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Τη Δευτέρα,26Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. τα μέλη του ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η
παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

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, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παπαϊωάννου Καίτη,
Χαραλαμποπούλου Νέλλη, 
Τζανάκου Αγγελική, 
Σαδόκ Άννα, Τσίκαλα Μαρία, 

Λάζου Ειρήνη, 
Κουτσαγγέλου Ελπινίκη, 
Λιακάκου Αγγελική 
και Κυριακόπουλο Παντελή.

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

Σε
όσους

αρέσει ο
ύπνος, αλλά ξυπνούν

πάντα με καλή διάθεση,
όσους χαιρετούν ακόμα με ένα φιλί,

όσους δουλεύουν πολύ, αλλά δεν ξεχνούν
το νόημα της ζωής, όσους κολλάνε στην κίνηση

και βρίσκουν ευκαιρία να τηλεφωνήσουν σε φίλους,
όσους κλείνουν την τηλεόραση για να πουν δύο κουβέντες, όσους

είναι ευτυχισμένοι ακόμα και όταν καταφέρνουν τα μισά, όσους τραγουδούν δυνατά 
και ας μην έχουν καλή φωνή, όσους τα βλέπουνε μαύρα μόνο όταν είναι σκοτάδι,

όσους έχουν τον ενθουσιασμό ενός παιδιού και την ωριμότητα ενός μεγάλου,
όσους έχουν καταλάβει ότι δεν αγοράζονται όλα με το χρήμα, όσους δεν

περιμένουν τα Χριστούγεννα
για
να

γίνουν
καλύτεροι
άνθρωποι,

αλλά προσπαθούν κάθε μέρα
... ΟΛΟΨΥΧΑ ... 

...ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ...

2018
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πένθη
Το 2017 σημαδεύτηκε από δύο μεγάλες
απώλειες· έφυγαν από κοντά μας 
τα δύο παλιά, εκλεκτά μας μέλη: 
ο Θανάσης Δημάκας, 
ένα από τα παλαιότερα μέλη του Ομίλου μας, για
πολλά χρόνια πρόεδρος και ταμίας, 
με προσφορά ανεκτίμητη στον χώρο της
ορειβασίας, ένας στυλοβάτης του Ομίλου 
η έλλειψη του οποίου θα αφήσει ανεξίτηλα
σημάδια στην κατοπινή του πορεία.

Το δεύτερο μέλος ήταν ο Γιώργος Βετσόπουλος,
ο ευγενής, ακούραστος ορειβάτης 
που έδινε το παρών σε όλες τις εξορμήσεις
και εκδηλώσεις του Ομίλου μας.

Το Δ.Σ. εύχεται στις οικογένειές τους
δύναμη και απαντοχή. Ας είναι το πνεύμα τους
φάρος φωτεινός στη ζωή τους.

vvv

Η κα Λίλη Μποτόν προσέφερε στον Όμιλο
το ποσό των 50 € εις μνήμην 
Γεωργίου Βετσόπουλου.

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.

Πρόσκληση σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 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. Προσοχή: Υποβολές υποψηφιότητας για το νέο
Δ.Σ. πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018.
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ΠΕΝΘΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΤΟ

Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της
προσφοράς,τότε το κενό που αφή-
νει ο θάνατος του Θανάση είναι τε-

ράστιο.
Είναι αβάσταχτος ο πόνος και η στενα-

χώρια που πρέπει να σου πούμε το τελευ-
ταίο αντίο. Γιατί έφυγες, έχοντας δυνατό-
τητες να κάνεις και να προσφέρεις πολλά
ακόμη στον σύλλογό μας και στην οικογέ-
νειά σου. Ήσουν αξιαγάπητος από όλους
ανεξαιρέτως και είχες μόνο φίλους. Ακέ-
ραιος, με αγνότητα και περιέργεια μικρού
παιδιού, με αγάπη για όλους.

Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν δρό-
μο και οδηγούν μπροστά.

Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να δια-
κρίνουν το ουσιώδες ανάμεσα στα ανού-
σια.

Υπάρχουν άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό,
άνθρωποι που βλέπουν μακριά.

Όλα αυτά τα είχες Θανάση και μαζί και
πιο πάνω αυτά είχες απέραντη καλοσύνη,
τρυφερότητα και σπάνια ευγένεια, μια με-
γάλη αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους.
Συμμερίζομαι, συμπάσχω, προσφέρω

ήταν οι αξίες σου. Γι’ αυτό άφησες όλους
εμάς που είχαμε την τύχη να σε γνωρίσου-
με από κοντά πολύ πιο φτωχούς και απα-
ρηγόρητους. Με τον πιο διακριτικό τρόπο
κατάφερνες να βρίσκεις τη λύση σε κάθε
πρόβλημα. Δούλευες πάντα υπεύθυνα και
σεμνά προσφέροντας ό,τι μπορούσες πε-
ρισσότερο με ειλικρίνεια και συνέπεια.
Ήσουν πάντα για μας ο πολύτιμος και ανε-
κτίμητος φίλος. Η καλλιέργεια, η ευγένεια
και η ευθύτητα στους τρόπους σου, η κα-
λοσύνη σου, η σωστή και ψύχραιμη κρίση
σου, η οξύνοια, το χιούμορ σου ήταν βάλ-
σαμο στην ψυχή μας. Λογάριαζες τη γνώ-
μη του άλλου, σεβόσουν την παρουσία
του.

Το πέρασμά σου από τη ζωή ήταν αέρας
ποιοτικός.

Προνομιούχοι όσοι πορεύτηκαν πλάι
σου. Η αφοσίωσή σου στην οικογένειά
σου και στους φίλους σου ήταν απεριόρι-
στη.Το ήθος και η αξιοπρέπεια στην ορει-
βατική σου πορεία φάρος για μας τους νε-
ότερους.

Καλό ταξίδι, Θανάση, θα ζεις για πάντα
στις καρδιές μας.Είμαστε περήφανοι που
υπήρξαμε συνοδοιπόροι και φίλοι σου.

Λίγα - 
λόγια 
για τον
Θανάση
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

] Στις 16 Ιανουαρίου κόψαμε την πίτα
του 2017 ευχόμενοι υγεία και μια πλούσια
ορειβατική και πεζοπορική χρονιά.

