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 Ίσως η πιο παραγωγική ή από τις πιο παραγωγικές 

περιόδους του ΣΑΟΟ ήταν αυτή που πέρασε (Β΄ 

εξάμηνο 2008 - Α΄ εξάμηνο 2009). Με κατακτήσεις 

υψηλών ελληνικών βουνών, όπως της Κακαρδίτσας 

(2492μ),της Λιάκουρας (2043μ) και της Φτέρης 

(2128μ) στα Άγραφα, του Μακεδονικού Βερμίου 

(2165μ), την υπέροχη διάσχιση της Β. Πίνδου με 

τη Φλέγκα (2157μ), το Αυγό (2177μ), τη Βασιλίτσα 

(2248μ)και τον Σμόλικα(2631μ). Το υπέροχο trekking 

των Άλπεων. Τα Καλύμνια σκαρφαλώματα της σχολής 

αναρρίχησης. 

Γίναμε πιο πλούσιοι σε εμπειρίες και γνώσεις.

Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και δύναμη.

Η καινούρια περίοδος του ΣΑΟΟ αρχίζει ταυτόχρονα 

με τις εθνικές εκλογές. Από την καινούργια 

κυβέρνηση (όποια και αν είναι) προσδοκούμε, 

πραγματικές πολιτικές προστασίας της φύσης και 

του περιβάλλοντος, ικανοποίηση των κοινωνικών - 

οικονομικών αναγκών. Βέβαια, η προσδοκία έχει γίνει 

μόνιμη. Κάθε φορά περιμένουμε τις απαραίτητες και 

αναγκαίες ενέργειες, αλλά τίποτα. Υποβάθμιση και 

καταστροφή στο όνομα της ανάπτυξης. 

Κορυφαία στιγμή για τον ΣΑΟΟ η σηματοδότηση 

των μονοπατιών του Μαινάλου. Δουλειά υψηλού 

επιπέδου από το Σύλλογο, αντάξια των μελών του και 

της αγάπης τους για το βουνό. Έτσι απλά.

Ραντεβού, λοιπόν, στα μονοπάτια του Μαινάλου, 

στον Ταΰγετο, στον αποκριάτικο χορό, στο 

Μιτσικέλι και τον Τόμαρο, στη Λαγκάδα 

Ταϋγέτου και τη Βαράσοβα.
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Ιανουάριος 2009
Κοπή πίττας, Καρδαράς - Αλωνίσταινα 25.01.09. 
Συμμετοχές: 40... και στην εκδήλωση αμέτρητα πλήθη ορειβατών...! 
Η πορεία μας ξεκίνησε με ασθενή βροχή. Είδαμε ρέματα του Μαινάλου να γεμίζουν νερό, το χώμα μαλάκωσε 
και ΄μεις ντυθήκαμε με αδιάβροχα και ομπρέλες. Μπόρα στην Αλωνίσταινα και ο Κώστας μαζί με τον αδερφό 
του μας κάλεσαν στο σπίτι τους - αληθινό κόσμημα στο χωριό, όπως και οι ίδιοι άλλωστε στην παρέα μας. Ο 
σύλλογος μαζεύτηκε σε κοντινό κέντρο στην Δαβιά και έκοψε την πίττα του. Καλή Χρονιά και Πάντα Ψηλά! 

Φεβρουάριος
Ακροκόρινθος - Καστέλι, 8.02.09. Συμμετοχές: 63
Στον αγαπημένο τόπο του θεού Ήλιου, τον Ακροκόρινθο, αφού πρώτος αυτός δεχόταν κάθε πρωί τις χρυσές 
του ακτίνες, πραγματοποιήθηκε ανάβαση στο κάστρο, το οποίο κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και μυθο-
λογία της Κορινθίας και της Αρχαίας Ελλάδας. 
Φθάσαμε στην κορυφή (575μ) σχετικά εύκολα, περιηγηθήκαμε στα ερείπια όπου υπάρχει και η ονομαστή 
πηγή Πειρήνη. Απολαύσαμε τη θέα. Η πορεία συνεχίσθηκε μέχρι το λόφο Πεντεσκούφι.
Αργότερα καταλήξαμε στους πρόποδες του βράχου όπου επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Κορίνθου, τα ερείπια του Ναού της Δήμητρας και της Περσεφόνης και το Μουσείο.
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Δενδροφύτευση στις Αραχαμίτες, 21.02.09. Συμμετοχές: 10  
 Κάτι το χιόνι, κάτι η προετοιμασία για τον Αποκριάτικο χορό μας, πήγαμε εμείς και εμείς! Πάντως ήταν οι φίλοι 
μας εκεί, από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και οι δραστήριοι Αραχαμιτιώτες. Ανταλλάξαμε από-
ψεις και προγραμματίσαμε μελλοντικές δράσεις. Τους ευχαριστούμε και είμαστε ολόψυχα μαζί τους. 

Αποκριάτικος Χορός Σ.Α.Ο.Ο., 21.02.09. Συμμετοχές: 501 
 Νέο δρώμενο, νέα πρόσωπα, πανηγύρι, χορός, μάσκες....!

Μάρτιος
Πάρνωνας, καταρράκτες Λεπίδας, 8.03.09. Συμμετοχές: 36 
 Καταπληκτικοί καταρράκτες. Πορεία δίπλα και μέσα στο ποτάμι. Ο Πάρνωνας είναι όλο εκπλήξεις.
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Απρίλιος
Ταΰγετος, Άρνα - Ανίνα, 5.04.09. Συμμετοχές: 47 
 Με συννεφιά ξεκινήσαμε από το χωριό Άρνα. Πορεία προς την κορυφή Ανίνα και αγνάντεμα του χιονισμέ-
νου Πενταδάκτυλου. Επιστροφή και φαγοπότι στο χωριό.

Μαίναλο, Βλαχέρνα - Βυτίνα, 22.03.09. Συμμετοχές: 17
Λίγος κόσμος, πολύ χιόνι, κοπιαστική πολύωρη πορεία με ένα θαυμάσιο χιονισμένο 
δάσος να παρακολουθεί τα βήματά μας. 

Μαίναλο, χαράδρα Λούσιου ποταμού, 26.04.09. Συμμετοχές: 47
 Συνηθισμένη διαδρομή, πάντα όμως κλασική και ευχάριστη. Επίσκεψη στις μονές Προδρόμου και 
Φιλοσόφου και κατάληξη στο Ιερό του Ασκληπιού στην Αρχαία Γόρτυνα. 
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Μάϊος
Εύβοια, φαράγγι Αγάλης - όρος Κανδήλι, 1-3.05.09. Συμμετοχές: 40
 Δροσερό τριήμερο στην όμορφη Εύβοια. Πανέμορφα τοπία, βουνό - ποτάμι - θάλασσα !

Χελμός, Ύδατα Στυγός, 17.05.09, Συμμετοχές: 27
 Ξεκίνημα από το χωριό Περιστέρα. Περπάτημα στις βόρειες παρυφές του Χελμού. Ύδατα Στυγός και 
Αθάνατο Νερό... όσοι λούστηκαν δεν κουράζονται ποτέ!

Εορτασμός Ανάληψης, 
27-28.05.09, Συμμετοχές: 
όποιοι μας αγαπάνε.
Εσπερινός την Τετάρτη το απόγευμα και 
Θεία Λειτουργία την Πέμπτη το πρωί. Ο 
σύλλογος συνεχίζει την μακρόχρονη πα-
ράδοση του Βράχου της Πηγής.
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Ιούνιος
Άγραφα - Λιάκουρα - Φτέρη, 6-8.06.09, Συμμετοχές: 10
Δύσκολα τα πράγματα! Βουνά για τους πολύ σκληρούς συνορειβάτες μας. Διαμονή σε σκηνές. Ανείπωτη 
ομορφιά, παρθένα φύση.

Ερύμανθος, Προφήτης Ηλίας, 21.06.09, Συμμετοχές: 20
Από το χωριό Καλέντζι ανεβήκαμε στην κορυφή Προφήτης Ηλίας. Αυτή τη φορά απολαύσαμε αυτό που η 
χιονοθύελλα δεν μας επέτρεψε στις 8 Δεκέμβρη του 2002! (βλ. τεύχος 8).

Μουσική Βραδιά, 26.06.09
Διασκέδαση υπό τους ήχους νεανικών μουσικών συγκροτημάτων. 
Οι μελωδίες μάς ζέσταναν την κρύα βραδιά.

Γύρος του Mont-Blanc, 2-12.07.09, Συμμετοχές: 52
Ακολουθεί σχετικό αφιέρωμα.

Έτος Αστρονομίας, 29.07.09
Συνδιοργάνωση του Συλλόγου μας με τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Αργολίδας. Παρατήρηση 
των άστρων με τηλεσκόπια. Αστροπερπατήματα - Φεγγαροσκορπίσματα.

Διάσχιση Βόρειας Πίνδου, 24-29.08.09, Συμμετοχές: 11
Η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου σε νέες περιπέτειες...!
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Είτε δώρο του Προμηθέα, κλεμμέ-
νο από τους Ολύμπιους θεούς είτε 
καθαρά ανθρώπινη ανακάλυψη, 
η εμφάνιση της φωτιάς σημάδεψε 
ανεξίτηλα την ανθρώπινη ιστορία 
και συντέλεσε ώστε ο άνθρωπος 
να περάσει από το βιολογικό στά-
διο του ζώου σε αυτό του homo 
sapiens. Το πρόβλημα όμως που 
δημιουργήθηκε στην ιστορική 
πορεία μέχρι σήμερα είναι ότι, 
ενώ αρχικά η φωτιά χρησίμευε, 
ανάμεσα στα άλλα, για να ζεσταί-
νει την σπηλιά των Flintstones, 
σήμερα μπορεί να συντελέσει στην 
υπερθέρμανση ολόκληρου του 
πλανήτη!
Οι πρόσφατες φωτιές στη βορειο-
ανατολική Αττική, όπως και αυτές 
που προηγήθηκαν στην Ηλεία 
πριν δύο χρόνια, είτε αποτέλεσμα 
εμπρηστικής ενέργειας είτε απλά 
τυχαίο γεγονός(!), μόνο δέος και 
τρόμο μπορούν να προκαλέσουν 
για την ανθρώπινη βλακεία και 
χυδαιότητα! Ακόμη και αν με αφέ-
λεια, ίσως και ανοησία, δεχτούμε 
πως πίσω από το ολοκαύτωμα 
της τελευταίας λωρίδας πρασίνου 
στην Αττική δεν βρίσκεται κάποιο 
εγκληματικό σχέδιο, παρακινημένο 
από τεράστια οικονομικά συμφέ-
ροντα ή από κάποιο διαστροφικό 
νου, αυτό σε καμία περίπτωση 
δεν μειώνει τις ευθύνες όλων μας! 
Ποιο ακριβώς δεδομένο μας ωθεί 
να πιστεύουμε πως η φύση μοιά-
ζει με επανεγγράψιμο δίσκο και 
πως, όσο αδέξιοι, απρόσεκτοι και 
ανεγκέφαλοι και αν είμαστε εμείς, 
αυτή θα εξακολουθεί να αυτοθερα-
πεύεται για να μας προσφέρει ζωή;

Κάποιο πάντως πρέπει να είναι 
αυτό το ψευδοστοιχείο γιατί δι-

αφορετικά δεν δικαιολογείται (ή 
μήπως είναι όντως αδικαιολό-
γητη;) η απαίδευτη ανθρώπινη 
νοοτροπία που συντελεί σε ένα 
μακρύ κατάλογο δεινών, εκτός των 
πυρκαγιών, ενάντια στη φύση! Η 
ανησυχητικά γοργή εξάντληση 
των φυσικών πόρων, το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, 
τα πυρηνικά απόβλητα, οι πετρε-
λαιοκηλίδες, ο αποδεκατισμός του 
ζωικού βασιλείου και οι επιθετικά 
απότομες κλιματικές αλλαγές είναι 
και αυτά αποτελέσματα καθαρά και 
μόνο της ανθρώπινης αλαζονείας 
και εγωπάθειας. Αδιαφορώντας 
για τις πιθανές συνέπειες, όπως το 
συνηθίζει άλλωστε στην εξέλιξη 
της ιστορίας, ο ανθρώπινος νους 
δοκιμάζει τα όρια των δυνάμεων 
του και καταλήγει τελικά να μην 
θίγει κανέναν άλλο παρά τον ίδιο 
του τον εαυτό και να υποθηκεύει, 
σε ένα αμφισβητούμενο πείραμα 
με υψηλό επιτόκιο, το μέλλον των 
επόμενων γενιών. Για την ανθρώ-
πινη διάνοια η οικολογική κρίση, 
η μόλυνση του περιβάλλοντος 
χώρου, οι νεφοσκεπείς πόλεις, 
οι τερατογενέσεις, ο καρκίνος, τα 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 
είναι απλά λάθη στην πορεία της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
προόδου και η βιώσιμη και αει-
φόρος ανάπτυξη και οι πράσινες 
πολιτικές μόνο λόγια στα χείλη 
γραφικών οικολόγων. 

