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ΠΙΤΑ ΟΜΙΛΟΥ και ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Την Κυριακή στις 18.00 στη ζεστή και φιλόξενη αίθουσα του ξενο-
δοχείου «PLAZA» θα κόψουμε την πίτα μας ανταλλάσοντας ευχές
και απολαμβάνοντας το μενού θα περάσουμε ένα αξέχαστο απο-
κριάτικο βράδυ χορεύοντας υπό τους ήχους εκλεκτής μουσικής!

Σας περιμένουμε όλους

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣ ΕΣΩΦΥΛΛΟ ΠΙΣΩ ΕΣΩΦΥΛΛΟ

«Xειμωνιάτικο» «Κυκλάμινα» «Ανθισμένη Αμυγδαλιά»

Φωτογραφίες: Γιώργος Βετσόπουλος Σούλα Δράκου Τρ. Αναγνωστόπουλος
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ εύχεται
σε όλα τα μέλη

και τους φίλους του
καλή χρονιά, 

υγεία και ευημερία!

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά κι’ αρχή του Γεναρίου

αύριο ξημερώνεται τ’ Αγίου Βασιλείου

να τον καλησπερίσομεν αυτό το νιόν αφέντη

πέντε φορές αφέντεψε και πάλι αφέντης είναι

πέντε κρατούν το μαύρο του εννιά το χαλινάρι.

και δέκα τον παρακρατούν αφέντοι καβαλάροι

καβαλικεύει, χαίρεται, πεζεύνει, καμαρώνει.

«Τα κάλαντα» του Νικηφ. Λύτρα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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 εκ-
δρομές ήταν άλλοτε μεγάλη –για τις πολυήμερες δε εκδρομές εκδηλώθηκε

ιδιαίτερο ενδιαφέρον-,  άλλοτε περιορισμένη και κάποιες ματαιώθηκαν λόγω κακών
καιρικών συνθηκών. Τώρα τελευταία φαίνεται ότι ο καιρός τα έχει βάλλει μαζί μας και
πολλά Σαββατοκύριακα μας παρουσιάζεται με σκυθρωπό και βροχερό πρόσωπο.

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 δια-
σκεδάζουμε, 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 ικανοποί-
ηση και να μας αποσπά έστω και για λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Γι’ αυτό ζητούμε την κατανόησή σας για τυχόν αδυναμίες και παράλληλα παρακα-
λούμε για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας, όπου ο καθένας σας μπορεί· προτάσεις
για εκδρομές, κείμενα που μπορούν να δημοσιευτούν στο περιοδικό, φωτογραφίες ή
ό,τι άλλο εσείς κρίνετε ωφέλιμο.

Το Δ. Σ. κάθε συλλόγου δεν είναι κάτι στατικό και αμετάβλητο, είναι ένας ζωντα-
νός οργανισμός που χρειάζεται νέο αίμα, νέες ιδέες, πράγματα που μπορείτε να δώσε-
τε με τη συμμετοχή σας σ’ αυτό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 19.00 τα μέλη του ΑΤΤΙΚΟΥ Συλλόγου
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 Πειθαρχι-

κού Συμβουλίου.
5. Προτάσεις.

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

Προσοχή: Υποβολές υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ. πρέπει να κατατεθούν 
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή,  5  Μαρτίου 2010.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας             
Αθανάσιος ΔΗΜΑΚΑΣ Χριστίνα ΔΟΥΚΑ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λατινικά Ianuarius από το όνομα
του θεού της θύρας Ιανού. Ο Ιανός απει-
κονιζόταν συχνά με δύο πρόσωπα και
αποκαλείτο Janus bifrons, δηλαδή δι-
πρόσωπος Ιανός. Στις πιο πρώιμες πε-
ριόδους ο Ιανός απεικονιζόταν με το ένα
πρόσωπο γενειοφόρο και το άλλο ξυρι-
σμένο, γεγονός που ώθησε ορισμένους
ερευνητές να το αποδώσουν σε ζεύγη αν-
τιθέτων, όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη
ή το γήρας και η νιότη. Το όνομα του μήνα
έχει τις απαρχές του στη Ρωμαϊκή μυθο-
λογία και προέρχεται από τη Λατινική λέ-
ξη ianua = πόρτα. Άρα ο Ιανουάριος είναι
η πόρτα για το έτος. Παραδοσιακά, το αρ-
χικό Ρωμαϊκό ημερολόγιο αποτελείτο
από 10 μήνες  με 304 ημέρες και το χει-
μώνα που θεωρείτο περίοδος χωρίς μή-
νες. Γύρω στο 713 π.Χ., ο μυθικός διάδο-
χος του Ρωμύλου, ο βασιλιάς Νουμάς
Πομπίλιος υποτίθεται ότι πρόσθεσε τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο στο τέ-
λος του έτους με αποτέλεσμα να έχει το
ημερολόγιο τον αυτό αριθμό ημερών με
το σεληνιακό (355 ημέρες). Παρά το γε-
γονός ότι ο Μάρτιος ήταν αρχικά ο πρώ-
τος μήνας στο παλιό ρωμαϊκό ημερολό-
γιο, ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας
του ημερολογιακού έτους.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Από το λατινικό februum ( = καθαρι-
σμός ) λόγω του τελετουργικού καθαρι-
σμού Februa που πραγματοποιείτο στις

