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Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι και αυτή θα είναι 

μια καλή χρονιά για τον ΣΑΟΟ, το περιβάλλον, τη ζωή 

όλων μας. 

Τα αποτελέσματα της συνόδου του ΟΗΕ στην 

Κοπεγχάγη για τους πολλούς υποθέτουμε ότι ήταν 

αναμενόμενα. Μάθαμε πια, Κιότο, Μπαλί, Κοπεγχάγη... 

τίποτα. Μόνο λόγια. Δέσμιοι Ηγέτες. Άτολμοι λαοί. 

Ανοχή. Θυμός.

Περιμένουμε:

να έχει θετική έκβαση η συνάντηση με την 

υπουργό για το οικολογικό πάρκο Μαινάλου. 

να κλείσουν οι εκκρεμότητες με τον πάρνωνα. 

Προσπαθούμε για να παραδώσουμε το δίκτυο 

μονοπατιών του Μαινάλου μέσα στο χρονοδιάγραμμα. 

Πιστοποίηση της αξίας μας. 

Στα δικά μας τώρα. Φιλόδοξο ορειβατικό πρόγραμμα 

με ενδιαφέρουσες αποστολές, Βουλγαρία και Δρυμό 

Pirin, Γράμμο, Παράγκα, Κεντριά, Κορομπίλι, Τίταρο. 

Ναι υπάρχουν και τέτοια. Ετοιμάστε, λοιπόν, σακίδια 

και αρβύλες. 

Όπως πάντα πρωτοποριακό αποκριάτικο χορό 

(φέτος θα δώσουμε τα φώτα μας και στον 

τύρναβο), μουσικές και κινηματογραφικές 

βραδιές, επιστημονικές παρεμβάσεις. 
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Οκτώβριος 2009
11.10.09. Το Τραίνο Ξανασφυρίζει, συμμετοχές: 49  
 Συναντηθήκαμε πρωί - πρωί στον ανακαινισμένο σταθμό του ΟΣΕ Τρίπολης. Είχε πολλή ζέστη και παρόλο 
που ήταν ευκαιρία να κάνουμε το τελευταίο μπάνιο του καλοκαιριού προτιμήσαμε να περπατήσουμε. Η δι-
αδρομή με το τραίνο, μέχρι το σταθμό της Ανδρίτσας, όπου κατεβήκαμε, ήταν πολύ ευχάριστη. Στη συνέχεια 
πήραμε το δρόμο για να πάμε στον Αχλαδόκαμπο. Περπατήσαμε μέσα από μια ρεματιά μέχρι ένα σημείο όπου 
δεν μπορούσαμε πλέον να συνεχίσουμε και μετά συνεχίσαμε για αρκετή ώρα δίπλα στις γραμμές του τραίνου. 
Στο τέλος περπατήσαμε μέσα από καλλιεργημένα χωράφια και φτάσαμε στον Αχλαδόκαμπο, όπου αράξαμε για 
καφέ και ποικιλίες στο γραφικό καφενείο δίπλα στον σταθμό του ΟΣΕ. Και περιμέναμε να περάσει το τραίνο 
για την Τρίπολη...

Επιμέλεια: Χ. Μαλής - Θ. Παπαπαναγιώτου 

21.10.09.
Προβολή της ταινίας “HOME”

25.10.09. 
Ανατολικό Μαίναλο-Αϊντίνης,
συμμετοχές: 26

Μέρα βροχερή. Φορέσαμε τα αδιάβροχά μας και 
ξεκινήσαμε με σκοπό να χωριστούμε σε δύο ομά-
δες για να πραγματοποιηθούν δύο πορείες εκ των 
οποίων η μια περιελάμβανε ανάβαση στον Αϊντίνη. 
Όταν η ομάδα που σκόπευε να ανέβει στην κορυφή 
πλησίασε στο σημείο από όπου θα άρχιζε την τελική 
ανάβαση, άρχισε γερή καταιγίδα με αστραπές και 
βροντές. Αποφασίστηκε ότι θα ήταν πιο συνετό να 
περιμένουμε τους υπόλοιπους και να συνεχίσουμε 
για Ροεινό. Παρόλο που δεν περπατήσαμε πολύ και 
φτάσαμε σχετικά νωρίς και βρεγμένοι στην ταβέρ-
να, δεν μας έλειπε η όρεξη και πέσαμε με τα μούτρα 
στο βραστό!
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Νοέμβριος
8.11.09. Χελμός - Λειβαδάκι, συμμετοχές: 40

Η εξόρμηση είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, παρά τη βροχή. Οι περισσότεροι προτίμησαν να κάνουν την 
πορεία γύρω από την πανέμορφη Λίμνη Δόξα. Στην ομάδα που θα έκανε την ανάβαση στην κορυφή 
Λειβαδάκι έμειναν δώδεκα άτομα. Ξεκινήσαμε με ψιλόβροχο αλλά ευτυχώς λίγο αργότερα σταμάτησε 
και ανεβήκαμε πολύ ευχάριστα. Η κατάβαση ήταν μια υπέροχη πορεία μέσα από ένα πανέμορφο δά-
σος με έλατα. Αυτό το υπέροχο τμήμα θα συμπεριληφθεί στην επόμενη διάσχιση της Πελοποννήσου... 
Καταλήξαμε σε μια ταβέρνα στο Φενεό, όπου συναντήθηκαν και οι δύο ομάδες και τίμησαν δεόντως τα 
υπέροχα παϊδάκια. 

15.11.09. Δενδροφύτευση στην Αραχαμίτα.
 Ξανά μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Σύλλογο Αραχαμιτιωτών. Πολλά 
μέλη του Συλλόγου μας έσκαψαν και φύτευσαν νέα δένδρα στο χτυπημένο από τις φωτιές χωριό. Νέα 
ζωή, η προσπάθεια συνεχίζεται... 
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21-22.11.09. Δυτικός Παρνασσός, συμμετοχές: 36 

Πρώτη ημέρα επίσκεψη στο Μουσείο και περιήγηση στον υποβλητικό αρχαιολογικό χώρο. Την άλλη μέρα 
η διαδρομή ξεκίνησε από λαξευμένο μονοπάτι που ένωνε τους Δελφούς με το Κωρύκειο Άνδρον. Η θέα στο 
τμήμα αυτό είναι μοναδική καθώς αντικρίζει κανείς πέρα από τους Δελφούς, τον ελαιώνα της Άμφισσας 
μέχρι την Ιτέα και τον Κορινθιακό κόλπο. Η διαδρομή στη συνέχεια πέρασε από πυκνά ελατοσκέπαστα δάση 
του Παρνασσού και κατέληξε στο χωριό Επτάλοφος. Όμορφο χωριό χτισμένο πάνω σε επτά λόφους, βρίσκε-
ται στις πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 830 μ. 

Δεκέμβριος
5.12.09.«Η δύναμη της ορειβατικής ομάδας από την αντίθεση στη σύνθε-
ση», ομιλία από την ψυχολόγο κ. Βασιλική Ντούμου.
Η συμμετοχή στην ενδιαφέρουσα ομιλία της κ. Βασιλικής Ντούμου ήταν μεγάλη. 
Το θέμα αναπτύσσεται εντός του περιοδικού. 

14.11.09.
Ομιλία και προβολή διαφανειών από τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, κ. Νίκο Πέτρου: «Η άγνωστη ελληνι-
κή Φύση». Παρουσίαση - προβολή διαφανειών της σηματοδότησης
των μονοπατιών του Μαινάλου.

Εκδήλωση με ιδιαίτερη αναφορά στην πολυδιάστατη και σπάνια ελληνική φύση, μέρος της οποίας είναι 
και το δικό μας Μαίναλο. Μοναδικά στιγμιότυπα του ελληνικού τοπίου και αναφορά στην ιδιαιτερότητά 
του μεταξύ Ανατολής - Δύσης, Βορρά - Νότου. Ακολούθησε παρουσίαση - ενημέρωση σχετικά με την 
σηματοδότηση των μονοπατιών του Μαινάλου. Η ανάγκη καθαρισμού και διάνοιξής τους, είναι ίσως εκεί 
που η ψυχή των ορειβατών ακροάστηκε τους παλμούς του δάσους, «ζήλεψε» τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
προπάντων είναι το όχημα προς επίτευξη του στόχου για ανάδειξη και προβολή τους.
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6.12.09. Πάρνωνας, συμμετοχές: 47

Άλλη μια επιτυχημένη εξόρμηση του ΣΑΟΟ στον Πάρνωνα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Στην ανάβαση στη 
Ρούσσα Πέτρα συμμετείχαν 20 άτομα. Ήταν μια πολύ καλή διαδρομή παρόλο που η ομίχλη δεν μας επέτρε-
ψε να απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Στο τέλος είχαμε ραντεβού με το λεωφορείο στο γνωστό προσκυνητά-
ρι. Στο καταφύγιο του ΕΟΣ Λακωνίας βρήκαμε να μας περιμένουν υπέροχα εδέσματα τα οποία μας έκαναν 
να ξεχάσουμε αμέσως την κούραση και να το ρίξουμε όλοι μαζί στο τραγούδι.

Ταΰγετος, συμμετοχές: 20

Η τελευταία εξόρμηση του 2009 πραγματοποιήθηκε στον χειμερινό Ταΰγετο. Φθάσαμε λίγο πριν νυχτώσει 
στο καταφύγιο από το πανέμορφο μονοπάτι και ακολούθησε γλέντι μέχρι αργά. Το πρωί και οι είκοσι τολμη-
ροί ορειβάτες επιχείρησαν την ανάβαση κόντρα στον δυνατό άνεμο! Πέντε κατάφεραν και πάτησαν και την 
κορυφή... οι αετοί του Συλλόγου μας... 
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ΘΕΜΑ

Ανέκαθεν οι ισχυροί της γης φυλάκιζαν τους ανθρώ-
πους σε κλουβιά καμωμένα από ιδέες και πάθη, δόγ-
ματα και στερεότυπα. Η πνευματική άνοδος περιόρισε 
τα δεσμά αυτά, δεν εξάλειψε όμως το ρατσισμό, τη 
μεγάλη πνευματική απάτη που διαχωρίζει τους αν-
θρώπους και διαμορφώνει δύο τάσεις ανάμεσά τους, 
εκείνους που επιβάλλουν και εκείνους που «επιβάλ-
λονται», που είναι τα θύματα και οι δέκτες, αναίτια, 
εχθρικής συμπεριφοράς. Και οι δύο όμως είναι δούλοι 
και βιώνουν ακόμα και σήμερα μια ιδιότυπη απώλεια 
της ελευθερίας, την εθελοδουλία στα σκουριασμένα 
γρανάζια των κοινωνικών συμπλεγμάτων του ρατσι-
σμού.
Καθημερινά ο φοβισμένος και αδύναμος ψυχικά εαυ-
τός μας βλέπει παντού γύρω του έναν στρατό από 
ακόλαστους...οι ακόλαστοι ποικίλουν κατά περίπτω-
ση...για τον άντρα η γυναίκα, για τον Έλληνα ο μετα-
νάστης, για τον λευκό ο μαύρος, για τον συντηρητικό 
ο κομουνιστής, για τον ψευτοηθικόφρονα ο ομοφυλό-
φυλος! Φαίνεται πως το ανθρώπινο γένος ψάχνει μα-
νιωδώς κάποιο εξιλαστήριο θύμα για να του φορτώσει 
τα δικά του ελαττώματα και απωθημένα. Ίσως, πάλι, 
απλά να μας είναι δύσκολο να επιβιώσουμε χωρίς 
δαίμονες και βαρβάρους, ίσως χειρότερα μέσα σε κάθε 
άνθρωπο να βρίσκεται σε κατάσταση υπολανθάνου-
σα το κτήνος του ρατσισμού και, όταν οι κοινωνικές 
συνθήκες το ευνοούν, αυτό να ξυπνά και να αρχίζει 
να βρυχάται! Μια τέτοια άποψη θα δικαιολογούσε την 
τάση της κοινωνίας να καλλιεργεί ρατσιστές. «Φάε 
το φαγητό σου γιατί αλλιώς θα έρθει ο γύφτος να σε 
πάρει!». Αυτού του είδους οι ιδέες και οι αντιλήψεις 
μένουν στην ψυχή ενός παιδιού και έτσι η κακοδαιμο-
νία διαιωνίζεται. 
Ρατσιστές δεν καλούμαστε αποκλειστικά γιατί σχε-
διάζουμε τη σβάστικα σε μάντρες ή γιατί είμαστε 
οργανωμένοι στην ΚΟΥ-ΚΛΟΥΞ-ΚΛΑΝ. Για όσους 
δεν το έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει, 
και συγγνώμη αν τους σοκάρω, η χρή-
ση χαρακτηρισμών και φράσεων, όπως 
«μαμάκιας», «χοντρός», «γεροξούρας», 
«γυναίκα, στην κουζίνα σου» δεν είναι 
ακριβώς εκδηλώσεις σεβασμού! Πόσο 
μάλλον τα εμπνευσμένα και ρυθμικότα-
τα δίστιχα-σουξεδάκια όπως το «Δε θα 
γίνεις Έλληνας ποτέ Αλβανέ Αλβανέ», 
τα ανέκδοτα με τους Πόντιους και τις 
ξανθές ή οι κολακευτικότατες αντιλήψεις 
για τους φορείς του AIDs, τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, τους ναρκομανείς, τους 
αλκοολικούς και τους πρόσφατα αποφυ-
λακισμένους δεν θα μπορούσαν να θεω-
ρηθούν αποστάγματα πολιτισμού.
Και τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε 

εμείς οι φιλήσυχοι πολίτες; Δεν μπορούμε να ιδρύσου-
με ένα είδος φυλακής και να κλείσουμε μέσα όλους 
αυτούς τους κακούς και εντελώς άγνωστους σε εμάς 
ρατσιστές που απειλούν να διασαλέψουν και να ανα-
τρέψουν την αγάπη, την αδελφικότητα και την εγκαρ-
διότητα που υπάρχει στην τοοόσο καλοφτιαγμένη 
κοινωνία μας; Δεν μπορούμε απλά να παραδοθούμε 
σε αυτή την τόσο βολική δικαιολογία ότι αφού δεν 
είμαστε εμείς αυτοί που γράφουν ρατσιστικά συνθή-
ματα στους τοίχους της γειτονιάς ούτε αυτοί που μα-
ζεύουν υπογραφές για να διώξουν την οικογένεια των 
Βουλγάρων που μένει στην πολυκατοικία, τότε δεν 
έχουμε εμείς την ευθύνη να σταματήσουμε την εξά-
πλωση του ρατσισμού; Η απάντηση σκληρή, κάθετη, 
δογματική σχεδόν είναι ΟΧΙ! Θέμα του συγκεκριμένου 
άρθρου δεν είναι το φαινόμενο του ρατσισμού... πάντα 
στις ανθρώπινες κοινωνίες υπήρχαν διαστροφικά 
μυαλά που προσπαθούσαν να αισθανθούν καλύτερα 
με τον εαυτό τους υποβιβάζοντας τους άλλους. Το 
πρόβλημα που εδώ θίγεται είναι η ανοχή των πολιτών 
στο ρατσισμό! Ρατσισμός σημαίνει θίγω την ελεύθερη 
ανθρώπινη υπόσταση των γύρω μου. Ανοχή στο ρα-
τσισμό σημαίνει έχω ήδη θίξει τη δική μου ελεύθερη 
ανθρώπινη υπόσταση. 
Ο Λούις Αρμστρόνγκ τραγούδησε... Κάποτε ήρθαν 
και πήραν τους Εβραίους, δε μίλησα γιατί δεν ήμουν 
Εβραίος. Ύστερα μάζεψαν τους επαναστάτες, δε μίλησα 
γιατί ήμουν ένας ήσυχος πολίτης. Μετά ήρθαν και 
πήραν και τους χριστιανούς, ποιος νοιάζεται για θρη-
σκείες και για άλλα τέτοια; Στο τέλος ήρθαν και πήραν 
και εμένα, δε μίλησα, δε φώναξα, έσκυψα το κεφάλι, 
δε ζήτησα βοήθεια γιατί τότε που έπρεπε να φωνάξω, 
να διαμαρτυρηθώ, να παλέψω συνέχιζα αδιάφορος τη 
σκυφτή ζωή μου...

Ο καθένας τα συμπεράσματά του...

