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meρες και ωρες

λειτουργιας των γραφειων µας:

Tρiτη, Tετaρτη, Πeµπτη, Παρασκευh: 7εωσ 
9 µ.µ.

Kάθε Πέµπτη τα Γραφεία του Συλλόγου µας θα είναι ανοικτά

από τις 7.30 µ.µ. για τις καθιερωµένες µας συγκεντρώσεις.

Σας περιµένουµε
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KOINΩNIKA - ANAKOINΩΣEIΣ

Σ Υ Λ Λ Η Π Η Τ Η Ρ Ι Α

Εκφράζουµε τη βαθιά µας θλίψη στον ΕΟΣ

για τον άδικο χαµό των πέντε συντρόφων ορειβατών,

που η αγάπη τους για το βουνό προδόθηκε σκληρά.

Είθε αυτό να είναι το τελευταίο πλήγµα που δέχτηκε

η ορειβατική οικογένεια.

∆Ô ¢.™. Î·È
ÙÔ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘

∞∆∆π∫√À
Â‡¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì¤ÏË
Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜

ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘
∫∞§√ ¶∞™Ã∞

∫·È Ãƒ√¡π∞ ¶√§§∞
Û’ fiÛÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó.

Θερµά συγχαρητήρια στο Φυσιολα-
τρικό Σωµατείο Πειραιώς ΖΗΝΩΝ
για την ωραία εκδήλωσή τους που
οργάνωσαν στα γραφεία τους στη
µνήµη της Μαρίας Ιορδανίδου.

Ευχόµαστε πάντα επιτυχίες.

Με µεγάλη επιτυχία έγινε στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιώς, η
οµαδική Έκθεση Ζωγραφικής των
µελών του αδελφού Σωµατίου
«Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟΣ».

Θερµά συγχαρητήρια
και πάντα επιτυχίες.

Θερµά συγχαρητήρια στο Φυσιολα-
τρικό Σωµατείο «ΕΟΦ» για το χρι-
στουγεννιάτικο παζάρι που διοργά-
νωσε στα γραφεία του από 15 έως
23/12/04 τα έσοδα του οποίου
διατέθηκαν στο Λύρειο Ίδρυµα.

Την κοπή της πίτας
του Συλλόγου µας

που γιορτάστηκε στα γραφεία µας
στις 14.1.05, τίµησε
µε την παρουσία του

ο Πρόεδρος της ΟΕΣΕ
και µέλος µας

κ. Ανδρέας Αντωνόπουλος.
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∏
λέξη Πάσχα δεν προέρχεται από το
ελληνικό ρήµα «πάσχω», αλλά από
την εβραϊκή λέξη peshah, που

σηµαίνει διάβαση, πέρασµα, σε ανάµνηση
της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας από
τους Εβραίους και της φυγής τους από την
Αίγυπτο και κυρίως σε ανάµνηση του αγγέ-
λου που περνούσε και σφράγιζε τα σπίτια
τους µε αίµα (Έξοδ. 12, 21-29). Αυτό ήταν
το δικό τους Πάσχα (Νοµικό Φάσκα). Οι
Εβραίοι το Πάσχα τους το γιόρταζαν κάθε
άνοιξη, σε τακτές ηµεροµηνίες, ανεξάρτητα
ποια µέρα της βδοµάδας τύχαινε, και πιο
συγκεκριµένα από τις 15 ως τις 21 του
Νισάν. Το εβραϊκό µηνολόγιο δεν ήταν
πάντοτε σταθερό γιατί ήταν σεληνιακό* και
όχι ηλιακό, έχει δηλ. 354 ηµέρες και όχι
365 που έχει το ηλιακό. Για να προσαρµο-
στεί λοιπόν το σεληνιακό στο ηλιακό µηνο-
λόγιο και να γιορτάζεται το Πάσχα πάντα
την άνοιξη, κάθε 19 χρόνια έπαιρνε επτά
φορές ένα µήνα παραπάνω = δίσεκτο έτος.
Έτσι ο µήνας Νισάν ή Αβείβ περιλάµβανε
ηµέρες των δικών µας µηνών Μαρτίου και,
κυρίως, Απριλίου

Η 14 του Νισάν λεγόταν «πρώτη των
αζύµων» (ετοίµαζαν τον άρτο χωρίς προζύ-
µι που έτρωγαν το Πάσχα). Λεγόταν ακόµα
και «νηστεία των πρωτοτόκων» γιατί
νήστευαν τα πρωτότοκα παιδιά της οικογέ-
νειας.

Σύµφωνα µε υπολογισµούς αστρονό-
µων και ιστορικών το 33µ.Χ, (783 από κτί-
σεως Ρώµης) ο Μυστικός ∆είπνος, η Σταύ-
ρωση και η Ταφή του Χριστού έγιναν στις
14 Νισάν Πέµπτη 5 Απριλίου 6µ.µ. ως
Παρασκευή 6 Απριλίου 6µ.µ. και η
Ανάσταση στις 16 του Νισάν Σάββατο 7
Απριλίου 6µ.µ. έως Κυριακή 8 Απριλίου
6.µ.µ. και µάλιστα προς τα ξηµερώµατα της

Κυριακής.
Κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια

επικράτησαν δύο τάσεις για τον εορτασµό
του Πάσχα:

Οι εξ Ιουδαίων χριστιανοί, που ζού-
σαν κυρίως στην Παλαιστίνη, γιόρταζαν
σαν ακίνητες γιορτές, σε τακτές ηµεροµη-
νίες δύο Πάσχα: 1)τη Σταύρωση του
Κυρίου, (Σταυρώσιµο Πάσχα) το βράδι 14
προς 15 Νισάν οπότε και έτρωγαν αρνί.
Στο δείπνο αυτό δινόταν χριστιανικό περιε-
χόµενο αφού ο Χριστός στην Καινή ∆ιαθή-
κη χαρακτηρίζεται ως «Αµνός». 2) Την επο-
µένη, 15 Νισάν, νήστευαν για τη Σταύρωση
ενώ στις 16 γιόρταζαν την Ανάσταση, δηλ.
το Αναστάσιµο Πάσχα.

