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Καινούργια χρονιά, καινούργια όνειρα, σχέδια 

και προσδοκίες. Καινούργιο ΟΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

αισθητικά, πιο κομψό, σε άλλο πιο μεγάλο μέγεθος. 

Δεν είναι η υπέρβαση, αλλά είναι ένα σταθερό 

βήμα μπροστά, μέσα από δισταγμούς και διάφορες 

δυσκολίες. Μέσα, όμως, ίδιο και απαράλλαχτο, 

όπως χρόνια τώρα, γεμίζει από χαρά, ανησυχία, 

δημιουργία, φιλία. Ορειβατικό και πεζοπορικό 

πρόγραμμα ελκυστικό όπως πάντα, για όλη την 

οικογένεια. Ο γύρος των Άλπεων  γίνεται γεγονός 

αυτό το καλοκαίρι, τα Άγραφα και ο Σμόλικας μας 

περιμένουν.

Το μικρό φεστιβάλ στον Βράχο της Πηγής θα γίνει 

και φέτος, το μουσικόφιλο κοινό ας μην ανησυχεί, 

όπως και το πανηγύρι.

Ο αποκριάτικος χορός, σταθερή αξία πια, έχει 

καταλάβει το διαδίκτυο.

Η σχολή ορειβασίας εξελίσσεται ομαλά και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι προσπάθειές μας για προστασία της Αρκαδικής 

φύσης δεν καταφέρνουν πάντα να πείσουν τις 

εξουσίες, αλλά επιμένουμε, ξέροντας ότι έχουμε 

δίκιο.

Ο ΣΑΟΟ, ωριμάζει μεγαλώνοντας.
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ΣΕπτΕΜβριΟΣ
τσακωνιά, Ορεινό Κορακοβούνι-Κρυονέρι, 28.09.08 - Συμμετοχές: 29
Η πρώτη φθινοπωρινή εξόρμηση μάς κούρασε πραγματικά. Οι 5 ώρες (κατά το πρόγραμμα) έγιναν 7,5… 
αλλά οι συμμετέχοντες, απτόητοι, συνέχισαν! Ξεκινήσαμε από χαμηλά (170μ.) ανεβαίνοντας το καλντερίμι 
που οδηγεί στο Ορεινό Κορακοβούνι (500μ.). Στην είσοδο του χωριού, στις πηγές, έγινε στάση. Συνεχίσαμε 
προς τις λάκκες (920μ.), όπου απολαύσαμε την εκπληκτική θέα της Τσακωνιάς. Κατεβήκαμε μέσα από 
δαίδαλο γιδόστρατων ψάχνοντας τα σημάδια για το Κρυονέρι. Τελικά η κούραση έφυγε με το μπάνιο που 
ακολούθησε (παρά τον άσχημο καιρό η θάλασσα ήταν υπέροχη) και το ζεστό φαγητό στην παραλία του 
Τσέρφου.

ΟΚτώβριΟΣ
Χελμός, κορυφή προφήτης Ηλίας, 12.10.08 - Συμμετοχές: 35 
Με πολύ αέρα και κρύο ανεβήκαμε από το χιονοδρομικό στο διάσελο Κάτω Κάμπος, πριν την κορυφή 
Προφήτης Ηλίας (2282μ.). Εκεί, μέσα στην ομίχλη, μια ομάδα των 12 ατόμων (των πιο σκληροτράχηλων και 
έμπειρων συνορειβατών μας - εννοείται) συνέχισε και την κατέκτησε! Οι υπόλοιποι προχωρήσαμε στο μονο-
πάτι της Κακής Ράχης μέχρι το χωριό Πλανιτέρο. Στο τέλος, όλοι μαζί, διασκεδάσαμε με πολύ χορό και κέφι 
στις ταβέρνες του χωριού. 
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Μαίναλο, Rafting στον Λούσιο, 19.10.08 - Συμμετοχές: 43
Όπως κάθε φορά έτσι και αυτήν, ο Σύλλογος «ταξίδεψε» στις όχθες του διάσημου ποταμού. Ο κόσμος χά-
ρηκε τα παιχνίδια στις βάρκες και το βούτηγμα στο κρύο νερό. Στο τέλος δοκιμάσαμε την ντόπια, ζεστή, 
φασολάδα...! 

Κακαρδίτσα, 25-27.10.08 - Συμμετοχές: 22  
Γεμάτο τριήμερο, με συνδυασμό ορειβασίας και αναψυχής. Από το Γαρδίκι όλοι μαζί ξεκινήσαμε. Προς τα 
μέσα της διαδρομής μια γρήγορη ομάδα ανηφόρησε στην κορυφή Κακαρδίτσα (υψ. 2492μ.), την ψηλότερη 
για τον Σύλλογο αυτό το εξάμηνο. Στην κορυφή, λίγη ομίχλη και κρύο μας πλησίασαν και ευτυχώς τους 
ξεφύγαμε! Η βόλτα συνοδεύτηκε από τις ανέσεις των ξενοδοχείων του χωριού Καλλιρόη Τρικάλων…
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ΝΟΕΜβριΟΣ
Μαίναλο, κορυφή Αϊντίνης, 9.11.08 - Συμμετοχές: 40  
Ο Αϊντίνης μας περίμενε τόσο καιρό. Ξεκινήσαμε από το χωριό Κάψια και ανεβήκαμε στην Δράκου Λάκκα. 
Από ΄κει τραβήξαμε προς τις Αϊντινόλακκες. Ίσα πάνω προς την κορυφή (υψ.1849μ.) όλοι μαζί χαιρετίσαμε 
την απέναντι Οστρακίνα, στο βάθος η Τρίπολη και πέρα τα χωριά της ορεινής Γορτυνίας. Αρχίσαμε να κατε-
βαίνουμε, με προορισμό το χωριό Ροεινό, μόλις νιώσαμε το κρύο και την ομίχλη που πλησίαζε. 
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Ζήρια, Λίμνη Δασίου - κορυφή Ζαχαριάς, 23.11.08 - Συμμετοχές: 30
Ξεκινήσαμε από τα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας γεμάτοι περιέργεια για την λίμνη Δασίου. Άραγε έχει νερό και 
πόσο; Φθάνοντας μάλλον απογοητευτήκαμε από την κυριαρχία της λάσπης… φαινόμενο φυσικό στις άνυ-
δρες μέρες μας. Προχωρήσαμε για την κορυφή Ζαχαριάς (υψ. 1613μ.) μέσα στο όμορφο δάσος με αρχηγό 
τον Κώστα – συνονόματο της κορυφής! Λίγο πριν φθάσουμε στο τέλος της πορείας μας, ξεκίνησε δυνατή 
βροχή. Οι προσευχές μας εισακούστηκαν και γι’ αυτό ακολούθησε εορταστικό φαγοπότι... 
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ΔΕΚΕΜβριΟΣ
ταϋγέτη, Μυστράς 21.12.08 - Συμμετοχές: 34
Στις παρυφές του Ταϋγέτου πραγματοποιήθηκε η τελευταία εξόρμηση μας. Ξεκινήσαμε γύρω στις 11:00 από 
τον Μυστρά, αφού πρώτα περιδιαβήκαμε στα σοκάκια της ερειπωμένης καστροπολιτείας. Πήραμε το μονο-
πάτι με το καλοδιατηρημένο καλντερίμι προς το χωριό Ταϋγέτη. Ανεβήκαμε στις πλαγιές της Ξεροβούνας 
μετά το χωριό, περάσαμε τον οικισμό Περγανταίϊκα και φθάσαμε στη Μονή Φανερωμένης. Έπειτα διασχί-
σαμε το εκπληκτικό φαράγγι της Λαγκάδας, με την ευλογία της Παναγίας της Λαγκαδιώτισσας και κατα-
λήξαμε λίγο πριν νυχτώσει σε μια ζεστή ταβέρνα δίπλα στον ποταμό Παρορίτη. Την επόμενη μέρα ήταν η 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σ.Α.Ο.Ο. ...με διαγωνισμό ποίησης !

τιΜΗ ΣτΟΝ ΣΑΟΟ
Ο Σύλλογός μας τιμήθηκε για τη μεγάλη εθελοντική του προσφορά 
στα δέκα χρόνια λειτουργίας του. Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του 
Νομού, η ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας και ο Αστέρας Τρίπολης τιμώντας την πα-
γκόσμια ημέρα εθελοντισμού, διοργάνωσε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 
στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, μια σημαντική 
εκδήλωση για να τιμήσει όλες τις εθελοντικές οργανώσεις της Αρκαδίας. 
Σκοπός της πετυχημένης αυτής εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί ο θεσμός 
του εθελοντισμού και να επιβραβευθούν δημόσια όλες οι εθελοντικές οργα-
νώσεις για το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο.
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Οίτη, 6-7.12.08 - Συμμετοχές: 13 - Ακολουθεί σχετικό αφιέρωμα εντός του τεύχους- Σελ. 20

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, ζήσαμε μια από τις πιο 
ζεστές και κεφάτες βραδιές στα εντευκτήρια του 
Σ.Α.Ο.Ο. Παρά το πολύ τσουχτερό κρύο, η αίθουσα γέ-
μισε από ΣΑΟΟίτες και φίλους που ήρθαν να ανταλ-
λάξουμε χριστουγεννιάτικες ευχές. Αμέτρητες γλυκές 
λιχουδιές, sangrίa αλλά και τσιπουράκι (για το κρύο) 
παραδόθηκαν στην κρίση των έμπειρων δοκιμαστών-
γευσιγνωστών. O Νίκος και οι φίλοι του (και δικοί μας 
φίλοι πια) έπαιξαν για μας jazz και μας έμπασαν για 
τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Στο μεταξύ, στα 
παρασκήνια η αγωνία για τον πανευρωπαϊκό διαγω-
νισμό χριστουγεννιάτικης ποίησης που θα ακολου-
θούσε, κορυφωνόταν. Πρόβες, τελευταίες διορθώσεις 

στους στίχους και τις ομοιοκαταληξίες, λίγο κρασί για 
το άγχος… Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. 15 
συμμετέχοντες ηλικίας από 5 έως 60 ετών έβαλαν τα 
δυνατά τους στην απαγγελία διεκδικώντας το πολυ-
πόθητο κύπελλο. Η κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη 
από τους αδιάφθορους του Σ.Α.Ο.Ο. απένειμε τελικά 
το έπαθλο στο Νίκο, ο οποίος (δικαίως) αποθεώθηκε 
από το κοινό. Όλοι εσείς που δεν καταφέρατε να πα-
ρευρεθείτε σ’ αυτή την απολαυστική βραδιά, θα μπο-
ρέσετε σύντομα να την απολαύσετε (όπως και άλλα 
ΣΑΟΟίτικα βιντεάκια) στο youtube, πληκτρολογώντας 
saoo στη μηχανή αναζήτησης. 
Και του χρόνου!

ΧριΣτΟυγΕΝΝιΑτιΚΗ γιΟρτΗ 2008
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ΕΞΟρΜΗΣΗ Κείμενο: Βούλα Καλαμούτσου

Δυσοίωνες ήταν οι προβλέψεις του καιρού για 
το τετραήμερο, παρ’ όλα αυτά οι 68 ορειβάτες 
που ξεκινήσαμε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009 
ήμασταν αποφασισμένοι για όλα. Όσο ανεβαί-
ναμε βόρεια, όμως, ο καιρός βάραινε και πριν τη 
Βέροια τα πάντα είχαν σκεπαστεί με χιόνι. Στην 
ομάδα τρύπωσε η ανησυχία για τον αυριανό και-
ρό και όχι άδικα. 

