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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2016

Καλή χρονιά με υγεία, ειρήνη και αγάπη
Από τη Σύνταξη
Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια θητείας του Δ.Σ. του ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. Δύο
χρόνια με πολλές εκδρομές και ποικίλες εκδηλώσεις. Η συμμετοχή στις εκδρομές
ήταν άλλοτε μεγάλη για τις πολυήμερες δε εκδρομές εκδηλώθηκε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, άλλοτε περιορισμένη και κάποιες ματαιώθηκαν λόγω κακών καιρικών
συνθηκών.
Ας είναι, εμείς δε πρέπει να πτοούμαστε· να αισιοδοξούμε ότι όταν θα έλθει η
ώρα της πορείας τα πράγματα θα γίνουν καλλίτερα και εν πάση περιπτώσει η έξοδος
της Κυριακής είναι μια ευκαιρία να ξανασυναντιόμαστε, να κουβεντιάζουμε και να
διασκεδάζουμε, όπως τόσα χρόνια κάνουμε.
Προσπαθούμε και θα προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλλίτερο δυνατό για
όλους. Επιδιώκουμε κάθε εκδρομή ή εκδήλωση να δίνει σε όλους χαρά και
ικανοποίηση και να μας αποσπά έστω και για λίγο από τα προβλήματα της
καθημερινότητας.
Γι’ αυτό ζητούμε την κατανόησή σας για τυχόν αδυναμίες και παράλληλα
παρακαλούμε για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας, όπου ο καθένας σας μπορεί·
προτάσεις για εκδρομές, κείμενα που μπορούν να δημοσιευτούν στο περιοδικό,
φωτογραφίες ή ότι άλλο εσείς κρίνετε ωφέλιμο.
Το Δ. Σ. κάθε συλλόγου δεν είναι κάτι στατικό και αμετάβλητο, είναι ένας ζωντανός
οργανισμός που χρειάζεται νέο αίμα, νέες ιδέες, πράγματα που μπορείτε να δώσετε
με τη συμμετοχή σας σ’ αυτό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 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.
Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Μπούτος
Ο Γεν. Γραμματέας, Θεοχάρης Ιωαννίδης
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2016
06 Τρίτη

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Παλαιά Φώκαια
- Αγ. Κωνσταντίνος
ΕΚΔΗΛΩΣΗ –
Κοπή πίτας
Μονοπάτι Στέρνας Ηραίο – Λίμνη
Βουλιαγμένης
Τουρνίκι –
Μερκούρι Αργολίδας
Βίλια - Κιθαιρώνας

11 Δευτέρα
17 Κυριακή
24 Κυριακή
31 Κυριακή
07 Κυριακή
14 Κυριακή
21 Κυριακή
28 Κυριακή

02 Τετάρτη
06 Κυριακή
12-13-14

27 Κυριακή
28 Δευτέρα

03 Κυριακή
10 Κυριακή
17 Κυριακή
18 Δευτέρα
24 Κυριακή
29/4-02/5

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

02 Σαβ-03 Kυρ Δρέπανο - Επίδαυρος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
18 Κυριακή
Ύδρα
24 Σαββατο
Καταρράκτες Νεμούτας –
25 Κυριακή
Αρ. Ολυμπία
02 Κυριακή
09 Κυριακή
16 Κυριακή
23 Κυριακή
24 Δευτέρα

Μεσσήνη
Λίμνη Τσιβλού Περιστέρα
Φλαμπουρίτσα
Εκδήλωση:
Ανδρέας Κάλβος

Σύρος

15 Κυριακή
16 Δευτέρα

Ελάτη - Στεμνίτσα
Εκδήλωση:
Θεατρικό Αναλόγιο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Λίμνη Δόξα Ντουρντουβάνα
Βαλτετσινίκο – Μονοπάτι
Αρκάδων Ποιμένων
Νέο Μονοπάτι
στην Αγ. Λαύρα
Ανω Τιθορέα - Διπόταμα
Εκδήλωση:
Αφιέρωμα στο ραδιόφωνο

28 Παρ-30 Κυρ Δ. Βαρδούσια - Λιδωρίκι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ροϊνό - Κάψια
Βουραϊκός
Ταρσός-Παναγία Βράχων
Μονή Όσιου Λουκά Αντίκυρα
28 Δευτέρα
Εκδήλωση:
Οι τρείς μεγάλες Ευρωπαϊκές
επαναστάσεις μέσα από την τέχνη
06 Κυριακή
13 Κυριακή
20 Κυριακή
27 Κυριακή

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΠαύλιανηΥδροβιότοπος Κούβελου
Μαίναλο-Βλαχέρνα
(Μονοπάτι Τουλίπας)
Φαράγγι Αγάλης
Εκδήλωση:
Βιντεοπροβολή Ινδία
Κελάρια Πολύδροσο

ΠΑΣΧΑ

Ανάβρα - Καλλίδρομο
Βρύζες – Πανουργιάς
(Γκιώνα)

05 Κυριακή
Πόρτο Γερμενό
12 Κυριακή
Πετριές Ευβοίας
18 Σαβ.-19 Κυρ. Δάσος Χολομώντα ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Χαλκιδική

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ψάρι Κορινθίας
Δεσφίνα - Χρισσό
Ακροκόρινθος
Μονή Λέχοβας Καίσαρι
ΜΑΡΤΙΟΣ
Εκλογές νέου Δ.Σ.
Μονή Κερνίτσας –
Σφυρίδα - Μαγούλιανα

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

20 Κυριακή

22 Κυριακή
29 Κυριακή

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
04 Κυριακή
Πάρνηθα
11 Κυριακή
Πίσια - Παλιοβούνα
24 Πέμ-27 Κυρ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Καρπενήσι

ΜΑΪΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
06 Παρασκευή Θεοφάνεια στο Ναύπλιο

Γνωρίζουμε στους φίλους εκδρομείς ότι βάσει της Υ.Α 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) όλοι οι
εκδρομικοί σύλλογοι υποχρεούνται να διοργανώνουν εξορμήσεις μόνο για τα μέλη τους. Για το λόγο αυτό,
παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξορμήσεις του Συλλόγου, να εγγράφονται μέλη.
(ΣΗΜ: ετήσια συνδρομή μέλους: 10,00 €)
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Π Α Λ Α Ι Α Φ ΩΚΑ Ι Α – Ά Γ . Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Αναχώρηση στις 08:30 για Π. Φώκαια. Θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τον Προφήτη Ηλία και
κατάβαση στην Καμάριζα. (Ώρες πορείας: 4:00’ – Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν
θα παραμείνουν στη Π. Φώκαια για τη παρακολούθηση της τελετής του αγιασμού των υδάτων,
κατόπιν θα μεταβούμε στα Λεγραινά, με δυνατότητα να οδοιπορήσουμε έως την Καμάριζα.