15 Φεβρουαρίου στο παλιό ρωμαϊκό ημε-
ρολόγιο. Ο Φεβρουάριος παρέμεινε ο τε-
λευταίος μήνας του ημερολογιακού έτους
μέχρι περίπου το 450 π.Χ. οπότε έγινε ο
δεύτερος. Κατά ορισμένα διαστήματα πε-
ριοριζόταν σε 23 ή 24 ημέρες και σε έναν
ενδιάμεσο μήνα των 27 ημερών, τον In-
tercalaris, ο οποίος έμπαινε αμέσως μετά
το Φεβρουάριο για να συμφωνεί το ημερο-
λογιακό έτος με τις πραγματικές φυσικές
εποχές. Μετά την καθιέρωση του Ιουλια-
νού Ημερολογίου ο Intercalaris διαγρά-
φηκε και από τότε προστίθεται πλέον ανά
4 έτη η γνωστή μας 29η Φεβρουαρίου. 

ΜΑΡΤΙΟΣ

Το όνομά του προέρχεται από την
αρχαία Ρώμη, όταν ο Μάρτιος ήταν ο
πρώτος μήνας του έτους. Το όνομα Mar-
tius προέρχεται από το ρωμαϊκό θεό του
πολέμου Άρη ( Mars ). Στη Ρώμη, όπου
το κλίμα είναι μεσογειακό, ο Μάρτιος, ο
πρώτος μήνας της άνοιξης, ήταν λογικό
να θεωρείται η αρχή του έτους και η έναρ-
ξη της στρατιωτικής περιόδου. Είναι εν-
διαφέρον να σημειωθεί ότι το ημερολο-
γιακό έτος στη Ρωσία ξεκινούσε την 1
Μαρτίου μέχρι περίπου το τέλος του 5ου
αιώνα ενώ η Μεγάλη Βρετανία και οι
αποικίες της ξεκινούσαν το έτος τους στις
25 Μαρτίου μέχρι το 1752, οπότε πλέον
υιοθέτησαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο.
Πολλοί άλλοι πολιτισμοί και θρησκείες
εξακολουθούν να γιορτάζουν την έναρξη
του νέου έτους το Μάρτιο.

Η προέλευση των ονομάτων 
των μηνών αυτού του τριμήνου

Επιμeλεια Χριστiνας Δοyκα
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ΕΚΔΡΟΜΙKA

Φωτογραφίες: Σούλα Δράκου

Φαράγγι Σαμαριάς
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

«Τση Σαμαριάς το πέρασμα 
και τ’ Ομαλού  τα μέρη 

αυτά τα δυο όποιος δε δει 
την Κρήτη δεν τη ξέρει»

Για πρώτη φορά ίσως στα χρονικά του Ατ-
τικού ομίλου δεν έγινε κατάβαση του Φα-
ραγγιού της Σαμαριάς από τη μεριά του

Ομαλού, αλλά αντίστροφα, ανάβαση από την
Αγία Ρουμέλη, από το σημείο που ουσιαστικά
καταλήγει το Φαράγγι στη θάλασσα. Είχε βρέξει
την προηγούμενη νύχτα και το δασαρχείο είχε
απαγορεύσει την είσοδο στο Φαράγγι. Πήραμε
λοιπόν το λεωφορείο από τα Χανιά, κατεβήκαμε
στη Χώρα των Σφακίων κι από κει με καράβι
φθάσαμε στην Αγία Ρουμέλη, όπου και διανυ-
κτερεύσαμε. 