Οι φίλοι από τον Ε.Ο.Σ. Νάουσας και τον Ε.Ο.Σ. 
Έδεσσας, που μας υποδέχτηκαν στην Έδεσσα, δεν μας 
έδωσαν πολλές ελπίδες για την κορυφή, κυρίως λόγω 
δυσκολίας προσέγγισης του λεωφορείου στα Τρία-Πέντε 
Πηγάδια, μας πρόσφεραν, όμως, μια εναλλακτική δια-
δρομή στις πλαγιές του Βερμίου και μας υποσχέθηκαν 
ότι ήταν υπέροχη και ότι θα μας συνόδευαν οι ίδιοι. 
Πράγματι είχαν δίκιο, το λεωφορείο δεν κατάφερε να 
προχωρήσει πέρα από τον Άγιο Νικόλαο Νάουσας. 
Χωριστήκαμε λοιπόν σε δύο ομάδες, την ομάδα της 
σχολής που ξεκίνησε για τα Τρία-Πέντε Πηγάδια, μια 
δύσκολη πορεία, για την οποία θα διαβάσετε στο ιδι-
αίτερο άρθρο του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας 
και τους λοιπούς, που ακολουθήσαμε το Μανώλη από 

ΜιΑ ΕΝΑΛΛΑΚτιΚΗ ΔιΑΔρΟΜΗ
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ΕΞΟρΜΗΣΗ

τη Νάουσα. Μια 5ωρη πορεία στα 
πραγματικά υπέροχα μονοπάτια 
του Βερμίου, σε δασικό δρόμο για 
λίγο και στη συνέχεια σε μονοπάτι 
που μας οδήγησε μέσα από τις 
στοές που έφτιαχναν οι χιονισμέ-
νες οξιές και τα πυξάρια σε γραφι-
κά εξωκκλήσια της περιοχής. Ήταν 
μια μέρα ιδανική για να απολαύ-
σεις το χιόνι και εμείς τέτοιες ευ-
καιρίες δεν τις αφήνουμε. Η μέρα 
μας ολοκληρώθηκε με βόλτα στην 
όμορφη Έδεσσα.
Η επόμενη, ευτυχώς και δυστυχώς, 
ήταν μια λαμπρή χιονισμένη μέρα. 
Το «δυστυχώς» αναφέρεται στο 
γεγονός ότι και πάλι το λεωφορείο, 
λόγω πάγου, δεν ανέβαινε στα 
Τρία-Πέντε Πηγάδια, οπότε η ελ-
πίδα για κορυφή χάθηκε εντελώς. 
Η εύκολη διαδρομή, όμως, στο 
Λουτράκι Αριδαίας μας χάρισε την 
υπέροχη θέα των κορυφογραμμών 
του Καϊμάκτσαλαν που έλαμπαν 
στον ήλιο και επέτρεψε στους 
άπειρους ορειβάτες της ομάδας 
μας να έχουν μια πρώτη εμπειρία 
από περπάτημα σε χιόνι. Φθάσαμε 
στο φυλάκιο του Άνω Λουτρακίου, 
όπου ο πρόεδρος του Ε.Ο.Σ. 
Έδεσσας μας ξενάγησε στα επιβλη-
τικά βουνά που μας περιέβαλαν. 
Το μπάνιο στα θερμά Λουτρά που 
ακολούθησε ήταν μια μοναδική 
εμπειρία για όλους. Γύρω το χιο-
νισμένο τοπίο και εμείς στα ζεστά 
νερά της πισίνας απολαύσαμε 
στιγμές χαλάρωσης.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη 
των εξορμήσεων αυτών είναι η 
γνωριμία μας με τους ντόπιους 
ορειβάτες και η ανταλλαγή πληρο-
φοριών για τα βουνά της περιοχής 
τους. Θα θέλαμε να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας και στους δύο 
συλλόγους (Ε.Ο.Σ. Νάουσας και 
Ε.Ο.Σ. Έδεσσας) που τόσο φιλόξενα 
μας υποδέχτηκαν και μας συνό-
δευσαν στις εξορμήσεις μας στην 
περιοχή τους. Παιδιά επιφυλασσό-
μεθα να ανταποδώσουμε τη φιλο-
ξενία με την πρώτη ευκαιρία.
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Περιορίζουμε τις περιοχές 
προστασίας της φύσης και το 
μεγαλύτερο τμήμα το ορίζουμε 
ως περιοχή οικοανάπτυξης, 
όπου όλα επιτρέπονται, σχε-
δόν αδιακρίτως, ευνοώντας τις 
ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας 
τουριστικές επενδύσεις (μεγάλα 
συγκροτήματα, παραθεριστικές 
κατοικίες με μεγάλους συντε-
λεστές δόμησης, γήπεδα γκόλφ 
κλπ). Από τα 1.150.000 στρ. η 
έκταση των προστατευόμενων 
περιοχών δεν είναι πάνω από  
10% περίπου. 

Περιοχές όπως «Βάλτος - 
Καναλάκια», όρμος Φωκιανού 
κ.ά. που έπρεπε να προστα-
τευτούν για την υψηλή περι-
βαλλοντική τους αξία και τη 
λειτουργική τους σχέση με περι-
οχές απόλυτης προστασίας της 
φύσης, όπως η Λιμνοθάλασσα 
Μουστού, αντίθετα περιλαμβά-
νονται στη ζώνη οικοανάπτυ-
ξης.

Η εκτός σχεδίου δόμηση (η γάγ-
γραινα της σύγχρονης Ελλάδας) 
στη περιοχή οικοανάπτυξης 
επιτρέπεται παντού με μόνη 

προϋπόθεση την αρτιότητα 
των 6 στρεμμάτων. Χωρίς καν 
να υπάρχουν πρόσθετοι περι-
ορισμοί, όπως για παράδειγμα 
το υψόμετρο, η γειτνίαση με 
περιοχή απόλυτης προστασίας 
ή προστασίας της φύσης κλπ. Τι 
είδους αειφορία του πολύτιμου 
εθνικού φυσικού πόρου, που 
διακρίνεται για την μεγάλη βι-
ολογική, οικολογική αισθητική, 
επιστημονική, γεωμορφολογική 
και εκπαιδευτική του αξία, εξα-
σφαλίζει η τσιμεντοποίηση; Και 
ενώ, για πρώτη φορά, έχουμε 
την ευκαιρία να θεσμοθετήσου-
με την απαγόρευση της εκτός 
σχεδίου δόμησης, ή τουλάχι-
στον τη δραστική μείωση της, 
που μόνο στην Ελλάδα και την 
Αλβανία επιτρέπεται από όλη 
την Ευρώπη, εμείς πάμε ένα 
ακόμη βήμα πιο πέρα, την επι-
βάλουμε ως μέτρο προστασίας 
του τοπίου.

Απουσιάζουν ουσιαστικοί περιο-
ρισμοί για το κυνήγι.

Η διάνοιξη νέων δρόμων και η 
πρόσβαση οχημάτων στο δασικό 
οδικό δίκτυο δεν περιορίζονται. 

Ο δρόμος που οδηγεί στο ορο-
πέδιο του Προφήτη Ηλία παρα-
μένει ως έχει για να μπορούν τα 
τροχοφόρα να φθάνουν μέχρι 
τις κορφές σχεδόν, που κατά τα 
άλλα είναι περιοχές προστασίας 
και απαγορεύεται το κυνήγι για 
παράδειγμα. 
Και βέβαια νομιμοποιεί όλες τις 
εγκαταστάσεις που έχουν λά-
βει οποιαδήποτε αδειοδότηση, 
έστω και αν δεν έχουν κατα-
σκευασθεί, ακόμα και αν ευρί-
σκονται σε περιοχές απόλυτης 
προστασίας ή / και προστασίας 
της φύσης ακόμα και αν είναι 
απολύτως βλαπτικές προς το 
προστατευτέο αντικείμενο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αυτό είναι το συµπέρασµα που καταλήγεις διαβάζοντας 
την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Η λογική που 
διαπερνά την απόφαση θεσµοθέτησης είναι ανάπτυξη και 
πάλι ανάπτυξη. Όπου δεν ενοχλείται αυτή τότε και µόνο τότε 
συζητάµε για προστασία. 
Πώς, λοιπόν, εξασφαλίζεται η διατήρηση η προστασία, η 
ανάδειξη και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της 
ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα, ως φυσικής κληρονοµιάς 
και πολύτιµου εθνικού φυσικού πόρου, που είναι ο σκοπός 
της θεσµοθέτησης του εν λόγω Οικολογικού Πάρκου (άρθρο 
1); Για να εξυπηρετηθεί η ανάπτυξη λοιπόν:

ΘΕΣΜΟΘΕτΗΣΗ τΗΣ
τΣιΜΕΝτΟπΟιΗΣΗΣ
Η Θεσμοθέτηση του Οικολογικού πάρκου 
πάρνωνα-Μουστού κατώτερη των προσδοκιών
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ΕΞΟρΜΗΣΗ

«Πετάμε… Οδικώς!» 
έγραφε το λεωφορειάκι 
που μπήκε με τις πάντες 
στο πάρκινγκ του 
χιονοδρομικού κέντρου 
Τρία-Πέντε Πηγάδια 
Βερμίου. Είχε έρθει για 
να παραλάβει την πολύ 
ανεβασμένη 17μελή 
ομάδα της Σχολής 
Χειμερινού Βουνού του 
ΣΑΟΟ, που μόλις είχε 
ολοκληρώσει άλλο ένα 
εκπαιδευτικό διήμερο.

ΕΚπΑιΔΕυτιΚΟ ΔιΗΜΕρΟ
τΗΣ ΣΧΟΛΗΣ βΟυΝΟυ

Κείμενο: Κ. Δεμπέλη
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Μετά από πολλές ώρες 
πεζοπορίας, σε αφράτο νωπό 
χιόνι, η ομάδα είχε φτάσει, όταν 
βράδιαζε πια, στο χιονοδρομικό 
κέντρο Τρία-Πέντε Πηγάδια όπου 
δεν υπήρχαν καταλύματα. Για 
καλή μας τύχη υπήρχε διαθέσιμο 
ένα καταφύγιο αρκετά ψηλότερα 
και ευτυχώς (φχιού…!) μεταφορικό 
μέσο προς αυτό. Στοιβαχτήκαμε 
στον περιορισμένο χώρο ενός 
snow bus και μεταφερθήκαμε 
στο καταφύγιο, όπου ανάψαμε 
το τζάκι. Μετά από αρκετές ώρες 
παντομίμας και γέλιων πειστήκαμε 
ότι πρέπει να πάμε για ύπνο. Με 
τις πρώτες ακτίνες του ήλιου 
στην απέναντι κορυφή, βγήκαμε 
από το καταφύγιο και κάναμε 
ασκήσεις χρήσης κραμπόν. Μετά 
ξεκινήσαμε μια ονειρική ανάβαση 
προς τη κορυφή Χαμίτη του 
Βερμίου. Η μέρα ήταν λαμπερή 
και ιδανική για παιχνίδια 
στο χιόνι. Αποχαιρετήσαμε 
το καταφύγιο και «κόψαμε» 
αζιμούθιο για το χιονοδρομικό 
κέντρο, μέσα από ένα πυκνό δάσος 
με οξιές. Ακολούθησαν τρελές 
χιονοτσουλήθρες - μαθήματα 
πτώσεων, στην πίστα του 
χιονοδρομικού κέντρου. 
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ΕΞΟρΜΗΣΗ

Η ομάδα Σχολής Χειμερινού 
Βουνού Αρχαρίων του ΣΑΟΟ 
αποτελείται κυρίως από νέα μέλη 
του Συλλόγου, που, με την πα-
ρότρυνση παλαιότερων μελών, 
θέλησαν να μάθουν περισσότερα 
πράγματα για το χειμερινό βουνό 
και τις δύσκολες συνθήκες που 
μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς 
κατά την ορεινή πεζοπορία. Η σχο-
λή, η οποία είναι εγκεκριμένη από 
την Ε.Ο.Ο.Α., θα ολοκληρωθεί σε 
4 περίπου τριήμερα κατά τα οποία 
θα διδαχθούν προσανατολισμός, 
καταλύματα χιονιού, χρήση κρα-
μπόν-πιολέ, πτώσεις κ.α. Το πρώτο 
τριήμερο η εκπαίδευση έγινε στο 
Μαίναλο, το δεύτερο στο Βέρμιο 
και θα ακολουθήσουν Χελμός και 
Παρνασσός.

Εκπαιδευτές της Σχολής είναι το 
ανεπανάληπτο ζευγάρι, Γιάννης 
Θεοχαρόπουλος και Μαρίνα 
Αναστασίου που πέρα από τις τε-
χνικές, μας διδάσκουν και τις αρε-
τές της ορειβασίας, την απλότητα, 
την ταπεινότητα και πάνω απ’ όλα 
την αγάπη για τη φύση. Οι μαθη-
τές της σχολής τους ακολουθούμε 
σαν μαγεμένοι και δηλώνουμε ότι 
νιώθουμε σαν να πετάμε …ορειβα-
τικώς!!!.
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Τα πράγματα που ανακά-
λυψα κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης φάσης 
της Σχολής Χειμερινού 
Βουνού:

1 Εκεί που όλοι νομίζουν 
ότι θα κλατάρουν, τα 

ορειβατάκια DuraSAOO εξα-
κολουθούν να περπατάνε.

2 Πρέπει να βάλω αγγελία: 
Ζητείται πεπειραμένος 

serpa για να κουβαλάει το σάκο 
μου με τα βασικά είδη πρώτης 
ανάγκης (κρασί, μπριζόλες, 
κάρβουνα, είδη προικός, φορητή 
ντουζιέρα, κ.λπ) κατά τη διάρ-
κεια της 3ης και 4ης φάσης 
της σχολής.

3 Τα σπίρτα και τα wettex 
έχουν τεράστιο εύρος 

χρήσης!!

4 Μερικές φορές τα κα-
ταφύγια προσφέρουν 

περισσότερες ανέσεις από τα 
ξενοδοχεία (και σίγουρα περισ-
σότερες συγκινήσεις).

5 Το να κατρακυλάς σε μια 
χιονισμένη πλαγιά με το 

κεφάλι προς τα κάτω μπορεί 
(υπό προϋποθέσεις) να είναι 
ιδιαιτέρως διασκεδαστικό.

6 Πρέπει επιτέλους να 
εξαλειφθεί ο ρατσισμός 

εις βάρος των γυναικών στην 
ορειβασία. (Ναι, είναι απίστευτο 
αλλά μπορούν στ’ αλήθεια να 
κρατήσουν μια πυξίδα σωστά!)

