αναγνώριση και
σεβασμό από όλη την ορειβατική κοινότητα.

Τη γνωρίσαμε οι περισσότεροι εδώ και
πολλά χρόνια και μας συνέδεε μια σχέση
αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

Για μας ήταν ένα άριστο παράδειγμα
προς μίμηση. Χρησιμοποίησε την ορειβασία
για να διδάξει ήθος και αξιοπρέπεια. Χάρη
στην ανεξάντλητη υπομονή και επιμονή της
παρέκαμπτε όλες τις δυσκολίες και έθεσε τις
βάσεις για τις συνθήκες που ήταν αναγκαίες
για την περαιτέρω ανάπτυξη του Συλλόγου

μας καλλιεργώντας μια εγκαρδιότητα και μια
κουλτούρα ενσωμάτωσης των νέων μελών
μας. Για αυτό ήταν συμπαθής και σεμνή και
απολάμβανε την αγάπη όλων μας.

Ανάλωσε τον εαυτό της για το σύλλογό
μας, όλη της η ζωή ήταν αφιερωμένη στον
Αττικό·γνωστή σε όλα τα ορειβατικά Σωμα-
τεία ως «η Μαρίνα του Αττικού».

Έφυγε από κοντά μας με τη συνείδηση
της ότι έχει εκπληρώσει το καθήκον της.

Η Μαρίνα ανήκε στους ανθρώπους
που δεν τους αναδεικνύουν τα αξιώματα και
οι τίτλοι αλλά η αγάπη του κόσμου. Η φυσιο-
γνωμία της θα μείνει εναργής και ζωηρή με-
ταξύ των ανθρώπων που την γνώρισαν.

Πονάμε αλλά αισθανόμαστε περήφα-
νοι για ό,τι υπήρξες· σε πείσμα του θανάτου
θα ζεις στις σκέψεις μας και στις καρδιές
μας.

του Αττικού

Νέα Μέλη
Με πολλή αγάπη καλωσορίζουμε τα νέα μας μέλη:
Εγγονόπουλο Βασίλειο, Αργυροπούλου Αστερία,
Χριστόπουλο Κώστα, Κανιαδάκη Σοφία, Λισσαίου
Ντόρα, Σκορδά Γεωργία, Βάγια Κλειώ, Ακτίδου Βά-
σω, Δεκάριστο Γιώργο, Περπινιά Κυριάκο, Λαμπρο-
πούλου Βάσω, Κατσούλια Αθηνά, Δεκάριστου Κα-
λιόπη, Σταματάκη Χρυσούλα, Λαχανά Σοφία, Πα-
πανδρέου Νικολίτσα, Αυγεροπούλου Ελευθερία,
Παραμάνα Μαρία, Δασκαλάκη Άντα, Γεροντέλη Τζέ-
λα, Μπαρακάρη Ευάγγελο, Τζιράκη Φωτεινή, Βαλα-
βάνη Χάρη, Κουλοχέρη Αθηνά, Σιώζιου Νικολέττα,
Τσιρώνη Πόπη, Καρβούνη Σωτηρία, Νικολαΐδη Γε-
ώργιο, Μπλάζη Μαρία, Αναγνωστοπούλου Ματίνα,
Χριστοπούλου Έφη, Μανδέλο Ιωάννη, Μανδέλου
Ρένα, Τρύπου Ελένη και Παππά Νίκη.

Με θλίψη μας μάθαμε το θάνατο της μητέρας
του αγαπητού μας μέλους Νίκης Παγιατάκη.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

«Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας» Φωτογραφία: Μαριαλένα Δράκου

«Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών» Φωτογραφία : Χριστίνα Δούκα
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Μισό αιώνα στον «ΑΤΤΙΚΟ» 1962-2012

Του Κωστα Πολιτη

Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων
από την εγγραφή μας ως μέ-
λους του «ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙ-

ΛΟΥ», έκρινα σκόπιμο να κάνω μια
σύντομη αναδρομή.

Στην Αθήνα εγκαταστάθηκα τον Ια-
νουάριο του 1962, προερχόμενος από
το Κάιρο όπου γεννήθηκα. Στο Κάιρο
ήμουν μέλος τριών Ελληνικών Σωματεί-
ων με ευρύ κύκλο γνωριμιών και ξαφνι-
κά βρέθηκα στην Αθήνα, παντελώς απο-
γυμνωμένος, άγνωστος μεταξύ αγνώ-
στων. Αφού εξασφάλισα εργασία, ευτυ-
χώς χωρίς μεγάλη δυσκολία, έπρεπε τώ-
ρα να βρω κάποια λύση για την ψυχαγω-
γία μου, που είχε περιοριστεί σε άσκο-
πες βόλτες στην περιοχή Ζαππείου και
Πεδίου του Άρεως.

Σκέφθηκα λοιπόν ότι κάποιο εκ-
δρομικό Σωματείο θα μπορούσε να
μου καλύψει το μεγάλο αυτό κενό και
εδώ στάθηκα τυχερός αφού, μέσω κά-
ποιου φίλου, πληροφορήθηκα για τον
«ΑΤΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ» και χωρίς καθυστέ-
ρηση επισκέφθηκα το εντευκτήριό του

για να δηλώσω συμμετοχή στην πρώτη
προγραμματισμένη εκδρομή. Αμέσως
μετά, τον Μάιο του 1962, εντάχθηκα
στη δύναμη των μελών του.

Από τότε συνέχισα ανελλιπώς τις
εκδρομές μου με τον «ΑΤΤΙΚΟ ΟΜΙ-
ΛΟ», αρχικά τουριστικές, αφού η σκέ-
ψη και μόνο της πολύωρης πεζοπο-
ρίας στις ορειβατικές με φόβιζε. Χρει-
άστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια για να πά-
ρω τη μεγάλη απόφαση και δειλά - δει-
λά να συμμετάσχω σε ορειβατική που
είχε προορισμό την πανέμορφη ΠΑΡ-
ΝΗΘΑ.