Οι εικόνες που προβλήθηκαν από 
τη λαμπαδιασμένη Αττική απλά 
υπενθυμίζουν το τραγικό και τραυ-
ματικό για τον ίδιο τον άνθρωπο 
λάθος του να απομακρυνθεί από 
την υπέρτατη μητέρα όλων, τη 
Μητέρα Φύση και αποδεικνύουν 

ότι, παρά τα όσα έχει ήδη κληθεί 
να υποστεί το ανθρώπινο γέ-
νος εξαιτίας των λαθών του, και 
πάλι δεν λέει να μάθει από αυτά. 
Παραδίνεται έτσι άνευ όρων και 
χωρίς εσωτερικά αποθέματα σε 
μια αλλοτριωτική εποχή. Τεράστια 
κενά δημιουργούνται με την απο-
μάκρυνσή του από το φυσικώς 
ζειν και τα οποία καλύπτονται με 
μια νέα ψευδοταυτότητα, αυτή του 
υπερκαταναλωτή ή αλλιώς homo 
consumens. Εφόσον το φυσικό 
περιβάλλον οδεύει προς απόσυρση 
και μαζί με αυτό τα ευγενή όνειρα, 
τα ιδανικά και οι αξίες, ο άνθρω-
πος εύλογα αναζητά αλλού την 
Εδέμ. Μια Εδέμ φτιαγμένη από 
πλαστικό και τσίγκο για να διαρκέ-
σει και περισσότερο. Με καταστρα-
τηγημένες πνευματικές άμυνες και 
με αυξανόμενες τάσεις φυγής από 
την κόλαση που ο ίδιος τόσο πρό-
θυμα κατασκεύασε, ο άνθρωπος 
μετατρέπεται σε res, όπως ακριβώς 
και τα αγαθά που καταναλώνει.
Ας κλείσω όμως όπως άρχισα, με 
το θέμα της φωτιάς... η φωτιά ή 
λογοτεχνικότερα πυρ έχει θεωρη-
θεί από πολλούς διανοουμένους 
και καλλιτέχνες ως σύμβολο 
εξαγνισμού, λύτρωσης και πνευ-
ματικής κάθαρσης. Μένοντας σε 
αυτή την ερμηνεία της φωτιάς πα-
ραθέτω ένα εύλογο ερώτημα του 
Ναζίμ Χικμέτ... Αν δεν καώ εγώ, αν 
δεν καείς εσύ, πώς θα γίνουν τα 
σκοτάδια λάμψη; Γιατί λοιπόν δεν 
αναζωπυρώνουμε τις εύφλεκτες, 
ελπίζω ακόμα, εσωτερικές μας 
εστίες για να σταματήσουμε έτσι να 
κατακαίμε όσα δάση μας αναλο-
γούν ακόμα;

Γιούλη Καραμάνη

Κάφτε τα όλα!!!
Σε ένα παλιό-όχι τόσο ποιοτικό-άσμα βρήκα τους στίχους που αποδίδουν σε αρκετά ικανο-
ποιητικό βαθμό την πλήρως αποκαρδιωτική κατάστασή μας... κάφτε τα όλα, μην μείνει τί-
ποτα, πέτρα στην πέτρα όλα γκρεμίστε τα! Εντάξει, ίσως το σκέλος του γκρεμίστε τα να έχει 
χαλαρή σύνδεση με το ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού το 
οποίο επιζητώ να θίξω, όμως νομίζω πως κατά τα άλλα η μούσα φέρθηκε μεγαλόψυχα στον 
στιχουργό του άσματος και έτσι το θέμα του ακόλουθου άρθρου διαγράφεται σαφές!
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ Κείμενο: Ιωάννης Θεοχαρόπουλος

Άλλο ένα στοίχημα 
κέρδισε ο Σύλλογός μας, 
την πραγματοποίηση του 
Γύρου του Mont-Blanc. 
Εγχείρημα δύσκολο και 
απαιτητικό, τόσο στο 
σχεδιασμό του όσο και 
στην υλοποίησή του. Οι 
γνώσεις και η εμπειρία 
του γνωστού οδηγού 
βουνού, προπονητή, 
ορειβάτη, αθλητή και με 
μια λέξη βουνάνθρωπου 
Γιάννη Θεοχαρόπουλου, 
βοήθησαν τα μέγιστα να 
γίνει πραγματικότητα κάτι 
που στα μάτια πολλών 
φάνταζε σχεδόν ανέφικτο. 
Πενήντα άτομα για 
έντεκα μέρες ορειβάτησαν 
σε τρία διαφορετικά 
κράτη! Τις διαδρομές 
που περίπου κάναμε 
εμείς πεζοπορώντας, ο 
Γιάννης τις είχε κάνει 
τρέχοντας...86 χιλιόμετρα 
σε 16h. 09min. 51sec.! 
Τον ευχαριστούμε, όπως 
και τη σύζυγό του Μαρίνα 
Αναστασίου.  
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Το Mont-Blanc βρίσκεται στην 
Ευρώπη και η ψηλότερη ομώνυμη 
κορυφή του ανήκει στη Γαλλία, με 
ύψος 4.807 μέτρα. Ο ορεινός του 
όγκος, οι λεγόμενες Άλπεις, κατα-
λαμβάνει μια έκταση 50 x 20 χιλιό-
μετρα που ανήκει σε Γαλλία, Ιταλία 
και Ελβετία.
Στα ψηλά, απόκρημνοι βράχινοι 
σχηματισμοί 3.500-4.500 μέτρων 
και τεράστιοι παγετώνες, το κάνουν 
απροσπέλαστο σε έναν απλό πεζο-
πόρο και απαιτούνται γνώσεις, κα-
τάλληλος εξοπλισμός και καλό δελ-
τίο καιρού για να πραγματοποιηθεί 
κάποια διαδρομή.
Στα χαμηλά υψόμετρα, δηλαδή από 
τα 1.000 έως τα 2.500 μέτρα, υπάρ-
χουν πυκνά δίκτυα μονοπατιών 
συνδυασμοί των οποίων αποτε-
λούν τον Γύρο του Mont-Blanc (Le 
Tour du Mont-Blanc), ένα υπέροχο 
trekking.
Αυτό ακριβώς έκαναν και οι 
Σ.Α.Ο.Ο.ίτες το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιουλίου (2-12/7/09), κάτι που 
είχαν τη χαρά να απολαύσουν 50 
μέλη τους. Η εξόρμηση οργανώθη-
κε από ένα επιτελείο τεσσάρων με-
λών του Σ.Α.Ο.Ο., που ήταν οι αρ-
χηγοί της εκδρομής (Καλαμούτσου 
Β., Κούκλη Α., Παπαγεωργάκη Β., 
Καλογεροπούλου Σ.). Βοήθησαν η 
Μαρίνα Αναστασίου και ο υπογρά-
φων που ήσαν παρόντες στη διά-
σχιση και γνώριζαν λεπτομέρειες 
χρήσιμες για την πορεία.
Σε αυτή τη διάσχιση περάσαμε κάτω 
από μυτερές κορφές, δίπλα από τε-
ράστιους παγετώνες και μέσα από 
πανέμορφα χωριά, αποκομίζοντας 
χιλιάδες εικόνες. Επειδή, όπως λέει 
μια κινέζικη παροιμία, κάθε εικόνα 
είναι χίλιες λέξεις φανταστείτε ότι 
θα έπρεπε να γράφω για πολλούς 

μήνες ώστε να περιγράψω πώς πε-
ράσαμε.
Θα προσπαθήσω όμως να δώσω μια 
γεύση αυτού το οποίο ζήσαμε, κάτι 
σαν αυτό που νιώθει ο δοκιμαστής 
του κρασιού πριν πιει το μπουκάλι. 
Όπως καταλαβαίνετε το μπουκάλι 
το ήπιαμε εμείς. Ας πάρουμε, όμως, 
τα πράγματα με τη σειρά.
2/7/09: Η ομάδα αναχώρησε 
από το Ελ. Βενιζέλος αεροπορι-
κώς για το Μιλάνο. Η πτήση της 
Ολυμπιακής είχε δύο ώρες καθυ-
στέρηση, κάτι που δεν πτόησε τους 
χαλαρούς Σ.Α.Ο.Ο.ίτες, ίσα - ίσα το 
εκμεταλλεύτηκαν ο καθένας με τον 
τρόπο του. Στο Μιλάνο μας περίμε-
νε πούλμαν με το οποίο, δια μέσου 
της Κοιλάδας της Αόστα, στην ομώ-
νυμη πόλη της οποίας κάναμε μια 
μικρή στάση για μπύρες και... τα 
σχετικά, φτάσαμε δίχως άλλες κα-
θυστερήσεις στο πανέμορφο χωριό 
les Houches της Γαλλίας που βρί-
σκεται στην κοιλάδα του Chamonix. 
Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενο-
δοχείο μας και φάγαμε, έγινε μι-
κρή έρευνα της νυκτερινής ζωής 
από... εξειδικευμένο επιτελείο του 
Σ.Α.Ο.Ο. Αποφάνθηκαν ότι είναι... 
ψόφια τα πράγματα και πρέπει να 
κοιμηθούμε νωρίς, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι την επομένη ξε-
κινούσαν οι πορείες. Φυσικά όλοι 
τους ακούσαμε μιας και είναι οι 
πλέον... ειδικοί!

3/7/09: Πρωί - πρωί γεμάτοι όρε-
ξη, μετά από ένα καλό πρωινό και 
με καλό καιρό, ξεκινήσαμε το πρώ-
το σχεδιασμένο τμήμα της διάσχι-
σης. Εκμεταλλευτήκαμε το τοπικό 
τελεφερίκ και κερδίσαμε 800 μέτρα 
απότομης υψομετρικής μέχρι το 
Bellevue στα 1.800μ. Στη συνέχεια, 
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περνώντας κάτω από τον παγετώνα 
Bionnassay από μια κρεμαστή γέ-
φυρα που ενθουσίασε τους πάντες, 
φτάσαμε στο Col de Tricot σε υψό-
μετρο 2.120 μ. Κατόπιν κατηφορί-
σαμε προς το Chalet de Miage στα 
1.559μ. Εκεί απολαύσαμε μια κρύα 
μπύρα στο ομώνυμο καταφύγιο με 
θέα τον παγετώνα de Miage. Η πο-
ρεία συνεχίστηκε με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση και αφού, ανηφορίσα-
με στο Mont Truc στα 1.811m., κα-
ταλήξαμε στο πανέμορφο χωριό les 
Contamines-Montjoie στα 1.167μ. 
μετά από 6 ώρες πεζοπορίας.

4/7/09: Ο ουρανός ήταν καταγά-
λανος. Όμως, ο καλός ο ορειβάτης 
πάντα έχει μαζί του αδιάβροχο, 
ειδικά όταν περπατά στις Άλπεις. 
Η μέρα ήταν σχεδιασμένη με πε-
ρισσότερα χιλιόμετρα και ώρες 
από την πρώτη, γι’ αυτό και όλοι 
ήταν συγκρατημένοι στις πρώτες 
απότομες ανηφόρες πάνω από το 
Contamines. Ακολουθήσαμε νότια 
πορεία σε μονοπάτια πανέμορφα 
και καλοδιατηρημένα και, αφού 
περάσαμε από το καταφύγιο Balme 
στα 1.706 μ., το Col du Bonhomme 
στα 2.329μ. και το ομώνυμο κατα-
φύγιο στα 2.433μ., κατηφορίσαμε 
στο Chapieux στα 1.554μ. μετά από 
8 ώρες πορείας.
Το ηθικό της ομάδας ήταν ακμαι-
ότατο και εκεί, στο καταφύγιο de 
la Nova στήθηκε ελληνικό γλέ-
ντι με μικρό ηχητικό σύστημα 
που είχε κουβαλήσει ο Γιάννης ο 
Αλειφερόπουλος. Άλλοι χόρευαν, 

άλλοι έπιναν, και άλλοι και χόρευ-
αν και έπιναν, αφήνοντας άφωνους 
τους θαμώνες. Αφού καταναλώθη-
καν τα απαραίτητα... λίτρα ελληνι-
κού και γαλλικού τσίπουρου μια 
δυνατή βροχή μας έκανε να κατα-
λάβουμε ότι είμαστε στις Άλπεις. 
Εκείνη τη στιγμή, ήλθε το λεωφο-
ρείο μας μαζί με όσους δεν είχαν 
έλθει στην πορεία και είχαν επι-
σκεφθεί την πανέμορφη Grenoble. 
Όλοι μαζί πλέον πήγαμε στο ξενο-
δοχείο μας.

5/7/09: Η μέρα αυτή είχε σχεδια-
σθεί με ακόμη περισσότερα χιλιό-
μετρα και ώρες. Με αφετηρία το 
Chapieux κινηθήκαμε βορειοανα-
τολικά προς το Col de la Seigne 
στα 2.516μ., φυσικό σύνορο με την 
Ιταλία. Αριστερά είχαμε θέα προς 
την Aiguille des Claciers (3.816μ.).
Κάτω από αυτήν κρεμόταν κατη-
φορικά ο ομώνυμος παγετώνας. 
Στη συνέχεια, κατηφορίζοντας 
προς την Ιταλία σταθήκαμε για 
φαγητό στο καταφύγιο Elisabetta 
Soldini το οποίο βρίσκεται κάτω 
από τους παγετώνες Estellette 
και Lex Blanche. Κατόπιν με την 
ίδια κατεύθυνση καταλήξαμε στο 
Courmayeur μετά από 20 χιλιό-
μετρα και 8 ώρες πεζοπορίας. 
Χρησιμοποιήσαμε στο τέλος τοπικό 
λεωφορείο σε εναλλακτική διαδρο-
μή που επιλέχθηκε. Αυτό έγινε για-
τί είχαν αρχίσει να γίνονται φανερά 
στα γόνατα τα αποτελέσματα των 
συνεχόμενων πολύωρων πορειών 
σε πολλά μέλη της ομάδας, σε συν-

δυασμό με απογευματινή καταιγίδα 
που περιμέναμε. Αυτή ήλθε στην 
ώρα της, αφού ήμασταν ασφαλείς 
πλέον στο ξενοδοχείο μας.

6/7/09: Αυτή η μέρα ήταν για ξε-
κούραση και περιήγηση στο κοσμο-
πολίτικο Courmayeur. Οι περισσό-
τεροι πήγαμε, χρησιμοποιώντας τα 
τοπικά τελεφερίκ, βόλτα πάνω από 
τους παγετώνες της Valle’e Blanche, 
του Tacul, του Geant, περνώντας 
από την κορυφή Helbronner στα 
3.462μ. και την Aiguille du Midi 
(3.842μ.). Η μέρα ήταν ηλιόλουστη, 
η θέα προς το Δόντι του Γίγαντα, 
τις Grandes Jorasses, το Mont-
Blanc, μαγευτική.
Εκατοντάδες αλπινιστές περπατού-
σαν ανάμεσα από τις κρεβάς των 
παγετώνων. Άλλοι αναρριχώνταν 
στις απόκρημνες ονομαστές ορθο-
πλαγιές, θέαμα μοναδικό για όλα 
τα μέλη του Σ.Α.Ο.Ο. Ονειρικές ει-
κόνες που προβάλλονταν ολοζώ-
ντανες μπροστά μας δίχως τρικ, δί-
χως μοντάζ, δίχως σκηνοθεσία. Ένα 
ατελείωτο παιχνίδισμα χρωμάτων, 
φωτισμών, διαστάσεων που έκανε 
τις ώρες να περνούν σαν λεπτά. Το 
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μεγαλείο των Άλπεων μπροστά μας 
κι εμείς μέσα του, σε μια δροσερή, 
διαυγή ατμόσφαιρα όλη δική μας.

7/7/09: Η μεγαλύτερη προσχεδια-
σμένη πορεία είχε φθάσει. Είχαμε 
όλη την ημέρα για να διανύσουμε 
30 χιλιόμετρα και από την Ιταλία 
να βρεθούμε στην Ελβετία. Μετά 
από μια απότομη ανάβαση 800 μέ-
τρων υψομετρικής διαφοράς από 
το Courmayeur στο καταφύγιο 
Bertone, η πορεία εξελισσόταν ομα-
λά σε τραβέρσα απέναντι από τους 
απόκρημνους σχηματισμούς των 
Άλπεων. Τα μονοπάτια ελίσσονταν 
ανάμεσα σε δάση και λιβάδια στο-
λισμένα με ποικίλα αγριολούλουδα. 
Διασχίζαμε την κοιλάδα Ferret που 
είναι συνέχεια της Veny, με βορει-
οανατολική κατεύθυνση. Πάνω 
από αυτήν, απέναντί μας ορθώνο-
νταν αγέρωχες οι Grandes Jorasses 
(4.208μ.) και οι ομώνυμοι παγετώ-
νες τους.
Επίσης, είχαμε θέα προς τους παγε-
τώνες Pra Sec, Fre’bouze, Triolet, 
Pre’ de Bar, οι οποίοι όλοι, έχουν 
ανέβει ψηλότερα επηρεασμένοι 
από την άνοδο της θερμοκρασίας 
των τελευταίων ετών. Αφού περά-
σαμε από το καταφύγιο Bonatti και 
το καταφύγιο Elena, φθάσαμε στο 
φυσικό σύνορο με την Ελβετία, το 
Grand Col Ferret (2.537μ.) και κα-
τηφορίσαμε προς το Fouly, ένα πα-
νέμορφο ελβετικό χωριό. Το τελευ-
ταίο δίωρο της πορείας μας, έγινε 
κάτω από ασθενή βροχή και τα πό-
ντσο μας έκαναν τη δουλειά τους. 