7 Πρέπει να προσέχεις τι 
κάνεις και τι λες μπροστά 

στους δασκάλους σου γιατί σου 
έχουν έτοιμο το παρατσούκλι 
που πιθανότατα θα σε ακολουθεί 
σ’ ολόκληρη την ορειβατική σου 
σταδιοδρομία!!!
Άννα η Καθαρή
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πρΟγρΑΜΜΑ ΑΝΑβΑΣΕώΝ & ΕΚΔΗΛώΣΕώΝ 2009/Α’

8|2|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΕβρΟυΑριΟΣ ΜΑΪΟΣ

ΜΑρτιΟΣ

ΑπριΛιΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ιΟυΝιΟΣ

ιΟυΛιΟΣ

ΑυγΟυΣτΟΣ

ΣΕπτΕΜβριΟΣ

27-28|5|2009
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

6|6|2009
ΣΑΒΒΑΤΟ

7|6|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

8|6|2009
ΔΕΥΤΕΡΑ

21|2|2009
ΣΑΒΒΑΤΟ

21|2|2009
ΣΑΒΒΑΤΟ

8|3|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

22|3|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

5|4|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

26|4|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

1|5|2009
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2|5|2009
ΣΑΒΒΑΤΟ

3|5|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΚρΟΚΟριΝΘΟΣ - ΚΑΣτΕΛι (πΕΝτΕΣΚΟυΦι)

Ο ΑπΟΚριΑτιΚΟΣ ΧΟρΟΣ τΟυ ΣΑΟΟ

ΔΕΝΔρΟΦυτΕυΣΗ

πΑρΝώΝΑΣ - ΚΑτΑρρΑΚτΕΣ ΛΕπιΔΑΣ

ΜΑιΝΑΛΟ - βΛΑΧΕρΝΑ - βυτιΝΑ

τΑΫγΕτΟΣ - ΑρΝΑ ΑΝιΝΑ (1.651m)

ΧΑρΑΔρΑ ΛΟυΣιΟυ

ΕυβΟιΑ - ΦΑρΑγγι ΑγΑΛΗΣ - ΟρΟΣ ΚΑΝΔΗΛι (1.225m)

Όταν η Ιστορία συναντάει την περιπέτεια, το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα βιωματικό και 
διδακτικό. Η Ακροκόρινθος είναι ακριβώς ένα τέτοιο σημείο τομής, η εμπειρία του μοναδική.
1η πορεία: Ανάβαση και περιήγηση στο Κάστρο της Ακροκορίνθου. Ανάβαση στο Λόφο 
Πεντεσκούφι, επίσκεψη στο μικρό Κάστρο. Κατ. Α, Ώρες: 5
2η πορεία: Ανάβαση και περιήγηση στο Κάστρο της Ακροκορίνθου. Κατ. Α, Ώρες: 3
Αρχηγοί: Χαρμπής Π. - Κωστόπουλος Σ.- Τυράσκη Ρ. - Καραμήτζος Δ. - Αναχώρηση: 8πμ

Κέντρο Έπαυλις, ώρα έναρξης 9μμ. - Υπεύθυνοι: Κούκλη Α., Αλειφερόπουλος Γ., 
Μανωλοπούλου Ε. - Δεμπέλη Κ. - Ρεκούμη Π. - Μανδρώνη Σ. - Εμπορίδου Α. - Καραματζάνη Ρ.

Δεδροφύτευση σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, στις Αραχαμίτες

Οι θεόρατοι καταρράκτες της Λεπίδας, το υπέροχο φαράγγι και το Κάστρο της Ωριάς και το Ελατόδασος 
της Σίταινας, αποτελούν την κορυφαία στιγμή μιας περιπλάνησης στον Πάρνωνα. Διάσχιση χαράδρας 
Λεπίδας, ανάβαση στο Κάστρο της Ωριάς και στο χωριό Σίταινα. Κατ. B, Ώρες: 6
Αρχηγοί: Δεληγιάννης Α. - Ντούμος Π. - Καραμαντζάνης Τ. - Αναχώρηση: 8πμ

Όταν βγεις στα μονοπάτια για το Μαίναλο, παραδίνεσαι στο λαβύρινθο ενός απέραντου δάσους, 
σε ένα κρυφτούλι χωρίς τέλος με τα λιβάδια και τα οροπέδια. Από τη Βλαχέρνα στην Αρπακωτή 
και από τους Ρούχους και την Βυτίνα παρακαλάς να μην τελειώσει αυτό το πανηγύρι.
1η πορεία: Διάσχιση από Βλαχέρνα (2000m) οροπέδιο Ρούχων (1560m). Κατ. Α+, Ώρες: 3:30
2η πορεία: Στη συνέχεια κατάβαση από το ρέμα Αγ. Αικατερίνης στην Βυτίνα. Κατ. Β, Ώρες: 2:30
Αρχηγοί: Βλαχόπουλος Π. - Μανδρώνη Σ. - Φιλιπποπούλου Κ.- Ζαχαριάς Κ. - Αναχώρηση: 8πμ

Όλοι γνωρίζουν τον Προφήτη Ηλία και τη Νεραϊδόραχη, το Σπανακάκι και την Αθάνατη Ράχη. 
Ωστόσο στον Ταϋγετο φωλιάζουν η Λιαντίνα και η Άρνα, η Ανίνα και το Δάσος της Βασιλικής. 
Μια διαδρομή εξαίσια στα ίχνη του Λιαντίνη και του Βρεττάκου, αλλά και το Ε4 έργο του Ρήγα 
και του Ορειβατικού Σπάρτης.
Πορεία: Από το χωριό Άρνα (860m) ανάβαση στην κορυφή Ανίνα (1651m), Δάσος Βασιλικής, 
Φαράγγι του Χάους, Άρνα. Κατ. Β, Ώρες: 6
Αργηγοί: Χωματάς Θ. - Σκιαδάς Λ. - Τζάθα Β. - Δεμπέλη Κ. - Αναχώρηση: 7πμ

Λούσιος, το Άγιο Όρος της Πελοποννήσου, ο Παρθενώνας της Αρκαδικής Φύσης. Όσες φορές 
κι αν τον διαβείς πάνω στο ασφαλέστατο παραποτάμιο μονοπάτι του, σου φαίνεται πως είναι η 
πρώτη σου διάσχιση, το πρώτο προσκύνημα.
Πορεία: Κατάβαση του ποταμού από παραποτάμιο μονοπάτι 
από Δημητσάνα έως Αρχαία Γόρτυνα. Κατ. Α, Ώρες: 4
Αργηγοί: Μαλής Χ. - Τάρλα Ξ. - Παπαπαναγιώτου Θ. - Πλιώτα Μ. - Αναχώρηση: 8πμ

Από το Καταφύγιο στη Δίρφυ στην Εύβοια, μια μαχαιριά θεϊκή στα πλευρά του Βοσκού, ξανοίγει 
το μαγιάτικο Φαράγγι της Αγάλης με τα πλατάνια και τα νερά του. Κι ύστερα το Καντήλι υψώνεται 
θεόρατο πάνω από τον Ευβοϊκό με θέα απέραντη σε ανατολή και δύση. Ίσιο, στητό, σωστό καντήλι, 
αληθινή πρόκληση για κάθε ορειβάτη. - Αναχώρηση: 7πμ
Πορείες Παρασκευή: Από Καταφύγιο Δίρφυ(1200m) κατάβαση στην πηγή Κράτια (750m) και 
διάσχιση του Φαραγγιού της Αγάλης έως Άγιο Αθανάσιο (300m). Κατ. Β, Ώρες: 6
Σάββατο: Από Άγιο (660m), ανάβαση και διάσχιση του όρους Κανδήλι, έως την κορυφή Κούρβελο 
(1225m) και επιστροφή. Κατ. Β, Ώρες: 8
Αργηγοί: Δέδες Ν. - Μπουζέτος Θ. - Δεδούση Ε. - Χαραλαμπόπουλος Μ. - Μπινάτσης Κ.
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ΜΑΪΟΣ

ιΟυΝιΟΣ

ιΟυΛιΟΣ

ΑυγΟυΣτΟΣ

ΣΕπτΕΜβριΟΣ

17|5|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

21|6|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

26|6|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

2-12|7|2009

24-30|8|2009

21|9|2009
ΔΕΥΤΕΡΑ

..|..|2009

27-28|5|2009
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

6|6|2009
ΣΑΒΒΑΤΟ

7|6|2009
ΚΥΡΙΑΚΗ

8|6|2009
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΧΕΛΜΟΣ - υΔΑτΑ ΣτυγΟΣ

ΕρυΜΑΝΘΟΣ - πρΟΦ. ΗΛιΑΣ (2.125m)

ΜΟυΣιΚΗ βρΑΔιΑ

γυρΟΣ τΟυ MONT BLANC - ΑΛπΕιΣ 

ΔιΑΣΧιΣΗ τΗΣ βΟρΕιΑΣ πιΝΔΟυ

ΕτΗΣιΑ γΕΝιΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ 

ΕτΟΣ ΑΣτρΟΝΟΜιΑΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗ

ΑγρΑΦΑ - ΛιΑΚΟυρΑ (2.043m) - ΦτΕρΗ (2.128m)

Τα Ύδατα της Στυγός, τα Αθάνατα Νερά, η τρομερή Νεραϊδόραχη, η Αλπική Λίμνη, η Αετόραχη, 
το πέταλο των Αροανείων, το πλέον μεγαλειώδες ορεινό τοπίο του Μωριά, είναι άραγε φτιαγμένο 
για λίγους. Είναι εκεί και περιμένει όλους τους εραστές του ονείρου, όλους όσους ανακαλέσουν 
δυνάμεις, πειθαρχεία, πνεύμα βουνού. 
Πορεία: Από χιονοδρομικό, ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή (2355m) και κατάβαση στον 
Καταρράκτη (1700m), κατάληξη στην Περιστέρα (200m). Κατ. Γ,  Ώρες: 10
Αργηγοί: Παπαδόπουλος Τ. - Μπιρμπίλης Γ. - Δεληγιάννης Α. - Αναχώρηση: 6.30πμ

H oροσειρά του Ερύμανθου της Αχαΐας λίγα έχει να ζηλέψει απ΄ το μεγαλοπρεπή Ταΰγετο της 
Λακεδαίμονος. Από το Καλέτζι στην αλπική ράχη του Προφήτη Ηλία, ένα ατελείωτο πανόραμα 
ξανοίγεται μπροστά σου. Μια φορά στη ζωή σου, μη διστάσεις να το απολαύσεις.
Πορεία: Από το χωριό Καλέτζι (900m) ανάβαση στον Προφήτη Ηλία (2125m) επιστροφή στο 
Καλέτζι. Κατ. Β+, Ώρες: 9
Αργηγοί: Καραμάνης Τ.- Μαλής Χ. - Σιάννας Ε. - Αναχώρηση: 7πμ

Μουσική βραδιά στο Βράχο της Πηγής
Υπεύθυνοι: Κούκλη Α. - Λαγογιάννης Ν. - Μπουζέτος Θ. - Μπιρμπίλης Γ.

Ο γύρος του Mont Blanc (4807m) σε 11 μέρες! Ένας παράδεισος ορειβατικών διαδρομών μέσα 
από λεωφόρους θεαματικών παγετώνων, μυτερών κορυφών και κουκλίστικων χωριών.
Αργηγοί: Καλαμούτσου Β. - Κούκλη Α. - Παπαγεωργάκη Β. - Καλογεροπούλου Σ.

Μαυροβούνι Φλέγκα (2157m) Αυγό (2177m), Βασιλίτσα (2248m) Σμόλικας (2631m)
Η κορυφαία εμπειρία των ορειβατών του Συλλόγου μας.
Αργηγοί: Παυλής Α. - Καραμαντζάνης Τ. - Χάσουλας Π.

Στα εντευκτήρια του συλλόγου στις 8μμ. 

Γνωριμία με τους πλανήτες και τους γαλαξίες
Βραδιά αφιερωμένη στην αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπιο από το Βράχο της Πηγής.
Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο site μας: www.saoo.gr
Υπεύθυνοι: Αλειφερόπουλος Γ., Δέδες Ν.

Εορτασμός της Ανάληψης, στο εξωκλήσι της Πηγής

Η Λιάκουρα και η Φτέρη άγραφες κορυφές στα Αγραφιώτικα Βουνά, άγραφο χαρτί στα κιτάπια 
των Σουλτάνων. Κι ο Κατσαντώνης, κι ο Μάρκος κι ο Καραϊσκάκης άτρωτες καρδιές, άπιαστα 
πουλιά για τους τυράννους.
Ορειβατική εξόρμηση στα Δ. Άγραφα. Ανάβαση στις Κορυφές Λιάκουρα και Φτέρη 
(διαμονή σε σκηνές στο Μοναστηράκι). Κατ. Γ, Ώρες 12 
Αργηγοί: Παυλής Α. - Ψυχάρης Χ. - Γκαύρος Η. - Αναχώρηση: 7πμ
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Αν μου ζητούσαν με μία μόνο λέξη να περι-
γράψω τη βόλτα μας στην Οίτη, η λέξη αυτή θα 
ήταν “παραμύθι”. 