ΕΚ Δ Η Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 11 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.

ΜΟΝ ΟΠ ΑΤ Ι Σ Τ ΕΡ Ν ΑΣ – Η Ρ Α Ι Ο – Λ . Β Ο Υ Λ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η Σ
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για τον οικισμό Στέρνα Λουτρακίου. Θα περπατήσουμε στο παλιό μονοπάτι
που ένωνε τη Στέρνα με τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από τη Στέρνα
και περπατώντας παράλληλα με την ακτογραμμή, πότε σε δασωμένο μονοπάτι και άλλες φορές δίπλα
στην θάλασσα, πάνω στο βράχινο τοπίο της ακτογραμμής. Η κατάληξη της διαδρομής είναι ο
αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, αφού περάσουμε πρώτα από τις αρχαίες δεξαμενές και τα τεχνικά
έργα συλλογής και διοχέτευσης του νερού στο Ηραίον. Η διαδρομή είναι εξαιρετικής ομορφιάς (ώρες
πορείας 2-3 Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Ηραίο.

Τ ΟΥΡ Ν ΙΚΙ – ΜΕ Ρ Κ Ο Υ Ρ Ι Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α Σ
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Μερκούρι . Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει πορεία από
Μερκούρι προς Τουρνίκι διάρκειας (3 ωρών Β.Δ.:1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα
κάνουν μικρές διαδρομές στην περιοχή στο χωριό Μερκούρι.

Β ΙΛ ΙΑ - Κ Ι Θ Α Ι Ρ Ω Ν Α Σ
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Αναχώρηση 8.30 για Βίλια. Η πεζοπορική ομάδα θα αρχίσει την πορεία από τη βρύση «Τσία» για
το καταφύγιο του Κιθαιρώνα (πορεία 3 ωρών Β.Δ.: 1.). Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο με κατάληξη
στα Βίλια. Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στα Βίλια.

Φεβρουάριος
ΨΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κυριακή 07 Φεβρουαρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για το Ψάρι Κορινθίας. Θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στο βουνό Ψάρι με
θέα τη λίμνη της Στυμφαλίας και επιστροφή από την ίδια διαδρομή. (Ώρες πορείας: 3:30’ - B.Δ: 1).
Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Ψάρι.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δ ΕΣ Φ Ι Ν Α - ΧΡ Ι Σ Σ Ο
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Δεσφίνα. Θα πραγματοποιηθεί πορεία μέσα από το αρχαίο μονοπάτι
της νότιας πρόσβασης των Δελφών έως το χωριό Χρισσό. (Ώρες πορείας: 3:30’ – Β.Δ.: 1). Όσοι
δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα μεταβούν στο Χρισσό.

Α ΚΡ ΟΚΟΡ Ι Ν Θ Ο Σ
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Ακροκόρινθο. Ανάβαση και περιήγηση στο κάστρο. Επίσκεψη
αρχαιολογικού χώρου και Μουσείου. Φαγητό σε τοπικές ταβέρνες. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο
Λουτράκι για καφέ.

ΕΚΔΗ Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου
Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19:00: Θεατρικό Αναλόγιο με μονόπρακτα Ελλήνων και
Ξένων θεατρικών συγγραφέων.

ΜΟΝ Η Λ ΕΧ ΟΒ Α Σ - Κ Α Ι Σ Α Ρ
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. για Κρυονέρι Κορινθίας - Μονή Λέχοβας. Η πεζοπορική ομάδα θα
πραγματοποιήσει ανάβαση στο βουνό Βέσιζα και κατάβαση στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου κοντά στο χωριό Καίσαρι (ώρες πορείας 4 Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν
θα παραμείνουν για λίγο στη Μονή Λέχοβας και στη συνέχεια να μεταβούν στο χωριό Καίσαρι.

Μάρτιος
ΕΚΛ ΟΓ ΕΣ Ν ΕΟΥ Δ Ι ΟΙ ΚΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ
Τετάρτη 02 Μαρτίου ώρα 19:00
ΜΟΝ Η ΚΕΡ Ν ΙΤ Σ ΑΣ – Σ Φ Υ Ρ Ι Δ Α - Μ Α Γ Ο Υ Λ Ι Α Ν Α
Κυριακή 06 Μαρτίου
Αναχώρηση 08:00 για Μονή Κερνίτσας. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στη χαράδρα της Μονής
Σφυρίδας, με κατεύθυνση τα Μαγούλιανα. (Ώρες πορείας: 3:30’ - Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να
πεζοπορήσουν μπορούν να περιηγηθούν στο Μοναστήρι και στη συνέχεια να μεταβούν στα
Μαγούλιανα.

ΜΕΣ Σ Η Ν Η
Σάββατο - Κυριακή Καθαρή - Δευτέρα 12-13-14 Μαρτίου
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο

Λ Ι ΜΝ Η Τ Σ Ι Β Λ ΟΥ - Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α
Κυριακή 20 Μαρτίου
Αναχώρηση 08:00 για Λίμνη Τσιβλού. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία από μια ωραία διαδρομή
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
μέσα στα πεύκα παράλληλα με τη κοίτη του ποταμού Κράθη μέχρι το χωριό Περιστέρα (Ώρες
πορείας: 4:00’ - Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα μεταβούν στην Περιστέρα.

Φ Λ ΑΜ Π Ο Υ Ρ Ι Τ Σ Α
Κυριακή 27 Μαρτίου
Αναχώρηση στις 08:30 για Τρίκαλα Κορινθίας. Μετά το πρώτο πυροφυλάκιο θα πραγματοποιηθεί
πορεία και διασχίζοντας την πανέμορφη «Φλαμπουρίτσα» θα φτάσουμε στο οροπέδιο όπου είναι οι
εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού. Εκεί θα μας περιμένει το λεωφορείο. (Ώρες πορείας: 3:30’ Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν, θα παραμείνουν στα Τρίκαλα ή στο σαλέ του
χιονοδρομικού.

ΕΚ Δ Η Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 28 Μαρτίου
Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19:00: Ανδρέας Κάλβος : Ένας Εθνικός ποιητής.
Παρουσίαση από την κ. Τασούλα Καραγεωργίου, φιλόλογο – ποιήτρια.

Απρίλιος
Π Α ΥΛ ΙΑΝ Η - ΥΔΡ Ο Β Ι Ο Τ Ο Π Ο Σ Κ Ο Υ Β Ε Λ Ο Υ
Κυριακή 03 Απριλίου
Αναχώρηση 08:00 για Παύλιανη. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στον υδροβιότοπο Κούβελου
(Ώρες πορείας: 3:30’- Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στην
Παύλιανη.