Στην Αγία Ρουμέλη έχει αναπτυχθεί ένας
μικρός παραθαλάσσιος οικισμός με πολλά μι-
κρά ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφετέριες, όπως σε
κάθε τουριστικό μέρος. Το παλιό χωριό είναι
μέσα στο φαράγγι, εγκαταλείφθηκε το 1954 για-
τί μία κατακλυσμιαία νεροποντή υπερχείλισε το
χείμαρρο και το νερό σάρωσε σχεδόν όλα τα
σπίτια του χωριού. Στέκουν όρθια ακόμα τα χα-
λάσματά του. Το νέο χωριό έχει κτιστεί πάνω
στα ερείπια της αρχαίας πόλης «Τάρρας» που εί-
χε ακμάσει κατά τη ρωμαϊκή εποχή κι είχε κό-
ψει νόμισμα με αίγαγρο στη μία του όψη.

Η εκκίνηση έγινε το Σάββατο, 12 η ώρα το
μεσημέρι, από το φυλάκιο της εξόδου. Το κομ-
μάτι που περπατήσαμε ήταν πραγματικά εντυ-
πωσιακό. Μια λωρίδα ουρανού βλέπαμε πάνω-
θέ μας, θεόρατοι βράχοι κατέβαιναν απότομα
δεξιά κι αριστερά. Η αριστερή του πλευρά είναι
καταπράσινη με πυκνή βλάστηση, ενώ η δεξιά
πετρώδης, με κυματοειδείς σχηματισμούς των
πετρωμάτων. Το φαράγγι σ’ άλλα σημεία πλα-
ταίνει και σ’ άλλα στενεύει τόσο, ώστε οι κορυ-
φές των δυο πλευρών του βουνού κοντεύουν να
φιληθούν.

Σιδηρόπορτες ή καστρόπορτες ονομάζουν
οι ντόπιοι αυτά τα στενέματα. Σε τρία σημεία
(μετά το 11ο χλμ. από πάνω) υπάρχουν τέτοιες
«πόρτες». εκεί κατέφευγαν τα γυναικόπαιδα για
ν’ αποφύγουν τις σφαγές των Τούρκων στις
πολλές επαναστάσεις που κάναν οι Κρητικοί
(1770 Δασκαλογιάννης -1867). Ακόμα κι οι
Γερμανοί δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν τους αν-
τάρτες που κρύβονταν στο φαράγγι. Κι από δω
έφυγε στη Μ. Ανατολή ο βασιλιάς Γεώργιος κι η
ελληνική κυβέρνηση (Τσουδερού) στις 23 Μαΐ-
ου 1941, όταν η Κρήτη έπεσε στα χέρια των
Γερμανών.

Το φαράγγι δεν είναι μόνο ένα μέρος φυσι-
κού κάλλους, αλλά είναι φορτωμένο με ζωή, με
ιστορία. Μόνο να φανταστεί κανείς τον αντίλαλο
απ’ τα τουφέκια των Τούρκων και τα όπλα των
Γερμανών και των ανταρτών. αγριεύεσαι και στη
φαντασία σου ακόμα.

Η ορειβατική ομάδα έκανε την ανάβαση
την Κυριακή ως το ερειπωμένο χωριό της Σα-
μαριάς (7ο χιλ. από πάνω).

Το χωριό εγκαταλείφθηκε το 1962 μετά το
κυβερνητικό διάταγμα που ανακήρυξε το φα-
ράγγι «εθνικό δρυμό». Οι Σφακιανοί Σαμαριώ-
τες, γνωστοί με τ’ όνομα, ήταν δεινοί κυνηγοί
και δεξιοτέχνες λυράρηδες, όποιος δεν είναι
μερακλής

και στ’ άρματα τεχνίτης
δεν πρέπει του να κατοικεί
εις το νησί της Κρήτης
Η μαντινάδα αυτή τους ταιριάζει απόλυτα.

Στο χωριό της Σαμαριάς οι δικοί μας φωτογρα-
φήθηκαν μαζί με τα κρι-κρι τα οποία έχουν πια
εξοικειωθεί με τους επισκέπτες.

Ο κρητικός αίγαγρος (Capra aegagrus) ζει
ελεύθερα μόνο μέσα στον εθνικό δρυμό της Σα-
μαριάς (48,5 τ.μ.) και όπως όλοι ξέρουμε, είναι
το πιο χαρακτηριστικό ζώο της κρητικής πανί-
δας. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, αλλά λένε ότι
το πήδημά του ξεπερνά τα 10 μέτρα.