…Ήταν Σάββατο πρωί και μια από τις πιο ολιγομελείς 
ομάδες, αποτελούμενη από 13 μόλις άτομα, ξεκίνησε 
με πρώτο σταθμό την ιστορική Υπάτη για να γίνουν 
οι απαιτούμενες προμήθειες του διημέρου. Λίγο μετά 
το μεσημέρι φτάσαμε στο μικρό καταφύγιο, όπου 
διαπιστώσαμε ότι έπρεπε, άντρες και γυναίκες, να 
εργαστούμε σκληρά ώστε να το μετατρέψουμε σε σω-
στό κατάλυμα. Έτσι, οι άντρες ανέλαβαν να ξεκλειδώ-
σουν (;;;) την αποθήκη με τα ξύλα για το τζάκι και να 
απαλλάξουν την κουζίνα από δυο μικρά κατοικίδια 
τρωκτικά, ενώ οι γυναίκες καταπιαστήκαμε με την 
καθαριότητα του χώρου. Το υπόλοιπο του απογεύ-
ματος μας επέτρεψε μια δίωρη πορεία, μια όμορφη 
ανάβαση στην ομαλή χρυσοπράσινη θαμνώδη κο-
ρυφή Πύργος. Κι ύστερα, επιστροφή στο καταφύγιο. 

Εκμεταλλευτήκαμε το τελευταίο φως της ημέρας για 
να κουβαλήσουμε νερό από την πηγή που βρισκόταν 
σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια. Στην πηγή πλύ-
ναμε τις ντομάτες και τις πατάτες που θα αποτελού-
σαν ένα πολύ μικρό τμήμα του λουκούλλειου δείπνου 
μας, το οποίο ψήθηκε σχεδόν στο σύνολό του -με 
υπομονή και επιμονή- στη θράκα του τζακιού. Και τι 
δεν ψήσαμε! Από παϊδάκια προβατίνας, μπριζόλες και 
λουκάνικα, μέχρι πατάτες και κάστανα, όλα συνοδευ-
όμενα από άφθονο κρασί, τραγούδια και ολίγον χορό. 
Το πρωί της Κυριακής ξεκινήσαμε την πορεία μας 
δοκιμάζοντας μια μικρή παράκαμψη, προς αναζήτηση 
του μεγάλου καταρράκτη της Οίτης, για τον οποίο 
διαβάσαμε σε μία πινακίδα στην Υπάτη. Στο μεγάαα-
ααλο μονοπάτι προς τον καταρράκτη αλλάξαμε ξανά 
και ξανά την κατεύθυνσή μας μέσα στο πυκνό δάσος. 
Τελικά, μετά από αρκετή περιπλάνηση, μόνο η Βούλα 
και ο Παναγιώτης κατόρθωσαν να εντοπίσουν τη 
θέση του καταρράκτη, που όμως λόγω εποχής δεν 
είχε νερό. Η συνέχεια της πορείας προς την κορυφή 

Κείμενο: Μαριλού Μπούζιου
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Γρεβενό, αν και χρειάστηκε πολ-
λές φορές να επιστρατευθούν οι 
χάρτες και τα GPS της ομάδας 
μιας και είχαμε παρεκκλίνει αρ-
κετά από την προγραμματισμένη 
πορεία, μας αποζημίωσε στο έπα-
κρο. Περπατούσαμε σε ένα κατα-
φώτιστο περιβάλλον όπου εναλ-
λάσσονταν τα έλατα με τα λιβάδια, 
ενώ συναντήσαμε μεγάλη ποικι-
λία μανιταριών καθώς και τρύπες 
στους κορμούς των δέντρων από 

σκιουράκια, σωστό τοπίο παρα-
μυθιού. Γεμάτοι όλοι από πλήθος 
εικόνων παραδείσου, επιστρέψαμε 
στο καταφύγιο για να πάρουμε το 
δρόμο της επιστροφής. Τη στιγμή 
που αφήναμε πίσω το καταφύγιο 
αντικρίσαμε το πρώτο ψιλόχιονο 
του χειμώνα. 
…Και ζήσαμε εμείς καλά…
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Περιβάλλον είναι ο φυσικός, πνευ-
ματικός και κοινωνικός περίγυρος 
που ζει ο άνθρωπος.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος 
είναι παγκόσμιο φαινόμενο και 
οφείλεται κυρίως στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες.
Η πρόσφατη έκθεση του Ο.Η.Ε. 
αναφέρει ότι «οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες ασκούν μεγάλη 
πίεση στις φυσικές λειτουργίες 
της Γης, ώστε η δυνατότητα των 
οικοσυστημάτων του πλανήτη Γη 
να συντηρήσουν τις μελλοντικές 
γενεές, να μη μπορεί να θεωρείται 
σίγουρη».
Οι στόχοι που έχει θέσει η Ε.Ε. και 
η διεθνής κοινότητα για το περι-
βάλλον είναι:
Α) Η περιβαλλοντική ευαισθησία 
των πολιτών και η προστασία των 
εργαζομένων.
Β) Η παραγωγή ενέργειας, μέ-
χρι το 2010, να παράγεται από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) σε ποσοστό 20% τουλά-
χιστον.
Γ) Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
20% της συνολικής καταναλι-
σκόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Η.Ε.) των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Δ) Μείωση των εκπομπών CO2 
κατά 20% μέχρι το 2020.
Οι ευαισθητοποιημένες στην προ-
στασία του περιβάλλοντος χώρες, 
με ανάλογη παιδεία και κατάρ-
τιση, χρησιμοποιούν καινοτόμες 
τεχνολογίες, βοηθώντας έτσι την 
οικονομία, την απασχόληση και τα 
εισοδήματα των εργαζομένων.
Για την Ελλάδα η Αειφόρος 

Ανάπτυξη - σύστημα διαχείρισης 
οικονομικών συστημάτων και 
ανανεώσιμων φυσικών πόρων 
της Γης με παράλληλη προστασία 
περιβάλλοντος - είναι μονόδρομος. 
Η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται 
σε τρεις πυλώνες: Οικονομία- 
Κοινωνία- Περιβάλλον.
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που 
σπαταλά περισσότερη ενέργεια 
από ό,τι παράγει και είναι από τα 
πιο ρυπογόνα κράτη, λόγω εξάρ-
τησής της από τα Ορυκτά Καύσιμα 
(Ο.Κ.). Εξακολουθεί να παράγει την 
περισσότερη ενέργειά της από τη 
χρήση στερεών καυσίμων (τύρφη, 
λιγνίτης, λιθάνθρακας κ.λπ., τα 
οποία είναι φθηνότερα) και άλλων 
υγρών καυσίμων (μαζούτ, ντήζελ, 
κ.λπ.), τα οποία τελικά επιβαρύ-
νουν την ατμόσφαιρα με την έκλυ-
ση σημαντικών ποσοτήτων CO2.
Η εξάρτησή της είναι τέτοια ώστε 
το 70% των ενεργειακών αναγκών 
της καλύπτεται από τα ορυκτά 
καύσιμα, ενώ τα περισσότερα κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βρίσκονται σε ποσοστό κάτω του 
50%. Η «συμβολή» της χώρας μας 
στην αύξηση αερίων θερμοκηπίου 
είναι αναπόφευκτη…
Η αύξηση της θερμοκρασίας της 
Γης, με την επερχόμενη κλιματική 
αλλαγή, προκαλείται κυρίως από 
τις εκπομπές έξι (6) αερίων καύ-
σης με κυριότερο το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2).
To Πρωτόκολλο του Κιότο (Π.τ.Κ.), 
το οποίο δημιουργήθηκε για την 
προστασία του περιβάλλοντος και 
τον περιορισμό της κατανάλωσης 

των Ορυκτών 
Καυσίμων (Ο.Κ.), 
έγινε το 1997 και λή-
γει το 2012. Το έχουν υπογράψει 
πάνω από 150 χώρες, ας ξεκινήσει 
η προσπάθεια!
Ενώ οι περισσότερες χώρες της 
Ε.Ε. προωθούν καινούργιες 
μορφές βιώσιμης ενέργειας, η 
Ελλάδα καθυστερεί αδικαιολό-
γητα - δεν διαθέτει ακόμη πε-
ριβαλλοντικό χάρτη. Θα πρέπει 
να στραφεί στη πράσινη ενέρ-
γεια με παραγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως: Αιολική, 
Ηλιακή, Γεωθερμική Ενέργεια, 
Βιομάζα ή Βιοαέριο, Βιοκαύσιμα, 
Υδροηλεκτρική Ενέργεια, κ.λπ.
Στην Ελλάδα, δεν έχουν δοθεί ακό-
μη επαρκή κίνητρα στους ιδιώτες, 
ώστε να μπορούν να κάνουν χρή-
ση των Α.Π.Ε. 
Τον Δεκέμβριο 2008, πραγμα-
τοποιήθηκε η διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλι-
ματικές αλλαγές στο Πόζναν 
της Πολωνίας και κατέληξαν σε 
συμφωνία για να θέσουν σε εφαρ-
μογή το φιλόδοξο στόχο τους να 
μειώσουν κατά 20% τις εκπομπές 
ρύπων ώς το 2020.
Για το 2008, η Σουηδία βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση κατάταξης στη 
λήψη μέτρων για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
ενώ καμία χώρα δεν κατέλαβε τις 
τρείς πρώτες θέσεις.
Η Ελλάδα βρίσκεται στις δέκα τε-
λευταίες χώρες.

Λίγα λόγια για την
ρυπΑΝΣΗ τΟυ
πΕριβΑΛΛΟΝτΟΣ

των Ορυκτών 
Καυσίμων (Ο.Κ.), 
έγινε το 1997 και λή-

Κείμενο: Βασιλική Τζάθα

Κείμενο: Τάκης Καραμάνης
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Τελικά τα σκουπίδια πάνε παντού ! Από τη βιομηχανική ζώνη στον Αχλαδόκαμπο 
και από το Δήμο Σκυρίτιδας στο Καλογερικό, με μπόλικο παρασκήνιο και ίντριγκες, με 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες και κουτοπονηριά. Τελικά, οι εξουσίες τα καταφέρνουν, 
δεν κάνουν τίποτα και ξεκινάνε πάλι από την αρχή, σε δουλειά να βρίσκονται. Μιλάμε 
για ικανότητα αν μη τι άλλο.

Οι ανεμογεννήτριες έχουν το δικό τους δρομολόγιο. Πηγαίνουν σε συγκεκριμέ-
νες μόνο περιοχές. Προτιμούν το Δήμο Βαλτετσίου και το Δήμο Σκυρίτιδας, όπως και 
τα σκουπίδια, εντελώς τυχαία. Η χωροταξία προς το παρόν κοιμάται.
 
Οι δασικοί χάρτες, το μόνο εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν να προστατευτούν 
οι δημόσιες δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και να δηλωθούν ως τέτοιες από το 
Ελληνικό Δημόσιο, ενώ συντάχθηκαν για 330 ΟΤΑ, δεν κυρώθηκαν ποτέ.
Αυτό γίνεται, γιατί με την κύρωση του δασικού χάρτη, το περιεχόμενο του είναι απο-
δεικτικό μέσο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή. Αυτό είναι καταστροφικό για 
κάποιους. «Κλειδώνουν» όλες οι διαδικασίες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας σε 
δασική έκταση, ακόμα και το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η Ελλάδα συμμετέχει στο δίκτυο NATURA με 371 πολύτιμες περιβαλλοντικά περι-
οχές, που αντιστοιχούν στο 21% της έκτασης της χώρας. Γι’ αυτές ανατέθηκαν περιβαλ-
λοντικές μελέτες, αλλά ουδέποτε θεσμοθετήθηκαν (π.χ Μαίναλο).  

Μόνο το 1/3 των προστατευόμενων περιοχών NATURA έχει φορέα διαχείρισης, 
δηλαδή το όργανο εκείνο το οποίο ασχολείται με την προστασία και την ανάδειξη του 
φυσικού πλούτου κάθε περιοχής. Ωστόσο, οι φορείς διαχείρισης αντιμετωπίζουν πολ-
λά και σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν ή να παραμένουν 
ανενεργοί.  Σαφώς αυτή η κατάσταση βολεύει κάποιους, με την ανοχή της πολιτείας η 
οποία δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει.

Τελικά η χώρα μας μετέχει στο περιβόητο εμπόριο ρύπων από το οποίο είχε προ-
σωρινά αποκλειστεί. Σύμφωνα με αυτό οι ρυπογόνες βιομηχανίες αντί να πληρώσουν 
για να εγκαταστήσουν αντιρρυπαντική τεχνολογία, μπορούν να αγοράζουν το δικαίωμα 
να την βομβαρδίζουν με περισσότερους ρύπους. Βέβαια δεχόμαστε και την αρχή ο ρυ-
παίνων πληρώνει. Αν έχεις λεφτά ότι θέλεις κάνεις !

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, 
είναι η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού. 700 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιμετωπίζουν 
σήμερα ανεπάρκεια νερού, τα οποία μπορεί να γίνουν 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, 37 χώρες (923 
εκατ. άνθρωποι) πλήττονται από ανεπάρκεια τροφίμων. Όμως τα τρόφιμα που παρά-
γουμε ξεπερνούν κατά 50% περίπου τις διατροφικές ανάγκες των κατοίκων της Γης. Οι 
αιτίες της πείνας δεν σχετίζονται με την έλλειψη τροφίμων, αλλά με τον τρόπο που τα 
παράγουμε και τα καταναλώνουμε και με τη δικαιότερη κατανομή τους.