]Κυριακή 29 Ιανουαρίου.Επίσκεψη
και ξενάγηση στο πλουσιότατο και

εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσείο της Θή-
βας. Στη συνέχεια μετάβαση στα Δερβε-
νοχώρια, όπου πραγματοποιήθηκε μικρή
πορεία. Το γεύμα σε τοπική ταβέρνα έκλει-
σε μια όμορφη μέρα.

]Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Προβο-
λή διαφανειών από τον Κωνσταν-

τίνο Πολίτη με θέμα «Μπουένος Άιρες-
Καταρράκτες Ιγκουασού - Ρίο ντε Τζανέι-
ρο».

] Δευτέρα 20
Φεβρουαρίου.
Θεατρικό ανα-
λόγιο με μονό-
πρακτα των
Αλεσάντρο Κα-

σόνα και Αντον Τσέχωφ από τη θεατρική
μας ομάδα (Τρ. Αναγνωστόπουλος, Μαν.

Αποστολάκης, Ντ. Λαΐνη, Λ. Μάρδα, Μελ.
Σηφάκη και Ε,. Τζουμέρκα). Διδασκαλία Σπ.
Γεωργουλάς. 

]Σάββατο 25 - Κυριακή 26 – Δευ-
τέρα 27 Φεβρουαρίου. (Καθ. Δευ-

τέρα). Απολαύσαμε στην όμορφη Λευκά-
δα το χαρούμενο, αποκριάτικο κέφι, παρα-
κολουθώντας τα ενδιαφέροντα δρώμενα
της πόλης και κάνοντας οι ίδιοι αξιοπρόσε-
κτες μασκαράδικες εμφανίσεις. 

]Κυριακή 12 Μαρτίου. Μετάβαση
στις Καρυές Αργολίδας απ’ όπου

πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στο Αρτεμί-
σιο όρος.

]Δευτέρα 27 Μαρτίου. Παρουσία-
ση από την Χριστίνα Δούκα και την

Αφροδίτη Μιχαήλ με θέμα «Η ελληνική
επανάσταση μέσα από την τέχνη».

]Κυριακή 2 Απριλίου. Από τα Τρί-
καλα Κορινθίας και το χιονοδρομι-

κό  της Ζήρειας έγινε η κατάβαση και στη
συνέχεια η διάσχιση της Φλαμπουρί-
τσας.

]Μ. Πέμπτη 13 έως Τρίτη 18
Απριλίου μια ομάδα του Αττικού

Ομίλου πραγματοποίησε εκδρομή στη Β.
Ήπειρο - Αλβανία. (Περιγραφή στη σελί-
δα 8).

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

]Μ. Παρασκευή 14 έως Δευτέρα
17 Απριλίου.Πάσχα στα Τρίκαλα.

Πρωί Μ. Παρασκευής, αγουροξυπνημένοι
αλλά κεφάτοι, ξεκινήσαμε για τα Τρίκαλα.
Μετά την άφιξη και την τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο εξορμήσαμε για ένα περίπατο
στην πόλη, που τα τελευταία χρόνια έχει
βελτιώσει καταπληκτικά το «πρόσωπό»
της. Μια πόλη που δεν έχει καμιά σχέση με
την επαρχιακή «μιζέρια» των προηγούμε-
νων δεκαετιών. Ο καιρός καλός, τα τραπε-
ζάκια έξω, όπου απολαύσαμε νηστίσιμες
νοστιμιές.

Το απόγευμα παρακολούθηση της λει-
τουργίας και της περιφοράς του Επιταφίου
με την παραδοσιακή συγκέντρωση όλων
των Επιταφίων στην πλατεία της πόλης.

Το Μ. Σάββατο αφιερώθηκε σε κοντινές
εξορμήσεις με πρώτη την επίσκεψη στα
Λουτρά του Σμόκοβου και στη συνέχεια
στο φράγμα της ομώνυμης Λίμνης.

Το βράδυ της Ανάστασης και μετά το «Χρι-
στός Ανέστη» και το φιλί της αγάπης, απο-
λαύσαμε ένα πλουσιότατο δείπνο στο ξε-
νοδοχείο, προσφορά του Αττικού στα μέλη
του.

Την Κυριακή του Πάσχα κινήσαμε για το
Περτούλι, με μία στάση στην Πύλη για να
θαυμάσουμε, μετά από την εξαιρετική ξε-
νάγηση, την «Πόρτα Παναγιά». Περπατή-
σαμε στο τοξωτό πέτρινο γεφύρι και στη
συνέχεια καταλήξαμε στο Νεραϊδοχώρι,
όπου μας περίμενε πλούσιο πασχαλινό
τραπέζι.

Τη Δευτέρα του Πάσχα επισκεφθήκαμε για
άλλη μια φορά την πάντα όμορφη Λίμνη
Πλαστήρα και το φράγμα της και, κρα-
τώντας στις αισθήσεις μας τα χρώματα και
τα αρώματα της απριλιάτικης φύσης, επι-

στρέψαμε στο κλεινόν άστυ.

]Κυριακή 30 Απριλίου. Πραγματο-
ποιήθηκε πορεία προς το καταφύγιο

και το οροπέδιο του Πάρνωνα.

]Κυριακή 7 Μαΐου. Πραγματοποι-
ήθηκε κατάβαση από τα Κελάρια-

μέχρι το Πολύδροσο.

] Δευτέρα 8 Μαΐου. Παρουσίαση με
προβολή φωτογραφιών από την

Ευαγγελία Καφετζιδάκη με θέμα «Το
ελληνικό θαύμα στην Ανατολή. Πώς ο Αλέ-
ξανδρος και γενικά ο ελληνικός πολιτι-
σμός επηρέασε τους λαούς της Ανατο-
λής». 

] Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα 3
έως 5 Ιουνίου. Καταρράκτες Νε-

μούτας. (Περιγραφή στη σελ. 10).