ΜΑΙ Ν Α Λ Ο Β Λ ΑΧ ΕΡ Ν Α (Μ Ο Ν Ο Π ΑΤ Ι Τ Ο Υ Λ Ι Π Α Σ )
Κυριακή 10 Απριλίου
Αναχώρηση 08:00 για χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου από όπου πεζοπορώντας θα κατέβουμε στη
Βλαχέρνα. (περνώντας από λιβάδια με άγριες τουλίπες). (Ώρες πορείας: 3:30 Β.Δ.: 1). Όσοι δεν
επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα μεταβούν στη Βλαχέρνα.

Φ ΑΡ Α Γ Γ Ι Τ Η Σ Α ΓΑ Λ Η Σ
Κυριακή 17 Απριλίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Ψαχνά – Αγ. Αθανάσιο. Θα πραγματοποιηθεί κατάβαση από τον αυχένα
του όρους Δίρφυς στο φαράγγι της Αγάλης. (Ώρες πορείας: 4:00’ - Β.Δ.: 1+). Όσοι δεν επιθυμούν
να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στον Άγιο Αθανάσιο.

ΕΚ Δ Η Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 18 Απριλίου
Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19:00: Βιντεοπροβολή από τον κ Τρύφωνα
Αναγνωστόπουλο με θέμα : Ινδία, η χώρα με τα πολλά πρόσωπα.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΕΛ ΑΡ Ι Α - Π Ο Λ Υ Δ Ρ Ο Σ Ο
Κυριακή 24 Απριλίου
Αναχώρηση στις 8.00 για Λειβαδιά-Αράχωβα-Κελάρια απ’ όπου η πεζοπορική ομάδα θα
πραγματοποιήσει τη διαδρομή Κελάρια-Πολύδροσο (Σουβάλα) στο μονοπάτι Ε22. (Ώρες πορείας:
3:30 Β.Δ.: 1). Η υπόλοιπη ομάδα θα μεταβεί στο Πολύδροσο.

Μάιος
Π ΑΣ Χ Α - Σ Υ Ρ Ο Σ
Μ. Παρασκευή 29 Απριλίου έως Δευτέρα 02 Μαΐου
Αν ζήσει κανείς το Πάσχα στη Σύρο, θα δει κάτι πραγματικά μοναδικό, καθώς είναι μία από τις
ελάχιστες γωνιές στον κόσμο όπου δύο διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες, των καθολικών και
των ορθοδόξων, γιορτάζουν ταυτόχρονα το Πάσχα με κατάνυξη. Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

ΕΛ ΑΤ Η - Σ ΤΕ Μ Ν Ι Τ Σ Α
Κυριακή 15 Μαΐου
Αναχώρηση στις 07:30 για Ελάτη. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία με κατεύθυνση τη Στεμνίτσα.
(Ώρες πορείας: 5:00 - Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα μεταβούν στην
πανέμορφη Στεμνίτσα.

ΕΚΔΗ Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 16 Μαΐου
Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19:00: Θεατρικό Αναλόγιο με μονόπρακτα Ελλήνων και
Ξένων θεατρικών συγγραφέων.

ΑΝ Α Β Ρ Α - ΚΑ Λ Λ Ι Δ Ρ Ο Μ Ο
Κυριακή 22 Μαΐου
Αναχώρηση στις 07:30 για το χωριό Ανάβρα. Θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στην κορφή του
Καλλιδρόμου (Ελαφοβούνι). Επιστροφή από την ίδια διαδρομή. (Ώρες πορείας 3:30’ Β.Δ.: 1). Όσοι
δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στην Ανάβρα.

Β Ρ ΥΖΕΣ - Π Α Ν ΟΥΡΓ Ι Α Σ (Γ Κ Ι Ω Ν Α )
Κυριακή 29 Μαΐου
Αναχώρηση στις 07.00 για Παύλιανη - Βρύζες. Θα πραγματοποιηθεί πορεία από τις Βρύζες της
Γκιώνας προς το χωριό Πανουργιάς. (Ώρες πορείας 4:00’ Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να
πεζοπορήσουν θα μεταβούν στο χωριό Πανουργιάς.

Ιούνιος
Π ΟΡ Τ Ο Γ Ε Ρ Μ Ε Ν Ο
Κυριακή 05 Ιουνίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Βίλια Πόρτο Γερμενό και στη συνέχεια πορεία προς το ακρωτήρι
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μύτικας, μπάνιο και επιστροφή στο Πόρτο Γερμενό. (Ώρες πορείας 3:30’ Β.Δ.: 1). Όσοι δεν
επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Πόρτο Γερμενό.

Π ΕΤ ΡΙ Ε Σ Ε Υ Β Ο Ι Α Σ
Κυριακή 12 Ιουνίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Χαλκίδα Πετριές Ευβοίας μπάνιο και μικρές βόλτες.
Δάσος Σχολομώντα – Χαλκιδική (Αγίου Πνεύματος)

Σ ΑΒ Β ΑΤ Ο ΚΥΡ Ι Α ΚΗ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 18- 19- 20 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο

Ιούλιος
ΔΡ ΕΠ ΑΝ Ο - Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο
Σάββατο Κυριακή 02-03 Ιουλίου
Σάββατο 02 Ιουλίου: Αναχώρηση στις 08:30 για το Δρέπανο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
μπάνιο, φαγητό κ.λπ. Το βράδυ κατά τις 19:00 αναχώρηση για το θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου.
(ΣΗΜ: όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση, παρακαλούνται να μας
ενημερώσουν για την αγορά του εισιτηρίου τους).
Κυριακή 03 Ιουλίου: Πρωινό ελεύθερο για μπάνιο και ξεκούραση. Το απόγευμα επίσκεψη στο
Ναύπλιο για βόλτα και καφέ.

ΎΔΡΑ
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο

ΚΑΤΑΡ Ρ Α ΚΤ ΕΣ Ν ΕΜ Ο Υ ΤΑ – Α Ρ ΧΑ Ι Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Α
Σάββατο Κυριακή 24-25 Σεπτεμβρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για τους καταρράκτες Νεμούτας. Διάσχιση της ρεματιάς του «Χαρατσαρίου».
Η διαδρομή κινείται μέσα και έξω από τον ποταμό συναντώντας τους καταρράκτες. Απαραίτητα
μαγιό και σαγιονάρες. (Ώρες πορείας: 3:30’ – Β.Δ.: 1).
(λεπτομέρειες στον Όμιλο)

Οκτώβριος
Λ Ι ΜΝ Η Δ ΟΞ Α - Ν Τ Ο Υ Ρ Ν Τ Ο Υ Β Α Ν Α
Κυριακή 02 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 8.00 για Κιάτο, Στυμφαλία, Φενεό, Λίμνη Δόξα. Πορεία μέσα από δασικό δρόμο
και μονοπάτια έως το διάσελο του κυνηγού (ώρες πορείας περίπου 3.30 Β.Δ.: 1+). Επιστροφή από
τον ίδιο δρόμο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν τον περιφερειακό δρόμο της
Λίμνης και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου και να καταλήξουν στα Καλύβια Φενεού.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΒΑ ΛΤ ΕΤ Σ Ι Ν Ι ΚΟ – ΜΟΝ ΟΠ ΑΤΙ Α Α Ρ Κ Α Δ Ω Ν Π Ο Ι Μ Ε Ν Ω Ν
Κυριακή 09 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Βαλτετσινίκο Αρκαδίας. Θα πραγματοποιηθεί κυκλική πορεία στο
«μονοπάτι των Αρκάδων Ποιμένων». (Ώρες πορείας: 3:00’ – Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να
πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Βαλτετσινίκο.