Κείμενο: Τάκης Καραμάνης
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Όλα ξεκίνησαν από μια αθώα φαινομενικά πρότα-
ση-πρόσκληση της Μάντυ, ξαδέρφης και μέλους του 
Συλλόγου Αρκάδων  Oρειβατών - Oικολόγων.
«Την άλλη Κυριακή θα πάμε με τον ΣΑOΟ για  
Rafting στο Λούσιο, δεν έρχεσαι;».
Συνεχίστηκαν, με ένα εσωτερικό πέρα-δώθε που με 
διακατέχει το τελευταίο διάστημα, και εσωτερικούς 
διαλόγους του τύπου  «Να πάω; », « Μπα που να τρέ-
χω πάλι στα κατσάβραχα », σκεφτόμουν.
«Θα γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους, πήγαινε», 
απαντούσε μια φωνούλα από μέσα μου, «μια περιπέ-
τεια ακόμα, μια εμπειρία παραπάνω».
«Μπα», ξαναπαντούσε απέξω ο βαριεστημένος εαυτός 
μου, «βαριέμαι να φτιάχνω και βαλίτσες», «αυτοί είναι 
γνωστοί μεταξύ τους», «ε, και τι θα είναι ; μια βάρκα 
σε ένα ποτάμι…..».
Παρασκευή βράδυ από τη σιγουριά του καναπέ μου, 
ακολούθησε ένα τηλέφωνο και μια ερώτηση στη 
Μάντυ:
Τι ώρα θα φύγουμε αύριο;
Από εκείνη τη στιγμή όλα σταμάτησαν και ο χρόνος 
και ο ειρμός και οι σκέψεις και άρχισε ένας καταιγι-
σμός εναλλαγών συναισθημάτων και εικόνων.
Η κατάβαση ξεκινάει από τον Λούσιο και συνεχίζεται 

στον Αλφειό (συνολικά 7χλμ και περίπου 2 ώρες).
Πώς να χωρέσω σε λίγες γραμμές, είμαι και λαλίστα-
τη καταπιέζομαι, την απορία που ζωγραφίστηκε στο 
πρόσωπο του Μηνά όταν, εν αγνοία του, ο Λούσιος 
αποφάσισε πως ήταν ώρα για μια βουτιά και βρέθηκε 
ερήμην του στα διάφανα νερά του; 
Το φόβο αλλά συνάμα και τη χαρά της Μάντυ ; (τα 
extreme sports τη μαράνανε, όταν είπε ο οδηγός 
να τουμπάρουμε τη βάρκα τα είδε όλα κωλυόμενα!! 
Μέχρι και σε δημοψήφισμα κατεβήκαμε και παρόλο 
που είχαμε 5 ψήφους υπέρ του τουμπαρίσματος και 
δύο κατά...).
Τα γρήγορα αντανακλαστικά της κας Ευανθίας όταν 
εγώ πήγα να πέσω και με κράτησε; Τα ακροβατικά 
του κ. Νίκου, της κας Βούλας και του Μηνά που χό-
ρεψαν στην άκρη της βάρκας;
Την αγωνία που μας κυρίευε όταν ο ποταμός αγρίευε 
και την ικανοποίηση που ακολουθούσε κάθε φορά 
που περνούσαμε ένα εμπόδιο αρτιμελείς (κυριολεκτι-
κά ένα μόνο περάσαμε, σε όλα τα άλλα βρήκαμε) με 
τα σωστά παραγγέλματα του οδηγού μας; Την αναρρί-
χηση στους βράχους; Το κουβάλημα της βάρκας;  (με-
ταξύ μας αυτό δεν ήταν και πολύ ωραίο, ήταν λιγάκι 
κουραστικό).

Οι ΔΕΞιΑ ΣτΟυΣ ΑριΣτΕρΟυΣ
ΚΑι ΟΛΟι ΜπρΟΣτΑ!!! 
Ή αλλιώς rafting στο Λούσιο

Κείμενο: Άννα Βασιλείου Κούκλη*
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Μετά την κορύφωση ήρθε η κά-
θαρση, με ένα μπάνιο στον καταρ-
ράκτη του Βροντού, που ξέπλυνε 
και τις όποιες, τελευταίες έννοιες 
μπορεί να είχαν απομείνει.
 Ήρεμοι, χορτάτοι και χαλαροί 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής 
μέσα σε ένα βροχερό τοπίο, λίγο 
μελαγχολικοί που  τα  ωραία  τε-
λειώνουν  σύντομα, μα τόσο γεμά-
τοι !!! 
Μπράβο στον ΣΑΟO για την πρω-
τοβουλία του και την ιδέα του, εμέ-
να με κερδίσατε. Σας ευχαριστώ.

*(προς αποφυγή παρεξηγήσεων από 
την πολυαγαπημένη συνονόματη 
ξαδέρφη, Άννα Π.  Κούκλη)
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πΑρΟυΣιΑΣΗ

1979. Γεννιέται η Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης σαν Ιδέα. Η σπί-
θα που άναψε τότε από μια παρέα 
από τη Θεσσαλονίκη σήμερα 
είναι φωτιά. Δεν καίει, αλλά ζε-
σταίνει με την προσφορά της τον 
Άνθρωπο. Σήμερα στην οικογένεια 
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
βρίσκονται 2.000 εθελοντές και 
παραρτήματα σε 32 πόλεις σε 
όλη την Ελλάδα. Η Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης είναι η μεγα-
λύτερη Εθελοντική Διασωστική 
Οργάνωση της Ελλάδας. Η δράση 
της δεν περιορίζεται όμως μόνο 
στα στενά όρια της χώρας μας. 
Αφγανιστάν, Τουρκία, Αλγέρι, 

Μαρόκο, Ιράν, Ιράκ, είναι κάποιες 
από τις περιοχές που η ΕΟΔ έχει 
ταξιδέψει για να συμμετάσχει σε 
αποστολές έρευνας και διάσωσης, 
αλλά και για να μοιράσει τροφή, 
νερό και παιχνίδια σε παιδιά σε 
περιοχές με πόλεμο.
 
2006. Κώστας, Ένα νέο παιδί, 24 
χρονών. Ζει σε μια εποχή που οι 
νέοι, λένε, δεν έχουν ιδανικά, αξί-
ες. Που σ’ αυτήν την ηλικία πρέ-
πει να κάνεις «τρέλες», να είσαι 
«Μάγκας» να είσαι «in» πρέπει να 
«ζεις τη ζωή σου». Ώς εδώ καλά. 
Αλλά τι σημαίνει να ζεις τη ζωή 
σου; Ο Κώστας οδηγάει μηχανή, 

δεν πίνει δεν καπνίζει, και εργάζε-
ται σε μια εταιρεία. Έχει μια τρέλα: 
Λατρεύει το βουνό και αγαπάει τη 
θάλασσα. Είναι πολύ καλός ορει-
βάτης και πολύ καλός δύτης. Ζει, 
λέει, για να σκαρφαλώνει! Μέχρι 
εδώ τίποτα περίεργο. Το 2000 
γνωρίζει την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης και τότε καταλαβαίνει 
ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό 
από το να βοηθάς έναν άνθρωπο.
Γίνεται Εθελοντής και η Ομάδα το 
σπίτι του. Στα 4 χρόνια που είναι 
στην Ομάδα αξιοποιεί την αγάπη 
του για το βουνό και συμμετέχει 
ως αρχηγός Ορεινής Διάσωσης 
σε πάρα πολλές επιχειρήσεις 

Απρίλιος 1986. Ουκρανία. Ένα ατύχημα γνωστό σε όλους. Ο πυρηνικός αντι-
δραστήρας του Τσερνομπίλ εκρήγνυται. Η φωτιά καίει τα πάντα και μετα-

δίδει τη ραδιενέργεια σε όλη τη Ευρώπη με την βοήθεια του ανέμου. Αυτό 
που μάλλον δεν γνωρίζετε είναι ένα όνομα. 
Ανατόλι Γριτσένσκο. Ο Γριτσένσκο προσφέρεται ως σαν ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
πιλότος να περιορίσει τη φωτιά ρίχνοντας τόνους άμμου και τσιμέντου. 
Αποτέλεσμα αυτής της υπεράνθρωπης προσπάθειας ήταν να θαφτεί ο 
πυρηνικός αντιδραστήρας και να περιοριστεί έτσι η έκταση της κατα-

στροφής. Ο Γριτσένσκο πλήρωσε το τίμημα. Πέθανε από λευχαιμία. Ο θά-
νατός του πέρασε στα ψιλά γράμματα των εφημερίδων.

Απρίλιος 1986. Ουκρανία. Ένα ατύχημα γνωστό σε όλους. Ο πυρηνικός αντι-
δραστήρας του Τσερνομπίλ εκρήγνυται. Η φωτιά καίει τα πάντα και μετα-

στροφής. Ο Γριτσένσκο πλήρωσε το τίμημα. Πέθανε από λευχαιμία. Ο θά-
νατός του πέρασε στα ψιλά γράμματα των εφημερίδων.
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Έρευνας και Διάσωσης σε όλα τα 
βουνά της Ελλάδας. Βλέπετε; Θα 
μπορούσε απλά να περνάει καλά 
στο βουνό κάνοντας εκδρομές με 
τους φίλους του! Προτιμάει, όμως, 
να απλώνει το χέρι του σε όσους 
κινδυνεύουν.
Και είναι και άλλοι! Με οικογέ-
νειες και με παιδιά. Ο Σπύρος, ο 
Γιάννης, η Σούλα, ο Θανάσης, η 

Κατερίνα, ο Παναγιώτης που κλέ-
βουν τον χρόνο από τις οικογέ-
νειές τους, από τον καφέ τους, τη 
διασκέδασή τους, από την άνεσή 
τους για να είναι εκεί όπου υπάρ-
χει ανθρώπινος πόνος.
 Όπως θα παρατηρήσατε οι εθε-
λοντές δεν είναι Υπερήρωες, δεν 
είναι άνθρωποι από σίδερο ή 
ατσάλι. Είναι άνθρωποι της διπλα-

νής πόρτας, άνθρωποι με τις ίδιες 
ανάγκες με μας μόνο που αυτοί 
αντιστέκονται στην πραγματικό-
τητα που μας θέλει δέσμιους των 
αναγκών μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΝΑ ΔΩΣΩ! Αυτό εί-
ναι το σύνθημα της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης. Και μπορεί να 
φανεί σαν αστείο! «Ποιος δεν σας 
αφήνει να δώσετε;» με ρώτησε 

πριν λίγο καιρό ένας φίλος. Καλή 
ερώτηση! Ειδικά στις μέρες μας 
που όλοι διεκδικούν να πάρουν! 
Να κερδίσουν! Τι; Μη ρωτάτε! 
Σήμερα οι άνθρωποι το μόνο κέρ-
δος που καταλαβαίνουν είναι τα 
λεφτά. 
Γι’ αυτό, αν αρχίσετε να λέτε 
σε κάποιον «είδα ένα υπέροχο 
σπίτι με κεραμιδένια στέγη» δεν 
θα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Αν 
όμως πείτε «είδα ένα σπίτι αξίας 
100.000€» αμέσως θα πει «αχ, θα 
πρέπει να είναι πολύ όμορφο». 
Εμείς, λοιπόν, στην Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης διεκδικούμε 
να δώσουμε! Και για αντάλλαγμα 
δεν ζητάμε χρήματα! Γιατί τα συ-
ναισθήματα που κερδίζουμε από 
την προσπάθεια να βοηθήσουμε 
έναν άνθρωπο που κινδυνεύει, 
δεν αγοράζονται και δεν ανταλ-
λάσσονται με όλο το χρυσάφι του 
κόσμου..! 
Δοκιμάστε να προσφέρετε την 
βοήθειά σας σε έναν φίλο σας, σε 

έναν γείτονάς σας που σας χρειά-
ζεται και φύγετε χωρίς να ζητήσε-
τε αντάλλαγμα! Σας προκαλούμε!
 Ο Εθελοντισμός δεν είναι σαν την 
φέτα, να την ζυγίζεις και να που-
λάς. «Τόσα δίνω, τόσα παίρνω».
Δεν είναι μια κονσέρβα με ημε-
ρομηνία λήξης. Ο Εθελοντισμός 
δεν είναι απλά μια Ιδέα, ένα 
Όνειρο. Είναι τρόπος ζωής! Είναι 
μια ακατανίκητη ανάγκη να δώ-
σει ο εθελοντής ό,τι έχει και δεν 
έχει. Ο εθελοντής δεν είναι ένας 
ρομαντικός ονειροπόλος που ζει 
στον κόσμο του και ονειρεύεται 
ότι θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. 
Αγωνίζεται για τον Άνθρωπο, πα-
τώντας στη γη γερά! 
Οι εθελοντές της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης Αρκαδίας, 
σχεδόν 10 χρόνια στο νομό μας 
αλλά πολλές φορές και έξω από 
αυτόν, δίνουν το παρόν σε κάθε 
μεγάλη ή μικρή επιχείρηση έρευ-
νας και διάσωσης βοηθώντας 
το έργο των κρατικών φορέων. 

