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Αγαπητοί φίλοι, 
Στην οικολογική κρίση και την γενικότερη κρίση 
αξιών που βιώνουμε, στη φτώχεια, στη μιζέρια, στη 
μαυρίλα που μας επιβάλλουν οι κυβερνώντες και τα 
μέσα ενημέρωσης, απαντάμε μέσα από το σύλλογο 
μας, με συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αγωνιστικότητα 
και πρωτοβουλίες τέτοιες που ξανοίγουν το γκρίζο 
περιβάλλον και μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το 
μέλλον του τόπου μας.

Από τους νέους αυτοδιοικητικούς άρχοντες που 
θα εκλεγούν στις επόμενες εκλογές ζητούμε να 
δεσμευθούν ότι:

Θα αντισταθούν στην παραπέρα υποβάθμιση της  ■

ζωής μας
Θα εργαστούν για καλύτερες και καθαρότερες  ■

πόλεις και χωριά
Θα προστατεύσουν το φυσικό πλούτο της  ■

περιοχής 
Θα απαιτήσουν να γίνει πράξη το Οικολογικό  ■

Πάρκο Μαινάλου - Λίμνης Λάδωνα και θα 
ενισχυθεί ο φορέας του Πάρνωνα - Μουστού.
Θα βοηθήσουν ουσιαστικά την Τεράστια  ■

Εθελοντική προσπάθεια του ΣΑΟΟ που εδώ και 
δύο χρόνια ξεδιπλώνεται για την σηματοδότηση 
των μονοπατιών του Μαινάλου

Το νέο Δ.Σ του συλλόγου που αναδείχθηκε από 
τις τελευταίες εκλογές υπόσχεται να συνεχίσει τη 
μέχρι τώρα σημαντική δράση του συλλόγου, να την 
ανανεώσει και να την εμπλουτίσει με νέες μορφές και 
νέους τομείς.
Ζητάμε τις απόψεις και τη συμμετοχή όλων στην 
κοινή μας προσπάθεια. Η πλούσια μέχρι τώρα 
εμπειρία μας, η διάθεση για προσφορά και η αγάπη 
μας για το Βουνό και τη φύση αποτελούν εγγύηση για 
το μέλλον του συλλόγου μας.
Μ’ αυτά τα λίγα, σας χαιρετάμε και ευχόμαστε σ’ όλους 
υγεία αισιοδοξία και καλές διαδρομές 
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Ιανουάριος
3-4-5.01.2010 | Ήπειρος, συμμετοχές: 62 
Στο προηγούμενο τεύχος για περισσότερες λεπτομέρειες...

17.01.10 | Ανατολικό Μαίναλο (Βυτίνα - Βλαχέρνα) - Κοπή πίττας
Συμμετοχές: 88 ...και στην Βλαχέρνα άλλοι τόσοι!!!
Με καιρό καλό για τα χειμωνιάτικα δεδομένα, ξεκινήσαμε μια εύκολη σηματοδοτημένη διαδρομή από τη 
Βυτίνα. Περπατήσαμε στο χιόνι, μέσα στο δάσος και σε περίπου πέντε ώρες φθάσαμε στη Βλαχέρνα. Εκεί, μας 
περίμεναν και άλλοι φίλοι του συλλόγου για να μας ευχηθούν καλή νέα ορειβατική χρονιά και πάντα ψηλά 
Ακολούθησαν ομιλίες, γλέντι και χαρούμενα πρόσωπα παντού. Μαζί μας περπάτησαν και μέλη του ΕΟΣ 
Σπάρτης και ΕΟΣ Αχαρνών. Τους ευχόμαστε επίσης καλή χρονιά.

Επιμέλεια: Χ. Μαλής

Φεβρουάριος
06.02.2010 | Αποκριάτικος χορός ΣΑΟΟ, Συμμετοχές: 400
Το θέμα του Χορού ήταν ο Ελληνικός Κινηματογράφος. Ντυθήκαμε η Αλίκη στο Ναυτικό, ο Ηλίας του 16ου, 
ο Μελισσοκόμος, Ρόδα, τσάντα και κοπάνα, Βασικά καλησπέρα σας, κτλ., κτλ. Τα δρώμενα έληξαν με το κλα-
σικό μουσικό κομμάτι του συλλόγου: « Ε, ρε κρέμεται η καπότα απ’ την αλυγαριά».
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13-14-15.02.10 | Όρος Τίταρος - Τίρναβος, Συμμετοχές: 51
 Ποιος είχε όρεξη για ανάβαση στον Τίταρο αποκριάτικα; Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του παραδοσιακού 
καρναβαλιού διόλου δεν μας πτόησε το ηθικό! Ξεκινήσαμε από το Λιβάδι Ολύμπου για την κορυφή του 
όρους Τίταρου στα 1.835μ. Τσουχτερό κρύο και αέρας μας ακολουθούσαν από την αρχή της πορείας. 
Αλλά εμείς συνεχίσαμε, όσοι σκληροί απομείναμε προς την κορυφή. Αργά το απόγευμα, αφού την κα-
τακτήσαμε, το γλεντήσαμε δεόντως, όλοι μαζί μέχρι πρωίας. Την τελευταία μέρα παρακολουθήσαμε τα 
δρώμενα στον Τίρναβο.

28.02.10 | Δυτικό Μαίναλο, 
Μανταίικα - Προφήτης Ηλίας, 
Συμμετοχές: 50
 Μια εύκολη πορεία για όλη την οικογένεια. 
Ξεκινήσαμε από τα Μανταίικα προς την κο-
ρυφή Προφήτης Ηλίας. Ξεκούραστα, χαλαρά! 

Μάρτιος
14.03.2010 | Σηματοδότηση μονοπατιού στα Μελίσσια Αττικής, 
Συμμετοχές: 12
Ο σύλλογός μας πραγματοποίησε την σηματοδότηση μικρού μονοπατιού στο χώρο που βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού», στα Μελίσσια Αττικής. Παρέα με αυθεντικούς ανθρώ-
πους για το Χαμόγελο του Παιδιού, βρεθήκαμε εκεί και διασκεδάσαμε σηματοδοτώντας μια όμορφη 
πορεία κάτω από το καυσαέριο της μεγαλούπολης. Δείξαμε στους μικρούς μελλοντικούς ορειβάτες τη 
σημασία της σηματοδότησης μονοπατιών, παίξαμε και’ μεις μαζί με τα παιδιά... 
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28.03.10 | Παράγκα Ζήρειας, Συμμετοχές: 29 
Ξεκίνημα πρωί - πρωί για την Παράγκα. Ο καιρός συννεφιασμένος. Αέρας πολύς. Αν και άνοιξη στο 
βουνό συναντάμε τα τελευταία χιόνια. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη διασχίζει την κορυφή από 
τους πρόποδες του βουνού (όπου υπάρχει και χωματόδρομος) προς το χωριό Καστανιά ενώ η δεύτερη 
ανεβαίνει κορυφή (2032μ.). Ο αέρας είναι τόσο δυνατός που σε ανεβάζει προς τα πάνω ανοίγοντας απλά 
τα χέρια σου. Μετά από επτά ώρες συναντιόμαστε με την πρώτη ομάδα κάτω στο χωριό. Φυσιολογικές 
συνθήκες εδώ, εμφανίστηκε ο ήλιος στα πρόσωπά μας.

Απρίλιος
11.04.2010 | Φαράγγι Βουραϊκού, Συμμετοχές: 52 
 Από τις κλασικές πορείες του συλλόγου μας. Ανεβήκαμε το φαράγγι από Ζαχλωρού με νέο κόσμο αλλά 
και πολλούς παλιούς ορειβάτες. Ο καιρός υπέροχος, δροσερός - η φύση φρόντισε να γιατρέψει αρκετά το 
σώμα της μετά από τις παλαιές πυρκαγιές στην περιοχή. Πολλή θετική ενέργεια και από ‘μας που αγαπά-
με αυτήν την πορεία. Στο τέλος, αφού ήπιαμε τον καφέ μας στο Διακοφτό, πήραμε τον οδοντωτό για την 
επιστροφή. 

18.04.10 | Κορομπίλι Βοιωτίας, 
Συμμετοχές: 30
Κορυφή στα 907μ., δεν πηγαίναμε καλύτερα 
στον Όλυμπο! Χωριστήκαμε πάλι στην πρώτη 
και την δεύτερη ομάδα (εύκολη - δύσκολη πο-
ρεία). Ευτυχώς για την πρώτη γιατί η δεύτερη 
πλάνταξε (που λέει ο λόγος). Κάτι ήξερε ο έφο-
ρος ορειβασίας και πήγε, τάχα μου, με την πρώ-
τη. Τι βουνό και αυτό-προπόνηση για αναρρίχη-
ση κάναμε. Συναντηθήκαμε όλοι στην παραλία 
της Αλυκής. 
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Μάϊος
02.05.2010 | Κεντριάς, Ερύμανθος, Συμμετοχές: 9 (!)
Κάπου τον έχουν φοβηθεί τον Ερύμανθο και δεν έχουμε πολλές συμμετοχές. Νομίζω μετά από κάποια 
ορειβασία στην κορυφή Τρεις Γυναίκες. Έτσι και σ’ αυτήν την πορεία, πήγαμε εμείς και ΄μεις. Η ανά-
βαση ήταν τελικά ομαλή δίχως ιδιαίτερη δυσκολία, μόνο η ομίχλη μας ενόχλησε στα τελευταία μέτρα 
πριν την κορυφή. Να σημειωθεί στα πρακτικά πως στην αρχή μπερδευτήκαμε λίγο - γιατί ένας από 
τους αρχηγούς ήταν αγουροξυπνημένος- και πηγαίναμε για Ωλωνό...Αφού ξεπεράστηκε το πρόβλημα 
τελικά περάσαμε ωραία, αν και λίγοι.

16.05.2010 | Αλωνίσταινα - Λεβίδι, Συμμετοχές: 58 
από ΣΑΟΟ... και αρκετοί άλλοι από τους άλλους συλλόγους.
Ξεκινήσαμε μαζί με άλλους ορειβατικούς συλλόγους από την Αλωνίσταινα. Έκει είχαμε δυο - τρεις 
σύντομες ομιλίες από τοπικούς φορείς για το έργο της σηματοδότησης των αρκαδικών μονοπατιών 
από το σύλλογό μας. Η πορεία περίπου οκτώ ωρών δικαίωσε τον πιο απαιτητικό ορειβάτη. Αφού 
περάσαμε μέσα από το δάσος της Αλωνίσταινας, ανεβήκαμε στο οροπέδιο της Οστρακίνας παρατηρώ-
ντας τον Καρδαρά από κάτω, και συνεχίσαμε ξανά μέσα στα έλατα προς το Λεβίδι. 
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22-23-24.05.10 | Πιέρια Όρη-Βελβεντός, 
Συμμετοχές: 29 

Πρώτη μέρα το ταξίδι μας και μια βόλτα στην Κοζάνη. 
Τι Λωζάννη, τι Κοζάνη! Δεύτερη μέρα ξεκινήσαμε για το 
βουνό Φλάμπουρο. Φθάσαμε όλοι στο καταφύγιο και συνε-
χίσαμε, αφήνοντας κάποιους για ξεκούραση κάτω, για την 
κορυφή. Ομίχλη και χιόνι μας εμπόδισαν να απολαύσουμε 
τη θέα. Απολαύσαμε την κατάβαση του φαραγγιού και 
καταλήξαμε στο Βελβεντό. Την τελευταία μέρα περάσαμε 
στις λίμνες της περιοχής και επισκεφτήκαμε το Κάστρο των 
Σερβίων. Επιστροφή για Τρίπολη.

