
Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στον Κιθαιρώνα – 28.11.2015 

ΦΟΣ στην ομίχλη ! 

Η τέταρτη εξόρμηση του Συλλόγου μας, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε 

λεωφορείο, είχε -και αυτή- μεγάλη επιτυχία!  Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν 

κατά πολύ τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων.  Ήδη σε δύο ημέρες από τη δημοσιοποίηση 

της ανακοίνωσης για προεγγραφές ο 

κατάλογος είχε κλείσει.  Χαρακτηριστικά, 

μέλη Δ.Ε.Π., με πρώτο τον Πρύτανη, 

προθυμοποιήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα 

Ι.Χ. τους για να μεταφέρουν κι ένα ακόμη 

αριθμό ενδιαφερομένων.  Ξεκινήσαμε όλοι (61 άτομα) με μικρή καθυστέρηση. Οι 

πρώτες σταγόνες στο τζάμι έδειχναν ότι η πορεία μας σήμερα θα ήταν υπό βροχή.  

Κατευθυνθήκαμε προς την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Θήβων.  Λίγο πριν το 

διάσελο της Κάζας, ακολουθήσαμε αριστερά το δρόμο προς τα Βίλια όπου και στην 

έξοδο του χωριού αυτού συγκεντρωθήκαμε.  Μετά από λίγη ώρα οδήγησης, 

περνώντας μέσα από πευκόφυτη περιοχή (Pinus halepensis και P. brutia), φτάσαμε 

στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας στα 1.080μ., απ’ όπου θα ξεκινούσε η πορεία 

μας.  Η θερμοκρασία, περίπου 7
ο
C, έπεισε και του πιο γενναίους να βάλουν τα 

μπουφάν τους.  Λίγα λόγια από τον Πρύτανη 

Γιώργο Παπαδούλη και τον αρχηγό Καθ. Νίκο 

Εμμανουήλ και η ανάβαση άρχισε. Το 

μονοπάτι, σηματοδοτημένο, ανηφορικό, μέσα 

σε ελατόδασος (Abies cephalonica).  Το χώμα, 

τα δέντρα, τα βρύα και οι λειχήνες που έντυναν 

το έδαφος, τους βράχους και τη βλάστηση, υγρά από προηγούμενες βροχές, ανέδυαν 

μυρωδιές του δάσους που κατέκλυζαν τις αισθήσεις μας.  Στο δάσος της ελάτης που 

διαβήκαμε παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή ανανέωση και τούτο πιθανόν να 

οφείλεται στην έντονη βόσκηση η οποία, λόγω του 

χαμηλού σχετικά υψομέτρου του βουνού αυτού, σχεδόν 

ποτέ δεν διακόπτεται.  Σύντομα κοντοσταθήκαμε για να 

επεξεργαστούμε τα εδώδιμα μανιτάρια Lactarius 

deliciosus που ξεπετάγονταν μέσα από το χώμα εδώ κι 

εκεί.  Επίσης, επιβαρυντικό στοιχείο για το ελατόδασος 

αποτελεί και η έντονη παρουσία του παρασιτικού φυτού Viscum album (κν. γκι).    Η 



παρουσία αγριογούρουνων ήταν επίσης εμφανής από τα εκτεταμένα σκαψίματα, προς 

ανεύρεση ριζών, βολβών, μανιταριών και ζωικών οργανισμών (έντομα, 

γαιοσκώληκες κ.ά.).  Μερικοί από τους φοιτητές μας, όπως ο Βαγγέλης Κουτσούκος 

και ο Μάριος Ρηγούτσος, βρήκαν και φωτογράφισαν  ορισμένα αρθρόποδα όπως 

Scorpionida (σκορπιοί), Chilopoda (σαρανταποδαρούσες), Diplopoda (ίουλοι) και 

Collembola (κολλέμβολα), κρυμμένα κάτω από πέτρες ή φλοιούς δέντρων μερικά  

 

 

 

 

από τα οποία (δέντρα) έφεραν εμφανώς προσβολές από ξυλοφάγα κολεόπτερα 

Buprestidae και Cerambycidae.  Δείγμα βασιδιομύκητα με την κοινή ονομασία 

«ίσκα» επίσης βρέθηκε και επιδείχτηκε. 

Μετά από 20΄ περίπου φτάσαμε σε προεξοχή εν είδει μπαλκονιού από όπου, όταν 

η ομίχλη -που πλέον άρχιζε να πυκνώνει- το επέτρεπε, είχαμε απεριόριστη θέα στην 

πεδιάδα των Θηβών και σε χωριά όπως οι Ερυθρές, Πλαταιές και τα Λεύκτρα.  

Επίσης, ξεχώριζε αριστερά στο βάθος το όμορφο γυναικείο Μοναστήρι της Αγίας 

Τριάδας.  Μία πληροφορία από τη φοιτήτρια Κατερίνα Θεοδωρή, ότι το παλιό όνομα 

των Ερυθρών, Κριεκούκι σημαίνει στα Αρβανίτικα «κόκκινο κεφάλι», ήταν κάτι που 

σχεδόν όλοι δεν γνωρίζαμε.  Η πεδιάδα της Θήβας, που πολύ παλιότερα 

καλλιεργούνταν σχεδόν αποκλειστικά με σιτηρά, τα τελευταία χρόνια, με τη 

δυνατότητα της άρδευσης έχει μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών με κυριότερες εκείνης 

των λαχανοκομικών (κρεμμύδια, καρότα, πατάτες, πεπόνια, καρπούζια), αλλά και του 

βάμβακος.  Στο βάθος η Δίρφυ και δεξιά της το Ξεροβούνι, με τις κορυφές τους 

αχνολευκασμένες με το πρώτο χιόνι. 