Συνεργαζόμενοι με συλλόγους 
που αγαπούν τη φύση και τον 
άνθρωπο, όπως ο ΣΑΟΟ, συν-
δράμουν στην αντιμετώπιση 
πυρκαγιών που καίνε κάθε κα-
λοκαίρι την κληρονομιά μας. 
Εκπαιδεύονται συνεχώς ανανεώ-
νοντας τις γνώσεις και τις εμπειρί-
ες τους. Ζουν για να προσφέρουν 
και προσφέρουν για να ζουν.
Αξία διαχρονική, λοιπόν, ο εθελο-
ντισμός, χωρίς χρώμα, φυλή, ηλι-
κία κ.τ.λ. Άνθρωποι που αψηφούν 
την καθημερινότητά τους, τη ζωή 
τους. 
Κυριαρχεί μέσα τους το χρέος 
και η Αγάπη για τον Άνθρωπο. 
Παίρνουν με τη θέλησή τους το 
δρόμο της θυσίας κινούμενοι από 
τη βαθιά πίστη στην υπέρτατη 
αξία της προσφοράς.
Να θυμάστε! Όσο υπάρχουν εθε-
λοντές αυτή η γη θα συνεχίσει να 
κινείται!
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Η οστεοπόρωση, «πορώδες οστούν», 
ορίζεται ως η σκελετική νόσος, που 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική 
μάζα και διαταραχή της μικροαρ-
χιτεκτονικής του οστίτη ιστού, που 
οδηγεί σε μειωμένη αντοχή των 
οστών και επακόλουθη αύξηση του 
κινδύνου καταγμάτων με ελάχιστο 
τραυματισμό. 
Όλοι μας βρισκόμαστε σε κίνδυνο 
να αναπτύξουμε οστεοπόρωση κα-
θώς μεγαλώνουμε, αλλά η χαμηλή 
οστική πυκνότητα και ο επακόλου-
θος κίνδυνος για οστεοπορωτικά 
κατάγματα απαντώνται συνήθως 
σε μέσης ηλικίας μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες αλλά και ηλικιωμέ-
νες. Αν και η οστεοπόρωση συνα-
ντάται κυρίως στις γυναίκες, δεν θα 
πρέπει να θεωρηθεί πως οι άντρες 
απαλλάσσονται από τη νόσο. Όπως 
ενημερώνει και το Διεθνές Ίδρυμα 
Οστεοπόρωσης, σε παγκόσμια κλί-
μακα 1 στους 5 άντρες (περισσότε-
ρο και από καρκίνο του προστάτη) 
προσβάλλονται από οστεοπόρωση.

Τύποι Οστεοπόρωσης
Ο τύπος Ι, ο οποίος εμφανίζεται 
σε σχετικά νέες γυναίκες ως απο-
τέλεσμα πρόωρης εμμηνόπαυσης 
ή μετά από υστερεκτομή και καθι-
στά εύθραυστα τα σπογγώδη οστά 
(π.χ. σπονδυλική στήλη). Η κύρια 
αιτία σε αυτή την περίπτωση είναι 
η έλλειψη οιστρογόνων. Η μετεμ-
μηνοπαυσιακή οστεοπόρωση είναι, 
κυρίως, αποτέλεσμα της αύξησης 
του ρυθμού επαναρρόφησης του 
οστίτη ιστού. Ο τύπος ΙΙ ή γερο-
ντική οστεοπόρωση προσβάλλει 
άντρες και γυναίκες, συνήθως μετά 
τα 70 έτη ζωής και αφορά κυρίως 
τα φλοιώδη οστά (π.χ. μηριαίο οστό 
και γενικά τα περιφερικά οστά). 
Προκαλείται, κυρίως, από δευτερο-
γενή υπερπαραθυρεοειδισμό.

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται ως 
σιωπηλή (ασυμπτωματική) νόσος, 
καθώς δεν είναι απαραίτητο να 
εμφανίζει συμπτώματα και συχνά 
διαγιγνώσκεται καθυστερημένα. Η 
διάγνωση γίνεται, κυρίως, με τη 
μέτρηση της οστικής μάζας (DXA), 
μια ανώδυνη διαδικασία, που επί-
σης χρησιμεύει, σε συνδυασμό με 
την μέτρηση των οστικών δεικτών, 
και για την εκτίμηση των αποτελε-
σμάτων της θεραπευτικής αγωγής. 
Οι ακτινογραφίες είναι χρήσιμο ερ-
γαλείο, αλλά δεν αποτελούν αξιό-
πιστη πηγή από μόνες τους.
Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή 
μεταβολική πάθηση των οστών 
που πλήττει εκατομμύρια ανθρώ-
πων ανά τον κόσμο, κυρίως μετά 
την ηλικία των 50 ετών. Πρόσφατα 
στοιχεία του Ελληνικού Ιδρύματος 
Οστεοπόρωσης, δείχνουν ότι 1 στις 
3 γυναίκες στην Ελλάδα, στα επό-
μενα 50 χρόνια, θα διαγνωσθεί με 
οστεοπόρωση, ενώ υπάρχουν εκτι-
μήσεις ότι στην ίδια περίοδο θα αυ-
ξηθούν τα κατάγματα των ισχίων 
κατά 163% και τα κατάγματα των 
σπονδύλων κατά 71% (Ελληνικό 
Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, 2004)

Παράγοντες που 
καθορίζουν την 
οστική μάζα 
Κατά τη διάρκεια της ζωής η μάζα 
των οστών μεταβάλλεται. Η μέγιστη 
οστική μάζα εμφανίζεται μεταξύ 
του 25ου και 35ου έτους, διατηρεί-
ται σταθερή μέχρι την ηλικία των 
45 ετών και μετά αρχίζει σταδιακά 
να μειώνεται. Τα οστά σταδιακά γί-
νονται πιο εύθραυστα. 
Διατροφή. Το ασβέστιο και η βι-
ταμίνη D αποτελούν σημαντικά 
μικροθρεπτικά συστατικά για τον 
οστικό μεταβολισμό και η ανεπαρ-
κής πρόσληψή τους επηρεάζει δυ-
σμενώς τα επίπεδα οστικής μάζας, 

τόσο κατά την εφηβεία και τη νε-
αρή ενήλικο ζωή όσο και μετά την 
εμμηνόπαυση.
Φυσική Δραστηριότητα. Τα χαμηλά 
επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 
και η έντονα καθιστική ζωή επι-
δρούν αρνητικά στα επίπεδα της 
οστικής μάζας σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής. 
Συμπεριφοριστικοί παράγοντες 
(lifestyle). Το κάπνισμα, η κατανά-
λωση αλκοόλ (>300ml/εβδομάδα) 
και καφεΐνης (> 4 φλιτζάνια καφέ/
ημέρα) επιδρούν αρνητικά στα επί-
πεδα της οστικής μάζας σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής. 
Γενετικοί παράγοντες. Στους πα-
ράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται 
η φυλή, το φύλο, η κληρονομική 
προδιάθεση/ ιστορικό, η προχωρη-
μένη ηλικία.
Διαταραχές των ορμονών. Στις 
γυναίκες, η καθυστερημένη εμμη-
ναρχή και ο άστατος καταμήνιος 
κύκλος, σχετίζονται με διαταραχές 
στην επίτευξη της βέλτιστης οστι-
κής μάζας και με μεγαλύτερη απώ-
λεια οστικής μάζας κατά την εμμη-
νόπαυση. Η πρώιμη εμμηνόπαυση 
επιβαρύνει την απώλεια οστικής 
μάζας που φυσιολογικά θα πραγ-
ματοποιούνταν σε μεγαλύτερη ηλι-
κία εμμηνόπαυσης. Στους άνδρες 
φαίνονται να ενοχοποιούνται τα 
χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. 
Χρήση φαρμάκων. Τα γλυκοκορ-
τικοστεροειδή αποτελούν την πιο 
συχνή κατηγορία φαρμάκων που 
εμπλέκονται στην παθογένεια της 
νόσου, επηρεάζοντας αρνητικά τη 
μάζα του οστού.
Η οστεοπόρωση μπορεί να προλη-
φθεί με την υιοθέτηση κατάλληλων 
υγιεινών διαιτητικών συνηθειών 
αλλά και με συστηματική σωματική 
δραστηριότητα.

Κείμενο: Δέδε Βασιλική, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
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Χτίζοντας γερά οστά
Ο σκελετός μας αποτελείται από μέταλλα, όπως το 
ασβέστιο, το μαγνήσιο και ο φώσφορος, που στο σύνο-
λό τους συνιστούν τη μάζα των οστών. Τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα συνεισφέρουν κατά 80% στη συνιστώ-
μενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D 
και γι’αυτό η ημερήσια κατανάλωση τριών μερίδων 
γαλακτοκομικών, ενδεχομένως, αποτελεί τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο για την επιβράδυνση της απώλειας 
οστικής μάζας. Συνεπώς, η αύξηση στην κατανάλωση 
γάλακτος, σε συνδυασμό με παράλληλη αύξηση στην 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, διασφαλίζει την 
πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων συστατικών που είναι 
απαραίτητα για την οστική υγεία, αντίθετα με τη χο-
ρήγηση συμπληρώματος, που ίσως να στοχεύει στην 
αποκλειστική αύξηση του ασβεστίου και βιταμίνης D. 
Η διατροφική πρόσληψη των προαναφερθέντων θρε-
πτικών συστατικών είναι σημαντική για τη διατήρηση 
και βελτίωση της οστικής υγείας. Το ασβέστιο αποτελεί 
το βασικό μεταλλικό στοιχείο του σκελετού και για το 
λόγο αυτό η επαρκής διαιτητική πρόσληψή του αυξά-
νει τη μάζα των οστών, ενώ η βιταμίνη D αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό ερέθισμα για την απορρόφησή του 
από τα οστά. Επιπλέον, ο φώσφορος μαζί με το ασβέ-
στιο σχηματίζουν το πιο σημαντικό ανόργανο μόριο 
στα οστά και στα δόντια τον υδρόξυ-απατίτη. Άλλο ση-
μαντικό συστατικό που εμπλέκεται στην οστική υγεία 
είναι το νάτριο. Η αύξηση της πρόσληψης νατρίου από 
την διατροφή σχετίζεται άμεσα με υψηλή απέκκριση 
ασβεστίου από τα ούρα. Γι’αυτό συνιστάται η αποφυ-
γή υπερβολικού αλατιού. Η ελεγχόμενη κατανάλωση 
αλκοόλ και καφεΐνης θα πρέπει να αποτελούν μέρος 
του ημερήσιου διαιτητικού σχήματος. Υπάρχουν ενδεί-

ξεις ότι η χορήγηση βιταμίνης Κ και φυτοοιστρογόνων 
(κυρίως προϊόντων σόγιας) έχουν θετικό αποτέλεσμα 
στην οστική μάζα αλλά είναι προς το παρόν αντικεί-
μενο ερευνών η αποτελεσματικότητα και η δοσολογία 
τους. 
Η διατροφή εν γένει επηρεάζει σημαντικά την αύξη-
ση της οστικής μάζας στους πάσχοντες και για το λόγο 
αυτό η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης δίαιτας που 
συνδυάζεται με συστηματική ημερήσια άσκηση διάρ-
κειας 30 λεπτών, ιδιαίτερα αυτής που περιλαμβάνει 
ήπιες μορφές σωματικής άσκησης, όπως περπάτημα, 
αερόβια άσκηση και άσκηση αντιστάσεων με μικρά 
βάρη, καθώς και η ελάττωση ή διακοπή του καπνίσμα-
τος, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές για τη βελτί-
ωση της οστικής και όχι μόνο υγείας.

Ενδεικτικές πηγές ασβεστίου
Πηγές ασβεστίου ασβέστιο σε (mg)

Αγελαδινό γάλα πλήρες (1 φλιτζάνι) 290

Αγελαδινό γάλα άπαχο (1 φλιτζάνι) 300

Εβαπορέ (1/2 φλιτζάνι) 329

Γιαούρτι πλήρες (1 φλιτζάνι) 297

Γιαούρτι 1,5% (1 φλιτζάνι) 448

Τυρί φέτα (30 γραμμ.) 160

Γραβιέρα (30 γραμμ.) 300

Κεφαλοτύρι (30 γραμμ.) 243

Τυρί gouda (30 γραμμ.) 198

Τυρί edam (30 γραμμ.) 207

Αμύγδαλα (100 γραμμ.) 266

Σπανάκι βρασμένο (1φλιτζάνι) 245

Παγωτό βανίλια (1 φλιτζάνι) 169

Μπρόκολο(½ φλιτζάνι μαγειρεμένο) 36 

Σαρδέλες (90 γρ) 324

Η οστεοπόρωση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας 
με διαρκώς αυξανόμενη σημασία λόγω της αύξησης 
του πληθυσμού και του προσδόκιμου ζωής. Η οστεο-
πόρωση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας 
το οποίο έχει κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις 
και πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην ενημέρωση 
του κοινού.