Κείμενο: Γιούλη Καραμάνη

SOSΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!!!
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Ξεκίνημα 7 π.μ. της 21/11 από Τρίπολη, επιβίβαση στο 
γνωστό σημείο και των Αθηναίων φίλων, καθιερωμένη 
στάση στο Olympus Plaza και άφιξη στους Δελφούς νωρίς 
το μεσημέρι. Επίσκεψη στο Μουσείο και περιήγηση στον 
επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο. Αργά το μεσημέρι άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 

Φαγητό και βόλτα για καφέ το βράδυ, οι περισσότεροι προτι-
μούν την Αράχωβα παρά την ησυχία των Δελφών. 
Την επομένη 22/11 ξύπνημα για πρωινό νωρίς και 7:40 ξεκί-
νημα για την πορεία μας. Ανηφορίζουμε από το σπίτι-μουσείο 
του Σικελιανού ακολουθώντας το αρχαίο λιθόστρωτο μονοπά-
τι. Ο καιρός καλοκαιρινός, ήλιος και ζέστη· η ανηφόρα ζόρικη 
κάτω από τέτοιες συνθήκες. Επιτέλους μετά από περίπου μιά-
μιση ώρα η ανηφόρα τελειώνει, ολιγόλεπτη στάση και σε λίγο 
φτάνουμε στο Κρόκι.
Από τα 550μ. στα 1250μ. Ξεδιψάμε στην πηγή, από εδώ 
βλέπουμε το λιβάδι της Αράχωβας, σχεδόν πυκνοδομημένο 
πλέον, τα παλαιά καλύβια έγιναν σαλέ, ταβέρνες, κλπ. Από δω 
και πέρα μπαίνουμε στο ελατοδάσος, πορεία με μικρές κλίσεις 
συνεχίζοντας για το οροπέδιο Καλάνια, όπου φτάνουμε μετά 
από 1 ½ ώρα. Συρματοπλεγμένα «οικόπεδα» και διάσπαρ-
τα εξοχικά. Οι παλιοί θυμούνται τη διάσχιση της Ρούμελης 
τέλη Αυγούστου του 2003. Στάση για ξεκούραση στην 
άκρη του οροπεδίου, είμαστε στο ψηλότερο σημείο 1400μ. 
Κατηφορίζουμε για Αγόριανη περνώντας από τη Μεγάλη 
Βρύση ακολουθώντας εναλλαγές του μονοπατιού με χωμα-
τόδρομο. Η σήμανση του Ε4 μετά το Κρόκι έχει ελλείψεις, 
ειδικά σε κρίσιμα σημεία. Το δάσος πανέμορφο, από εδώ και 
κάτω το τοπίο έχει καταληφθεί από συγκρότημα πολυτελών 
εξοχικών κατοικιών μέσα στην έκταση του Εθνικού Δρυμού.
Φτάνουμε στην Αγόριανη μετά από 7 ώρες. Το χωριό στα 
πέριξ ένα ατέλειωτο εργοτάξιο-διαφημιστικές πινακίδες κα-
τασκευαστών- βιασμός του τοπίου, βορά στην κοντόφθαλμη 
ανάπτυξη. Η ταβέρνα στην πλατεία του χωριού είναι η κατά-
ληξη, ως συνήθως, φαγητό και αργά το απόγευμα αναχώρη-
ση για επιστροφή στην Τρίπολη.

Χρήστος Μαρκαντές

Εξόρμηση στον ∆υτικό Παρνασσό
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Βασιλική Ντούμου, Ψυχολόγος

Η ψυχολογία του βουνού
Η ορειβατική ομάδα δοκιμάζεται τόσο στο βουνό όσο 
και έξω από αυτό. Πάνω στο βουνό, κεντρικό στοι-
χείο της ορειβατικής ψυχολογίας είναι το άγχος. Το 
άγχος προκαλείται κυρίως από τις έντονες συνθήκες 
που επικρατούν στο βουνό. Τέτοιες συνθήκες είναι η 
έντονη σωματική κόπωση, η έλλειψη φαγητού και 
νερού αλλά και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες 
που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή 
του ορειβάτη. Σε μεγάλο βαθμό, οι ορειβάτες γνωρί-
ζουν πώς να διαχειριστούν αυτό το άγχος (εξάλλου 
αυτό είναι και σημαντικό κομμάτι που κάνει το 
άθλημα συναρπαστικό). Υπάρχουν, όμως, συνθήκες 
όπου η ψυχολογία δοκιμάζεται έντονα, αφού σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα 
και άγχος για την ίδια την επιβίωση.
Έτσι, λοιπόν, ένας ορειβάτης που αισθάνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του μέσα στο βουνό και δεν έχει 
αποθέματα τροφής ή νερού αρχίζει να αντιδρά με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι θα αντιδρούσε κάτω από 
άλλες συνθήκες. Στις περιπτώσεις στρες, ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έχει τρεις βασικές επιλογές 
αντίδρασης: να παγώσει, να φύγει ή να παλέψει (freeze, flight, fight). Για παράδειγμα, σε μια τέτοια κατάσταση 
πανικού αντί να προσπαθήσει με ψυχραιμία να βρει τη διέξοδο αξιοποιώντας τα όργανα και τις γνώσεις που 
έχει, μπορεί να «παγώσει» και να μην κινητοποιηθεί για τη λύση. Με απλά λόγια, αρχίζει να λειτουργεί με βάση 
το ένστικό του και όχι με τη λογική του. Αυτός είναι ένας αναπόφευκτος μηχανισμός με τον οποίο αντιδρούμε: η 
επίγνωση αυτού του μηχανισμού και η συνεχής εξάσκηση στην τροποποίηση αυτής της ενστικτώδους συμπερι-
φοράς μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για μια ορειβατική ομάδα που θέλει να είναι προετοιμασμέ-
νη.

Η ορειβασία ως ομαδικό άθλημα
Πέρα όμως από τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται μέσα στο βουνό, το άγχος και η δυσκολία που περι-
λαμβάνει το άθλημα σχετίζονται άμεσα και με την ίδια την ορειβατική ομάδα. Η ορειβασία, πέρα από την αναμέ-
τρηση με τον εαυτό μας, είναι πάνω από όλα ένα ομαδικό άθλημα. Η έννοια της ομάδας περιλαμβάνει από μόνη 
της τα στοιχεία της σύνθεσης, της σύγκρουσης, της ανοχής, της δημιουργίας. Για παράδειγμα, υπάρχει πληθώρα 
κινήτρων που μπορούν να οδηγήσουν ένα ατόμο στο να διαλέξει την ορειβασία. Κίνητρο μπορεί να είναι η ανά-
γκη για άθληση και δράση, η ανάγκη της επαφής με τη φύση, όπως κίνητρο μπορεί και να είναι η ανάγκη για 
κοινωνικότητα, συντροφικότητα, διασκέδαση και κοινωνική καταξίωση. Η κάθε ομάδα καλείται να συνθέσει και 
να αποδεχθεί αυτή την ποικιλία στη διάθεση των μελών της προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αποτε-
λεσματικά.

Η δυναμική
της ορειβατικής
ομάδας
Η ορειβασία είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μείγμα ατομικής και ομαδικής ψυχολογίας και 
μας δίνει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα παραδείγματα για το πως μπορεί να λειτουργήσει ένα άτομο 
και μια ομάδα υπό συνθήκες πίεσης. Η συμπεριφορά του ορειβάτη και της ορειβατικής ομά-
δας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες καθώς αυτό το σπορ ποτέ δεν εξελίσσεται σε προβλεπόμε-
νες ή ιδανικές συνθήκες. Η γοητεία του είναι ακριβώς αυτή. 
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Στάδια διαμόρφωσης της ομάδας
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, όπως όλες οι ομάδες, έτσι και η ορειβατική παρέα, διαβαίνει 
ορισμένα στάδια απαραίτητα για την επιβίωσή της. Το πρώτο είναι το στάδιο της διαμόρφωσηςν όπου οι κανό-
νες, τα κίνητρα και οι στόχοι των μελών είναι σε μεγάλο βαθμό ακαθόριστα. Τα μέλη της ομάδας δεν είναι κα-
θόλου δεσμευμένα και διερευνούν τον ρόλο και της δυνατότητές τους μέσα στο σύνολο. Το δεύτερο στάδιο είναι 
αυτό της σύγκρουσης. Εκεί τα μέλη συγκρούονται προκειμένου να μπορέσουν να καταλήξουν στους κανόνες, 
στα όρια, στην ιεραρχία που θα ισχύουν στην ομάδα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στάδιο που δεν θα πρέ-
πει να «τρομάζει» μια ομάδα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιείται δημιουργικά. Το επόμενο στάδιο είναι εκείνο της 
σχηματοποίσης όπου τα μέλη της ομάδας έχουν αρχίσει να δεσμεύονται και να κινητοποιούνται κάτω από έναν 
κοινό στόχο. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση και έντονη αίσθηση της ταυτότητας της ομάδας. Στην επόμενη φάση, οι 
ομάδες είτε θα οδηγηθούν στην αναθεώρηση είτε θα περάσουν στην φάση της διάλυσης. Στην φάση της αναθε-
ώρησης, τα μέλη συνεχίζουν να έχουν έντονη την αίσθηση της ομάδας νιώθουν όμως την ανάγκη να αναθεω-
ρήσουν και να επανεξετάσουν στοιχεία όπως τους στόχους, τη λειτουργία, την ιεραρχία, τη δομή της ομάδας.
Τι συνεπάγονται όμως όλα αυτά για την ορειβατική ομάδα και πού μπορεί να φανούν χρήσιμα; 
Η γνωριμία με το πώς λειτουργεί μια ομάδα μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της να αναγνωρίσουν ευκολότερα τη 
φάση αλλαγής της ομάδας και να μπορεί κατά συνέπεια να αντιδράσουν με περισσότερη ψυχραιμία και ευελιξία 
απέναντι στις προκλήσεις αυτών των αλλαγών. Παράλληλα, είναι σημαντικό για μια ομάδα να κατανοεί τη λει-
τουργικότητα της σύγκρουσης μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο. Σύγκρουση που δεν έχει την έννοια της αντι-
παλότητας αλλά έχει την έννοια του ανοιχτού διαλόγου και της επικοινωνίας που θα βοηθήσει μια ομάδα να 
προλάβει το άγχος και τον πανικό πριν ανέβει στο βουνό. Μια οργανωμένη ομάδα έχει καθορίσει ρόλους, ευθύ-
νες και ιεραρχίες που αποτρέπουν τη σύγχυση και την επίταση του άγχους αλλά και τη διάχυση των ευθυνών. 
Η οργανωμένη ορειβατική ομάδα μπορεί και συνταιριάζει τα διαφορετικά κίνητρα και τις ποικίλες ανάγκες των 
μελών της. Και όπως εξάλλου, έχει πει και ένας σημαντικός ορειβάτης «η ανοχή είναι στοιχείο της ορειβατικής 
κουλτούρας..»

Για όλα αυτά δεν υπάρχουν βέβαια «μαγικές» 
λύσεις. Υπάρχει όμως η επιλογή της ανοιχτής επι-
κοινωνίας με την πρόθεση να ακούσω τον άλλο 
και με την πρόθεση να γίνω όσο μπορώ πιο κατα-
νοητός. Υπάρχει η επιλογή των θεσμοθετημένων 
συναντήσεων που στόχο έχουν να εμπλέξουν όλα 
τα μέλη στο να πάρουν κοινές αποφάσεις αλλά 
και να εκφράσουν ανοιχτά το συναίσθημα και τη 
σκέψη τους. Έχει φανεί από έρευνες σε εργασιακές 
ομάδες, ότι αρκεί ένα κύκλος συζήτησης όπου ο 
καθένας μπορεί για ένα λεπτό να πει τη γνώμη του, 
για να μειώσει σημαντικά τη σύγκρουση στον ερ-
γασιακό χώρο Ο δρόμος της ομαδικότητας μοιάζει 
πολύ με τον δρόμο για την κορυφή: σίγουρα έχει 
δυσκολίες και πολλές φορές χρειάζεται να αυξήσεις 
ή να μειώσεις το ρυθμό, ακόμα και να επαναπροσ-
διορίσεις την κατεύθυνσή σου. Η κορυφή όμως 
είναι πάντα μια μεγάλη ανταμοιβή. 

Καλό δρόμο!

Το κείμενο αποτελεί απόδοση της ομιλίας της συγγραφέως που δόθηκε στις 5-12-2009 στα εντευκτήρια του ΣΑΟΟ.
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Την Κυριακή στις 3 Ιανουαρίου μαζευτήκαμε 
πρωί-πρωί στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας 
και αναχωρήσαμε για τα Γιάννενα. Στην διαδρο-
μή, το λεωφορείο άρχισε σιγά - σιγά να γεμίζει, 
αφού στο δρόμο μας περίμεναν φίλοι από την 
Αθήνα και απ’ άλλες περιοχές, ορειβάτες που επι-
μένουν να μας ακολουθούν στις εξορμήσεις μας. 
Πλησιάζοντας στη θρυλική πόλη, το πρώτο πράγ-
μα που αντικρίσαμε ήταν ο χιονισμένος Τόμαρος. 
Το απόγευμα βγήκαμε όλοι να περπατήσουμε στα 
σοκάκια της ιστορικής πρωτεύουσας της Ηπείρου. 

Κείμενο: Θανάσης Παπαπαναγιώτου
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Την επόμενη μέρα πραγματοποι-
ήσαμε την ανάβαση στον Τόμαρο, 
το επιβλητικό βουνό που δεσπό-
ζει πάνω από την κοιλάδα της 
Δωδώνης και έχει πάρει το όνομά 
του από τους Τομούρους, τους 
ιερείς του  Δία. Στόχος μας ήταν 
να ανέβουμε στη Μικρή Ολύτσικα 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.816 
μέτρα. Ξεκινήσαμε από το χωριό 
Μαντείο στα 850 μέτρα μαζί με 
τους ντόπιους ορειβάτες του ΕΟΣ  
Ιωαννίνων, οι οποίοι και θα  μας 
οδηγούσαν σε όλες τις πορείες μας 
στον Τόμαρο και στο Μιτσικέλι. 
Αυτοί ήταν ο Δημήτρης Ξαξίρης, 
ο Δημήτρης Μωραΐτης ο Κώστας 
Μανώλης, η Χρυσούλα και ο 
Μιχάλης Πάκου.
Η πορεία στην αρχή ήταν ανηφο-
ρική και, χωρίς να πάρουμε ανάσα, 
βγήκαμε μέσα σε μια ώρα σχεδόν 
στο εκκλησάκι της Παναγίας, όπου 
σταματήσαμε για λίγο. Ώσπου να 
προλάβουν να πιούν λίγο νερό οι 
πρώτοι και να έρθουν οι τελευταί-
οι,  ο Δημήτρης άρχισε να παίζει 
τη μαγική φλογέρα του και δεν 
άργησε να ξεκινήσει ο χορός. Η 
καλή μέρα από το πρωί φαίνεται… 

Η γνωριμία μας με τους οδηγούς 
τους ΕΟΣ Ιωαννίνων έμελλε να 
είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Μας 
συνόδευσαν με το ίδιο κέφι όχι 
μόνο στις πορείες στα βουνά των 
Ιωαννίνων αλλά και στο ορειβατι-
κό γλέντι μας. Ο Δημήτρης και η 
παρέα του αποτελούν μια ολόκλη-
ρη «ορειβατική κομπανία» η οποία 
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό 
(φλογέρα, κλαρίνο, ακορντεόν, του-
μπερλέκι) και μπορεί να σε οδηγή-
σει μέσα από μουσικά μονοπάτια 
στην ηπειρώτικη παράδοση και όχι 
μόνο! Αυτοί οι άνθρωποι είναι θε-
ματοφύλακες της ελληνικής παρά-
δοσης και συμβάλλουν ουσιαστικά 
στον πολιτισμό μας.

Μετά από τη μικρή στάση στην 
Παναγία, συνεχίσαμε όλοι μαζί 
μέχρι το καταφύγιο στα 1.450 μέ-
τρα. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα γιατί 
ο Τόμαρος σπάνια χαρίζει τη θέα 
του το χειμώνα. Από τη θέση αυτή 
μπορούσαμε να δούμε την κοιλάδα 
της Δωδώνης, τα Γιάννενα και τον 
Αμβρακικό κόλπο. Στο σημείο αυτό 
χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η μια 
ομάδα κατηφόρισε προς το χωριό 

Τύρια και η άλλη ομάδα με 32 
ορειβάτες ξεκίνησε για τη Μικρή 
Ολύτσικα. Ο καιρός ήταν σύμμα-
χός μας και φτάσαμε άνετα στην 
κορυφή από όπου απολαύσαμε μια 
πραγματικά υπέροχη θέα. Βλέπαμε 
όχι μόνο το θέατρο της Δωδώνης 
και τη Λευκάδα, αλλά και όλα τα 
γύρω βουνά από τη Νεμέρτσικα 
της Βορείου Ηπείρου μέχρι τα 
Τζουμέρκα. 

Στην κορυφή δεν μπορούσαμε να 
καθίσουμε πολύ γιατί φυσούσε και 
αρχίσαμε να παγώνουμε. Οπότε 
ξεκινήσαμε βιαστικά για το δρόμο 
της επιστροφής Όποτε σταματού-
σαμε, ο Δημήτρης μας διασκέδαζε 
με τα αστεία του και δεν αργούσαν 
να ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι να 
λένε ανέκδοτα. Τα γέλια αντηχού-
σαν σε όλο τον Τόμαρο και οδη-
γούσαν μερικούς που είχαν μείνει 
λίγο πιο πίσω. Στη συνέχεια, αφού 
περάσαμε κάποια δύσκολα σημεία 
φτάσαμε στο Ασπροχώρι και κατα-
λήξαμε μετά από συνολικά εννιά 
ώρες, στο σημείο όπου μας περίμε-
νε το λεωφορείο. 
Το απόγευμα, όλοι οι ορειβάτες 
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ξεχύθηκαν παρέες - παρέες  στην 
όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, 
όπου ανακάλυψαν μερικά από τα 
αμέτρητα στέκια για φαγητό που 
διαθέτει η πόλη. Συμπληρώσαμε 
όλες τις  χαμένες θερμίδες και 
ανακτήσαμε δυνάμεις για την ανά-
βαση στο Μιτσικέλι την επόμενη 
μέρα, η οποία σύμφωνα με τις 
προγνώσεις θα ήταν βροχερή.  