Ν ΕΑ ΜΟΝ ΟΠ ΑΤ ΙΑ ΣΤ Η Ν Α Γ . Λ Α Υ Ρ Α
Κυριακή 16 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 07:30 για Αγία Λαύρα. Πεζοπορία από την Αγ. Λαύρα σε νέο μονοπάτι.

ΆΝ Ω Τ Ι ΘΟΡ ΕΑ - Δ Ι Π Ο ΤΑ Μ Α
Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Άνω Τιθορέα. Θα πραγματοποιηθεί πορεία στη χαράδρα της Βελίτσας
προς τα Διπόταμα. Επιστροφή από την ίδια διαδρομή. (Ώρες πορείας: 4:30’ – Β.Δ.: 1). Όσοι δεν
επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στη Τιθορέα.

ΕΚΔΗ Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου
Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19:00: Αφιέρωμα στο ραδιόφωνο από το σύλλογο
«Δράση για τη κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής».

Δ. Β ΑΡ Δ ΟΥΣ ΙΑ - Λ Ι Δ Ω Ρ Ι Κ Ι
Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 28-29-30 Οκτωβρίου
Τη Παρασκευή αναχώρηση στις 17:00 για Λιδωρίκι. Το Σάββατο πεζοπορία στα χωριά Πενταγιού και
Κροκύλειο. Κυριακή αναχώρηση μέσω Ναυπάκτου για Αθήνα. Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

Νοέμβριος
Ρ ΟΪ Ν Ο - Κ Α Ψ Ι Α
Κυριακή 06 Νοεμβρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Ροϊνό. Θα πραγματοποιηθεί πορεία μέσα στο πανέμορφο ελατοδάσος του
Μαινάλου έως το χωριό Κάψια. (Ώρες πορείας: 3:30’ – Β.Δ.: 1+). Όσοι δεν επιθυμούν να
πεζοπορήσουν θα μεταβούν στο Λεβίδι.

Β ΟΥΡ Α Ϊ Κ Ο Σ
Κυριακή 13 Νοεμβρίου
Αναχώρηση στις 07:30 για Κάτω Ζαχλωρού και στη συνέχεια πεζοπορία στο φαράγγι του Βουραϊκού
ποταμού με κατάληξη το Διακοφτό. (Ώρες πορείας: 4:00’ - Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να
πεζοπορήσουν θα μεταβούν στα Καλάβρυτα για φαγητό και κατόπιν στο Διακοφτό.

ΤΑΡ Σ ΟΣ – Π ΑΝ Α Γ Ι Α Β Ρ Α ΧΩ Ν
Κυριακή 20 Νοεμβρίου
Αναχώρηση 08:00 για Ταρσό ορεινής Κορινθίας. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία με κατεύθυνση
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
την κορυφή Τούρλα, όπου στην πορεία μας θα συναντήσουμε μία συστάδα βράχων επονομαζόμενων
«μετέωρα της ορεινής Κορινθίας». Στους βράχους αυτούς είναι χτισμένη η Παναγία των βράχων.
(Ώρες πορείας: 2 - Β.Δ.: 1) επιστροφή από την ίδια διαδρομή και μετάβαση στις Καρυές. Όσοι δεν
επιθυμούν να πεζοπορήσουν παραμείνουν στο χωριό Καρυές.

ΜΟΝ Η ΟΣ Ι ΟΥ Λ Ο Υ Κ Α - Α Ν Τ Ι Κ Υ Ρ Α
Κυριακή 27 Νοεμβρίου
Αναχώρηση στις 08:00 για Όσιο Λουκά. Θα πραγματοποιηθεί κατάβαση του φαραγγιού της
κλεισούρας έως την Αντίκυρα. (Ώρες πορείας: 4:00’ - Β.Δ.: 1). Όσοι δεν επιθυμούν να
πεζοπορήσουν θα παραμείνουν για λίγο στον Όσιο Λουκά και στη συνέχεια θα μεταβούν στην
Αντίκυρα.

ΕΚ Δ Η Λ Ω Σ Η
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19:00: «Οι τρεις μεγάλες Ευρωπαϊκές επαναστάσεις μέσα
από την τέχνη». Παρουσίαση από την κ. Ντόρα Λαΐνη και την κ. Χριστίνα Δούκα.

Δεκέμβριος
ΠΑ Ρ Ν Η Θ Α
Κυριακή 04 Δεκεμβρίου
Αναχώρηση στις 08:30 για Πάρνηθα, Καταφύγιο, Μπάφι. Θα πραγματοποιηθεί κυκλική πορεία
Μπάφι-Αεροπορία-Μεσιανό – Νερό – Φλαμπούρι - Μπάφι. (Ώρες πορείας: 3:30’ – Β.Δ.: 1). Όσοι
δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Καταφύγιο.
Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν, η διαδρομή θα τροποποιηθεί.

ΠΙΣΙΑ - ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
Αναχώρηση στις 08:30 για Λουτράκι-Πίσια. Θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στην κορυφή της
Παλιοβούνας. (Ώρες πορείας: 3:30’ - B.Δ: 1). Όσοι επιθυμούν μπορούν να πεζοπορήσουν από το
χωριό ως το εξωκλήσι του Αγ. Αθανασίου επιστροφή από την ίδια διαδρομή (Ώρες πορείας: 2:00).