Η πρώτη μου εμπειρία ήταν εν-
θαρρυντική με αποτέλεσμα να συνεχί-
σω κανονικά και για πολλά χρόνια τις
ορειβατικές εκδρομές, πολλές μάλιστα
διήμερες, σε χιονισμένα βουνά με δια-
νυκτέρευση στα ζεστά καταφύγια, όπου
το βράδυ δίπλα στο τζάκι είχαμε ευχά-
ριστη ατμόσφαιρα με φασολάδα ή τρα-
χανά, κρασάκι και τραγούδια.

Οφείλω να ομολογήσω ότι με τις

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ορειβατικές εκδρομές είδα πολλά οφέ-
λη, αφού, εκτός από την απολαυστική
ορεινή φύση, με σκληραγώγησαν, μου
αναπτέρωσαν την αυτοπεποίθηση και
με έκαναν να βλέπω τη ζωή από την
καλή της πλευρά. Δεν θα ξεχάσω το
περιστατικό που έζησα σε μία από τις
πρώτες μου ορειβατικές εκδρομές,
όταν η αρχηγός έχασε το μονοπάτι και
χρειάστηκε να περιπλανηθούμε για μι-
σή περίπου ώρα. Ζήτησε συγγνώμη
για την ταλαιπωρία και πήρε από μία
φυσιολάτρισσα την εξής ωραία απάν-
τηση: «Εμείς πρέπει να σας ευχαριστή-
σουμε που μας δώσατε τη δυνατότητα
ν' απολαύσουμε για μισή επί πλέον
ώρα την υπέροχη αυτή φύση».

Θυμάμαι στις δεκαετίες του ‘60
και του ‘70 την αθρόα συμμετοχή με-
λών και φίλων σ' όλες τις εκδρομές
του «ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ», όπου έπρε-
πε κανείς να δηλώσει πολύ εγκαίρως
συμμετοχή για να εξασφαλίσει θέση.
Ακόμα και οι τετραήμερες - πενθήμε-
ρες Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλι-
νές εκδρομές είχαν σχεδόν πάντοτε
πληρότητα. Σε κάποιες απ' αυτές είχα
την τύχη να είμαι αρχηγός, όπου μετά
από μερικά ανέκδοτα και τραγούδια
που έλεγα στο μικρόφωνο, κατέληγα
στο γνωστό Αιγυπτιακό τραγούδι «ΤΟ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ». Αποτέλεσμα ήταν λοι-
πόν να μου μείνει η προσωνυμία «Ο
ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ».

Δεν θα ξεχάσω επίσης και τα ανε-
πανάληπτα Σαββατοκύριακα στο ΝΙΜ-
ΠΟΡΙΟ, ΦΥΓΙΑ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ, όπου διανυκτερεύαμε στην
παραλία μ' ένα στρωσίδι και μια κου-
βέρτα. Εδώ αξίζει να αναφέρω ένα κω-

μικοτραγικό περιστατικό στον ΑΓ. ΓΕ-
ΩΡΓΙΟ με ήρωα τον φίλο μου Χαλκέα
που είχε φέρει μία φουσκωτή βάρκα
για να κάνει το βάπτισμά της την επο-
μένη. Αφού έγινε λοιπόν το βάπτισμα
με το όνομα «ΠΑΛΑΒΩ», μπήκε στη
βάρκα με μια φίλη μας για την πρώτη
βόλτα. Κουπιά δεν υπήρχαν και τη θέ-
ση τους πήραν οι ρακέτες. Μόλις όμως
απομακρύνθηκαν λίγα μέτρα από την
παραλία, έπεσαν σε δυνατό ρεύμα που
τους παρέσυρε και τους πήγαινε όλο
και πιο μακριά. Ακυβέρνητη πλέον η
κακομοίρα «Η ΠΑΛΑΒΩ», με τα κου-
πιά - ρακέτες σε πλήρη αχρηστία,
έπλεε έρμαιη της τύχης της. Χρειάστη-
κε πλεούμενο για να τους φέρει πίσω.
Ήταν η τιμωρία της «ΠΑΛΑΒΩ» στο
νονό της, τον Χαλκέα, που της έδωσε
αυτό το όνομα.

Από τις εκδρομές του «ΑΤΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ» είχα και την ευκαιρία να κά-
νω πολλές φιλίες που μου άνοιξαν νέ-
ους ορίζοντες και έδωσαν στη ζωή μου
έναν επιπλέον τόνο. Αυτές είναι μερικές
από τις πολλές αναμνήσεις που μου
άφησε ο μισός αιώνας ζωής στον «ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ».

Τον περασμένο Νοέμβριο ο «ΑΤ-
ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» γιόρτασε τα 80 του
χρόνια, που εύχομαι να τα υπερεκατο-
στήσει, με μια ποικιλόμορφη και συγ-
κινητική βραδιά, όπου έγινε και απο-
νομή διπλωμάτων στα παλιά μέλη. Τι-
μήθηκα κι εγώ μ' ένα τέτοιο δίπλωμα
που κορνιζάρισα και ανάρτησα δίπλα
στο γραφείο μου, για να μου θυμίζει
για πάντα τον «ΑΤΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ» που
διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη ζωή
μου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Απόκριες στον Τύρναβο» Φωτογραφίες : Βασίλης Εγγονόπουλος
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ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ  ΣΜΟΛΙΚΑΣ  ΒΔ  2
Σάββατο 30 Ιουνίου  Δευτέρα 2 Ιουλίου

Σαββάτο: Αναχώρηση στις 8.00 για Ιωάννινα, Κόνιτσα, Αγ. Παρασκευή με ενδιάμεσες στάσεις. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Εάν υπάρχει δυνατότητα, επίσκεψη και φαγητό στη Σαμαρίνα.
Κυριακή: Νωρίς το πρωί αναχώρηση για Προφ. Ηλία από όπου θα πραγματοποιηθεί η ανάβαση για το Σμό-
λικα, Δρακόλιμνη [Υψόμ. 2250]. Ώρες πορείας έως τη Δρακόλιμνη περίπου 3.30. Επιστροφή από το ίδιο
μονοπάτι. Σύνολο ολόκληρης της πορείας 6 ώρες.
Δευτέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Ιωάννινα, επίσκεψη του νησιού, εφόσον είναι δυνατόν, και επι-
στροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ  –  ΔΡΕΠΑΝΟ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  «ΟΙΔΙΠΟΥΣ  ΤΥΡΑΝΝΟΣ» ΣΟΦΟΚΛΗ
Σάββατο 7 Ιουλίου  Κυριακή 8 Ιουλίου

Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.00 για το Δρέπανο με στάση για καφέ. Άφιξη στο ξενοδοχείο «Eden Beach
Πλάκα» στην παραλία Δρεπάνου. Μπάνιο, φαγητό και στη συνέχεια τακτοποίηση στα δωμάτια για ξεκούρα-
ση. Το βράδυ, γύρω στις 7 μμ. αναχώρηση όσων έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν την παράσταση
στο θέατρο Επιδαύρου. Παρακαλούμε με τη δήλωση συμμετοχής να δηλώνετε αν θέλετε και εισιτήριο για
την παράσταση.
Κυριακή: Πρωινό ελεύθερο για μπάνιο και ξεκούραση. Το απόγευμα, επιστροφή μέσω Ναυπλίου. 

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλο το μήνα Αύγουστο. 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 15
Ιουλίου.

]ΑΝΔΡΟΣ
Παρασκευή 21  Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή: Αναχώρηση το απόγευμα από τη Ραφήνα, άφιξη στην Άνδρο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Σάββατο : Πεζοπορία από το Κόρθι στη Χώρα. Όσοι δεν πεζοπορήσουν μπορούν να επισκεφθούν το μονα-
στήρι του Αγ. Παντελεήμονα. Συνάντηση των 2 ομάδων στη Χώρα και το βράδυ παραδοσιακό γλέντι.
Κυριακή : Επίσκεψη στα μουσεία της Χώρας και επιστροφή στη Ραφήνα.
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ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ  –  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΥΒΟΙΑ
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για την όμορφη παραλία του Λιμνιώνα που «βλέπει» προς το Αιγαίο. Μπάνιο, φαγητό
και το απόγευμα επιστροφή.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
ΑΙΓΙΝΑ

Κυριακή 7 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 7.30 από Πειραιά. Επίσκεψη του ναού της Αφαίας, της Παλαιοχώρας και του μικρού «Μυ-
στρά» με τα βυζαντινά εκκλησάκια μέσα από μονοπάτια της ορεινής Αίγινας. Το απόγευμα επιστροφή στον
Πειραιά.

ΠΑΡΑΛΙΑ  ΑΛΥΚΕΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κυριακή 14 Οκτωβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για τις Αλυκές. Μπάνιο, φαγητό και όσοι επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν
ανάβαση στο Κορομπίλι. Το απόγευμα επιστροφή.

ΜΟΝΗ  ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ   ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ  ΒΔ  1
Κυριακή 21 Οκτωβρίου

Αναχώρηση στις 7.30 για τη Μονή Κερνίτσας. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει πεζοπορία μέσα
από το δάσος με κατεύθυνση το χωριό Μαγούλιανα (πορεία 3-4 ώρες). Οι υπόλοιποι εκδρομείς θα παρα-
μείνουν στη Μονή για επιτόπιες διαδρομές. Αργότερα θα αναχωρήσουν για το χωριό Μαγούλιανα. Στην
επιστροφή μικρή στάση για καφέ στο Λεβίδι και επιστροφή στην Αθήνα

ΚΟΣΜΑΣ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Σάββατο 27  Κυριακή 28 Οκτωβρίου

Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.00 για Άστρος, Τυρό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη της μονής Πα-
ναγίας της Έλωνας και μετάβαση στο ιστορικό χωριό Κοσμάς (κέντρο της Τσακωνιάς).
Κυριακή : Αναχώρηση για Καστάνιτσα. Φαγητό, και επιστροφή στην Αθήνα.

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Κυριακή 4 Νοεμβρίου
Αναχώρηση τις 8.00 για Θερμοπύλες, Δαμάστα, Ηράκλεια και γέφυρα Ασωπού από όπου ξεκινά η πορεία.
Από αγροτικό δρόμο και στη συνέχεια από μονοπάτι διασχίζουμε το φαράγγι του Ασωπού μέσα σε πλούσια
βλάστηση. Άφιξη στον παλιό σταθμό Ασωπού, φαγητό και επιστροφή από το ίδιο μονοπάτι. Ώρες πορείας 4.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 7.00 μμ προβολή διαφανειών (slides) από τον κ. Κώστα Πολίτη
με θέμα «Η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Βόρεια Γαλλία κατά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο».

9

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

teuxos_215_Layout 3  22/06/2012  12:36 ΠΜ  Page 9



10

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΗ  -  ΒΥΤΙΝΑ  (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ)  ΒΔ  1
Κυριακή 11 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00. Οι πεζοπόροι θα κατέβουν στο χωριό Ελάτη και θα πεζοπορήσουν μέσα από το δάσος
για την Βυτίνα (πορεία 3 ώρες. Η διαδρομή είναι εύκολη και ενδείκνυται για όλους). Οι υπόλοιποι εκδρομείς
θα μεταβούν στην Βυτίνα. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα. 

ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ   ΚΑΜΠΙΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ
Κυριακή 18 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Στενή Ευβοίας. Ανεβαίνουμε με το πούλμαν στο διάσελο και βαδίζουμε στους
πρόποδες του Ξεροβουνίου και από εκεί κατεβαίνουμε στα Καμπιά. Ωρες πορείας 4. Όσοι δεν πεζοπορή-
σουν μπορούν να παραμείνουν στη Στενή ή στα Καμπιά. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ  (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ)
Κυριακή 25 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Ελευσίνα. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο. Το μεσημέρι φα-
γητό σε ταβερνάκι της περιοχής. Περίπατοι στην περιοχή, καφές και επιστροφή το απόγευμα.