Την Τρίτη ξεκινήσαμε πρωί - 
πρωί με το λεωφορείο προς τους 
Λιγκιάδες από όπου θα ξεκι-
νούσε η ανάβαση στο Μιτσικέλι. 
Σταματήσαμε λίγο πριν το μαρ-
τυρικό χωριό. Σαράντα οκτώ 
ορειβάτες του ΣΑΟΟ,  με οδηγούς 
το Δημήτρη και τη Χρυσούλα, πή-
ραμε βρέχοντας το μονοπάτι για 
το καταφύγιο. Όσο πλησιάζαμε, η 
ομίχλη πύκνωνε και οι καιρικές 
συνθήκες γίνονταν ολοένα και 
δυσκολότερες. Όταν φτάσαμε στο 
καταφύγιο βρήκαμε μπροστά μας 
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το λαγοπόδαρο  Κώστα, ο οποί-
ος είχε τρέξει και έφτασε πριν 
από εμάς για να ανάψει το τζάκι. 
Σταματήσαμε για να ζεσταθούμε 
και να αποφασίσουμε, λόγω των 
εξαιρετικά δύσκολων καιρικών 
συνθηκών, αν θα πάρουμε το δρό-
μο της επιστροφής,  αφού πρώτα 
πιούμε λίγο ζεστό τσάι. Παρόλα 
αυτά, επτά ορειβάτες του ΣΑΟΟ 
μαζί με το Δημήτρη Ξαξίρη επιχεί-
ρησαν να κατακτήσουν την κορυ-
φή και οι τέσσερις τα κατάφεραν!

Οι υπόλοιποι επιστρέψαμε στους 
Λιγκιάδες και καταφύγαμε σε ένα 
εστιατόριο για να πιούμε ένα καφέ 
μέχρι να επιστρέψουν και οι άλ-
λοι. Σιγά - σιγά, όμως, άρχισαν να 
έρχονται τα τσίπουρα με τους γευ-
στικούς ηπειρώτικους μεζέδες  και 
δεν άργησε ο Δημήτρης να βγάλει 
πάλι τη φλογέρα του, που την έχει 
πάντα έτοιμη, και να στηθεί επί 
τόπου ένα μικρό γλέντι. Το γλέντι 

ήταν μικρό, γιατί στις οκτώ το βρά-
δυ θα έπρεπε να συγκεντρωθούμε 
στον «Μπακαλόγατο», όπου πλέον 
είχαμε καταλάβει όλοι τι επρόκειτο 
να συμβεί. Και πράγματι, το βρά-
δυ διασκεδάσαμε  μέχρι αργά με 
τα τραγούδια της ορχήστρας των 
ορειβατών του ΕΟΣ Ιωαννίνων. Η 
εμπειρία αυτή ήταν μοναδική και 
το βράδυ καθώς αποχαιρετούσαμε 
τους νέους φίλους μας δώσαμε την 
υπόσχεση να ξανασυναντηθούμε 
σε άλλες εξορμήσεις. Η φιλοξενία 
που μας επεφύλαξαν  οι οδη-
γοί μας θα μας μείνει αξέχαστη. 
Ευχαριστούμε συνολικά τον ΕΟΣ 
Ιωαννίνων αλλά και έναν - έναν 
τους οδηγούς μας: τη Χρυσούλα, 
τον Δημήτρη, τον Κώστα, τον 
Μιχάλη και τον Δημήτρη.
Το επόμενο πρωί ξύπνησαν όλοι 
νωρίς για να προλάβουν να επι-
σκεφτούν τα αξιοθέατα της πόλης, 
παρόλο που οι περισσότεροι μετά 
το ορειβατικό γλέντι συνέχισαν τη 

διασκέδαση μέχρι τα ξημερώματα, 
επιβεβαιώνοντας τη φήμη για τη 
νυχτερινή ζωή των Ιωαννίνων. 
Εξάλλου, η τελευταία μέρα της 
εξόρμησης, ανήμερα των Φώτων, 
ήταν ευκαιρία για μια επίσκεψη 
στο Κάστρο και στα μουσεία της 
πόλης. Λίγο πριν το μεσημέρι 
συγκεντρωθήκαμε στο ξενοδο-
χείο και αναχωρήσαμε για την 
περιήγηση στον Αρχαιολογικό 
χώρο της Δωδώνης. Ένα μέρος 
που θα πρέπει να επισκεφτεί κάθε 
Έλληνας. Η Δωδώνη, η αρχαία 
Ελλοπία με τους κατοίκους της, 
τους Ελλούς ή Σελλούς, μπο-
ρεί να θεωρηθεί η «κοιτίδα του 
Ελληνισμού». Φεύγοντας  από το 
Νομό Ιωαννίνων, σταματήσαμε 
για φαγητό δίπλα στο γεφύρι της 
Άρτας και στη συνέχεια, γεμάτοι 
από εμπειρίες , πήραμε το δρόμο 
της επιστροφής. 
Μια νέα ορειβατική χρονιά 
είχε μόλις ξεκινήσει!!!
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Τάκης Καραμάνης

Ο ΣΑΟΟ στα 11 χρόνια της ύπαρξης και 
δράσης του έχει να επιδείξει καλό επίπε-
δο οργάνωσης, προγραμματισμού, υλο-
ποίησης, ολιγομελών/πολυμελών ορει-
βατικών και πεζοπορικών εξορμήσεων, 
δράσεις σε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, 
κοινωνικά θέματα. Έχει διαμορφώσει 
συγκεκριμένους κανόνες που η τήρηση 
τους βοηθά στην επιτυχία των εξορμή-
σεων, καλή εσωτερική λειτουργία. Έχει 
ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους. 

Σήμερα που ο άνθρωπος έχει ανάγκη την συνεύρεση 
και συναναστροφή για να ξεφύγει από την απομόνωση 
των τσιμεντένιων πόλεων, έχει απομακρυνθεί από τη 
φυσική ζωή και η ανάγκη να επιστρέψει σε αυτήν είναι 
άμεση, σήμερα όπου τα βουνίσια σπορ δεν είναι μόνο 

περιπέτεια αλλά και μόδα (χιονοδρομία, διάσχιση ποτα-
μού, canyoning, trekking κλπ), σήμερα που στο χώρο 
δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις σαν αποτέλεσμα 
της εμπορευματοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών 
πέρα από τους παραδοσιακούς ορειβατικούς και πεζο-
πορικούς συλλόγους, η οργάνωση των δραστηριοτήτων 
γίνεται όσο το δυνατόν με επαγγελματικούς όρους και 
προϋποθέσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη απόλαυση αλλά 
και την ασφάλεια.
Οι εξορμήσεις, γενικά οι δράσεις του συλλόγου έχουν 

έναν δυναμισμό, δεν είναι στατικές- τυπικές. Πολλές 
φορές γίνονται έντονες συζητήσεις γι’ αυτές, υπάρχουν 
προτάσεις, αντιδράσεις για τροποποιήσεις, διάθεση για 
συμμετοχή, απαιτείται προετοιμασία για την υλοποίηση 
τους κλπ. Αυτό που πρέπει να αποσαφηνιστεί όσο είναι 
δυνατό, σύμφωνα και με την εμπειρία άλλων συλλόγων 
αλλά και του ΣΑΟΟ, είναι ο τρόπος που χειριζόμαστε 
κάποιες καταστάσεις για να εξασφαλίζουμε τη μεγαλύ-
τερη δυνατή συμμετοχή και αυτό που κάνουμε να είναι 
συλλογικό. Η συλλογική δράση είναι δύσκολη υπόθεση, 
καθένας και ένας ξεχωριστός χαρακτήρας, σέρνει τα 
δικά του ξεχωριστά βιώματα. Όλοι αγαπάνε την ορειβα-
σία και το σύλλογο αλλά σε αυτή την αγάπη φτάνουν 
μέσα από ξεχωριστούς δρόμους. Οι πιο δοκιμασμένοι 
λένε ότι στη συλλογική δραστηριότητα πρέπει να έχεις 
μεγάλο στομάχι. 
Σκοπός των παντός είδους εξορμήσεων και δραστηρι-
οτήτων είναι να περάσουν όλοι καλά, να ευχαριστη-
θούν, να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με ασφάλεια , να 
συμμετέχουν, να βγάλει ο καθένας το δικό του σε μια 
προσπάθεια ανάδειξης του συλλόγου. Όλοι αγαπούν 
τον σύλλογο. Ο σύλλογος δεν έχει ιδιοκτήτη ανήκει σε 
όλους, και ό,τι απέκτησε ο σύλλογος είναι δημιούργημα 
όλων. 

Η κούραση είναι κακός σύμβουλος, δημιουργεί ιδιαίτε-
ρες καταστάσεις σε όλους, περίεργες συμπεριφορές και 
δεν αναφέρομαι στην ορειβατική καταπόνηση μόνο, 
αλλά στην κούραση και το άγχος από την οργάνωση 
των κάθε είδους εξορμήσεων και δραστηριοτήτων. 
Βασική αιτία αποστράτευσης. 

Ό,τι κάνει, όποιος το κάνει, εθελοντής είναι και σε εθε-
λοντές απευθύνεται. Οι ρόλοι αλλάζουν, στη μια δράση 
εγώ, στην άλλη εσύ. Καμία ιδιαίτερη συμπεριφορά δεν 
νομιμοποιείται. Εξάλλου η ξεκούραση είναι απαραίτητη 
και πρέπει να υπάρχει η επιλογή της μιας ή της άλλης 
δράσης. Το ΔΣ καλό είναι να εναλλάσσει αρχηγούς και 
υπεύθυνους και να δίνει ο προγραμματισμός τη δυνα-
τότητα να μην δημιουργούνται συνθήκες αποκλειστι-
κότητας και ρουτίνας. Οι υπεύθυνοι δραστηριοτήτων 
αντικειμενικά τραβάνε το κουπί και πιθανά να μην 

Μπορούμε
καλύτερα...

Πρέπει ο σύλλογος να παίρνει από όλους, να 
αξιοποιεί όλους όσο είναι αυτό δυνατό, να δίνει 
την ευκαιρία σε όλους, ισότιμα με υπομονή και 
επιμονή. ”

“
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χαίρονται τόσο, όσο άλλοι, για αυτό και πρέπει να αλ-
λάζουν και να διευκολύνεται η συμμετοχή. 

Πολλοί σε πολλά μπορεί να είναι καλοί, να έχουν 
κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες. Πρέπει ο σύλλογος να 
παίρνει από όλους, να αξιοποιεί όλους όσο είναι αυτό 
δυνατό, να δίνει την ευκαιρία σε όλους, ισότιμα με 
υπομονή και επιμονή. Γι΄ αυτό το λόγο ήρθαμε και στο 
Σύλλογο. Μπορούν να τα καταφέρουν όλοι. 

Η συνεννόηση είναι βασικό ζήτημα στις δράσεις του 
συλλόγου. Εδώ συμμετέχουν πολλοί, υπάρχουν πολλές 
γνώμες και αντιρρήσεις και η συνεννόηση είναι η αρχή 
του τέλους. Συνεννόηση σημαίνει να συνθέτεις τις δι-
αφορετικές γνώμες και να προχωρά η δράση, να βρεις 
το κουμπί του άλλου/άλλης, να νιώσεις φιλικά, μέλος 
της ομάδας. Όλο αυτό γίνεται με συζήτηση, με συμμετο-
χή και κατανόηση. Είναι δύσκολο σύμφωνοι. Το εύκολο 
είναι να το κάνεις μόνος σου ή να μην γίνει τίποτα. 
Αλλά τότε πού είναι ο σύλλογος; Η σύσκεψη, δηλαδή 
η συνεννόηση της ομάδας, πριν την όποια δράση είναι 
απαραίτητη, όπου ο υπεύθυνος θέτει το θέμα, ενημε-
ρώνει και μέσα από μια σύντομη και περιεκτική συζή-
τηση καταλήγουμε στο δια ταύτα. Η συνεννόηση είναι 
συνεχής επικοινωνία και αυτός που το έχει, αντιμετω-
πίζει θέματα ακόμα και χωρίς συσκέψεις. 
Το πρόγραμμα της όποιας εξόρμησης πρέπει να εί-
ναι ευέλικτο και εύκολα προσαρμόσιμο σε αλλαγές. 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το όποιο πρό-
γραμμα άλλαζε για συγκεκριμένους λόγους με ευθύνη 
των αρχηγών/υπευθύνων. Πολλές εξορμήσεις, δράσεις, 
σχεδιάζονται επί χάρτου χωρίς να υπάρχει ακριβής 
εικόνα της γεωγραφίας και του ανάγλυφου του τοπίου, 
οι δυσκολίες της εφαρμογής και κάποιες αλλαγές να 
είναι απαραίτητες. Πολλές φορές έχουμε αλλάξει τη 
διαδρομή, το πρόγραμμα μιας δράσης, γιατί τη δεδομέ-
νη στιγμή εκτιμούμε ότι μια εναλλακτική θα είναι κα-
λύτερη. Μια πρόταση, λοιπόν, του εφόρου ορειβασίας 
θα την αγνοήσεις; Δεν πρέπει να υπάρχει συνεννόηση 
με τα μέλη του ΔΣ; Τα πάντα λοιπόν αλλάζουν και 
τροποποιούνται με οργανωμένο τρόπο και αυτή είναι 
η ουσία. 
Προτάσεις αλλαγής του προγράμματος, και όταν αυτό 
είναι σε εξέλιξη ακόμη, θα υπάρχουν έτσι αλλιώς και 
δεν μπορείς να το αποφύγεις τελείως. Άσχετα αν η 
πρόταση γίνει αποδεκτή από τον αρχηγό ή τους αρχη-
γούς, το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να υποβληθεί. 
Αυτοί που συμμετέχουν πιστεύουν ότι με την πρόταση 
τους βοηθούν. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Να ακού-
με τους άλλους.

Οι αρχηγοί και το Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπεύθυνοι 
γενικά, δεν πρέπει να φοβούνται την αποδοχή προτά-
σεων που βελτιώνουν το πρόγραμμα και την επιτυχία 
του. Ειδικότερα, αν σε μια ορειβατική ομάδα έχεις 
έμπειρους ορειβάτες και γνώστες κάποιων πραγμάτων. 
Όταν κινούνται όλοι στο ίδιο περίπου επίπεδο γνώ-
σεων και εμπειριών. Αλήθεια ποιος ισχυρίζεται ότι τα 
ξέρει όλα; 

Δεν γίνεται διαφορετικά, φίλοι είμαστε εξάλλου. 
Το θέμα δεν είναι μόνο το αν θα θέσει κάποιος πρότα-
ση, η αποδοχή ή όχι μιας πρότασης, αλλά και το πώς 
διαχειριζόμαστε αυτούς που τις κάνουν. Οι πικρίες 
και οι απογοητεύσεις στους συλλόγους είναι συχνό 
φαινόμενο. Η έκφραση, ο αρχηγός ή το Διοικητικό 
Συμβούλιο όλο με «γράφουν» είναι συχνές.
Η συμπεριφορά «κάνετε αυτό που θέλω γιατί εγώ ξέρω, 
διαφορετικά φεύγω από το σύλλογο» επίσης δεν είναι 
σωστή. Αναφέρομαι σε αυτούς που σου μιλούν με το 
ύφος χιλίων ειδικών. 
Ο σύλλογος που θέλει να αφήσει το αποτύπωμα του 
στην κοινωνία, δεν πρέπει να πληγώνεται με αποστρα-
τείες, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια.

Ασφαλώς, θα υπάρχουν αντιρρήσεις και διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε κάποια από τα θέματα που θίγονται 
στις λίγες αυτές γραμμές. Είναι φυσιολογικό. Το θέμα 
βρίσκεται στη σύνθεση της διαφορετικότητας μας. 

Ο σύλλογος που θέλει να αφήσει το αποτύπωμα 
του στην κοινωνία, δεν πρέπει να πληγώνεται 
με αποστρατείες, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. ”

“
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2010/A’

Ο Αντώνης Παυλής και ο Γιάννης Μπιρμπίλης μας οδηγούν στην ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ 
(1426μ) του Ταϋγέτου, ξεκινώντας από το Καστόρι και φθάνοντας στο Καστρί 
(Καστορείου Λακωνίας) μετά από 7 ώρες πορεία.

Αποκριάτικος χορός. Ντυνόμαστε, όχι ό,τι θέλουμε, αλλά πρωταγωνιστές και 
κομπάρσοι του Ελληνικού Κινηματογράφου, ρίχνουμε 25 ευρώπουλα για την 
πρόσκληση, κλείνουμε έγκαιρα τραπέζι και πάμε στο ηλιοκάθισμα του Καρδαρά, 
(πριν το Λεβίδι). Εδώ θα τα δούμε όλα ! 

Καπάκι, απόκριες στον Τίρναβο με Φέρτε ούζο του Τιρνάβου, διονυσιακές 
αθλοπαιδιές, μασκαράδες και Καλικάντζαρους! Για διάλειμμα ανεβαίνουμε 
στον Τίταρο (1835 μ.)από το Λιβάδι Ολύμπου. Για τις ετοιμασίες ο Γιάννης 
Αλειφερόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάς, ο Χρίστος Μαρκαντές, η Ξανθή Τάρλα, η Άννα 
Ντούμου έχουν την ευθύνη. 

Συζήτηση για την ορειβασία στα γραφεία του Συλλόγου.

Με κυρ Παύλο και τα άλλα παιδιά, Κατερίνα, Διονυσία, Πίτσα, πάμε Μανταίικα - Πρ. 
Ηλία. Όμορφη, για όλους, διαδρομή στο δασοσκέπαστο Μαίναλο διάρκειας 5 ωρών.
 

