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Oι ημέρες και ώρες
λειτουργίας

του Γραφείου
του Συλλόγου είναι
Τετάρτη, Πέμπτη
και Παρασκευή 

από 6.00 
έως 8.00 μ.μ.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φραγκομανώλη Στέφανο, 
Γκίζαρη Σωτηρία, 
Βαλσάμου Ρουμπίνα, 
Μπαρμπαλιά Άννα, 
Λύρα Ειρήνη, 
Σουσάνη Μαρία, 
Παπαΐωάννου Άννα,
Παπαδόπουλο Ευάγγελο,

Καραμπά Αγγελική,
Μπάμπαλη Ανδρέα, 
Χατζηγιαννάκη Φανή,
Σαμπεθάι Άννα, 
Κολλιοπούλου Μαντώ, 
Δασκαλάκη Καλλιόπη 
και Ζάφειρα Διονυσία.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Αττικού να ενημερώνονται για το πρό-
γραμμα των εκδρομών και μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.attikosomilos.gr για τυχόν αλλαγές των εκδρομών και των εκδηλώσεων.

Nέα μέλη
Ο Αττικός Όμιλος είχε τη χαρά να δεχθεί τα παρακάτω νέα μέλη:

2 0 1 7

Καλή
χρονιά 

με υγεία, ειρήνη, 
ελπίδα και αγωνιστικότητα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πένθη

Με μεγάλη λύπη 
πληροφορηθήκαμε 
στη διάρκεια του καλοκαιριού
ότι έφυγαν από κοντά μας
τα παλιά και εκλεκτά μέλη 
του Ομίλου μας, 
Καίτη Μπαλάση, 
Χρύσω Αλάτση -Γάτου, 
Γιάννης Χαλκέας και 
Λία Πελοποννησίου.

Στις οικογένειές τους εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Πολιτιστικές 
συναντήσεις
Κάθε Πέμπτη ο Αττικός  Όμιλος
πραγματοποιεί επισκέψεις σε
Μουσεία και καλλιτεχνικές εκθέσεις. 
Οι συναντήσεις γίνονται στις 12 
το μεσημέρι μετά από τηλεφωνική
συνεννόηση για το σημείο
συνάντησης. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210. 3623017-6974. 915120, 
κα Μαίρη Χονδρογιάννη 
και 210. 6927317 - 
6973. 390524, 
κα Αφροδίτη Μιχαήλ.

Nέο διοικητικό συμβούλιο 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Αττικού Ομίλου που συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές
της 2ας Μαρτίου 2016 αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΥΚΑ Χριστίνα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεοχάρης

ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ Αθανάσιος

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τρύφων

ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ Σταμάτιος

ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΤΟΝ Λιλή

Στις 4 Οκτωβρίου2016 το Δ.Σ. αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 19 (παρ. 4) του Κα-
ταστατικού του Συλλόγου την αντικατάσταση του μέλους Κατσούλια Σταματίου με την
πρώτη επιλαχούσα των εκλογών Λαΐνη Ντόρα λόγω συνεχών αλλεπάλληλων απου-
σιών του πρώτου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

]Στις 11 Ιανουαρίου κόψαμε την πίτα
του 2016 ευχόμενοι υγεία και μια

πλούσια ορειβατική και πεζοπορική χρονιά.

]Στις 22 Φεβρουαρίου παρουσιάσα-
με στο θεατρικό αναλόγιο τα μονό-

πρακτα «Η Εβραία», «Εξεύρεση εργα-
σίας» και «Ο Σπιούνος» του Μπ. Μπρεχτ
καθώς και τη «Μαύρη Παρηγορία» του
Νικ. Λάσκαρη, και απολαύσαμε τις επιδό-
σεις των μελών «ηθοποιών» μας Μανώλη
Αποστολάκη, Πόπης Κρητσωτάκη, Ντό-
ρας Λαΐνη, Λούλας Μάρδα, Αφροδίτης
Μιχαήλ, Τζένης Σακέλλη και Εύης Τζου-
μέρκα, που έγιναν με διδασκαλία του κ.
Σπύρου Γεωργουλά.

]12 – 13 - 14 Μαρτίου. Απόκριες.
Εκδρομή στη Μεσσήνη, πλούσια σε

ενδιαφέροντα. Ζήσαμε την αποκριάτικη
ατμόσφαιρα μετέχοντας στα παραδοσιακά
έθιμα της όμορφης κωμόπολης. Κάθε γει-
τονιά κι’ ένα δρώμενο, με προσφορά εδε-
σμάτων από τους κατοίκους. Οι μεταμφιέ-
σεις των γλεντζέδων Αττικών ήταν ιδιαί-
τερα επιτυχημένες.

Ξεναγηθήκαμε από έμπειρη ξεναγό στην
πόλη της αρχαίας Μεσσήνης, υπόδειγμα
εκτεταμένης αναστήλωσης από τον άξιο

αρχαιολόγο κ. Πέτρο Θέμελη και την ομά-
δα του.

]Στις 28 Μαρτίου γιορτάσαμε την
εθνική επέτειο με την εμπνευσμένη

διάλεξη για τον Ανδρέα Κάλβο από την
φιλόλογο και ποιήτρια κα.Τασούλα Καρα-
γεωργίου.

]Στις 18 Απριλίου παρουσιάστηκε το
οδοιπορικό στην Τυνησία από τον

ρέκτη του video και της τηλεοπτικο-σκη-
νοθεσίας Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο.
Κάναμε, έστω και οπτικώς, ένα ενδιαφέ-
ρον ταξίδι. 