Οι εξ Εθνών χριστιανοί, που στην
πλειοψηφία τους ζούσαν εκτός Παλαιστί-
νης, γιόρταζαν σαν κινητή εορτή µονάχα το
Αναστάσιµο Πάσχα την πρώτη Κυριακή
µετά τις 14 Νισάν που συνέπιπτε µε την
πρώτη Κυριακή της εαρινής ισηµερίας.

Για πολλά χρόνια ο εορτασµός του
Πάσχα σε διαφορετικές ηµέρες δεν προκα-
λούσε διαίρεση και σχίσµατα αφού κάθε
Εκκλησία βασιζόταν σε αποστολική παρά-
δοση. Βέβαια, σύντοµα έγιναν προσπάθειες
για κοινό εορτασµό. Το πρόβληµα έλυσε η
Α΄ Οικουµενική Σύνοδος (325) κατά την
οποία αποφασίστηκε να καταργηθεί το
Σταυρώσιµο Πάσχα και να γιορτάζεται
µόνο το Αναστάσιµο την πρώτη Κυριακή
µετά την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας,
µε την προϋπόθεση να µην προεορτάζεται
ούτε να συνεορτάζεται µε το εβραϊκό Πάσχα

Επειδή το έτος 325 που έγινε η Α΄
Οικουµενική Σύνοδος η εαρινή πανσέλη-
νος ήταν στις 21 Μαρτίου, η εκκλησία
δέχτηκε την ηµεροµηνία αυτή του Ιουλια-
νού ηµερολογίου σαν σταθερή ηµεροµηνία

ΠAΣXAΛINO

°YPø A¶O TO ¶A™XA
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«εκκλησιαστική ισηµερίας» και µε βάση
αυτή έκανε τον υπολογισµό της ηµεροµη-
νίας του Πάσχα. Η παραπάνω ηµεροµηνία
δεν είναι σήµερα πια σύµφωνη µε τα
αστρονοµικά δεδοµένα. αφού κάθε 127-
128 χρόνια µετακινείται κατά µία ηµέρα.
Παρά την επινόηση του Γρηγοριανού ηµε-
ρολογίου και την εισαγωγή του σε αρκετές
αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες (η
Ελληνική το εφάρµοσε από 10/23 Μαρτί-
ου 1924), όλη η Ορθοδοξία συνέχισε να
γιορτάζει το Πάσχα µε το Ιουλιανό ηµερο-
λόγιο. Αντίθετα, οι Ρωµαιοκαθολικοί και οι
∆ιαµαρτυρόµενοι ακολουθούν το Γρηγο-
ριανό ηµερολόγιο και υπολογίζουν την
εαρινή ισηµερία σύµφωνα µε τα σύγχρονα
στοιχεία, αδιαφορώντας αν πολλές φορές
γιορτάζεται πριν ή ταυτόχρονα µε το εβραϊ-
κό Πάσχα, παραβαίνοντας έτσι την απόφα-
ση της Α΄ Οικουµενικής Συνόδου.

Τόσο το Ιουλιανό όσο και το Γρηγο-
ριανό ηµερολόγια έχουν µειονεκτήµατα ως
προς τον ακριβή καθορισµό της εαρινής
ισηµερίας σε σχέση µε τα νεώτερα πορί-
σµατα της Αστρονοµικής Επιστήµης. Έτσι,

οι ειδικοί επισηµαίνουν πως αν δεν διορ-
θωθεί περαιτέρω το σηµερινό ηµερολόγιο,
θα φθάσουµε κάποτε να γιορτάζουµε το
Πάσχα το καλοκαίρι ή και το χειµώνα! Για
παράδειγµα: Το 15.283µ.Χ. το Πάσχα θα
εορτάζεται µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο στις
15 Απριλίου ενώ το πολιτικό Γρηγοριανό
θα δείχνει 5 Αυγούστου και ακόµα χειρότε-
ρα το 33.811µ.Χ θα γιορτάζεται σύµφωνα
µε το Ιουλιανό στις 25 Απριλίου, ενώ το
πολιτικό Γρηγοριανό θα δείχνει 25 ∆εκεµ-
βρίου! Γι αυτό σήµερα γίνονται παγχριστια-
νικές διασκέψεις για την καθιέρωση ενός
κοινού Πάσχα απ’ όλη τη χριστιανοσύνη
(πάντοτε Κυριακή) και σαν τέτοια ηµέρα
έχει προταθεί η δεύτερη ή η Τρίτη Κυριακή
του Απρίλη.

Αποσπάσµατα από άρθρο του
Σοφοκλή ∆ηµητρακόπουλου

στο περιοδικό «Ελεύθερη Γενιά»

* οι µήνες του σεληνιακού έτους υπολογίζονται µε

βάση το χρόνο περιφοράς της σελήνης γύρω από τη

γη, ενώ το ηλιακό έτος υπολογίζεται µε βάση την

περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο

∆∞ ¶∞™Ã∞§π¡∞ ∞À°∞
Το αυγό περικλείει εν σπέρµατι µια ζωή, έχει µια ζωική δύναµη κι αυτή την έννοια

έχουν και τα πασχαλινά αυγά που η δύναµή τους ενισχύεται τις ηµέρες του Πάσχα παίρ-
νοντας µια ιδιαίτερη σηµασία και θεία χάρη. Όλα όµως τα αυγά δεν έχουν την ίδια
χάρη,. Θαυµαστές ιδιότητες έχει κυρίως το πρώτο αυγό, το αυγό της Παναγίας, που θα
βαφτεί και θα τοποθετηθεί στο εικονοστάσι του σπιτιού.