«Το δένδρο που πληγώναμε» ο τίτλος της ταινίας που θα προβληθεί παρόντος του 
σκηνοθέτη Δ. Αβδελιώδη στα γραφεία του συλλόγου με επιμέλεια της Α. Εμπορίδου 
και του Δ. Καραμήτζου. Τιμή μας. 

Μελίσσια Αττικής: περιβαλλοντικές δράσεις για το Χαμόγελο του Παιδιού 
(σηματοδότηση μονοπατιού). Υπεύθυνες οι Β. Καλαμούτσου - Α. Εμπορίδου 

Η Βασιλική Δέδε (κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος) θα μας βοηθήσει να 
αποκτήσουμε σωστή διατροφή. 

Παράγκα (όχι του Καραγκιόζη) της Ζήριας με υψόμετρο 2032 μ. παρακαλώ. 
Διαδρομή από Οροπέδιο Ζήριας και κατάληξη στην Καστανιά μετά από 7ωρη μέτριας 
δυσκολίας πορεία. Στην οργάνωση οι Α. Παυλής - Τ. Καραμαντζιάνης - Λ. Σκιαδάς - 
Α.Δεληγιάννης. 

Φαράγγι του Βουραικού. Η δημοφιλής 4άωρη διαδρομή από Ζαχλωρού στο 
Διακοφτό (με τρένο ή χωρίς). Οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τον Τάσο Παπαδόπουλο 
ή τις κυρίες Τυράσκη - Ζαφειροπούλου - Καλογεροπούλου. Τα γραφεία του συλλόγου 
δεν άλλαξαν.

Κορομπίλι (όποιος βρει πού ανήκει γεωγραφικά έχει δωρεάν συμμετοχή) με 907 μ. 
υψόμετρο που ανεβαίνει σε 5 ώρες (;) περίπου και έχει και θέα θάλασσα. 
Ο Αντώνης είναι καλά, θα μας πάει σίγουρα, μην ανησυχείτε ! Μαζί του ο Γιάννης 
Μπιρμπίλης και ο Τάκης Καραμαντζιάνης

Οι Παπαδόπουλος- Μαλής - Χαραλαμπόπουλος - Παπαπαναγιώτου - Μακρής, μας 
πάνε στον Κεντριά (κορυφή με 1923 μ. υψόμετρο). Σίγουρα δεν ξέρετε που είναι, αν 
σας ενδιαφέρει, πληροφορίες στα Γραφεία του ΣΑΟΟ Μητροπολίτου Δανιήλ 2Γ στην 
Τρίπολη. 

24 ΙανΟυαρΙΟυ 

6 ΦεβρΟυαρΙΟυ 

13-14-15 
ΦεβρΟυαρΙΟυ

24 ΦεβρΟυαρΙΟυ

28 ΦεβρΟυαρΙΟυ

3 ΜαρτΙΟυ 

14 ΜαρτΙΟυ 

22 ΜαρτΙΟυ 

28 ΜαρτΙΟυ 

11 απρΙλΙΟυ 

18 απρΙλΙΟυ 

2 ΜαΐΟυ

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις για τη συνέχιση της σηματοδότησης 
των μονοπατιών του Μαινάλου. ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες θα γίνονται εγκαίρως.

saoo-23.indd   16 1/9/10   2:33:35 PM



Ο Ρ Ο Σ  Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ  |  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 3

17

Γιορτή της Ανάληψης στο ομώνυμο εξωκλήσι 

ΟΙ Σαοίτες και εκατοντάδες φίλοι τους από Ορειβατικούς Συλλόγους της Νότιας 
Ελλάδας, ξεκινούν από το ηρωικό Λεβίδι του Στριφτόμπολα για να φτάσουν στο 
επίσης ηρωικό χωριό της Ζαμπίας Κωτσάκη, μάνας του Κολοκοτρώνη, Αλωνίσταινα. 
Πορεία περίπου 7 ωρών, εκτός και χαθείς στην ομορφιά, τη μουσική ( ο Πέτρος θα 
είναι, για άλλους δεν ξέρουμε ), την κουβέντα και από τη σηματοδότηση. 
Αρχηγοί : όσοι δούλεψαν στα μονοπάτια (πώς να χωρέσουν τόσα ονόματα), πλην 
Λακεδαιμονίων.

Πιέρια όρη (Φλάμπουρο 2190 μ.)
Από Βελβεντό Κοζάνης τούτη φορά, άλλους αρχηγούς, με τον καιρό βοηθό 
στην 8αωρη πορεία. Η προσπάθεια θα γίνει με την καθοδήγηση των Ν. Δέδε, Θ. 
Μπουζέτου, Τ. Παρασκευοπούλου, Α. Δεληγιάννη.

Ο ΣΑΟΟ και η ΤΕΔΚ Αρκαδίας συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Δίκτυο 
μονοπατιών στο Οικολογικό Πάρκο Μαινάλου» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Τρίπολης. Τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης αναλαμβάνουν οι Βούλα Καλαμούτσου, 
Θανάσης Χωματάς, Κώστας Ζαχαριάς, Ελένη Δεδούση, Ρίτσα Καραμαντζιάνη, 
Σπυριδούλα Καλογεροπούλου. 

Διαβαίνουμε το φαράγγι του Ανδρώνη. 6άωρη εκπληκτική πορεία που σίγουρα θα 
μας μαγέψει. Φολόη είναι αυτή και οι λεπτομέρειες περιττές...
Αρχηγοί : Θ. Χωματάς - Σιλάδος - Παπαγεωργάκη Βούλα.

Γενική Συνέλευση και Εκλογές 

Κούκλη και Μπουζέτος ετοιμάζουν μια πολύ ψαγμένη μουσική βραδιά στην 
Ανάληψη. 

Λούσιος, το Άγιο Όρος της Αρκαδίας. Είναι λίγο ; Δεν σας φτάνει ; Αχόρταγοι !
Η γυναικοπαρέα των Κούκλη - Δεδούση - Καλογεροπούλου - Τζάθα έχουν το 
πρόσταγμα.

Εθνικός Δρυμός Pirin στη Βουλγαρία . Ορειβασία, πεζοπορία, τουρισμός. Ο 
κατάλογος ανοίγει στις 30 Απριλίου και ένας ένας παρακαλούμε ! Την εξόρμηση 
ετοιμάζουν οι Χαρμπής - Κούκλη - Σιάννας - Προκόπου - Παπαπαναγιώτου - 
Παπαγεωργάκη Π. 

Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση

Χανόμαστε στον Γράμμο. Οι λεπτομέρειες θα κανονιστούν από Παυλή - Ντούμο- 
Καραμήτζο - Καραμάνη. 

Ακρωτήριο Μαλέας. Έχετε εμπιστοσύνη, στους Μαλή - Μαρκαντέ - Μακρή - 
Κοκκώνη, θα το βρουν το ακρωτήρι. 

Εναρκτήρια συνάντηση στην Ανάληψη.

5 ΙΟυνΙΟυ

13 ΙΟυνΙΟυ

14 ΙΟυνΙΟυ

25 ΙΟυνΙΟυ

27 ΙΟυνΙΟυ

α’ δεΚαΗΜερΟ 
ΙΟυλΙΟυ

17-18 ΙΟυλΙΟυ 

25-30 
αυγΟυστΟυ

29 σεπτεΜβρΙΟυ

17- 18-19 
σεπτεΜβρΙΟυ 

13 ΜαΐΟυ

16 ΜαΐΟυ

22-23-24 ΜαΐΟυ

πρΟσΟΧΗ: λεπτομέρειες των εκδηλώσεων (ώρα αναχώρησης, κόστος εξόρμησης, κράτηση θέσεων, τόπος 
αναχώρησης κλπ) θα δίνονται στα γραφεία του συλλόγου από τους υπευθύνους.
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Με το τέλος του 2009 ολοκληρώθη-
κε ένα μεγάλο κομμάτι της σηματο-
δότησης των μονοπατιών στο όρος 
Μαίναλον.
Ένα έργο ανάδειξης των οικοσυ-
στημάτων του βουνού, που από την 
αρχή του χρόνου προγραμμάτισε 
και υλοποιεί ο Σύλλογος Αρκάδων 
Ορειβατών - Οικολόγων.
Στην εθελοντική αυτή δράση του 
ΣΑΟΟ, στέκεται αρωγός η Τοπική 
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
Αρκαδίας (ΤΕΔΚΑ), που με ομόφω-
νη απόφαση του διοικητικού της 
συμβουλίου και του προέδρου της 
κ.Γ. Μπαρούτσα χορηγεί σταδιακά 
τα υλικά σηματοδότησης. Πρόκειται 
για μία υποστήριξη που η αξία της 
δεν βρίσκεται τόσο στο οικονομικό 
σκέλος της χορηγίας, όσο στη στρα-
τηγική στόχευση και επιλογή. Στην 
στήριξη  εκ μέρους της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και των παραμαινάλιων 
δήμων, μιας πραγματικά οικολογικής 
παρέμβασης, προστασίας και ήπι-
ας οικοτουριστικής ανάδειξης του 
υπέροχου Μαινάλου. Ταυτόχρονα 

στην ανάδειξη και αποδοχή από την 
τοπική κοινωνία του Ορειβατικού και 
Οικολογικού Συλλόγου της Αρκαδίας 
(ΣΑΟΟ), ως φορέα που παρεμβαίνει 
με ιδέες, προτάσεις αλλά και συγκε-
κριμένο έργο στην προσπάθεια για 
την προστασία και ήπια διαχείριση 
των ορεινών οικοσυστημάτων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να παρουσι-
άσουμε τον τρόπο που εκτελείται η 
σημαντική αυτή εθελοντική δράση 
του ΣΑΟΟ. Να γίνει κατανοητό το 
μέγεθος, ο επιστημονικός, μεθοδικός 
και υπεύθυνος τρόπος που υλοποιεί-
ται και το ελάχιστο κόστος, σε σχέση 
με την έκταση και την αξία χρήσης 
του έργου.
Μέχρι τις 9-1-2010 είχαν υλοποιηθεί 
πλήρως 120Km του δικτύου, ήτοι 
εντοπισμός, καθαρισμός, σηματο-
δότηση. Επίσης έχουν παραληφθεί 
και σχεδιαστεί οι πινακίδες αλλαγής 
κατεύθυνσης.
1. Βλαχέρνα - Μισονέρι - 
Δρακοτρυπιά - Ρουχοί - Ρ. Αγ. 
Αικατερίνης - Αγ. Σωτήρα - Βυτίνα. 
Μήκος 20 χιλιόμετρα.

2. Βυτίνα - Αγ. Σωτήρα - Ρ. Αγ. 
Αικατερίνης - Ρουχοί - Δρακοτρυπιά 
- Μισονέρι - Βλαχέρνα. Μήκος 20 
χιλιόμετρα.
3. Αλωνίσταινα - Αγία Τριάδα - 
Διάσελο Ξερακιά - Πηγή Ξερακιά 
- Καταφύγιο Οστρακίνας - Οροπ. 
Τσούλος - Διάσελο Μαύρης Κορυφής 
- Χαράδρα Ζαβοβουνιού - Λεβίδι. 
Μήκος 17 χιλιόμετρα.
4. Λεβίδι - Χαράδρα Ζαβοβουνιού - 
Διάσελο Μαύρης Κορυφής - Οροπ. 
Τσούλος - Καταφύγιο Οστρακίνας 
- Πηγή Ξερακιά - Διάσελο Ξερακιάς 
- Αγία Τριάδα - Αλωνίσταινα. Μήκος 
17 χιλιόμετρα.
5. Άνω Καρδαράς - Διάσελο Προφ. 
Ηλίας - Ομορφόσταλος - Διάσελο 
Ασπροπούλια - Διάσελο Αϊντίνη - 
Πηγή Αγίας Παρασκευής - Ροεινό. 
Μήκος 9 χιλιόμετρα.
6. Ροεινό - Πηγή Αγίας Παρασκευής 
- Διάσελο Αϊντίνη - Διάσελο 
Ασπροπούλια - Ομορφόσταλος 
- Διάσελο Προφήτη Ηλία - Άνω 
Καρδαράς. Μήκος 9 χιλιόμετρα.
7. Μουσείο Υδροκίνησης 
Δημητσάνας - Χαράδρα Λουσίου 
- Αρχαία Γόρτυνα. Μήκος 10 χιλιό-
μετρα.
8. Αρχαία Γόρτυνα - Ιερά Μονή 
Προδρόμου. Μήκος 3 χιλιόμετρα.
9. Στεμνίτσα (πλατεία) - Ιερά Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής - Κεφαλόβρυσο - 
Κουρνόβρυση. Μήκος 5.5 χιλιόμετρα.
10. Κουρνόβρυση - Κεφαλόβρυσο 
- Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής - 
Στεμνίτσα (πλατεία) Μήκος 5.5 χι-
λιόμετρα.
11. Ανατολική είσοδος Στεμνίτσας - 
Κεφαλόβρυσο. Μήκος 2 χιλιόμετρα.
12. Κεφαλόβρυσο - Ανατολική είσο-

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

ΧρΟνΟδΙαγραΜα
2009: 150Km
2010: 150Km
2011: 100Km
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δος Στεμνίτσας. Μήκος 2 χιλιόμετρα.
Μέχρι τις 9-1-2010 έχουν ανιχνευ-
τεί και εντοπιστεί τα εξής τμήματα 
για τα οποία έχουν παραγγελθεί και 
παραληφθεί σήματα εντοπισμού (80 
χιλιόμετρα).

1. Ροεινό - Ρουπάκι - Πηγές Πιάνας 
- Σπήλαιο Πανός - Αρκουδόρεμα. 
Μήκος 15 χιλιόμετρα.
2. Αρκουδόρεμα - Σπήλαιο Πανός 
- Πηγές Πιάνας - Ρουπάκι - Ροεινό. 
Μήκος 15 χιλιόμετρα.
3. Δημητσάνα - Μουσείο Υδροκίνησης 
και επιστροφή. Μήκος 6 χιλιόμετρα.
4. Ιερά Μονή Προδρόμου - Ιερά Μονή 
Φιλοσόφου - Μουσείο Υδροκίνησης. 
Μήκος 7 χιλιόμετρα.
5. Κουρνόβρυση - Σαβρακού - 
Ξυδέϊκα. Μήκος 5 χιλιόμετρα.
6. Ξυδέϊκα - Σαβρακού - 
Κουρνόβρυση. Μήκος 5 χιλιόμετρα.
7. Βυτίνα - Ποταμός Μυλάων - 
Μεθύδριο. Μήκος 5 χιλιόμετρα.
8. Μεθύδριο - Ποταμός Μυλάων - 
Βυτίνα. Μήκος 5 χιλιόμετρα.
9. Αλωνίσταινα - Δίρεμα - 
Χουλιαροθήκα. Μήκος 6 χιλιόμετρα.
10. Χουλιαροθήκα - Δίρεμα - 
Αλωνίσταινα. Μήκος 6 χιλιόμετρα.
11. Αρχ.Γόρτυνα - Ι.Μ.Καλαμίου. 
Μήκος 5 χιλιόμετρα.

Για όλες τις προαναφερθείσες δράσεις 
χρειάστηκαν 11 ημέρες ανίχνευσης, 
εντοπισμού και προσηματοδότησης με 
κορδέλες, και 21 ημέρες καθαρισμού 
και σηματοδότησης με αλουμινένια 
σήματα σε δένδρα ή βράχους. Ο μέσος 
όρος ημερήσιας δουλειάς ανήλθε σε 8 
ώρες, ο δε μέσος όρος πρόσβασης των 
οχημάτων σε 2.5 ώρες.
Μέχρι σήμερα στις ανιχνεύσεις και 
τελικές σηματοδοτήσεις συμμετείχαν 
συνολικά 32 ορειβάτες του ΣΑΟΟ με 
μέσο όρο παρουσίας του κάθε ενός 4 
φορές.
Για την πρόσβαση στα σημεία εισό-
δου - εξόδου χρησιμοποιήθηκαν τα 
αυτοκίνητα των μελών του συλλόγου 
και ναυλωμένα ταξί και διανύθηκαν 
συνολικά 2.637 χιλιόμετρα. Το κόστος 
καλύπτει αποκλειστικά ο σύλλογος 
και τα μέλη του και ανέρχεται περί-
που σε 400 ευρώ.
Η αξία των υλικών σηματοδότησης 
που χορήγησε στο ΣΑΟΟ η ΤΕΔΚΑ 
για το 2009, ανέρχονται με το ΦΠΑ 
στο ποσό των 15.000 ευρώ και ήταν: 
α) 6.500 σήματα αλουμινίου μετα-
ξοτυπίας 15x15 cm, β) Πινακίδες 
σήμανσης και αλλαγής κατεύθυνσης, 
στύλοι διαφόρων διαμέτρων, κοχλίες, 
ανοξείδωτες πρόκες, χρώματα κλπ.
Ο σύλλογος προμηθεύτηκε για την 
κάλυψη των αναγκών του έργου με 
δικά του αποκλειστικά έξοδα όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία. Αλυσοπρίονα, 
ηλεκτρικά τρυπάνια, γεωτρύπανο με 

τις διατρητικές κεφαλές του, χειρο-
πρίονα, βούρτσες, φτυάρια, γάντια, 
βαριές, σκερπάνια, κλαδευτήρια, 
κοσσάρες, καύσιμα, λάδια κλπ. αξίας 
περίπου 2.000 ευρώ.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν ήταν:
1. Η ανίχνευση και ο καθαρισμός 
λογκωμένων και πυκνοδασωμένων 
τμημάτων μονοπατιών. Ιδιαίτερη ανα-
φορά πρέπει να γίνει στο λιθόστρωτο 
μονοπάτι Στεμνίτσας - Κεφαλόβρυσου 
- Σκέμνας που αποκαλύφθηκε πλή-
ρως.
2. Ο μεγάλος αριθμός πεσμένων κορ-
μών, ο τεμαχισμός και η απομάκρυν-
σή τους.
3. Η ευρηματικότητα και οι επινο-
ήσεις που έπρεπε να γίνουν για τη 
σύνδεση μονοπατιών μεταξύ τους 
ώστε να υλοποιηθεί ο ενιαίος άξονας 
των δικτύων. π.χ. Δρακοτρυπιά - 
Ρούχοι, Αγ. Σώτηρα, Ροεινό - Ρουπάκι, 
Κουρνόβρυση - Βλαχέρνα.
4. Η ανάγκη επαρκούς σήμανσης σε 
γυμνά οροπέδια, ξέφωτα, καί λειμώ-
νες όπου η ανυπαρξία βράχων, δέν-
δρων και μεγάλων θάμνων καθιστά 
δυσχερή τη σηματοδότηση. Στα γυμνά 
αυτά πεδία κινδυνεύει ο ορειβάτης 
να αποπροσανατολιστεί, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες χιονιού και ομίχλης.
5. Τεράστια δυσκολία στη διάνοιξη 
και σηματοδότηση του Λουσίου 
στο τμήμα Παλιοχώρι - Ιερά Μονή 
Φιλοσόφου λόγω μετατροπής του 
μονοπατιού σε ποτάμι από τα πολλά 
νερά και λόγω επικινδυνότητας των 
πρανών.
6. Το έντονα βροχερό φθινόπωρο 
δημιουργούσε προβλήματα στις προ-
γραμματισμένες εξορμήσεις που ανα-
βάλλονταν συνεχώς.

Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι η 
σηματοδότηση των μονοπατιών του 
Μαινάλου προχωρεί ικανοποιητικά. 
Αξίζουν συγχαρητήρια στα μέλη του 
συλλόγου που παράλληλα με τις 

πολλαπλές δράσεις και εξορμήσεις 
του ΣΑΟΟ, βρίσκουν κέφι και χρόνο, 
Τετάρτες και Σάββατα για τις σηματο-
δοτήσεις.
Ένα σημαντικό έργο οικοτουρισμού 
και ταυτόχρονης προστασίας της 
φύσης επιτελείται στην Αρκαδία με 
ελάχιστο κόστος, χάρη στην επαγ-
γελματικού τύπου δράση των μελών 
ενός ερασιτεχνικού σωματείου με τη 
στήριξή του από τους δήμους του 
τόπου μας.

Καλούμε τους ορειβάτες από 200 
ορειβατικά σωματεία της χώρα μας, 
και όλους τους συμπολίτες μας να 
έρθουν να απολαύσουν τα υπέροχα 
τοπία του Μαινάλου, περπατώντας 
στα ασφαλή μονοπάτια του.

Το Δ.Σ. του ΣΑΟΟ
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Τι σχέση μπορούν να έχουν τα βιβλία σε μια βιβλιοθή-
κη με τις καλαμιές του βάλτου; Καμιά, λέτε;
Δεν νομίζω. Αν το εξετάσουμε απ’ την άποψη του μι-
κροτσικνιά, υπάρχει σαφέστατη συγγένεια.
Μέρες και νύχτες ατέλειωτες ο μικροτσικνιάς ταξίδευε 
απ’ τα βάθη της Αφρικής για να φτάσει στα εύκρα-
τα κλίματα. Πέρασε την έρημο της Σαχάρας και τη 
Μεσόγειο. Κουράστηκε, ίσως άνεμοι και καταιγίδες να 
τον έβγαλαν απ’ το δρόμο του, πάντως βρέθηκε νύχτα 
στο Κολωνάκι, στην καρδιά της Αθήνας. Πετώντας 
πάνω απ’ τις κεραίες 
των τηλεοράσεων κι 
ανάμεσα στις πολυκα-
τοικίες -ενώ από κάτω 
βούιζαν και τσίριζαν 
αυτοκίνητα, κι οι άν-
θρωποι έπιναν ανυπο-
ψίαστοι καφέδες και 
ποτά-, εκείνος αναζη-
τούσε απεγνωσμένα 
κάποιο γνώριμο σημά-
δι, κάπου να κρυφτεί 
τουλάχιστον. Ξαφνικά, 
μέσ’ από ένα ανοιχτό 
παράθυρο αντίκρισε 
αυτό που έψαχνε! 
Επιτέλους, εκεί θα ξε-
κουραστεί απαρατήρη-
τος, θ’ αναλάβει δυνά-
μεις και θα συνεχίσει 
το ταξίδι......
Ο κύριος ΧΨΩ, ένοικος 
του εν λόγω διαμερί-
σματος, είχε βγει για 
λίγο από το σπίτι του 
κι είχε αφήσει ανοιχτά 
να εισχωρήσει ο ανοι-
ξιάτικος αέρας. Πριν 
κοιμηθεί αποφάσισε 
να επισκεφτεί τη μεγά-
λη βιβλιοθήκη του για 
να διαλέξει ένα βιβλίο στο κρεβάτι. Κάπου ανάμεσα 
στα φιλοσοφικά δοκίμια και στους Ρώσους μυθιστορι-
ογράφους είδε ένα πανέμορφο αγαλματίδιο σε σχήμα 
πουλιού. «Μα πού βρέθηκε αυτό;»αναρωτήθηκε. «Δεν 
θυμάμαι πού, πώς και πότε το απέκτησα! Τι όμορφο 
που είναι όμως...»
Βάλθηκε λοιπόν να προβληματίζεται, να ξύνει και να 
στύβει τη μνήμη του μπας κι επανέλθει στο μυαλό του 
το ιστορικό του αγαλματιδίου της βιβλιοθήκης του. 
Όλες του οι προσπάθειες ωστόσο απέβησαν μάταιες. 
Στο τέλος κατέληξε σε μια υπόθεση: προφανώς, αφού 

αύριο είναι τα γενέθλιά του, θα του το είχε αφήσει εκεί 
για έκπληξη ο αδερφός του. «Αυτό είναι! Ας πάω να το 
θαυμάσω από κοντά και μετά θα τον πάρω τηλέφωνο 
να τον ευχαριστήσω», αποφάσισε εντέλει.
Απ ’τη στιγμή που άκουσε το τρίξιμο της πόρτας ο 
μικροτσικνιάς διαισθάνθηκε κίνδυνο. Πράγματι, είδε 
έναν άνθρωπο να μπαίνει. Ακινητοποιήθηκε λοιπόν 
δίπλα στα βιβλία που είχε περάσει για καλάμια, και 
παρίστανε κι αυτός το καλάμι με το λαιμό τεντωμένο 
και το μυτερό του ράμφος να βλέπει προς το ταβάνι. 

«Παράξενα καλάμια 
αυτά», σκέφτηκε, «λίγο 
κοντά -πώς να κρυ-
φτείς ανάμεσά τους....». 
Η μόνη κίνηση που 
έκανε ήταν να στραφεί 
ανεπαίσθητα το σώμα 
του για να παρακο-
λουθεί τις κινήσεις του 
εισβολέα. Αν ο εχθρός 
έφτανε σε ακτίνα βο-
λής, θα ήταν πανέτοι-
μος να τον αιφνιδιάσει.
Ο κύριος ΧΨΩ, όλος 
θαυμασμό για το νέο 
του απόκτημα, πλη-
σίασε τη βιβλιοθήκη 
του. Όταν όμως έβγαλε 
τα γυαλιά του ( ήταν 
μύωπας) ώστε να δει 
καλύτερα από κοντά, 
είχε την περίεργη αί-
σθηση ότι το άγαλμα 
τον παρακολουθούσε. 
Τα μάτια του, παράδο-
ξα ζωντανά αν κι από-
λυτα ακίνητα, έδειχναν 
να τον παρατηρούν. 
«Αν είναι δυνατόν!» 
πρόλαβε να σκεφτεί, 
πριν εκτιναχθεί ο λαι-

μός του «αγάλματος» και τον πετύχει στο δεξί του μάτι, 
γιατί, ως γνωστόν, όλοι οι ερωδιοί πάντα σημαδεύουν 
τη λεία τους ή τον εχθρό τους στο μάτι.
Ο κύριος ΧΨΩ αναγκάστηκε να βάλει κολλύριο στο 
μάτι του για ολόκληρη την επόμενη βδομάδα. Ο ένο-
χος μικροτσικνιάς μεταφέρθηκε στον προορισμό του, 
ένα πραγματικό βάλτο με αληθινά καλάμια, μέσα σε 
χαρτόκουτο. 

Φίλιππος ∆ραγούµης
«Ο ροζ πελεκάνος κι άλλες ιστορίες»

Η ΦυΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Ο µικροτσικνιάς

Ο Φίλιππος Δραγούμης γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Σπούδασε φιλοσοφία και ζωγραφική. Με τα άγρια ζώα 
ασχολείται από το 1980, μόνος στην αρχή, μετά με την «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία» (1982) και αργότερα με 
το «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων» (1989), του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.

Επιμέλεια: Αλίκη Εµπορίδου
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Γιώργος Σφήκας

Πολλές φορές, διάφοροι συγγρα-
φείς, ορειβάτες και μη, περιγρά-
φοντας ένα βουνό ή μια ορεινή 
περιοχή, χρησιμοποιούν λαν-
θασμένη ορολογία ή αδόκιμους 
όρους, με αποτέλεσμα να προκα-
λούν σύγχυση ή χρησιμοποιούν 
έναν όρο στη θέση κάποιου άλ-
λου. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι τα Άγραφα, που πολλοί 
τα χαρακτηρίζουν οροσειρά, ενώ 
δεν είναι άλλο από ένα ορεινό συ-
γκρότημα, μέρος της οροσειράς 
της Νότιας Πίνδου. Άλλοτε πάλι 
γίνεται σύγχυση ανάμεσα στον 
Πάρνωνα και στην οροσειρά του 
Πάρνωνα, με αποτέλεσμα τα νότια 
βουνά της οροσειράς να χαρακτη-
ρίζονται ως Νότιος Πάρνωνας. Με 
το παρακάτω κείμενο προσπαθώ 
να βάλω κάποια τάξη σε τέτοια 
μπερδέματα, για να μάθουν οι νε-
ότεροι τις διαφορές ανάμεσα στο 
φαράγγι και στη χαράδρα, ανάμε-
σα στην οροσειρά και στο ορεινό 
συγκρότημα, ανάμεσα στο ρέμα 
και στο ποτάμι. Θυμάμαι ότι μια 
ανάλογη εργασία είχε δει το φως 
της δημοσιότητας στο περιοδικό 
του ΕΟΣ «Το βουνό», πριν πολλές 
δεκαετίες, γραμμένη από τον γε-
ωγράφο Σαρρή. Ας δούμε λοιπόν 
τους σωστούς όρους και την επε-
ξήγηση τους:
γήλοφος είναι μια ομαλή εδαφι-
κή έξαρση που δεν υπερβαίνει τα 
30μ. ύψος, σε σχέση με την περι-
βάλλουσα πεδιάδα.
λόφος χαρακτηρίζεται κάθε εδα-
φική έξαρση που το ύψος της κυ-
μαίνεται ανάμεσα στα 30 και στα 
300μ. από την επιφάνεια της θά-
λασσας ή από την επιφάνεια της 
γύρω πεδιάδας. Τυπικοί τέτοιοι 
λόφοι είναι τα Τουρκοβούνια, ο 
Λυκαβηττός, η Ακρόπολη, του 
Φιλοπάππου κι ο Αρδηττός.
βουνό είναι μια εδαφική έξαρση 
με ύψος από 300 μέχρι 1000μ. 
πάνω από την επιφάνεια της θά-
λασσας, όπως π.χ. το Αιγάλεω ή 
η Μερέντα.
Όρος είναι κάθε εδαφική έξαρ-
ση με ύψος πάνω από 1000μ. 
Επομένως η Πεντέλη, η Πάρνηθα, 

ο Παρνασσός, το Μπέλες, ο Άθως 
είναι όρη.
γηλοφοσειρά είναι περισσότεροι 
από δύο γήλοφοι, τοποθετημένοι 
στη σειρά, σε μια ευθεία ή καμπύ-
λη γραμμή και συνδεόμενοι μετα-
ξύ τους με αυχένες.
λοφοσειρά είναι μια σειρά με 
περισσότερους από δύο λόφους 
σε ευθεία ή καμπύλη γραμμή, 
που συνδέονται μεταξύ τους με 
αυχένες.
βουνοσειρά χαρακτηρίζουμε 
περισσότερα από δύο βουνά, το-
ποθετημένα σε ευθεία ή καμπύλη 
γραμμή και συνδεόμενα μεταξύ 
τους με αυχένες.
Οροσειρά είναι μια σειρά με πε-
ρισσότερα από δύο όρη, σε ευθεία 
ή καμπύλη γραμμή, που συνδέ-
ονται μεταξύ τους με αυχένες. 
Συχνά η διάταξη των βουνών 
στις οροσειρές δεν είναι μια απλή 
αλυσίδα βουνών αλλά παράλλη-
λες αλυσίδες, που χωρίζονται από 
ορεινές κοιλάδες.
Κορυφή είναι το ψηλότερο ση-
μείο του γήλοφου, του λόφου, 
του βουνού ή του όρους. Συχνά 
βέβαια στον ίδιο λόφο, βουνό ή 
όρος υπάρχουν περισσότερες από 
μία κορυφές.
Κορυφοσειρά χαρακτηρίζουμε 
περισσότερες από δύο κορυφές 
που ακολουθούν η μία την άλλη, 
σε ευθεία ή καμπύλη γραμμή και 
συνδέονται μεταξύ τους με διάσε-
λα ή ράχες όπως π.χ. οι περισσό-
τερες κορυφές της Γκιώνας.
διάσελο είναι το χαμήλωμα, το 
πέρασμα που βρίσκεται μεταξύ 
δύο κορυφών και τις συνδέει με-
ταξύ τους.
αυχένας είναι ένα μεγάλο διάσε-
λο που συνδέει μεταξύ τους δύο 
λόφους, βουνά ή όρη. Λέγεται και 
λαιμός.
συγκρότημα γηλόφων είναι 
δύο ή περισσότεροι γήλοφοι που 
συνδέονται μεταξύ τους με αυχέ-
νες, όμως όχι με διάταξη αλυσί-
δας - σειράς, αλλά σ’ έναν συμπα-
γή όγκο. 
συγκρότημα λόφων είναι δύο 
ή περισσότεροι λόφοι που συν-

δέονται μεταξύ τους με έναν ή 
περισσότερους αυχένες, όχι όμως 
σε διάταξη αλυσίδας αλλά σ’ έναν 
συμπαγή όγκο.
συγκρότημα βουνών είναι δύο 
ή περισσότερα βουνά, που συν-
δέονται μεταξύ τους με έναν ή 
περισσότερους αυχένες, όχι όμως 
σε διάταξη αλυσίδας αλλά σ’ έναν 
συμπαγή όγκο.
Ορεινό συγκρότημα είναι δύο 
ή περισσότερα όρη που συνδέ-
ονται μεταξύ τους με αυχένες, 
όχι όμως σε διάταξη επιμήκη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
τα Βαρδούσια όρη, που αποτε-
λούνται από τρία όρη: τα βόρεια, 
τα νότια και τα δυτικά Βαρδούσια, 
που συνδέονται μεταξύ τους με 
τον αυχένα του Σταυρού. Άλλο 
παράδειγμα ορεινού συγκροτή-
ματος είναι τα όρη Νεράιδα και 
Τριγγία της Νότιας Πίνδου.
πλαγιές είναι οι πλευρές ενός 
λόφου, βουνού ή όρους που κα-
τηφορίζουν, λίγο πολύ ομαλά, 
προς τις γύρω πεδιάδες.
Ορθοπλαγιές είναι οι λίγο πολύ 
κάθετες και συνήθως βραχώδεις 
πλαγιές ενός λόφου, βουνού ή 
όρους.
ράχη είναι η γραμμή όπου ενώ-
νονται δύο πλαγιές με αντίθετο 
προσανατολισμό και συνδέει με-
ταξύ τους μια σειρά από κορυ-
φές.
Κοιλάδα είναι ένα βύθισμα του 
εδάφους που κατεβαίνει ομαλά 
από ένα βουνό. Η κοιλάδα έχει 
ομαλές πλαγιές και αρκετό άνοιγ-
μα, ώστε στα κατώτερα σημεία 
της να δημιουργούνται επίπεδες 
εκτάσεις. Η κοιλάδα διαρρέεται 
πάντα από κάποιο ποτάμι ή ρέμα, 
μόνιμης ή εποχικής ροής.
Χαράδρα είναι μια στενή κοιλά-
δα με πιο απότομες πλαγιές και 
χωρίς επίπεδη έκταση, στο κατώ-
τερο μέρος της. Διαρρέεται πάντα 
από κάποιο ποτάμι ή ρέμα, εποχι-
κής ή μόνιμης ροής.