ΟΡΕΙΝΗ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ  (ΠΛΑΤΑΝΟΣ  -  ΑΡΑΧΩΒΑ)
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου - Κυριακή 2 Δεκεμβρίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο.

Δ E K E Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΚΟΡΩΝΕΙΑ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ) ΒΔ 1+

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου
Αναχώρηση 8.00 για την Μονή Ευαγγελιστρίας. Η πεζοπορική ομάδα θα ξεκινήσει από τη Μονή με κατεύ-
θυνση την Κορώνεια (πορεία 4 5 ώρες). Οι υπόλοιποι εκδρομείς θα παραμείνουν για λίγο στη Μονή και θα
μεταβούν στην Κορώνεια. Το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα.

ΠΑΡΝΗΘΑ
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Πάρνηθα, Καταφύγιο Μπάφι, Μόλα. Λίγο πιο πάνω από το καταφύγιο στο Μπά-
φι θα πάρουμε το περιφερειακό μονοπάτι του κεντρικού δρυμού της Πάρνηθας και σε 40 λεπτά περίπου θα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 7.00 μμ παρουσίαση από την κα Πόπη Κρητσωτάκη με θέμα
«Ζορζ Μπρασένς (Georges Brassens), ο περιθωριακός γάλλος συνθέτης, ποιητής, ερμηνευτής της δε-
καετίας του ‘60. Ένας θρύλος του γαλλικού τραγουδιού». 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 7.00 μ.μ. προβολή διαφανειών (slides) από τον κ. Κώστα Πινάτση
με θέμα «Κρουαζιέρα στο Ρήνο».
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φτάσουμε στη Μόλα. Από εκεί μέσω μονοπατιού ή δασικού δρόμου σε 1.30 ώρες θα φθάσουμε στον Αγ. Γε-
ώργη και στο φρούριο του Λοιμικού (αρχαία φρυκτωρία). Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο έως τη Μόλα,
όπου θα μας περιμένει το αυτοκίνητο για την επιστροφή μας στην Αθήνα. Συνολική διάρκεια πορείας 3.30
ώρες.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Πληροφορίες στο Σύλλογο.

ΒΙΛΙΑ  ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ - ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
Κυριακή 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

Αναχώρηση στις 8.30 για Βίλια από όπου η ορειβατική ομάδα θα πραγματοποιήσει πορεία προς το καταφύ-
γιο. Οι λοιποί εκδρομείς θα μεταβούν στο Πόρτο Γερμενό για την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων. Το από-
γευμα συνάντηση με την ορειβατική ομάδα στα Βίλια και επιστροφή στην Αθήνα.

Επιτέλους είδαμε άσπρη μέρα!!! Στην
κατάλευκη, χιονισμένη Φλώρινα, με
θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Τη

νύχτα όμως της 23ης προς 24η Δεκεμβρίου
κανείς δε φοβάται το κρύο. Οι φωτιές... στο
χιόνι τους ζεσταίνουν όλους. Πύργοι από ξύ-
λα φουντώνουν στις δώδεκα το βράδυ. Η με-
γαλύτερη φωτιά στήνεται στην Πλατεία
Ηρώων. Κεράσματα - τσίπουρα - γλέντι - χο-
ρός γύρω από τις φωτιές. Οι «Αττικοί» φυσι-
κά πρώτοι και καλύτεροι να χορεύουν με
τους ζεστούς ήχους των χάλκινων μέχρι αρ-
γά.

Οι φλωρινιώτικες φωτιές, οι κλαδα-
ριές, είναι πανάρχαιο έθιμο που έχει τις ρί-
ζες του σε παγανιστικές πυρολατρικές τελετές
προχριστιανικής εποχής. Ήταν προάγγελοι
της άνοιξης. Το έθιμο σταδιακά εκχριστιανί-
στηκε και ταυτίζεται  πλέον με τη φωτιά που
άναψαν οι βοσκοί στη φάτνη του Χριστού,
σύμβολο του φωτός και της σωτηρίας.

Στην πρωινή βόλτα συναντήσαμε πα-
λιά μαγαζάκια, γραφικά καφενεία και παντο-
πωλεία μιας άλλης εποχής. Η καλύτερη βόλ-
τα όμως είναι πλάι στο ποτάμι, τον Σακουλέ-

βα, που διασχίζει την πόλη. Τοπίο αγγελο-
πουλικό, μελαγχολικό, κτήρια νεοκλασικά
και άλλα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής,
φτιαγμένα από συμπαγές τούβλο, πέτρα και
ξύλο, χρωματισμένα με πράσινο ή μπλε, θυ-
μίζουν μεσοπόλεμο.

Ανεβήκαμε στο λόφο του Αγ. Παντελεή-
μονα όπου υπάρχουν ερείπια πόλης της κλα-
σικής εποχής. Το χιόνι φέρνει άσπρες μέρες,
αλλά δε μας επιτρέπει να δούμε τις αρχαιότη-
τες. Το σούρουπο όμως απολαύσαμε από
ψηλά την πόλη να ανάβει τα φώτα της και να
γίνεται πάλι παραμυθένια. 

Πολύ κοντά στη Φλώρινα βρίσκεται το
χωριό Πισοδέρι με το χιονοδρομικό κέντρο
της Βίγλας. Τα χιονισμένα δένδρα μοιάζουν
με στολίδια χριστουγεννιάτικου δένδρου. Δι-
θέσιοι εναέριοι αναβατήρες μας ανεβάζουν
στην κορυφή από όπου η θέα σου κόβει την
ανάσα. Οι τηλεφωνικές κεραίες έχουν μετα-
τραπεί σε κρυστάλλινους πύργους. 

Στη Μικρή Πρέσπα, μέσω πλωτής γέ-
φυρας, περάσαμε στο νησάκι του Αγ. Αχιλ-

Χριστούγεννα στη Φλώρινα

της Μαριας Μπιτρα-Συριγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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λείου. Η ομώνυμη τρίκλιτη βασιλική, ερει-
πωμένη σήμερα, κτίστηκε από το Βούλγαρο
ηγεμόνα Σαμουήλ στα χρόνια  986-990. Για
την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε οικο-
δομικό υλικό από κτίσματα αρχαίας πόλης.