Ιούνιος
13.06.10 | Φαράγγι Αντρώνη, Συμμετοχές: 65
 Ξεκινήσαμε από το χωριό Αντρώνι, στην ορεινή Ηλεία, μέσα στο οροπέδιο της Φολόης. Μια ευχά-
ριστη έκπληξη η πορεία στο φαράγγι, μέσα σε άφθονα νερά, καταρράκτες και λίμνες, ένα αλλιώτικο 
Πανταβρέχει! Πολλοί δεν δίστασαν για βουτιές και μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού. Μετά από 
περίπου έξι ώρες ανεβήκαμε ξανά στο χωριό (κάναμε μια κυκλική πορεία) όπου μας περίμεναν οι ντόπιοι 
με χορό, τραγούδι και γουρνόπουλο... Ένα πραγματικό γλέντι μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού. 

Ιούλιος
01-10.07.2010 | Εξόρμηση στη Βουλγαρία, Συμμετοχές: 49
Ακολουθεί σχετικό άρθρο στη σελίδα 8 στο παρόν τεύχος.

21-26.07.10 | Διάσχιση Γράμμου, Συμμετοχές: 24 
Συνεχίζουμε απτόητοι την «περιοδεία» μας στα ελληνικά βουνά!!! 
Ακολουθεί σχετικό άρθρο στη σελίδα 12 του παρόντος τεύχους.

27.06.10 | Λούσιος - Μαίναλο, Συμμετοχές: 34
 Άλλη μια πορεία - προσκύνημα στον υπέροχο Λούσιο. Η πορεία ξεκίνησε από το Μουσείο Υδροκίνησης 
στη Δημητσάνα. Κατά τις έντεκα φθάσαμε στη Μονή Φιλοσόφου - κάποιοι συνέχισαν λίγο παραπάνω 
προς το κρυφό σχολειό (Παλαιά Μονή). Μετά πορεία μιας ώρας συναντήσαμε την Μονή Προδρόμου, 
όπου έγινε και μεγαλύτερη στάση για να απολαύσουμε το εντυπωσιακό κτιριακό συγκρότημά της και την 
θέα του φαραγγιού από ΄κει. Η φιλοξενία των καλόγερων με καφέ, λουκούμι και κουλουράκια μας δυ-
νάμωσε για τα τελευταία χιλιόμετρα προς την Αρχαία Γόρτυνα Καταλήξαμε στη γέφυρα του Ατσίχωλου, 
όπου βρέξαμε τα πόδια μας στο αρχαίο ποτάμι. 

10 ΕΞΑΜΗΝΟ 2010
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ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ 
2010
Ήταν Απρίλιος όταν η ιδέα, μεταξύ 
της ΣΑΟΟίτικης παρέας (Γιάννη, 
Άννα, Ηλία, Άννα, Μαριλού, 
Μαριάννα – κόρη του Ηλία), να ξα-
ναπάμε στην Κάλυμνο για αναρρί-
χηση έπεσε στο τραπέζι και φυσικά 
όλοι συμφωνήσαμε.
Ξεκινώντας από τον Πειραιά το με-
σημέρι της Δευτέρας (9 Αυγούστου) 
αρχίσαμε να καταστρώνουμε τα 
σχέδιά μας που περιείχαν τα πάντα. 
Αναρρίχηση, μπάνιο, ξεκούραση 
και πάντα καλό φαγητό!
Μόλις φτάσαμε στο νησί τα σχοινιά 
άρχισαν να ξεδιπλώνονται, τα πα-
πούτσια και τα μποντριέ να φοριού-
νται κι έτσι το σκαρφάλωμα άρχισε. 
Για 8 μέρες ανεβαίναμε όλοι, άλλοι 
αργά και άλλοι γρήγορα, άλλοι 
ήσυχα και άλλοι κάνοντας φασα-
ρία, επικεφαλείς και top rope σε 
διαδρομές 4a ,5a ,5b, 5c,6a, 6b.
Tο τοπίο ήταν μαγικό αλλά η ζέστη 
ανυπόφορη. Μετά το βράχο ακο-
λουθούσε κάθε μέρα μπάνιο στη 
θάλασσα και τσιμπούσι με φρέσκο 
ψάρι, τσίπουρα και άφθονο γέλιο. 
Τιμήσαμε με την παρουσία μας και 
τα πανηγύρια της Καλύμνου και 
της Τελένδου χορεύοντας στους 
ρυθμούς της κρητικής λύρας και 
του λαούτου. Ακόμα μια φορά πε-
ράσαμε αξέχαστα. Άντε, και του 
χρόνου!

Ο Ρ Ο Σ  Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ  |  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 4
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ Κείμενο: Άννα Κούκλη

3-10 Ιουλίου
Μουσαλά (2.925μ.) - Μαλιόβιτσα (2.729μ.)
Βίχρεν (2.914μ) - Πολεζάν (2.851μ)

Το να οργανώσεις µια ορειβατική εξόρµηση στη 
Βουλγαρία δεν είναι τόσο απλό. Οι γνώσεις των 
περισσότερων περιορίζονται στα: Μουσαλά-Βίχρεν 
-Μπάνσκο-Μπόροβετς. 
Εµείς θέλαµε περισσότερα. Πολύωρες αναζητήσεις 
στο διδίκτυο, google earth, εµπειρίες ορειβατών από 
άλλους συλλόγους, προτάσεις Βούλγαρων ορειβατών, 
τύχη, διαίσθηση: όλα αυτά συνέβαλαν στο να 
περάσουµε 8 υπέροχες µέρες. 
Στη Βουλγαρία άλλωστε -όπως αποδείχτηκε- 
η ορειβασία είναι τρόπος ζωής. 
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3 Ιουλίου: Χαράματα ξεκίνησε το 
μακρύ ταξίδι Τρίπολη - Μπόροβετς. 
Καθ’ οδόν μαζεψαμε φίλους - συ-
νορειβάτες από τη Στέρνα, τον 
Ισθμό, τη Θεσσαλονίκη. Στις οχτώ 
και μισή το βράδυ φτάσαμε επι-
τέλους στο επιβλητικό και πολυ-
τελές μας ξενοδοχείο. Ο Ρόσεν, ο 
Τέοντορ, ο Μαρίν και ο Μπόμπι 
μας περιμέναν ήδη στο λόμπι. 
Είναι οι οδηγοί βουνού οι οποίοι 
τις επόμενες μέρες με υπομονή, 
χιούμορ, πολλή διάθεση και τέλειο 
επαγγελματισμό μας οδήγησαν στις 
ομορφιές των βουνών του Πιρίν 
και της Ρίλα. Δείπνο και ξεκού-
ραση. Την επομένη θα πηγαίναμε 
στην κορυφή των Βαλκανίων!! 

4 Ιουλίου: Μουσαλά. Ξεκινήσαμε 
με τα πόδια από το ξενοδοχείο για 
να πάμε στο σταθμό των λιφτ που 
μας ανέβασε γρήγορα στα 2.370μ. 
Από εκεί ακολουθώντας το μονο-
πάτι για μισή ώρα περίπου φτά-
σαμε στο καταφύγιο Jastrebec στα 
2.400μ. Μια ομάδα έμεινε εκεί να 
απολαύσει τη θέα και να κάνει μια 
πορεία γύρω από τη λίμνη. Οι υπό-
λοιποι συνεχίσαμε να ανηφορίζου-
με και μετά από μια ώρα φτάσαμε 
στο καταφύγιο Musala στα 2.500μ. 
Λίγο πριν την κορυφή το μονοπάτι 
γίνεται απόκρημνο, όλα τα εκτεθει-
μένα περάσματα όμως είναι ασφα-
λισμένα με συρματόσχοινο. Μετά 
από συνολικά 3 ώρες ανάβασης 30 
ΣΑΟΟίτες φτάσαμε στην ψηλότερη 
κορυφή των Βαλκανίων. Μουσαλά 
σημαίνει «κοντά στο Θεό», η αίσθη-
ση που έχεις όμως εκεί πάνω είναι 
ότι είσαι κοντά στον ανθρώπινο 
πολιτισμό. Μετεωρολογικός σταθ-
μός και αναμεταδότης τηλεόρασης 
στην κορυφή και αμέτρητοι πυλώ-
νες λιφτ στις πλαγιές όχι και τόσο 
θεϊκό! Κατεβαίνοντας, απολαύσαμε 
κι εμείς το κολατσιό μας στις όχθες 
τις λίμνης και οι περισσότεροι κα-
τέβηκαν πάλι στο Μπόροβετς με 
τα λιφτ. 5-6 από μας αποφασίσαμε 
να κατέβουμε με τα πόδια και 2,5 
ώρες μετά φτάσαμε στο χωριό 
ακριβώς την ώρα που ξέσπαγε μια 
καλοκαιρινή μπόρα. 

5 Ιουλίου: Μια μέρα σκέτη 
αποκάλυψη! Το λεωφορείο μας 
άφησε στα όρια του εθνικού δρυ-
μού της Ρίλα, λίγο μετά το χωριό 
Govedartsi. Στόχος μας η κορυφή 
Μαλιόβιτσα (Malyovitsa) 2.729μ. 
Ξεκινήσαμε να περπατάμε κεφά-
τα με συντροφιά το βουητό του 
ποταμού. Γρήγορα φτάσαμε στο 

καταφύγιο και καθίσαμε να ξεδι-
ψάσουμε χαζεύοντας ένα κοπάδι 
πανέμορφων αλόγων που βοσκού-
σαν ανέμελα. Ξαναρχίσαμε να περ-
πατάμε βλέποντας στο βάθος δεξιά 
την κορυφή η οποία έμοιαζε από-
κρημνη και λίγο αργότερα συνα-
ντήσαμε ένα μεγάλο βράχο - μνη-
μείο. Πάνω του ήταν καρφωμένες 
επιτύμβιες πλακέτες Βούλγαρων 
ορειβατών οι οποίοι είχαν σκο-
τωθεί σε διάφορα βουνά της 
Βουλγαρίας και του εξωτερικού. 
Όταν φτάσαμε σε μια πανέμορφη 
λίμνη είχαμε συμπληρώσει ήδη 
περίπου 3 ώρες πεζοπορίας και το 

στομάχι διαμαρτυρόταν. Βγάλαμε 
τα ξενοδοχειακά μας σαντουιτσά-
κια κι αρχίσαμε να μασουλάμε. 
Άμα πεινάς, κι αυτά καλά είναι. 
Όταν ο Ρόσεν και ο Tέοντορ είπαν 
«Πάμε τεμπελόσκυλα! Πάρτε τα πό-
δια σας» καμαρώσαμε για τα ωραία 
ελληνικά που τους είχαμε μάθει 
και φορτωθήκαμε και πάλι τα 
σακίδια. Το βουνό τελικά το προ-
σεγγίσαμε από την πίσω πλευρά με 
μια ανάβαση που ήταν εύκολη και 
πολύ διασκεδαστική. Φτάνοντας δε 
στην κορυφή, μας υποδέχτηκε μια 
πράσινη, βελούδινη αγκαλιά. Μια 
ατέλειωτη κορυφογραμμή στρωμέ-
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νη με μαλακό χορτάρι και θέα υπέ-
ροχη! Καταλάβαμε ότι είχαμε ακό-
μα πολύ δρόμο μπροστά μας αλλά 
ο καλός καιρός μας επέτρεπε να 
απολαύσουμε για λίγο την κορυφή. 
Κι άλλα ξενοδοχειακά σαντουιτσά-
κια. «Μα καλά, δεν τελειώνουν»; 
«Λες στο καταφύγιο των 7 Λιμνών 
να έχει καμιά ωραία σούπα»; Αυτή 
η σκέψη μας έβαλε φτερά στα 
πόδια και ξεκινήσαμε να περπα-
τήσουμε την κορυφογραμμή με τα 
συνεχόμενα ανεβοκατεβάσματα 
χαζεύοντας στα δεξιά μας δύο 
αγριοκάτσικα που έτρεχαν πάνω 
στις χιονούρες και στα αριστερά 
μας κάτω χαμηλά το μοναστήρι της 
Ρίλα. Έχοντας συμπληρώσει 6 ώρες 
πορείας αντικρίσαμε από ψηλά την 
περιοχή των 7 Λιμνών κι αρχίσαμε 
να κατηφορίζουμε. Μια - μια οι 
λίμνες εμφανίζονταν μπροστά μας 
κι άρχιζαν μονομιάς τα επιφωνή-
ματα θαυμασμού και τα κλικ των 
φωτογραφικών μηχανών. Η 1η 
λίμνη -που ονομάζεται «το δάκρυ» 
λόγω του σχήματός της - βρίσκεται 
στα 2.535μ και η 7η στα 2.095μ. 
Το βάθος των 7 λιμνών κυμαίνεται 
από 2,5 μέχρι 37,7 μέτρα βάθος. 
Εντυπωσιαστήκαμε όλοι από το 
πεντακάθαρο τοπίο (πραγματικά 
δεν υπήρχε ούτε ένα σκουπιδάκι 
σε όλη τη διαδρομή αλλά και στις 
όχθες των λιμνών), ο Tέοντορ μας 
αποκάλυψε όμως ότι λίγο καιρό 
πριν με μια ομάδα εθελοντών είχαν 
μαζέψει από την περιοχή 2 τόνους 