Φαράγγι της Σαμαριάς
Της Αφροδιτης Μιχαhλ
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Στα όρια του οικισμού της Σαμαριάς υπάρ-
χουν δυο εκκλησάκια, το ένα αφιερωμένο στο
Χριστό και το άλλο στην Οσία Μαρία. Η αλλοί-
ωση του ονόματος κατέληξε στη σημερινή ονο-
μασία του φαραγγιού Οσία Μαρία – Σία Μαρία –
Σαμαριά. Η εκκλησιά χρονολογείται από το
1373. 

Ο τόπος μοσχοβολούσε από τις πικροδάφ-
νες, το κρητικό τσάι του βουνού (μαλοτήρα), το
φλισκούνι, τη φασκομηλιά, την άγρια μέντα, το
δίκταμο. Το κρητικό δίκταμο, έρωντας ή σταμα-
τόχορτο για τους ντόπιους, είναι ένα αρωματικό
φυτό γνωστό ήδη από την αρχαιότητα. Το ανα-
φέρει ο Ιπποκράτης, ο Θεόφραστος, ο Διοσκου-
ρίδης. Ο Αριστοτέλης μάλιστα λέει ότι, όταν τα
αγριοκάτσικα πληγωθούν από κάποιο βέλος,
μασάνε δίκταμο ή το βάζουν στις πληγές για να
γειάνουν. Εμείς όλα τα φυτά παρόμοια με το δί-
κταμο τα βαφτίζαμε δίκταμο και τρίβοντας τα
φυλλαράκια τους τα μυρίζαμε· μοσχοβολούσαν.

Ο χείμαρρος που περνάει μέσα απ’ το φα-
ράγγι είχε αρκετό νερό κι οι φύλακες είχαν το-
ποθετήσει ξύλινες γεφυρούλες διευκολύνοντας
το πέρασμα απ’ τη μια μεριά της όχθης στην άλ-
λη. Παλαιότερα οι περιπατητές πατούσαν μέσα
στα νερά, κι επειδή οι πέτρες γλιστρούσαν, εί-
χαν τα μάτια σκυμμένα κάτω, με αποτέλεσμα να
μην απολαμβάνουν ούτε τη διαδρομή ούτε να
παίρνουν έστω μια ιδέα πώς είναι το φαράγγι.
Εμείς, επειδή κάναμε ένα μόνο μέρος του, είχα-
με όλο το χρόνο να το δούμε καλά και να γνωρί-
σουμε την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του. Τα
πεύκα, οι σφένταμοι, οι πρίνοι, οι άγριοι κέ-
δροι, τα κυπαρίσσια είναι μερικά από τα δένδρα
του φαραγγιού. Λένε για το κυπαρίσσι ότι το ξύ-
λο του είναι πολύ ανθεκτικό και γι’ αυτό το χρη-
σιμοποιήσανε σε κατασκευές στην Κνωσσό και
στη Φαιστό, ακόμα και στην Αίγυπτο για την κα-
τασκευή καραβιών. Η χρήση του ήταν τόσο με-
γάλη ώστε το 1414 η Βενετία απαγόρευσε την
εισαγωγή κρητικού κυπαρισσιού.

Ρωτήσαμε πώς λέγεται το επιβλητικό βουνό
που μας έφραξε το δρόμο προς βορρά. Μας εί-
παν ότι το βουνό ονομάζεται Γκίγκιλος ή Σαπι-
σμένος, με ύψος 2086 μ. και είναι το βουνό του
Δία, δηλαδή όταν ο Δίας βαριόταν τον Όλυμπο,

κατέβαινε στην Κρήτη κι έστηνε το θρόνο του
στον Γκίγκιλο. Στο πλάτωμα που λέγεται Αγκα-
θωτή προσγείωνε το άρμα του, ενώ στη θέση
Ληνοσέλι έπαιρνε το μπάνιο του στα κρυστάλλι-
να νερά μιας πηγής ανάμεσα σε ψηλούς βρά-
χους. Οι νύμφες κρυμμένες πίσω απ’ τα βράχια
κρυφοκοιτούσαν.