]29 Απριλίου έως 2 Μαΐου. Πάσχα
στη Σύρο. Ο καιρός θαυμάσιος, το

θαλασσινό ταξίδι απολαυστικό. Η Σύρος, η
αρχόντισσα των Κυκλάδων, μας γοήτευσε
με τα αρχοντικά, τις εκκλησίες και τις εξο-
χές της τραγουδισμένες από τον ξακουστό
Μάρκο Βαμβακάρη. Οι θρησκευτικές πα-
σχαλινές τελετές (καθολικού και ορθοδό-
ξου δόγματος) γιορτάστηκαν με λαμπρό-
τητα. Στην επίσκεψή μας στο πρώτο θέα-
τρο της Ελλάδας «Απόλλων» είχαμε την
τύχη να παρακολουθήσουμε και να χα-
ρούμε μέρος από την πρόβα της όπερας
“Trovatore” με νέους εξαίρετους καλλιτέ-
χνες.

Από τις δραστηριότητες της χρονιάς
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

]Στις 16 Μαΐου στο θεατρικό αναλό-
γιο παρουσιάστηκαν οι «Ερωτικοί

Διάλογοι» του Λουκιανού (2ος μ. Χ. αι.).
Διέπρεψαν οι «ηθοποιοί»: Μανώλης Απο-
στολάκης, Πόπη Κρητσωτάκη, Ντόρα
Λαΐνη, Λούλα Μάρδα, Τζένη Σακέλλη
Μελίνα Σηφάκη και Εύη Τζουμέρκα.
Θαυμάστηκαν ιδιαίτερα τα αρχαιοπρεπή
και ευφάνταστα κοστούμια. Ο δάσκαλος κ.
Σπύρος Γεωργουλάς καθοδήγησε επιτυ-
χώς τους «ηθοποιούς» χαρίζοντάς μας
άφθονο γέλιο.

]5 έως 16 Απριλίου. Μια ομάδα του
Αττικού μετείχε στην εκδρομή του

πρακτορείου «Μέμνων» στην περιοχή της
Νάπολης, στα νησιά Σαρδηνία, Κορσική,
Έλβα και στις πόλεις Πίζα, Λούκα και Πε-
ρούτζα.

]18 - 19 - 20 Τριήμερο Αγ. Πνεύμα-
τος – Χολομώντας Χαλκιδική. Με

ορμητήριο τη γραφική Αρναία, χτισμένη
στους πρόποδες του Χολομώντα (1165
μ.), περπατήσαμε στο πανέμορφο, πλού-
σιο δάσος με τα πεύκα, τα έλατα, και τις
οξιές, τις καστανιές και τις αιωνόβιες βε-
λανιδιές. Άφθονα τα ρυάκια και οι πηγές. Η
εικόνα του δάσους σου δίνει την αίσθηση
ότι βρίσκεσαι σε ένα τελείως ανέγγιχτο
από τον άνθρωπο τόπο. Για άλλη μια φορά
θαυμάσαμε από το καραβάκι τη θέα των
μοναστηριών του Άθω.

]2 - 3 Ιουνίου. Στο τακτικό μας ετή-
σιο διήμερο στην Επίδαυρο - Δρέ-

πανο παρακολουθήσαμε την κωμωδία
του Αριστοφάνη «Πλούτος». Οι εντυπώ-
σεις αντιφατικές. Όλοι όμως χαρήκαμε τη
θάλασσα στο Δρέπανο, όπου και η διαμο-
νή μας, και τη βόλτα μας στο πάντα όμορ-
φο Ναύπλιο.

]Επιτυχής ήταν η εξόρμηση στο κον-
τινό κυκλαδίτικο νησί της Κέας

(Τζιάς) το σαββατοκύριακο 24 – 25 Σε-
πτεμβρίου. Νησί πλούσιο σε ομορφιές και
ιστορία.

]9 Οκτωβρίου, Βαλτετσινίκο. Το
φθινόπωρο είχε κάνει ήδη την εμ-

φάνισή του στο δάσος που περιβάλλει το
πετρόκτιστο χωριό, σκαρφαλωμένο αμφι-
θεατρικά στην πλαγιά του Μαινάλου (Υψ.
1150 μ.). Οι δύο πορείες που έγιναν, η μία
μέσα στο δάσος και η άλλη στο Μοναστήρι
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

της Παναγιάς και στο διπλανό φαραγγάκι-
όπου εντοιχισμένη στο βράχο η εκκλησία
του Αγ. Νικολάου- μας χάρισαν τις πρώτες
φθινοπωρινές απολαύσεις.

]24 Οκτωβρίου. Ο Σύλλογος «Δράση
για την κοινωνία, τον πολιτισμό και

την ποιότητα ζωής» Γαλατσίου, μας πα-
ρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρω-
μα για το ραδιόφωνο. Μας συγκίνησε
αναβιώνοντας αναμνήσεις από παλαιότε-
ρες εποχές που όλοι μας έχουμε ζήσει.