Απόγευμα πλέον, στο Fouly μετά 
από 11 ώρες πορείας και σε συνδυ-
ασμό με την πτώση της θερμοκρα-
σίας ήταν ώρα για... χαλάρωμα στα 
ζεστά σπιτάκια του χωριού.

8/7/09: Η ημέρα αφιερώθηκε για 
επίσκεψη στο Champex, τη Λοζάνη 
και το Montreux με το λεωφορείο, 
απαραίτητη ξεκούραση ανάμεσα 
στις πολύωρες πορείες των προη-
γούμενων ημερών.

9/7/09: Με το πρωινό ξύπνημα 
στο Fouly είδαμε, μιας και είχε πλέ-
ον καλό καιρό, από πάνω μας την 
κορυφή Dolent (3.823μ.) και τον 
ομώνυμο παγετώνα, καθώς επίσης 
και τον παγετώνα Neuve και την 
ομώνυμη κορυφή του, επιβλητική 
πάνω από αυτόν, στα 3.753 μ. Με 
το λεωφορείο μας, προωθηθήκαμε 
βόρεια προς το Champex, μια γρα-
φική ελβετική κωμόπολη στις όχθες 
της ομώνυμης λίμνης. Από εκεί ξε-
κίνησε η πορεία μας με δυτική κα-
τεύθυνση προς το Bovine, το Col de 
Forclaz και τελικώς το Trient, όπου 
φθάσαμε μετά από 6 ώρες. Στη συ-
νέχεια επισκεφθήκαμε το ονομαστό 
φαράγγι Durnand με τους πολυά-
ριθμους καταρράκτες του και κα-
τόπιν, αργά το απόγευμα, με το λε-
ωφορείο μας πήγαμε στο Annecy, 
όπου και διανυκτερεύσαμε.

10/7/09: Αφιερώσαμε την ημέρα 
για επίσκεψη τουριστικών αξιο-
θέατων γύρω από τη λίμνη του 
Annecy.
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11/7/09: Η μέρα σχεδιάσθηκε για 
επίσκεψη στο Chamonix και στον 
μεγαλύτερο παγετώνα της Γαλλίας, 
τον Mer de Glace. Εκεί κάποιοι πή-
γαν με το οδοντωτό τρενάκι και κά-
ποιοι από το πανέμορφο μονοπάτι 
που οδηγεί σε αυτόν. Υπήρξαν και 
κάποιοι άλλοι που έχουν αποκτή-
σει Quechuάση, δηλαδή μια ψυ-
χολογική εξάρτηση από το κατά-
στημα Quechua που πουλά φθηνά 
ορειβατικά είδη και αφιέρωσαν την 
ημέρα τους σε αυτό. Η γνώμη μου 
είναι ότι πρέπει να το... κοιτάξουν 
αυτό για να μην τους γίνει χρόνιο 
και δεν τους μείνει ευρώ στην τσέ-
πη!!! Στο Mer de Glace διαπιστώσα-
με την τεράστια επίπτωση που έχει 
επιφέρει η άνοδος της θερμοκρα-
σίας στους παγετώνες τα τελευταία 
χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 
αφήνοντας σε εμένα προσωπικά 
μια γεύση πικρίας και μια αίσθηση 
ανασφάλειας για το φυσικό περι-
βάλλον που θα παραδώσουμε στα 
παιδιά μας.

12/7/09: Ήταν ημέρα επιστροφής 
στην Ελλάδα. Ήμασταν γεμάτοι με 
πολύχρωμες εικόνες και σκεπτό-
μασταν τη ρουτίνα της καθημερι-
νότητας που ακολουθεί. Πίσω μας 
αφήναμε πολλά πράγματα που θα 
θέλαμε να κάνουμε. Ίσως σε μια 
άλλη εξόρμηση. Ανακαλύψαμε 
πράγματα για τον εαυτό μας και 
τους άλλους. Γίναμε πλουσιότεροι 
ή όπως αλλιώς λένε σοφότεροι. Στη 
διάσχισή μας αυτή, κάναμε πάνω 
από 100 ορειβατικά χιλιόμετρα, 
περίπου 7.000 μέτρα υψομετρικής, 
περπατήσαμε σχεδόν 40 ώρες. Ένα 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Πράγματι, φαίνεται ότι η σημερινή 
ελληνική κοινωνία έχει συνειδη-
τοποιήσει την επιβάρυνση που 
επιφέρει το κάπνισμα στη δημόσια 
υγεία, για αυτό και το μέτρο της 
απαγόρευσης είχε θετική ανταπό-
κριση από τους Έλληνες. Ωστόσο, 
τα ποσοστά του καπνίσματος στη 
χώρα μας παραμένουν σε εντυπω-
σιακά υψηλά επίπεδα. Πρόσφατη 
έρευνα ανέδειξε την χώρα μας 
πρώτη σε ποσοστό καπνιστών σε 
σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού 
42% των Ελλήνων δήλωσαν μό-
νιμοι καπνιστές. Αναρωτιέται, λοι-
πόν, κανείς τι είναι αυτό συντηρεί 
την συνήθεια αυτή τόσο δημοφιλή; 
Για ποιο λόγο σήμερα, οι άνθρωποι 
συνεχίζουν να καπνίζουν τη στιγ-
μή που γνωρίζουν πλέον ξεκάθαρα 
ότι επιβαρύνουν σοβαρά την υγεία 
τους; Και πώς η κοινωνία συμβάλ-
λει στη συντήρηση αυτής της επι-
κίνδυνης συνήθειας;

Η κοινωνική εικόνα του καπνού 
έχει με επιμέλεια διαμορφωθεί 
μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, τη διαφήμιση και τον κινη-
ματογράφο. Οι καπνοβιομηχανίες, 
προκειμένου να προωθήσουν το 
προϊόν τους, δημιούργησαν μια 
ολόκληρη κουλτούρα του καπνί-
σματος. Η κουλτούρα αυτή περι-
λαμβάνει πολύ συγκεκριμένα μη-
νύματα που συνδέουν το κάπνισμα 
με τον δυναμισμό, την ανεξαρτη-
σία, την γοητεία, την σεξουαλικό-
τητα,την επιτυχία και τον πλούτο. 
Οι ταινίες πρόβαλλαν το τσιγάρο 
ως απαραίτητο «αξεσουάρ» δυνα-
τών και γοητευτικών ανδρών που 
οδηγούν ακριβά αυτοκίνητα και 

έχουν πάντα στο πλευρό τους μια 
εντυπωσιακή γυναίκα. Η εικόνα 
του επαναστατημένου και γοητευ-
τικού ζεν πρεμιέ συμπεριλάμβανε 
πάντα το αργό άναμμα ενός τσιγά-
ρου. Οι διαφημίσεις βρίθουν από 
πανέμορφα μοντέλα που απολαμ-
βάνουν ένα τσιγάρο Με αυτό τον 
τρόπο, οι βιομηχανία του καπνού 
κατόρθωσε να επιβάλλει την θετική 
αξιολόγηση του τσιγάρου από την 
κοινωνία, αφού στη συνείδηση του 
ατόμου δεν καταγραφόταν ως κάτι 
αρνητικό αλλά ως μια συνειδητή 
επιλογή ενός «δυναμικού» τρόπου 
ζωής. 

Η πρόσφατη αλλαγή της κοινωνίας 
απέναντι στο κάπνισμα δημιούργη-
σε, ωστόσο, ένα διαφορετικό κλίμα 
απέναντι στο τσιγάρο. Η ξεκάθαρη 
στροφή του σύγχρονου ανθρώπου 
προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής 
καθρεφτίζεται σήμερα και στα σύγ-
χρονα μέσα ενημέρωσης, τη δια-
φήμιση και τον κινηματογράφο. Ο 
υγιεινός και εναλλακτικός τρόπος 
ζωής είναι πλέον η γενική τάση 
και για αυτό το κάπνισμα άρχισε 
συστηματικά να χάνει έδαφος στην 
έως τώρα προβολή του ως επιθυ-
μητός τρόπος συμπεριφοράς. Στον 
κινηματογράφο της τελευταίας δε-
καετίας οι καπνιστές είναι όλο και 
πιο συχνά οι αντιήρωες, οι κακοί 
ή περιθωριακοί, ενώ σπανιότερα 
βλέπει κανείς τσιγάρο στο στόμα 
των γοητευτικών πρωταγωνιστών. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ΜΜΕ και 
ο κινηματογράφος σταμάτησαν 
να ενισχύουν το κάπνισμα. Οι κα-
πνοβιομηχανίες προσαρμόστηκαν 
στα νέα δεδομένα και αναζήτησαν 
νέους τρόπους να απευθυνθούν 

στους αγοραστές. Μια προσεκτική 
ανασκόπηση φανερώνει ότι το κά-
πνισμα μπορεί να μην είναι πλέον 
η κυρίαρχη τάση, είναι όμως «η 
επιλογή εκείνων που ζουν τη ζωή 
με ένταση και αυθορμητισμό, χωρίς 
να αγωνιούν για το αύριο». Πολλές 
τηλεοπτικές σειρές και κινηματο-
γραφικές ταινίες προβάλλουν το 
κάπνισμα ως μια γλυκιά, χαριτω-
μένη αδυναμία των πρωταγωνι-
στών, ένα γοητευτικό «ψεγάδι» 
στην τελειότητά τους. Οι σημερινοί 
πρωταγωνιστές των διαφημίσεων 
συνεχίζουν να καπνίζουν την ίδια 
στιγμή που κάνουν ιστιοπλοΐα και 
εναλλακτικά σπορ, ενώ στο προφίλ 
του καπνιστή προστέθηκε η άθλη-
ση και η φυσική ζωή. Οι διαφημί-
σεις απευθύνονται σήμερα κυρίως 
στους νέους, οι οποίοι ανησυχούν 
λιγότερο για την υγεία τους και 
θέλουν να ζήσουν το εδώ και το 
τώρα, δοκιμάζοντας τα όριά τους. 
Γι’ αυτό και το κάπνισμα παραμένει 
δημοφιλές στους νέους και κυρίως 
τους εφήβους. 

Το τσιγάρο δέχτηκε πλήγμα και 
χρεώθηκε τις καταστροφικές συνέ-
πειες στην υγεία. Η κοινωνία φαί-
νεται πως έχει αρχίσει να αντιλαμ-
βάνεται τις πραγματικές διαστάσεις 
του προβλήματος και έχει δείξει 
θετική ανταπόκριση προς αυτή 
την κατεύθυνση. Το τσιγάρο, όμως, 
δεν έχει πάψει να προβάλλεται ως 
συμπεριφορά δυναμισμού και ανε-
ξαρτησίας. Και σ’ αυτό τα ΜΜΕ και 
ο κινηματογράφος θα συνεχίζουν 
να παίζουν τον ρόλο τους. 

Βασιλική Ντούμου, Ψυχολόγος

Κάπνισμα και Κοινωνία, 
μια δυναμική σχέση
Τον Ιούλιο του 2009, η ελληνική κοινωνία υποδέχτηκε το νόμο της απαγόρευσης του κα-
πνίσματος. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την θεσμική έκφραση μιας συνεχιζόμενης αλλαγής της 
στάσης του κοινωνικού συνόλου απέναντι στην βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος που προ-
έκυψε μετά από μακροχρόνιες πολιτικές ενημέρωσης και συστηματικές έρευνες για τη σχέση 
καπνίσματος και υγείας. 

saoo-22.indd   13 9/23/09   10:49:58 PM



14

ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 24.08.09
Πρώτη μέρα ξεκινάμε από Τρίπολη για τα βουνά 
της Πίνδου. Οι στόχοι μας είναι το Μαυροβούνι, 
Αυγό, Βασιλίτσα και Σμόλικας. Η ομάδα μας συ-
μπληρώνει μια εντεκάδα και ο οδηγός μας δώδε-
κα! Ο καιρός ανεβαίνοντας βόρεια, όλο και συν-
νεφιάζει... Κατασκηνώνουμε στο χωριό Μηλιά, 
λίγο πιο πριν είναι η θέση Φυτώριο, από την 
οποία αύριο θα ξεκινήσουμε την πορεία μας στο 
Μαυροβούνι και την Βάλια Κάλντα. Καταιγίδα 
στο χωριό - καφές στο καφενείο. Επίσκεψη στην 
βαλσαμωμένη αρκούδα του χωριού!
 

ΤΡΙΤΗ | 25.08.09
Πρωινό ξεκίνημα για την κορυφή Φλέγγα. Το 
βουνό είναι γεμάτο από χτυπημένα από κεραυ-
νούς δέντρα - βιαζόμαστε, ο ουρανός είναι καθα-
ρός αλλά πρόκειται να κλείσει μετά...Βλέπουμε 
την τεχνητή λίμνη του Αώου και άγρια άλογα 
να βόσκουν. Λίγο πριν το μεσημέρι είμαστε στην 
κορυφή. Κατεβαίνουμε στις Λίμνες Φλέγγα - 
φωτογραφίζουμε τους χαριτωμένους τρίτωνες. 
Συνεχίζουμε στο Αρκουδόρεμα, μέσα στο δάσος, 
στην καρδιά της Βάλια Κάλντα ή αλλιώς της 
Ζεστής Κοιλάδας. Κουραστικός χωματόδρομος 
στα Κόκκινα Πεύκα, στην θέση Σαλατούρα 
Σταυρού έχουμε το ραντεβού μας με το λεωφο-
ρείο. Μας περιμένει το χωριό Περιβόλι όπου θα 
διανυκτερέυσουμε. Τελικά δεν έβρεξε...Πρόβειο 
κοντοσούβλι για όλους. 

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.08.09
Καφές στο ύπαιθρο. Ανέβασμα στην κορυφή 
Αυγό (2.177μ.), πίσω μας κοπάδια αιγοπρό-
βατα με Ηπειρώτικα τσοπανόσκυλα - τι φόβος 
και αυτά. Το κολωνάκι της κορυφής βρίσκεται 
κτισμένο πάνω σ’ ένα δυσπρόσιτο παρατηρη-
τήριο...Μόνο ο Χρήστος βγάζει φωτογραφίες μ’ 
αυτό, άλλωστε κατέχει κάτι από αναρρίχηση. Σε 
λίγο καταφθάνει και μια παρέα από την Αθήνα. 
Χαιρετούρες κ.λ.π.,κ.λ.π. Κατεβαίνουμε σε σημα-
δεμένο μονοπάτι στο χωριό Βοβούσα. Το διασχί-
ζει ο ποταμός Αώος, υπάρχει μια υπέροχη γέ-
φυρα και ένας καλός ταβερνιάρης. Το απόγευμα 
ξεκουραζόμαστε στις όχθες του ποταμού, άλλοι 
κάνουν μπάνιο.