Μια μικρή ομάδα μεταξύ των οποίων κι
εγώ, θέλησε να εξερευνήσει την περιοχή την
επόμενη μέρα Κυριακή. Στην είσοδο του χωρι-
ού της Αγίας Ρουμέλης, δίπλα στο εκκλησάκι
της Κυρά Παναγιάς, είδαμε να στέκει όρθιος
ένας τοίχος με ένθετες πελεκητές μαρμάρινες
πέτρες, απομεινάρια του δωρικού ναού του 5ου
π.Χ. αι. αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Όταν ο
Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα (στους Δελ-
φούς), για ν’ αποφύγει τους κεραυνούς τον πα-
τέρα του Δία, κατέφυγε στο μέρος αυτό. Σύμφω-
να με τον Παυσανία ερωτεύτηκε τη νύμφη Ακα-
καλίδα που είδε να αναδύεται από τα νερά της
θάλασσας και τυφλωμένος από το πάθος του ξέ-
χασε τα καθήκοντά του κι ο Ήλιος άργησε πολύ
να λάμψει εκείνη την ημέρα. Όσο για το φαράγ-
γι, ακόμα και σήμερα πρέπει να πάει μεσημέρι
για να φωτιστεί από τις ακτίνες του.

Παίρνοντας το μονοπάτι με κατεύθυνση το
εκκλησάκι του Αγίου Παύλου (10ος αι.), σε πε-
ριγιάλι κρυφό, τέσσερις νύμφες (Άννα, Ιωάννα,
Τίτη, Αφροδίτη) ρίχτηκαν στην αγκαλιά της θά-
λασσας γυμνές και παραδόθηκαν στην σαγήνη
της. Ο θεός Απόλλωνας απ΄ το άρμα του τις σαΐ-
τευσε με τις ακτίνες του. Οι φωτογραφίες δεν
υπάρχουν στο περιοδικό, γιατί έπεσε «φωτο-
κρισία» από τον Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο.

Το ποτάμι του φαραγγιού καταλήγει στο Λι-
βυκό πέλαγος. Στον πευκώνα, δίπλα στο ποτά-
μι, κάποιοι ξένοι είχαν στήσει τις σκηνές τους.
Μερικά βιβλία, ένα σκυλί, κατσαρολικά αφημέ-
να στις πέτρινες πεζούλες, απλωμένα ρούχα, ει-
κόνες μιας ειδυλλιακής, καλοκαιρινής ραστώ-
νης. 

Πώς θα ήθελα να κοιμόμουνα κι εγώ εκεί
κάτω απ’ τα φωτεινά άστρα, με φύλακα το βενε-
τσιάνικο κάστρο που δεσπόζει στην κορυφή του
βουνού της Αγίας Ρουμέλης ! 

Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να ξαναγυρίσω.    



Ι  Α  Ν  Ο  Υ  Α  Ρ  Ι  Ο  Σ

ΒΙΛΙΑ-ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ  (ορειβατ ική-τουριστ ική)   ΒΔ:   1,  2
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

Αναχώρηση στις 8.30 για Βίλια. Οι ορειβάτες θα ξεκινήσουν από την πηγή Τσία προς καταφύγιο-κορυφή
και θα επιστρέψουν στο ίδιο σημείο. Οι λοιποί εκδρομείς θα μεταβούν στο Πόρτο-Γερμενό για την τελετή
του Αγιασμού των Υδάτων. Συνάντηση με την ορειβατική ομάδα το απόγευμα στα Βίλια και επιστροφή.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ  –  ΠΙΣΙΑ -  ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ  (Πεζοπορική)  ΒΔ:  1
Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Λουτράκι – Πίσια απ’ όπου οι ορειβατική ομάδα θα πραγματοποιήσει την ανά-
βαση προς Παλιοβούνα. Διάρκεια πορείας, 4 ώρες. Οι λοιποί εκδρομείς μετά την επίσκεψη στην Ιερά
Μονή θα μεταβούν στα Πίσια για περίπατο και φαγητό. Με την επιστροφή των ορειβατών αναχώρηση για
Αθήνα.

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ –  ΔΙΑΣΕΛΟ ΚΥΝΗΓΟΥ (Πεζοπορική)
Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.00 πμ. για Καλύβια Φενεού, με ενδιάμεση στάση. Η πεζοπορική ομάδα θα προωθηθεί
προς τη Λίμνη, Διάσελο Κυνηγού. Το απόγευμα επιστροφή στα Καλύβια. Η υπόλοιπη ομάδα θα παραμεί-
νει στα Καλύβια για περιπάτους και φαγητό. Μετά την άφιξη των πεζοπόρων, επιστροφή στην Αθήνα.