Το βάψιµο των αυγών γίνεται ακολουθώντας ορισµένη εθιµοτυπία, ανάλογα µε τις
περιοχές. Σε πολλά µέρη, είναι ορισµένος ο αριθµός των αυγών που θα βαφτούν καθώς
και οι τρόποι και τα υλικά βαφής ( βάρτζι, κόκκινο ξύλο για τα κόκκινα, αµυγδαλόφυλ-
λα για τα κίτρινα). Υπάρχουν µάλιστα και κάποιες  δεισιδαιµονίες γύρω απ’ τη βαφή:
το δοχείο της βαφής πρέπει να είναι καινούργιο, η βαφή δεν πρέπει να βγει απ’ το
σπίτι, ούτε να χυθεί, κ.λ.π.

Εξαιρετικές ιδιότητες έχουν τα «ευαγγελισµένα αυγά» αυτά δηλαδή που στέλνονται
στην εκκλησία για να λειτουργηθούν. Στη Σινώπη, όσα άτοµα έχει το σπίτι τόσα αυγά
βάφουν, συν ένα της Παναΐτσας. Τα βάζουν σ’ ένα κουτί και τα πηγαίνουν στα ∆ώδεκα
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ΠAΣXAΛINO

Ευαγγέλια για να διαβαστούν. Τα βάζουν κάτω από την Αγία Τράπεζα, στο Ιερό, και τ’
αφήνουν εκεί ως την Ανάσταση. Στη ∆υτική Μακεδονία βάφουν τα αυγά την Μεγάλη
Τετάρτη τα µεσάνυχτα. Το πρώτο αυγό που θα βαφτεί, το θάβουν στη πρώτη αυλακιά
του χωραφιού εκεί που θα πρωταρχίσει να οργώνει το αλέτρι «για να ‘ναι παστρικό το
σιτάρι όπως και τ’ αυγό» και για να ‘ναι καλή η σοδειά. Στο Σοποτό των Καλαβρύτων
τα αυγά που γεννιόνται τη Μεγάλη Πέµπτη τα πηγαίνουνε την ίδια µέρα στην εκκλησία
να διαβαστούν και τα θάβουν πάλι την ίδια µέρα σταυρωτά στο αµπέλι.

Χωρίς κόκκινα αυγά, δεν νοείται Πάσχα. Γι’ αυτό και η Μεγάλη Πέµπτη λέγεται
Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη.

∏ ∏Ì¤Ú· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜
Καθαρότατον  ήλιο επροµηνούσε

της αυγής το δροσάτο, ύστερο αστέρι, 
σύγνεφο, καταχνιά δεν επερνούσε
τ’ ουρανού σε κανένα απ’ τα µέρη.
Κι από κει κινηµένο αργοφυσούσε
τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι, 

που λες και λέει µες της καρδιάς τα φύλλα 
γλυκιά η ζωή και ο θάνατος µαυρίλα.

❖❖❖

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι, µικροί µεγάλοι, ετοιµαστείτε.

Μέσα στες εκκλησιές τες δαφνοφόρες
µε το φως της χαράς συµµαζωχτείτε.

Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες
οµπροστά στους Αγίους και φιληθείτε,

φιληθείτε γλυκά χείλη µε χείλη
πέστε «Χριστός ανέστη», εχθροί και φίλοι.

❖❖❖

∆άφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι
και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι µανάδες. 

Γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωφραφι-
σµένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες.

Λάµπει τ’ ασήµι, λάµπει το χρυσάφι
από το φως που χύνουνε οι λαµπάδες.
Κάθε πρόσωπο λάµπει απ’ τ’ αγιοκέρι
όπου κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι.

∆ιονύσιος Σολωµός

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ¶√π∏™∏ °π∞ ∆√ ¶∞™Ã∞

∂ÛÂÚÈÓfi˜
Στο ρηµαγµένο παρεκκλήσι
Της άνοιξης το θείο κοντύλι

Εικόνες έχει ζωγραφίσει
Με τ’ αγριολούλουδα τ’ Απρίλη.

❖❖❖

Ο ήλιος γέρνοντας στη δύση,
Μπροστά στου ιερού τη πύλη

Μπαίνει δειλά να προσκυνήσει
Κι ανάφτει υπέρλαµπρο καντήλι

❖❖❖

Σκορπάει γλυκιά µοσκοβολιά
∆άφνη στον τοίχο ριζωµένη,

- θυµίαµα, που καίει η πίστις -
και µια χελιδονοφωλιά

ψηλά στο νάρθηκα χτισµένη
ψάλλει το «∆όξα εν Υψίστοις».

Γεώργιος ∆ροσίνης
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EK∆POMEΣ - EK∆HΛΩΣEIΣ

Το 2ήµερο 10-12 Ιουνίου, θα πραγµατοποιηθεί
µία ακόµα ενδιαφέρουσα εκδροµή -ορειβατική -

στο φαράγγι της Ευρυτανίας «Πανταβρέχει».
Το φαράγγι αυτό έχει πάρει την ονοµασία του

από τις συχνές βροχοπτώσεις και τα πολλά νερά του.
Γι’ αυτό και όσοι θα πάρουν µέρος, να είναι προετοιµασµένοι

για τσαλαβούτηµα στα νερά και άλλα απρόοπτα!