σκουπιδιών που είχαν αφήσει 
πίσω τους κυρίως οι σκιερ. Μετά 
από 8 ώρες υπέροχης πορείας 
καταφτάσαμε στο καταφύγιο όπου 
συναντήσαμε εξίσου ενθουσιασμέ-
νους τους υπόλοιπους ΣΑΟΟίτες 
οι οποίοι είχαν ακολουθήσει αντί-
στροφη πορεία από την 7η ως την 
3η λίμνη. Η ζεστή κοτόσουπα του 
καταφυγίου μας φάνηκε θεϊκή τρο-
φή μετά τα στεγνά ξενοδοχειακά 
σαντουιτσάκια! Χορτασμένοι από 
φαγητό, ομορφιά και εικόνες κατε-
βήκαμε με τα γνωστά καρεκλάκια 
στο πάρκιν για να πάρουμε το λεω-
φορείο μας. Το βραδινό πρόγραμμα 
προέβλεπε επιδρομή στα ατμόλου-
τρα, στις σάουνες, τις πισίνες και το 
ινστιτουτο μασάζ του ξενοδοχείου. 
Κάνοντας μερικές μέρες αργότερα 
τον απολογισμό της ορειβατικής 
μας εξόρμησης συμφωνήσαμε όλοι 
ότι η Μαλιόβιτσα ήταν μακράν το 
πιο όμορφο και ενδιαφέρον βουνό 
που γνωρίσαμε. Είναι και το μόνο 
που έχει σωθεί ως τώρα από την 
επίθεση των πυλώνων των λιφτ 
και επομένως και από τις ορδές 
των τουριστών. Δεν είναι τυχαίο 
ότι είναι το αγαπημένο βουνό των 
Βούλγαρων πεζοπόρων.

6 Ιουλίου: Επίσκεψη στη 
Φιλιππούπολη (Plovdiv), τη 2η σε 
μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας, με 
περισσότερους από 350.000 κα-
τοίκους. Κάναμε βόλτα στην παλιά 
πόλη και θαυμάσαμε το αρχαίο 

θέατρο. Δεν είχαμε πολλές ώρες 
στη διάθεση μας και αργά ή γρήγο-
ρα καταλήξαμε όλοι στον τεράστιο 
εμπορικό πεζόδρομο για φαγητό, 
παγωτό και έρευνα αγοράς! 
Παρ’ όλο που οι χιλιομετρικές απο-
στάσεις στο χάρτη δεν φαίνονται 
μεγάλες, το οδικό δίκτυο δεν προ-
σφέρεται για μεγάλες μετακινήσεις. 
Μας πήρε 3 ώρες για να φτάσουμε 
στο Μπάνσκο μέσα από έναν ορει-
νό, επαρχιακό δρόμο που περνάει 
από μια σειρά Πομακοχώρια. Μέσα 
στη ζούγκλα των ξενοδοχείων 
του Μπάνσκο δυσκολευτήκαμε να 
βρούμε το δικό μας. Οι οδηγοί μας, 
ακριβείς και πάλι στο ραντεβού 
τους μας περίμεναν στη ρεσεψιόν 
για να συζητήσουμε τις λεπτομέ-
ρειες της εξόρμησης της επόμενης 
μέρας στο Βίχρεν.

7 Ιουλίου: Βίχρεν, 2.914μ Ο αρχι-
κός σχεδιασμός ήταν να κάνουμε 
διάσχιση, οι οδηγοί μας όμως μας 
ενημέρωσαν ότι υπήρχε αρκετό 
χιόνι που καθιστούσε τη διάσχιση 
επικίνδυνη. Ήδη 3 μέρες νωρίτερα 
ένας ξένος οδηγός βουνού είχε 
χάσει τη ζωή του. Ούτε λόγος για 
ρίσκα! Ξεκινήσαμε με 20 λεπτά μα-
λακό περπάτημα για ζέσταμα μέχρι 
το καταφύγιο κι από εκεί αγνα-
ντέψαμε την κορυφή. Το Βίχρεν 
σε καθηλώνει. Η γυμνή πυραμίδα 
υψώνεται επιβλητική και όταν 
φτάνεις στην κορυφή της έχοντας 
καλύψει 1000 μέτρα υψομετρικής 
ανάβασης μονορούφι, υποκλίνε-
σαι. Παίρνεις βαθιές ανάσες και 
ύστερα απολαμβάνεις το μεγαλείο 
των κορυφών που υψώνονται 
γύρω σου. Εμάς η ομίχλη δε μας 
επέτρεψε να απολαύσουμε τη θέα 
για πολλή ώρα. Ο καιρός έκλεισε 
και μέχρι να κατέβουμε στο ορο-
πέδιο η κορυφή είχε χαθεί από τα 
μάτια μας. 6 ώρες χρειαστήκαμε 
συνολικά για να ανέβουμε και να 
κατέβουμε. Σήμερα δεν είχε πάλι 
βαρετά σαντουιτσάκια. Είχε έφοδο 
σ’ ένα ξύλινο, υπαίθριο ταβερνάκι, 
το ταβερνάκι του Βασίλη. (Ναι, ναι, 
Έλληνας! Θεσσαλονικιός θύμα του 
έρωτα!) Οι γευσιγνώστες ΣΑΟΟίτες 
της 2ης ομάδας είχαν ήδη δοκιμά-
σει τις σπεσιαλιτέ κι έσπευσαν να 
μας προτείνουν γεύσεις. Τσακίσαμε 
τα ψητά και ήπιαμε το καλύτε-
ρο κρασί που δοκιμάσαμε στη 
Βουλγαρία. Για τους περισσότερους 
το ορειβατικό κομμάτι του ταξιδιού 
είχε ολοκληρωθεί και ήμασταν 
όλοι χαρούμενοι που όλα είχαν κυ-
λήσει άψογα μέχρι εκείνη τη μέρα 
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και σε συνδυασμό με το φαγητό 
και το καλό κρασί βρεθήκαμε πολύ 
γρήγορα σε πλήρη ευφορία κι 
αρχίσαμε το τραγούδι και το χορό. 
Οι οδηγοί μας, μας κοίταζαν στην 
αρχή με έκπληξη, πολύ γρήγορα 
όμως πιάστηκαν κι αυτοί στο χορό. 
Το γλέντι συνεχίστηκε και μέσα στο 
λεωφορείο κι όταν κάποια στιγμή 
το κέφι ξεχείλισε, κατεβήκαμε και 
συνεχίσαμε το χορό στη μέση του 
δρόμου!
Το βράδυ οι οδηγοί μας μας επεφύ-
λαξαν μια έκπληξη: μας προσκά-
λεσαν στην πανσιόν που έμεναν 
όπου οργάνωσαν ειδικά για μας 
μια μικρή γιορτή με τριμελή πα-
ραδοσιακή ορχήστρα. Όσοι τυχεροί 
παρευρεθήκαμε, μαγευτήκαμε από 
τις μελωδίες και τα τραγούδια της. 
Ο Τέοντορ μας έδειξε παραδοσια-
κούς χορούς, ο Ρόσεν μοντέρνους 
(!!!) και ο Μαρίν μας αποκάλυψε το 
ταλέντο του στο ακορντεόν.

8 Ιουλίου: 6 θαρραλέοι (!!!) ορει-
βάτες και 4 οδηγοί ξεκινήσαμε για 
μια ακόμα ανάβαση. Σειρά είχε 
αυτή τη φορά η κορυφή Πολεζάν 
(Polezan),2.851μ. Τη νύχτα είχε 
βρέξει και ο καιρός είχε κρυώσει 
γι αυτό πήραμε μαζί μας σκουφιά, 
γάντια και αδιάβροχα. Τα γνωστά 
καρεκλάκια μας βοήθησαν να 
προωθηθούμε ως τα 2300μ στο 
καταφύγιο Bezbog κι από εκεί 
ξεκινήσαμε μια ομαλή πορεία 
περνώντας μέσα από θαμνώδη κω-
νοφόρα. Η ανάβαση στην κορυφή 
γίνεται από έναν αυχένα ο οποίος 
ουσιαστικά είναι ένας σωρός από 
πέτρες. Το ίδιο και η κορυφή. Δεν 
πατάς σχεδόν καθόλου σε σταθε-
ρό έδαφος. Εντυπωσιακό! Επάνω 
έκανε αρκετό κρύο και χωθήκαμε 
σε ένα βαθούλωμα στο έδαφος μ’ 
ένα πρόχειρο τειχάκι γύρω- γύρω 
που προστάτευε από τον αέρα και 
καθώς μασουλάγαμε παστέλια και 
σοκολάτες ξεφωνίσαμε από έκπλη-
ξη καθώς μικρές ελαφριές νιφάδες 
χιονιού άρχισαν να χορεύουν στον 
αέρα! Μαγεία! Μιας και ήμασταν 
τόσο λίγοι κατεβήκαμε με το πάσο 
μας από το βουνό απολαμβάνοντας 
το κάθε τι. Απρόθυμα καθίσαμε 
και πάλι στις καρεκλίτσες που θα 
μετέφεραν πίσω στον «πολιτισμό». 
Ήμασταν σίγουροι ότι θα μας έλει-
παν τα βουνά του Πιρίν και της 
Ρίλα! Κι όσο εμείς παίρναμε μια 
τελευταία γεύση της υπέροχης 
βουλγαρικής φύσης, οι υπόλοιποι 
ΣΑΟΟίτες θαύμαζαν τα μνημεία 
και τα αξιοθέατα της πόλης της 

Σόφιας. Όταν συναντηθήκαμε το 
βράδυ είχαμε όλοι πολύ ωραίες 
εμπειρίες να διηγηθούμε. Η παρα-
μονή μας στη Βουλγαρία έκλεισε 
με μια βραδιά φολκλόρ οργανω-
μένη ειδικά για μας. Κάποιοι το 
διασκέδασαν πολύ, άλλοι λιγότερο. 
Το σίγουρο είναι ότι κάποια από τα 
σουξέ θα μας μείνουν αξέχαστα!