ΚΑ Ρ Π Ε Ν Η Σ Ι
Πέμπτη 24 έως Κυριακή 27 Δεκεμβρίου (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

Ιανουάριος 2017
ΝΑ Υ Π Λ Ι Ο
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)
Αναχώρηση 08:00 για Ναύπλιο. Περιήγηση στην πόλη και παρακολούθηση της τελετής του
Αγιασμού των υδάτων. Όσοι επιθυμούν να πεζοπορήσουν θα πραγματοποιήσουν τη διαδρομή
Αρβανιτιά – Καραθώνας.
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Εκδρομή στον Ταΰγετο
(10 & 11 Οκτωβρίου 2015)
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
ΣΠΑΡΤΗ – ΑΝΑΒΡΥΤΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΟ – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ
ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Αυτά τα μέρη θα επισκεπτόμασταν στη
διήμερη εκδρομή μας, την 10η – 11η
Οκτωβρίου 2015.
Ένα μέρος του Ταϋγέτου το γνωρίζαμε
αρκετά καλά, χάρη στις πολλές ορειβατικές εξορμήσεις μας. Το βόρειο όμως τμήμα του επιβλητικού και μεγαλοπρεπούς
αυτού βουνού, δεν το γνωρίζαμε καθόλου. Στα φυλλάδια της Νομαρχίας Σπάρτης αναφέρεται ότι υπάρχει ένα δίκτυο
μονοπατιών 90 χιλιομέτρων, με άριστα
σηματοδοτημένες διαδρομές. Η χαρά κάθε αξιοπρεπούς πεζοπόρου και φιλόδοξου ορειβάτη. Ο Αττικός διαθέτει και από
τα δύο είδη φυσιολατρών.
Το Σάββατο ερχόμενοι από την Αθήνα,
αφού διασχίσαμε την κοιλάδα του Ευρώτα με τις ψηλές καλαμιές στις όχθες του
και αφού περάσαμε μέσα από ελαιώνες
και πορτοκαλεώνες, ανεβήκαμε στην
Αναβρυτή. Ο δρόμος ανηφορικός, στενός, φιδωτός. Ευτυχώς το πούλμαν ήταν
μικρό, ο οδηγός επιδέξιος και μπορέσαμε έτσι, να θαυμάσουμε από ψηλά όλη
την έκταση του καταπράσινου κάμπου.
Αναβρυτή: όπως το λέει και η λέξη,
παντού αναβρύζει νερά τα οποία διοχετευμένα σε αυλάκια περνούν μέσα, ακόμα
και απ’ τις αυλές των σπιτιών. Παλιότερα
είχε αναπτυγμένη βυρσοδεψία, λόγω
ακριβώς του άφθονου τρεχούμενου νε-

ρού. Το χωριό είναι πνιγμένο στα έλατα,
στις καστανιές και καρυδιές. Κεφαλοχώρι
που στην εποχή της ακμής του, πριν τη
μεγάλη μετανάστευση στην Αμερική, στις
αρχές του 20ου αι., είχε μικρές βιοτεχνίες
παραγωγής σχοινιού, κεριού, δερμάτων
και λιοτρίβια. Κτηνοτροφία είχε και έχει
ακόμα.
Ο καιρός ήταν μουντός, τα χρώματα έντονα πράσινα. Ανάμεσά τους, ξεπρόβαλαν τα πρώτα κίτρινα και κόκκινα φύλλα.
Η ατμόσφαιρα βουτηγμένη σε μια γκρίζα
αχλή. Το νοτισμένο απ’ τη βροχή χώμα
ανέδυε μυρωδιές. Συστάδες από κυκλάμινα στα ρείθρα και στις σχισμές των
βράχων, έφερναν στα χείλη, το δίστιχο
του Ρίτσου. Η γοητεία του φθινοπώρου!
Χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, η
ομορφιά της φύσης, στην απέραντη ποικιλομορφία της σε σχήματα, χρώματα,
μυρωδιές, πληροί νου κι αισθήσεις. «Νυν
και αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας»
(Οδ. Ελύτης).
Η πορεία στο ελαιόδασος δεν μπόρεσε
να γίνει γιατί το σύννεφο έφερε πολλή
βροχή. (μόνο 3 χιλ. πορεύτηκαν οι ορειβάτες). Πού περάσαμε το υπόλοιπο του
απογεύματος; Πού αλλού; Στην ταβέρνα
του χωριού, με κρασάκι ροζέ, σύγκλινο
με λουκάνικο σε ομελέτα, κρέας ψητό,
ψωμί καρβουνιασμένο, βουτηγμένο σε
λαμπικαρισμένο ελαιόλαδο. Αυτά ήταν τα
ταπεινά εδέσματα. Να μην ξεχάσω και τις
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ελιές «το χρυσάφι της λακωνικής γης».
Πρώτη φορά άκουγα την ποικιλία αθηνολιά. Τσακιστές, χαρακτές, παστολιές
(θρούμπες), λαδοελιές, αθηνολιές, με
ψωμί ζυμωτό, τυρί και άγρια χόρτα, το
σούπερ γκουρμέ, φτωχικό πιάτο.
Στη Σπάρτη υπάρχει Μουσείο της ελιάς
και του ελληνικού λαδιού, που παρουσιάζει την καλλιέργεια της ελιάς και της παραγωγής ελαιόλαδου, απ’ την πρώιμη αρχαιότητα (εποχή του Χαλκού – Βυζαντινή
περίοδο) μέχρι την πρωτοβιομηχανική
περίοδο.
Οι διήμερες εκδρομές δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία του τόπου, τα έθιμα, τις ασχολίες των
κατοίκων, να δοκιμάσουμε τοπικά προϊόντα που οι φίλοι του Αττικού ιδιαιτέρως
απολαμβάνουν.
Στο Γεωργίτσι όπου φάγαμε οι περισσότεροι, το μεσημέρι της Κυριακής, στην ταβέρνη «Πλάτανος», γευθήκαμε κόκκορα
μπαρδουνιώτικο, πιταρούδες, τσιγαρολάχανα με μαυρομάτικα φασόλια, χοιρινό παστό με πορτοκάλι, γίδα βραστή μοσχοβολιστή, μοσχαράκι ντόπιο, κοκκινιστό με χυλοπίτες και πατάτες τηγανητές.
Απ’ όλα σχεδόν δοκιμάσαμε «Μπερεκέτ»
(ευωχία) και σε δύσκολους καιρούς. Όσο
είμαστε κοντά στη μάνα γη και τη δουλεύουμε, οι Ευρωπαίοι δανειστές δεν
πρόκειται ποτέ να μας στερήσουν τα
πλούσια καλούδια της.
Απέναντι απ’ το ξενοδοχείο υπάρχει η
Κουμαντάρειος Πινακοθήκη. Το κτήριο
και η συλλογή των έργων δωρήθηκαν
από το Γ. Κουμάνταρο και την αδελφή του
Ντ. Γουλανδρή στην πόλη της Σπάρτης,
προς τιμήν του φιλότεχνου πατέρα τους,
εφοπλιστή Ιωάννη Κουμάνταρο. Εμείς εί-