Οι λίμνες των Πρεσπών αποτελούν
υγρά σύνορα της Ελλάδας με τη FYROM και
την Αλβανία. Στον παραδοσιακό οικισμό
Ψαράδες κάποιοι τολμη-
ροί από εμάς κάνουν
βαρκάδα στη λίμνη και
θαυμάζουν τα ασκηταριά,
ενώ οι «βολεμένοι» απο-
λαμβάνουν στα εστιατό-
ρια τα γριβάδια της λί-
μνης.

Στο εντυπωσιακό
διατηρητέο χωριό Νυμ-
φαίο με τα πέτρινα σπίτια
μια επίσκεψη δεν αρκεί.
Εμείς μπορέσαμε να δού-
με τη Νίκειο Σχολή, μνη-
μείο της αρχιτεκτονικής
παράδοσης.

Στο καταφύγιο της
Καφέ Αρκούδας, μέσα σε
δάσος οξιάς, μερικοί εί-
δαν μια αρκουδίτσα. Οι υπόλοιποι αποφασί-
σαμε, θέλοντας να αποφύγουμε τις χιονο-
τσουλήθρες, ότι οι αρκούδες κοιμούνται και
δε φτάσαμε  στο δάσος.

Στη θέση Αγραπιδιές, σε περιφραγμέ-
νο δασικό καταφύγιο, φιλοξενούνται κακο-
ποιημένοι λύκοι. Μέλη της οργάνωσης Αρ-
κτούρος μας ενημέρωσαν για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν στα ζώα. Γιατί μου φάνηκε
λυπημένος ο καημένος ο λύκος; Πού είναι το
πονηρό άγριο ζώο της Κοκκινοσκουφίτσας; 

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων,
όσοι είχαν διαβατήριο ή ταυτότητα «καινού-
ρια» (οι «ξεχασιάρηδες» έχασαν) πέρασαν τα

σύνορα της FYROM και επισκέφτηκαν το
Μοναστήρι (σημερινό Μπίτολα). Πόλη κα-
τοικημένη από την αρχαιότητα (αρχαία Ηρά-
κλεια) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ανά
τους αιώνες με κορύφωση τους Βαλκανικούς
Πολέμους. Πατρίδα των κινηματογραφιστών
Μανάκη, με παλιά νεοκλασικά αρχοντικά,
την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου και πολλά
άλλα πολιτιστικά μνημεία.

Στην επιστροφή βλέπουμε τη Σιάτιστα,
πόλη που γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο και
19ο αιώνα παράγοντας γουναρικά, υφαντά
και κρασί.

Θα νομίζει κανείς ότι με τόσα χιλιόμε-
τρα το ταξίδι θα ήταν κουραστικό. Χα !!!
Υπάρχουν οι φίλοι  που φροντίζουν για παι-
χνίδια με παροιμίες, ετοιμάζουν εύθυμες,
χαριτωμένες «ραδιοφωνικές» εκπομπές και
δεν καταλαβαίνεις πώς περνά η ώρα.

Πώς θα χαρακτήριζα τη χριστουγεννιά-
τικη εκδρομή; Άριστα οργανωμένη, πλούσια
σε εικόνες, πληροφορίες, μνήμες ιστορικές,
ήχους, μυρωδιές, γεύσεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου Φλώρινας» 

Φωτογραφία: Δημήτρης Συρίγος
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«Κύθηρα» Φωτογραφία : Αφροδίτη Μιχαήλ

«Στη Χώρα Κυθήρων» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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12 -  16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012

Πάσχα  στα Κύθηρα της Χριστiνας Δοyκα

Εις πείσμα του γνωστού τραγουδιού,
εμείς τα Κύθηρα και τα βρήκαμε και τα ευχαρι-
στηθήκαμε.

Πολύωρο το ταξίδι μας αλλά άξιζε τον
κόπο. Το νησί, από τα κύματα του οποίου γεν-
νήθηκε η Αφροδίτη, μας υποδέχτηκε κατα-
πράσινο, λουλουδιασμένο, καλυμμένο από
ένα φωτεινό, κίτρινο χαλί.

Από την έδρα μας στην Αγ. Πελαγία ξε-
κίνησαν οι εξορμήσεις και οι επισκέψεις μας
σε πολλά σημεία του νησιού.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο πρώτος προ-
ορισμός μας ήταν η Χώρα, η πρωτεύουσα των
Κυθήρων, χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου
που εποπτεύει όλη τη γύρω θαλάσσια περιο-
χή προσφέροντας υπέροχη θέα. Έντονη η
γραφικότητά της με σπίτια χτισμένα το ένα
κοντά στo άλλο με τη λιτή νησιώτικη αρχιτε-
κτονική, δρόμοι στενοί με καμάρες που κρύ-
βουν μικρά καφενεία με ωραία θέα στο γαλά-
ζιο.

Στον περίπατό μας δεν παραλείψαμε να
επισκεφθούμε και καταστήματα με τουριστικά
είδη, τα οποία παρουσιάζουν μια χαρούμενη
πολύχρωμη εικόνα με κύριο χρώμα το κίτρι-
νο, που οφείλεται στην αφθονία του τοπικού
φυτού με το μεγαλεπήβολο όνομα sempreviva
(ζει για πάντα !) και κοσμεί τα παντός είδους
χειροτεχνήματα που προσφέρουν τα μαγαζιά.

Η κορυφή του λόφου όπου βρίσκεται η
Χώρα στεφανώνεται από τα τείχη του ενετικού
κάστρου που χτίστηκε το 1503 στα  ερείπια
προγενέστερης βυζαντινής οχύρωσης του
1150. Τείχη και μισογκρεμισμένα κτίσματα,
μάρτυρες ενός μακρινού παρελθόντος, σήμε-
ρα σιωπηλά, ζωντανεμένα από τα βήματα των
επισκεπτών και τα ανοιξιάτικα αγριολούλου-
δα. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Ξεχωρίζει

το Καψάλι, επίνειο της Χώρας, με το γραφικό
λιμάνι του που χωρίζεται στα δύο από μια μι-
κρή χερσόνησο. Εκεί φθάσαμε μετά από μια
μικρή πορεία για να απολαύσουμε το μεσημε-
ριανό μας φαγητό.