Παρασκευή 9 Ιουλίου: Πριν 
εγκαταλείψουμε τη Βουλγαρία 
επισκεφτήκαμε το γνωστό ιστορι-
κό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
της Ρίλα. Ανεξάρτητα από το 
πόσο θρησκευόμενος είναι κανείς, 
στέκεται με δέος στην αυλή της 
Μονής, εντυπωσιασμένος από την 
αρχιτεκτονική του μοναστηριού 
και την ομορφιά του φυσικού το-
πίου. Ο τελευταίος μας σταθμός 
στη Βουλγαρία ήταν το Μέλνικ 
(Μελένικο) όπου επισκεφτήκαμε 
του αρχοντικό του Κορδόπουλου 
που τώρα λειτουργεί ως λαο-
γραφικό μουσείο και οινοποιείο. 
Αγοράσαμε κρασιά, δοκιμάσαμε τις 
τοπικές γεύσεις και ύστερα βουρ 
για Σέρρες. Μας άρεσε πολύ αυτή 
τόσο ζωντανή πόλη και ήταν η 
τέλεια επιλογή για το κλείσιμο ενός 
τόσο ωραίου ταξιδιού. Την επό-
μενη μέρα, κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού της επιστροφής μας στην 
Τρίπολη καταστρώσαμε σχέδια να 
επιστρέψουμε στην περιοχή, ίσως 
στα βουνά της Ροδόπης αυτή τη 
φορά!
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ημέρα 1η Σάββατο 21.08.10
 Αναχώρηση από Τρίπολη νωρίς το πρωί για να 
αποφύγουμε την ζέστη. Είκοσι δύο άτομα αυτή την 
φορά, νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, μοιρα-
σμένα πράγματα. Γράμμος είναι αυτός. Γι’ άλλους 
μια ακόμα διάσχιση, για άλλους καινούργια μέρη 
να δούν και για άλλους μια ενθύμηση σημαντικών 
ιστορικών μαχών... 
 Φθάνουμε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας. Στάση 
για ούζο ή καφέ. Αρχίζουν οι πρώτες έντονες 
συζητήσεις. Για το βουνό, για τον πόλεμο, τον 
Εμφύλιο. Μετά από οκτώ περίπου ώρες φθά-
σαμε στο Επταχώρι Κοζάνης. Μια μικρή βόλτα 
στο χωριό είναι αναγκαία για να ξεπιαστούμε. 
Φωτογραφίζουμε τις προτομές του Συνταγματάρχη 
Δαβάκη και των άλλων αξιωματικών που αντιστά-
θηκαν πρώτοι. Ξυπνάμε και τον καφετζή από τον 
μεσημεριανό του ύπνο! Λίγη ώρα αργότερα φθά-
νουμε στο χωριό Πεντάλοφο. Εδώ θα στήσουμε τις 
σκηνές μας. Στον περίβολο του σχολείου. Ξεκινάμε 
να βρίσκουμε την κατάλληλη θέση ο καθένας...
Όταν είμαστε έτοιμοι σιγά - σιγά όλοι μας κατεβαί-
νουμε για βόλτα στο χωριό. Γουργουρίζει και το 
στομάχι μας από το άκουσμα πως πέσαμε και σε 
πανηγύρι.

Ημέρα 2η Κυριακή 22.08.10
 Ξύπνημα στις έξι από την βουβουζέλα του κυρ 
Σπύρου! Ετοιμασίες για την πρώτη μας πορεία στο 
Βόϊο. Μας βρίσκει ομίχλη. Περπάτημα μέσα στο 
δάσος, υπάρχουν συνέχεια πινακίδες που μας δεί-
χνουν το μονοπάτι άλλα είναι παραπλανητικές ως 
προς τις αποστάσεις και τις ώρες πορείας! Σε κανα 
δίωρο φθάνουμε στην πρώτη «σκάλα». Μια μεταλ-
λική σκάλα έχει τοποθετηθεί για να ανέβουμε ένα 
βραχισμό δέκα μέτρων περίπου. Η πρώτη έκπληξη. 
Την περάσαμε. Έρχεται και δεύτερη σκάλα, μικρό-
τερη αυτή. Είμαστε έμπειροι πλέον! Φθάνουμε 
στην κορυφή Προφήτης Ηλίας Ζουπανίου στα 
1803μ., στάση στο εκκλησάκι. Μέσα στην ομίχλη 
και το κρύο, αυγουστιάτικα. Άραγε θα βρέξει;
Συνεχίζουμε την πορεία μας. Κατά τις δώδεκα εί-
μαστε στην κορυφή του Βόϊου στο Παλαιοκριμίνι 
στα 1.806μ. Προορισμός μας είναι το χωριό Νέα 
Κοτύλη. Αφού ξεκουραστήκαμε στην κορυφή 
βιαζόμαστε για τον γυρισμό. Ο καιρός είναι αντα-
ριασμένος. Ξαναμπαίνουμε στο δάσος, προσεχτικά, 
υπάρχουν πινακίδες που γράφουν ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΝΑΡΚΕΣ. Δεν ξεφεύγουμε από το μονοπάτι. 
Συναντάμε κοπάδια αγελάδες, μπαίνουμε ευτυχώς 
στον χωματόδρομο που οδηγεί στο χωριό. Η ση-

Κείμενο: ∆ηµήτρης Καραµήτζος - Χρήστος Μαλής
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ματοδότηση έχει διορθωθεί...τι μας 
νοιάζει πλέον! 
Αφού περπατήσαμε κοντά τα εί-
κοσι χιλιόμετρα φθάσαμε στη Νέα 
Κοτύλη. Εκεί μας περιμένει και 
το λεωφορείο. Πρώτη πορεία, να 
φορτώσουμε τις μπαταρίες μας και 
να δούμε τις δυνάμεις μας. Είμαστε 
όλοι εντάξει, τα καταφέραμε για 
αρχή. Ετοιμαζόμαστε, φεύγουμε 
για την Αετομηλίτσα, η επόμενη 
διανυκτέρευσή μας. Ο δρόμος 
είναι δύσκολος, γεμάτος στροφές. 
Κατά τις επτά το απόγευμα φθά-
σαμε στο χωριό. Μοιράζουμε τα 
δωμάτια, τέσσερις - πέντε μαζί σαν 
καταφύγιο το μέρος. Είναι ωραία, 
κάνουμε μπάνιο επιτέλους, φεύγει 
η κούραση. Το βράδυ μας επισκέ-
πτονται και οι Γιαννιώτες φίλοι 
του συλλόγου. Θα μας συνοδεύουν 
όλες τις μέρες. Και στην φλογέρα 
και το τραγούδι επίσης. Ακολουθεί 
συγκρατημένο γλέντι γιατί στις έξι 
το πρωί έχει αναχώρηση...

Ημέρα 3η
Δευτέρα 23.08.10
 Πρωί - πρωί ξεκινάμε. Συντροφιά 
μας τρία σκυλιά του χωριού. 
Αρχηγός τους είναι η Κιάρα, ένα 
λευκό λαμπραντόρ. Μας δεί-
χνουν το δρόμο προς το Γράμμο. 
Ανεβαίνουμε, ακόμα δεν έχει ανα-
τείλει ο ήλιος. Στο διάσελο της κο-
ρυφής Κιάφα αρχίζουμε να ζεσται-
νόμαστε. Απέναντι στο βάθος είναι 
η κορυφή Περήφανο στα 2.444μ. 
Μια ομάδα του συλλόγου, ακο-
λουθώντας τον χωματόδρομο με 
αυτοκίνητο, ανέβηκε στο μνημείο 
του Εμφυλίου στη θέση Γκέσος. 
Αυτοί ανεβαίνουν τώρα προς το 
Περήφανο. Τους χαιρετάμε, τους 
πλησιάζουμε να ενωθούμε! Η βου-
βουζέλα του κυρ Σπύρου ταράζει 
τη σιωπή, αφού μας είδε. Του μά-
τωσαν τα χείλη από την χαρά του... 
 Όλοι μαζί ξεκινάμε για την ψηλό-
τερη κορυφή, την Τσούκα Πέτσικ 
στα 2.521μ. Συναντάμε κοπάδια 
αγελάδες ξανά, τα λιβάδια είναι 
υπέροχα. Ένα ελαφρό αεράκι μας 
ξεκουράζει. Περπατάμε ήδη τέσσε-
ρις ώρες. Είμαστε κοντά στην κο-
ρυφή. Φθάσαμε. Απέναντί μας τα 
βουνά της Αλβανίας. Η οροσειρά 
Νεμέρτσικα, εντυπωσιακή. Πίσω 
μας ο Σμόλικας, η Τραπεζίτσα 
και στο βάθος η Γκαμήλα. Ο 
Γιαννιώτης δάσκαλος παίζει στην 

φλογέρα του παραδοσιακούς σκοπούς, όπως ταιριάζει στο τοπίο.
 Σιγά - σιγά να μαζευόμαστε, έχουμε ακόμα δρόμο και ο ήλιος εδώ δεν 
χαρίζεται. Κατεβαίνουμε για την λίμνη Γκιστόβα. Περπατάμε στα σύνορα. 
Κοπάδια πρόβατα, άλλοτε στην Αλβανία και άλλοτε στην Ελλάδα. Η λίμνη 
είναι από τις ψηλότερες της Ελλάδας, σε υψόμετρο 2.350μ. Το νερό της 
κρύσταλλο. Οι μισοί μπαίνουμε μέσα. Παρέα με τους Τρίτωνες, αμφίβια 
της λίμνης. Φεύγουμε.
 Η κατάβαση για το χωριό Γράμουστα είναι κοπιαστική. Μετά περίπου 
εντεκάμιση ώρες πορείας είμαστε εξαντλημένοι. Η ταβερνιάρισσα του χω-
ριού με την κόρη της δεν προλαβαίνουν να μας εξυπηρετήσουν. Οι τρεις 
φίλοι μας, οι σκύλοι, τα κατάφεραν και αυτοί! Πέφτουν ξεροί... 

Ημέρα 4η Τρίτη 24.08.10
Σήμερα είναι πιο χαλαρή μέρα. Έχουμε ανάβαση στις Αρρένες. Λίγο πριν 
την κορυφή πέφτουμε πάνω σε ένα κουτί με παλιούς, σκουριασμένους 
όλμους! Το μέρος είναι και γεμάτο αμπριά, αναχώματα για την απώθη-
ση του εχθρού και προστασία των αμυνόμενων. Πολεμική ατμόσφαιρα. 
Φθάσαμε στην Επάνω Αρρένα κατά τις έντεκα. Φωτογραφιζόμαστε με τα 
όπλα, φωτογραφιζόμαστε και με τις Λίμνες Αρρένες κάτω στο βάθος, την 
απέναντι Κάτω Αρρένα και τον Γράμμο πέρα δυτικά. Πέφτουμε προς τις 
λίμνες.
Μετά από δύο ώρες είμαστε στην λίμνη Μουτσάλια. Ξεκούραση και 
φόρτωμα στην καρότσα για την Αετομηλίτσα. Έχουμε δρόμο σήμε-
ρα. Επόμενη διανυκτέρευση στον Αμάραντο. Κάνουμε στάση στην 
Πυρσόγιαννη για καφέ και παγωτό. Όμορφο χωριό. Το απόγευμα 
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φθάνουμε. Στήνουμε πάλι τις 
σκηνές μας, λίγο πριν τα λουτρά 
Αμάραντου. Στον περίβολο των 
ενοικιαζομένων του Βασίλη. Μέσα 
στο δάσος. Το βράδυ ακολουθεί 
γλέντι, γιορτάζουμε το αυγουστιά-
τικο φεγγάρι! 