]28 – 29 - 30 Οκτωβρίου. Γιορτά-
σαμε την επέτειο του ΟΧΙ στα βουνά

και στα λαγκάδια των Βαρδουσίων πεζο-
πορώντας από το Κροκύλειο στους Πεν-
ταγιούς (πατρίδα της ξακουστής Μαρίας
Πενταγιώτισσας). Με κέντρο την Άμφισσα
(Σάλωνα) επισκεφθήκαμε τη ναυτική πο-
λιτεία του Γαλαξιδιού και την Ιτέα- το μι-
κρό Παρισάκι κατά τους ντόπιους. Στην
Άμφισσα θαυμάσαμε την αγιογράφηση
της Μητρόπολης από τον Σπύρο Παπα-
λουκά, είδαμε το ιστορικό καφενείο-μνή-
μες από την ταινία «Ο Θίασος» του Θ. Αγ-
γελόπουλου- και επισκεφθήκαμε το μικρό
αλλά πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικό
μουσείο. Αρκετοί ξενύχτηδες έκαναν
εξόρμηση σε γκουρμέ εστιατόριο της πό-
λης απολαμβάνοντας τα ονομαστά παϊδά-
κια προβατίνας που μόνο με τα χέρια τα τι-
μάς. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με την

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και
στο θαυμάσιο μουσείο των Δελφών. Η
Λειβαδιά ήταν η αναγκαία στάση για φα-
γητό δίπλα στα τρεχούμενα νερά με τα
γραφικά πέτρινα γεφυράκια και τα αιωνό-
βια δέντρα.

]13 Νοεμβρίου. H κατάβαση στον
Βουραϊκό έλκει πολλούς πεζοπό-

ρους. Έγιναν δύο πορείες, η μία από τη Ζα-
χλωρού μέχρι τα Καλάβρυτα και η άλλη
από τη Ζαχλωρού μέχρι το Διακοφτό (η
μεγαλύτερη). Γενική εντύπωση: όλοι ευχα-
ριστημένοι.

]20 Νοεμβρίου. Μια άλλη εκδρομή-
πεζοπορία, ιδιαίτερα αγαπητή, έγινε

στην Κορινθία, στο μέρος που λέγεται
«Παναγία των βράχων», από το εκκλη-
σάκι το σκαρφαλωμένο και εντοιχισμένο
στους βράχους.

]28 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση «Με-
λοποιημένοι Έλληνες ποιητές»

στέφθηκε από επιτυχία, γιατί τα ποιήματα
που επιλέχτηκαν και οι μελοποιήσεις συγ-
κίνησαν και άρεσαν σε όλους. Η επιλογή
έγινε από τη Χριστίνα Δούκα, την Αφρο-
δίτη Μιχαήλ και τον Τρύφωνα Αναγνω-
στόπουλο.
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KEIMENA - ΣΧΟΛΙΑ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΗΜΑΚΑ

Eνας μοναχικός περίπατος στο βουνό το
φετινό καλοκαίρι με έκανε να συλλογίζο-
μαι τη ζωή μας κοντά στη φύση.

Κάθομαι βολικά πάνω σε ένα βουνίσιο βράχο.
Τα νερά από τις βροχές και τους πάγους τον βα-
θούλωσαν και τον έκαναν να μοιάζει με θρόνο.
Ανάμεσα στις σχισμάδες φύτρωσαν μαλακά
χορταράκια και λεπτά κίτρινα λουλούδια. Εδώ ο
Πάνας, ο τραγοπόδης Θεός των δασών, θα τρα-
γουδούσε με τη φλογέρα του καθισμένος σε αυ-
τόν τον λουλουδιασμένο βράχο. Κλείνω τα μάτια
μου... Είναι σαν να ακούω νότες γλυκιές, ανάλα-
φρες. Ακούω να μιλούν για τους χυμούς της γης
που τρέφουν τα δένδρα. Μιλούν για τα έλατα
που στέκονται από πάνω μου και ψηλώνουν
χρόνο με το χρόνο. Και θα ψηλώνουν, αν δεν βά-
λει ο άνθρωπος το χέρι του με την παράνομη
υλοτομία και τις πυρκαγιές.

Εδώ βλέπεις εποχή με εποχή τη ζωή να εναλ-
λάσσεται αβίαστα, φυσικά. Τα δέντρα ανθίζουν,
μετά βαραίνουν από τον καρπό, έπειτα φυλλορ-
ροούν... γυμνώνονται. Η ζωή ξαναρχίζει με τον
ίδιο ρυθμό... νέα φύλλα, νέα λουλούδια, νέοι
καρποί.

Τα ελληνικά βουνά διαφέρουν από τους τερά-
στιους όγκους των Ευρωπαϊκών οροσειρών. Εί-
ναι κατά πολύ μικρότερα. Είναι χαριτωμένα με
απαλές κορυφογραμμές, έχουν πλήθος μυριστι-
κά, θεραπευτικά βότανα και λουλούδια. 

Στα ελληνικά δάση κυκλοφορούν θρύλοι και
παραδόσεις για αρχαίους θεούς, φτιαγμένους
στο μπόι του ανθρώπου, γεμάτους αδυναμίες,
έρωτες και πάθη ανθρώπινα. Έκαναν τη φύση
φίλη τους. Τη βροχή, τον κεραυνό, την αστραπή,
τον άνεμο δικό τους. Τα βουνά μας είναι απόλυτα
συνταιριασμένα με τη θάλασσα.