]Σάββατο 8, Κυριακή 9 Ιουλίου.
Τολό - Επίδαυρος. Πραγματοποι-

ήσαμε την καθιερωμένη διήμερη εκδρομή
του Ιουλίου. Διανυκτερεύσαμε στο Τολό
και παρακολουθήσαμε την τραγωδία «Οι-
δίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή. Κλασι-
κή παράσταση με δυνατή ερμηνεία του
Κώστα Καζάκου στον ρόλο του Οιδίποδα.
Απολαύσαμε δύο ωραία μπάνια και η εκ-
δρομή έκλεισε με την απογευματινή επί-
σκεψη στο πάντα όμορφο Ναύπλιο.

]Κυριακή 17 - Τρίτη 19 Σεπτεμ-
βρίου. Ένα πολύ όμορφο σεπτεμ-

βριάτικο τριήμερο στην Άνδρο. Χαρήκαμε
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KEIMENA - ΣΧΟΛΙΑ

τη θάλασσα με πλήρη νηνεμία, πράγμα-
σπάνιο για το ανεμοδαρμένο νησί. Στη Χώ-
ρα όπου διαμείναμε επισκεφθήκαμε το
μουσείο Γουλανδρή με την πολύ ενδιαφέ-
ρουσα έκθεση με έργα του ποιητή και ζω-
γράφου Νίκου Εγγονόπουλου καθώς και
το Ίδρυμα Κυδωνιέως με πρωτότυπες ει-
καστικές δημιουργίες. Η επιστροφή έγινε
μέσα σε ένα θριαμβευτικό κόκκινο που
μας πρόσφερε η δύση του ήλιου.

]Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Βυτίνα -
Φαράγγι Μυλάοντα. Όσες φορές

και να επισκεφθεί κανείς τη Βυτίνα δεν τη
βαριέται, μας υποδέχεται πάντα όμορφη
και καταπράσινη. Από τη μεγάλη πλατεία
ξεκινήσαμε με λαμπρό ήλιο και περπατή-
σαμε στο φαράγγι του Μυλάοντα απολαμ-
βάνοντας το φθινοπωρινό τοπίο με την
ποικιλία των χρωμάτων στα φύλλα των
δέντρων. Αγοράσαμε τοπικά προϊόντα και
γευθήκαμε αρκαδικές νοστιμιές.

]Σάββατο, Κυριακή 21 - 22
Οκτωβρίου. Οροπέδιο Μάλης.

Πριν φθάσουμε στην Κυπαρισσία όπου
έγινε η διανυκτέρευση, επισκεφθήκαμε το
χωριό Αετός με τη μεγάλη πλατεία όπου
δεσπόζουν τεράστιοι αιωνόβιοι πλάτανοι,
ενώ τρεχούμενα νερά κατεβαίνουν από τα
βράχια δημιουργώντας μικρούς καταρρά-
κτες. Η πεζοπορία ξεκίνησε από το Περδι-
κονέρι, χτισμένο στις πλαγιές του όρους

Αιγάλεω. Διασχίσαμε ένα πυκνό δάσος με
τη βοήθεια των οδηγών βουνού από τον
ορειβατικό σύλλογο Καλαμάτας. Τελικά
δεν φθάσαμε στο οροπέδιο της Μάλης το
οποίο αφήσαμε για μια άλλη εξόρμηση με
πρόσβαση από άλλη διαδρομή.

] Δευτέρα 23 Οκτωβρίου. Η  Ντό-
ρα Λαΐνη με εμπεριστατωμένη και

μεγάλου ενδιαφέροντος ομιλία διανθι-
σμένη με οπτικό και ακουστικό υλικό μας
γνώρισε τον Βλαδιμίρ Μαγιακόφσκι, τον
ποιητή της οκτωβριανής επανάστασης.

]Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Καταφύ-
γιο Μαινάλου-Λεβίδι. Η κατηφο-

ρική πορεία από το καταφύγιο του Μαινά-
λου μέσα από το ελατοδάσος ήταν δύσκο-
λη μεν, αλλά μας αποζημίωσε με την
ομορφιά του τοπίου βοηθούντος και του
λαμπρού χειμωνιάτικού ήλιου. Φθάνοντας
στο Λεβίδι τιμήσαμε δεόντως την περίφη-
μη γουρουνοπούλα.

]Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. Βίντεο-
προβολή με θέμα «Ινδία, η χώρα

των μεγάλων αντιθέσεων». Στην εκδήλω-
ση αυτή γνωρίσαμε το ιδιαίτερο πρόσωπο
της απέραντης αυτής χώρας μέσα από την
καλλιτεχνική ματιά του Τρύφωνα Ανα-
γνωστόπουλου.

]Για τα Χριστούγεννα προγραμματί-
στηκαν δύο εκδρομές, η μία στην

Κύπρο και η άλλη στη Θεσσαλονίκη.
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ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΟΥΚΑ

Πάσχα στην Αλβανία; Ήταν η ερώτηση-
απορία πολλών, όταν προγραμματίσα-
με την πασχαλινή εκδρομή στη γειτονι-

κή χώρα. Γιατί όχι; Η απόφαση της πραγματο-
ποίησής της ελήφθη από μια μικρή ομάδα και
καθόλου δεν το μετανιώσαμε.Οιπεριοχές που
επισκεφθήκαμε συνδέονται με ιστορικές μνή-
μες, ηρωισμούς αλλά και απογοητεύσεις.

Πρώτος σταθμός η Κορυτσά. Είναι μια ευ-
χάριστη, απλόχωρη πόλη με τον μεγαλοπρεπή
ναό της Αναστάσεως να δεσπόζει στην κεντρι-
κή πλατεία. Παρακολουθήσαμε τη λειτουργία
και την περιφορά του Επιταφίου, μαζί με άλ-
λους τέσσερις κοντινών ενοριών, στους δρό-
μους της πόλης. Όλοι στολισμένοι με ποικιλία
πολύχρωμων λουλουδιών συνθέτοντας μια
όμορφη εικόνα στη μεγάλη πλατεία, όπου συγ-
κεντρώθηκαν μετά την περιφορά τους. Συγκι-
νητική ήταν η κατάνυξη των κατοίκων που πο-
ρεύτηκαν μαζί τους.