Ημέρα 5η
Τετάρτη 25.08.10
Αναχώρηση στις επτά. Στην 
αρχή ψάχνουμε για το μονοπάτι. 
Περνάμε μέσα από καμένο δάσος. 
Δίπλα μας παλιά ναρκοπέδια, συρ-
ματοπλέγματα και σφαίρες, άδειες 
και γεμάτες. Προορισμός μας είναι 
η κορυφή Κάμενικ στα 2042μ., 
σύνορο με την Αλβανία. Στις έντε-
κα έχουμε φθάσει όλοι. Είμαστε 
κάτω από την σκιά του ερειπωμέ-

νου φυλάκιου. Ξεκινάμε για την 
επιστροφή από τα ίδια. 
 Στον Αμάραντο κάτω δεν υπάρ-
χει όρεξη για θερμά λουτρά. Ένας 
έκανε και ίδρωσε όσο όλοι μαζί. 
Προτιμάμε μια κρύα μπίρα...
Μαζεύουμε σκηνές, βγάζουμε και 
μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι 
μαζί. Απαίτηση του ιδιοκτήτη των 
ενοικιαζομένων που δεν σταματά 
από χθες να μας φωτογραφίζει 
(τι εμάς, τι τις σκηνές μας). Πολύς 
κόσμος μαζί, για το μέρος. Νέος, 
σε ηλικία, κόσμος, γιατί πάνω από 
εβδομήντα ήταν οι επισκέπτες του! 
Επόμενος σταθμός και τελευταίος, 
η Κόνιτσα. 
Το απόγευμα είμαστε εκεί. Στο 
ξενοδοχείο οι περισσότεροι ξεκου-
ράζονται. Κάποιοι πέφτουμε στην 

πισίνα και το υδρομασάζ. Το βρά-
δυ μαζευόμαστε στο κεφαλοχώρι 
για φαγητό. Μετά ακολουθεί και 
ποτό...Κόνιτσα by Night.

Ημέρα 6η
Πέμπτη 26.08.10
Αφού παίρνουμε το πρωινό μας 
ξεκινάμε για την επιστροφή. 
Αποχαιρετάμε τα μέρη. Στάση για 
μεσημεριανό στην Τουρλίδα, μετά 
το Μεσολόγγι. Οι συστάσεις που 
είχαμε για καλό ψάρι επιβεβαιώ-
θηκαν με το παραπάνω. Κατά το 
απόγευμα φθάσαμε Τρίπολη. Άλλη 
μια διάσχιση είχε φθάσει στο τέλος 
της. Τι κρίμα....μέχρι την επόμενη! 

Γράμμος τόπος 
πολιτισμού, ιστορίας
και μνήμης
Μια εξόρμηση στον Γράμμο δεν 
είναι μια ακόμη απλή ορειβατική 
εξόρμηση. Το επιβλητικό αυτό 
ορεινό σύμπλεγμα, βόρεια της 
Πίνδου, ασκούσε πάντα μια ιδιαί-
τερη γοητεία, τόσο για την ιστορία 
του όσο και για τις φυσικές ομορ-
φιές του και τα δημιουργήματα 
των κατοίκων του.
Οξιές, βελανιδιές, σφενδάμια, έλα-
τα, πεύκα, τσάι, μανιτάρια, σαλέπι, 
ποτάμια (από ‘δω πηγάζουν ο 
Αλιάκμονας και ο Σαραντάπορος), 
λίμνες λιβάδια, ξέφωτα, βάραθρα, 
φαράγγια και το γυμνό αλπικό 
τοπίο, συνθέτουν μια περιοχή απα-
ράμιλλης ομορφιάς.
Σημαντικός οικότοπος για τα που-
λιά, αλλά και για την αρκούδα, το 
ελάφι, το ζαρκάδι.
Τα χρώματα σε συνεχή εναλλαγή, 
έντονα λες και είναι ψεύτικα, δη-
μιουργίες της φύσης.
Εδώ βρίσκονται τα περίφημα 
Μαστοροχώρια με πρώτη  και 
καλύτερη την Πυρσόγιαννη. 
Παραδίπλα , στο Βόιο, το επίσης 
ξακουστό Ζούπανι, ο σημερινός 
Πεντάλοφος.
Οι εξαιρετικοί σμιλευτές της πέ-
τρας, άφθονης στην περιοχή, άφη-
σαν σπίτια, βρύσες γεφύρια και 
άλλα έργα, φτιαγμένα με μαστοριά 
δεμένα αρμονικά με τη φύση, λει-
τουργικά και ανθεκτικά στις δύ-
σκολες κλιματολογικές συνθήκες 
που επικρατούν εδώ.
Οι μαστόροι αυτοί δεν έδρασαν 
στα στενά όρια της περιοχής, 
αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, τη 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Βαλκανική ακόμη και την Ασία.
Είναι τα περίφημα σινάφια των 
Κουδαραίων (Κούδας= ο μάστορας 
της πέτρας), που μιλούσαν μεταξύ 
τους μια συνθηματική γλώσσα, τα 
Κουδαρίτικα, που με τα χέρια και 
την ψυχή τους μάς κληροδότησαν 
πραγματικά έργα τέχνης.
Κοντά σ’ αυτούς οι φημισμένοι 
Χιοναδίτες ζωγράφοι και οι αξιόλο-
γοι Τουρναβίτες (Τούρνοβο= ο ση-
μερινός Γοργοπόταμος ) ταλιαδόροι 
– ξυλογλύπτες, εξειδικευμένοι 

κυρίως στη κατασκευή τέμπλων 
εκκλησιών. Βλάχοι τσελιγκάδες και 
έμποροι με μεγάλη συνεισφορά 
στον κοινωνικό και οικονομικό βίο 
της πατρίδας μας αποτελούν ένα 
άλλο σημαντικό κομμάτι της αν-
θρωπογεωγραφίας της περιοχής.
Τόπος ιστορικός. Εδώ αναχαιτίστη-
καν οι δυνάμεις των Ιταλών κατά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εδώ 
παίχτηκε η τελευταία πράξη του 
δράματος του Εμφυλίου Πολέμου. 
Πολυβολεία, ορύγματα, λακκούβες 

από τους βομβαρδισμούς, σκου-
ριασμένα κιβώτια πυρομαχικών, 
κάλυκες, σφαίρες, όλμοι, οβίδες, 
ναρκοπέδια, στέκουν εκεί, σημάδια 
και ανοιχτές πληγές, μνήμες ζω-
ντανές.
Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, 
που πρόκειται να δημιουργηθεί 
εκεί, θα συμβάλει στην νηφάλια 
αποτίμηση του αδελφοκτόνου πο-
λέμου και θα επουλώσει τις τελευ-
ταίες πληγές που μας άφησε.
Η απομόνωση και τα καμώμα-
τα της ιστορίας οδήγησαν στην 
ερήμωση των χωριών μετά τον 
εμφύλιο. Όμως, σιγά σιγά κατοι-
κούνται εκ νέου, τα κτίσματά τους 
συντηρούνται και δημιουργούνται 
τουριστικές υποδομές.
Δυστυχώς και ο Γράμμος δοκίμασε 
τη σκληρή μοίρα και των άλλων 
ελληνικών βουνών, τις πυρκαγιές. 
Τα αποτελέσματά τους είναι εμφα-
νή.
Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί έμφαση 
στην αναγέννηση του δάσους και 
στην πυροπροστασία, ώστε να προ-
στατευθεί αποτελεσματικά αυτός ο 
ανεκτίμητος πνεύμονας πρασίνου 
της χώρας μας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2010/Β’

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10/2010
ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Θαυμάσια διαδρομή από Κανελάκια - Βλάχικα - Κορυφή 
Πλειοβούνι 1643μ. - Χαλικόβρυση - Σκέμνα - Στεμνίτσα. 
Ώρες: 6 Κατηγορία Α+ (ταυτόχρονα σηματοδότηση του 
τμήματος Κανελάκια - Βλάχικα) 
Αρχηγοί: Μπιρμπίλης Γ., Καλογεροπούλου Σπυρ., 
Τάρλα Ξ., Φιλιποπούλου Κατ.
Αναχώρηση: 7:30 π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10/2010
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Τα παιδιά στο βουνό. Συνοδεύουμε στο μαγευτικό κόσμο 
του δάσους παιδιά δημοτικού σε μια δίωρη εύκολη πορεία 
στους Ρούχους.
Αρχηγοί: Αλικ. Εμπορίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, 
Ιωάννα Ζαφειροπούλου
Αναχώρηση: 9 π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10/2010
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ
Α’ πορεία: Ανάβαση στην κορυφή Ξεροβούνα 1426μ. από 
Καστόρι Λακωνίας στο Καστρί. 
Ώρες: 7.30 κατηγορία Β+
Β’ πορεία: Διάσχιση των θαυμάσιων δασών του Ταυγέτου 
από Καστόρι - Καστρί. Ώρες: 6.00 Κατηγορία Α+
Αρχηγοί: Χαρμπής Παν., Παυλής Αντ., Μαλής Χρ., 
Παρασκευοπούλου Τ. Αναχώρηση: 7.30 π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10/2010
ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Σηματοδότηση του μονοπατιού στη Ροσκίτσα.
Αρχηγοί: Χωματάς Θαν., Βλάχος Κ., Συλάιδος Σ., 
Τυράσκη Ρ.
Αναχώρηση: 6:30 π.μ. Επιστροφή περίπου στις 5 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30-31/10/2010 
ΠΑΡΝΗΘΑ
Στον μοναδικό πνεύμονα της Αθήνας η φύση παλεύει ν’ 
αναγεννηθεί. Τα ελάφια βρίσκουν καταφύγιο στην βόρεια 
πλευρά του βουνού, εκεί που θα περιπλανηθούμε σ’ ένα 
αξέχαστο διήμερο. Σάββατο: Θρακομακεδόνες - Χαράδρα 
Χούνης - Φλαμπούρι. 
Ώρες: 3:00 Κατηγορία Α+
Διανυκτέρευση στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών.
Κυριακή: Φλαμπούρι - Μόλα - Παλιομήλεσι - Μαλακάσα 
Ώρες: 5:30 Κατηγορία Α+
Αρχηγοί: Αλειφερόπουλος Γ., Ζαχαριάς Κ., 
Κορδονούρη Αν., Χαραλαμπόπουλος Μ., 
Αναχώρηση το Σάββατο πρωί.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11/2010 ΠΑΡΝΩΝΑΣ
Η διάσχιση των μονοπατιών του Ανατολικού Πάρνωνα 
από τον Πραστό, την πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, στον 
Άγιο Βασίλη και το Παλαιοχώρι αποτελεί την πιο αντιπρο-
σωπευτική εικόνα του υπέροχου βουνού μας.
Ώρες πορείας 6 Κατηγορία Β-
Αρχηγοί: Μπουζέτος Θ. Καλαμούτσου Β., Γκαύρος Ηλ., 
Καραμαντζάνης Π. Αναχώρηση: 7 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11/2010
ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ
Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Αρκαδία και Κρασί» στα 
εντευκτήρια του συλλόγου 7:30μ.μ.
1) «Αρκαδικό μοσχοφίλερο-Βιολογική καλλιέργεια», 
Εισηγητής: Απόστολος Σπυρόπουλος, Γεωπόνος Δρ. 
Οινολογίας

2) «Το κρασί στους αιώνες», 
Εισηγητής: Συλάιδος Σάκης, Οινολόγος
Θα ακολουθήσει δοκιμή κρασιών
Υπεύθυνοι: Βλαχόπουλος Π., Δέδε Β., Καραμήτζος Δ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/11/2010
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Ανάμεσα στα κίτρινα φύλλα ενός υπέροχου δρυοδάσους 
αναπτύσσεται το θαυμάσιο μονοπάτι προς τις πηγές της 
Πιάνας, τον ποταμό Ελισσώνα και το σπήλαιο του Πανός.
Μια εύκολη διάσχιση που κάθε φυσιολάτρης πρέπει να 
απολαύσει. Διαδρομή: Άνω Δαβιές - Δάσος Ρουπάκι - 
Ελισσών - Σπήλαιο Πανός - Πηγές Πιάνας.
(Ταυτόχρονη σηματοδότηση στο Ρουπάκι).
Ώρες: 5 Κατηγορία Α+
Αρχηγοί: Παπαδόπουλος Τ., Βλαχόπουλος Π., 
Μανδρώνη Σ., Παπαγεωργάκη Β., Αναχώρηση: 8 π. μ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12/2010
ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Περισσότερα στη σελίδα 23.
Υπεύθυνοι: Χαρμπής Παναγ., Καλαμούτσου Β., 
Δεληγιάννης Ά., Μπούζιου Μ., Παπαναγιώτου Θ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12/2010
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Σηματοδότηση του μονοπατιού στο οροπέδιο του 
Φαλάνθου από το Ροεινό - Ελισσώνα - Ρουπάκι.
Αρχηγοί: Χαρμπής Π., Μαρκαντές Χρ., Κοκκώνη Σ., 
Δεδούση Ε..
Αναχώρηση: 7 π.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/12/2010 ΧΕΛΜΟΣ
Τα Αροάνια Όρη, το χιονισμένο βουνό του Μωριά, οι 
Σλάβοι νομάδες των μέσων χρόνων το είπαν Χελμό. 