Θρεπτικό συστατικό Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη Διατροφικές Πηγές
9 έως 50 έτη 51 έως >70 έτη

Ασβέστιο 1300 mg 1200 mg Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυρί)
Πράσινα Φυλλώδη λαχανικά (μπρόκολο, 
σπανάκι) - Μικρά ψάρια στα οποία τρώγεται 
συνήθως και το κόκαλο

Βιταμίνη D 5 μg 10 μg Εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρ-
τι, τυρί), Αυγά, Συκώτι, Ιχθυέλαια
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Η ΦυΣΗ ΜΕΣΑ ΑπΟ τΗΝ τΕΧΝΗ

Τα δέντρα ανέκαθεν για μένα είναι 
οι πιο παραστατικοί κήρυκες. Τα 
σέβομαι όταν ζουν σε κοινωνίες και 
οικογένειες, σε δάση και σε άλση. 
Μα ακόμα περισσότερο τα σέβομαι 
όταν στέκουν μόνα. Μοιάζουν με 
υπάρξεις μοναχικές. Όχι με ερημί-
τες που κάποια αδυναμία τους τους 
έκανε να αποτραβηχτούν, αλλά με 
σπουδαίους, μονήρεις ανθρώπους, 
με τον Μπετόβεν και τον Νίτσε. Στις 
κορφές τους θροΐζει ο κόσμος, οι 
ρίζες τους αναπαύονται στο άπειρο 
μόνο που δεν χάνονται εκεί μέσα, 
παρά με όλη τη δύναμη της ζωής 
τους αποζητούν μονάχα ένα: να 
ολοκληρώσουν τη δική τους μορ-
φή, να βρουν τη θέση τους μέσα 
στον κόσμο.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό, τί-
ποτα πιο υπο δειγματικό από ένα 
όμορφο, δυνατό δέντρο. Όταν ένα 
δέντρο κοπεί και αφήσει ακάλυπτη 
στον ήλιο την ανοιχτή θανάσιμη 
πληγή του, τό τε πάνω στο φωτεινό 
δίσκο του κομμένου κορμού και 
επιτάφιου μνημείου του μπορεί 
κανείς να διαβάσει όλη του την 

ιστορία: στα δα χτυλίδια του 
και στις παραμορφώσεις 

του είναι με ακρίβεια 
γραμμέ νες όλες 

οι ταλαιπωρίες 
που πέρασε, 
όλος του 
ο πόνος, 
όλες του οι 

αρρώστιες, 
όλη η ευτυχία 

και η προκοπή 
του, χρόνια δύσκολα 

και χρόνια εύκολα, επιθέ-
σεις που ξεπέρασε, θύελλες που 
άντεξε. Και κά θε χωριατόπουλο 
ξέρει ότι το πιο σκληρό και το πιο 
ευγενές ξύλο έ χει τα πιο στενά 

δαχτυλίδια, ότι ψηλά στα βουνά 
και μέσα σε διαρ κή κίνδυνο φυ-
τρώνουν οι πιο ανθεκτικοί, οι πιο 
δυνατοί, οι πιο υπο δειγματικοί 
κορμοί.
Τα δέντρα είναι ιερά. Όποιος μπο-
ρεί να μιλάει μαζί τους, όποιος 
μπορεί να τα ακούει, μαθαίνει την 
αλήθεια. Δεν κηρύσσουν θεωρίες  
και συνταγές, κηρύσσουν τον αρ-
χέγονο νόμο της ζωής, δίχως να 
νοιάζονται για το μεμονωμένο.

Κάθε δέντρο λέει: Μέσα μου υπάρ-
χει κρυμμένος ένας πυρήνας, μια 
σπίθα, μια ιδέα, είμαι ζωή από 
την αιώνια ζωή. Είναι μοναδική η 
προσπάθεια που η αιώνια μητέρα 
έκανε τολμώντας να με φέρει στον 
κόσμο, είναι μοναδική η μορφή 
και οι φλέβες στο δέρμα μου, είναι 
μοναδικό ακόμα και το παραμι-
κρό παιχνίδισμα της κορφής μου, 
ακόμα και το παραμικρό σημάδι 
στο φλοιό μου. Καθήκον μου είναι 
να διαμορφώνω και να δείχνω το 
αιώνιο στοιχείο στο μοναδι κό και 
ανεπανάληπτο.
Κάθε δέντρο λέει: Η δύναμή μου 
είναι η εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω τί-
ποτα για τους γονείς μου, δεν ξέρω 
τίποτα για τα χιλιάδες παιδιά που 
γεννιούνται από μένα κάθε χρόνο. 
Ζω το μυστήριο του σπόρου μου 
μέχρι τέλους, άλλη έγνοια δεν έχω 
καμιά. Εμπιστεύομαι ότι ο Θεός 
υπάρχει μέσα μου. Εμπιστεύομαι 
ότι η αποστολή μου είναι ιερή. Από 
αυτή την εμπιστοσύνη ζω.
Όταν είμαστε θλιμμένοι και δεν 
αντέχουμε πια τη ζωή, τότε το 
δέντρο θα μας έλεγε: Πάψε! Πάψε 
και κοίταξε με! Η ζωή δεν είναι 
εύκολη, η ζωή δεν είναι δύσκολη. 
Αυτές είναι σκέψεις παιδιάστικες. 
Αν αφήσεις το Θεό που έχεις μέσα 
σου να μιλήσει, οι σκέψεις αυτές 

θα σωπάσουν. Φοβάσαι επειδή 
ο δρόμος σου σε παίρνει μακριά 
α πό τη μάνα κι από την πατρίδα. 
Κάθε σου βήμα όμως και κάθε 
σου μέρα σε οδηγεί και πάλι στη 
μάνα. Η πατρίδα δεν είναι εδώ ή 
εκεί. Η πατρίδα είναι μέσα σου, ή 
πουθενά.

Όποτε ακούω τα δέντρα να θροΐ-
ζουν στο βραδινό αέρα, μια λαχτά-
ρα για περιπλάνηση μου ραγίζει 
την καρδιά. Αν σταθεί και τα ακού-
σει κανείς σιωπηλός για ώρα, τότε 
κι αυτή η λαχτάρα για περιπλάνη-
ση δείχνει τον πυρήνα και το νό-
ημά της. Δεν είναι η επιθυμία να 
το βάλει κανείς στα πόδια μπροστά 
στον πόνο, όπως φαίνεται εκ πρώ-
της όψεως. Είναι η λαχτάρα για 
πατρίδα, η λαχτάρα για καινούρ-
γιες παραβολές της ζωής. Οδηγεί 
στο σπίτι. Κάθε δρόμος οδηγεί στο 
σπίτι, κάθε βήμα είναι η γέννηση, 
κάθε βήμα είναι θάνατος, κάθε τά-
φος είναι μάνα.

Έτσι θροΐζει το δέντρο τα βράδια, 
όταν φοβόμαστε τις ίδιες μας τις 
παιδιάστικες σκέψεις. Τα δέντρα 
σκέφτονται πολύ, αναλυτικά και 
ήρεμα, καθώς ζουν και περισ-
σότερο από μας. Είναι σοφότερα 
από μας, όσο εμείς δεν τα ακούμε. 
Αν όμως μάθουμε να ακούμε τα 
δέντρα, τότε η συντομία, η ταχύ-
τητα και η παιδιάστικη βιασύνη 
των σκέψεων μας αποκτούν μια 
ευχαρίστηση που όμοια της δεν 
υπάρχει.
Όποιος μάθει να ακούει τα δέντρα, 
παύει να λαχταρά να ήταν δέντρο. 
Δεν λαχταρά παρά να είναι αυτό 
που είναι. Αυτό θα πει πατρίδα. 
Αυτό θα πει ευτυχία.

Απόσπασμα από το βιβλίο του ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ «Ευχάριστες στιγμές στο κήπο»

Επιμέλεια: Αλίκη Εμπορίδου
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Αρκετές πολυκατοικίες της πόλης μας έχουν 
πολλά χρόνια ζωής στις πλάτες τους και, ήδη, 
οι εξωτερικοί χρωματισμοί τους έχουν ξεθω-
ριάσει και έχουν πάρει ένα ομοιόμορφο γκρίζο 
χρώμα, πράγμα που οφείλεται τόσο στην έλλει-
ψη φροντίδας, όσο και στη ρύπανση του περι-
βάλλοντος.

 Ένας τρόπος να διορθωθεί αισθητικά η κατά-
σταση αυτή θα ήταν ο εκ νέου χρωματισμός 
τους, βάσει όμως κάποιων προδιαγραφών, έτσι 
ώστε να υπάρξει το αρτιότερο δυνατό αποτέ-
λεσμα. Υπάρχει και λειτουργεί το πρόγραμμα 
«Πρόσοψη», το οποίο χρηματοδοτεί τέτοιες πα-
ρεμβάσεις. 

 Θα ήταν ευχής έργον ο Δήμος Τρίπολης σε συ-
νεργασία με την ΕΠΑΕ, το ΤΕΕ, οποιονδήποτε 
άλλο αρμόδιο φορέα και τους ιδιοκτήτες των 
πολυκατοικιών να προχωρήσει στην εφαρμο-
γή ενός αντίστοιχου πιλοτικού προγράμματος 
και στην Τρίπολη, σε κτήρια που τηρούν τις 
σχετικές προϋποθέσεις. 
Ένα τέτοιο πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται 
στην Αθήνα με αφορμή τους Ολυμπιακούς του 
2004 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενώ και 
ο Δήμαρχος των Τιράνων Εντι Ράμα βραβεύ-
θηκε πριν από λίγα χρόνια ως ο καλύτερος 
Δήμαρχος στην Ευρώπη, διότι εφάρμοσε ένα 
αντίστοιχο πρόγραμμα, δίνοντας χρώμα στην 
πόλη του, όπως διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι!
Μια άλλη πρωτοβουλία, επίσης, θα μπορούσε 
να ληφθεί και για τον εξωραϊσμό μεγάλων δη-
μόσιων επιφανειών (π.χ.τοίχοι σχολείων, σταδί-
ων κ.λπ.), με τη δημιουργία graffiti από νέους 
κυρίως καλλιτέχνες. Αυτή η δραστηριότητα 
θα δώσει μια νότα ομορφιάς και θα απελευ-
θερώσει τη δημιουργική ενέργεια των νέων. 
Περισσότερα για το θέμα αυτό στο πολύ ενδια-
φέρον αφιέρωμα του περιοδικού «Γεωτρόπιο» 
της Ελευθεροτυπίας, τχ 452, 13-12-2008. 

ΑνΑληψη
ΕΝΑΣ ΟΡΕΙβΑΤΙκΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ!
Ο Βράχος της Ανάληψης έγινε φέτος ο ορειβατι-
κός προορισμός των λιλιπούτειων ορειβατών της 
πόλης μας.
Την αρχή έκανε το 11ο Δημοτικό σχολείο Τρίπολης 
που στις 24 .09.08 με αρχηγό το δάσκαλό τους κ.Η-
λιόπουλο πραγματοποίησαν την ανάβαση γεμάτοι 
ενθουσιασμό. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για τα 
παιδιά αυτά που ολοκληρώθηκε με την επίδειξη 
χρήσης ορειβατικού εξοπλισμού από τον Έφορο 
Ορειβασίας του Συλλόγου μας. Η προβολή διαφα-
νειών που ακολούθησε από την ανάβασή μας στον 
Όλυμπο ενθουσίασε τους μικρούς ορειβάτες. 

Η κορυφαία ανάβαση, όμως στον Βράχο της 
Ανάληψης ήταν αυτή των πραγματικά λιλιπού-
τειων ορειβατών ηλικίας 4 έως 6 ετών οι οποίοι 
με υποδειγματική ορειβατική συμπεριφορά περ-
πάτησαν το μονοπάτι σε 1 ώρα και 15 λεπτά. Οι 
αρχηγοί την πορείας Χωματάς Γιώργος, Χωματάς 
Φαίδωνας και Λαγογιάννης Χρήστος ανταποκρί-
θηκαν πλήρως στις δύσκολες υποχρεώσεις του αρ-
χηγού με ζήλο και ενθουσιασμό και τους αξίζουν 
συγχαρητήρια.
Οι δύο αυτές αναβάσεις ήταν για μένα οι πιο συγκι-
νησιακές της φθινοπωρινής περιόδου και ελπίζω 
να επαναληφθούν με την ίδια και μεγαλύτερη ίσως 
επιτυχία.