¶ƒø∆√ª∞°π∞∆π∫√ ¶∞™Ã∞
™∆∏ ™∫√¶∂§√

Ξενοδοχείο «ΡΗΓΑΣ»  Β’ Κατηγορίας
Από τη Μεγάλη Πέµπτη έως την Τρίτη µετά το Πάσχα.

(Αναλυτικό πρόγραµµα θα εκδοθεί στα µέσα Απριλίου)

Μην χάσετε την εκδροµή
στο µαγευτικό Πολυλίµνιο Μεσσηνίας

Από τις 18  -20 Ιουνίου.

Το Πολυλίµνιο είναι ένα φαράγγι µήκους τριών περίπου χιλιοµέτρων
µε καταρράκτες και αµόλυντα γαλαζοπράσινα νερά,

µέσα σ’ ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον µοναδικής  οµορφιάς.
Ο µεγαλύτερος καταρράκτης του έχει ύψος 25 µ.,

και γεµίζει τους τυχερούς επισκέπτες δέος και θαυµασµό.
Αυτήν την οµορφιά θα επισκεφθεί ο Αττικός το 3ήµερο του Αγίου Πνεύµατος.

∆ηλώστε εγκαίρως συµµετοχή.

°È· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜!
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∞ ¶ ƒ π § π √ ™
ª√¡∏ ∫∂ƒ¡π∆™∞™ -  ª∞°√À§π∞¡∞

Κυριακή  3 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8π.µ, µε ενδιάµεση στάση, για τη Μονή Κερνίτσας όπου η ορει-
βατική οµάδα θα πραγµατοποιήσει διάσχιση µέσα από ένα πανέµορφο δάσος και
θα καταλήξει στο χωριό Μαγούλιανα (∆ιάρκεια πορείας 5 ώρες). Η υπόλοιπη
οµάδα θα παραµείνει στο χωριό Μαγούλιανα. Επιστροφή γύρω στις 5µ.µ. µε την
επιστροφή των πεζοπόρων.

∆ƒπ∫∞§∞ ∫√ƒπ¡£π∞™- ∑∏ƒ∂π∞

Κυριακή 10 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8π.µ. για Άνω Τρίκαλα Κορινθίας µε ενδιάµεση στάση. Η ορειβα-
τική οµάδα θα πραγµατοποιήσει ανάβαση στη Ζήρεια. Η τουριστική οµάδα θα
παραµείνει στα Άνω Τρίκαλα για µικροδιαδροµές στη γύρω περιοχή. Αναχώρηση
για Αθήνα µε την επιστροφή των ορειβατών.

™¶∏§∞π∞ §πª¡ø¡-¶§∞¡∏∆∂ƒ√-∆√Àƒ§π¢∞

Κυριακή 17 Απριλίου

Αναχώρηση στις 7.30π.µ. για Σπήλαια των Λιµνών, µε ενδιάµεση στάση. Η Πεζο-
πορική οµάδα θα προωθηθεί στο Πλανητέρο απ’ όπου θα πάρει το διεθνές µονο-
πάτι Ε4. Η τουριστική οµάδα, µετά την περιήγηση των σπηλαίων θα µεταβεί στο
Πλανητέρο. Το απόγευµα θα παραλάβουµε την πεζοπορική οµάδα από την Τουρλί-
δα και θα επιστρέψουµε στην Αθήνα.

∫∂§∞ƒπ∞-¶∞ƒ¡∞™™√À- ¶√§À¢ƒ√™√™

Κυριακή 24 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8.00π.µ. για τον Παρνασσό-Κελάρια, µε ενδιάµεση στάση.
Από εκεί, θα πραγµατοποιηθεί πορεία µε τελική κατεύθυνση το χωριό Πολύδροσος
(διάρκεια πορείας: 4 ώρες). Οι πεζοπόροι θα πρέπει να έχουν µαζί τους φαγητό. Η
υπόλοιπη οµάδα θα παραµείνει στο χωριό για κοντινές διαδροµές και φαγητό.

∂ ∫ ¢ ∏ § ø ™ ∏

Πέµπτη, 14 Απριλίου στις 8.30 µ.µ. στο Σύλλογο

Παρουσίαση της Ντόρας Λαΐνη µε θέµα:
«Σοβιετική Κοινωνική Ποίηση- Βλαντιµίρ Μαγιακόβσκη»
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ª ∞ π √ ™
¶∞™Ã∞  ™∆∏  ™∫√¶∂§√

Αναχώρηση Μεγάλη Πέµπτη - Επιστροφή Τρίτη µετά το Πάσχα.
Πληροφορίες στο Σύλλογο.

∫∞¡∞∫π∞-§∞ª¶ƒπ¡√
Κυριακή 8 Μαΐου

(Πεζοπορική -Τουριστική)
Αναχώρηση στις 8.30 π.µ. για Νέα Πέραµο απ’ όπου θα περάσουµε στη Φανερωµένη
µε το F/B/ Επίσκεψη της Μονής και µετάβαση στο Αιάντειο. Η πεζοπορική οµάδα θα
επιχειρήσει διάνοιξη και σηµατοδότηση µε µπογιά  της διαδροµής Λαµπρινό-Κανάκια
και στη συνέχεια  θα συναντηθεί µε την τουριστική. Το απόγευµα επιστροφή στην
Αθήνα από τα Παλούκια.

ƒ√π¡√- ∫∞ƒ¢∞ƒ∞™
Κυριακή 15 Μαΐου

Αναχώρηση στις 8π.µ. για το Ροϊνό Αρκαδίας όπου η ορειβατική οµάδα θα πραγµατο-
ποιήσει ανάβαση στο Μαίναλο µε κατάβαση στο χωριό Καρδαράς (διάρκεια πορείας: 5
ώρες). Η υπόλοιπη οµάδα θα παραµείνει στο χωριό Καρδαράς. Το απόγευµα, µετά την
επιστροφή των ορειβατών, επιστροφή στην Αθήνα.