Εμείς λαχταράμε να περπατήσουμε στα δάση και τις 
κορυφές του απ’ το υψίπεδο του Ξερόκαμπου στο 
καταφύγιο «Στου Πουλιού τη Βρύση», στην κορυφή 
Αυγό 2138 μ. κι από κει στη μαγευτική χαράδρα των 
Λουσών και τους Άνω Λουσούς (Σουδενά) .
Α’ πορεία: Ξηρόκαμπος 1660 - Καταφύγιο 2000 - 
Άνω Λουσοί 1000 - Ώρες: 6 Κατηγορίες Β-
Β’ πορεία: Ξηρόκαμπος 1660 - Αυγό 2138 μ. - 
Καταφύγιο 2000 μ. - Άνω Λουσοί 1000 μ. 
Ώρες: 7:30 Κατηγορία Β+
Αρχηγοί: Καραμάνης Τ., Ντούμος Π., Μακρής Στ., 
Πράσινου Ανδρ., Αναχώρηση: 7 π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12/2010
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Υπεύθυνοι: Εμπορίδου Αλ., Κούκλη Ά., 
Αλειφερόπουλος Γ., Μανωλοπούλου Ε., Τζάθα Β.

6-7-8-9 /1/2011
ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΜΠΕΛΕΣ 2031 Μ. 
- ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Θαυμάσια εξόρμηση στη Λίμνη Κερκίνη του Νομού 
Σερρών ανάμεσα στα υπέροχα όρη Μπέλες, Κρούσια, 
Βρουτού, στο Ρούπελ και τα Ελληνοβουλγαρικά σύνο-
ρα. Λίμνες, ποτάμια, βουνά, άνθρωποι και απολαύσεις 
χωρίς σύνορα! 
Αρχηγοί: Μαρκαντές Χρ., Κούκλη Άν., Καραμήτζος Δ., 
Δεδούση Ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1/2011
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ
Κόβουμε την χριστουγεννιάτικη πίτα του ΣΑΟΟ 
στην Αλωνίσταινα στις 3 μ.μ. Θα προηγηθεί πορεία 
στο «άγνωστο» Κεντρικό Μαίναλο από Κανελάκια 
- Μαζαράκι - Κουφοξυλιά - Χαλκόβρυση - Δίρρεμα - 
Αλωνίσταινα πάνω στο πρόσφατα σηματοδοτημένο 
μονοπάτι. Ώρες: 5:00 Καηγορία Α+
Αρχηγοί: Δεδές Ν., Χωματάς Θ., Ντούμου Άν., 
Παπαγεωργάκη Π., Ρεκούμη Π. 
Αναχώρηση: 8 π. μ. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα θα έχουμε προ-
βολές ταινιών, ντοκιμαντέρ και βίντεο από τις 
εξορμήσεις μας, στα εντευκτήρια του συλλόγου 
στις 8:30μ.μ.
Υπεύθυνοι: Αλειφερόπουλος Γ., Μπιρμπίλης Γ., 
Λαλογιάννης Ν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Σε ημερομηνία που θα ορισθεί θα γίνει εκδήλω-
ση στα γραφεία του Συλλόγου για τα μανιτάρια 
και εξόρμηση στο Μαίναλο για να τα γνωρίσου-
με, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Μανιταρόφιλων.
Υπεύθυνοι: Εμπορίδου Αλίκη, Φιλιποππούλου 
Κατερίνα, Καραγιάννη Ευανθία
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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.
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ΘΕΜΑ

Με συνέπεια και υπευθυνότητα 
συνεχίζεται η σηματοδότηση 
των μονοπατιών του Μαινάλου 
για τα οποία σε προηγούμενα 
τεύχη μας έχουμε γράψει ανα-
λυτικά.

Έχει πλέον ολοκληρωθεί ο καθα-
ρισμός και η σηματοδότηση ενός 
μεγάλου τμήματος του δικτύου 
αυτού που μπορεί να προσφέρει σε 
συλλόγους και ανεξάρτητες ομάδες 
τη δυνατότητα να απολαύσουν μια 
ασφαλή και άνετη πεζοπορία στην 
υπέροχη φύση του βουνού.
Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να ενημερώ-
σουμε τους αναγνώστες μας για τις 
επί μέρους διαδρομές που μπορούν 
να πραγματοποιούν στα ήδη σημα-
τοδοτημένα τμήματα μονοπατιών.
Κίτρινο μονοπάτι (Βλαχέρνα - 
Βυτίνα - Στεμνίτσα). Έχει ολοκλη-
ρωθεί η σηματοδότησή του εκτός 

των ταμπελών πληροφόρησης σε 
κεντρικά σημεία και διασταυρώ-
σεις. Μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν οι παρακάτω τμηματικές 
διαδρομές:
Βλαχέρνα - Βυτίνα. Μήκος διαδρο-
μής: 20 Km, Ώρες πορείας: 5:30, 
σχετικά εύκολη, σε μονοπάτια και 
ελάχιστους δασικούς χωματόδρο-
μους. 
Η σηματοδότηση του μονοπα-
τιού ξεκινά μέσα από το χωριό 
Βλαχέρνα. Η πορεία διέρχεται από 
ελατοδάση, δασικά διάκενα και 
βαθιά ρέματα. Δεν παρουσιάζει 
τεχνικές δυσκολίες και μπορεί να 
γίνει από μεγάλες ομάδες. Η πο-
ρεία ολοκληρώνεται στην πλατεία 
της Βυτίνας.
Βυτίνα - Ποταμός Μυλάοντας - 
Ελάτη (πηγή Παλιοχώρι). Μήκος 
διαδρομής: 8 Km, Ώρες πορείας: 3, 
αρκετά εύκολη, σε μονοπάτια και 

ελάχιστους δασικούς χωματόδρο-
μους.
Η διαδρομή ξεκινάει από την πλα-
τεία της Βυτίνας και ακολουθώ-
ντας το δρόμο προς κάτω Βυτίνα 
μπαίνει στο μονοπάτι. Κατηφορίζει 
προς το Μυλάοντα και ακολουθεί 
την κοίτη προς τις πηγές του μέχρι 
την Ε.Ο. Τρίπολης - Πύργου. Εκεί 
ακολουθεί για λίγο το δρόμο προς 
Μεθύδριο για να μπει σε χωματό-
δρομο μέχρι τις μεγάλες πηγές του 
ποταμού (κάτω από το Μοναστήρι 
των Αγ. Θεοδώρων). Στη συνέχεια 
ελίσσεται δεξιά και αριστερά από 
την κοίτη μέχρι το τέλος της δια-
δρομής στη βρύση «Παλιοχώρι». 
Πηγή «Παλιοχώρι» Ελάτης - 
Στεμνίτσα. Μήκος διαδρομής: 
16 Km, Ώρες πορείας: 5, μέτριας 
δυσκολίας, σε μονοπάτια και ελάχι-
στους δασικούς χωματόδρομους
Από την πηγή «Παλιοχώρι» ακο-
λουθούμε για λίγο την άσφαλτο και 
μετά 300 περίπου μέτρα μπαίνουμε 
δεξιά στο μονοπάτι. Η πορεία γί-
νεται αρχικά σε κοίτη ρέματος και 
στη συνέχεια σε δασικούς δρόμους 
και ορεινά λειβάδια (οροπέδιο 
Βλάχικα, βαθύπεδο Ξυδαίϊκων) 
μετά την πηγή «Κουρνόβρυση», 
που δεν πρέπει να την εμπιστευ-
θείτε για νερό, μπαίνουμε πάλι σε 
μονοπάτι μέχρι τη Στεμνίτσα.
Κόκκινο μονοπάτι (Λεβίδι 
- Οστρακίνα - Αλωνίσταινα - 
Κανελάκια - Δημητσάνα - Φαράγγι 
Λούσιου ποταμού - Αλφειός). Έχει 
σηματοδοτηθεί μεγάλο τμήμα του 
και μπορούν να πραγματοποιη-
θούν οι παρακάτω διαδρομές:
Λεβίδι - Αλωνίσταινα. Μήκος δι-
αδρομής: 17 Km, Ώρες πορείας: 
5:30, μέτριας δυσκολίας, σε μονο-
πάτια.
Η διαδρομή ξεκινά από την πλα-
τεία Λεβιδίου και μέσα από οροπέ-
δια φτάνει στο καταφύγιο του ΕΟΣ 
Τρίπολης για να μπεί στη συνέχεια 
σε μονοπάτι που μέσα από ελα-
τοδάση καταλήγει στην πλατεία 
της Αλωνίσταινας όπου μπορεί 
να μας περιμένει λεωφορείο. Λίγο 
μετά το καταφύγιο υπάρχει η πηγή 
του «Ξερακιά» που εποχιακά έχει 