Το πρωινό του Μ. Σαββάτου το αφιερώσαμε
σε μια μεγάλη βόλτα στην ελληνική συνοικία με
τα αρχοντικά και τα γραφικά πλακόστρωτα και
αναχωρήσαμε για τον επόμενο προορισμό, τη
Μοσχόπολη. Η Μοσχόπολη ήταν ένα από τα
σημαντικότερα εμπορικά κέντρα των Βαλκα-
νίων του 16ου αιώνα με πληθυσμό μεγαλύτε-
ρο των 70 χιλιάδων. Σήμερα είναι ένα χωριό
των 1000 περίπου κατοίκων.

Η πορεία προς τον βορρά κατέληξε στην
πρωτεύουσα, τα Τίρανα, μια σύγχρονη πόλη,
καθαρή, όπως άλλωστε και οι άλλες που επι-
σκεφθήκαμε, με πολύ πράσινο, καλαίσθητα
κτήρια και τον εντυπωσιακό ναό της Αναστάσε-
ως σε μοντέρνο αρχιτεκτονικό στυλ, όπου κά-
ναμε Ανάσταση μέσα σε μια ήρεμη, κατανυκτική
ατμόσφαιρα. Η λειτουργία στα αλβανικά, αλλά
ακούσαμε το «ω παίδες ευλογείτε…» και το
«Χριστός ανέστη» στα ελληνικά.

Ενδιαφέρουσα επίσκεψη ήταν αυτή στην
Κρούγια, γενέτειρα του εθνικού ήρωα των
Αλβανών Γεωργίου Καστριώτη - Σκενδέρμπεη.
Η πανοραμική θέση της πάνω από τις κεντρικές
κοιλάδες της χώρας χαρίζει ένα εξαιρετικό θέ-
αμα.

Η δυτική πλευρά της Αλβανίας, προς την
Αδριατική, έχει να επιδείξει δύο σημαντικές πό-
λεις. Το Δυρράχιο, η αρχαία Επίδαμνος, με-
γάλο λιμάνι από τον 7ο αιώνα π. Χ. που αποική-
θηκε από Κερκυραίους. Τεράστια παραλία με
πολυώροφα ξενοδοχεία και τις κλασικές ομ-
πρέλες στην αμμουδιά.

Επισκεφθήκαμε το μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του 2ου π.Χ. αιώνα χωρητικότητας
15 χιλιάδων θεατών και περπατήσαμε γύρω

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ – ΑΛΒΑΝΙΑ
13-18 Απριλίου
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από τα βυζαντινά και ενετικά τείχη καθώς και
τους πύργους του λιμανιού.

Η δεύτερη πόλη είναι η Απολλωνία, θεμε-
λιωμένη το 600 π.Χ. από Κορινθίους και Κερ-
κυραίους. Εντυπωσιακός ο αρχαιολογικός χώ-
ρος με ανεξίτηλη τη σφραγίδα της αρχαίας ελ-
ληνικής αρχιτεκτονικής.

Επόμενος σταθμός μας το Μπεράτι, μία από
τις παλαιότερες πόλεις της Αλβανίας. Είναι η
πόλη με τις 26 βυζαντινές εκκλησίες και τα «χί-
λια παράθυρα». Εξαιρετική η εκκλησία- μου-
σείο με εικόνες φημισμένων ζωγράφων, όπως
του Ονούφρι.

Τελευταίος προορισμός του ταξιδιού το Αρ-
γυρόκαστρο, χτισμένο σε υψόμετρο 300 μέ-
τρων. Πόλη με σημαντική ελληνική ιστορία αλ-
λά και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
Ουνέσκο.

Τα σπίτια θυμίζουν τα πετρόχτιστα σπίτια των
χωριών της Ηπείρου. Στην παλιά πόλη με τα αρ-
χοντικά της επισκεπτόμαστε το λαογραφικό
μουσείο και την οθωμανική γειτονιά.

Ξεχωριστό μνημείο είναι το επιβλητικό, άρι-
στα διατηρημένο, βυζαντινό κάστρο που δε-
σπόζει πάνω από την πόλη και διατηρεί ένα εν-
διαφέρον πολεμικό μουσείο.

Εύκολη υπήρξε η συνεννόηση με τους κατοί-
κους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυ-
τούς έχουν μείνει και δουλέψει αρκετά χρόνια
στην Ελλάδα. Η επαφή με τους Βορειοηπειρώ-
τες ήταν συγκινητική και η επίσκεψη στα ελλη-
νόφωνα χωριά χρωματίστηκε από κάποιους
τόνους μελαγχολίας.

Η φύση σε όλο της το μεγαλείο, λόγω επο-
χής, το τοπίο ήμερο, με φροντισμένες καλλιέρ-
γειες, ξεκούρασαν τα μάτια μας και τα καθάρι-
σαν από τη σκόνη της μεγαλούπολης.

Η εκδρομή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη σε
μια γρήγορα αναπτυσσόμενη χώρα που προ-
σπαθεί να αποτινάξει τα βαρίδια του παρελθόν-
τος και να διαμορφώσει ένα ευρωπαϊκό πρό-
σωπο.

1. Απολλωνία 4. Δυρράχιο, ελληνορωμαϊκό θέατρο. 
Φωτογραφίες Χριστίνας Δούκα.
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ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (3 – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ)
ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μια από τις ωραιότερες εκδρομές που
πραγματοποίησε ο σύλλογός μας το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (3-5

Ιουνίου 2017 ) ήταν στην Τριφυλλία. Με ορμη-
τήριο τη γραφική πόλη της Κυπαρισσίας πεζο-
πορήσαμε στο φαράγγι της Νεμούτας με τους
ονομαστούς καταρράκτες. Ακόμη και οι «ηλικιω-
μένοι» του συλλόγου μας, εποχούμενοι στα ντά-
τσουν, θαύμασαν τα τρεχούμενα νερά του Ερύ-
μανθου ποταμού. 