Σε κανένα μέρος του κόσμου οι κορφές ενώ
δείχνουν να αγγίζουν τον ουρανό, τα πόδια τους
δροσίζονται στο πέλαγος. Παράδειγμα, τα χαμη-
λά βουνά της Αττικής, Υμηττός, Πεντέλη, μέχρι τα
υψηλά στο Πήλιο, Άθω, ακόμη και ο Γέρο Όλυμ-

πος βρέχει τα πόδια του στον Πλαταμώνα. 
Όσο για τα νησιά μας; Λένε ότι, όταν ο Θεός

έπλασε τον κόσμο, του περίσσεψαν μια χούφτα
πέτρες και τις έριξε στην θάλασσα. Έτσι έγιναν τα
1.500 νησιά μας, εκ των οποίων κατοικούνται τα
170. Έχουν λίγο πράσινο και τα περισσότερα εί-
ναι άνυδρα. Όμως προσφέρουν απερίγραπτη
ομορφιά και γαλήνη στους ανθρώπους που έρ-
χονται από όλα τα σημεία της οικουμένης να χα-
ρούν τη μαγεία του γυμνού τοπίου.

Τα ήρεμα βουνά, οι σμαραγδένιες θάλασσες
που λαμποκοπούν στο εκτυφλωτικό φως του
ήλιου ξελογιάζουν σαν μυθικές σειρήνες τους
βόρειους λαούς και θέλουν να κατακτήσουν με
κάθε τρόπο την Πατρίδα μας. Ο Ελληνισμός
αγωνίζεται αδιάκοπα να επιβιώσει κάτω από
συνεχή απειλή ολοκληρωτικού αφανισμού από
μισέλληνες εχθρούς της κλασικής παιδείας.

Και εμείς; Εμείς πρέπει να αντέξουμε με το κε-
φάλι ψηλά. Όχι γιατί το λέει ο τραγοπόδης Θεός
των δασών ή μας το τραγουδά ο πανέμορφος
Απόλλωνας με τη λύρα του. Αλλά μας το παραγ-
γέλνει ο δικός μας ποιητής της γενιάς μας. Ο ποι-
ητής του φωτός και των γλαυκών χρωμάτων, ο
Οδυσσέας Ελύτης:

«Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα και στο τέλος
θα δεις να σου απομένει μία ελιά, ένα αμπέλι,
ένα καράβι, σημαίνει ότι μπορείς να την ξανα-
φτιάξεις». Όμορφος λόγος. Κουράγιο λοιπόν.

Κοιτάζω τον ορίζοντα... Έχουν μαζευτεί μία
παρέα μπαμπακένια σύννεφα. Δεν είναι σκοτει-
νά, είναι γεμάτα ήλιο. Θυμίζουν τη φωτεινή νε-
φέλη της Ανάληψης του Χριστού.

Ένιωσα να με κατακλύζει το κραταιό κύμα
ομορφιάς που διαβαίνει αδιάκοπα πάνω από
την πλάση. Ωστόσο η νύχτα τον Σεπτέμβρη έρχε-
ται απαλή, δροσερή.

Οι ίσκιοι του βουνού μεγάλωσαν, ένα πορτο-
καλί αντιφέγγισμα μου λέει πως βραδιάζει.
Φεύγω. Εγκαταλείπω τον βουνίσιο θρόνο μου.
Παίρνω μαζί μου χρώματα, ήχους, εικόνες.

Η ζωή είναι αχόρταγα όμορφη κοντά στη φύ-
ση.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

IANOYΑΡΙΟΣ

6 Παρασκευή ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ – ΜΥΤΙΚΑΣ
15 Κυριακή ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
16 Δευτέρα ΕΚΔΗΛΩΣΗ
29 Κυριακή ΘΗΒΑ - ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ
30 Δευτέρα ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Προβολή

Μπ. Άιρες, Κατ. Ιγκουασού,
Ρίο ντε Τζανέιρο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
12 Κυριακή  ΨΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20 Δευτέρα ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 

Θεατρικό αναλόγιο, 
μονόπρακτα Τσέχωφ, Κασόνα

24 – 25 - 26
Καθ. Δευτέρα ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

ΜΑΡΤΙΟΣ
12 Κυριακή  ΚΑΡΥΕΣ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 
19 Κυριακή ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ - ΜΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
26 Κυριακή ΤΟΥΡΝΙΚΙ - ΜΕΡΚΟΥΡΙ
27 Δευτέρα ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 

Η ελληνική επανάσταση
μέσα από την τέχνη.

AΠΡΙΛΙΟΣ
2 Κυριακή  ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
13 - 18 ΠΑΣΧΑ ΑΛΒΑΝΙΑ – Β. ΗΠΕΙΡΟΣ
30 Κυριακή  ΚΑΡΥΕΣ ΠΑΡΝΩΝΑ

ΜΑΪΟΣ
7 Κυριακή  ΚΕΛΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
8 Δευτέρα ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Το ελληνικό Θαύμα 
στην Ανατολή.

14 Κυριακή ΛΟΥΣΙΟΣ - ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 
28 Κυριακή ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΡΑΣΟΡΕΜΑ 

IOΥΝΙΟΣ
3 – 4 – 5
Αγ. Πνεύματος  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΕΜΟΥΤΑΣ
18 Κυριακή ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
25 Κυριακή   ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
1ή 8 Σαβ - Κυρ. ΔΡΕΠΑΝΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
16 Σάββατο - 
17 Κυριακή  ΑΝΔΡΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 Κυριακή  ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΜΟΓΓΟΣΤΟΥ 
8 Κυριακή ΒΥΤΙΝΑ - ΜΥΛΑΟΝΤΑΣ
21 Σάβ - 22 Κυρ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΛΗΣ
23 Δευτέρα ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 