Κείμενο: Βούλα Καλαµούτσου
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νερό. Μοναδικό σημείο σχετικής 
δυσκολίας της διαδρομής είναι 70 
μέτρα στην πλαγιά του Ξερακιά, σε 
βραχώδες τμήμα του μονοπατιού, 
όπου με συνθήκες βροχής ή χιο-
νιού χρειάζεται προσοχή.
Αλωνίσταινα - Κανελάκια. Μήκος 
διαδρομής: 11Km, Ώρες πορείας: 
4:30 σχετικά εύκολη διαδρομή, σε 
μονοπάτια.
Ξεκινάμε από την πλατεία της 
Αλωνίσταινας παράλληλα αρχικά 
με το ρέμα και γρήγορα μπαίνουμε 
σε μονοπάτι που άλλοτε περισσό-
τερο και άλλοτε λιγότερο σαφές 
μας οδηγεί μέσα από οροπέδια 
και στάνες στην Επαρχιακή Οδό 
Βυτίνας - Ελάτης - Στεμνίτσας, στη 
θέση «Κανελάκια».
Φαράγγι ποταμού Λούσιου από 
τη Δημητσάνα μέχρι τη γέφυρα 
Καρυταίνης - Ατσίχολου. Μήκος 
διαδρομής: 15 Km, Ώρες πορείας: 
7:30, μέτριας δυσκολίας (με ιδιαί-
τερη προσοχή σε ορισμένα εκτεθει-
μένα τμήματα μονοπατιών).
Ξεκινάει από τη Δημητσάνα περ-
νάει από το μουσείο Υδροκίνησης 
- Γέφυρα Φιλοσόφου, - Ι.Μ. 
Φιλοσσόφου - Κρυφό Σχολειό - 
Ι.Μ. Προδρόμου - Αρχαία Γόρτυνα 
- Ι.Μ. Καλαμίου. Σε ελιγμό 100 μ. 
πριν το μοναστήρι αφήνουμε το 
δρόμο για να μπούμε δεξιά στο 
μονοπάτι που θα μας κατεβάσει 
στην κοίτη του ποταμού. Από εδώ 
ακολουθούμε παλαιό υδραύλα-
κα σχεδόν μέχρι τη γέφυρα του 
Ατσίχολου. 
Πορτοκαλί μονοπάτι (Καρδαράς 
- Ροεινό - Πιάνα - Αρκουδόρεμα 
- Λυκόχια). Έχει ολοκληρωθεί 
η σηματοδότηση του τμήματος 
Καρδαράς - Ροεινό:
Μήκος διαδρομής: 8Km, Ώρες 
πορείας: 4, αρκετά εύκολη, σε μο-
νοπάτι και λίγο χωματόδρομο στο 
τέλος.
 Η διαδρομή αρχίζει λίγο πριν τον 
Άνω Καρδαρά και μετά από μικρό 
τμήμα σε δασικό ασφαλτόδρομο 
μπαίνει στο μονοπάτι. Ανεβαίνει 
το ρέμα του Ομορφόσταλου μέ-
χρι το διάσελο Ασπροπούλια και 
περνώντας από την πηγή της Αγ. 
Παρασκευής, κατηφορίζει μέχρι 
το δασικό δρόμο που οδηγεί στο 
Ροεινό.
Τα μήκη των διαδρομών και οι 
ώρες πορείας είναι κατά προσέγ-
γιση γιατί δεν έχει γίνει η τελική 
μέτρηση με GPS 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Στις 5 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος πραγματοποιήθη-
κε στο Πνευματικό Κέντρο του Δημου Τρίπολης ημερίδα για την 
πορεία του έργου καθαρισμού και σηματοδότησης του δικτύου μο-
νοπατιών στο Μαίναλο. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την ΤΕΔΚΑ 
και το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών - Οικολόγων με στόχο να ενη-
μερωθεί το κοινό τόσο για το σύνολο του έργου που έχει δρομολο-
γηθεί όσο και για το ήδη ολοκληρωμένο τμήμα του, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.
Το κοινό που αψήφησε την φοβερή καλοκαιρινή καταιγίδα και δεν 
ήταν λίγο, πέρα από την ενημέρωσή του για την πορεία του έργου 
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ερασιτεχνικό αλλά ενδια-
φέρον ντοκυμανταίρ, με θέμα «Τα μονοπάτια χθες και σήμερα» που 
με κέφι και μεράκι επιμελήθηκαν μέλη του Σ.Α.Ο.Ο. 

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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ΠΡΟΤΑΣΗ

Τον Απρίλιο 2010 ο 
Σύλλογος Αρκάδων 
Ορειβατών Οικολόγων 
δέχτηκε πρόταση από την 
ΤΕΔΚΑ να συζητήσει με το 
Φυσιολατρικό Ορειβατικό 
Όμιλο Ηραίας, σχετικά 
με την διερεύνηση της 
επισκεψιμότητας του 
φαραγγιού της Γκούρας 
στην Ηραία.

Τρεις ομάδες έμπειρων ορειβατών 
του ΣΑΟΟ, σε συνεργασία με τον 
Φυσιολατρικό Ορειβατικό Όμιλο 
Ηραίας επισκέφθηκαν και ανίχνευ-
σαν το φαράγγι. Μετά από περπά-
τημα και καταρρίχηση τριών ημε-
ρών, αποκτήσαμε συνολική εικόνα 
του Ρέματος της Γκούρας.
Πρόκειται για μια καταπράσι-
νη χαράδρα, ανάμεσα στα χω-
ριά Σέρβου, Λυκούρεση, Ψάρι, 
Σαρακίνι, Λυσσαρέα, Αράπηδες, 

Κοκκινόραχη, Αετοτάχη, και Όχθια, 
στον πυθμένα της οποίας ρέει ο 
ομώνυμος εποχιακός ποταμός. 
Ιδιαίτερα το χειμώνα το ποτάμι 
παρουσιάζει ισχυρές παροχές, που 
ανάλογα με τις περιστάσεις μπο-
ρούν να εξελιχθούν σε πλημμυρικά 
γεγονότα.
Το συνολικό μήκος του φαραγ-
γιού είναι 16 km. Ξεκινάει από τα 
1180 m στις υπόρειες του βουνού 
Αρτοζίνος (1.362 m) και καταλήγει 
στον ποταμό Τουθόα (Λαγκαδινό 
Ποτάμι) σε υψόμετρο 180 m. 
Καλύπτοντας μια υψομετρική δια-
φορά 1.000 m, παρουσιάζει μέση 
κλίση περίπου 7,50 %.
Η εμπειρία των ορειβατών που 
συμμετείχαν στην πρώτη αυτή 
εξερεύνηση ήταν μοναδική. Μετά 
το πρώτο, σχετικά αδιάφορο τμή-
μα, των 3 km (Αρτοζίνος - Γέφυρα 
Λυκούρεση) η πορεία συνεχίζεται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στο φα-

ράγγι για 13 περίπου km (μέχρι τη 
συμβολή με τον ποταμό Τουθόα).
Το δεύτερο αυτό τμήμα είναι μα-
γευτικό με ποικιλία βλάστησης, 
λίμνες, καταρράκτες και βαραθρώ-
δη τμήματα μεγάλης αισθητικής 
αξίας ιδιαίτερα στις θέσεις Κασόνια, 
Τρανή Σπηλιά και Παλιόμυλο. Εξ 
αιτίας όμως των αρκετά έντονων 
γεωλογικών διαπλάσεων και των 
μεγάλων εποχικών παροχών στις 
στενώσεις, η διάβασή του μέσα 
στην υπέροχη κοίτη του είναι το-
πικά αδύνατη αν δεν γίνει χρήση 
τεχνικών μέσων (Ραπέλ - ζουμάρ 
κλπ.).
Συμπερασματικά, η διάβαση του 
φαραγγιού της Γκούρας μέσα 
από την κοίτη του, από τη γέφυ-
ρα Σέρβου-Λυκούρεση μέχρι την 
εκβολή στον Τουθόα, μπορεί, υπό 
προϋποθέσεις, να αποτελέσει μια 
από τις πιο ενδιαφέρουσες διασχί-
σεις φαραγγιών στην Ελλάδα.

 Πρόταση γιατην οικοπεριηγητική αξιοποίηση τουΦαραγγιού της Γκούρας
ράγγι για 13 περίπου km (μέχρι τη 
συμβολή με τον ποταμό Τουθόα).
Το δεύτερο αυτό τμήμα είναι μα-

λίμνες, καταρράκτες και βαραθρώ-
δη τμήματα μεγάλης αισθητικής 
αξίας ιδιαίτερα στις θέσεις Κασόνια, 
Τρανή Σπηλιά και Παλιόμυλο. Εξ 
αιτίας όμως των αρκετά έντονων 
γεωλογικών διαπλάσεων και των 
μεγάλων εποχικών παροχών στις 

στην υπέροχη κοίτη του είναι το-
πικά αδύνατη αν δεν γίνει χρήση 
τεχνικών μέσων (Ραπέλ - ζουμάρ 

Συμπερασματικά, η διάβαση του 

από την κοίτη του, από τη γέφυ-
ρα Σέρβου-Λυκούρεση μέχρι την 
εκβολή στον Τουθόα, μπορεί, υπό 
προϋποθέσεις, να αποτελέσει μια 
από τις πιο ενδιαφέρουσες διασχί-
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Επιμέλεια: Αλίκη Εµπορίδου

Α. Με χρήση των παρακάμψεων. Η 
ορειβατική διάσχιση είναι σχετικά 
απλή, ασφαλής και προσιτή για 
κάθε ορειβάτη που διαθέτει μικρή 
εμπειρία, και κατά προτίμηση συμ-
μετέχει σε οργανωμένη αποστολή.
Β. Με συνεχή διάσχιση του φαραγ-
γιού μέσα στην κοίτη του χωρίς 
παρακάμψεις. Είναι μια υπέροχη 
αισθητική εμπειρία, απαιτεί όμως 
στοιχειώδεις γνώσεις και εξοπλι-
σμό τεχνικής ορειβασίας.
Σε κάθε περίπτωση, για να κατα-
στεί το φαράγγι της Γκούρας βατό 
και ασφαλές για συγκροτημένες 
ορειβατικές ομάδες ή έμπειρους 
μεμονωμένους ορειβάτες και να 
αποτελέσει αξιόλογο πόλο οικοπε-
ριήγησης απαιτούνται:
1. Οι όποιες παρεμβάσεις να γί-
νουν με σεβασμό στη διατήρηση 
του φυσικού και δομημένου περι-
βάλλοντος, που σημειωτέον είναι 
παρθένο και αυθεντικό. 

2. Σηματοδότηση του ίχνους της 
πορείας και προς τις δύο κατευ-
θύνσεις στην κοίτη και τις παρα-
κάμψεις, σ’ όλο το μήκος των 16 
km.
3. Πινακίδες ενημέρωσης στις ει-
σόδους - εξόδους του φαραγγιού 
και στα γύρω χωριά.
4. Μικρά τεχνικά έργα που θα κα-
θιστούν δυνατό το ραπέλ ή και την 
αναρρίχηση στους τρεις (3) κύρι-
ους καταρράκτες. Ασφαλές πέρα-
σμα των 10 περίπου στενών και 
απότομων σημείων με ανάπτυγμα 
από 2 έως 4 μέτρα. Τα εργάκια 
αυτά περιλαμβάνουν ίνοξ λαβές, 
σκάψιμο μικρών πατημάτων στο 
βράχο, πλακέτες με γάντζο, μόνιμα 
συρματόσκοινα κ.λ.π.
Η τοποθέτηση των ασφαλειών αυ-
τών απαιτεί τη συμμετοχή και κα-
θοδήγηση έμπειρων αναρριχητών 
με πιστοποίηση της Ορειβατικής 
Ομοσπονδίας (ΕΟΟΑ).

5. Συρματόσχοινο, σκάψιμο πατη-
μάτων και κουπαστή σε ορισμένα 
σημεία της παράκαμψης στην 
Τρανή Σπηλιά.
6. Βελτίωση της οδικής πρόσβασης 
(σε Αετορράχη και από εκεί στον 
ποταμό Τουθόα) 
Το Δ.Σ. του ΣΑΟΟ και τα μέλη του 
που ανίχνευσαν εθελοντικά το 
φαράγγι και συνέταξαν σχετική 
έκθεση - προμελέτη (προσφορά 
στην ΤΕΔΚΑ και τον Όμιλο Ηραίας) 
πιστεύουμε ότι: Η υλοποίηση της 
σηματοδότησης και εξασφάλισης 
μιας σίγουρης και ασφαλούς διά-
σχισης του θαυμάσιου φαραγγιού 
της Γκούρας είναι εφικτή χάρη 
στην ορμή, το κέφι και τη λαχτάρα 
των ανθρώπων της Ηραίας και 
του Φυσιολατρικού της Ομίλου. 
Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους. 
Νομίζουμε ότι και η πολιτεία θα 
σταθεί αρωγός σε ένα αληθινά 
πράσινο έργο για την Αρκαδία.