∫∂ƒ∞™√ƒ∂ª∞ ∂Àµ√π∞™
Κυριακή 22 Μαΐου

(Πεζοπορική -Τουριστική)
Αναχώρηση στις 8.00π.µ. Ανάβαση από Στενή προς ∆ιάσελο, Στρώπονες και Ξεροβού-
νι. Πορεία προς Ξεροβούνι και κατάβαση µέσα από το Κερασόρεµα µέχρι τη Στενή. Η
τουριστική οµάδα θα κάνει περιπάτους στη Στενή. Το απόγευµα επιστροφή στην Αθήνα.

ª∂™√ƒ√À°∫π-µƒÀ™∏ ∆∏™ °∫√§ºø™
Κυριακή 29 Μαΐου

Αναχώρηση στις 8.00 για Περιστέρα µε ενδιάµεση στάση. Η πεζοπορική οµάδα θα
πραγµατοποιήσει πορεία από το χωριό Μεσορούγκι προς τη Βρύση της Γκόλφως. Όσοι
δεν θέλουν να πεζοπορήσουν θα µεταβούν στη Ζαρούχλα για µικροδιαδροµές στην
γύρω περιοχή. Με την επιστροφή των πεζοπόρων, αναχώρηση για την Αθήνα.

∂ ∫ ¢ ∏ § ø ™ ∏
Πέµπτη 12 Μαΐου στις 8.30 µ.µ. στο Σύλλογο. [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

Μετά από παράκληση µελών που δεν είχαν παρευρεθεί θα επαναληφθεί η
παρουσίαση  της Ντόρας Λαΐνη / Τρύφωνα Αναγνωστόπουλου µε θέµα:
«Πέντε αιώνες - Από το Ρωµαίος και Ιουλιέτα στο West Side Story”.
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π √ À ¡ π √ ™

º∞ƒ∞°°π  ¶∞¡∆∞µƒ∂Ã∂π  ∂ÀƒÀ∆∞¡π∞™
10 - 12 Ιουνίου

(Ορειβατική)
Αναχώρηση στις 5µ.µ. για Καρπενήσι και διανυκτέρευση. Το Σάββατο πεζοπορία
στο φαράγγι «Πανταβρέχει». Κυριακή επιστροφή στην Αθήνα. Για περισσότερες
πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραµµα, απευθυνθείτε στο Σύλλογο.

¶√§À§πª¡π√- Ã∞ƒ∞À°∏
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 18 - 19 - 20 Ιουνίου 

(Υδάτινη Αποκάλυψη)
Πεζοπορική - Τουριστική

Πληροφορίες στο Σύλλογο-Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραµµα.

À ¢ ƒ ∞
Κυριακή  26 Ιουνίου

(Τουριστική)
Πληροφορίες στο Σύλλογο.

π √ À § π √ ™

∆ ƒ ∞ ¶ ∂ ∑ ∞   ∞ π ° π √ À
Κυριακή 3 Ιουλίου

(Τουριστική)
Αναχώρηση στις 8.00π.µ. για την Τράπεζα Αιγίου µε ενδιάµεση στάση. Παραµονή
στο χωριό  και µπάνιο στην ωραία παραλία. Το απόγευµα επιστροφή στην Αθήνα.

∞ƒÃ∞π∞  ∂¶π¢∞Àƒ√™
∆ιήµερη-∆ιανυκτέρευση στο ξενοδοχείο «ΠΛΑΚΑ»

Θα ανακοινωθεί εν καιρώ η ακριβής ηµεροµηνία και η παράσταση που θα
παρακολουθήσουµε.

Κυριακή  5 Ιουνίου
Απονοµή βραβείων από Ο.Ε.Σ.Ε στα Σωµατεία που πήραν µέρος στην

Αφή των Πυρών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στη Πάρνηθα
(Μόλα). Μετά το τέλος της τελετής και ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο

θα πραγµατοποιηθεί κάποια από τις πορείες.



AΠO TH ZΩH TOY ATTIKOY

10

∂∫¢ƒ√ª∂™
Λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων, ορισµένες από τις προγραµµατισµέ-

νες εκδροµές Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου µαταιώθηκαν, όπως στον Όσιο Λουκά, Μονή
Ιερουσαλήµ, Φαράγγι Αγάλης, Κίρφη. Περιοριστήκαµε, όποτε η συµµετοχή το επέτρε-
πε, σε κοντινότερες και λιγότερο επικίνδυνες διαδροµές.

Ελπίζουµε από δω και πέρα να αποζηµιωθούµε.

∂∫¢∏§ø™∂π™
Αντίθετα, οι προγραµµατισµένες στα γραφεία µας εκδηλώσεις έγιναν όλες µε επιτυχία.

Στις 14 του Γενάρη, κόψαµε την πίτα µας στην Αίθουσά µας, και ακολούθησε
φαγοπότι και χορός.

Στις 20 Ιανουαρίου, σε στενή -λόγω καιρού- συγκέντρωση έγινε η παρουσίαση,
από τον κ. ∆ηµήτρη Μαλακάση, του µονόπρακτου του Σκούρτη «η Πάλη». Ακολού-
θησε συζήτηση πάνω στο έργο. Μακάρι να µπορούσαµε να καθιερώσουµε, ανεπίση-
µα, ορισµένες Πέµπτες σαν «ποιητικές βραδιές» όπου καθένας θα µπορεί να παρου-
σιάσει ένα έργο της αρεσκείας του, το οποίο στη συνέχεια θα σχολιάζουµε. Παρακα-
λούµε, όποιος θέλει ας κάνει την αρχή. Θα είναι ένας τρόπος να ξαναθυµηθούµε τις
συγκεντρώσεις της Πέµπτης που έχουν ατονίσει, αν όχι ξεχαστεί.