Η γαλλική και η ρωσική
επανάσταση μέσα
από την τέχνη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
5 Κυριακή  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ - ΛΕΒΙΔΙ 
19 Κυριακή ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ
20 Δευτέρα   ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Βίντεο-προβολή «Ινδία, 
η χώρα με τα πολλά…»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
3 Κυριακή  ΒΙΛΙΑ - ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ 
11 Δευτέρα  ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Τα ερωτικό στοιχείο
στο δημοτικό τραγούδι.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΥΠΡΟΣ  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
6 Σάββατο
ΘΕΟΦΑΝΙΑ  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΑΜΑΡΙΖΑ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Μασκαράδες εν δράσει» Φωτογραφίες: Ροζαλία Αφεντάκη

«Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης»
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ – ΜΥΤΙΚΑΣ

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου – ΘΕΟΦΑΝΙΑ
Αναχώρηση στις 8.30 για Βίλια, Πόρτο Γερμενό. Πορεία προς το ακρωτήρι Μύτικας και επιστροφή από τον ίδιο δρόμο (ώρες πορείας
3.30, Β.Δ.: 1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Πόρτο Γερμενό, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή του αγιασμού
των υδάτων.

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -  ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ
Κυριακή 15 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Μακρυκάπα Ευβοίας. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει πορεία μέσα σε δασωμένους δρόμους με επι-
στροφή από τον ίδιο δρόμο (ώρες πορείας 3, Β.Δ.: 1). Οι υπόλοιποι εκδρομείς θα παραμείνουν στο χωριό Αγ. Αθανάσιος και μπορούν να
πραγματοποιήσουν κοντινές διαδρομές. 

ΘΗΒΑ -  ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ
Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 9.00 για Θήβα, επίσκεψη στο μουσείο με ξενάγηση. Μετάβαση στα Δερβενοχώρια, (Πύλη, Σκούρτα), μικρή πορεία, φα-
γητό και επιστροφή μέσω Φυλής.

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
ΨΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
Αναχώρηση στις 8.00 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 πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Ψάρι. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Στις 19.30 στην αίθουσα του Συλλόγου μας θα κόψουμε την πίτα μας, θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί και θα ανταλλάξουμε ευχές για
τον καινούργιο χρόνο. Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Προβολή διαφανειών (slides) από τον Κωνσταντίνο Πολίτη με θέμα «Μπουένος
Άιρες – Καταρράκτες Ιγκουασού – Ρίο ντε Τζανέιρο».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00 - Θεατρικό αναλόγιο με μονόπρακτα των Αντ.Τσέχωφ και Αλ. Κασόνα από την
θεατρική μας ομάδα.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ  (ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ)
Σάββατο 24 - Κυριακή 25 – Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.00 για Κρανίδι, Πόρτο Χέλι με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα για γνω-
ριμία με το Πόρτο Χέλι. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Κυριακή: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Κόστα και Σπέτσες. Νωρίς το απόγευμα επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο και το βράδυ αποκριάτικο γλέντι. Δευτέρα: Κούλουμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
ΚΑΡΥΕΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)  -  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

Κυριακή 12 Μαρτίου
Αναχώρηση 8.30 για Καρυές Αργολίδας. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο Αρτεμίσιο όρος με επιστροφή από τον ίδιο δρόμο (ώρες πο-
ρείας: 3.30 - Β.Δ.: 1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο χωριό Καρυές με δυνατότητα για κοντινούς περιπάτους.

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ – ΜΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
Κυριακή 19 Μαρτίου

Αναχώρηση 8.30 για Ακραίφνιο, απ’ όπου θα ανηφορίσουμε έως τη μονή της Αγ. Πελαγίας. Επιστροφή από την ίδια διαδρομή. (Ώρες πο-
ρείας: 3.30 - B.Δ.: 1)

ΤΟΥΡΝΙΚΙ  -  ΜΕΡΚΟΥΡΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κυριακή 26 Μαρτίου 

Αναχώρηση στις 8.00 για Μερκούρι. Η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει πορεία (κυκλική διαδρομή) από Μερκούρι προς Τουρνίκι
(το παλιό μονοπάτι του Παυσανία διάρκειας 3 ωρών Β.Δ.:1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα κάνουν μικρές διαδρομές στο χωριό Μερκούρι.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
Κυριακή 2 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Τρίκαλα Κορινθίας και το χιονοδρομικό της Ζήρειας από όπου θα αρχίσει η κατάβαση για να φθάσουμε, διασχί-
ζοντας τη Φλαμπουρίτσα, στο πυροφυλάκιο και στα Τρίκαλα (ώρες πορείας 3.30 Β.Δ.: 1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στα
Τρίκαλα ή στο σαλέ του χιονοδρομικού.

ΠΑΣΧΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ – Β .ΗΠΕΙΡΟΣ
Μ. Πέμπτη 13 έως Τρίτη 18 Απριλίου (ΠΑΣΧΑ) 

Κορυτσά, Μοσχόπολη, Αργυρόκαστρο, Μπεράτι, Απολλωνία, Τίρανα. (Αναλυτικό πρόγραμμα στον Σύλλογο)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 27 Μαρτίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Παρουσίαση από την Χριστίνα Δούκα και την Αφροδίτη Μιχαήλ με θέμα 
«Η ελληνική επανάσταση μέσα από την τέχνη».
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΠΑΡΝΩΝΑ
Κυριακή 30 Απριλίου 

Αναχώρηση στις 7.30 για Σήραγγα Αρτεμισίου, στάση και άφιξη στις Καρυές. Πορεία προς το καταφύγιο και το οροπέδιο του Πάρνωνα (το
αυτοκίνητο θα μας προωθήσει μέχρι το τέλος της ασφάλτου. ( Ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1 ). Όσοι δεν πραγματοποιήσουν την παραπάνω δια-
δρομή θα παραμείνουν στις Καρυές και τη γύρω περιοχή.