Φ  Ε  Β  Ρ  Ο  Υ  Α  Ρ  Ι  Ο  Σ
ΔΑΦΝΗ ΑΧΑΪΑΣ

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση 7.30 πμ. για Δάφνη Αχαΐας μέσω Τρίπολης. Άφιξη στο χωριό, περιήγηση στις εγκαταστά-
σεις rafting στο Λάδωνα. Μικρές πεζοπορίες γύρω από το χωριό. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 20.00 ομιλία με προβολή διαφανειών του ιατρού κ. Σωτήρη
Σφέτσου, Διευθυντού της Ω.Ρ.Λ. κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» με θέμα «Μικρές καθημε-
ρινές συνήθειες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας».

ΠΙΤΑ ΟΜΙΛΟΥ και  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Την Κυριακή στις 18.00 στη ζεστή και φιλόξενη αίθουσα του ξενοδοχείου «PLAZA» θα κόψουμε την πί-
τα μας ανταλλάσοντας ευχές και απολαμβάνοντας το μενού θα περάσουμε ένα αξέχαστο αποκριάτικο
βράδυ χορεύοντας υπό τους ήχους εκλεκτής μουσικής!
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Σάββατο 13 – Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 το πρωί του Σαββάτου για το Γύθειο. Αποκριάτικη διασκέδαση όπως γνωρίζουν να

διασκεδάζουν οι Αττικοί –«επιβάλλονται» οι μεταμφιέσεις!

Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στις γύρω περιοχές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ –  ΠΤΩΟΝ -  ΜΟΝΗ ΑΓ.  ΠΕΛΑΓΙΑΣ (πεζοπορική-τουριστ ική)
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση 8.30 πμ. για Ακραίφνιο με ενδιάμεση στάση. Η ορειβατική ομάδα θα πραγματοποιήσει τη

διαδρομή προς το ναό του Πτώου Απόλλωνος, θα ανέβει στο όρος Πτώον και θα κατεβεί στη μονή Αγ. Πε-

λαγίας όπου θα έχει προωθηθεί και η πεζοπορική ομάδα. Η τουριστική ομάδα θα παραμείνει στο

Ακραίφνιο. Το απόγευμα συνάντηση όλων των ομάδων στο Ακραίφνιο και επιστροφή στην Αθήνα.

ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ -  ΚΟΡΩΝΕΙΑ (πεζοπορική-τουριστ ική)   
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Αλίαρτο. Σύντομη στάση και μετάβαση στη Μονή Ευαγγελίστριας απ’ όπου η

πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή προς Κορώνεια. (Διάρκεια πορείας περίπου 4.30

ώρες). Τρόφιμα και νερό μαζί. Οι λοιποί εκδρομείς μετά την επίσκεψη της Μονής θα μεταβούν με το

πούλμαν στο χωριό Ζαγαράς για μικροδιαδρομές στη γύρω περιοχή και φαγητό. Το απόγευμα συνάντηση

των δύο ομάδων στην Κορώνεια και επιστροφή.

Μ  Α  Ρ  Τ  Ι  Ο  Σ

ΠΛΑΤΑΙΕΣ -  ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (πεζοπορική-τουριστ ική)
Κυριακή 7 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Πλαταιές, Μονή Αγ. Τριάδος, απ’ όπου θα ξεκινήσει η πορεία προς την κορυφή

του Κιθαιρώνα. Κατάβαση στα Βίλια. Οι λοιποί εκδρομείς θα επιστρέψουν στα Βίλια για φαγητό και περι-

πάτους στο χωριό. Το απόγευμα συνάντηση των δύο ομάδων και αναχώρηση για Αθήνα.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τετάρτη 10 Μαρτίου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 20.00 προβολή φωτογραφιών και αφήγηση της κας Αφροδίτης
Μιχαήλ, με θέμα «Υεμένη, μια διαφορετική χώρα».
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΡΟΪΝΟ –  ΚΑΡΔΑΡΑΣ (Πεζοπορική)   ΒΔ:  1
Κυριακή 14 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για το Ροϊνό Αρκαδίας απ’ όπου η πεζοπορική ομάδα θα πραγματοποιήσει την πο-
ρεία Ροϊνό - Καρδαράς. Διάρκεια πορείας περίπου 4 ώρες. Η υπόλοιπη ομάδα θα μεταβεί με το πούλμαν
στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Μαινάλου και θα επιστρέψει στον Καρδαρά για φαγητό.
Με την παραλαβή των πεζοπόρων επιστροφή στην Αθήνα. 