Φαράγγι είναι μια χαράδρα με 
κάθετα ή σχεδόν κάθετα τοιχώ-
ματα, που στο βάθος της κυλάει 
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ένα ποταμάκι μόνιμης ή εποχικής 
ροής.
Μισγάγγια είναι το βαθύτερο 
σημείο μιας κοιλάδας ή χαράδρας 
ή ενός φαραγγιού.
πηγή είναι το σημείο που το νερό 
του υδροφόρου ορίζοντα βγαίνει 
στην επιφάνεια.
λιμνοπηγή είναι μια συνήθως 
μικρή λίμνη, που από το βυθό της 
πηγάζει νερό. Το νερό υπερχει-
λίζει και φεύγει από τη λίμνη με 
κάποιο ρυάκι, όπως π.χ. οι πηγές 
του ποταμού Λούρου.
ρυάκι είναι ένα μικρό ποταμάκι 
που συνήθως ξεκινάει από κά-
ποια πηγή.
ποταμός είναι ένα ρεύμα νερού 
που κυλάει μέσα σε μια κοιλά-
δα, χαράδρα ή φαράγγι, με μό-
νιμη ροή αλλά με σημαντική 
ποσότητα νερού και το ανάλογο 
πλάτος. Παράδειγμα ο Αώος, ο 
Βοϊδομάτης, ο Αχελώος, ο Νέστος 
κλπ.
ρέμα είναι ένας μικρός ποταμός, 
με μόνιμη ή εποχική ροή. 
Καταρράκτης είναι το νερό ενός 
ρέματος ή ποταμού που κατακρη-
μνίζεται σε μια ορθοπλαγιά.
αντέρισμα είναι μια κατηφορική 
ράχη, που ξεκινάει από ψηλά στο 
βουνό και κατέρχεται προς τα πε-
δινά, χωρίζοντας μεταξύ τους δύο 
χαράδρες ή κοιλάδες.
σπήλαιο είναι μια οπή στις πλα-
γιές ενός βουνού, με ποικίλο 
άνοιγμα και βάθος, με ή χωρίς 
υπόγειες διακλαδώσεις.
βάραθρο είναι ένα κάθετο σπή-
λαιο, που έχει λίγο-πολύ το σχή-
μα πηγαδιού.
σπηλαιοστέγαστρο είναι ένα 
βαθούλωμα στην πλαγιά του βου-
νού χωρίς ιδιαίτερο βάθος, που 
μόλις μπορεί να μας προστατεύ-
σει από τις καιρικές συνθήκες. 
Τυπικό σπηλαιοστέγαστρο είναι η 
λεγόμενη «Σπηλιά του Ιθακίσιου» 

στον Όλυμπο.
πατάρι είναι ένα μικρό ίσιωμα, 
ένα σκαλοπατάκι που υπάρχει 
πάνω σε μια ορθοπλαγιά.
Καμινάδα λέμε μια κάθετη και 
βαθειά ρωγμή πάνω σε μια ορ-
θοπλαγιά. Ο αντίστοιχος διεθνής 
όρος είναι «σεμινέ».
λούκι είναι ένα βαθούλωμα με 
μεγάλη κλίση, που ανεβαίνει από-
τομα ανάμεσα σε δύο ορθοπλα-
γιές ή σε δύο αντερίσματα. Στα 
ψηλά όρη τα λούκια καλύπτονται 
το χειμώνα από χιόνι και πάγο. Ο 
διεθνής όρος είναι «κουλουάρ».
πύργος είναι μια κορυφή που οι 
τρεις πλευρές της είναι κάθετες. 
Χαρακτηριστικοί τέτοιοι σχημα-
τισμοί είναι οι λεγόμενοι Πύργοι 
του Πάπιγκου, στην Τύμφη.
Οροπέδιο είναι ένα επίπεδο μέ-
ρος, ένα είδος πεδιάδας ή λιβα-
διού που βρίσκεται πάνω σ’ ένα 
βουνό ή όρος.
αλπική λίμνη είναι μια συνή-
θως μικρή λίμνη, που σχηματίζε-
ται σ’ ένα βαθούλωμα πάνω στα 
οροπέδια ενός όρους και τροφο-
δοτείται από τοπικές πηγές ή από 
τα χιόνια. 
Χιονούρα είναι το χιόνι που συσ-
σωρεύεται σ’ ένα βαθούλωμα του 
βουνού και διατηρείται για μεγά-
λο διάστημα το καλοκαίρι, ενώ 
όλα τα άλλα γύρω χιόνια έχουν 
λειώσει.
πάγος είναι το χιόνι που παγώ-
νει λόγω χαμηλών θερμοκρασιών 
και γίνεται σκληρό, γλιστερό και 
επικίνδυνο. 
πασπάλα είναι το πρώτο χιόνι 
που πέφτει στα βουνά και δεν 
έχει αρκετό πάχος, γι’ αυτό λειώ-
νει εύκολα.
Για να γίνουν πιο κατανοητοί οι 
παραπάνω όροι ας πάρουμε για 
παράδειγμα ένα πολύ γνωστό 
όρος της χώρας μας, την περίφη-
μη Τύμφη. Η Τύμφη λοιπόν είναι 

όρος, μέρος της μεγάλης οροσει-
ράς της Βόρειας Πίνδου, που αρ-
χίζει στη νότια Αλβανία με το όρος 
Μοράβα και τελειώνει με τα βου-
νά του Μετσόβου, στον αυχένα 
της Κατάρας. Οι κυριότερες κορυ-
φές της (Τσούκα Ρόσσα, Γκαμήλα, 
Πλόσκος, Καρτερός κλπ.) σχη-
ματίζουν μια κορυφοσειρά, απ’ 
την οποία εξαιρείται η μοναχική 
Αστράκα. Στη βόρεια πλευρά των 
κορυφών της Τύμφης σχηματίζο-
νται κάθετες ορθοπλαγιές που δι-
ασχίζονται από λούκια. Ορισμένες 
κορυφές έχουν τη μορφή πύργων 
με κάθετα τοιχώματα στις τρεις 
πλευρές τους. Πάνω στο όρος 
υπάρχουν εκτεταμένα οροπέδια 
καθώς και αλπικές λιμνούλες, 
όπως η Δρακόλιμνη. Σε ορισμέ-
να σημεία, ανάμεσα στις ορθο-
πλαγιές σχηματίζονται κάθετες 
καμινάδες. Στο βόρειο μέρος της 
Τύμφης βρίσκεται η περίφημη 
χαράδρα του Αώου ενώ στο νότιο 
υπάρχει το φαράγγι του Βίκου. 
Τη χαράδρα του Αώου διασχίζει 
ο ποταμός Αώος ενώ το φαράγγι 
του Βίκου το εποχικό ρέμα Βίκος. 
Στο τέλος του Βίκου πηγάζει ο πο-
ταμός Βοϊδομάτης. Στην Τύμφη 
υπάρχουν αρκετά σπήλαια καθώς 
και βάραθρα, όπως το περίφημο 
βάραθρο της Προβατίνας. Στην 
έξοδο του Βίκου, στη θέση Κλειδί, 
υπάρχει ένα σπηλαιοστέγαστρο, 
όπου ζούσαν προϊστορικοί κυνη-
γοί. Στην αρχή του καλοκαιριού 
υπάρχουν ακόμη στα λούκια και 
στις χαράδρες της Τύμφης εκτε-
ταμένες χιονούρες. Σε πολλά ση-
μεία του βουνού υπάρχουν πη-
γές που σχηματίζουν ρυάκια και 
ορεινά ρέματα που κατεβαίνουν 
ορμητικά προς τον Αώο και τον 
Βίκο σχηματίζοντας μικρούς κα-
ταρράκτες.
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Τα αερόβια αθλήματα βουνού (μεγάλη 
ένταση και διάρκεια) όπως είναι η 
ορειβασία, το ορειβατικό σκι, η ποδη-
λασία βουνού, αποτελούν αθλήματα 
με εξειδικευμένες προπονητικές και 
διατροφικές απαιτήσεις, λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν 
στο βουνό (υψόμετρο, θερμοκρασία, 
διαθεσιμότητα τροφίμων κ.α.). Η δι-
ατροφική παρέμβαση σε αθλούμενα 
άτομα που ασχολούνται με αυτά τα 
αθλήματα στοχεύει στη διατήρηση της 
καλής υγείας αλλά και στη βελτίωση 
της αθλητικής τους απόδοσης.
ενεργειακή πρόσληψη: Οι ενερ-
γειακές απαιτήσεις διαμορφώνονται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, τη δυσκολία βάδισης 
(υψόμετρο, κεκλιμένο επίπεδο), το 
ρουχισμό και το φορτίο που μετα-
φέρει κάθε άτομο. Ο ορειβάτης είναι 
απαραίτητο να καλύπτει τις ενεργεια-
κές του ανάγκες (θερμίδες). Συνεπώς, 
απαιτείται έλεγχος του σωματικού 
βάρους αλλά και της σύστασης του 
σώματος (λιπώδης, οστική, μυϊκή 
μάζα). Οι ενεργειακές απαιτήσεις 
ενός οργανισμού είναι μια αυστηρά 
ατομική υπόθεση καθώς εξαρτώνται 
από πολλούς παράγοντες όπως ηλι-
κία, φύλο, ένταση, διάρκεια άσκη-
σης κλπ. Το Αμερικάνικο Κολέγιο 
Αθλητιατρικής προτείνει ενεργειακή 
πρόσληψη ίση με 44-50 θερμίδες ανά 
κιλό σωματικού βάρους. 
Ενέργεια λοιπόν είναι η δυνατότητα 
παραγωγής έργου, που περιλαμβά-
νει τη σύνθεση πρωτεϊνών, λιπών 
και υδατανθράκων, την παραγωγή 
νευρικών ερεθισμάτων και μυϊκών 
συστολών και τη δυνατότητα άθλη-
σης. Η βιοχημική ενέργεια, προέρχε-
ται από το φαγητό, βελτιστοποιείται 
όταν οι αθλητές ξεκουράζονται και 
κοιμούνται αρκετά και όταν παίρνουν 
μέρος σε αποδοτικά προπονητικά 
προγράμματα.

υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες 
χωρίζονται στους απλούς και στους 
σύνθετους. Απλοί υδατάνθρακες είναι 
η γλυκόζη, η σακχαρόζη (ζάχαρη), η 
φρουκτόζη (μέλι, φρούτα) και η λα-
κτόζη (γάλα). Το άμυλο είναι σύνθετος 
υδατάνθρακας που βρίσκεται κυρίως 
στα τα δημητριακά και τα προϊόντα 
τους (ψωμί, μακαρόνια, ρύζι), τις πα-
τάτες και τα όσπρια. Οι υδατάνθρακες 
θεωρούνται η βάση της δίαιτας του 
αθλούμενου και αποτελούν το κύριο 
ενεργειακό καύσιμο για την άσκηση. 
Η απαιτούμενη ποσότητα ποικίλλει 
ανάλογα με την ένταση και τη διάρ-
κεια της άσκησης. Γενικά το καθημε-
ρινό διαιτολόγιο θα πρέπει να προσδί-
δει περίπου 50-60% των συνολικών 
θερμίδων με τη μορφή υδατανθρά-
κων. Η κατανάλωση 3 κύριων γευμά-
των ημερησίως και 2-3 σνακ, πρέπει 
να περιλαμβάνει τόσο σύνθετους όσο 
και απλούς υδατάνθρακες. 
πρωτεΐνες: Οι πρωτεΐνες χρησιμο-
ποιούνται από τον οργανισμό για τη 
δημιουργία και αποκατάσταση ιστών. 
Οι πρωτεϊνικές συστάσεις για αθλητές 
αερόβιων αθλημάτων βουνού κυ-
μαίνονται περίπου στο 10-15% της 
συνολικής ενεργειακής πρόσληψης. 
Η συνήθης δίαιτα είναι δυνατόν να 
καλύψει τις παραπάνω πρωτεϊνικές 

προσλήψεις, εφόσον η ενεργειακή 
πρόσληψη είναι επαρκής χωρίς συ-
μπληρωματική χορήγηση πρωτεϊνών 
ή αμινοξέων. Πλούσιες πηγές είναι 
κυρίως τα προϊόντα ζωικής προέλευ-
σης, όπως κρεατικά και πουλερικά, 
αβγά, γαλακτοκομικά, ψάρια που 
παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογι-
κής αξίας, καθώς και κάποια φυτικά 
τρόφιμα, όπως όσπρια, ξηροί καρποί 
και δημητριακά. 
λίπη: Το λίπος παρουσιάζεται ως μία 
συμπυκνωμένη ενεργειακή μορφή, 
διότι παρέχει ενέργεια, λιποδιαλυτές 
βιταμίνες και απαραίτητα λιπαρά 
οξέα. Η πρόσληψη λίπους από τους 
ορειβάτες πρέπει να ανέρχεται στο 
20-30% της ημερήσιας θερμιδικής 
πρόσληψης. Η ποιότητα του προ-
σλαμβανόμενου λίπους είναι εξίσου 
σημαντική με την ποσότητα. Τα λίπη 
ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: κορε-
σμένα, μονοακόρεστα και πολυακό-
ρεστα. Η αναλογία της ενέργειας από 
λιπαρά οξέα θα πρέπει να είναι <10% 
κορεσμένα, >10% πολυακόρεστα και 
>15% μονοακόρεστα. Η πρόσληψη 
ζωικού λίπους (κρέατα, γαλακτοκομι-
κά), θα πρέπει να είναι χαμηλή λόγω 
της περιεκτικότητας τους σε κορεσμέ-
να λιπαρά. Συστήνεται ως κύρια πηγή 
λίπους στη διατροφή του αθλούμενου 
ατόμου το ελαιόλαδο (μονοακόρεστα).
υγρά: Το νερό αποτελεί το πιο ση-
μαντικό θρεπτικό συστατικό για τον 
ασκούμενο οργανισμό. Τα 2/3 του 
ανθρώπινου οργανισμού είναι νερό. 
Η βιολογική σημασία του νερού εί-
ναι μεγάλη καθώς είναι πολύ καλός 
διαλύτης, απομακρύνει τις άχρηστες 
ουσίες, συμμετέχει σε πολλές μετα-
βολικές αντιδράσεις, βοηθά στη ρύθ-
μιση της θερμοκρασίας του σώματος. 
Καθημερινά, το σώμα αποβάλει μεγά-
λες ποσότητες υγρών, η αναπλήρωση 
των οποίων είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση του ισοζυγίου. Μείωση 

ΘΕΜΑ

H άσκηση βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, την αντοχή, την ψυχική διάθεση, 
ενισχύει το αίσθημα ευεξίας, βοηθά στην «πιο ενεργητική» αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου και, σε πολλές περιπτώσεις, στην κοινωνικοποίηση του 
ατόμου. επίσης, η άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου για 
ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη και υπέρτασης.

Κείμενο: Βασιλική Δέδε, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc
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των υγρών του σώματος κατά 1% του 
σωματικού βάρους (εφίδρωση μέσα σε 
20 λεπτά έντονης άσκησης σε θερμό 
περιβάλλον), μπορεί να επιφέρει δια-
ταραχές στο καρδιαγγειακό σύστημα, 
οδηγώντας σε σημαντική μείωση της 
αθλητικής απόδοσης και πιθανόν 
σε θερμικές διαταραχές και κόπωση. 
Ο κίνδυνος αφυδάτωσης αυξάνεται 
όταν η άσκηση γίνεται σε υψηλές 
θερμοκρασίες και σε υγρό περιβάλλον. 
Η επαρκής λήψη υγρών πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά από την άσκηση 
είναι απαραίτητη για την υγεία και τη 
βέλτιστη απόδοση των αθλουμένων 
ατόμων. Ο αθλητής πρέπει να πίνει 
συνειδητά νερό, γιατί όταν νιώσει το 
αίσθημα της δίψας είναι ήδη αφυδα-
τωμένος κατά 1-2% του σωματικού 
του βάρους. 
ενεργειακά & αθλητικά ποτά: Τα 
ενεργειακά ποτά κυκλοφορούν στην 
αγορά από διάφορες εταιρείες, έχο-
ντας ιδιαίτερο άρωμα, γεύση και αυ-
ξημένη περιεκτικότητα σε υδατάνθρα-
κες > από 10-12% περιέχοντας επι-
πλέον συστατικά όπως αμινοξέα (ταυ-
ρίνη, χολίνη), καφεΐνη που θεωρείται 
τοξική σε δόσεις μεγαλύτερες των 2 
γραμμαρίων. Εκτός από τα ενεργειακά 
ποτά υπάρχουν και τα αθλητικά ποτά, 
τα οποία δεν περιέχουν αμινοξέα και 
η περιεκτικότητα τους σε υδατάνθρα-
κες ανέρχεται στο 4-8% περιέχοντας 
επιπλέον ηλεκτρολύτες(Νa, K, Cl, Mg) 
και ιχνοστοιχεία(Fe, Zn, Mn, Se, Cu, I). 
Τα υδατανθρακούχα αυτά ποτά πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται ως συμπλή-
ρωμα στη διατροφή των αθλητών και 
όχι ως υποκατάστατο των υδατανθρά-
κων των τροφίμων. Η σχέση των πο-
τών αυτών με την αθλητική απόδοση 
δεν είναι τόσο απλή, αφού υπάρχουν 
πολύ σημαντικοί παράγοντες που 
καθορίζουν την αναγκαιότητα τους. 
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι: 
το είδος, η διάρκεια και η ένταση της 
άσκησης, η περιεκτικότητα (%) των 
υδατανθράκων αλλά και το είδος 
αυτών, η ποσότητα κατανάλωσης. 
Τα παραπάνω ποτά μπορούν να 
προσφέρουν ενέργεια και υγρά και 
πιθανόν να βοηθούν στη διάρκεια της 
αποκατάστασης μετά από άσκηση. 
Ωστόσο, δεν είναι κατασκευασμένα να 
βελτιώνουν με τον καλύτερο τρόπο 
τη δύναμη, την ταχύτητα, την αντοχή 
και άλλες παραμέτρους της αθλητικής 
απόδοσης όταν καταναλώνονται λίγο 
πριν ή κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
Συνεπώς, τα διατροφικά συμπληρώ-