Κείμενο: Χρήστος Μαλής
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ΠΕΜΠΤΗ | 27.08.09
Από το χωριό Αβδέλα ξεκινάμε για την Βασιλίτσα. 
Πιο μαλακό βουνό, περισσότερο γυμνό - οι όγκοι 
διαγράφονται καθαρά, η κορυφή ευδιάκριτη από τις 
πρώτες ώρες. Στην κορυφή υπάρχουν ταμπέλες ότι 
πρόκειται για οικολογικό πάρκο και απαγορεύεται 
η βόσκηση - όχι όμως και ένας σύντομος υπνάκος! 
Έχει αεράκι, η κατάβαση είναι ομαλή, πέφτουμε στο 
έρημο τώρα χιονοδρομικό κέντρο. Λεωφορειάδα 
έως την Σαμαρίνα σε υψόμετρο 1.500μ. Η υπόλοιπη 
μέρα έχει περιήγηση του χωριού, φωτογραφίες τα 
μαντάνια, τις εκκλησίες των προηγούμενων αιώνων, 
τα άλογα μέσα στο χωριό...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.08.09
Από την Σαμαρίνα ξεκινά μονοπάτι προς την κορυ-
φή του Σμόλικα. Κάθε 20μ. και ταμπέλα! Απαιτητική 
πορεία, άλλο βουνό σήμερα. Περισσότερες πέτρες, 
μεγαλύτερη κλίση, περάσματα που θέλουν προσοχή. 
Περνάμε το δάσος, βγαίνουμε στην αλπική ζώνη του 
βουνού. Η πρώτη κορυφή που συναντάμε, η Μοσιά. 
Οι μισοί την επισκέπτονται, οι άλλοι μισοί παίρνουν 
μιαν ανάσα. Προχωράμε στη θέση Λαιμός, βλέπουμε 
χιονούρες και αλπικά λιβάδια. Ανεβαίνουμε στην κο-
ρυφή σε υψόμετρο 2.637μ. Η δεύτερη ψηλότερη της 
Ελλάδας. Γράφουμε τα ονόματά μας. Πέρσι Όλυμπος 
- φέτος Σμόλικας. Κατέβασμα στην Δρακολίμνη του 
Σμόλικα στα 2.150μ. Μπαίνουμε στο δάσος, το μέρος 
είναι γεμάτο μανιτάρια. Στις τέσσερις το απόγευμα 
φθάσαμε στο καταφύγιο. Μας περιμένουν. Ήσυχη 
νύχτα, χαζεύουμε τ’ άστρα, προσπαθούμε να πιάσου-
με κανά σταθμό στο ράδιο...Ύπνος νωρίς.

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.08.09
Πρωί - πρωί ξεκινάμε κατέβασμα προς το χωριό 
Παλαιοσέλλι. Στο δρόμο μας χάνουμε το μονοπάτι 
αλλά συναντάμε ένα κοπάδι αγριογούρουνα!!! Και 
έναν λαγό πιο κάτω...Κι αν ήμασταν κυνηγοί κά-
ποτε, τώρα απλά περπατάμε, θαυμάζουμε τη φύση, 
έτσι απλά! Στο χωριό υπάρχει μια εκκλησία στραβή 
όσο και ο πύργος της Πίζας. Η Αγία Παρασκευή. 
Μπαίνεις μέσα και ζαλίζεσαι. Το τέμπλο της εί-
ναι υπέροχο όμως. Γυρίζουμε Τρίπολη. Στάση στο 
Μέτσοβο - κόσμος, βουή, τουρισμός, πολιτισμός. Στο 
δρόμο μας φάγαμε και ένα αρνί ψητό - χορτάσαμε 
ψυχικά! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009/Β’

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10/2009
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Αλωνίσταινα και Βυτίνα - Υπεύθυνος: Χωματάς Θ., 
Καραμήτζος Δ. - Αναχώρηση: 3μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/2009
ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΞΑΝΑΣΦΥΡΙΖΕΙ
Ελάτε να ξαναζήσουμε τον εκσυγχρονισμένο 
σιδηρόδρομο στην όμορφη διαδρομή Τρίπολη - Παρθένι 
- Ελαιοχώρι - Αχλαδόκαμπος - Ανδρίτσα. Υπέροχη 
πορεία στην καταπράσινη χαράδρα της Ανδρίτσας. 
Ώρες 2 και 3, Κατηγορία Α’ και Β’. 
Αρχηγοί: Παπαδόπουλος Τ., Καλογεροπούλου Σπ., 
Φιλιπποπούλου Κ., Μπιρμπίλης Γ. 
Αναχώρηση: 7π.μ. (Σιδ. Σταθμός).

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2009
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Οροπέδιο Ρούχοι - Ρέμα Αγίας Αικατερίνης.
Υπεύθυνοι: Καλαμούτσου Β., Παπαδόπουλος Τ.
Αναχώρηση: 8π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2009
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «HOME»
Υπεύθυνοι: Καραμήτζος Δ., Τυράσκη Ρ. 
Εντευκτήρια ΣΑΟΟ 8μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2009
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ-ΑΙΝΤΙΝΗΣ
Υπέροχη διάσχιση του ελατοδάσους από Καρδαρά έως 
Ροεινό με ταυτόχρονη σηματοδότηση του μονοπατιού
Ώρες 4:30 και 7:00  Κατηγορία Α+ και Β+.
Αρχηγοί: Βλαχόπουλος Π., Δεληγιάννης Αγγ., 
Ζαφειροπούλου Ι., Χαραλαμπόπουλος Μ.
Αναχώρηση: 8π.μ.

Σάββατο 31/10/2009
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Χαράδρα Λουσίου από Δημητσάνα έως Ι.Μ. Φιλοσόφου.
Υπεύθυνοι: Βλάχος Κ., Κούκλη Α. - Αναχώρηση: 7π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/2009
ΧΕΛΜΟΣ-ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ (1873 M.)
Περιπλάνηση στα δάση του Φενεού και της λίμνης 
Δόξας - Ο γύρος της λίμνης - Ανάβαση στην Ι.Μ. Αγ. 
Γεωργίου Φενεού.
Ώρες 5 και 3 κατηγορία Β’ και Α’
Αρχηγοί: Παυλής Αντ., Μαλής Χρ., Προκόπου Χρ., 
Παρασκευοπούλου Τασ. Αναχώρηση: 7π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11/2009
«Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ»
1) Ομιλία και προβολή από τον κ. Νίκο Πέτρου,Πρόεδρο 
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
2) «Τα μονοπάτια του Μαινάλου» 
Παρουσίαση - Προβολή.
Εντευκτήρια ΣΑΟΟ 7:00μ.μ.
Υπεύθυνοι: Δέδες Ν., Καραματζάνη Ρ., 
Χαραλαμπόπουλος Τ., Παπαγεωργάκη Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2009
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΑΜΙΤΑ
Ο ΣΑΟΟ με την Ε.Ε.Π.Φ. και τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αραχαμιτών - Υπεύθυνοι: Μαλής Χρ., Κόλλια Ι., 
Φιλιπποπούλου Κ., Εμπορίδου Αλ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2009
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Ροεινό-Καρδαράς - Υπεύθυνοι: Παυλής Α., Ψυχάρης Χρ. 
Αναχώρηση: 1μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-22/11/2009 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ένα άγνωστο αλλά θαυμάσιο βουνό ανάμεσα Αγόριανη, 
Αράχωβα, Δελφούς και Γραβιά.
Ώρες 6 και 9, Κατηγορία Α+ και Β+
Υπεύθυνοι: Χαρμπής Π., Κωστόπουλος Σ., Μακρής Στ., 
Μαρκαντές Χρ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2009
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Χαράδρα Λουσίου από Ι.Μ. Φιλοσόφου - 
Αρχαία Γόρτυνα
Υπεύθυνοι: Δέδες Ν., Βλάχος Κ.
Αναχώρηση: 7π.μ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12/2009
«Η δύναμη της ορειβατικής ομάδας από την αντίθεση 
στη σύνθεση». Ομιλήτρια Ντούμου Βασιλική - 
Ψυχολόγος - Εντευκτήρια ΣΑΟΟ 7:00μ.μ.
Υπεύθυνοι: Καραμάνης Π., Παπαγεωργάκη Β.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12/2009
ΠΑΡΝΩΝΑΣ
Διάσχιση από τη χαράδρα του Τάνου (Κανέλια) στη 
Ρούσσα Πέτρα-Ρούσσα Ράχη-Κατουνάρι - Στραβοράχη
Ώρες 4 και 6, Κατηγορία Α’ και Β+ - Αρχηγοί: Ντούμος 
Π., Καραματζάνης Π., Ρεκούμη Π., Χωματάς Θ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12/2009
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Στεμνίτσα - Κουρνόβρυση - Σαβράκου και ανίχνευση 
προς Ροσκίτσα - Υπεύθυνοι: Χαρμπής Π., Μαλής Χρ.
Αναχώρηση: 7π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-20/12/2009 
ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Ανάβαση από Μαγγανιάρη στο καταφύγιο όπου και η 
διανυκτέρευση - Ώρες 2.30’ Κατηγορία Α.
Ανάβαση στην κορυφή Προφήτης Ηλίας 2407m. 
Ώρες 6, κατηγορία Β+.
Αρχηγοί: Αλειφερόπουλος Γ., Σκιαδάς Λ., Σιάννας Θυμ., 
Μπουζέτος Θ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/2009
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Υπεύθυνοι: Κούκλη Αν., Μπουζέτος Θαν., 
Λαγογιάννης Ν.

3-4-5-6/1/2010
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Αναβάσεις στο Μιτσικέλι 1810m. και στον Τόμαρο 
1974m. Περιήγηση στα σπήλαια, τα Κέρινα, τη Δωδώνη, 
το Νησάκι της Λίμνης και Πανόραμα Ζαγοριού
Διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα.
Υπεύθυνοι: Χαρμπής Παν., Ζαχαριάς Κ.,
Παπαπαναγιώτου Θ., Δεδούση Ελ., Τζάθα Β.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1/2010
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Βυτίνα - Χαράδρα ποταμού Μυλάοντα - Μεθύδριο.
Υπεύθυνοι: Καραματζάνης Π., Γκάβρος Η.
Αναχώρηση: 8π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1/2010
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ
Διάσχιση και εγκαίνια ενός υπέροχου διανοιγμένου και 
σηματοδοτημένου μονοπατιού.
Κοινή πορεία με τον ΕΟΣ Σπάρτης και ΕΟΣ Αχαρνών.
Ώρες πορείας 5 και 8 - Κατηγορία Α+ και Β+.
Αρχηγοί: Δέδες Ν., Ντούμου Α., Μανδρώνη Δ., 
Τάρλα Ξ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2/2010
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΑΟΟ
Υπεύθυνοι: Κούκλη Α., Μπουζέτος Θ., Λαγογιάννης Ν., 
Αλειφερόπουλος Γ., Μπιρμπίλης Γ., Οικονομοπούλου Β.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

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.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 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. ∆ήλωση 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.

17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
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Το όρος Μαίναλον με έκταση 
700.000 στρέμματα, αποτελεί έναν 
από τους πλέον εκτεταμένους 
ορεινούς όγκους της Ελλάδος. Η 
απίστευτη εναλλαγή των τοπίων 
και των οικοτόπων του (δάση, κο-
ρυφές, ξέφωτα, δολίνες, οροπέδια, 
ποτάμια, φαράγγια, ορεινοί λειμώ-
νες κλπ.), το πολυδαίδαλο αλλά 
ήπιο ανάγλυφο, σε συνδυασμό 
με τον πολιτισμό και την διαχρο-
νική αγωνιστική παράδοση των 
Αρκάδων, αποτελούν έναν μονα-
δικό πόλο αναψυχής, πολιτισμού 
και οικολογικής ευαισθητοποίη-
σης. Από τον περιηγητή Παυσανία 
έως τις μέρες μας τα μονοπάτια 
αποτελούσαν μοναδικό δίκτυο 

κυκλοφορίας, οικονομικών και 
κοινωνικών επαφών. Ολόκληρα 
χωριά συμμετείχαν στη διάνοιξη 
και συντήρηση μονοπατιών και 
μουλαρόδρομων για την ανθρώ-
πινη επικοινωνία, την πρόσβαση 
στα ορεινά βοσκοτόπια και τα χει-
μαδιά. Με τα μάτια της φαντασίας 
μας μπορούμε να αναπλάσουμε τη 
σκληρή τους ζωή κόντρα στα στοι-
χεία της φύσης, την απλότητα και 
την αυθεντικότητα του βίου τους, 
πάντα δίπλα και μέσα σ’ αυτή.
Να συγκρίνουμε και να εκτιμή-
σουμε το μόχθο, τις αγωνίες και 
τους αγώνες αυτών των ανθρώ-
πων, που στο κάτω-κάτω ήταν οι 
γιαγιάδες και οι παπούδες μας.

Ίσως τότε συνειδητοποιήσουμε τα 
αδιέξοδα που στήνει ο τεχνολο-
γικός πολιτισμός και η απληστία, 
όταν χάνουμε το μέτρο που επι-
βάλλει η φύση, όταν λησμονούμε 
τις ρίζες και τις πολιτισμικές μας 
καταβολές.
Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός 
δικτύου ορεινής πεζοπορίας στο 
Μαίναλο, αποτελούσε από την 
ίδρυση του ΣΑΟΟ, το 1998, έναν 
σημαντικό στόχο. Πιστεύουμε ότι 
ένα λειτουργικό δίκτυο μονοπα-
τιών αποτελεί μοχλό ανάπτυξης 
της ορειβασίας ως πολιτιστικού 
αγαθού, και ταυτόχρονα μια συμ-
βατή προς το περιβάλλον και τις 
αξίες του οικοτουριστικής δρα-
στηριότητας. Η ολοκληρωμένη 
λειτουργία αυτού του μοντέλου 
ήπιας ανάπτυξης στην ορεινή 
Αρκαδία, μπορεί να αποτελέσει 
ένα φίλτρο μιας εναλλακτικής 
οπτικής στα μάτια της τοπικής 
κοινωνίας. Ίσως διακρίνουμε τότε 
ότι προστατεύοντας τα οικοσυ-
στήματα και τα τοπία των βουνών 
μας από την ατελέσφορη δόμηση 
και αστικοποίηση, βελτιώνουμε 
την επισκεψιμότητα ποιοτικά 
και ποσοτικά. Και η δυνατότητα 
μιας απολαυστικής πεζοπορίας 
μέσα στα υπέροχα μονοπάτια μιας 
αμόλυντης άγριας φύσης, έχει 
ανεκτίμητη συμβολή σ’ αυτή την 
σωτήρια συνειδητοποίηση.
Επιπλέον, μια τέτοια δραστηριό-

ΒΥΤΙΝΑΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΝΘΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΕΔΚΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών - Οικολόγων (ΣΑΟΟ)
(Εντοπισμός-Διάνοιξη-Καθαρισμός-Σηματοδότηση-Αποτύπωση σε χάρτες και GPS)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΜΑΙΝΑΛΙΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΩΝ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
1. Βλαχέρνα - Βυτίνα - Μεθύδριο  - Πυργάκι - Ποταμός Μιλάοντας - 
Ελάτη - Ροσκίτσα - Στεμνίτσα | Μήκος: 45km | Χρόνος: 17 ώρες