Σκεφτήκαμε ότι μετά το φαγητό είναι
απαραίτητος ένας καφές. Έτσι συνεχίσαμε τη
βόλτα μας και καταλήξαμε στον Αυλέμονα, μι-
κρό παραθαλάσσιο οικισμό με φυσικό λιμάνι,
όπου εκτός από τον καφέ τιμήσαμε δεόντως
τα, πραγματικά, γευστικότατα γλυκά του κου-
ταλιού που πρόσφερε το κατάστημα, χωρίς
τον ψυχρό υπολογισμό σε θερμίδες. Απόλαυ-
ση ολοκληρωμένη ! και χωρίς τύψεις.

Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής,
επειδή κάποιες πληροφορίες ντόπιων μας ξε-
σήκωσαν τα μυαλά, ότι δηλαδή αξίζει να πα-
ρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο στη Χώρα, η
ομάδα μας χωρίστηκε και κάποιοι πήγαμε με
ταξί στη Χώρα, ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν
στην Αγ. Πελαγία. Πάντως όλοι τελικά μείναμε
ευχαριστημένοι.

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί επισκε-
φθήκαμε τον Ποταμό, το μεγαλύτερο χωριό
του νησιού που είναι και το εμπορικό κέντρο
του. Στην όμορφη πλακόστρωτη πλατεία με τα
πεύκα χαζέψαμε ένα μικρό παζάρι με λουλού-
δια, ζαρζαβατικά και άλλα τοπικά προϊόντα
και χαθήκαμε για λίγο μέσα στα στενά δρομά-
κια του φωτογραφίζοντας παλιά αρχοντικά
που μαρτυρούν την ακμή του οικισμού σε πα-
λαιότερες εποχές.

Συναντηθήκαμε στην άκρη του χωριού
με το «σκληρό» κομμάτι του Αττικού, που είχε
ξεκινήσει πιο πριν για μια μεγάλη πορεία και
όλοι μαζί με οδηγό τη φίλη και παλιό μέλος
του Αττικού, την Ιωάννα Πετροπούλου, περ-
πατήσαμε αρκετές ώρες και φτάσαμε, περίπου
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στα πρόθυρα της κατάρρευσης, σε ένα όμορ-
φο χωριό, τον Καραβά, του οποίου το κυριό-
τερο αξιοθέατο είναι η πηγή του Αμίρ Αλή,
κρυμμένη κάτω από σκιερά πλατάνια. Η τοπο-
θεσία ονομάστηκε έτσι γιατί εδώ, σύμφωνα με
την παράδοση, δολοφονήθηκε ένας τούρκος
φοροσυλλέκτης. Εκεί μας περίμενε μια έκ-
πληξη· ο ξενοδόχος μας μάς πρόσφερε γεύμα
με τυρόπιτα, ψωμί, τυρί, ελιές, σαλάτα, χαλ-
βά, κρασί και τσίπουρο τα οποία καταβροχθί-
σαμε με άπειρη ευχαρίστηση, καθώς αντάμει-
ψαν την κούρασή μας μετά από την πολύωρη
πορεία.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την επίσκε-
ψή μας στη Μονή Μυρτιδιώτισσας. Η τοπο-
θεσία όπου βρίσκεται η μονή -χωρίς μονα-
χούς σήμερα- είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους. Εξαιρετική η αρχιτεκτονική του μονα-
στηριού που ιδρύθηκε τον 14ο αι. στο σημείο
όπου βρέθηκε μια εικόνα της Παναγίας, που
αποτελεί το πιο ιερό προσκύνημα του νησιού.

Το βράδυ Ανάσταση στην εκκλησία της
Αγ. Πελαγίας και πασχαλινό δείπνο στο ξενο-
δοχείο με το απαραίτητο τραγούδι και χορό με

προεξάρχοντα τον φίλο μας τον Μανώλη.
Κυριακή του Πάσχα. Το έθιμο του οβε-

λία στις δόξες του. Οι σούβλες στήθηκαν κατά
μήκος της παραλίας και όλοι, λίγο-πολύ,
έπαιξαν με ζήλο το ρόλο του «πεπειραμένου»
ψήστη αναπνέοντας τη γαργαλιστική κνίσσα
και προσδοκώντας σε ένα καλό κοψίδι. Με το
πέρας του ψησίματος επιπέσαμε σαν ακρίδες
στο σώμα του αρνιού και σε ελάχιστο χρόνο
δεν είχαν απομείνει παρά τα κόκαλα. Το τσί-
πουρο και το κρασί τόνωσαν την εορταστική
ατμόσφαιρα και το γλέντι συνεχίστηκε με
όμορφους παραδοσιακούς χορούς από την
τοπική χορευτική ομάδα από την οποία παρέ-
λαβαν τη σκυτάλη οι Αττικοί που με τη γνωστή
ακόρεστη ζωντάνια -ζωή να έχουμε- και με τη
συνοδεία μουσικού συγκροτήματος συνεχί-
σαμε το γλέντι μέχρι το απόγευμα.

Όμορφο Πάσχα με πολλές εικόνες,
ακούσματα, μυρωδιές και καλή διάθεση. Γέ-
μισε η ψυχή μας. Στην επιστροφή μάς συν-
τρόφεψε η μορφή της Αφροδίτης που αναδύε-
ται αιώνια και άφθαρτη από τη θάλασσα του
όμορφου νησιού.