Η Άνω πόλη της Κυπαρισσίας, με το επιβλητι-
κό κάστρο να δεσπόζει σ’ όλο τον κάμπο, γιόρ-
ταζε την πολιούχο εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική: το κάστρο φωτα-
γωγημένο, τα τραπεζάκια έξω, ο κόσμος πλημ-
μύρα, οι γουρουνοπούλες λαχταριστές. Ψηλά
από την εκκλησία ακουγόταν οι ψαλμωδίες που
έφταναν μέχρι την κάτω πόλη η οποία γιόρταζε
τη δική της «λευκή νύχτα». Όλα τα μαγαζιά ήταν
ανοιχτά και προσέφεραν απλόχερα μεζέδες,
ενώ μικρές μπάντες των τριών - τεσσάρων ατό-
μων ευφραίναν με άλλου είδους μουσικές την
κάτω πόλη. Ο φιλόξενος και δραστήριος δήμος
της Κυπαρισσίας προσέφερε στον σύλλογό μας
ένα αναμνηστικό δωράκι, μπουκαλάκι με λάδι,
τοπικό προϊόν, κι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο
σχετικό με την πλούσια ιστορία της πόλης. Ο
σύλλογός μας επισκέφθηκε και τους μυκηναϊ-
κούς τάφους της Περιστεριάς, που έχει ανα-

σκάψει ο αρχαιολόγος Μαρινάτος.
Το νησάκι Πρώτη βρίσκεται απέναντι από το

παραθαλάσσιο χωριό Μαραθούπολη. Μικρή
ορειβατική ομάδα ανέβηκε ψηλά στο βραχώδες
νησί για να δει τις γλαροφωλιές, ενώ άλλοι βού-
τηξαν στα σμαραγδένια, κρύα νερά. 

Στους Χριστιάνους, ταπεινό χωριουδάκι έξω
από τα Φιλιατρά, προς το βουνό, ανακαλύψαμε
με έκπληξη βυζαντινή εκκλησία του 11ου αι-
ώνα, παρόμοια με εκείνη της μονής του Οσίου
Λουκά στο Στείρι Βοιωτίας. 

Στην επιστροφή μας, αφού περάσαμε από
τους όμορφους Γαργαλιάνους, επισκεφτήκαμε
το μικρό Μουσείο της Άνω Χώρας Τριφυλλίας
όπου φυλάσσονται εντυπωσιακά ευρήματα (π.χ.
πινακίδες γραμμικής Β΄) από την Περιστεριά
και από το Ανάκτορο του Νέστορα. Οι πρόθυμοι
φύλακες μάς έκαναν μια ενδιαφέρουσα ξενά-
γηση. 

Από την πάντα όμορφη Γιάλοβα ανηφορίσαμε
προς τον λόφο του Εγκλιανού, όπου το ανάκτορο
του Νέστορα. Ένα μεγάλο στέγαστρο καλύπτει
τώρα όλον τον χώρο. Αξιόλογος είναι κι ο μυκη-
ναϊκός τάφος δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. 

Η εκδρομή μας ολοκληρώθηκε με γεύμα στον
Άγιο Φλώρο με ψητές πέστροφες. Το μέρος έχει
πλούσια νερά κι εκτροφείο ψαριών. Η Τριφυλλία
γενικά είναι ένας τόπος μεγάλου ενδιαφέροντος
που τα ορειβατικά σωματεία αξίζει να περιλαμ-
βάνουν στις εξορμήσεις τους.
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«Αποκριές στη Λευκάδα»

«Χριστιάνοι Μεσσηνίας» Φωτογραφίες: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
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 και-
νούργιου Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας, εφόσον το επιθυμούν.  

ΠΥΡΓΟΣ ΟΙΝΟΗΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30. Κυκλική πορεία από τον Πύργο Οινόης στο φράγμα Μαραθώνα και επιστροφή στον Πύργο Οινόης. Ώρες πο-
ρείας 2.30 - 3.  ΒΔ: 1.

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΣΚΟΥΡΤΑ -  ΠΥΛΗ
Κυριακή 28 Ιανουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Σκούρτα. Οδοιπορία προς Πύλη. Ώρες πορείας 3 - ΒΔ: 1.

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
ΨΑΡΙ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κυριακή 4 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 - BΔ: 1). Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Ψάρι. 

ΚΑΜΠΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Στενή Ευβοίας. Στάση για καφέ. Μετάβαση στα Καμπιά από όπου η πεζοπορία προς Ξηροβούνι. Επιστροφή από
την ίδια διαδρομή. Ώρες πορείας 3  - ΒΔ: 1. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 15 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 29 Ιανουαρίου

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

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00 - Θεατρικό αναλόγιο με το μονόπρακτο του Γ. Σουρή «Η Περιφέρεια» από τη θε-
ατρική μας ομάδα. 
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ -  ΜΕΣΣΗΝΗ
Σάββατο 17 - Κυριακή 18 – Καθ. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου

Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

ΑΡΑΧΝΑΙΟ
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση στις 8.30 για Ναύπλιο, Αραχναίο. Ελεύθερη πορεία προς το ομώνυμο βουνό. Επιστροφή από την ίδια διαδρομή.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ – ΜΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

Κυριακή 4 Μαρτίου
Αναχώρηση 8.30 για Ακραίφνιο με ενδιάμεση στάση. Θα πραγματοποιηθεί διαδρομή προς τον ναό του Πτώου Απόλλωνος και στο όρος
Πτώον με κατάληξη στη μονή Αγ. Πελαγίας. Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο Ακραίφνιο. Ώρες πορείας 3.30 - ΒΔ: 1.

ΚΑΡΥΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κυριακή 11 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Καρυές Αργολίδας με ενδιάμεση στάση. Πεζοπορία μέχρι το ξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου και επιστροφή από το ίδιο μο-
νοπάτι. Οι λοιποί εκδρομείς θα παραμείνουν στις Καρυές για φαγητό και περιπάτους στη γύρω περιοχή. Ώρες πορείας 4, ΒΔ: 1.

ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ -  ΚΟΡΩΝΕΙΑ
Κυριακή 18 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Αλίαρτο. Σύντομη στάση και μετάβαση στη Μονή Ευαγγελίστριας, όπου θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη του
αγαπητού μας Αθανασίου Δημάκα. Από εκεί όσοι επιθυμούν θα πραγματοποιήσουν τη διαδρομή προς Κορώνεια. (Διάρκεια πορείας περίπου
4.00 ώρες - ΒΔ: 1). Οι λοιποί εκδρομείς μετά την επίσκεψη της Μονής θα μεταβούν με το πούλμαν στο χωριό Ζαγαράς για μικροδιαδρομές
στη γύρω περιοχή και φαγητό. 

ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ
Κυριακή 25 Μαρτίου

Αναχώρηση στις 8.00 για το χωριό Πλανητέρο - Αγ Νικόλαο με ενδιάμεση στάση. Πεζοπορία από τον Αγ. Νικόλαο προς το χωριό Τουρ-
λάδα. Οι λοιποί εκδρομείς θα μεταβούν με το πούλμαν στο χωριό Τουρλάδα για φαγητό και περιπάτους. Ώρες πορείας 4.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
ΠΑΣΧΑ ΧΑΝΙΑ

Μ. Πέμπτη5 έως Δευτέρα 9 Απριλίου
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

ΤΙΘΟΡΕΑ – ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΕΛΙΤΣΑΣ
Κυριακή 22 Απριλίου

Αναχώρηση στις 8:00 για Τιθορέα. Η πεζοπορική ομάδα θα διασχίσει τη χαράδρα της Βελίτσας με ενδιάμεση στάση στα Διπόταμα και επι-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 19 Μαρτίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Παρουσίαση από τον κ. Γιώργο Δάλκο με θέμα «Οι άγνωστες στιγμές του 1821»
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στροφή. Οι υπόλοιποι εκδρομείς, αφού περιηγηθούν στη Μονή Παναγίας Οδηγήτριας από όπου ξεκινά η πεζοπορία, μπορούν να επισκεφθούν
την Τιθορέα.

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΡΝΩΝΑΣ
Κυριακή 29 Απριλίου

Αναχώρηση στις 7.30 για Αγ. Πέτρο Κυνουρίας. Προώθηση προς το καταφύγιο του Πάρνωνα και πεζοπορία προς το Λιβάδι. Επιστροφή
από την ίδια διαδρομή. Ώρες πορείας 3 - ΒΔ: 1.

Μ Α Ϊ Ο Σ
ΚΕΛΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

Κυριακή 6 Μαΐου
Αναχώρηση στις 8.00 για Λιβάδια Παρνασσού, Κελάρια απ’ όπου θα αρχίσει η κατάβαση μέχρι το Πολύδροσο (ώρες πορείας 3.30 - ΒΔ:
1). Όσοι δεν περπατήσουν θα μεταβούν στο Πολύδροσο. 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ -ΛΟΥΣΙΟΣ
Κυριακή 13 Μαΐου

Αναχώρηση στις 7.30 για σήραγγα Αρτεμισίου, Δημητσάνα. Η πεζοπορική ομάδα θα διασχίσει το  φαράγγι του Λούσιου ποταμού περνών-
τας από τη Μονή Φιλοσόφου και θα καταλήξει στη Μονή Προδρόμου. Οι λοιποί εκδρομείς θα παραμείνουν στη Δημητσάνα και θα με-
ταβούν να παραλάβουν τους πεζοπόρους από τη Μονή Προδρόμου.

ΚΕΡΑΣΟΡΕΜΑ – ΕΥΒΟΙΑ
Κυριακή 20 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.  

ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ
Σάββατο 26 έως Δευτέρα 28 Μαΐου (Αγ. Πνεύματος)

Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ

Κυριακή 10 Ιουνίου
Αναχώρηση στις 8.00. Μπάνιο στην παραλία Σαράντη, φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής, ξεκούραση. Το απόγευμα επιστροφή.

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
Σάββατο 16 -Κυριακή 17 Ιουνίου

Σάββατο 16: Αναχώρηση στις 8.30 για το Γαρδίκι Ομιλαίων με ενδιάμεση στάση. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Κυριακή 17: Αναχώρηση στις 9.00 από το χωριό για το καταφύγιο, από όπου οι πεζοπόροι θα πραγματοποιήσουν πεζοπορία προς τη κορυφή
του βουνού. Οι λοιποί εκδρομείς θα παραμείνουν στο καταφύγιο για περιπάτους. Ώρες πορείας 5 - ΒΔ: 2.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 7 Μαΐου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00 - Θεατρικό αναλόγιο με μονόπρακτα από τη θεατρική μας ομάδα. 
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ΠΕΤΡΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κυριακή 24 Ιουνίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Χαλκίδα, Πετριές Εύβοιας. Μπάνιο και βόλτες στην περιοχή.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Σάββατο 7 – Κυριακή 8 Ιουλίου
Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.30. [Ο τόπος θα καθοριστεί αργότερα]. 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 «Αγαμέμνων» του Αισχύλου,
παρακαλούνται να φροντίσουν 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  
ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Παρασκευή 14 έως Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου
Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Λίμνη Τσιβλού. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία μέσα από πεύκα παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Κράθη μέ-
χρι το χωριό Περιστέρα. Ώρες πορείας 4 - ΒΔ: 1. Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα μεταβούν στην Περιστέρα.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΗΡΕΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ  –  ΑΓ .  Γ ΙΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ

Κυριακή 14 Οκτωβρίου
Αναχώρηση στις 8.30 για το Προκόπι Ευβοίας. Θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο πλατανόδασος της κοιλάδας του Κηρέα.  ΒΔ 1.

ΚΑΡΥΑ -  ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ
Κυριακή 21 Οκτωβρίου

Αναχώρηση στις 8:00 για Καρυά ορεινής Κορινθίας. Η πεζοπορική ομάδα θα διασχίσει το φαράγγι του Όλβιου και θα συνεχίσει επι-
στρέφοντας στην Καρυά (σύνολο πορείας ώρες 4.30). Όσοι δεν επιθυμούν τη μεγάλη πορεία μπορούν να επιστρέψουν από το ίδιο μονοπάτι. Οι
λοιποί εκδρομείς μπορούν να πραγματοποιήσουν μικρές διαδρομές στο χωριό.

=ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΔΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Σάββατο 27 -Κυριακή 28 Οκτωβρίου

Σάββατο: Αναχώρηση στις 8.00 για Καρδαμύλη μέσω Καλαμάτας. Το απόγευμα επίσκεψη της μονής Σωτήρος στο Εξωχώρι και κα-
τάβαση στην Καρδαμύλη όπου καταλήγει το φαράγγι Βυρού. Ώρες πορείας 2.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00: «Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο» από τον σύλλογο «Δράση για την κοινω-
νία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής».
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Κυριακή:  Μετά το πρωινό αναχώρηση για το δάσος της Βασιλικής με πούλμαν ή τζιπ. Μικρός περίπατος. Κατεβαίνοντας, επίσκεψη της με-
σαιωνικής Καρδαμύλης. Επιστροφή μέσω Αρεόπολης - Γυθείου.

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΕΛΑΤΗ – ΒΥΤΙΝΑ
Κυριακή 4 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00. Οι πεζοπόροι θα κατέβουν στο χωριό Ελάτη και θα πεζοπορήσουν μέσα από το δάσος για την Βυτίνα (Ώρες πορείας 3.
Η διαδρομή είναι εύκολη και ενδείκνυται για όλους). Οι υπόλοιποι εκδρομείς θα μεταβούν στη Βυτίνα.

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ –  ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Κυριακή 11 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.00 για Λειβαδιά, Μονή Ιερουσαλήμ με ενδιάμεση στάση. Επίσκεψη της Μονής και στη συνέχεια πεζοπορία μέσα στο
δάσος. Επιστροφή από τον ίδιο δρόμο (ώρες πορείας περίπου 3 - ΒΔ 1).

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ- ΓΛΑ
Κυριακή 18 Νοεμβρίου

Αναχώρηση στις 8.30  για τον Ορχομενό Βοιωτίας. Επίσκεψη  στην Ακρόπολη του Γλα. Παραμονή για φαγητό και περιπάτους.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
ΝΕΜΕΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου
Αναχώρηση στις 8.00 για Νεμέα. Επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Παραμονή στη Νεμέα για φαγητό και περιπάτους.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ -  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Κυριακή 23 - Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου

Αναλυτικό πρόγραμμα στον Όμιλο.

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9
ΝΑΥΠΛΙΟ -  ΚΑΡΑΘΩΝΑΣ

Κυριακή 6 Ιανουαρίου (ΘΕΟΦΑΝΙΑ)
Αναχώρηση στις 8.30 για Ναύπλιο. Παρακολούθηση της τελετής του αγιασμού των υδάτων. Πορεία προς Καραθώνα και επιστροφή στο Ναύ-
πλιο. Ώρες πορείας 2.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00. Βίντεο-προβολή με θέμα «Κύπρος, το νησί της Αφροδίτης» από τον Τρύφωνα Ανα-
γνωστόπουλο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Στην αίθουσα του Αττικού Ομίλου και ώρα 19.00: «Αφιέρωμα στο ζεϊμπέκικο» από την ομάδα «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και
την ποιότητα ζωής».
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Οι πρόγονοί μας ήταν σοφοί και πρα-
κτικοί άνθρωποι. Αγαπούσαν μέχρι
λατρείας τα δάση. Όλα τα επιτεύγ-

ματά τους είχαν ορμητήριο τη φύση. Η φύ-
ση που γέννησε τον Έλληνα επηρέασε την
υπόστασή του. Μαζί με τους θρύλους και τις
παραδόσεις μάς άφησαν κληρονομιά τον
σεβασμό στο δάσος.

Θεωρούσαν τα δάση χώρους ιερούς.
Γνωρίζοντας πόσο καλό κάνουν τα δένδρα
στους ανθρώπους φύτευαν δένδρα μέσα
και γύρω από τις πόλεις. Έτσι σχηματίσθη-
καν τα περίφημα δασύλλια. Ήταν χαρά θεού
οι καταπράσινες πλαγιές γεμάτες πλατάνια,
κυπαρίσσια και πεύκα. Όποιος τολμούσε να
βλάψει το δάσος τον θεωρούσαν ιερόσυλο.
Τον τιμωρούσαν με ποινή θανάτου...

Να μπορούσαν και σήμερα να υπήρχαν
αυστηροί νόμοι. Να μην βλέπουμε κάθε κα-
λοκαίρι την πύρινη κόλαση να τυλίγει τα δά-
ση μας.

Η πολυτραγουδισμένη αττική γη δεν έχει
χώρο να ανασάνει. Το μεγαλύτερο μέρος
από τα μικρά χαριτωμένα βουνά της, Πάρ-
νηθα, Πεντέλη, Υμηττός, έχει καταστραφεί
από τη φωτιά. 

Και η Αθήνα είναι ένα μεγαλοπρεπές,
συμπαγές τσιμέντο κάτω από τον καπνισμέ-

νο ουρανό. Μόνο μια τούφα θλιβερά πευ-
κάκια ξεχωρίζουν στον Λυκαβηττό με το
καμπαναριό του Αι Γιώργη να κτυπάει πέν-
θιμα για τη θλίψη του δάσους.

Υπάρχουν θρύλοι για δένδρα που εκδι-
κούνταν για τον άδικο χαμό τους.

Ο Άγιος της λογοτεχνίας μας, Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, στο μυθιστόρημά του «Υπό
την βασιλική δρυ» μάς αφηγείται για κάποια
καταπράσινη, πανέμορφη βελανιδιά γεμάτη
με καρπούς. Λένε ότι στον κορμό της ζούσε
μια καλή νεράιδα και έφερνε γούρι σε όποι-
ον κοιμόταν στον ίσκιο της. Κάποιος όμως
αγροίκος χωρικός την έκοψε για να πουλή-
σει τα ξύλα και τα βελανίδια της. Έκτοτε δεν
πρόκοψε ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του.

Μα το πιο αντιπροσωπευτικό είναι το ποί-
ημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου που μας μι-
λάει για την οργή του κομμένου πεύκου.
Μας λέει για κάποιον Γιάννη που έκοψε ένα
υπέροχο πεύκο που ήταν καταμεσής σε
έναν ξερό κάμπο. Κάτω από τον θεόρατο
ίσκιο του ξεκουράζονταν διαβάτες, χωρικοί,
τσοπάνηδες με τα πρόβατά τους.

Ο Γιάννης θέλησε να το εκμεταλλευτεί για
την ξυλεία και το ρετσίνι του πουλώντας τα
στα γύρω χωριά. 