2. Λεβίδι - Οστρακίνα - Αλωνίσταινα - Κανελάκια - Ζυγοβίστι - 
Δημητσάνα - Χαράδρα Λουσίου - Αλφειός | 
Μήκος: 60km | Χρόνος: 25 ώρες

3. Καρδαράς - Αϊντίνης - Ροεινό - Ρουπάκι - Πιάνα - Αρκουδόρεμμα 
- Ραπούνι - Λυκόχια | Μήκος: 40km | Χρόνος: 15 ώρες

4. Τρίπολη - Σιλίμνα - Ποταμός Ελισσών - Μανταίικα - Χρυσοβίτσι - 
Αρκουδόρεμμα - Λιμποβίσι - Καμπέας - Βαλτεσινίκο | Μήκος: 55km | 
Χρόνος: 20 ώρες

Σύνολο: 200km x 2 κατευθύνσεις = 400km
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τητα θα αυξήσει την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια σε εκα-
τοντάδες ελληνικούς και ευρωπαϊκούς ορειβατικούς και φυ-
σιολατρικούς συλλόγους αλλά και μεμονωμένους πεζοπόρους 
μειώνοντας τις πιθανότητες μιας απρόβλεπτης περιπλάνησης 
ή ατυχήματος. Ταυτόχρονα, προσφέρεται η δυνατότητα γρή-
γορης πρόσβασης διασωστικών μέσων, αλλά και πεζοπόρων 
τμημάτων πυροπροστασίας.
Για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων, το Δ.Σ. του 
Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών-Οικολόγων από τις αρχές του 
2009 προχώρησε στο σχεδιασμό, εντοπισμό, διάνοιξη, καθα-
ρισμό και σηματοδότηση ενός δικτύου τεσσάρων αλληλοτε-
μνόμενων μονοπατιών συνολικού μήκους 400 χιλιομέτρων 
που διασχίζουν ολόκληρο το βουνό. Η προσπάθεια αυτή που 
γίνεται σε εθελοντική καθαρά βάση, με ίδια μέσα και πόρους 
του συλλόγου και των μελών του, έχει την υποστήριξη της 
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αρκαδίας που παρα-
χωρεί σταδιακά όλο το υλικό σηματοδότησης.
Ένα σημαντικό έργο οικοτουρισμού και ταυτόχρονης προστα-
σίας της φύσης επιτελείται στην Αρκαδία με ελάχιστο κόστος, 
χάρη στην επαγγελματικού τύπου δράση των μελών ενός ερα-
σιτεχνικού σωματείου με τη στήριξή του από τους δήμους του 
τόπου μας.
Έργο που τελικά θα λειτουργήσει προς όφελός τους με την 
κατάλληλη προβολή, συντήρηση και διαχείριση του, αποτε-
λώντας μία βασική οικοτουριστική υποδομή του υπό ίδρυση 
Εθνικού Πάρκου Μαινάλου.
Ήδη με τη συμμετοχή 30 και πλέον μελών του ΣΑΟΟ που 
όλο και αυξάνονται, έχουν υλοποιηθεί τμήματα συνολικού 
μήκους 80 χιλιομέτρων. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν 
ολοκληρωθεί 180 Km και... μονοπατιών. Θα ακολουθήσει η 
τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων και χαρτών στις πλατείες 
των χωριών και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, χάρτη και 
ίχνους GPS προς χρήση του κοινού.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΤΕΔΚΑ για τη στή-
ριξη τους, του φίλους συνορειβάτες από διάφορους συλλόγους 
της Πελοποννήσου και της Αθήνας για την παροχή της εμπει-
ρίας και την ενεργό συμμετοχή τους. 
Καλούμε όλους αυτούς και τα περισσότερα από 200 ορειβατικά 
σωματεία της χώρα μας να έρθουν να απολαύσουν τα υπέροχα 
τοπία του Μαινάλου, περπατώντας στα ασφαλή μονοπάτια του.

Το Δ.Σ. του ΣΑΟΟ
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Η τάξη μας φέτος ασχολήθηκε 
με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
«Διαδρομές στα όρη της Αρκαδίας» 
με υπεύθυνους καθηγητές την 
κ. Τζανή και τον κ. Σκιαδά. Στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος 
την Τετάρτη 8/4/2009 πραγματο-
ποιήσαμε ημερήσια επίσκεψη στο 
όρος Μαίναλο. Σκοπός μας ήταν να 
γνωρίσουμε το αρκαδικό αυτό βου-
νό περπατώντας το, να έρθουμε σε 
επαφή με τη φύση, να την εξερευ-
νήσουμε και να την αγαπήσουμε. 
Χρειαστήκαμε τη συνεργασία του 
Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών 
και Οικολόγων, μέλη του οποίου, 
πρόθυμα μας συνόδευσαν στην 
περιήγησή μας. Βοηθός μας και η 
κ. Κούκλη, καθηγήτρια του σχο-
λείου μας και μέλος του Σ.Α.Ο.Ο. 

Ξεκινήσαμε από νωρίς με λεωφο-
ρείο, μέσα στο οποίο κ. Θ. Χωματάς 
συζήτησε μαζί μας για το βουνό, 
για το δάσος, την αξία και τη χρη-
σιμότητά του αλλά και τους κινδύ-
νους που το απειλούν. Κατεβήκαμε 
από το λεωφορείο λίγο μετά τον 
Καρδαρά. Ακολουθήσαμε ένα αρκε-
τά δύσβατο μονοπάτι που διέσχιζε 
ένα δάσος από έλατα. Συχνά τα 
άτομα του Συλλόγου που ήταν μαζί 
μας σταματούσαν για να μας εξη-
γήσουν τι βλέπαμε. Εντυπωσιακά 
ήταν τα ίχνη των ζώων του δά-
σους. Αργότερα προσπαθήσαμε, 
μέσα στην πυκνή βλάστηση, να 
εντοπίσουμε ένα αιωνόβιο έλατο 
300 ετών. Οι κόποι μας ανταμεί-
φθηκαν- ο τεράστιος κορμός του, 
από τον οποίο ξεκινούν πολλά μι-

κρότερα κλαδιά, ήταν εντυπωσια-
κός. Αναμφισβήτητα το πιο εκθαμ-
βωτικό σημείο της διαδρομής ήταν 
η θέα από την κορφή του βουνού. 
Οι απέραντοι κάμποι, αλλά και τα 
σπίτια της πόλης μου, χτισμένα το 
ένα τόσο κοντά στο άλλο, έκοβαν 
την ανάσα. Έχοντας ολοκληρώσει 
την τετράωρη πορεία μας, πήραμε 
το δρόμο της επιστροφής. Μέσα 
από αυτήν την περιήγηση κερδίσα-
με πολλά. Σίγουρα ήταν μια μονα-
δική εμπειρία που θα έπρεπε όλοι 
να δοκιμάσουν. 

Μ. Σώτηρα

«Μαθητικές Ανησυχίες»
Η εφημερίδα του 3ου 
Γυμνασίου Τρίπολης

Φύλλο 2ο. 1ος- 5ος /2009.

Ένας από τους στόχους του ΣΑΟΟ είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, η 
οποία μπορεί βέβαια να επιτευχθεί μόνο μέσα από την άμεση επαφή με τη φύση. Έτσι, όταν η κ. Τζανή, 
υπεύθυνη του περιβαλλοντικού προγράμματος «Διαδρομές στα όρη της Αρκαδίας» στο σχολείο που ερ-
γαζόμουν μου ζήτησε να μεσολαβήσω ώστε να οργανώσουμε μια εξόρμηση στο Μαίναλο για τα παιδιά, 
με χαρά διαβίβασα το αίτημά της στο Δ.Σ του συλλόγου, τα μέλη ανταποκρίθηκαν με χαρά κι έτσι με 
συνοδούς το Θανάση, τον Παναγιώτη και το Γιάννη, ζήσαμε την ξεχωριστή εμπειρία της πεζοπορίας στο 
ελατοδάσος του Μαινάλου με συντροφιά είκοσι 14χρονους μαθητές. Η μαθήτρια Μαρία Σώτηρα περιγρά-
φει την εμπειρία αυτή στο άρθρο της, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του σχολείου της.

Α. Κούκλη

Εξόρμηση Σχολείων στο Μαίναλο
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Στην εποχή μας η βιοποικιλότητα χάνεται με πρωτο-
φανή ρυθμό, η κλιματική αλλαγή καλπάζει, ενώ ταυ-
τόχρονα η πίεση για επιπλέον παραγωγή ενέργειας 
ολοένα αυξάνεται. Έτσι, η παραγωγή ενέργειας από 
ανεμογεννήτριες, ήταν φυσικό να γίνει δεκτή από 
την παγκόσμια κοινότητα με υψηλές προσδοκίες. 

Ωστόσο σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι τα αιολικά πάρκα 
(Α/Π) επιφέρουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και 
την άγρια ζωή, επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές, 
ενώ, το σημαντικότερο από όλα, η αποτελεσματικότητά 
τους στη συμβολή της άμβλυνσης του φαινομένου του 
θερμοκηπίου αμφισβητείται σοβαρά με καλά θεμελιωμένα 
επιχειρήματα. 
Οι καταγεγραμμένες έως τώρα επιπτώσεις των Α/Π, ιδιαί-
τερα οι σωρευτικές (όπως προκύπτουν από την κατασκευή 
και λειτουργία πολλών πάρκων σε μια χωρική αλληλουχία) 
είναι οι ακόλουθες:
Καταστροφή / υποβάθμιση οικοτόπων, εδαφών και πετρω-
μάτων λόγω σκαπτικών εργασιών και κίνησης βαρέων 
οχημάτων. 
Μείωση των πληθυσμών των αρπακτικών, κυρίως, 
πουλιών (περισσότερα στη διεύθυνση http://www.
ornithologiki.gr/gr/politiki/wind_effects.php.) 

Τα αιολικά πάρκα και οι επιπτώσεις τους

Κείμενο: Μαρία Αναγνωστοπούλου, Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος 
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Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πουλιά 
(αλλά και οι νυχτερίδες) από την τοποθέτηση και λει-
τουργία Α/Π είναι τριών κυρίως κατηγοριών: 
α) άμεση θανάτωση λόγω πρόσκρουσης στα πτερύγια 
του δρομέα και στα υπέργεια καλώδια μεταφοράς 
ρεύματος 
β) άμεση απώλεια ενδιαιτημάτων και 
γ) εκτοπισμός λόγω όχλησης - έμμεση απώλεια ενδι-
αιτημάτων

Οι απόκρημνες βραχώδεις κορυφές είναι βιότοποι 
αρπακτικών πουλιών που θανατώνονται στις ανε-
μογεννήτριες και το χειρότερο, εκτοπίζονται από την 
ευρύτερη περιοχή λόγω της «συμπεριφοράς αποφυ-
γής» που αναπτύσσουν. Οι έτσι κι αλλιώς μικροί και 
ευάλωτοι πληθυσμοί τους συρρικνώνονται, ιδιαίτερα 
όταν διαδοχικοί στο χώρο βιότοποι ή και ολόκλη-
ρα μεταναστευτικά περάσματα, έχουν καταληφθεί. 
Προσπάθειες που έγιναν να μειωθεί η επίπτωση αυτή 
με αλλαγές στα δομικά χαρακτηριστικά ή την τοποθέ-
τηση στο χώρο των ανεμογεννητριών, δεν απέδωσαν 
αξιόπιστα συμπεράσματα. Οι πάσης προέλευσης ερευ-
νητές ομόφωνα προτείνουν να μην εγκαθίστανται 
Α/Π σε περιοχές σημαντικές για τα πουλιά.

Κατακερματισμός οικοτόπων λόγω διάνοιξης οδικού 
δικτύου. Αυξημένη πρόσβαση σε προηγουμένως δυ-
σπρόσιτες ή απρόσιτες περιοχές (όχληση, διευκόλυν-
ση παράνομων δραστηριοτήτων).

Υποβάθμιση αισθητικής τοπίου, εκμηδένιση φυσικό-
τητας του τοπίου, μετατροπή του φυσικού τοπίου σε 
βιομηχανικό, με ύψη ανεμογεννητριών που υπερ-
βαίνουν τα 120, 140, 160, ακόμη και τα 180 μέτρα 
και με επιφάνεια σάρωσης δρομέα όσο ένα γήπεδο 
ποδοσφαίρου. 

Θόρυβος και υπόηχοι. Επιτρέπεται η εγκατάσταση 
Α/Π σε απόσταση 500μ από τους οικισμούς, ενώ ο 
θόρυβός τους (ως και εκκωφαντικός επί τόπου, ρυθ-
μικός βόμβος μακρύτερα) ακούγεται μέχρι και στα 
2000μ τις ήσυχες νύχτες. 

Ρυθμική εναλλαγή σκίασης/φωτός από τις κινούμενες 
ανεμογεννήτριες), αισθητή ως 500μ.

Προβλήματα υγείας σε κατοίκους της περιοχής, 
που προκαλούνται από τα 4, 5, και 6 ανωτέρω. 
Αναφέρονται συχνά: ναυτία, διαταραχές ύπνου, 
εκνευρισμός, πονοκέφαλοι, επιδείνωση ασθενών με 
επιληψία, κ.λπ. Είναι αξιοπερίεργο το ότι δεν πραγμα-
τοποιούνται σχετικές μελέτες από επίσημους φορείς, 
παρά την πληθώρα των καταγγελιών. 

Απειλή για την τουριστική ανάπτυξη. Φορείς χωρών 
ή περιοχών που βασίζονται στο φυσικό τους τοπίο για 

την προσέλκυση τουρισμού προβλέπουν πτώση αυτού 
ως και 25 με 30% σε σχετικές μελέτες. 

Πτώση της τιμής των ακινήτων. Οι επενδυτές λένε 
πως δεν συμβαίνει, η πράξη δείχνει ότι η πτώση της 
αξίας των ακινήτων σε περιοχές που η θέα ή η ησυχία 
διαταράσσεται από Α/Π κυμαίνεται από 0 ως 20-30%. 

Πιθανός εκτοπισμός και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. 
βόσκησης, μελισσοκομίας κ.α.). Δεν έχει επαρκώς με-
λετηθεί. 

Πιθανές επιπτώσεις κατά την παύση λειτουργίας, μετά 
από 20-30 έτη, με τη δημιουργία «νεκροταφείων» 
ανεμογεννητριών. 