δαμε εκεί την περιοδική έκθεση με Μεταβυζαντινές εικόνες από τη Βαμβακού, οικισμός σε υψόμετρο 900 μ.
Το αρχαιολογικό μουσείο στο κέντρο
της πόλης (κτίστηκε το 1876 σε σχέδια
του Δανού αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν)
αξίζει την επίσκεψη του κάθε ταξιδιώτη.
Υπάρχει και Μουσείο της Νεότερης Πόλης που περιγράφει τη ζωή των κατοίκων
από την επανίδρυσή της το 1834 και
ύστερα. Τη μεσαιωνική εποχή η πρωτεύουσα της Λακωνίας, ήταν ο Μυστράς.
Με το διάταγμα κτίσεως της νέας Σπάρτης
που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 1837 συντάχθηκε και το πολεοδομικό σχέδιο. Είναι μια απ’ τις λίγες πόλεις που το χτίσιμό
της ακολούθησε από την αρχή ένα σχέδιο. Πράγμα που διαπιστώνει κανείς χωρίς να γνωρίζει τα παραπάνω, κάνοντας
μια βόλτα στους οριζόντιους και κάθετους
δρόμους.
Όλη η ιστορία της πόλης απ’ την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια είναι στις
ταμπέλες των δρόμων που φέρνουν λαμπρά ένδοξα ονόματα των τέκνων της.
Μερικοί «Αττικοί» με καταγωγή από
τούτα τα μέρη τονίζουν ιδιαίτερα το προσωνύμιο «Λάκων», οι δε γυναίκες το «είμαι Σπαρτιάτισσα».
Στο κέντρο της Σπάρτης περπατήσαμε
το βράδυ του Σαββάτου, όταν εξορμήσαμε για «παραδοσιακό» φαγητό που κατέληξε σε «πανελλαδικό» σουβλάκι μετά πίτας και σε ρεστοράν πιτσαρία – τρατορία.
Τα τοπικά φαγητά απoλαύσαμε όμως, στα
ορεινά χωριά του Ταϋγέτου, όπου το φαγητό αποτελεί μέρος του φολκλόρ κι έλξης τουριστών.
Την Κυριακή ο Θεός ξημέρωσε καλύτερη μέρα. Προορισμός μας το Καστόριο,
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με διάσχιση του ομώνυμου φαραγγιού.
Μέλος του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου μάς συνόδευσε στην πορεία μιας
ώρας μέσα στο φαράγγι. Σκιερά πλατάνια, τρεχούμενα νερά, μικροί καταρράκτες, τεχνητές λιμνούλες, πουλιά που συνοδεύουν με το κελάηδημά τους την πορεία σου. Το περιοδικό «Πολυδεύκης» (ο
έτερος των Διοσκούρων) αναφέρει ότι
υπάρχει και μια υπέροχη διαδρομή μέχρι
το Μαρμαρογιόφυρο, καλοχτισμένο
«μαρμάρινο» γεφύρι που εξυπηρετούσε
μέχρι πριν μερικά χρόνια, την επικοινωνία με τον κάμπο του Καστορίου και τα
γειτονικά χωριά Παρδάλι, Κονιδίτσα, Σελασία. Ας προσέξει κάποιος την προέλευση της ονομασίας των χωριών αυτών.
Άλλου είδους ενδιαφέρουσα εξερεύνηση.
Το Καστόριο είναι κωμόπολη και όχι χωριό όπως το λέει κάθε πρωτευουσιάνος
με 22 μικρούς και μεγάλους οικισμούς
στην επικράτειά του. Σκαρφαλωμένο κυριολεκτικά στη βόρεια πλευρά του Ταϋγέτου με πολύ πράσινο και τρεχούμενα νερά, είναι «ένας μικρός παράδεισος» όπως
με περηφάνια το αποκαλούν οι ντόπιοι.
Ο Ταΰγετος από πάνω, γίγαντος τρανός,
το σκέπει.
Μεταξύ Καστορίου και Γεωργιτσίου
υπάρχει το φαράγγι των Μύλων που ο
Αττικός, έχει προγραμματίσει να το διαβούμε την άνοιξη.
Το μεσημέρι της Κυριακής μάς βρήκε
στο Γεωργίτσι «το μπαλκόνι του Ταϋγέτου» όπως το χαρακτηρίζουν τα βιβλία.
Σκαρφαλωμένο κι αυτό στις απότομες
πλαγιές του βουνού.
Η εκκλησία, η πλατεία με το γεροπλάτανο, τα σπίτια που ροβολούν τις πλαγιές,
παρέχουν θέα εκπληκτική προς την κοι-

λάδα του Ευρώτα. Το πούλμαν δεν μπορούσε, ν’ ανέβει στην πλατεία και μας
άφησε στην είσοδο του χωριού. Στο δρόμο σπάσαμε και φάγαμε καρύδια που είχαν πέσει απ’ τα ψηλά δέντρα. Στο τέλος
του μήνα Νοεμβρίου διοργανώνουν και
«γιορτή τσίπουρου». Πολύ της μόδας έχει
γίνει τελευταία. Το έμαθε το κουαρτέτο
των δανειστών, γι’ αυτό και επιμένει να
μπει φόρος και στο χύμα. Από την «ηπειρωτική» Βούρβιανη μέχρι τα «λιβυκά»
χωριά της Κρήτης, αυτή την εποχή έχουν
τα «καζανιάσματα». Το τσίπουρο, η τσικουδιά, η ρακή ρέει άφθονη, και δεν συνοδεύεται από στραγάλια (όπως το ήπιαμε εμείς), αλλά από κοψίδια, τυριά και
παντός είδους αλλαντικά.
Στο Γεωργίτσι φάγαμε, όπως σας είπα,
τα τοπικά εδέσματα. Τέσσερα είδη φαγητών μοιράστηκε η παρέα μας. Το γεύμα
έκλεισε με κόλλυβα – εν είδει επιδορπίου
– που μας έδωσαν οι παραδιπλανοί που
είχαν μνημόσυνο.
Η επιστροφή έγινε απ’ τη βασική οδική
αρτηρία, Σπάρτης – Καστορείου – Λογκανίκου –Τρίπολης.
Το πρώτο χωριό που συναντάς μετά το
Γεωργίτσι είναι η Αγόριανη (μην μπερδευτείτε με την άλλη Αγόριανη, κάποια
ιστορία υπάρχει πίσω απ’ τη λέξη). Δεξιά
απ’ το Γεωργίτσι και σε μικρή απόσταση,
υπάρχει το χωριό Πελλάνα εκ της αρχαίας λέξης «Πέλλα» = λεκάνη εκ ξύλου ίσως
συγγ. λέει το λεξικό του Hofmann με το
pel=δέρμα (λατ. Pellis) ως αρχικώς σήμαινε αγγείο (δοχείο) κατασκευασμένο εκ
δέρματος. Αυτό το χωριό Πελλάνα υπήρξε
ακμαίο Μυκηναϊκό κέντρο με συνεχή κατοίκηση. Στη θέση «Πελεκητή» (500 μέτρα βορείως της Πελλάνας βρίσκεται το
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Μυκηναϊκό νεκροταφείο με τους λαξευτούς θολωτούς τάφους. Ο καθηγητής Θοεδ. Σπυρόπουλος που έκανε συστηματικές ανασκαφές, αποκάλυψε το λαμπρό
ανάκτορο του Μενελάου και της Ελένης
στο λόφο «Παλαιόκαστρο» της σημερινής
Πελλάνας.
Στην επόμενη εκδρομή, όταν θα κάνουμε το φαράγγι των Μύλων, με διανυκτέρευση όμως στο Γεωργίτσι, θα επισκεφτούμε ειδικά την Πελλάνα. Κοντά στην
Πελλάνα (2 χιλ.) σώζεται το ιστορικό γεφύρι του Κεφαλόβρυσου που συνέδεε
από τη βυζαντινή περίοδο, τη Λακωνικά
με την ορεινή Αρκαδία. Στον άξονα
Σπάρτης – Τρίπολης το τελευταίο χωριό
που περνάς για να μπεις στο Νόμο Τριπόλεως, είναι ο υστεροβυζαντινός οικισμός
του Λογκανίκου. Το σύμπλεγμα των οχυ-