ματα σε πόσιμη μορφή θα πρέπει να 
έχουν ευεργετική και όχι επιβλαβή 
δράση στο ανθρώπινο σώμα. Η αγορά 
και η κατανάλωση τέτοιων ποτών θα 
πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά.
αλκοόλ: Το αλκοόλ δεν συνιστάται 
στη διατροφή των αθλητών, παρό-
λο που η μέτρια κατανάλωση του 
(κόκκινο κρασί), έχει ευεργετική 
επίδραση στην υγεία του ατόμου. Το 
συγκεκριμένο συστατικό λειτουργεί 
ως ήπιο διουρητικό συμβάλλοντας 
στην απώλεια υγρών και την αφυδά-

τωση, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
απόδοσης των αθλουμένων αλλά και 
την επιβάρυνση της υγείας τους. Η 
κατανάλωση του αλκοόλ θα πρέπει να 
γίνεται με μέτρο, αλλά όχι πριν ή κατά 
τη διάρκεια της άσκησης με παράλλη-
λη αναπλήρωση των χαμένων υγρών, 
καταναλώνοντας επιπλέον νερό. 
βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία: Οι 
βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία έχουν 
σημαντικό ρόλο στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό και βρίσκονται σε πληθώρα 
τροφών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
επιστημονικά δεδομένα, οι αθλητές, 
και ιδίως οι ερασιτέχνες, δεν έχουν 
αυξημένες απαιτήσεις για βιταμίνες ή 
ανόργανα στοιχεία. Τα συμπληρώμα-
τα βιταμινών, ανόργανων στοιχείων 
ή πρωτεϊνών δεν βελτιώνουν την 
αθλητική επίδοση όταν η δίαιτα του 
ατόμου είναι ισορροπημένη. Κανένα 
συμπλήρωμα δεν μπορεί να αντι-
σταθμίσει τις λανθασμένες διαιτητικές 
συνήθειες και να αναπληρώσει τα 
θρεπτικά συστατικά, τα υγρά και την 

ενέργεια που θα έπαιρνε κανείς από 
τα τρόφιμα. Αν η ενεργειακή πρόσλη-
ψη είναι επαρκής, ένα ισορροπημένο 
διαιτολόγιο με ποικιλία τροφίμων 
υπερκαλύπτει τις διατροφικές ανά-
γκες αθλούμενων και μη αθλούμε-
νων.
Τα γεύματα στο βουνό θα πρέπει να 
αποτελούνται από τρόφιμα με ευκο-
λία μεταφοράς και διαθεσιμότητας. 
Καλές επιλογές θεωρούνται το γάλα 
σε σκόνη, τα αποξηραμένα φρούτα, 
οι συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων, το 
μέλι, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά 
πρωινού, οι μπάρες δημητριακών, το 
παστέλι, το ζελέ σε σκόνη. Σε περι-
πτώσεις που η θερμοκρασία επιτρέπει 
τη μεταφορά χωρίς κίνδυνο αλλοίω-
σης, συστήνεται και η σοκολάτα και 
τα μικρά σε όγκο και βάρος φρέσκα 
φρούτα. Εναλλακτικά συστήνεται και 
η κατανάλωση ειδικών συμπληρωμά-
των διατροφής, όπως ειδικά αθλητικά 
ποτά που περιέχουν υδατάνθρακες 
και μικρή ποσότητα πρωτεϊνών. 

διατροφικοί στόχοι
πριν την άσκηση: Το γεύμα ή το 
σνακ θα πρέπει να παρέχει επαρκή 
ποσότητα υγρών και να περιλαμβάνει 
χαμηλή ποσότητα λίπους και φυτικών 
ινών για τη διευκόλυνση της γαστρι-
κής κένωσης και την ελάττωση των 
γαστρεντερικών διαταραχών, υψηλή 
ποσότητα υδατανθράκων για τη δια-
τήρηση της γλυκόζης στο αίμα καθώς 
και μέτρια ποσότητα πρωτεϊνών. 
Τέλος, να περιέχει τρόφιμα οικεία και 
καλά ανεκτά από τον αθλητή. 
Kατά τη διάρκεια της άσκησης: 
Κύριο μέλημα είναι η μεγάλη δια-
θεσιμότητα υδατανθράκων και η 
αναπλήρωση των απωλειών σε υγρά. 
Συστήνεται η κατανάλωση 600-
1200ml/ώρα ποτών που περιέχουν 
υδατάνθρακες σε συγκεντρώσεις 
4-8%.
Μετά την άσκηση: Κύριοι διατρο-
φικοί στόχοι είναι και πάλι η παροχή 
επαρκούς ποσότητας υγρών, ηλεκτρο-
λυτών, υδατανθράκων αλλά και η 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
του αθλητή το συντομότερο δυνατό 
(30-60 λεπτά μετά το τέλος της άσκη-
σης). Η κατανάλωση των πρωτεϊνών 
μετά την άσκηση είναι εξίσου σημα-
ντική καθώς η πρόσληψη αμινοξέων 
συμβάλλει στην αναδόμηση του μυι-
κού ιστού. 
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Και οι 11
ήμασταν

υπέροχοι!!!
που είχαμε μείνει; α, ναι! στο λιμάνι του πειραιά. 
Μόλις είχε ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εκπαίδευ-
σής μας στην Κάλυμνο και ανταλλάσσοντας αγκαλιές 
και φιλιά ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τις αρχές του 
Φθινοπώρου. Πράγματι, μόλις άρχισαν τα πρωτοβρόχια, 
ξαναφορτωθήκαμε σχοινιά, μποντριέ, σετάκια, καραμπί-
νερ, καρυδάκια, φρεντ, σαντουιτσάκια, καρυδόπιτες και 
γενικώς όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και ξαναπήρα-
με τα βράχια!! Σειρά είχαν η Βαρυμπόμπη (12-13/9), η 
Λαγκάδα (10-11/10) και το Ναύπλιο 31/10-01/11), όπου 
εκτός από το στίγμα μας, αφήσαμε και κάμποσο ιδρώτα 
και δέρμα!! Φυσικά οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των 
δασκάλων μας μεγάλωναν σταδιακά, το ίδιο συνέβαινε-
ευτυχώς- και με τις επιδόσεις μας. Χαλάλι οι γρατσουνιές 
και τα σκισμένα παντελόνια! Μάθαμε να κάνουμε ραπέλ, 
να φτιάχνουμε ωραία, ισοσταθμισμένα ρελέ, να σκαρ-
φαλώνουμε επικεφαλής με ασφάλεια, να ασφαλίζουμε 
περάσματα κι ένα σωρό ακόμα συναρπαστικά πράγματα. 

Πολλές φορές τα βρήκαμε σκούρα, μας έσωζε όμως το 
αστείρευτο χιούμορ και η περίσσια συμπαράσταση δα-
σκάλων και συναναρριχητών. Ανακαλύψαμε ότι κάποιοι 
από μας έχουν έμφυτο αναρριχητικό ταλέντο και τα 
κατορθώματά τους ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες 
της σχολής αρχαρίων κάνοντας τους δασκάλους μας πε-
ρήφανους. 
Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι συνεχίσαμε να σκαρ-
φαλώνουμε και μετά τη λήξη της εκπαίδευσής μας. 
Κάναμε έρευνα στο διαδίκτυο, σπεύσαμε στα εξειδικευ-
μένα καταστήματα και προμηθευτήκαμε αναρριχητικό 
εξοπλισμό ώστε να είμαστε ανά πάσα στιγμή ετοιμοπό-
λεμοι και ήδη τεστάραμε τις γνώσεις μας στα πεδία της 
Νεστάνης και του Ναυπλίου. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε 
να σκαρφαλώνουμε παρεούλα με ασφάλεια και να απο-
λαμβάνουμε για πολλά χρόνια ακόμα τη χαρά του ρελέ!!!
1000 ευχαριστώ απ’ όλους μας στους δασκάλους μας 
Γιάννη Θεοχαρόπουλο και Μαρίνα Αναστασίου.
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τα πράγματα που ανακάλυψα κατά τη διάρκεια
της σχολής αναρρίχησης:

Η αναρρίχηση γυμνάζει σώμα και πνεύμα. Φτιάχνει πέτρινο κορμί και σε βοηθάει να αναπτύξεις την υπομο-
νή, την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωση. 
Η αναρρίχηση δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που θέλουν να έχουν απαλά χέρια, περιποιημένο μανικιούρ 
και καθαρά-ατσαλάκωτα ρούχα την ώρα που γυμνάζονται..
Είναι μύθος ότι όσοι έχουν υψοφοβία δε μπορούν να κάνουν αναρρίχηση. Αν υπάρξει η κατάλληλη ενθάρ-
ρυνση και συμπαράσταση, μπορούν να γίνουν θαύματα!!!
Με το σχοινοσύντροφό σου δένεσαι κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η ζωή του ενός εξαρτάται από τους χειρι-
σμούς του άλλου κι έτσι αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, μια σχέση ζωής. Οπότε, δεθεί-
τε με κάποιον που συμπαθείτε και εμπιστεύεστε!
Μια καρυδόπιτα στη βάση του βράχου είναι το δεύτερο ισχυρότερο κίνητρο για να φτάσεις γρήγορα στο ρελέ. 
Το πρώτο, είναι να βγάλεις επιτέλους τα παπούτσια!
Όταν θέλεις να μάθεις κάτι δύσκολο, να επιλέγεις πάντα τον καλύτερο δάσκαλο. 
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ΘΕΜΑ

Ο Ευρωπαϊκός
Κοινωνικός Χάρτης και
το πρόβλημα της ρύπανσης
του περιβάλλοντος

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης (ΕΚΧ) αποτελεί για τον 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα 
το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κατο-
χυρώνει τα ατομικά και κοινωνι-
κά δικαιώματα. Και τα δύο αυτά 
νομικά κείμενα αναπτύσσουν τη 
λειτουργία τους στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το 
οποίο είναι ένας πολιτικός οργα-
νισμός που ιδρύθηκε το 1949 και 
στοχεύει στη διασφάλιση της δη-
μοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μετέχουν δε σ’ αυ-
τόν εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτη 
που σέβονται τις αρχές του.

Ο ΕΚΧ κυρώθηκε από τη χώρα  
μας το 1984, ενώ το πρόσθετο 
πρωτόκολλο στον ΕΚΧ κυρώθη-
κε το 1988. Το πρωτόκολλο αυτό 
προβλέπει έναν μηχανισμό συλ-
λογικών προσφυγών και σκοπός 
του είναι να μειώσει τη σημασία 
των πληροφοριών που προέρχο-
νται από τις κυβερνήσεις μέσω του 
μηχανισμού των εκθέσεων των 
κρατών και να ενθαρρύνει τους 
κοινωνικούς εταίρους και ορισμέ-
νες μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
να καταγγέλουν απευθείας τις 
παραβιάσεις του Χάρτη στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, υποβάλλοντας σχε-
τικές προσφυγές. Για το λόγο αυτό 
έχει καταρτισθεί ειδικός κατάλο-
γος στον οποίο απαριθμούνται οι 
ΜΚΟ στις οποίες επιτρέπεται να 
ασκούν τις συλλογικές προσφυγές. 
Το Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) 
είναι η μόνη ΜΚΟ με έδρα την 

Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο αυτό.
Μια πρωτοτυπία της διαδικασίας 
των συλλογικών προσφυγών του 
ΕΚΧ συνίσταται στην απουσία 
υποχρέωσης να εξαντλούνται τα 
εσωτερικά ένδικα μέσα - όπως 
συμβαίνει με τις προσφυγές ενώ-
πιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) 
του Στρασβούργου - πριν από την 
προσφυγή ενώπιον τη Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Με τον 
τρόπο αυτό απλουστεύεται για τον 
προσφεύγοντα η διαδικασία και 
παρέχεται η δυνατότητα να θιγούν 
πολυδιάστατες παραβάσεις του 
ΕΚΧ.
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που 
παρέχεται, το ΙΜΔΑ κατέθεσε 
προσφυγή κατά της Ελλάδας (αρ. 
30/2005), υποστηρίζοντας ότι το 
Ελληνικό Κράτος παραβίασε το 
άρθρο 11 του Χάρτη (Δικαίωμα για 
προστασία της υγείας), διότι δεν 
προέβλεψε τις βλαβερές συνέπειες 
στο περιβάλλον από την εκμετάλ-
λευση του λιγνίτη, ούτε ανέπτυξε 
στρατηγικές πρόληψης και κατα-
πολέμησης των κινδύνων για την 
υγεία των πληθυσμών που ζουν 
στις περιοχές εκμετάλλευσής του. 
Οι περιοχές αυτές είναι τα λιγνιτι-
κά πεδία της Πτολεμαΐδας και της 
Μεγαλόπολης, όπου λειτουργούν 
ατμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΑΗΣ) της 
ΔΕΗ.
Επίσης, το ΙΜΔΑ υποστήριξε ότι 
το Ελληνικό Κράτος παραβίασε το 
άρθρο 3 παρ. 1 και 2 (Δικαίωμα 
για ασφαλείς και υγιεινές συνθή-
κες εργασίας), διότι δεν έχει καθιε-
ρώσει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο, 
το οποίο να εγγυάται την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων 
στα λιγνιτωρυχεία, ούτε έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής 
της σχετικής νομοθεσίας. Κατά το 
ΙΜΔΑ το Κράτος παραβίασε επί-
σης, το άρθρο 2 παρ. 4 (Δικαίωμα 
για δίκαιες συνθήκες εργασίας), 
διότι δεν έχουν προβλεφθεί για 
τους εργαζομένους μείωση της 
διάρκειας εργασίας ή συμπληρω-
ματικές άδειες με αποδοχές, όπως 
το άρθρο απαιτεί.
Την 1η Οκτωβρίου 2005 η 
Επιτροπή απέρριψε τις ενστάσεις 
την Ελληνικής Κυβέρνησης που 
αφορούσαν το παραδεκτό την 
προσφυγής και προχώρησε στην 
εξέταση της ουσίας της.
Την 6η Φεβρουαρίου 2007 η 
Επιτροπή αποφάσισε τελικά 
ότι υπάρχει παραβίαση από το 
Ελληνικό Κράτος των άρθρων 11, 
3 παρ. 2 και 2 παρ. 4 του χάρτη, 
ενώ έκρινε ότι δεν υπάρχει παρα-
βίαση του άρθρου 3 παρ. 1.
Η απόφαση της Επιτροπής στη-
ρίζεται στον αυξανόμενο δεσμό 
μεταξύ της προστασίας της υγείας 
και της εγγύησης ενός υγιούς 
περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι 
το Ελληνικό Κράτος είναι υπο-
χρεωμένο να ασκεί εποπτεία επί 
των εργασιών της ΔΕΗ, όπως και 
επί κάθε φορέα ανεξαρτήτως της 
νομικής μορφής του, οι οποίες 
έχουν σχέση με δεσμεύσεις απορ-
ρέουσες από τον ΕΚΧ και τονίζεται 
ότι η υποχρέωση πρόληψης των 
βλαβών από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση παραβιάζεται ενόσω η 
ρύπανση συνεχίζεται και μάλιστα 
χειροτερεύει σταδιακά, στο μέτρο 
κατά το οποίο δεν λαμβάνονται 
επαρκή μέτρα για τον τερματισμό 

Κείμενο: Δημήτρης Καραμήτζος
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της. Επίσης η Επιτροπή θεωρεί 
μη ικανοποιητική την τήρηση της 
διαδικασίας ενημέρωσης και συμ-
μετοχής του κοινού στο πλαίσιο 
της έγκρισης των περιβαλλοντικών 
όρων και αναφέρει κάποια επι-
στημονικά στοιχεία για εμφάνιση 
ασθενειών σε περιοχές που βρίσκο-
νται πλησίον  της εκμετάλλευσης 
του λιγνίτη.
Η μη ύπαρξη αυτοτελούς άρθρου 
στον ΕΚΧ για την προστασία του 
περιβάλλοντος καλύπτεται από τη 
«νομολογία» της Επιτροπής στις 
περιπτώσεις που η ρύπανση του 
περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά 
στην υγεία του ανθρώπου. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τη νομολογία του 
ΕΔΑΔ, το οποίο αντιμετωπίζει θε-
τικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
που αναφύονται κατά την εξέταση 
ατομικών προσφυγών ενώπιόν 
του. Η διασταλτική ερμηνεία του 
άρθρου 11 ΕΚΧ από την Επιτροπή 
και η νομολογία του ΕΔΑΔ κατα-
δεικνύουν ότι το δικαίωμα στο πε-
ριβάλλον, αν και δεν κατοχυρώνε-
ται με ρητή διάταξη ούτε στον ΕΚΧ 

ούτε στην ΕΣΔΑ, προστατεύεται 
μέσω άλλων δικαιωμάτων.
Ένα σημαντικό βήμα προόδου γί-
νεται, πάντως, στο θέμα αυτό με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 
του 2009. Με τη συνθήκη 
αυτή ενσωματώνεται ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 
στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο 
και διασφαλίζονται για την Ε.Ε. 
μια σειρά δικαιωμάτων, τα οποία 
είναι πλέον νομικώς δεσμευτικά 
όχι μόνο για τα όργανα της Ε.Ε., 
αλλά και για τα κράτη μέλη, κατά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης.
Το άρθρο 37 του χάρτη αυτού προ-
βλέπει: «Το υψηλό επίπεδο προ-
στασίας του περιβάλλοντος και η 
βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει 
να ενσωματώνονται στις πολιτικές 
της Ένωσης και να διασφαλίζονται 
σύμφωνα με την αρχή της αειφό-
ρου ανάπτυξης».
Αν και η απόφαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης δεν επι-

βάλλει κυρώσεις κατά της χώρας, 
η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος 
του ΕΚΧ οφείλει να συμμορφωθεί 
προς τις υποδείξεις της απόφασης.
Το 2007 ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
επέβαλε πρόστιμο 1.000.000 ευρώ 
στη ΔΕΗ για 1. υπέρβαση των 
επιτρεπομένων ορίων ρύπων, 2. 
ελλιπή χρήση την τεχνολογιών 
απορρύπανσης και 3. παράλειψη 
επαρκούς ελέγχου και μετρήσε-
ων των ρύπων, αποδεχόμενος 
έτσι τις θέσεις της απόφασης της 
Επιτροπής. Ωστόσο η πρόεδρος 
του ΙΜΔΑ Αλίκη Γιωτοπούλου 
- Μαραγκοπούλου δήλωσε ότι η 
προσφυγή αυτή δεν ασκήθηκε για 
να εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο, 
το οποίο θεωρείται από την από-
φαση ως το κυρίως υπεύθυνο για 
την κατάσταση αυτή, ένα σημαντι-
κό ποσό ως πρόστιμο, αλλά για να 
προστατευθεί η υγεία των κατοί-
κων των περιοχών, όπου λειτουρ-
γούν οι ρυπογόνες εγκαταστάσεις. 
Το ζητούμενο είναι να ληφθούν 
μέτρα που θα εξαλείψουν τα ρυπο-
γόνα αίτια.