ΖΑΡΟΥΧΛΑ –  ΣΟΛΟ (ΑΧΑΪΑ)   (Ορειβατ ική)   ΒΔ:  3
Κυριακή 21 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 7.30 για Ακράτα - Ζαρούχλα. Η ορειβατική ομάδα θα διασχίσει το πανέμορφο δάσος. Η
ανάβαση διαρκεί περίπου 1,30 ώρα και η κατάβαση περίπου άλλες 2 ώρες και θα καταλήξει στη Βρύση
Γκόλφως και στο Σόλο (συνολικά 4 ώρες). Οι υπόλοιποι θα παραμείνουν στη Ζαρούχλα. Το απόγευμα θα
έρθουν στο Σόλο για να παραλάβουν την ορειβατική ομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΑΡΝΗΘΑ  (πεζοπορική-τουριστ ική)   ΒΔ:   1
Κυριακή 28 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.30 για το καταφύγιο «Μπάφι». Κυκλική διαδρομή Μπάφι, Αεροπορία, Μόλα, Μεσια-
νό νερό, Φλαμπούρι (περίπου 3.30 ώρες). Επιστροφή νωρίς το απόγευμα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη, 17 Μαρτίου

Στην Αίθουσα του Αττικού και ώρα 20.00 ομιλία του κ. Σπύρου Δημητρακόπουλου, με θέμα «Ο
Κολοκοτρώνης ως άνθρωπος».

Α  Π  Ρ  Ι  Λ  Ι  Ο  Σ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1 έως 5 Απριλίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο και στην ιστοσελίδα μας
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

Φαράγγι Νηλέα

Παρνασσός Φωτογραφίες: Σούλα Δράκου
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΚΡΗΕΣ

Του Κωστα Π. Χατζακη

Απόκρεως ή άλλως Αποκρηά. Η τε-
λευταία μέρα κρεοφαγίας προ πά-
σης αρχομένης νηστείας, στον

πληθυντικό δε Αποκρηές οι τρεις πριν
απ’ τη Μεγάλη Σαρακοστή εβδομάδες με
πανηγυρικό και λαογραφικό χαρακτήρα.

Κατά τους μέσους χρόνους Κυριακή
των Αποκρέω επικράτησε να λέγεται η
προτελευταία πριν απ’ την Καθαρά Δευτέ-
ρα Κυριακή, διότι από της επομένης Δευ-
τέρας ορίζονταν αποχή από το κρέας και
χρήση τυριού και γαλακτερών όλη την
εβδομάδα. Γι’ αυτό και λέγεται εβδομάδα
της Τυροφάγου, γιατί παρεμβάλλεται με-
ταξύ της κρεοφαγίας και της νηστείας για
τη βαθμιαία εξοικείωση του οργανισμού
στην αλλαγή της δίαιτας.

Οι μέρες της Αποκρηάς έχουν την
προέλευσή τους από τα αρχαία Διονύσια
και Κρόνια και τα Ρωμαϊκά Λουπερκάλια.

Θεός του κρασιού και του γλεντιού,
των αστείων πειραγμάτων, του εκστατι-
κού χορού αλλά και της μεταμφίεσης, ο
Διόνυσος υπήρξε μια απ’ τις πιο σημαντι-
κές μορφές της αρχαίας Ελληνικής Θρη-
σκείας. Η λατρεία του δεν έσβησε ολότε-
λα και ίχνη της παραμένουν ζωντανά μέ-
σα στους αιώνες, επιβιώνοντας μέσα απ’
τη λαϊκή μας παράδοση.

Αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα δούμε
ότι τις μέρες αυτές στην Αρχαία Ελλάδα
γιόρταζαν μια βακχική γιορτή: τα Ανθε-
στήρια. Όπως μαρτυρεί το όνομά τους,
ήταν μια γιορτή των λουλουδιών, της φύ-
σης που ξαναγεννιέται, καθώς ο χειμώ-
νας τελειώνει και πλησιάζει η άνοιξη.