Συνεχίσαμε την, περισσότερο ανηφορική πια, πορεία μας και σε λίγο φτάσαμε 

στην κορυφογραμμή.  Οι συνθήκες άλλαξαν την ώρα που πλέον, λόγω της 

κορυφογραμμής, ήμασταν εκτεθειμένοι από παντού.  Οι σταγόνες της βροχές 

περισσότερες, ο αέρας δυνάμωσε, η ομίχλη γίνονταν ολοένα πιο πυκνή και το κρύο 



πιο έντονο.  Εσπευσμένα φορέσαμε αδιάβροχα, μερικοί ακόμη και γάντια για να 

προφυλαχτούμε από τον αέρα και τη βροχή 

που μαστίγωνε τα πρόσωπά μας.  Αξίζει εδώ 

να σημειωθεί το δέσιμο και η αλληλεγγύη 

που έδειξε η ομάδα σε αυτούς που δεν είχαν 

προβλέψει να έχουν μαζί τον κατάλληλο 

εξοπλισμό.  Η αλληλεγγύη αυτή άλλωστε 

είχε ήδη εκδηλωθεί και λίγο πριν όταν, για 

κάποια άτομα που δυσκολεύονταν στην ανηφορική 

πορεία, ορισμένοι, όπως ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, 

υπεύθυνος της υπηρεσίας φύλαξης του 

Πανεπιστημίου μας, ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν.  

Η πορεία συνεχίστηκε ακολουθώντας το ανάγλυφο 

της κορυφογραμμής.  Η κλίση, αλλού κατηφορική 

αλλού ανηφορική, παρουσίαζε σε μερικές μεριές 

κάποιες δυσκολίες λόγω και της ολισθηρότητας των 

βράχων, αναγκάζοντάς μας να χρησιμοποιούμε και τα χέρια. 

Παρότι σε κάποιο σημείο της πορείας έγινε η σκέψη, λόγω των δυσμενών 

συνθηκών, να μην φτάσουμε στην κορυφή, αλλά να αρχίσουμε να επιστρέφουμε, η 

προτροπή του Πρύτανη να συνεχίσουμε βρήκε σύμφωνο το σύνολο σχεδόν της 

ομάδας κι έτσι, μετά από λίγη ώρα, όλοι φτάσαμε στην κορυφή 

με πρώτη … την 12χρονη Βασιλική, κόρη του γυμναστή μας 

Δημήτρη Δανίτσα.  Όλων τα … βρεγμένα πρόσωπα έλαμπαν 

από ικανοποίηση, της Φωτεινής Φλουρή ιδιαίτερα, που δεν είχε 

την ευκαιρία να λάβει μέρος σε κάποιες άλλες εκδρομές του 

Συλλόγου.  Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες στην κορυφή, 

επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο που είχε φτάσει εκεί από στενό 

δρόμο και επιστρέψαμε στο καταφύγιο. 

Εκεί, μετά από συνεννόηση με το Σύλλογό μας, μας περίμεναν μέλη του Ε.Ο.Σ. 

Ελευσίνας, που είχαν ετοιμάσει τσάι του βουνού. Το αναμμένο τζάκι αποτέλεσε πόλο 

έλξης για πολλούς που ήρθαν να ζεσταθούν και για άλλους που απολάμβαναν το 

θέαμα των ξύλων που καίγονται.  Άλλωστε, όλος ο χώρος σύντομα είχε ζεσταθεί από 

τις συζητήσεις, φωνές, επιφωνήματα, γέλια και … την ανταλλαγή ποτών και 

εδεσμάτων, στην … πολυεθνική αυτή συνάντηση, αφού το έντονο παρόν της έδωσε 



και η Nomi Sarmah, μεταπτυχιακή φοιτήτρια από την Ινδία, που βρίσκεται στο 

Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Erasmus Mundus. 

         

Επιστρέφοντας, μας συνοδεύουν οι εντυπώσεις και οι εικόνες της ενδιαφέρουσας 

αυτής εξόρμησης του Συλλόγου μας, με την προσμονή άλλων μελλοντικών  

αναβάσεων στα πανέμορφα βουνά της χώρας μας.  Πολύ σύντομα θα υπάρξει σχετική 

ανακοίνωση, καθόσον τα μηνύματα από τους φοιτητές μας, αλλά και άλλους, 

ευχάριστα μας ωθούν σε αυτό. 

 Επιμέλεια κειμένου 

 Ομότιμος Καθηγητής Ν.Γ. Εμμανουήλ 

 Δρ Ε.Ν. Πάνου 

Φωτογραφίες 

Αγαλόπουλος Νικόλας, Αρμάογλου Άρης, Βουτσίνος Ορφέας, Κουτσογιαννοπούλου Κατερίνα, 

Κουτσούκος Βαγγέλης, Μάγου Ευαγγελία, Μπαντούνας Σπύρος, Πάνου Ελένη, Παπαδόπουλος Γρηγόρης, 

Ρηγούτσος Μάριος, Χριστοφοράκη Εμμανουέλα 

(Μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από συμμετέχοντες στις εξορμήσεις του Φ.Ο.Σ.  μπορεί κανείς να 

δει στη δημόσια ομάδα (Φ.Ο.Σ. του Γ.Π.Α.) που έχει δημιουργηθεί στο facebook). 