Στις 17 Φεβρουαρίου, ο κ. Τρύφων Αναγνωστόπουλος µας µάγεψε µε τη
βιντεοπροβολή πάνω στις δραστηριότητες του Συλλόγου για το χρόνο που πέρασε. Όχι
όλες βέβαια. Τις υπόλοιπες υποσχέθηκε να µας τις ετοιµάσει για το φθινόπωρο. Η
δουλειά του Τρύφωνα Αναγνωστόπουλου είναι γνωστή για την αρτιότητά της. Αυτό
που την χαρακτηρίζει είναι το δέσιµο της εικόνας του µε τη µουσική, η ικανότητά του
να αποτυπώνει στιγµές και στοιχεία µοναδικά, είτε στη φύση, είτε στις κινήσεις και τα
πρόσωπα των ανθρώπων και όλα αυτά µε πολλή ευαισθησία, τρυφερότητα και χιού-
µορ. Τον ευχαριστούµε και περιµένουµε τη συνέχεια.

Στις 17 Μαρτίου, ο αγαπητός µας Ευάγγελος Θωµαδάκης, µάς καθήλωσε µε
την εµπεριστατωµένη οµιλία του πάνω στον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Το θέµα δύσκο-
λο, η προσωπικότητα του Ιουλιανού αµφιλεγόµενη, όµως ο οµιλητής, καλά διαβασµέ-
νος και κατατοπισµένος, το χειρίστηκε µε άνεση. Τον ευχαριστούµε και περιµένουµε
κι’ άλλα.

Ο καθιερωµένος αποκριάτικος χορός του Αττικού έγινε στο Holiday Inn και είχε
όπως πάντα επιτυχία.

To 3ήµερο της Καθαράς ∆ευτέρας κύλησε µε γλέντι, χορό και εκδροµές στην
Πάτρα, στη Ναύπακτο και στη Στυµφαλία. Το βράδυ του Σαββάτου, στο µπαλ µασκέ του
ξενοδοχείου, ο Αττικός, πιστός στην παράδοση που ακολουθεί εδώ και κάµποσα χρό-
νια, κέρδισε τρία από τα τέσσερα βραβεία καλύτερης αµφίεσης και χορού που δόθη-
καν. Το πρώτο το πήρε η Κα Χριστίνα Πριάκου, το δεύτερο το ντούο Μελίνα Σηφάκη
/ Μπίτσυ Παραπονιάρη και το 4ο το ντούο Έµυ Αλεξάκου / Ντόρα Λαϊνη.
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Aποκριάτικες εµφανίσεις Φωτογρ. Tρύφων Aναγνωστόπουλος

Hρωϊκές “Aττικίνες” στο χορό του Zαλόγγου Φωτογρ. Mαρίνα Tόλη
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Πιάσαµε κολωνάκι!!! Φωτογρ. Aλίκη Zαλώνη

Aπό την Aκροκόρινθο Kαθαροδευτέρα 2005 Φωτογρ. Tρύφων Aναγνωστόπουλος
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∞
ΘΗΝΑ- Οι Έλληνες θα µπορούσαν να
µας µηνύσουν για συκοφαντική
δυσφήµηση. Θα µπορούσαν να ζητή-

σουν από τους επικριτές τους να απολογη-
θούν. Αντ’ αυτών, σηκώνουν αδιάφορα τους
ώµους και παραγγέλλουν ακόµα έναν «φρα-
πέ». Οι Ολυµπιακοί τους πάνε µια χαρά.
Ακριβώς όπως τους περίµεναν. Στο κάτω-
κάτω αυτοί τους εφεύραν. Για χρόνια, ακού-
γαµε πόσο κακοί θα ήταν αυτοί οι Ολυµπια-
κοί, πόσο επικίνδυνοι, πόσο ατελείς, πόσο
βεβαρηµένοι από το κυκλοφοριακό και τη
ρύπανση. Μερικοί από τους πρώτους παρα-
τηρητές, λίγες µέρες πριν από την έναρξη,
έφεραν τον κατακλυσµό. Καµιά γιορταστική
ατµόσφαιρα. Καθόλου κόσµος. Και ω! της
φρίκης. Τα εισιτήρια για την Γυµναστική
ήταν απούλητα.

Οι προβλέψεις αυτές αποδείχτηκαν
αστείες. ∆εν µπορεί κανείς να κρίνει τους
Ολυµπιακούς πριν ακόµα αρχίσουν. Και
στην πραγµατικότητα, οι Ολυµπιακοί της
Αθήνας δεν άρχισαν παρά την Παρασκευή
όταν οι χώροι και τα στάδια µπήκαν µπρο-
στά. Η Ολυµπιακή ατµόσφαιρα δηµιουργή-
θηκε από τις 160,000 ανθρώπους που συρ-
ρέανε καθηµερινά στους αγώνες. Κι αυτό
µπορεί να γίνει µόνο όταν αρχίσουν οι αγώ-
νες. Μέχρι τότε οι αγωνιστικοί χώροι φαίνο-
νταν έρηµοι, έστω και µε τις 30,000 που
δούλευαν µέσα σ’ αυτούς.

Το Σάββατο βράδυ οι κερκίδες του
Ολυµπιακού Σταδίου είχαν γεµίσει µε κυµα-
τιστές γαλανόλευκες σηµαίες και κόσµο που
ζητωκραύγαζε. Οι ιαχές του πλήθους γέµιζαν
την Αθηναϊκή νύχτα. Κανείς δεν θα µπορού-
σε να ισχυριστεί έλλειψη ατµόσφαιρας.