Το τριήμερο που διαρκούσε η γιορ-
τή και κατά τη δεύτερη μέρα που ονομα-

ζόταν «Χόες», στεφάνωναν τα τρίχρονα
παιδιά με λουλούδια. Την Τρίτη μέρα
που ονομαζόταν «Χύτροι» πιστευόταν ότι
οι ψυχές γυρίζουν για λίγο στον επάνω
κόσμο. Οι χύτροι ήταν πήλινα αγγεία μέ-
σα στα οποία μαγείρευαν την πανσπερ-
μία, ένα μίγμα από διάφορους σπόρους,
ως προσφορά στα πνεύματα των αποθα-
νόντων και στο συνοδό τους το Χθόνιο
Ερμή. Επιβίωση του αρχαίου αυτού εθί-
μου είναι τα κόλλυβα που προσφέρονται
κατά τις διάφορες ευκαιρίες και κατά τα
Ψυχοσάββατα όπως π.χ. το δεύτερο Σάβ-
βατο των Αποκρηών.

Αναμφισβήτητα το αισθησιακό και
γονιμικό στοιχείο υπήρξε σήμα κατατε-
θέν της βακχικής λατρείας. Μάλιστα στα
κατ’ Αγρούς Διονύσια και στα Μεγάλα
Διονύσια τελούνταν και φαλληφορίες.
Είναι ενδιαφέρον ότι σήμερα παρόμοια
περίπου έθιμα έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο σε κάποια παραδοσιακά ελληνικά
Καρναβάλια, όπου η αστειολογία φθάνει
πολλές φορές μέχρι ασεμνολογίας, τα
διάφορα σκωπτικά, ελευθερόστομα, πει-
ρακτικά, σατιρικά και άσεμνα τραγούδια,
τολμηρά ανέκδοτα, η γενική ευθυμία και
οι χοροί είναι στην ημερήσια διάταξη.

Άλλωστε ο Διόνυσος είναι ένας θεός
πάντα επίκαιρός. Συμβολίζει τη χαρά της
ζωής, την ελευθερία, την ομορφιά της
φύσης και του έρωτα. Γεμάτος ζωντάνια
και πάθος έρχεται από τα βάθη του χρό-
νου για να μας προσφέρει για άλλη μια
φορά τη μέθη, τη μαγεία και την έκσταση.

Στοιχεία πήραμε από τη μελέτη 
της κας Χ. Μήνη.
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ

«Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

«Γεφύρι της Αρτοτίβας,Εύηνος - Αίτωλοακαρνανία» Φωτογραφία: Χριστίνα Δούκα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Αυθεντική επιστολή της σημαντικότερης φυσιογνωμίας της επανάστασης του
1821, του Θ. Κολοκοτρώνη, που απευθύνεται προς το γιό του Ιωάννη Κολοκοτρώ-
νη, τον επιλεγόμενο «Γενναίο». Η επιστολή έχει γραφεί καθ’ υπαγόρευσιν προς
τον λόγιο γραμματέα του και την υπογράφει ιδιοχείρως ο Θ. Κολοκοτρώνης.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

«παιδί μου Γενναίε σε εύχομαι –

Ταύτην την στιγμήν ήλθε το κοπέλι του Σαχμαράνη και μας λέγει

ότι αφήσατε την θέσιν Καλαμάτας, τραβάτε δια τα εδώ. Τούτο με ελύ-

πησε πολύ και με εσύγχυσε. Και έπρεπε να σταθήτε εις άλλην θέσιν

δια να ίδωμεν τι πρέπει να γίνη. 

Δια τούτο επί τούτου σου γράφω δια να σφίξης όλους τους στρα-

τιώτας να σταθήτε εις αυτά τα μέρη καθώς εγώ αφού έσφιξα εις όλην

την επαρχίαν δια να εύγουν όλα τα άρματα γενικώς καθώς και τας πέ-

ριξ επαρχίας ξεκινώ τώρα δι’ αυτά τα μέρη. Λοιπόν να σταθήτε όλοι

σας με γενναιοψυχίαν έως ότου φθάσω. Τι θέλετε εδώ να τους αφή-

σωμε να έλθουν εις τον τόπον μας; Δεν σου λέγω περισσότερα αλλά

ακολούθησον κατά το γράφειν μου. Υγίαινε. 

Ο πατήρ σου

Θ. Κολοκοτρώνης

Εν Καρυταίνη, την 3 Σεπτεμ(βρίου) 1831»

Η σφραγίδα του Θ. Κολοκοτρώνη

Η επιστολή και η σφραγίδα είναι από το οικογενιακό αρχείο των

αγωνιστών Δημητρακοπούλων Αλωνισταίνης

Επιμελεια Σπυρου Δημητρακοπουλου
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ΔΙΑΦΟΡΑ