Μ Α Ϊ Ο Σ
ΚΕΛΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

Κυριακή 7 Μαΐου
Αναχώρηση στις 8.00 για Λιβάδια Παρνασσού, Κελάρια απ’ όπου θα αρχίσει η κατάβαση μέχρι το Πολύδροσο (ώρες πορείας 3.30, Β.Δ.:
1). ‘Όσοι δεν περπατήσουν θα μεταβούν στο Πολύδροσο. 

ΛΟΥΣΙΟΣ -  ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
Κυριακή 14 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7.30 για Δημητσάνα από όπου θα κατηφορίσουμε παράλληλα με τον ποταμό Λούσιο έως τη Μονή Φιλοσόφου και τη Μο-
νή Προδρόμου (ώρες πορείας περίπου 4, Β.Δ.: 1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα μεταβούν με το αυτοκίνητο στο χωριό Ελληνικό ή στη Στε-
μνίτσα. Με την άφιξη των οδοιπόρων επιστροφή.

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ  –  ΚΕΡΑΣΟΡΕΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Κυριακή 28 Μαΐου

Αναχώρηση στις 8.00 για Στενή, διάσελο Δίρφης από όπου θα ξεκινήσει η κατάβαση για Κερασόρεμα έως τη Στενή (ώρες πορείας 3,
Β.Δ.: 1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν μπορούν να παραμείνουν στη Στενή.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΕΜΟΥΤΑΣ

Σάββατο – Κυριακή - Δευτέρα 3 έως 5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)
Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.00 για Κυπαρισσία μέσω Τρίπολης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μετάβαση στη Μαραθούπολη και επίσκε-
ψη του νησιού Πρώτη με πλοιάριο. Επιστροφή στην Κυπαρισσία, απόγευμα ελεύθερο. Κυριακή: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Νεμούτα
από όπου και η πορεία.(Ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1). Δευτέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Γαργαλιάνους, Επίσκεψη στο ανάκτορο του
Νέστορα και στο μουσείο. Επιστροφή μέσω Τρίπολης με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ
Κυριακή 18 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8.00. Μπάνιο στην παραλία Σαράντη, φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής, ξεκούραση. Το απόγευμα επιστροφή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 8 Μαΐου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00 – Παρουσίαση με προβολή φωτογραφιών από την κα Ευαγγελία Καφετζιδάκη με θέ-
μα «Το ελληνικό θαύμα στην Ανατολή. Πώς ο Αλέξανδρος και γενικά ο ελληνικός πολιτισμός επηρέασαν τους λαούς της Ανατολής».
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κυριακή 25 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Νέα Αρτάκη-Ψαχνά-Λιμνιώνα. Περίπατοι, μπάνιο, φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
ΔΡΕΠΑΝΟ -  ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Σάββατο, Κυριακή 1 ή 8 Ιουλίου (εξαρτάται από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου)
Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.30 για το Δρέπανο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, μπάνιο, φαγητό. Το βράδυ κατά τις 19.00 αναχώρηση για το
θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν για την
αγορά του εισιτηρίου τους. Κυριακή: Πρωινό ελεύθερο για μπάνιο και ξεκούραση. Το απόγευμα επίσκεψη στο Ναύπλιο για βόλτα και καφέ.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΑΝΔΡΟΣ

Σάββατο- Κυριακή 16- 17 Σεπτεμβρίου
Σάββατο: Αναχώρηση το πρωί από τη Ραφήνα, άφιξη στην Άνδρο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Κυριακή: Επίσκεψη στα μουσεία της Χώρας και επιστροφή στη Ραφήνα. (Λεπτομέρειες στο Σύλλογο).

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΜΟΓΓΟΣΤΟΥ (ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ)

Κυριακή 1 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 8.00 για Κιάτο, Σούλι.Η πορεία αρχίζει από το Σούλι. Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Κιάτο. (Ώρες πορείας
3.30, Β.Δ.: 1)

ΒΥΤΙΝΑ -  ΜΥΛΑΟΝΤΑΣ
Κυριακή 8 Οκτωβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Βυτίνα και στη συνέχεια πορεία από την Κάτω Βυτίνα προς Ελάτη διάρκειας περίπου 3 ωρών. Όσοι δεν πεζοπο-
ρήσουν θα παραμείνουν στη Βυτίνα.

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΛΗΣ
Σάββατο, Κυριακή 21-22 Οκτωβρίου

Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.00 για Καλαμάτα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Κυριακή: Μετά το πρωινό ξεκινάει πεζοπορία από το Περ-
δικονέρι από όπου οι ορειβάτες θα προσεγγίσουν το οροπέδιο, καθώς και τον μοναδικό, απομονωμένο και πετρόχτιστο οικισμό της Μάλης.
(Ώρες πορείας 4,Β.Δ.:1+). Επιστροφή από την ίδια διαδρομή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Παρουσίαση με θέμα «Γαλλική και Ρωσική επανάσταση, οι δύο επαναστάσεις
που άλλαξαν την Ευρώπημέσα από την τέχνη» από τη Ντόρα Λαΐνη και την Αφροδίτη Μιχαήλ.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ - ΛΕΒΙΔΙ  

Κυριακή 5 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Καταφύγιο Μαινάλου Θα πραγματοποιηθεί κατηφορική πορεία μέσα στο πανέμορφο ελατοδάσος του Μαινάλου
έως το Λεβίδι (Ώρες πορείας: 3.30, Β.Δ.: 1+). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα μεταβούν στο Λεβίδι.

ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κυριακή 19 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Ακροκόρινθο. Ανάβαση και περιήγηση στο κάστρο. Επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου και
του Μουσείου. Φαγητό σε τοπικές ταβέρνες. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο Λουτράκι για καφέ.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΒΙΛΙΑ -  Κ ΙΘΑΙΡΩΝΑΣ 

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Βίλια. Η ορειβατική ομάδα θα αρχίσει την πορεία από τη βρύση «Τσία» για καταφύγιο Κιθαιρώνα και κορυφή
(πορεία 4 ωρών, Β.Δ.: 1+). Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο. Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στα Βίλια.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΑΜΑΡΙΖΑ
Σάββατο 6 Ιανουαρίου (ΘΕΟΦΑΝΙΑ)

Αναχώρηση στις 8.30 για Παλαιά Φώκαια - Προφ. Ηλία - Καμάριζα (ώρες πορείας 3.30). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στην Παλ.
Φώκαια για την τελετή του αγιασμού των υδάτων και στη συνέχεια θα μεταβούν στην Καμάριζα για φαγητό και επίσκεψη του καινούργιου
Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας, εφόσον το επιθυμούν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Βίντεο-προβολή με θέμα «Ινδία, η χώρα με τα πολλά πρόσωπα» από τον Τρύ-
φωνα Αναγνωστόπουλο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Παρουσίαση με θέμα «Το ερωτικό στοιχείο στη δημοτική ποίηση» από την Λούλα Μάρδα.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Χολομώντας Χαλκιδικής» Φωτογραφία: Χάρης Ιωαννίδης

«Τζιά» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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ΑΠΟ TIΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Πορεία προς Πενταγιούς»

«Πενταγιοί  Άμφισσας» Φωτογραφίες: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΗ ΔΙΛΜΠΟΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ «ΈΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ …»

Δεν το ’θελε

Αυτό που είναι πια, δεν είναι 
κι αυτό που γίνηκε δεν το ’θελε.

Άλλοι τον θέλουν για στολίδι τους.
Για άλλους σαν δούλος προσμετριέται.

Εύχρηστος, καρπερός, υπάκουος.
Και σαλτιμπάγκο, ως και ποιητή 

τον προσκαλούν ευθύμως στην παρέα.
Κατά τα άλλα, όλα με το αλαλούμ.
Τόση ζωή χαμένη, τόσο πνεύμα.
Στέρεψε το ποτάμι και μαζί του 
όλα τα ρυάκια της ενόρασης.

Και τώρα πώς να ζήσει δίχως ποίηση;
Κρεμάστρες, πιατικά, κουβέρτες,
δουλειά χτικιό, δουλειά και λήθη.
Περνά η ζωή, περνά και σβήνει,
σαν κάτι ξένο που τού ανήκει,
όσο κι ο θάνατος τού ανήκει.
Αυτό που είναι πια, δεν είναι,

κι αυτό που γίνηκε, δεν το ’θελε.

17

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
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ΑΠΟ TIΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Αρχοντικό στην Ποσειδωνία Σύρου» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

«Κεντρική πλατεία Πενταγιών» Φωτογραφία: Χριστίνα Δούκα
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΔΩΝΙΑ

19

ΓΙΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του
χριστιανισμού. «Εορτών εορτή και πανή-
γυρις εστί πανηγύρεων» λέει το τροπάριο.

Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την αραμαϊκή και
εβραϊκή λέξη «Πεσάχ» και «Πάσχα» που σημαί-
νουν «πέρασμα», και συμβολίζουν το πέρασμα
του Εβραϊκού Λαού από την Αίγυπτο στην ελευ-
θερία προς τη γη της επαγγελίας. Παράλληλα
χαιρετίζουν το τέλος του χειμώνα και την αρχή
της άνοιξης.

Με το «Πισάχ» -η λέξη σημαίνει διάβαση- οι
Αιγύπτιοι γιόρταζαν τη διάβαση του ήλιου από
τον ισημερινό, την εαρινή δηλαδή ισημερία και
μαζί της τον ερχομό της άνοιξης.

Στη χριστιανική γιορτή δόθηκε το όνομα «Πά-
σχα» και με απόφαση της Α’ Οικουμενικής Συνό-
δου, το 325 μ.Χ., ορίστηκε να γιορτάζεται την
πρώτη Κυριακή μετά από την πανσέληνο της εα-
ρινής ισημερίας. Το Πάσχα ο λαός, μαζί με την
«εκ νεκρών Ανάσταση» του Χριστού, τη νίκη Του
δηλαδή ενάντια στο θάνατο, γιορτάζει και την
ανάσταση της άνοιξης, το ξύπνημα της φύσης
μετά τη νάρκη του χειμώνα.

qqq
Ο Άδωνις μυθολογείται ότι ήταν ένας πολύ

όμορφος νέος, αγαπημένος της Αφροδίτης.
Όμως κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού ο Άδωνις
σκοτώθηκε από έναν κάπρο. Η Αφροδίτη θρήνη-
σε πικρά τον αγαπημένο της και παρακάλεσε την
Περσεφόνη να αφήνει τον Άδωνι να ανεβαίνει
στη γη. Η Περσεφόνη δέχτηκε και ο Άδωνις ανε-
βαίνει στη γη και μένει έξι μήνες με την Αφροδίτη,
ενώ τους υπόλοιπους έξι μένει με την Περσεφό-
νη.Ο Άδωνις ενσάρκωνε το πνεύμα της βλάστη-
σης και ο ετήσιος θάνατος και η επάνοδός του
στη ζωή αντιπροσώπευαν τον μαρασμό της φύ-
σης κατά τον χειμώνα και την επερχόμενη ανα-
γέννησή της κατά την άνοιξη.