Ας βΑλουμε 
λίγο χρώμΑ
ςτΑ κτήρίΑ 
μΑς
Κείμενο: Δημήτρης Καραμήτζος
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ΔρΑΣΕιΣ

Μέσα σ’ ένα λαμπερό χειμωνιάτικο 
πρωινό, και με απρόσμενη αντα-
πόκριση, πραγματοποιήθηκε στο 
Πάρκο της Πλατείας Άρεως, η 1η 
αντικαταναλωτική γιορτή με την 
οριζόντια συμμετοχή ανθρώπων 
όλων των ηλικιών, σε παράλληλα 
εργαστήρια, καταδεικνύοντας ότι 
η ανάγκη μας να δημιουργούμε 
οι ίδιοι της καταστάσεις μέσα στις 
οποίες χαιρόμαστε τη ζωή μας σπά-
ζοντας τους ρόλους του θεατή και 
του καταναλωτή, η ανάγκη μας να 
βρεθούμε σε μια πλατεία ή έναν 
δημόσιο χώρο, πέρα από τις σχέ-
σεις του «αγοράζω και πουλάω», να 
γνωριστούμε και να μοιραστούμε 
το γέλιο, το τραγούδι, τη χαρά, το 
φαγητό και το ποτό, τα αντικείμε-
να, η ανάγκη μας να δείξουμε ότι 
το δώρο, η γιορτή, το παιχνίδι, το 
ξεφάντωμα έχουν αξία, μα δεν 
έχουν αναγκαστικά τιμή... υπερ-
βαίνει κάθε επετειακή διαδικασία 
συσκευασμένης και προκατασκευ-
ασμένης χαράς και γεννά αφορμές 
παιχνιδιού, δημιουργικότητας και 
επικοινωνίας...
Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπά-
θειάς μας για μια διαφορετική 
καθημερινότητα, αποφασίσαμε να 
πειραματιστούμε με έναν διαφο-
ρετικό τρόπο «κατανάλωσης». Ένα 
πάρε-δώσε χωρίς χρήματα, μέσα 
από μια διαδικασία ανταλλαγής και 
αλληλεγγύης. Για να εμβαθύνουμε 
τον λόγο και τις πράξεις μας, να ξε-
κινήσουμε από κάπου, όσο μικρό κι 
αν είναι, να αμφισβητήσουμε την 
καταναλωτική υστερία, το τρίγωνο 
σπίτι-δουλειά-κατανάλωση. Για να 
σχετιζόμαστε γι’ αυτό που είμαστε 
και όχι γι’ αυτό που έχουμε.
Το ΧΑΡΙΣΤΙκΟ ΠΑΖΑΡΙ, ο πλέον 
ίσως ζωντανός θεσμός κοινωνικής 
αλληλεγγύης στην πράξη, όπου η 
ανταλλαγή κάθε τι χρήσιμου χωρίς 
χρήματα, και χωρίς τιμή (γιατί άλλο 
αξία και άλλο τιμή) μεταβολίζουν 

αυτόματα τις ανθρώπινες σχέσεις, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ τα 
μικρά χρωματιστά κατσαρά γέλια που μετατρέπουν ένα φύλλο σε αερο-
πλάνο, απ’ αυτά που κυνηγούν τα σύννεφα, τον ήλιο, τ’ αστέρια, η τρυφε-
ρότητα και το καλωσόρισμα στη σιωπή της ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ, γιατί εδώ 
δεν συνωστίστηκαν οι στιγμές για μια καλή θέση σε μια αναμνηστική φω-
τογραφία. Εδώ οι άνθρωποι γίνηκαν ελεύθεροι να πάρουν από τη ζωή 
ό,τι χωράει η άδεια τους καρδιά, όχι ότι χωράει η τσέπη τους, γιατί εδώ ο 
χρόνος δεν βιάζεται, γιατί εδώ, όπως και παντού, μπορείς να παρακολου-
θήσεις την ανεπαίσθητη κίνηση ενός σύννεφου και να μείνεις σιωπηλός 
για όσο θέλεις, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙκΗΣ που μετέτρεψε τα γκρίζα 
θλιβερά πλακόστρωτα σ΄έναν λαμπερό υφαντόκοσμο χρωματικού πειρα-
ματισμού και φαντασίας, εκεί όπου ακόμα και όλα τα γκρίζα είναι χαρού-
μενα και γελαστά, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τα θρυμματισμένα 
μας κομμάτια να επιχειρούν να ενωθούν κάτω από τα σκιερά φυλλώματα, 
για να υψωθούν μέσα στο ΦΩΣ, το ΛΙΤΟ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙ στρωμένο στο 
κατάλευκο χρώμα του οικείου, του γιορτινού και του επίσημου, από όλους 
εμάς για όλους τους άλλους και αντίστροφα, γιατί κάθε ξένος είναι για μας 
κάτι πιο πάνω από «δικός» μας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει πιο πλούσιο 
τραπέζι απ΄αυτό που στήνεται μέσα στους δρόμους, για να συναντηθούν 
οι άνθρωποι, πέρα από ηλικία, φύλο, χρώμα ή εθνικότητα και να ενωθούν 
γύρω του. 
Μέσα σε μια λίμνη ελεύθερης ανταλλαγής και χρήσης όχι των τιμών, των 
ιδεών και αξιών.
Μέσα από δομές που επιχειρούν να ανακάμψουν την ταλαιπωρημένη μας 
αυτοπεποίθηση και τα κουράγια μας, φωτογραφίζοντας και υλοποιώντας 
μια απούσα κοινωνική πραγματικότητα, που η έλλειψη της τραυματίζει, 
ματώνει και συνθλίβει, ρηγματώνοντας πολύπλευρα τις προσωπικές ταυ-
τότητες, τη λαμπερή και άφθαρτη νεότητά μας, τη συνοχή μας, τις προσπά-
θειες να γίνουμε και να είμαστε ένα κομμάτι της πολυπόθητης απάντησης, 
πέρα και μακριά από την κοινωνική εξορία, μέσα και κοντά στις μικρές 
ή μεγάλες μας περιπλανήσεις που μας δονούν και μας αφυπνίζουν, την 
τραγικότητα του καθημερινού βιώματος, και την κλωτσιά που η ταπεινή 
αξία τρώει απ΄τον ανάξιο. 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΑΝτιΚΑτΑΝΑΛώτιΚΗ γιΟρτΗ
Κείμενο: της Ομάδας πρωτοβουλίας
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πΑρΟυΣιΑΣΗ

ΑMICITIAE GRATIA
Τόμος στη Μνήμη 
Αλκμήνης Σταυρίδη
Έκδοση ΤΑΠΑ, Αθήνα 2008

Ξεφυλλίζοντας το, πλέον των 280 
σελίδων, μεταθανάτιο αλίμονο, αφι-
έρωμα στην Αλκμήνη Ντάτσουλη-
Σταυρίδη, που κυκλοφόρησε μέσα 
στο 2008 από το ΤΑΠΑ (Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων) «χάριν φιλίας», 
βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά 
μας η προσωπικότητα μιας αρχαι-
ολόγου αφοσιωμένης στην επιστή-
μη, που κινήθηκε στον επιστημο-
νικό αλλά και κοινωνικό χώρο με 
υψηλό ήθος και ακεραιότητα. 
  Με σπουδές στο Βερολίνο, με ανα-
σκαφική πείρα, πρωτοπόρος στη 
μελέτη της ρωμαϊκής τέχνης την 
οποία δίδαξε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, αλλά και στη Σχολή 
Ξεναγών του ΕΟΤ, άφησε ανάμνη-
ση αγαθή σ’αυτούς που τη γνώρι-
σαν και τη συναναστράφηκαν, έστω 
και για λίγο, όπως ο γράφων, ανά-
μνηση ανθρώπου έντιμου, βαθιά 
πνευματικού, ακέραιου , υπερευαί-
σθητου και -εξαιτίας όλων αυτών 
-εντέλει περίλυπου και μόνου. 
Τη θυμάμαι με πόση ευαισθησία 
μίλησε στα Βούρβουρα, στο αρ-
χαιολογικό μνημόσυνο του σο-
φού αρχαιολόγου Κωνσταντίνου 
Ρωμαίου, μεταφέροντας τα συγκι-
νημένα λόγια του για «το Παιδί του 
Μαραθώνα».
Όπως συνηθίζεται σε τέτοιου εί-
δους τιμητικούς τόμους, συγκροτή-
θηκε επιτροπή για την έκδοσή του, 
αποτελούμενη από αριστείς αρχαι-
ολόγους, όπως, μεταξύ άλλων, η 
πρωτοπόρος στην εκλαΐκευση της 
σπουδαίας αυτής επιστήμης, αεί-

μνηστη Αθηνά Καλογεροπούλου, 
ο Ακαδημαϊκός Βασίλειος 
Πετράκος, Γενικός Γραμματέας της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, ο συμπα-
τριώτης μας Άγγελος Δεληβορριάς, 
Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη 
και πολλοί άλλοι.
Τα κείμενα του τόμου συνδέονται 
με τα ενδιαφέροντα της τιμωμένης 
που ήταν η ρωμαϊκή τέχνη και ιδί-
ως το πορτρέτο το οποίο υπηρέτησε 
όσο κανείς άλλος , όπως επισημαί-
νει ο Καθηγητής Κλάους Φίτσεν, 
τ. Διευθυντής του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, με 
τους τομείς των ενδιαφερόντων 
των συμμετεχόντων, αλλά βεβαίως 
και με την Αρκαδία, με μια ενδι-
αφέρουσα αναφορά, παραδείγ-
ματος χάριν, στην ποικιλία των 
νομισμάτων που βρέθηκαν στους 
Αρκαδικούς Λουσούς και την το-
πογραφία των Τριόδων, όπου κατά 
αρχαία παράδοση είχε ταφεί ο 
μυθικός Αρκάς. Τα δύο τελευταία 
άρθρα τα υπογράφουν η Μάντω 
Οικονομίδου, Επίτιμος Διευθύντρια 
του Νομισματικού Μουσείου και 
ο πολύτιμος για την Αρκαδία 
Αργύρης Πετρονώτης, αρχιτέκτων 
και αρχαιολόγος.
Παρατίθενται οι τίτλοι των δημοσι-
ευμάτων της αξέχαστης Αλκμήνης: 
μονογραφίες, οδηγοί, οι περισσό-
τεροι αφιερωμένοι στην Αρκαδία, 
άρθρα στα σημαντικότερα αρχαιο-
λογικά περιοδικά, πολλά στη γερ-
μανική, την κατεξοχήν γλώσσα της 
Αρχαιολογίας, τα λήμματα που συ-
νέγραψε σε εγκυκλοπαίδειες αλλά 
και δημοσιεύματά της εκλαϊκευτι-
κά, σε περιοδικά ποικίλης ύλης.
Δε μπορώ πάντως να μη θυμηθώ 
την αλγεινή εντύπωση που μου 
δημιούργησε το γεγονός ότι ένα 
κείμενο που έγραψα για το θάνατό 
της, δεν δημοσιεύθηκε, γιατί, όπως 
μου επισημάνθηκε, η Αλκμήνη δεν 
ήταν αρχαιολόγος ! 
Δυστυχώς η μικρότητα περισσεύει 
και πλήγωσε πολύ την αείμνηστη 
Αλκμήνη Σταυρίδη... Η ίδια δεν 
έτρεφε ψευδαισθήσεις και είχε στή-
ριγμά της τον εξαίρετο σύζυγό της 
και τους φίλους και συναδέλφους 
της που την εκτιμούσαν. Μένει το 
έργο της πάντως, και όπως αναγρά-
φεται και στο πολύ όμορφο σχέδιο 
της στήλης, ζωγραφικού έργου του 
Δημήτρη Ταλαγάνη που κοσμεί το 
εξώφυλλο, «Αλκμήνη χαίρε και ευ-
ψύχει», και «εν Αΐδαο δώμασι».

Αλέξανδρος Φωτιάς
Καθηγητής Αγγλικών-Ξεναγός

ΑπΑρΑίτητος εξοπλίςμος 
γίΑ ςυνηθείς δίΑδρομες
1. Ορειβατικά άρβυλα (ή σκληρό αθλητικό μόνο για 
εύκολες και ομαλές θερινές πορείες).
2. Σακίδιο-παγούρι-λίγο κολατσιό-καπέλο ηλίου-
αντηλιακό.
3. Παντελόνι και πουκάμισο μακρύ και ελαφρύ 
πουλό βερ.
4. Σκούφος-γάντια μάλλινα-κάλτσες βαμβακερές 
και μάλλινες.
5. Αντιανεμικό και αδιάβροχο πόντσο.
6. Οπωσδήποτε δεύτερα ρούχα και κάλτσες για 
ιδρώτα-βροχή.
7. Εξοπλισμός χειμερινού βουνού για συνθήκες 
πάγου-χιονιού.

οροί ςυμμετοχης
ςτίς εξορμηςείς μΑς
1. Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου μας.
2. Αποδοχή του προγράμματος ανεπιφύλακτα.
3. Τήρηση των οδηγιών των αρχηγών.
4. Υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ότι φέρουν 
ακέραια την ευθύνη, για τυχόν ατυχήματα που 
οφείλονται σε υπαι τιότητά τους.
5. Αναγνώριση του δικαιώματος του εκάστοτε 
αρχηγού να τροποποιεί το πρόγραμμα ανάλογα με 
τις επικρατούσες καιρικές ή άλλες συνθήκες, για την 
επιτυχία και την ασφάλεια της αποστολής.
6. Δήλωση συμμετοχής έως το βράδυ του Σαββάτου 
ώστε ο Σύλλογος να οργανώνει επιτυχώς τις τεχνικές 
λεπτο μέρειες (ξενώνες, καταφύγια, συμπόσια..., 
λεωφορεία, οδηγούς, κλπ).
7. Τήρηση επακριβώς των ωρών αναχώρησης.

Πρόκειται για ένα εμπεριστατωμένο 
πλήρες και λεπτομερές εγχειρίδιο 
χρήσιμο και απαραίτητο σε όποιον 
ασχολείται με την ορειβατική πεζο-
πορία την αναρρίχηση και το ορει-
βατικό σκι Γραμμένο από δύο κατε-
ξοχήν γνώστες του αντικειμένου οι 
οποίοι συνεργάστηκαν και με αρκε-
τούς ειδικούς, παρέχει όλες εκείνες 
τις πληροφορίες και τη γνώση, για 
είναι ασφαλής ο ορειβάτης, ο αναρ-
ριχητής και ο σκιέρ.

Επιμέλεια: Β. Παπαγεωργάκη, Δ. Καραμήτζος
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