Μέχρι στιγµής, απ’ αυτή την άποψη οι
Ολυµπιακοί της Αθήνας έχουν µεγάλη επιτυ-
χία. Και όχι γιατί εγώ έχω χαµηλώσει τον
προσωπικό µου πήχυ - είχα θέσει σαν στόχο
µου απλά να γυρίσω στην πατρίδα µου σώα
και αρτιµελής!. Είχα ορκιστεί να µην µεµψι-
µοιρήσω για καθυστερηµένα λεωφορεία ή
καύσωνα.

Σήµερα, είµαι ακόµα ζωντανή και νοι-
ώθω ντροπή για τους φόβους µου. Τα µέτρα
ύψιστης ασφάλειας είναι ορατά αλλά όχι
καταπιεστικά. Η τροµολαγνεία διαλύθηκε
µέσα στη χαρούµενη Ολυµπιακή ατµόσφαιρα
όπου Καναδοί οπαδοί φορώντας χλαµύδες
και στεφανωµένοι µε κλάδους ελιάς περιφέ-
ρονται πίνοντας µπύρα ΜΥΘΟΣ. Οι
Ολυµπιακοί δεν τέλειωσαν ακόµη αλλά µέχρι
τώρα η Αθήνα νοιώθει απόλυτα ασφαλής.

Ούτε παράπονα ακούγονται πολλά. Τα
λεωφορεία έρχονται στην ώρα τους. Τα ταξί
είναι φθηνά. Τα τηλέφωνα λειτουργούν.
Ακόµα κι ο καιρός συνεργάστηκε µε µια ανώ-
τατη θερµοκρασία 35ο στη διάρκεια της ηµέ-
ρας και όχι τα 40άρια που είχαν προβλεφθεί.

Είναι τόσο καλοί αυτοί οι Ολυµπιακοί
όσο και του Σύντνεϋ που είχαν αποσπάσει
ενθουσιώδη σχόλια; Μπορώ να πω, µέχρι
στιγµής, ότι δεν υστερούν πολύ.(ούτε και στο
Σύντνεϋ η γυµναστική είχε εξαντλήσει τα
εισιτήριά της. Φαίνεται πως µόνο οι Αµερι-
κανοί ξετρελαίνονται για τα «προκάτ» νεραϊ-
δοκόριτσα της ενόργανης γυµναστικής.

΄Ίσως το σκηνικό στο Ντάρλινγκ
Χάρµπορ να ήταν εκπληκτικό αλλά και τα
κοσµοπληµµυρισµένα καφενεία της Πλάκας,
στη σκιά της Ακρόπολης, είναι εξ ίσου
συναρπαστικά.

AfiË¯Ô˜ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ
AÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ï·fi ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜
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Είναι αυτοί οι Ολυµπιακοί τόσο καλοί
όσο της Βαρκελώνης; ∆εν βρίσκονται πολύ
πίσω και τους ξεπέρασαν σε πωλήσεις εισι-
τηρίων.

Και πώς συγκρίνονται µε της Ατλάντας;
Καµία σύγκριση. Οι Ηνωµένες Πολιτείες
φιλοξένησαν τους χειρότερους Ολυµπιακούς
της σύγχρονης σούπερ-Αγωνιστικής εποχής.

Όλα όσα ο κόσµος είχε φοβηθεί πως
θα συνέβαιναν εδώ στην Αθήνα, συνέβησαν
στην Ατλάντα: βοµβιστική ενέργεια, καθυστε-
ρήσεις λεωφορείων, κακή λειτουργία των
υπολογιστών, αποπνικτικός καιρός, πλήθη
κόσµου που ασφυκτιούσαν. Η Ελλάδα, η
µικρότερη χώρα που φιλοξένησε Ολυµπια-
κούς µέσα στα 52 χρόνια, και από τις φτω-
χότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ξεπέρασε την υπερδύναµη του κόσµου!

Το Σάββατο, η Αθήνα γέµισε θορύβους
και ζωή. Το λειτουργικότατο νέο µετρό γέµι-
σε µε θεατές. Μέσα στον Ολυµπιακό χώρο
είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια για κάθε αγώ-
νισµα εκτός από το τραµπολίνο (και ποιός,
άραγε, θα κατηγορήσει τους Αθηναίους γιατί
δεν στήριξαν το τραµπολίνο;)

Την Παρασκευή, 244,144 θεατές
πήγαν σε 47 αγωνίσµατα. Οι πωλήσεις εισι-
τηρίων έφθασαν τα 3.2 εκατ.- κοντά στο

στόχο των 3.4. εκατ. κι ακόµα οι αγώνες δεν
τελειώσανε. 

Όχι µόνο υποτιµήσαµε του Έλληνες,
αλλά κακολογήσαµε και την πόλη τους. Για
όσους την επισκέπτονται για πρώτη φορά, η
Αθήνα αποτελεί µια θαυµάσια έκπληξη. Ναι,
είναι πολυάνθρωπη και µε κακό σχεδιασµό.
Αλλά προσφέρει εκπληκτικά ιστορικά µνη-
µεία σε κάθε σχεδόν γωνιά της, ρεστοράν και
µπαράκια που είναι ανοιχτά µέχρι το πρωί
και έναν θαυµάσιο, χαριτωµένο και φιλόξενο
λαό. Η παραλία του Σαρωνικού Κόλπου είναι
υπέροχη. Το καινούργιο τραµ την διατρέχει
κατά µήκος και το Σάββατο µεταφέρει θεατές
των αγώνων και λουόµενους µαζί. Οι παρα-
λίες σφύζουν από ντόπιους και ξένους που
πλατσουρίζουν µέσα στα αστραφτερά νερά
του κόλπου.