ρών Βορδόνιας, Καστρίου, Αγόριανης
και Λογκανίκου προάσπιζαν το Μυστρά
απ’ τους επίδοξους εισβολείς στο βορειότερο σημείο της Λακωνικής γης. Όλα
αυτά τα μέρη φορτωμένα με ιστορία, τα
περάσαμε πολύ γρήγορα γιατί, όπως πάντα, οι εκδρομές γίνονται για τις πεζοπορίες και τις ορειβασίες.
Όταν τη χαρά και την ικανοποίηση που
σου δίνει η πεζοπορία και η ορειβασία,
μπορείς να συμπληρώνεις με τη γνώση
της ιστορίας του τόπου, τότε η εκδρομή
γίνεται διπλά ωφέλιμη. Άσκηση σώματος
και πλούτος νου.
Γυρίσαμε στην Αθήνα το βράδυ, με την
Ακρόπολη κορωνίδα στο μέτωπο της πόλης, να μας υποδέχεται από μακριά, λαμπερή.

Πλατεία Γεωργίτσι, Αφροδίτη Μιχαήλ
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KEIMENA - ΣΧΟΛΙΑ

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ – ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Το χριστόψωμο
Το διάστημα των δώδεκα ημερών που
μεσολαβεί από τα Χριστούγεννα μέχρι τα
Θεοφάνια το ονομάζουμε και Δωδεκαήμερο ή Δωδεκάμερο. Αυτή την περίοδο ο
λαός μας γιορτάζει τη Γέννηση του Χριστού (25Δεκεμβρίου), την Πρωτοχρονιά
που είναι και η γιορτή του Αγίου Βασιλείου (1η Ιανουάριου) και τα Θεοφάνια, που
τελείται και ο αγιασμός των υδάτων (6 Ιανουάριου).
Αυτό το δωδεκαήμερο είναι πλούσιο
σε έθιμο που προσδίδουν ιδιαίτερο πανηγυρικό τόνο όχι μόνο στις τρεις μεγάλες γιορτές, αλλά και στις ενδιάμεσες
ημέρες της περιόδου αυτής. Παλαιότερα
οι άνθρωποι φοβούνταν τους δαίμονες
και τα παράξενα πλάσματα που, κατά την
παράδοση, κυκλοφορούσαν τις νύχτες,
καθώς και τις αστρικές επιδράσεις, επειδή η περίοδος των δώδεκα αυτών ημερών συμπίπτει με μια καμπή του ετήσιου
κύκλου του Ήλιου. Το Δωδεκαήμερο
αποτελεί ακόμη με τις εθιμικές αργίες του
και μια περίοδο ανάπαυλας για τους γεωργούς, απαραίτητης ύστερα από την εντατική εργασία της σποράς που έχει προηγηθεί.
Ο κύκλος του ανοίγει την παραμονή
των Χριστουγέννων με τις ομάδες των
παιδιών ή και των ενηλίκων, που γυρνώντας τα σπίτια λένε τα κάλαντα:
«Καλήν ημέραν άρχοντες, αν είναι

ορισμός σας, Χριστού την θείαν γέννησιν
να πω οτ’ αρχοντικό σας....»
Ιδιαίτερα φροντίδα για κάθε νοικοκυριό αποτελεί η παρασκευή του χριστόψωμου. Τη μορφή, το σχήμα και τον στολισμό του ψωμιού αυτού καθορίζουν οι τοπικές συνήθειες. Στα περισσότερα μέρη,
στη μέση της επιφάνειάς του σχηματίζουν
με ζυμάρι το σημείο του σταυρού και στις
άκρες το στολίζουν με αμύγδαλα και καρύδια, σύμβολα της πλούσιας παραγωγής. Η διακόσμησή του καθορίζεται ακόμη και από το επάγγελμα του νοικοκύρη.
Έτσι, αν αυτός είναι γεωργός ή τσοπάνης
στο χριστόψωμο σχηματίζουν βόδια και
αλέτρι ή πρόβατα και κατσίκια. Σε μερικά
μέρη μέσα στο ζυμάρι βάζουν και ένα νόμισμα ή κάποιο άλλο σημάδι, για να φανεί κατά το μοίρασμα ο τυχερός του σπιτιού.
Από τα πιο εντυπωσιακά είναι το σαρακατσάνικο χριστόψωμο με ολόκληρες
παραστάσεις από την ποιμενική ζωή. Οι
Σαρακατσάνοι θεωρούν τα Χριστούγεννα
ως καθαρά ποιμενική εορτή και είναι περήφανοι γιατί ο Χριστός γεννήθηκε ανάμεσα σε τσοπάνηδες και πρόβατα. Ο πατέρας ή κάποιος γεροντότερος από την οικογένεια σταυρώνει το χριστόψωμο και
το κόβει, μοιράζοντάς το στα άτομα του
σπιτιού με τις καθιερωμένες ευχές.
Από τα Αϊγιωργίτικα Νέα
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Δελφίνα Χρισσό, Στέφανος Μπίρης

Σούλι – Αχέροντας, Στέφανος Μπίρης
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Άρτα – Τζουμέρκα, Πάσχα, Στέφανος Μπίρης

Βλαχοκερασιά, Αφροδίτη Μιχαήλ
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Από την ποιητική συλλογή «ΒΟΤΣΑΛΑ»
Του Γεώργη Διλμπόη