Στο όνομα του κατεπείγοντος, ένας τεράστιος αριθμός 
από κορφοβούνια της χώρας μας, γυμνά ή με χαμηλή 
βλάστηση, έχει καπαρωθεί από μεγάλες εταιρίες για 
τη δημιουργία Α/Π σε εξευτελιστικές τιμές. Κάποια 
έχουν ήδη εγκατασταθεί στα ορεινά μας τοπία και 
η λαίλαπα συνεχίζεται, καθώς οι τοπικοί δήμοι έλ-
κονται από το 3% των κερδών που τους αποδίδουν 
οι επενδυτές. Κάποιες περιοχές της χώρας, μέσα σε 
αυτές και η Αρκαδία και η Λακωνία, ονομάστηκαν 
περιοχές αιολικής προτεραιότητας, όχι γιατί συγκρι-
τικά με άλλες είναι πραγματικά τέτοιες, αλλά επειδή 
έτυχε για αυτές να προϋπάρχουν κάποιες μετρήσεις. 
Απερίσκεπτα μεταφέρουμε τα μοντέλα των βόρειων 
χωρών - με τις απέραντες επίπεδες εκτάσεις - στις 
δικές μας βουνοκορφές, ίσως και γιατί είναι δημόσια 
γη, και επομένως τζάμπα ή έστω φθηνή. Τα Α/Π δεν 
διασφαλίζουν καμία ενεργειακή αυτονομία τοπικά, 
αφού το ρεύμα επιστρέφει στη ΔΕΗ (με απώλειες) για 
να μεταπωληθεί. Οι πρωτοβουλίες αντίστασης των 
τοπικών κοινωνιών στη λαίλαπα των Α/Π ολοένα 
πληθαίνουν και για τον συντονισμό τους έχει συγκρο-
τηθεί η διαδικτυακή «πλατφόρμα ενάντια στα Α/Π» 
(www.epaw.org). Το βασικό της αίτημα προς την ΕΕ 
είναι να σταματήσει άμεσα η περαιτέρω εγκατάσταση 
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των Α/Π εωσότου επανεξεταστεί το όλο θέμα, καθώς 
η περιβαλλοντική καταστροφή που επιφέρει είναι 
αμετάκλητη. 
Οι αιτήσεις αδειών υπεραφθονούν καθώς τα κέρδη 
για τους επενδυτές είναι αστρονομικά, ενώ ο κατα-
ναλωτής θα πληρώνει το ρεύμα υπερτιμημένο, για 
να καλύψει τα χρέη που συσσωρεύει η ΔΕΗ, καθώς 
πουλά σε αυτόν το ρεύμα πολύ φθηνότερο από όσο το 
αγοράζει από τους επενδυτές. Η μονάδα λιγνίτη της 
Μεγαλόπολης θα κλείσει όταν εξαντληθούν όλα της 
τα αποθέματα, παρά την προγραμματιζόμενη εγκατά-
σταση πολλών Α/Π και του φωτοβολταϊκού πάρκου 
στον Ν. Αρκαδίας. Αλλά και πουθενά αλλού στον 
κόσμο, καμιά ρυπογόνα μονάδα παραγωγής ηλεκτρι-
σμού (π.χ. λιγνίτη, πυρηνική) δεν έκλεισε χάρη στη 
λειτουργία των Α/Π - απάντηση σε όσους βάζουν 
ηθικά ψευτοδιλήμματα του τύπου «πυρηνικά ή Α/Π». 
Η δε δικαιολογία είναι πάντοτε η ίδια: οι ενεργειακές 
μας ανάγκες ολοένα αυξάνονται. 

Μήπως αντί να παίρνουμε αυτή την τελευταία δια-
πίστωση ως δεδομένη, θα πρέπει να στρέψουμε, ως 
άτομα, κοινωνίες, κράτη και υπερεθνικοί φορείς, την 
προσπάθειά μας στο να μειώσουμε την ενεργειακή 
σπατάλη και να απαλύνουμε το «οικολογικό μας 
αποτύπωμα» πάνω σε αυτό τον μικρό, πανέμορφο και 
ταλαίπωρο πλανήτη που μας φιλοξενεί; 

Πολέμιοι των Α/Π. λοιπόν; Ασφαλώς όχι. Τα Α/Π, 
όπως και οι άλλες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (φωτοβολταϊκοί σταθμοί, μικρά υδροηλε-
κτρικά έργα), είναι ελπιδοφόρα για ένα καλύτερο μέλ-
λον, όταν σχεδιάζονται και χωροθετούνται σωστά και 
με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και όταν τα 
οφέλη τους φθάνουν στην τοπική και ευρύτερη κοι-
νωνία και όχι μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρίες. Όταν η 
αύξησή τους συμβαδίζει με τη σταδιακή απεξάρτηση 
από ρυπογόνους τρόπους παραγωγής ενέργειας και 
με μια συντονισμένη πολιτική και πρακτικές μείωσης 
της ενεργειακής σπατάλης. Με τέτοιους όρους ώστε, 
όπως επισημαίνει η ΕΟΕ στον σχολιασμό του Ειδικού 
Χωροταξικού Σχεδίου για τα ΑΠΕ το 2007 (βλ.πλήρες 
κείμενο στη διεύθυνση http://www.ornithologiki.gr/
gr/politiki/wind_hos_comments.php), η επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για σταδιακή αύξηση του ποσοστού 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, να μην αντιβαίνει 
στον άλλο στρατηγικό στόχο της, δηλαδή αυτόν της 
αναστροφής της τάσης μείωσης της βιοποικιλότη-
τας. Οι προτάσεις της ΕΟΕ για την προστασία των 
πουλιών και γενικά της φύσης και βιοποικιλότητας, 
δεν ενσωματώθηκαν στην τελική μορφή του Ειδικού 
Χωροταξικού Σχεδίου για τα ΑΠΕ (Ν. 49828/3-12-
2008), πέρα από μια αναφορά στην υποχρέωση σύ-
νταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης ως τμήμα της 
ΜΠΕ όταν πρόκειται για Ζώνες Ειδικής Προστασίας.

Νέες αφίξεις ορειβατών... να μας ζήσουν!!!
Περσέας Χωματάς Δεσποινίς Λαγογιάννη Μπιρμπίλης Junior
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ΟΤΑΝ ΚΑΘΕΣΤΕ
Διαλέγετε καρέκλα που να «πιάνει», να στηρίζει το κάτω μέρος της μέσης 
σας. Κάθεστε εντελώς πίσω μέσα στην καρέκλα, ξεκουράζοντας τα πόδια 
σας, ακουμπώντας τα ίσια στο πάτωμα. Αν χρειασθεί, χρησιμοποιείτε ένα 
μικρό μαξιλαράκι για να στηρίξετε την οσφυϊκή καμπύλη της μέσης σας. 
Κρατάτε τη μέση σας σε ευθεία γραμμή, όταν εργάζεστε σε γραφείο. Αυτό 
σημαίνει ότι ίσως χρειασθεί να ρυθμίσετε κατάλληλα το ύψος του γραφεί-
ου σας.

ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΝΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Σταθείτε όσο πιο κοντά γίνεται στο αντικείμενο που θέλετε να σηκώσετε 
Κρατάτε τη μέση σας ίσια και λυγίζετε τους γοφούς και τα γόνατα 
Πιάνετε σταθερά το αντικείμενο κρατώντας το κοντά στο σώμα σας 
Φέρετε το σαγόνι σας προς τα μέσα, σφίγγετε τους μυς του στομαχιού, 
κρατάτε τη μέση σας ίσια και σηκώνετε το βάρος τεντώνοντας τα γόνατά 
σας Σπρώχνετε ή τραβάτε ένα αντικείμενο αντί να το σηκώνετε.

ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ
Προσαρμόστε το κάθισμα σε τέτοια θέση που να μην αναγκάζεστε να σκύ-
βετε ή να τεντώνεστε για να πιάνετε το τιμόνι ή να τεντώνετε τα πόδια. 
Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα του αυτοκινήτου σας είναι σωστά ρυθμισμένο 
στα μέτρα σας, ώστε να μπορείτε να κάθεστε σωστά, χωρίς να τεντώνεστε 
και να ξεμουδιάζετε περπατώντας γύρω από το αυτοκίνητο.

ΟΤΑΝ ΦΟΡΑΤΕ ΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΑΚΙΔΙΟ
Ένα σωστά φορεμένο σακίδιο θα μειώσει κατά πολύ το πίεση στον κορμό 
κατά την πεζοπορία ή την ορειβασία και θα προστατεύσει τους μύες από 
την πρόωρη κόπωση καθώς θα μεταφέρει το βάρος στις σκελετικές δομές.
Σφίξτε τους ιμάντες των ώμων αρκετά αλλά χωρίς να σας πιέζουν έτσι 
ώστε να μεταφέρεται περισσότερο βάρος στους γοφούς και όχι στους 
ώμους.
Αφού προσαρμόσετε τους ιμάντες των ώμων περάστε την ζώνη των γο-
φών γύρω από τους γοφούς σας. Προσέξτε τα μαξιλαράκια να ακουμπάνε 
στους γοφούς και αφού δέσετε την ζώνη σφίξατε την σε ανεκτά επίπεδα.
Σφίξτε τους ανελκυστήρες βάρους -μικροί ιμάντες πάνω από τους ιμάντες 
ώμων- για μεταφερθεί το βάρος στους ώμους και μπροστά. Αυτό θα βελτι-
ώσει την ισορροπία σας και θα ανακουφίσει την μέση σας από την κούρα-
ση. Θα πρέπει οι ιμάντες των ώμων και το σακίδιο να σχηματίζουν γωνία 
45ο περίπου.
Σφίξτε τον ιμάντα του στέρνου για να εμποδίσετε τις άκρες των να έχουν 
τριβές στις μασχάλες και για να τοποθετήσετε το φορτίο καλύτερα στους 
ώμους.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΓΙΑ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
Κείμενο: Μπουζέτος Αθανάσιος, Φυσικοθεραπευτής
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Άννα Κούκλη

Το είπαμε και το κάναμε. 
Ολοκληρώνοντας τη Σχολή Χειμερινού 
Βουνού Αρχαρίων το Χειμώνα, θέλο-
ντας να ξαναζήσουμε τη χαρά της εκ-
παίδευσης με το Γιάννη Θεοχαρόπουλο 
και τη Μαρίνα Αναστασίου, αλλά και 
τη γνωστή ΣΑΟΟίτικη ατμόσφαιρα, 
αποφασίσαμε να «κατακτήσουμε» 
και τα βράχια!! Κι έτσι, τη Δευτέρα 3 
Αυγούστου 11 ΣΑΟΟίτες επιβιβάζονται 
στο πλοίο με προορισμό την Κάλυμνο, 
γεμάτοι ενθουσιασμό αλλά και αγωνία 
για το νέο ξεκίνημα : την 1η φάση εκ-
παίδευσης της Σχολής Αναρρίχησης 
Βράχου Αρχαρίων. Στην Κάλυμνο 
μας περιμένουν ήδη ο Γιάννης και η 
Μαρίνα, γεμάτοι όρεξη και με μεγα-
λεπήβολα σχέδια. Λες και ξέραμε τι 
θα ακολουθήσει, είχαμε προνοήσει να 
περάσουμε πρώτα μια μέρα χαλάρωσης 
στην παραλία, με μπίρες, τσίπουρα και 
μακροβούτια. Από την επόμενη μέρα 
αρχίζει η μάχη με το βράχο!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΟΟΑ
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5 Αυγούστου
Στις 7 το πρωί, φορτωμένοι με σχοινιά, κράνη, μποντριέ, σετάκια, καρμπί-
νερ και άλλa εξωτικά (!!!) υλικά, φτάνουμε στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ όπου γίνεται 
η πρώτη γνωριμία με τα υλικά μας. Όταν ο δάσκαλος λέει: «Λοιπόν, για 
αρχίστε να σκαρφαλώνετε σιγά-σιγά» οι περισσότεροι αρχίζουμε να σφυ-
ρίζουμε αδιάφορα. Όχι για πολύ όμως! Η πρώτη επαφή με το βράχο είναι 
δύσκολη. Οι διαδρομές 4α και 4β μας φαίνονται βουνό («Δάσκαλε, δεν 
έχει πουθενά πάτημα εδώ!!») και σαν να μην έφτανε αυτό, μας κάνουν 
ψυχολογικό πόλεμο και τα παπούτσια που σφίγγουν ανελέητα! Σταδιακά, 
ξεπερνάμε την πρώτη κρυάδα και αρχίζουμε 4c και 5a. Όταν πια φτάνει 
μεσημέρι και είμαστε πεινασμένοι, βρώμικοι και εξαντλημένοι από την 
αγωνία της «πρώτης φοράς» και ο δάσκαλος δίνει το σύνθημα της λή-
ξης, μαζεύουμε τα υλικά και κάνουμε επίθεση σε παραλιακό ταβερνάκι. 
Αργότερα, στην παραλία, εξασκούμαστε στα 8άρια και κάνουμε ασκήσεις 
με τα καραμπίνερ. Πρωτοπορία!!!

6 Αυγούστου
Σήμερα σκαρφαλώνουμε στο AFTERNOON. Έχουμε εξοικειωθεί αρκετά 
με τα υλικά κι έχουμε όλοι μάθει να φτιάχνουμε ωραία 8άρια. Το επίπεδο 
δυσκολίας ανεβαίνει: 5α, 5b, 5c. Ανεβοκατεβαίνουμε όλοι ασταμάτητα βά-
ζοντας και βγάζοντας σετάκια. Μετά από 3-4 ώρες, κάποια από τα θαρρα-
λέα και αποφασιστικά αγόρια μας ανεβαίνουν και επικεφαλής.

7 Αυγούστου
Η μέρα ξεκινάει με τη δήλωση του δασκάλου: «Σήμερα θα ανέβετε όλοι 
επικεφαλής». Ωχ! Δύσκολα τα πράγματα Παπαστρούμφ! Παίρνουμε βαθιά 
ανάσα και υπολογίζουμε πολύ καλά κάθε πάτημα και κάθε πιάσιμο. Κάθε 
σετάκι που περνάμε και μια ανάσα. Όταν επιτέλους φτάνουμε στο ρελέ, 
...χαρά και ανακούφιση! Τα καταφέραμε! Το απόγευμα, η εκπαίδευση συ-
νεχίζεται στις ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ. Τι υπέροχο πεδίο! Μαθαίνουμε να σκαρ-
φαλώνουμε σεμινέ (cheminée = η καμινάδα γαλλιστί) και μας φαίνεται 
πολύ διασκεδαστικό. Δοκιμάζουμε μερικοί τις δυνάμεις μας σε διαδρομές 
6α και τα καταφέρνουμε! Απίστευτη αίσθηση! Απολαμβάνουμε από ‘κει 
πάνω ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και στη συνέχεια ετοιμαζόμαστε για τη 
γνωστή επιδρομή στις ταβέρνες. 