Οι οκτώ πρώτες µέρες ήταν επιτυχηµέ-
νες. Οµολόγησα στον οδηγό του ταξί µου
πόσο είχα εντυπωσιαστεί µε τους Ολυµπια-
κούς της Αθήνας. «Φυσικά» µου απάντησε
χαµογελώντας. «Τι περιµένατε από τον λαό
που τους γέννησε;»

Ann Killion
Mercury News του Σαν Χοσέ

Μετάφραση: Ντόρα Λαΐνη

∂Ó‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

Στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Μεσολογγίου υποβλήθηκε µηνυτήρια αναφο-
ρά του Πρωτοψάλτη Θεοδώρου Ακρίδα κατά της ∆όµνας Σαµίου για το περιεχό-
µενο µουσικής εκποµπής της στην τηλεόραση µε θέµα «τολµηρά» αποκριάτικα
παραδοσιακά τραγούδια! Ο Οποίος Ακρίδας «αισχύνεται, θλίβεται, αγωνιά, αγα-
νακτεί και εξοργίζεται µε αυτά τα αποτρόπαια φαινόµενα» που θεωρεί «σκληρό-
τατο ακουστικό πορνό!»
Αττικοί - φίλοι και µέλη του Αττικού - κουµπωθείτε! Ξεχάστε τη «θεία Νικολάκαι-
να» και το «βυζαντινό της το σταυρό», γιατί θα µας πάνε στον κυρ Εισαγγελέα !
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™Àªµ√À§∂™  ∞¡¢ƒø¡  ¶ƒ√™  °À¡∞π∫∂™
(Στο επόµενο τεύχος, οι συµβουλές γυναικών προς άνδρες ...)

◗ Τα ψώνια δεν είναι σπορ. Εµείς, ποτέ δεν θα τα εκλάβουµε σαν κάτι τέτοιο. 

◗ Έχετε πολλά ρούχα και πάρα πολλά παπούτσια. Όταν πρόκειται να πάµε κάπου,
ότι και να φοράτε µας αρέσει. Αλήθεια λέµε.

◗ Το γυναικείο στήθος είναι για κοίταγµα και αυτό κάνουµε. Μην   προσπαθείτε
να µας αλλάξετε αυτή τη συνήθεια

◗ Το κλάµα είναι εκβιασµός.

◗ Να ζητάτε καθαρά αυτό που θέλετε, και για να είµαστε σαφείς:

• Οι  ψιλο-υπαινιγµοί δεν πιάνουν!

• Ούτε οι χοντρο-υπαινιγµοί!

• Ούτε οι φανεροί!

◗ Το «Ναι και το «Όχι» είναι απολύτως αποδεκτές απαντήσεις για κάθε ερώτηση.
∆εν χρειάζονται τα «ίσως» και οι υπεκφυγές.

◗ Να µας µεταφέρετε το πρόβληµά σας µόνο αν θέλετε να σας το λύσουµε - αυτό
το µπορούµε. Η συµπόνια είναι για τις φίλες σας.

◗ Ένας πονοκέφαλος που κρατάει 17 µήνες αποτελεί πρόβληµα που θα το λύσει
µόνον ο γιατρός σας.

◗ Οτιδήποτε έχει ειπωθεί πριν 6 µήνες δεν αποτελεί αποδεκτό επιχείρηµα για την
υπόλοιπη ζωή.... Όλα τα σχόλια µηδενίζονται και ακυρώνονται µετά τη παρέ-
λευση 7 ηµερών.

Αν νοµίζετε ότι είστε παχιά, µάλλον θα είστε. Μη ρωτάτε λοιπόν εµάς.

◗ Μπορείτε να µας ζητήσετε να κάνουµε κάτι ή να µας πείτε µε ποιο τρόπο θέλετε
να κάνουµε κάτι. Ποτέ και τα δυο µαζί. Αν πάλι ξέρετε πώς να το κάνετε εσείς
καλύτερα, κάντε το µόνες σας.   

◗ Κατά το δυνατό, να λέτε ό,τι έχετε να µας πείτε, στη διάρκεια των διαφηµίσεων
και κυρίως όχι όταν παίζει η οµάδα µας.

◗ Αν σας ρωτήσουµε «τι τρέχει» και απαντήσετε  «τίποτα» τότε κι εµείς θα ενεργή-
σουµε σα να µην τρέχει τίποτα. Ξέρουµε πως λέτε ψέµατα, αλλά έτσι αποφεύ-
γουµε τις κακοτοπιές.

◗ Αν κάνετε κάποια ερώτηση της οποίας την απάντηση δεν θέλετε να ακούσετε,
τότε να περιµένετε ότι θα ακούσετε µια απάντηση που δε θα σας αρέσει.

∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Ô˘ Ì·˜ ‰È·‚¿Û·ÙÂ. ∆ÒÚ· Í¤ÚÔ˘ÌÂ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÙË «‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ» ÛÙÔÓ Î·Ó·¤. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ fiÌˆ˜.
£· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÈÎ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ !!

(Από “σερφάρισµά” µας στο Internet)
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ª∞¡∆∂æ∆∂ ¶√π√™ ∂π¡∞π
Οκτώ και τρία λεπτά, το πούλµαν περιµένει

Με µηχανή αναµµένη.
Ο κόσµος αναδεύεται και σαν ν’ ανησυχεί

Θα ρθεί ή δεν θα ρθεί;

❖❖❖

Και ξαφνικά µια ιαχή. Έρχεται, Νάτος!
Ασθµαίνων και τρεχάτος.

Χαρούµενοι σε χειροκρότηµα ξεσπάµε.
Πάλι µας έστησε, κι όµως εµείς

Πολύ τον αγαπάµε

ª∞¡∆∂æ∆∂ ¶√πE™ ∂π¡∞π