Η επίδραση των τελετουργιών της αρχαίας Ελ-
λάδος στην Ορθοδοξία φαίνεται ότι είναι μεγαλύ-

τερη από όσο οι περισσότεροι γνωρίζουμε. Για
παράδειγμα το αντίστοιχο Χριστιανικό Πάσχα στην
Αρχαία Ελλάδα γιορτάζανε τα «Αδώνια», κατά τα
οποία γινόταν αναπαράσταση του θανάτου του
Αδώνιδος.Τα Αδώνια ήταν γιορτή προς τιμή του
Αδώνιδος την 14η και 15η του μηνός Βοηδρο-
μιώνος (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος). Γιορταζόταν
στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής οι γυ-
ναίκες συγκεντρώνονταν και θρηνούσαν μπρο-
στά από δυο κρεβάτια που είχαν επάνω ομοιώμα-
τα του Αδώνιδος και της Αφροδίτης. Γύρω από τα
ομοιώματα τοποθετούσαν αγγεία, στα οποία εί-
χαν φυτέψει μάραθο και άλλα φυτά που αναπτύσ-
σονται γρήγορα και θερμαινόμενα από τον ήλιο
δίνουν πρώιμα άνθη. Με τον στολισμό των φυ-
τών αυτών δινόταν η εντύπωση τεχνητών κήπων
και τα αγγεία ονομάζονταν Αδώνιδος κήποι. 

Οι γυναίκες την πρώτη μέρα θρηνούσαν. Την
επόμενη αυγή και αφού γινόταν περιφορά των
κήπων και των ομοιωμάτων στους παρακείμε-
νους δρόμους, τα έριχναν είτε στη θάλασσα είτε
στην πηγή είτε στον ποταμό (ανάλογα με τι υπήρ-
χε) λυσίκομες (με λυμένα μαλλιά) και γυμνόστη-
θες. Η γιορτή τέλειωνε με θυσίες αγριόχοιρων.

Την ίδια χρονική περίοδο τα Αδώνια γιορτά-
ζονταν και στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ή βασίλισσα
συνόδευε το ομοίωμα του Αδώνιδος περιβαλλό-
μενη από τις ευγενέστερες γυναίκες που μετέ-
φεραν δύο κρεβάτια φτιαγμένα από χρυσό και
άργυρο για την τοποθέτηση των ομοιωμάτων
του Αδώνιδος και της Αφροδίτης. Όταν τελικά το-
ποθετούντο τα ομοιώματα στον κατάλληλο χώ-
ρο, συγκέντρωναν γύρω από το ομοίωμα του
Αδώνιδος μέσα σε ασημένια κιβώτια καρπούς
από τα περιβόλια και τους κήπους, καθώς και
φαγητά που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες από στα-
ρένιο αλεύρι, μέλι και λάδι.Την άλλη μέρα με την
αυγή όλες οι γυναίκες εν πομπή μετέφεραν τον
Άδωνι στη θάλασσα και λυσίκομες έψαλλαν
ύμνους. 
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1. Μίλα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο, όσο μια χαρούμενη λέξη ή
χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονεία.

2. Χαμογέλα στους ανθρώπους. Χρειάζεσαι 72 μυς για να κατσουφιάσεις και μόνο
14 για να χαμογελάσεις.

3. Φώναζε τους ανθρώπους με το όνομά τους. Η πιο γλυκιά μουσική στα αυτιά του
κάθε ανθρώπου είναι ο ήχος του δικού τους ονόματος.

4. Να είσαι φιλικός και χρήσιμος. Πρέπει να είσαι φίλος, για να έχεις φίλους.

5. Να είσαι εγκάρδιος. Μίλα και συμπεριφέρσου σαν ό,τι και να κάνεις να είναι για
σένα μεγάλη ευχαρίστηση. Κανένας δεν θέλει να έχει σχέση με μεμψίμοιρο.

6. Να ενδιαφέρεσαι πολύ για τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να τους συμπαθή-
σεις σχεδόν όλους, αν προσπαθήσεις. Φτάνει να σιγουρευτείς ότι τους δέχεσαι
όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι.

7. Να είσαι γενναιόδωρος με τον έπαινο και προσεκτικός με την κριτική. Ένας καλός
κανόνας είναι να δίνεις τουλάχιστον τέσσερα θετικά σχόλια για κάθε ένα αρνητικό.

8. Να σκέφτεσαι σοβαρά τις απόψεις των άλλων. Συνήθως υπάρχουν τρεις πλευρές
σε μια αμφισβήτηση: η δική σου, του άλλου προσώπου και η σωστή.

9. Να παίρνεις υπόψη τα συναισθήματα των άλλων. Θα εκτιμηθεί.

10. Η καλή αίσθηση του χιούμορ, η μεγάλη δόση υπομονής και μια δόση ταπεινοφρο-
σύνης θα σε ανταμείψουν ποικιλοτρόπως.
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ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

10 συμβουλές
για καλύτερες
ανθρώπινες
σχέσεις
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