«Κύθηρα, στην κρήνη του Αμίρ Αλή» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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«Κύθηρα» Φωτογραφία από Δημήτρη Συρίγο

«Μαίναλο» Φωτογραφία: Ρόζα Αφεντάκη
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«Χιλιαδού» Φωτογραφία από το Βασίλη Εγγονόπουλο

«Άγραφα» Φωτογραφία από τον Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο
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ΗΆννα μου ζήτησε να γράψω κάτι για το πε-
ριοδικό του «Αττικού Ομίλου». Είναι δύ-
σκολο να γράψει κανείς για ένα θέμα που

δεν το έχει ζήσει. Αλλά μπορείς να χαλάσεις το χα-
τίρι της Άννας;

θα γράψω λοιπόν. Πρώτα-πρώτα για να εξο-
μολογηθώ την αμαρτία μου: Δεν έχω μυηθεί στον
εκδρομισμό. Όχι γιατί δεν μ' αρέσει η φύση, αλλά
γιατί μ' αρέσει ο ύπνος. Το πρώτο καθήκον του εκ-
δρομέως, βλέπεις, είναι να ξυπνάει νωρίς, πριν
ακόμα το γλυκοχάραγμα της αυγής διαλύσει τις τε-
λευταίες σκιές της νύχτας. Και αυτή ακριβώς είναι
η πιο γλυκιά ώρα του ύπνου. Όχι πως δεν ξυπνάς.
Ξυπνάς, αλλά πώς να σηκωθείς; Έπειτα δεν είχα
εκδρομικές συναναστροφές. Και το ψώνιο κάθε αν-
θρώπου είναι ζήτημα συναναστροφής. Αν μπλέξεις
με ερασιτέχνη ψαρά, θα γίνεις ψαράς. Αν κάνεις
παρέα με κυνηγό, θ' αρπάξεις κι' εσύ το τουφέκι.
Αν συνάψεις φιλία με φίλο του πρασίνου της πρά-
σινης τραπέζης, θ' ανοίξεις παρτίδες με το ρήγα, κι'
αν ο καλός σου θεός σε ρίξει στην αγκαλιά μιας πα-
ρέας που παίρνει τα βουνά, τα δάση και τ' ακρογιά-
λια, θα γίνεις κι' εσύ εκδρομεύς. Εγώ δεν είχα αυτή
την τύχη. Όλοι οι φίλοι μου ήταν υπναράδες. Φαί-
νεται όμως ότι είχα υποσυνείδητα κάποια αγάπη
προς τη φύση, γιατί συχνά έλεγα στους φίλους μου:

- Βρε παιδιά, δεν πάμε καμιά εκδρομούλα κι'
εμείς;

Και η απάντηση ήταν στερεότυπα η ίδια:
Τι λες αδελφέ! Μια Κυριακή περιμένω να

χορτάσω ύπνο.
Έτσι συναντιόμαστε την Κυριακή το βράδυ,

μόλις ξυπνούσαμε από τον πρωινό μας ύπνο. Τις
βραδινές ώρες βλέπαμε τα λεωφορεία και τα κα-
μιόνια να γυρίζουν από τις εξοχές και ν' αδειάζουν
εκδρομείς, και λέγαμε με ειρωνικό ύφος :

- Μωρέ ψώνιο πού το ‘χουν!
Τους λυπόμαστε τους καημένους. Αλλά τα

ευχαριστημένα και γελαστά τους πρόσωπα, το κέφι
τους, τα τραγούδια τους έδειχναν πως δεν ήταν αυ-

τοί που άξιζαν τον οίκτο. Ίσως, κατά βάθος, τους ζη-
λεύαμε.

vvv

Αλλά δεν είχα κι' ευχάριστες αναμνήσεις
από τη μικρή κι' ασήμαντη εκδρομική μου ιστορία.
Η πρώτη ανάμνηση είναι αυτή:

Νεαροί ακόμα μαθητές του Γυμνασίου είχα-
με σκαρώσει ένα σύλλογο με εκδρομικό σκοπό,
θυμάμαι και τον τίτλο του: «ΟΦΝΑ», που σημαίνει
νομίζω: Όμιλος Φυσιολατρών Νέων Αθηνών. Εί-
μαστε καμιά εικοσιπενταριά! Και -φυσικά- είχαμε
διαιρεθεί σε δυο κόμματα. Είχαμε δυο φιλόδοξα
μέλη που ηγούντο των αντιπάλων παρατάξεων κι'
επεδίωκαν λυσσωδώς τον τίτλο του Προέδρου.
Έτσι, κάθε Κυριακή που έπρεπε να τη χρησιμοποι-
ούμε για εκδρομές, ο «ΟΦΝΑ» είχε γενική συνέ-
λευση με τους σχετικούς λόγους, τις αγορεύσεις, τις
αντεγκλήσεις, τις ψηφοφορίες και τις αλλαγές συμ-
βουλίων. Οχτώ μήνες έζησε αυτός ο λαμπρός φυ-
σιολατρικός Σύλλογος. Σ' αυτό το διάστημα έκανε
είκοσι δύο συνελεύσεις και ... καμιά εκδρομή! Αι-
ωνία του η μνήμη.

vvv

Άλλη ανάμνηση! Κάποιος φίλος μου, λίγα
χρόνια αργότερα, μου έφαγε το μυαλό για εκδρομή!
Το ανέβαλα δυο-τρεις φορές. Ένα Σάββατο βράδυ
ήρθε αποφασισμένος:

- Αύριο πάμε εκδρομή ! Αν δεν έρθεις ,θα κό-
ψουμε και την καλημέρα.
- Οι δυο μας;
- Όχι. Πάει ένας Σύλλογος, οπού ανήκουν κάτι
γνωστοί μου, θάχουμε παρέα.
- Και πού θα πάμε;
- Στη Λούτσα.
Ήταν η εποχή που η Λούτσα είχε την ακμή της.
- Θάρθω στις πέντε το πρωί να σε πάρω. Νάσαι
έτοιμος.