Κείμενο: Δημήτρης Καραμήτζος

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.

Η Κοζάνη μας
δείχνει το δρόμο...
Λίγο πριν την εκπνοή του 2009, το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Κοζάνης αποφάσισε την εκπόνηση ευρείας επιδημιολογικής με-
λέτης για τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού του 
νομού Κοζάνης.
Σύμφωνα με τη Νομαρχία, πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη 
προσπάθεια στη χώρα μας για τη δημιουργία πλήρους και γενικού 
ιατρικού αρχείου καταγραφής των νοσημάτων και των αιτιών 
πρόσκλησής τους, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων νο-
σηρότητας, θνησιμότητας και συσχετισμού τους.
Στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας , του νομού Κοζάνης 
λειτουργούν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου, 
Καρδιάς και Πτολεμαΐδας και λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ.
Μήπως θα ήταν σκόπιμο και αναγκαίο να αποφασίσει και το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας την εκπόνηση μιας παρόμοιας 
μελέτης για την περιοχή της Μεγαλόπολης, στην οποία λειτουρ-
γούν αντίστοιχες μονάδες της ΔΕΗ και η οποία (περιοχή) αντιμε-
τωπίζει παρόμοια προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος τα 
οποία έχουν επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της;

Δημήτρης Καραμήτζος
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Τάκης Καραμάνης

Αποτυχία, χάος, κατάρρευση, ανικανότητα, καταστροφή, προδοσία, μερικές λέξεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης του ΟΗΕ. 
Άτολμοι οι ηγέτες της ΕΕ, λίγος ο Ομπάμα ενδεικτικοί χαρακτηρισμοί για τους ηγέτες. 
Όλοι ξέραμε ότι η αποτυχία ήταν προδιαγεγραμμένη αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευ-
ταία. Αυτοί δεν νοιάζονται για το περιβάλλον. Το παραδάκι τους ενδιαφέρει που λέει 
και ο κυρ Παύλος. Αν νοιάζονταν δεν θα το κατέστρεφαν εξάλλου. Τελικά η σωτηρία 
του πλανήτη είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσεις σε αυτούς τους ηγέτες. 
Υπολόγιζα ότι η άσκηση πίεσης κάτι θετικό μπορεί να βγάλει. Τώρα μόνο για αστείο 
μου φαίνεται και αυτό. Το σοκ πρέπει νάναι ισχυρότερο. Την σωτηρία του πλανήτη να 
αναλάβουμε όλοι εμείς. Οι πολίτες του Κόσμου.
ΥΓ. Εντυπωσίασε η παρέμβαση του συλλόγου με το μοίρασμα της ανακοίνωσης και 
το αυτοκόλλητο του. 
 

Συνάντηση με την υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής πρόκειται να γίνει 
σύντομα. Θέμα της: το Οικολογικό Πάρκο Μαινάλου. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη 
που έγινε στη Τρίπολη τον περασμένο Δεκέμβριο με συμμετοχή Νομάρχη, Δημάρχων 
παραμαινάλιων Δήμων, Κυνηγών, ΤΕΕ, Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, του Βουλευτή κ. 
Κωνσταντινόπουλου και του ΣΑΟΟ βεβαίως βεβαίως. Ίδωμεν. 

Η εκκρεμότητα όσον αφορά τη νομική του υπόσταση συνεχίζεται, αφού το Συμβούλιο 
Επικρατείας απαιτεί προεδρικά διατάγματα για τη θεσμοθέτηση προστατευόμενων 
περιοχών και όχι υπουργικές αποφάσεις( υπάρχει μόνο η υπογραφή του Σουφλιά). 
Προχειρότητες από τους προηγούμενους, να δούμε και τους καινούργιους. Πάλι από 
την αρχή λοιπόν και πιο δυνατά. Αυτό είναι η μία πλευρά γιατί υπάρχει ο φορέας δι-
αχείρισης που πρέπει χρηματοδοτηθεί με επάρκεια, να αναπτύξει δράσεις προστασίας, 
να υπερασπιστεί το Πάρκο. Ο ΣΑΟΟ θα επισκεφτεί το Υπουργείο και θα θέσει όλα τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής. Ο κάθε παράγοντας αλλά κυρίως οι πολίτες 
πρέπει να δραστηριοποιηθούν.

Η μεγαλύτερη ίσως προσπάθεια περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας του 
Μαινάλου είναι η διάνοιξη, σηματοδότηση και ανάδειξη του 400 χιλιομέτρων δικτύου 
μονοπατιών. Ασφαλώς μονοπάτια υπήρχαν πολύ πριν ο ΣΑΟΟ ασχοληθεί, αλλά δουλειά 
όμως τόσο επιστημονικά οργανωμένη - με τη μορφή κοινωνικής προσφοράς- πρώ-
τη φορά γίνεται στο Μαίναλο. Στόχος να αναδειχθούν τα παλιά μονοπάτια, να γίνουν 
προσπελάσιμα εύκολα και με ασφάλεια για ορειβατικούς και πεζοπορικούς συλλόγους 
αλλά και ανεξάρτητες παρέες πεζοπόρων. Να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των βουνίσιων 
δραστηριοτήτων. Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της θεσμοθετημένης προστασίας του 
Οικολογικού Πάρκου. 
Είναι μια δράση που δεν ενοχλεί τους οπαδούς της ανάπτυξης, δεν ενοχλεί κανέναν, το 
αντίθετο μάλιστα. Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα. Μερικοί θα τρέξουν για 
βελτίωση της δημόσιας εικόνας τους (αυτοδιοικητικές εκλογές το 2010), άλλοι θα τρίβουν 
τα χέρια τους προσμένοντας μεγαλύτερη πελατεία, άλλοι θα καμαρώνουν για τα επιτεύγ-
ματα του οικοτουρισμού. Έτσι είναι τούτη η ζωή. Όμως, όλοι όσοι βγαίνουν στο βουνό πρέ-
πει να σεβαστούν την προσπάθεια και το έργο: ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. 

Αποτυχία, χάος, κατάρρευση, ανικανότητα, καταστροφή, προδοσία, μερικές λέξεις που Κοπεγχάγη 

Οικολογικό Πάρκο 
Μαινάλου:

στην αναµονή...

Οικολογικό Πάρκο 
Πάρνωνα

 Όχι καταστροφές 
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Η «πράσινη ανάπτυξη» για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι «πράσινη» ασυδο-
σία για την επίτευξη «πράσινης» υπερκεδοφορίας. Θέλουν διαδικασίες εξπρές για 
την αδειοδότιση και ελευθερία να στήνουν τις εγκαταστάσεις τους όπου θέλουν. 
Παρεμπιπτόντως, πολύ καλή η παρέμβαση το συλλόγου μας, με την ανακοίνωσή του 
στα ΜΜΕ της Αρκαδίας. Διάβασα ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ 
έχει μεγάλη δύναμη και η γνώμη του μετράει. Όπως και οι Ισπανοί που ετοιμάζουν με-
γάλη επένδυση, αλλά θέλουν πιο ευέλικτο πλαίσιο.
Έτσι μάλλον προκύψαν οι αλλαγές στο χωροταξικό των ΑΠΕ. 
Τα αιολικά πάρκα έχουν σοβαρές επιδοτήσεις στην κατασκευή και εγγυημένη διάθεση 
της παραγωγής, χρηματοδοτούνται και από το ειδικό τέλος που πληρώνουμε με το ηλε-
κτρικό ρεύμα. The party is here.
 
Η κατάσταση των ελεύθερων χώρων (πλατείες - πεζόδρομοι - πάρκα κλπ ) πάντα απα-
σχολούν με θετικό ή αρνητικό τρόπο τους πολίτες.   
Παράδειγμα αρνητικών σχολίων η Πλατεία Βαλτετσίου της Τρίπολης. Βέβαια, δεν είμαι 
σίγουρος πόσοι κάνουν αρνητικά σχόλια γιατί χωμένοι βαθιά στην αδιαφορία για τα 
κοινά, βολεύονται με τα ελάχιστα. Ας γράφουν εφημερίδες και περιοδικά της Τρίπολης, 
ας λένε τα ραδιόφωνα. Τέλος πάντων. Κατ’ όνομα πλατεία, στη πράξη χώρος στάθμευ-
σης αυτοκινήτων. Τελικά τι θα γίνει; Γιατί αυτή η απαξίωση; Η πιθανή έλλειψη πόρων 
δεν αποτελεί άλλοθι. Ούτε το γεγονός ότι προηγείται η πλατεία Άρεως και το γεφύρι 
στα Σφαγεία. Τόσο δύσκολο είναι να πεις, NO PARKING;

Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες, επενδυτές. Περιοχή που αναπτύσ-
σεται άναρχα. Η δόμηση νόμιμη και παράνομη, αυθαίρετη ή μη παρασύρει τα πάντα. 
Ελντοράντο το αποκάλεσαν κάποιοι. Η Δημοτική εξουσία ανήμπορη να βάλει μια σειρά. 
Ο βιολογικός καθαρισμός στον αέρα, τα σκουπίδια και τα λύματα αποτελούν αντικεί-
μενο διαχείρισης με τον παραδοσιακό γνωστό τρόπο. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε 
ότι δεν γίνεται ούτε αυτό. Απλά τα εξάγουν. Μέχρι και το γραφικό λιμανάκι είναι χω-
ρίς φωτισμό. Δρόμοι γεμάτοι λακκούβες, που γίνονται λίμνες το χειμώνα, αυτοκίνητα 
παντού, ανύπαρκτα πεζοδρόμια, ελεύθεροι χώροι αδιαμόρφωτοι. Έλλειψη σχεδίου και 
πόρων ή ικανότητας;  Καλά, η εξουσία είναι αυτή που είναι, αλλά οι πολίτες; οι φορείς 
τους; Υπάρχουν; Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η φύση εκδικείται. 
ΥΓ. Αγαπητέ αναγνώστη στείλε το δικό σου σχόλιο/διαμαρτυρία.

 Περί αιολικών 
Πάρκων

 Παράλιο
Άστρος

 Πλατεία
Βαλτετσίου
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ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περὶ ἀπαγορεύσεως τοῦ καπνίζειν ἐντὸς τῶν δημοσίων γραφείων καὶ 

καταστημάτων.

ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες νὰ προλάβωμεν ὅσον ἔνεστι τὰ ἐξ ἐνδεχομένων πυρκαΐων δυστυχήματα, ἐπὶ τὴ 
προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν.

Α’. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ καπνίζειν εἴτε διὰ καπνοσυρίγκων (τσιμπουκῖων), εἴτε 
διὰ σιγάρων, εἰς πάντας ἐν γένει τοὺς ὑπαλλήλους καὶ ὑπηρέτας τοῦ Κράτους ἐντὸς τῶν 
δημοσίων γραφείων καὶ καταστημάτων.

Β’. Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτὴ ἐπεκτείνεται καὶ εἰς πάντα ἄλλον προσερχόμενον εἰς τὰ εἰρημένα 
καταστήματα καὶ γραφεῖα χάριν ὑποθέσεως ἢ ἄλλης τίνος αἰτίας.

Γ’. Ὁ Ἡμέτερος ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργὸς θέλει δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν 
Διάταγμα.

Ἐν Ἀθήναις, τὴν 31 Ἰουλίου 1856.
Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως
Ἡ Βασίλισσα ΑΜΑΛΙΑ

Θέλοντες νὰ προλάβωμεν ὅσον ἔνεστι τὰ ἐξ ἐνδεχομένων πυρκαΐων δυστυχήματα, ἐπὶ τὴ 
προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν.

Α’. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ καπνίζειν εἴτε διὰ καπνοσυρίγκων (τσιμπουκῖων), εἴτε 
διὰ σιγάρων, εἰς πάντας ἐν γένει τοὺς ὑπαλλήλους καὶ ὑπηρέτας τοῦ Κράτους ἐντὸς τῶν 

Β’. Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτὴ ἐπεκτείνεται καὶ εἰς πάντα ἄλλον προσερχόμενον εἰς τὰ εἰρημένα 
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σεΙσΜΟσ ΚαΙ επΙβΙΩσΗ

Ένα εκλαϊκευμένο και πρωτότυπο εγχειρίδιο Αντισεισμικής Προστασίας 
και Στοιχειώδους Σεισμολογίας, που μπορεί να διαβαστεί με το ίδιο ενδια-
φέρον από ειδικούς επιστήμονες και απλούς οικογενειάρχες. Χρήσιμο για 
στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στελέχη επιχειρήσεων που δια-
χειρίζονται επικίνδυνα υλικά, στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, οικογενειάρχες, φοιτητές, μαθητές.

Χώροι καταφυγής και καταυλισμού
Ασκήσεις ετοιμότητας
Προληπτικά μέτρα
Κανόνες ασφαλούς συμπεριφοράς
Άρση επικινδυνοτήτων στα σχολεία
Σχολικές ασκήσεις ετοιμότητας
Αντιμετώπιση του πανικού των μαθητών
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
Αντισεισμικός σχεδιασμός σε διάφορους τύπους σχολείων
Διάσωση παγιδευμένων σε ερείπια
Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών
Περίθαλψη των πληγέντων
Προστασία από ασθένειες και μολύνσεις
Δημιουργία στελεχών έκτακτης ανάγκης
Σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης
Σύγχυση αρμοδιοτήτων
Στοιχειώδεις αρχές της Σεισμολογίας
Σεισμικότητα της Ελλάδας
Οι πιο φονικοί σεισμοί που έγιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο
Πρόγνωση των σεισμών
Χρήσιμες συμβουλές για το χτίσιμο ενός κτιρίου
Εξέλιξη της σεισμολογίας

ΠΑΡΟυΣίΑΣΗ Επιμέλεια: Β. Παπαγεωργάκη, Δ. Καραμήτζος

Ο Γιώργος Ζαφειρόπουλος γεννήθη-
κε στην Τρίπολη το 1952. Σπούδασε 
Φυσικός στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 
και μετεκπαιδεύτηκε στη Σεισμολογία 
στο Σεισμολογικό Εργαστήριο 
Πατρών. Είναι ειδικός στη Διαχείριση 
Καταστροφών και διετέλεσε 
Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας και στέλε-
χος του Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας. 
Εκπαιδεύτηκε στη διάσωση εγκλω-
βισμένων ατόμων σε ερείπια στις 
Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις και έλαβε 
μέρος σε μεγάλες διασωστικές απο-
στολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Διετέλεσε επίσης εκπαιδευτής της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Παράλληλα σπούδασε Δημοσιογραφία 
και Αφηγηματική Φωτογραφία στο 
Λονδίνο και σήμερα είναι συνεργά-
της αρθρογράφος και φωτογράφος 
της ελληνικής έκδοσης του National 
Geographic και του περιοδικού 
Explore Nature της εφημερίδας Έθνος.

τΟ παλαΙΟ σεΧΙ

Ο Γιώργος Καλμούκης, παλιός Σεχιώτης, καταγράφει με αγάπη και νο-
σταλγία τη συνοικία του, μια από τις πιο παλιές της Τρίπολης. Η ανθρω-
πογεωγραφία, τα ήθη και τα έθιμα, οι συνήθειες, τα γενεολογικά δένδρα, 
επαγγέλματα κ.λ.π. παρουσιάζονται στον τόμο αυτό και αποτελούν ένα 
χρήσιμο εργαλείο για τον φιλέρευνο αναγνώστη. Στον τόμο υπάρχουν 
274 ιστορικές φωτογραφίες. Το έργο αυτό αποτελεί μια αξιόλογη συμ-
βολή στην ιστορία της πόλης μας, και κυρίως σ’ αυτό που αποκαλούμε 
ιστορία των καθημερινών ανθρώπων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
60 ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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