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
* Γροθιά σφιγμένη αδύνατο να παίξει ή να χαϊδέψει.
* Αν θέλεις να χαμογελά ο καθρέφτης, χαμογέλα.
* Όπως εχτές και σήμερα ψωμί το παραμύθι.
* Την Άνοιξη να ξαναρθείς, αν μείνεις χελιδόνι.
* Προσπέρασε χωρίς ντροπή ο αιώνας της απάτης.
* Στέκεται αλεξικέραυνο η αλήθεια στην αγάπη.
* Η αγάπη που προσφέρεται, αρνιέται τα παζάρια.
* Αν βρήκες γη, φτιάξε ουρανό γαλάζιο, για σεντόνι.
* Τραγούδια του φθινόπωρου κυλήστε μ’ένα δάκρυ.
* Δρόμοι που πάτε στην αλήθεια, θα σας περπατήσω.
* Πολέμου χαρακώματα φτιάχνουν τους νέους δρόμους.
* Μόνο σαν μπει στη λευτεριά του ανθρώπου η μοίρα αλλάζει.
* Η λευτεριά στα χείλη τους τραγούδι, χελιδόνι.
* Ελευθερία σ’είπαν Θεά, δεν σε ήθελαν μητέρα.
* Πουλιά του μύθου, λόγια απλά, κουρνιάστε στην καρδιά μου.
* Σήμαντρα ακούγονται βαριά, τα λόγια της αλήθειας.
* Λουλούδια δίχως κάρπισμα, τα λόγια δίχως έργα.
* Τα ρόδα πάνω της αγάπης, τα αγκάθια κάτω της οργής.
* Τα μάτια μας ξεκίνησαν πουλιά, για ένα ταξίδι.
* Στου ορίζοντα τα μάτια ζωγραφίζει το όνειρό του.
* Θες ουρανό; Θέλω ψωμί. Το δίκιο σου; Με το αίμα.
* Ο πόνος είναι δάσκαλος και μαθητές μαζεύει.
* Μες στους λαούς ξεδιάντροπα τα σκιάχτρα, οι κυβερνήτες.
* Συμφέροντα κι ανάμεσα βουρκιάζουν οι ψυχές μας.
* Πώς να χορτάσουμε το φως με λασπωμένη γλώσσα;

Κεφαλονιά – Καθαρά Δευτέρα, Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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ΚΡΙΣΗ
Της Λούλας Μάρδα
Γκρεμίστηκαν με πάταγο οι μύθοι και οι θρύλοι
Των κούφιων πεποιθήσεων.
Με κυκεώνα ελπίδας και απόγνωσης
Μας ποτίζει η Ιστορία.
Κι εμείς
Σκαρφαλωμένοι σε σαθρή σχεδία
Λάμνοντας με τα χέρια μας για κουπιά
Ακολουθούμε το πιο λαμπρό αστέρι, τον Αποσπερίτη
Προσμένοντας καρτερικά να γυρίσει
Και να ανατείλει ως Αυγερινός.
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ανατολή, Ανατολή
Αίνος, κραυγή, κλαγγή, οιμωγή
Λίκνο μαζί και τάφος των Προφητών που εξέθρεψες,
Ανατέλλεις ξανά και ξανά μαρτυρική και θεία.
Μικρό πουλί κυνηγημένο
Εγκαταλείπεις τις κορυφές των φλεγόμενων κέδρων του Λιβάνου
Και ζητάς προστασία στη γιάφκα των εμπρηστών τους
Κουβαλώντας το ακριβό σου μήνυμα
Στο ματωμένο ράμφος σου.
Αλήθεια, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο
Το μήνυμα αυτό:
Στα φοινικικά; στα ελληνικά; στα αραμαϊκά; στα αραβικά;
Μικρό πουλί αιώνια πεταρίζεις τρομαγμένο
Πάνω από τη στραφταλίζουσα Μεσόγειο
Αδιάκοπα προδομένο από τους ιεροφάντες όλων των αιώνων,
Απόθεσε το πανανθρώπινο μήνυμά σου
Πάνω στους τάφους των.
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Γ Ι Α Γ ΕΛ Ι Α ή Γ Ι Α Κ Λ Α Μ ΑΤΑ

Ψάχνοντας για δουλειά
Τελειώνει ο νεαρός το Λύκειο και δεν έχει καθόλου όρεξη για Πανεπιστήμιο.
0 πατέρας του, πλούσιος, παράγοντας με μεγάλη επιρροή στην κυβέρνηση, τον
απειλεί: “Δεν θέλεις να σπουδάσεις ρε τεμπελόσκυλο; Λοιπόν εγώ δεν συντηρώ
κοπρίτες, γι’ αυτό και θα δουλέψεις, κατάλαβες;”.
Έχοντας την ισχυρή θέση, ο πατέρας κινεί τα νήματα για να βρει μία θέση στον γιο
του. Τηλεφωνεί στον πρωτοκλασάτο υπουργό.
- θυμάσαι τον γιο μου; Λοιπόν, τέλειωσε το λύκειο και ο τεμπέλης δεν θέλει να
σπουδάσει, θα μπορούσες να του βρεις μια θέση να αρχίσει να δουλεύει; Το θέμα
είναι να βρεθεί κάτι που θα τον κάνει να δουλέψει σκληρά, να μην κάθεται και ξύνεται, κατάλαβες;
Μερικές μέρες αργότερα ο υπουργός του απαντά.
- Έτοιμη η δουλειά για τον γιο σου. Δεξί χέρι του Προέδρου της Δημοκρατίας και
20.000 ευρώ το μήνα, τέλεια έτσι;
-Τι λε ρε φίλε, αυτό είναι υπερβολικό. Πρέπει να τον αρχίσουμε από πολύ πιο χαμηλά, με τέτοια τρελά λεφτά αυτός ο τεμπέλης θα γίνει χειρότερος.
-Ωραία, του βρήκα κάτι πιο σεμνό.
Ιδιαίτερος γραμματέας υπουργού. Ο μισθός είναι πιο σεμνός, μόνο 5.000 ευρώ το
μήνα, θ’ ανοίξει και άκρες για το μέλλον του.
Όχι, μόλις που έβγαλε το Λύκειο. Δεν θέλω η ζωή του να είναι τόσο εύκολη με την
πρώτη ευκαιρία, θέλω να αισθανθεί την ανάγκη να στρωθεί και να σπουδάσει, κατάλαβες;
Την επόμενη μέρα τηλεφωνεί ξανά ο υπουργός.
- Φίλε, τι λες για προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών στο υπουργείο; Ο μισθός θα
είναι, για αρχή, μόνο 3.000 το μήνα.
- Μα σε παρακαλώ, βρες μου κάτι πιο συνηθισμένο, κάτι στα 600 με 700 ευρώ το
μήνα.
-Μάτι λες τώρα, αυτό είναι αδύνατο.
- Γιατί;
- Γιατί αυτές οι θέσεις δίνονται μόνο με διαγωνισμό ΑΣΕΠ και χρειάζεται να έχει
βιογραφικό κάποιου επιπέδου, με τέλεια γνώση Αγγλικών, ίσως και δεύτερη γλώσσα, Πανεπιστημιακό δίπλωμα σίγουρα και τουλάχιστον ένα μάστερ στο εξωτερικό,
να δουλεύεις υπερωρίες άνευ αποδοχών, και φυσικά να έχεις και προϋπηρεσία.
Φίλε μου αυτές οι θέσεις των 600 ευρώ δεν βρίσκονται καθόλου εύκολα...
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