8 Αυγούστου
Μετά από 3 μέρες αναμέτρησης με τα βράχια, η ομάδα αρχίζει να δείχνει 
σημάδια κόπωσης. Παρ’ όλα αυτά, η εκπαίδευση συνεχίζεται κανονικά. 
Όταν μετά από μερικές ώρες βγαίνουμε knock- out, ξαπλώνουμε σ’ έναν 
ίσκιο και απολαμβάνουμε την ανάβαση του δασκάλου σε μια 6c+. Τρία 
από τα αγόρια θέλουν να δοκιμάσουν την εμπειρία μιας 6c+ και μπαίνουν 
αποφασιστικά ση διαδρομή. Βάζουν τα δυνατά τους ενώ εμείς από κάτω 
τους ενθαρρύνουμε κάνοντας ατελείωτο χαβαλέ! Μπορεί να μην τα κατά-
φεραν, έκαναν όμως κούνια με υπέροχη θέα στο Αιγαίο και υποσχέθηκαν 
να επανέλθουν δριμύτεροι μόλις διορθώσουν κάποιες μικρές τεχνικές ατέ-
λειες!! Έτσι, μέσα σε ατμόσφαιρα ευφορίας, ολοκληρώνεται το πρώτο κομ-
μάτι της εκπαίδευσής μας. Σαν επιβράβευση για την προσπάθειά μας, οι 
εκπαιδευτές μας, μας πάνε το απόγευμα βόλτα στην πανέμορφη Τέλενδο. 
Το βράδυ παίρνουμε το αίμα μας πίσω από το δάσκαλο κερδίζοντάς τον 
στα βελάκια, κατά τη διάρκεια τουρνουά που στήθηκε σε μπαράκι της πε-
ριοχής! 
Το επόμενο πρωί επιβιβαζόμαστε όλοι μαζί στο πλοίο για το ταξίδι της 
επιστροφής. Καθώς το ταξίδι διαρκεί πολλές ώρες, έχουμε το χρόνο να 
κάνουμε απολογισμό της πρώτης φάσης της εκπαίδευσης: Μπορεί να γε-
μίσαμε κοψίματα, γρατσουνιές και μελανιές (ανάλογα με την τεχνική ανά-
βασης που ακολουθούσε ο καθένας!!!), να κουραστήκαμε και να φοβηθή-
καμε, περάσαμε όμως καταπληκτικά, ξεπεράσαμε όλοι τους εαυτούς μας, 
νιώσαμε χαρά και προσωπική ικανοποίηση, χτίσαμε σχοινοσυντροφικές 
σχέσεις, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, ποζάραμε ασταμάτητα στο φακό της 
Δήμητρας(επίσημη-πιστοποιημένη φωτογράφος της Σχολής!) και αποκτή-
σαμε 3 καινούριους φίλους, την Αλεξάνδρα, την Αθηνά και το Ριζό. 
Ραντεβού το φθινόπωρο για τη συνέχεια της Σχολής!
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ΘΕΜΑ

Παρασκευή 13 Απριλίου 2009, 
εντευκτήρια ΣΑΟΟ, 7μμ.  
Ήμασταν όλοι εκεί: εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, 
φίλοι και ΣΑΟΟίτες. Αυτή τη φορά όμως είχαμε 
αφήσει τα κραμπόν και τα πιολέ στο σπίτι, είχαμε 
φορέσει τα «καλά» μας και περιμέναμε την (τυπική) 
ανταμοιβή των προσπαθειών μας μετά από τέσσερα 
Σαββατοκύριακα σκληρής εκπαίδευσης! Η βραδιά 
ξεκίνησε με προβολή βίντεο που με τόση αυταπάρ-
νηση τραβούσε ο Γιάννης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης. Εκεί τα είδαμε όλα: τα μαθήματα προ-
σανατολισμού και πτώσεων, τις σχοινοσυντροφιές, 
την τεράστια χιονότρυπα-έπαυλη που κατασκευάσαμε 
στον Παρνασσό, τις γκάφες, τις σαβούρες, τα σκισμένα 
παντελόνια από τις πτώσεις με τα πιολέ, την παντο-
μίμα στο καταφύγιο του Βερμίου, την κούραση, την 
πρόοδο...
 Οι εκπαιδευτές μας Γιάννης Θεοχαρόπουλος και 
Μαρίνα Αναστασίου μίλησαν με θερμά λόγια για 
μας, για την προσπάθειά μας αλλά και για το ΣΑΟΟ 
που μας στήριξε όχι μόνο ηθικά αλλά και οικονο-
μικά. Όταν έφτασε η ώρα της απονομής, όλοι είχαν 
κάτι καλό να θυμηθούν, κάτι καλό να πουν, τόσο για 
τους εκπαιδευτές μας όσο και για τους συντρόφους-
εκπαιδευόμενους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 
μας, μάθαμε πολύτιμα πράγματα που θα μας βοηθή-

σουν να περπατάμε στα βουνά με ασφάλεια, ζήσαμε 
υπέροχες στιγμές, απολαύσαμε ονειρεμένα χιονισμένα 
τοπία, παίξαμε, γελάσαμε, δεθήκαμε, μοιραστήκαμε 
την προσπάθεια, το φόβο, την επιτυχία. 
 Όταν τα φλας σταμάτησαν να αστράφτουν και είχαμε 
όλοι δεχτεί ευχές και συγχαρητήρια, θυμηθήκαμε τις 
καλές μας συνήθειες και κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί 
σε ταβέρνα, όπου ανάμεσα σε κρασιά και τραγούδια 
δεσμευτήκαμε να επανέλθουμε δριμύτεροι, στη Σχολή 
Αναρρίχησης Αρχαρίων το καλοκαίρι. 
 Οι νέοι πιστοποιημένοι αρχάριοι ορειβάτες της 
Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων- ΣΑΟΟ 2009 είναι οι:
Αλειφερόπουλος Γιάννης, Γκαύρος Ηλίας, Δεμπέλη 
Καλλιόπη, Κοκκώνη Σοφία, Κορδονούρη Άννα, 
Κούκλη Άννα, Μαλής Χρήστος, Μαρκαντές Χρήστος, 
Μπουζέτος Θάνος, Μπούζιου Μαριλού, Μπουντούρη 
Μαρία, Οικονομόπουλος Βαγγέλης, Παπαγεωργίου 
Θεόδωρος, Παπαπαναγιώτου Θανάσης, Σιάννας 
Θύμιος, Σκιαδάς Λυκούργος, Σπανός Δημήτρης.

ΥΓ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γιάννη και τη Μαρίνα 
για τα μαθήματα βουνού και ζωής, το Δημήτρη Κάραλη 
για τη συμβολή του στην εκπαίδευσή μας, την Άλκηστη 
για τη βοήθεια, τη συμπαράσταση και την ενθάρρυνση 
και τους συγχαίρουμε για το χορευτικό τους ταλέντο 
που αναδείχτηκε στη διάρκεια της Σχολής.

Απονομή Πτυχίων Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων
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Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα κύκλο δικό του από πράματα, από δέντρα, ζώα, 
ανθρώπους, ιδέες - και τον κύκλο τούτον έχει χρέος αυτός να τον σώσει. 

Αυτός, κανένας άλλος. 
Αν δεν τον σώσει, δεν μπορεί να σωθεί.

Είναι οι άθλοι οι δικοί του που έχει χρέος να τελέψει προτού πεθάνει. Αλλιώς 
δε σώζεται. Γιατί η ίδια η ψυχή του είναι σκορπισμένη, σκλαβωμένη στα 

πράματα τούτα γύρα του, στα δέντρα, στα ζώα, στους ανθρώπους, στις ιδέες, 
κι αυτή, την ψυχή του, σώζει τελώντας τους άθλους.

Αν είσαι αργάτης, δούλευε τη γης, βόηθα τη να καρπίσει. 
Φωνάζουν οι σπόροι μέσα από τα χώματα, φωνάζει ο Θεός μέσα από τους 

σπόρους. Λευτέρωσέ τον. 
Ένα χωράφι προσμένει από σένα τη λύτρωση, μια μηχανή προσμένει από 

σένα την ψυχή της. Πια δεν μπορείς να σωθείς, αν δεν τα σώσεις.
Αν είσαι πολεμιστής, μη λυπάσαι, δεν είναι στην περιοχή του χρέους σου η 

συμπόνια. Σκότωνε τον οχτρό ανήλεα. 
Μέσα από το σώμα του οχτρού άκου το Θεό να φωνάζει: «Σκότωσε το σώμα 

τούτο, μ’ εμποδίζει σκότωσέ το να περάσω!»
Αν είσαι σοφός, πολέμα στο κρανίο, σκότωνε τις ιδέες, δημιούργα καινούριες. 

Ο Θεός κρύβεται μέσα σε κάθε ιδέα, λευτέρωσέ τον! 
Δώσε του μιαν άλλη ιδέα, πιο απλόχωρη, να κατοικήσει.

Αν είσαι γυναίκα, αγάπα. Διάλεξε, ανάμεσα απ’ όλους τους άντρες, με σκλη-
ρότητα, τον πατέρα των παιδιών σου. Δε διαλέγεις εσύ διαλέγει ο άναρχος, 

ακατάλυτος, ανήλεος μέσα σου αρσενικός Θεός. Τέλεψε όλο 
σου το χρέος, το γιομάτο πίκρα, έρωτα κι αντρεία. 
Δώσε όλο σου το κορμί, το γιομάτο αίμα και γάλα.

Να λες: Ετούτος, που κρατώ στον κόρφο μου και τον βυζαί-
νω, θα σώσει το Θεό. 

Ας του δώσω το αίμα μου όλο και το γάλα.
Βαθιά, απροσμέτρητη η αξία του τεούμενου τούτου κόσμου: 
από αυτόν πιάνεται ο Θεός κι ανεβαίνει από αυτόν θρέφεται 

ο Θεός και πληθαίνει.
Ανοίγει η καρδιά μου, φωτίζεται ο νους, και μονομιάς το 
φοβερό τούτο στρατόπεδο του κόσμου μου ξεσκεπάζεται 

ερωτικιά παλαίστρα.
Δύο σφορδοί αντίθετοι άνεμοι, ο ένας αρσενικός, ο άλλος 

θηλυκός, συναντήθηκαν και συγκρούονται σ’ ένα σταυρο-
δρόμι. Σοζυγιάστηκαν μια στιγμή, 

πύκνωσαν, γενήκαν ορατοί.
Το σταυροδρόμι τούτο είναι το Σύμπαντο. 

Το σταυροδρόμι τούτο είναι η καρδιά μου.
Από το πιο σκοτεινό μόριο ύλης ως τον πιο μεγάλο στοχα-

σμό, μεταδίνεται ο χορός της γιγάντιας ερωτικιάς σύγκρουσης.
Η ύλη είναι η γυναίκα του Θεού μου οι δυο μαζί παλεύουν, γελούν και κλαί-

νε, φωνάζουν μέσα στο θάλαμο της σάρκας.
Γεννοβολούν, μελίζουνται. Γιομώνουν στεριά και θάλασσα κι αγέρας από φυ-
τολόι, ζωολόι, ανθρωπολόι και πνέματα, το αρχέγονο ζευγάρι μέσα στο κάθε 

ζωντανό αγκαλιάζεται, διαμελίζεται και πληθαίνει.
Όλη η αγωνία του Σύμπαντου συμμαζωμένη ξεσπάει στο κάθε ζωντανό και ο 

Θεός μέσα στη γλύκα, μέσα στην πίκρα της σάρκας κιντυνεύει.
Μα τινάζεται, πηδάει από τα φρένα κι από τα λαγόνια, χιμάει, πιάνεται από 

καινούρια λαγόνια και φρένα, 
και ξεσπάει πάλι απαρχής ο αγώνας για την ελευτερία.

Για πρώτη φορά, απάνω στη γης ετούτη, μέσα από το νου κι από την καρδιά 
μας, κοιτάζει ο Θεός τον αγώνα του.

Χαρά! Χαρά! Δεν ήξερα πως ο κόσμος τούτος είναι τόσο ένα μαζί μου, πώς 
όλοι είμαστε ένας στρατός, πώς οι ανεμώνες και τ’ άστρα μάχουνται, δεξά 

ζερβά μου, και δε μου γνωρίζουν, μα εγώ στρέφουμαι και τους γνέφω.
Θερμό, αγαπημένο, γνώριμο, μυρίζοντας σαν το κορμί μου, 

είναι το Σύμπαντο.
Έρωτας μαζί και πόλεμος, σφορδή ανησυχία, επιμονή και αβεβαιότητα.

Αβεβαιότητα και τρόμος. Σε μια βίαιη αστραπή ξεχωρίζω: στην πιο αψηλή 
κορφή της δύναμης αγκαλιάζουνται - το πιο στερνό, το πιο φοβερό αντρόγυ-

νο - ο Τρόμος κι η Σιγή. Κι ανάμεσά τους μια Φλόγα.

Επιμέλεια: Αλίκη Εμπορίδου

Από την 
«Ασκητική» 
του Νίκου 
Καζαντζάκη
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Τάκης Καραμάνης

ΒΑ Αττική - Εύβοια - Βοιωτία - Σκύρος. 200.000 στρέμματα είναι ο απολογι-
σμός στη ΒΑ Αττική. 2.700.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν σε όλη τη χώρα 
στην οικολογική καταστροφή του 2007.
Φταίει η ασυνεννοησία των υπευθύνων, η ολιγωρία, η έλλειψη σχεδιασμού, η αποδι-
οργάνωση της Πυροσβεστικής και των Δασαρχείων, η εξουσία και η πολιτική της. Δεν 
φταίνε σίγουρα τα δάση, δεν φταίνε τα πεύκα με τα κουκουνάρια τους και οι ουρές των 
αλεπούδων.
Ένα από τα πολλά συμπεράσματα στην Ημερίδα του ΣΑΟΟ που έγινε στις 31/10/2007 
αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ήταν τούτο: «Ασφαλώς και ο πύρινος εφιάλ-
της δεν προέκυψε ξαφνικά. Διαμορφώθηκε εδώ και χρόνια με σειρά αντιδασικών νό-
μων και μέτρων, με αποκορύφωμα τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του άρθρου 24 του 
Συντάγματος, την εμπορευματοποίηση των δασών, την επιβράβευση των καταπατητών. 
Με την καθιέρωση ενός καταναλωτικού προτύπου που θέλει βουνά και παραλίες να 
πνίγονται με εξοχικά και τουριστικά καταλύματα δηλαδή με αλλαγές στη χρήση της 
γης και εκτός σχεδίου δόμηση». 

Καλοί διαχειριστές της δημοτικής, νομαρχιακής ή περιφερειακής εξουσίας είναι αυτοί 
οι οποίοι έχουν αποτελεσματικότητα δηλαδή λύνουν τα προβλήματα που προκύπτουν 
με τον καλύτερο τρόπο προς συμφέρον των πολιτών. Αυτό εξάλλου υποσχέθηκαν, όταν 
με χίλιους τρόπους ζητούσαν τη ψήφο των πολιτών, ότι θα είναι δηλαδή καλοί και 
χρήσιμοι διαχειριστές. Η λύση στο εξαιρετικής σημασίας πρόβλημα των σκουπιδιών 
(όχι μόνο), πράγματι κρίνει τις εξουσίες. Η αναβλητικότητα, οι πρόχειρες αποφάσεις, τα 
σχέδια που αλλάζουν κάθε λίγο και δεν στηρίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση και 
στη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, το παρασκήνιο, δείχνουν κακούς διαχειριστές. 
Όμως δείχνουν και πολίτες που θέλουν λύση του προβλήματος, αλλά μακριά από την 
πόρτα τους. Πολίτες που ξαφνικά και επιλεκτικά θυμούνται, τα νερά, τις αρχαιότητες, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την χωροταξία, την αισθητική και τους ελεύθερους 
χώρους. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, φορείς - μεταξύ αυτών και ο ΣΑΟΟ - πο-
λίτες, που έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους και περιμένουν τις πρωτοβουλίες των 
υπευθύνων διαχειριστών. 