Αποφάσισε να το κόψει. Και το έκοψε.
Εκείνο, σφαδάζοντας σαν άνθρωπος, στην
τελευταία τσεκουριά τον καταράστηκε.

Ο Γιάννης δεν μπόρεσε να βγει από τον
κάμπο. Τα δέντρα, βλέποντάς τον, περπάτα-
γαν, έφευγαν, δεν του έδιναν ίσκιο ούτε οι
πηγές νερό, ο δρόμος μάκραινε και εκείνος
έμενε πίσω μέχρι που σωριάστηκε στη γη...

«Βυτίνα» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

teuxos_223_1_Layout 3  15/1/18  9:06 PM  Page 17



18

ΚΕΙΜΕΝΑ

«Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο; 
Γιατί; Γιατί;» 

Αγέρας θα ’ναι, λέει ο Γιάννης 
και περπατεί.

Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι
βγάνει φωτιά. 

Να ’βρισκε ο Γιάννης μια βρυσούλα, 
μια ρεματιά!

Μες το λιοπύρι, μες στον κάμπο
να ένα δεντρί... 

Ξαπλώθη ο Γιάννης αποκάτου, 
δροσιά να βρει.

Το δέντρο παίρνει τα κλαριά του 
και περπατεί! 

Δεν θ΄ ανασάνω, λέει ο Γιάννης, 
γιατί, γιατί;

«Γιάννη, πού κίνησες να φτάσεις;» 
«Στα δυο χωριά.» 

«Κι ακόμα βρίσκεσαι δω κάτου; 
Πολύ μακριά!»

«Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω.
Τι έφταιξα εγώ; 

Σκιάζεται ο λόγκος και με φεύγει, 
γι’ αυτό είμαι δω.

Πότε ξεκίνησα; Είναι μέρες...
για δυο, για τρεις... 

Ο νους μου σήμερα δε ξέρω, 
τ’ είναι βαρύς».

«Να μια βρυσούλα, πιε νεράκι
να δροσιστείς». 

Σκύβει να πιει νερό στη βρύση, 
στερεύει ευθύς.

Οι μέρες πέρασαν κι οι μήνες, 
φεύγει ο καιρός, 

Στον ίδιο τόπο είν’ ο Γιάννης, 
κι ας τρέχει εμπρός...

Άγιε, το δρόμο δεν τον βγάνω
με τι καρδιά;-

Θέλω να πέσω να πεθάνω, 
εδώ κοντά.»

Πέφτει σα δέντρο απ΄ το πελέκι... 
βογκάει βαριά. 

Μακριά του στάθηκε το δάσος, 
πολύ μακριά.

Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι, 
φωνή καμιά. 

Στ΄ αγκάθια πέθανε, στον κάμπο, 
στην ερημιά.

Η κατάρα του πεύκου
ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (1877-1940)
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«Άνδρος» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

«Αετός Μεσσηνίας» Φωτογραφία: Μανώλης Αποστολάκης
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Αυτό το δέντρο επιμένει.
Το κόψαμε, το ξεριζώσαμε

κι αυτό επιμένει.
Αυτό το όνειρο επιμένει.
Το χυδαΐσαμε, το ψευτίσαμε 

κι αυτό επιμένει.
Αυτή η αλήθεια επιμένει.
Τη σκεβρώσαμε, τη νερουλιάσαμε

κι αυτή επιμένει.

Αυτή η πίστη επιμένει.
Την τρομάξαμε, την προδώσαμε 

κι αυτή επιμένει.
Αυτή η αγάπη επιμένει.
Την πουλήσαμε, την ξεγελάσαμε 

κι αυτή επιμένει.

(Από τη συλλογή 
«Η μια αλήθεια μας περιμένει»)

20

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

O KHΠΟΣ ΜΟΥ

ΤΗΣ ΆΝΤΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟ

Απ’ όταν θυμάμαι τον εαυτό μου
ζούσα σε ένα σπίτι χτισμένο ψηλά
σε ένα βράχο με τεράστια παρά-

θυρα και χτιστό μπαλκόνι που έβλεπαν
μακριά, πολύ μακριά μέχρι τη θάλασσα, το
Φάληρο, την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό.
Τα παράθυρα και το μπαλκόνι είχαν πε-
ζούλια με χώμα που μέσα του φύτρωναν
όμορφα λουλούδια. Όσοι περνούσαν από
τον δρόμο σταματούσαν και το κοίταζαν,
γιατί ήταν καλοχτισμένο και διαφορετικό
από τα διπλανά του. Δεν μπορούσαν όμως
να δουν την πιο όμορφη πλευρά του που
ήταν ο μικρός κήπος που έκρυβε στο πίσω
μέρος του. Ένας μικρούλης κήπος γεμάτος
πανέμορφες τριανταφυλλιές, αγιόκλημα
και κληματαριά με τσαμπιά σταφύλια.

Στην παιδική ψυχή μου εκεί βρισκόταν
όλη η γλύκα και η ομορφιά. Και όταν αργό-

τερα βρέθηκα σε άλλα μέρη, πάντα στις
αυλές και κήπους των σπιτιών που έμενα,
έψαχνα να βρω τις απαντήσεις στα ερωτή-
ματά μου. Και όταν γύρισα στον μικρό
αγαπημένο κήπο μου, τον φρόντιζα με
πολλή αγάπη για να έχω τη μεγάλη χαρά
να βλέπω τα μπουμπούκια να γίνονται πα-
νέμορφα λουλούδια και να μαζεύω τα τε-
ράστια, μυρωδάτα λεμόνια της μοναδικής
μου λεμονιάς.

Τώρα όμως τίποτα δεν μπορεί πια να
φυτρώσει. Ερημώθηκε από τότε που
μια «κακιά μάγισσα», μια επταώροφη πο-
λυκατοικία υψώθηκε δίπλα στον τοίχο του.
Τού στέρησε τον ήλιο, τον αέρα, και ό,τι
έχει απομείνει προσπαθεί να ανέβη ψηλό-
τερα για να επιβιώσει. Όμως τι να γί-
νει; «Τά πάντα ρεί». Και μένουν μόνο οι
αναμνήσεις... 

Επιμένει
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΗ ΔΙΛΜΠΟΗ
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