Δεν ήμουν. Άλλα ετοιμάστηκα. Πήγαμε στον
τόπο της εκκινήσεως. Η παρέα του φίλου μου όμως
δεν ήρθε. Φυσικά δεν παραιτηθήκαμε από το σκο-
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Πώς δεν έγινα εκδρομεύς

του Παν. Παπαδουκα
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πό μας. Μια που είχαμε πάρει την απόφαση να πά-
με εκδρομή, θα πηγαίναμε οπωσδήποτε. Φθάσαμε
στη Λούτσα. Οι συντροφιές σκόρπισαν κι’ εμείς
μείναμε μονάχοι. Πιάσαμε ένα τραπέζι, καθίσαμε
σε δυο καρέκλες και περάσαμε όλη την ημέρα κοι-
τάζοντας τη θάλασσα, θανάσιμη πλήξη μας βάραι-
νε. Δεν είχαμε όρεξη ούτε να κουβεντιάσουμε καν.
Και η αξιοπρέπεια βέβαια δεν μας επέτρεπε να πά-
με στην πρώτη ομάδα που θα μας άρεσε και να
πούμε:

- Είμαστε χωρίς παρέα. Μας δεχόσαστε;
Αυτό θα ενοχλούσε κι εμάς κι' αυτούς. Έτσι,

λοιπόν, κύλησαν οι ώρες της πλήξης, που μας φά-
νηκαν αιωνιότης. Επί τέλους έφθασε το βράδυ και
γυρίσαμε στην Αθήνα, βαρύθυμοι και αμίλητοι.
«Περάσαμε απελπιστικά ωραία» είπα στο φίλο μου
τη στιγμή που χωρίζαμε. «Την άλλη Κυριακή μπο-
ρείς να πας μόνος σου»!

vvv

Άλλη ανάμνηση: Δυο φίλοι μου κι' εγώ. Κα-
λοκαίρι.

- Βρε αδερφέ, τους είπα μια μέρα, όλος ο κόσμος
φεύγει την Κυριακή και πάει για καθαρό αέρα.
Εμείς θα μένουμε διαρκώς κολλημένοι μεταξύ
Ομονοίας και Ζαππείου;

Συμφωνήσαμε να πάμε την Κυριακή για
πράσινο και γαλάζιο. Σαββατόβραδο τελευταία συ-
νεννόηση:

- Αύριο στις εφτά το πρωί στου Μπερνίτσα.
Εφτά, εφτάμιση, εννιά παρά τέταρτο. Μόνο

εγώ στο σημείο της συναντήσεως. Πηγαίνω στο
σπίτι του ενός! Κοιμόταν. Τον ξυπνάω. Φεύγουμε
μαζί για το σπίτι του άλλου. Κοιμόταν. Τον ξυπνά-
με. Μας ακολουθεί με μισή καρδιά.

- Πού θα πάμε :
- Στη Βουλιαγμένη. Φθάσαμε στις έντεκα και μι-
σή. Κάναμε μπάνιο, φάγαμε. Ζέστη ανυπόφορη.
- Πού θα ξαπλώσουμε λίγο;
- Στο δάσος.

Τραβήξαμε για τα δέντρα. Ξαπλώσαμε στις
ρίζες των πεύκων. Ανάμεσα από τις βελόνες ο
ήλιος περνούσε, σαν από τρυπητό. Οι πέτρες μας
τρυπούσαν την πλάτη. Μυρμήγκια. Και ζέστη, ζέ-
στη φοβερή. Οι φίλοι μου τάβαλαν μαζί μου.

Μας ξεσήκωσες στα καλά καθούμενα! Τώρα
θα κοιμόμαστε στα ωραία μας σεντόνια! Και ψηνό-
μαστε εδώ και μας τρώνε και τα μυρμήγκια. Και δεν
έχουμε και νερό να πιούμε.

Συμμεριζόμουν κι' εγώ τα αισθήματά τους.
Αλλά έπρεπε να τους ενθαρρύνω. Όταν θα βραδιά-
σει θα δροσίσει, τους λέω.

- Όταν βραδιάζει, δροσίζει και στην Αθήνα, μου
απαντούν. Πάμε να φύγουμε. Και η εκδρομή
έληξε αδόξως.

vvv

Και η τελευταία: Είχα πάει, όχι ως εκδρο-
μεύς, στον Πόρο. Είχα γοητευθεί από τη θαλάσσια
διαδρομή, από τις ομορφιές του νησιού. Διηγήθη-
κα τις εντυπώσεις μου σε τρεις φίλους και συναδέλ-
φους πού εργαζόμαστε στο ίδιο γραφείο. Τους είχα
προσηλυτίσει στην ιδέα μιας εκδρομής ως τον Πό-
ρο.

- Την Κυριακή θα πάμε, συμφωνούσαμε όλοι.
Και μιλούσαμε για την εκδρομή Δευτέρα,

Τρίτη και Τετάρτη. Κάναμε ωραία σχέδια. Αλλά,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ούτε υπαινιγμός
για την εκδρομή. Αποφεύγαμε κάθε σχετική κου-
βέντα, σαν να είμαστε συνεννοημένοι. Τη Δευτέρα,
μεταμέλεια.

- Δεν πήγαμε στον Πόρο.
- Αυτή την Κυριακή θα πάμε οπωσδήποτε.

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μακρά συζήτηση για
την εκδρομή στον Πόρο. Πέμπτη, Παρασκευή,
Σάββατο, συνωμοσία σιωπής. Την άλλη βδομάδα
επανάληψη της ίδιας ιστορίας. Ένα ολόκληρο κα-
λοκαίρι σχεδιαζόταν αυτή η τρίωρη θαλασσοπο-
ρία, χωρίς να πραγματοποιηθεί ποτέ.

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Και
όταν τώρα συναντιόμαστε καμιά φορά, κάποιος θα
πετάξει την κουβέντα για να γελάσουμε.

- Τι θα γίνει; θα πάμε στον Πόρο;
vvv

Κι' έτσι, δεν έγινα εκδρομεύς. Δεν πειράζει.
Αν είμαστε όλοι εκδρομείς, ποιος θα ‘μενε τις Κυ-
ριακές για να φυλάει την Αθήνα;

[Από το υπ’ αρ.9 τεύχος του Αττικού -
Μάιος 1949]
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«Rafting στον Ταυρωπό» Φωτογραφίες από την Trekking Hellas
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