Πολλοί είναι αυτοί που είναι σκεπτικοί, ανήσυχοι και αρνητικοί όταν ακούνε τις θεωρί-
ες για πράσινη οικονομία. 
Ισχυρίζονται, ότι δεν μπορείς να βάλεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα δηλαδή να ανα-
θέτεις το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς που την προκαλούν (μεγάλη 
βιομηχανία κλπ). 
Θεωρούν ότι, η πράσινη οικονομία είναι το όχημα προς εντατικότερη εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων για εξασφάλιση κερδών, δηλαδή πράσινες μπίζνες, που δεν επι-
λύει αλλά αντίθετα, οξύνει το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, ότι μπαίνουν στόχοι 
όπως π.χ για βιοκαύσιμα καταστρέφοντας τεράστιες εκτάσεις δασών και προωθούνται 
τα μεταλλαγμένα. Οι «πράσινες» επενδύσεις είναι πρώτα απ΄όλα επενδύσεις, «πουλάνε» 
φύση που τους χαρίστηκε για να βγάζουν κέρδη. 
Λένε ότι, η ενέργεια, το νερό, τα δάση, τα απόβλητα, η γεωργική παραγωγή, ιδιωτικο-
ποιούνται και συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια, στο όνομα της προστασίας του περιβάλ-
λοντος (μονοπωλιακές καταστάσεις ασυδοσίας, υπερεθνικός πολυεθνικός έλεγχος κλπ). 
Μετατρέπονται από κοινωνικά αγαθά σε εμπορεύματα.
 
Όσοι πιστεύουν ότι το δημόσιο προστατεύει την ακίνητη περιουσία του, τους ενημε-
ρώνουμε ότι : Η κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) έχει στο χαρτοφυλάκιο της, 
71.000 ακίνητα, συνολικής έκτασης 3,5 εκατ. στρεμμάτων, από οικόπεδα σε παραλίες 
μέχρι διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, αξίας 17 δις ΕΥΡΩ. Παρ όλα αυτά:
Το 22,75 % των ακινήτων που γνωρίζει ότι έχει, δεν ξέρει που βρίσκονται !
Το 40% των ακινήτων της ΚΕΔ είναι καταπατημένα !

ΒΑ Αττική - Εύβοια - Βοιωτία - Σκύρος. 200.000 στρέμματα είναι ο απολογι-πυρκαγιές 2009 

Σκουπίδια 
(συνέχεια) 

η διαφορετική
άποψη 

Ξεπούλημα
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Με αποτυχία στέφθηκαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις, ηγετών χωρών - παραγόντων 
- οικολογικών οργανώσεων, οι παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος. Τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ στο Πόζναν της 
Πολωνίας (2008) υπήρξαν πενιχρά (μια βόλτα στο διαδίκτυο θα σας διαφωτίσει). 
Τα ίδια δηλαδή με τα αποτελέσματα στο Μπαλί της Ινδονησίας το 2007. 
Να περιμένουμε άραγε μία από τα ίδια και το 2009 στη Κοπεγχάγη ? 
Δυστυχώς μαζί με τα χιόνια στα Ιμαλάια, τις Άλπεις, το Κιλιμάντζαρο, χάνονται και οι 
ελπίδες μας.

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2008) και της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008) για το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο της ευρωπα-
ϊκής ένωσης ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικά. Οι αποφάσεις της ΕΕ θέτουν σοβαρά προ-
βλήματα στη διαδικασία επίτευξης παγκόσμιας συμφωνίας στην επόμενη συνδιάσκεψη 
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στη Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009 (εκτιμήσεις 
WWF - ρεπορτάζ σε Καθημερινή - Νέα κλπ εφημερίδες).
Οι βιομηχανίες κέρδισαν απόλυτα, θα εξακολουθούν να ρυπαίνουν υπό το φόβο της 
απώλειας της ανταγωνιστικότητας, το σύστημα εμπορίας των ρύπων είναι κομμένο και 
ραμμένο στα μέτρα τους. 

Ημέρα αφιερωμένη στο δάσος, στα πουλιά, στο νερό, στους λαγούς, στις φάλαινες... 
αμέτρητες μέρες. Όλες σχεδόν τις μέρες του χρόνου και κάτι γιορτάζουμε που να ανα-
φέρεται στο περιβάλλον και τη σωτηρία του. Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
λένε οι κατέχοντες. Να λοιπόν λόγοι στις συγκεντρώσεις, τις δεξιώσεις, κουβεντούλες 
στα στρογγυλά τραπέζια διανθισμένα με καθηγητές και διάφορους ειδικούς, να εισηγή-
σεις και δεσμεύσεις. Τι μένει στο τέλος, ΤΙΠΟΤΑ.

τα ψεύτικα τα λόγια 
τα μεγάλα (1)

τα ψεύτικα τα λόγια 
τα μεγάλα (2)

τα ψεύτικα τα λόγια 
τα μεγάλα (3)

31

Αποχαιρετισμός
Με συγκίνηση αποχαιρετάμε τον Αναστάσιο Ρήγα, μέλος του ΕΟΣ 
Αθηνών, πρώην γραμματέα της ΕΟΟΑ, συνοδοιπόρο του ΣΑΟΟ σε πά-
μπολλες πορείες, αρχιτέκτονα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, ζωντα-
νό θρύλο Ελληνικής Ορειβασίας. Μέχρι πρότινος στα 95 του, βάδιζε, 
σχεδίαζε, ονειρευόταν, παραδειγμάτιζε. Περιπλανιέται πλέον στα αιώ-
νια μονοπάτια της μνημοσύνης όσων έζησαν την ενεργητικότητα, τη 
φυσιολατρία, το χιούμορ και το πείσμα του.
Σηματοδοτήσαμε μαζί του τμήματα του Ε4 στην ευρωοδοιπορία του 
2001. Σηματοδοτούμε και τώρα μονοπάτια στο Μαίναλο. Σηματοδοτούμε 
το μήνυμα περπατώ στο βουνό, αγαπώ τη φύση, προστατεύω τα πλά-
σματά της και τις αξίες της. Αντίο φίλε.

Το Δ.Σ.

Για τα σκουπίδια και πάλι...
Σε Γόρδιο Δεσμό εξελίσσεται η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων τόσο στον Δήμο Τρίπολης όσο και στον 
Νομό Αρκαδίας.Μετά την τελευταία αποτυχημένη απόπειρα εξεύρεσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του 
δεματοποιητή, τα πράγματα παραμένουν ως έχουν, με ό,τι αυτό  συνεπάγεται για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.Η αδυναμία των αρμοδίων αρχών να επιλύσουν το οξύτατο αυτό πρόβλημα, 
θα οδηγήσει στη βέβαιη καταδίκη της χώρας, από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου, 
στην καταβολή προστίμου 34.000 ευρώ για κάθε ημέρα λειτουργίας κάθε παράνομης χωματερής.Όπως έχει δηλώσει 
δε ο αρμόδιος υπουργός ΠΕΧΩΔΕ,  τα ποσά αυτά θα κληθούν εφεξής να καταβάλλουν οι ίδοι οι παρανομούντες ΟΤΑ 
και όχι η κεντρική διοίκηση.Αν ληφθεί υπ΄ όψιν το γεγονός ότι οι ΟΤΑ μονίμως διαμαρτύρονται για έλλειψη επαρκών 
πόρων, αντιλαμβάνεται κανείς πως και η οικονομική διάσταση του προβλήματος δεν είναι διόλου αμελητέα.Σε περί-
πτωση καταδίκης θα αναγκαστούν είτε να αυξήσουν τα τέλη καθαριότητας είτε να στερηθούν αντίστοιχα κονδύλια, 
προορζόμενα για αυτούς από την κυβέρνηση  και τα οποία θα παρακρατεί πλέον η τελευταία.Και όλα αυτά τη στιγμή 
που η Ε.Ε. χρηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.Απ΄ ότι φαίνεται, 
για μια ακόμη φορά, η ανεπάρκεια των διοικητικών δομών της χώρας θα στοίχισε ακριβά στους πολίτες της.

Δημήτρης Καραμήτζος
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Ένα βιβλίο
για τους λειχήνες
της Ελλάδας

Bernard Abbott

Οι λειχήνες είναι μικρά φυτά, που 
είναι πολύ κοινά αλλά που συχνά 
διαφεύγουν της προσοχής μας. Ο 
λειχήνας είναι ασυνήθιστος διότι 
δεν συνίσταται σε ένα μοναδικό 
φυτό, αλλά αποτελείται από δύο 
εντελώς διαφορετικά είδη τα οποία 
ζουν μαζί (συμβίωση). Η εγγύτητά 
τους είναι δε τόσο στενή, που οι 
λειχήνες αναγνωρίστηκαν ως συμ-
βιωτικοί οργανισμοί μόλις το 1869. 
Ακόμη και σήμερα, η διάκριση των 
δύο ειδών που τους συνθέτουν δεν 
είναι δυνατή χωρίς ένα καλό μι-
κροσκόπιο. Για πρώτη φορά οι λει-
χήνες μελετήθηκαν επιστημονικά 
στην Ελλάδα, από τον Θεόφραστο, 
μαθητή του Αριστοτέλη, κατά τον 
4ο αιώνα π.Χ., παρότι όσα έγραψε 
περί αυτών δεν ήσαν πολλά.

Περίπου από το 1700, πολλοί βο-
τανολόγοι, οι περισσότεροι εκτός 
Ελλάδας, έχουν πραγματοποιήσει 
μικρής έκτασης έρευνες στους λει-
χήνες της Ελλάδας και κάποιοι από 
αυτούς δημοσίευσαν τα ευρήματά 
τους σε επιστημονικά περιοδικά. 
Ως αποτέλεσμα, ό,τι είναι γνωστό 
γι αυτούς, βρίσκεται διασκορπι-
σμένο σε σύντομες δημοσιεύσεις 
(σε διάφορες γλώσσες) σε πολλά, 
συχνά δυσεύρετα περιοδικά. 

Η Ελλάδα φιλοξενεί πολλά είδη 
λειχήνων που σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες έχουν καταστεί σπάνια 
ή έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της 
αέριας ρύπανσης και της κατα-
στροφής των ενδιαιτημάτων (βιο-
τόπων) τους. Ως εκ τούτου, κάποια 
προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί 
για τη διατήρησή τους. Όσο όμως η 
γνώση γι αυτούς είναι δυσπρόσιτη, 
αυτό είναι αδύνατον. Πώς μπορεί 
κανείς να σχεδιάσει τη διατήρησή 
τους, όταν δεν γνωρίζει ποια είδη 
υπάρχουν και πού βρίσκονται;

Χτίζοντας πάνω στην προσωπική 
μου εργασία στους λειχήνες της 
Πελοποννήσου, μελέτησα όλη την 
παλαιότερη επιστημονική βιβλιο-
γραφία που σχετίζεται με τους λει-

χήνες της Ελλάδας και συνέθεσα 
όλη αυτή την πληροφορία. Μια συ-
νοπτική περιγραφή του τι είναι ως 
σήμερα γνωστό πρόκειται να εκδο-
θεί σύντομα σε βιβλίο - το πρώτο 
περί των λειχήνων της Ελλάδας 
- με τίτλο «Checklist of the lichens 
and lichenicolous fungi of Greece» 
(κατάλογος των λειχήνων και των 
λειχηνοποιημένων μυκήτων της 
Ελλάδας). Απευθύνεται σε επι-
στήμονες που εργάζονται σοβαρά 
πάνω στο θέμα - μη βιαστείτε να το 
αγοράσετε! 

Το βιβλίο αποσκοπεί στο να κατα-
γράψει σε κατάλογο τα είδη που 
απαντούν στην Ελλάδα, και να 
αναφέρει πού βρίσκονται και ποιος 
τα βρήκε εκεί. Δεν στοχεύει στο 
να βοηθήσει τον αναγνώστη να 
αναγνωρίσει όποιον λειχήνα συ-
ναντήσει και δεν περιλαμβάνει πε-
ριγραφή ή φωτογραφίες των λει-
χήνων. Ωστόσο, το βιβλίο συνιστά 
το αναγκαίο πρώτο βήμα προς την 
καλύτερη γνώση των λειχήνων 
της Ελλάδας. Το δεύτερο βήμα, η 
σύνταξη μιας Χλωρίδας των λειχή-
νων - ένα βιβλίο που περιλαμβάνει 
αυτά που προαναφέρθηκαν και εί-
ναι χρήσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό 
- είναι ένα μεγάλο έργο εάν πρό-
κειται να γίνει σωστά. Εργάζομαι 
για την παραγωγή της Χλωρίδας 
των λειχήνων της Πελοποννήσου, 
αλλά η εργασία αυτή θα διαρκέσει 
πολλά ακόμη χρόνια. 
Ίσως ο αναγνώστης εκπλαγεί όταν 

μάθει ότι έως σήμερα είναι γνωστά 
1296 είδη λειχήνων στην Ελλάδα, 
τα 591 από τα οποία απαντούν 
στην Πελοπόννησο. Ασφαλώς 
οι αριθμοί αυτοί είναι υποεκτι-
μημένοι, καθώς η προϋπάρχου-
σα έρευνα είναι περιορισμένη. 
Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται σοβα-
ρά να μάθει για τους λειχήνες, θα 
μπορούσε να αυξήσει κατά πολύ 
αυτούς τους αριθμούς. 

Οι λειχήνες έχουν ενδιαφέρον και 
από καθαρά επιστημονική άποψη 
και από άποψη προστασίας, καθώς 
συνιστούν αξιόπιστους δείκτες για 
την ποιότητα του αέρα, την οικο-
λογική κατάσταση των δασών και 
άλλων τύπων οικοσυστημάτων. 
Εν τούτοις, δεν μπορεί κανείς να 
κερδίσει χρήματα από αυτούς: 
δεν πρόκειται να πληρωθώ για 
το βιβλίο μου, καθώς αναμένεται 
να πουληθούν τόσα αντίτυπα όσα 
χρειάζονται για να καλύψουν το 
κόστος έκδοσής τους.

Bernard Abbott
O Bernard Abbott εργαζόταν σε υψηλόβαθμη θέση στην διεθνή βιομη-
χανία πετρελαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1998 μετοίκησε στο Καστρί 
Κυνουρίας, όταν, όπως λέει ο ίδιος, αποφάσισε να κάνει κάτι καλύτερο 
για τον εαυτό του και για τη διατήρηση της φύσης, εμβαθύνοντας στις 
γνώσεις που κατείχε ήδη σχετικά με τους λειχήνες. Ένα βασικό του κίνη-
τρο ήταν ότι οι λειχήνες της νοτίου Ευρώπης ήταν ελλιπέστατα μελετημέ-
νοι και ότι η Πελοπόννησος είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της. Στη 

διάρκεια της παραμονής του στην Αρκαδία 
ο κ. Abbot συμμετείχε σε πολλές εξορμή-
σεις του ΣΑΟΟ σε δάση και φαράγγια της 
Πελοποννήσου, γεγονός που τον διευκόλυνε 
στην έρευνά του. Μάλιστα, το 2001, στην 
οκταήμερη διάσχιση της Πελοποννήσου, από 
Διακοφτό έως Γύθειο, απέκτησε μια σφαι-
ρική γνώση του Μωριά και της πλούσιας 
χλωρίδας του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Επιμέλεια: Β. Παπαγεωργάκη, Δ. Καραμήτζος
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