Α. Με χρήση των παρακάμψεων. Η 
ορειβατική διάσχιση είναι σχετικά 
απλή, ασφαλής και προσιτή για 
κάθε ορειβάτη που διαθέτει μικρή 
εμπειρία, και κατά προτίμηση συμ-
μετέχει σε οργανωμένη αποστολή.
Β. Με συνεχή διάσχιση του φαραγ-
γιού μέσα στην κοίτη του χωρίς 
παρακάμψεις. Είναι μια υπέροχη 
αισθητική εμπειρία, απαιτεί όμως 
στοιχειώδεις γνώσεις και εξοπλι-
σμό τεχνικής ορειβασίας.
Σε κάθε περίπτωση, για να κατα-
στεί το φαράγγι της Γκούρας βατό 
και ασφαλές για συγκροτημένες 
ορειβατικές ομάδες ή έμπειρους 
μεμονωμένους ορειβάτες και να 
αποτελέσει αξιόλογο πόλο οικοπε-
ριήγησης απαιτούνται:
1. Οι όποιες παρεμβάσεις να γί-
νουν με σεβασμό στη διατήρηση 
του φυσικού και δομημένου περι-
βάλλοντος, που σημειωτέον είναι 
παρθένο και αυθεντικό. 
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Πράσινο Ταμείο είναι ο καινούργιος φορέας που θα αναλάβει τη 
διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας, που θα ανατίθεται 
πλέον σε ανώνυμες εταιρίες. Η χρηματοδότηση των δράσεων 
για το περιβάλλον και τη δασοπροστασία θα αποφασίζεται από 
τη λεγόμενη στρατηγική επιτροπή περιβαλλοντικής πολιτικής, 
στην οποία μετέχουν, ο σύλλογος βιομηχάνων, το ξενοδοχειακό 
επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο και φυσικά μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις. Οι δασικοί χάρτες παραδίνονται ουσιαστικά 
από το δασαρχείο στην «Κτηματολόγιο ΑΕ» και μέσω αυτής σε 
εργολάβους. Και οι δασικές υπηρεσίες του κράτους; Απλά θα 
εποπτεύουν μέχρι να καταργηθούν. Το θέμα αυτό απασχόλησε 
ελάχιστα τις διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδιαίτερα 
αυτές που χαρακτηρίζονται μη κυβερνητικές. Ρίξετε μια ματιά 
στο διαδίκτυο και θα συμφωνήσετε μαζί μου. 

Στον αντίποδα του παραπάνω με συντομία σας εκθέτω μια δια-
φορετική άποψη: ίδρυση Δημόσιου Ενιαίου Φορέα Προστασίας του 

δασικού πλούτου. Αντικείμενο θα έχει την προστασία των δασών από εκχερσώσεις, 
καταπατήσεις, παράνομες αλλαγές χρήσεις γης, την προστασία από ασθένειες, σύ-
νταξη δασικών χαρτών, δασικό κτηματολόγιο, χειμαρικά προβλήματα, αντιπυρικό 
σχεδιασμό κλπ. Ραχοκοκαλιά του φορέα θα είναι η δασική υπηρεσία, με επαρκή 
χρηματοδότηση με πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό.

Αντί να καλλιεργούν τη γη και να παράγουν αγροτικά προϊόντα, τους λένε να φυτέ-
ψουν φωτοβολταϊκά. Τέτοια συστήματα, σύμφωνα με το νόμο 3851/2010, μπορούν α 
εγκαθίσταται ακόμα και σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από επαγγελματίες 
αγρότες. 
Θα έχουμε λοιπόν αλλαγές στη χρήση γης. Μείωση της αγροτικής παραγωγής. 
Μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Αλισβερίσι με τράπεζες που επιδοτούν την αρ-
χική εγκατάσταση αλλά όταν αρχίσουν τα έξοδα και οι συντηρήσεις, όλα θα καταλή-
ξουν στα χέρια 2-3 μονοπωλίων της αγοράς. 

Σωματείο Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας. Οι άνθρωποι που αγαπάνε 
και πονάνε το δάσος. Είπαν σε μια συνέντευξη τους: Οι πιστώσεις για τη διαχείριση των 

δασών που κατανεμήθηκαν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στις περιφερειακές δασικές 
υπηρεσίες είναι ελλιπείς. Παρακρατήθηκε σε όλα τα δασαρχεία το 10% της πίστωσης που είχαν για 

τις υλοτομικές εργασίες. Οι περισσότεροι δασικοί συνεταιρισμοί είναι απλήρωτοι. Οι δασικές υπηρεσίες 
υπολειτουργούν. Η ανεργία πλήττει τον κλάδο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού στα δάση και οι αναδασώσεις 
ανατίθενται σε εργολάβους με ανειδίκευτο προσωπικό.

Με πρόσχημα την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η κυβέρνηση προχωρά στην παραχώ-
ρηση των δημοσίων ακινήτων σε ιδιώτες. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και το χιονοδρομικό κέντρο του 
Καϊμακτσαλάν μαζί με την γύρω έκταση των 18.000 περίπου στρεμμάτων για 50 χρόνια. 
Πρόκειται για το σημαντικότερο και μεγαλύτερο δημόσιο ακίνητο της περιοχής, καθώς είναι το ψηλότερο 
χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί από το 1995 με πρωτοβουλία της ΝΑ Πέλλας. Το 
όχι πρέπει να είναι βροντερό (πιστεύω).

ΘΕΜΑ Κείμενο: Γιώργος Σφήκας

και πονάνε το δάσος. Είπαν σε μια συνέντευξη τους: Οι πιστώσεις για τη διαχείριση των 
δασών που κατανεμήθηκαν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στις περιφερειακές δασικές 

Πράσινο Ταμείο είναι ο καινούργιος φορέας που θα αναλάβει τη 

Γιώργος ΣφήκαςΘΕΜΑ

Πράσινο Ταμείο είναι ο καινούργιος φορέας που θα αναλάβει τη 
διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας, που θα ανατίθεται 
πλέον σε ανώνυμες εταιρίες. Η χρηματοδότηση των δράσεων 
για το περιβάλλον και τη δασοπροστασία θα αποφασίζεται από 
τη λεγόμενη στρατηγική επιτροπή περιβαλλοντικής πολιτικής, 
στην οποία μετέχουν, ο σύλλογος βιομηχάνων, το ξενοδοχειακό 
επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο και φυσικά μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις. Οι δασικοί χάρτες παραδίνονται ουσιαστικά 
από το δασαρχείο στην «Κτηματολόγιο ΑΕ» και μέσω αυτής σε 
εργολάβους. Και οι δασικές υπηρεσίες του κράτους; Απλά θα 
εποπτεύουν μέχρι να καταργηθούν. Το θέμα αυτό απασχόλησε 
ελάχιστα τις διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδιαίτερα 
αυτές που χαρακτηρίζονται μη κυβερνητικές. Ρίξετε μια ματιά 
στο διαδίκτυο και θα συμφωνήσετε μαζί μου. 
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καταπατήσεις, παράνομες αλλαγές χρήσεις γης, την προστασία από ασθένειες, σύ-
νταξη δασικών χαρτών, δασικό κτηματολόγιο, χειμαρικά προβλήματα, αντιπυρικό 
σχεδιασμό κλπ. Ραχοκοκαλιά του φορέα θα είναι η δασική υπηρεσία, με επαρκή 
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Στις 22 Μαΐου 2010 ο 13χρονος Τζόρνταν 
Ρομέρο από τις ΗΠΑ πάτησε στην κορυφή του 
Έβερεστ κατακτώντας τον τίτλο του νεαρότερου 
ορειβάτη που έχει κατακτήσει την υψηλότερη 
κορυφή του κόσμου. Στην προσπάθειά του αυτή 
βοηθήθηκε από τον πατέρα του που ήταν παρέα 
με τη σύντροφό του και από μια ομάδα τριών 
σέρπα. Να σημειώσουμε εδώ ότι ζώνη που βρί-
σκεται σε υψόμετρο 8.000 μέτρων ονομάζεται 
«ζώνη θανάτου» και έχει ονομαστεί έτσι λόγω 
της έλλειψης οξυγόνου και του εξαιρετικά δύ-
σκολου εδάφους της. Η συγκέντρωση οξυγόνου 
είναι τρεις φορές μικρότερη από ότι στο επίπεδο 
της θάλασσας. Η συγκεκριμένη ζώνη ευθύνεται 
για το θάνατο πολλών ανθρώπων. (Από το 1953 
έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 300 ορειβάτες 
στο όρος Έβερεστ).
Ο 13χρονος είχε στόχο να κατακτήσει την υψη-
λότερη κορυφή κάθε ηπείρου και ως τώρα έχει 
στο ενεργητικό του τις κορυφές- Kilimanjaro - 
Αφρική (2006), Kosciuszko -Αυστραλία (2007), 
Elbrus - Ρωσία (2007), Aconcagua - Ν.Αμερική 
(2007), Denali - Β.Αμερική (2008), Carstensz 
Pyramid - Ωκεανία (2009), Everest - Ασία (2010). 
Επόμενος στόχος του Ρομέρο είναι η Ανταρκτική 
και το όρος Vinson. Μετά από αυτό θα έχει πραγ-
ματοποιήσει το όνειρό του να κατακτήσει τις 7 
κορυφές του κόσμου. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
νεαρού ορειβάτη: www.jordanromero.com

Βουλή των Ελλήνων και Λίμνη Λάδωνα
Πρόσφατα η επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής 
ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την ήπια ανάπτυξη 
της λίμνης του Λάδωνα. Κατ’ αρχή αυτό καθ’ 
αυτό το γεγονός είναι θετικό.
Η όλη προσπάθεια όμως πρέπει να ενταχθεί 
στα πλαίσια, της δημιουργίας του Οικολογικού 
Πάρκου Μαινάλου, η μελέτη αυτή βρίσκεται στα 
συρτάρια του Υπουργείου εδώ και πολλά χρόνια. 
Άρα το πρώτο είναι να υπογραφεί το προεδρι-
κό διάταγμα για την συγκρότηση του φορέα 
Διαχείρισης
Είναι αυτονόητο βέβαια ότι το σχέδιο αυτό πρέ-
πει: 
να εξασφαλίσει την προστασία του πλούσιου φυ-
σικού περιβάλλοντος της λίμνης
να αποτρέπει κάθε ενέργεια ανεξέλεγκτης δόμη-
σης 
να προωθεί την ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη 
ενταγμένης και προστατευόμενη στις δυνατότη-
τες της περιοχής.
Οι φορείς της περιοχής και κύρια η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν 
σημαντικό παράγοντα υλοποίησης της μελέτης.

Επί του πιεστηρίου!
Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, η επί σει-
ρά ετών αναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση 
των υπουργών ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την προστασία και τους ειδικούς όρους και 
περιορισμούς χρήσεων στο οικολογικό πάρκο του 
όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού.

Στις 19 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε ο 
114ος διεθνής μαραθώνιος της Βοστώνης, αφι-
ερωμένος στα 2.500 χρόνι από τη Μάχη του 
Μαραθώνα, με συμμετοχή 22.500 αθλητών από 
όλο τον κόσμο. Το σύλλογό μας εκπροσώπησε ο 
Παναγιώτης Χαρμπής, φιλοξενούμενος για μια 
εβδομάδα από οικογένεια ομογενών, ο οποίος και 
τερμάτισε τη διαδρομή των 42.195μ σε 3.28’.15’’ 
σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ. 

ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2010
ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 
Ο ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2010 θα γίνει στις 5 
Δεκεμβρίου στην καταπράσινη περιοχή της 
Βυτίνας. Διοργανώνεται για πρώτη φορά από τον 
Σ.Α.Ο.Ο. και τον Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και υπεύθυνος 
των διαδρομών είναι ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος.
Είναι λαϊκός ατομικός αγώνας περιπέτειας σε ση-
ματοδοτημένες διαδρομές. 
Απαιτεί αρκετές ικανότητες γιατί περιλαμβά-
νει δύο αγωνίσματα: - Ημιμαραθώνιο ορεινού 
τρεξίματος 19 χλμ (MOUNTAIN RUNNING) - 
Ημιμαραθώνιο ορεινής ποδηλασίας 34 χλμ (ΜΤΒ)
Όμως μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε όποιο 
αγώνισμα θέλει και μεμονωμένα γιατί καθένα 
από αυτά είναι ένας ξεχωριστός αγώνας.
Α) Ημιμαραθώνιος ορεινού τρεξίματος 19 χλμ 
(MOUNTAIN RUNNING): Είναι ατομικός αγώνας 
στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών. Η διαδρομή 
περνάει δίπλα από ποτάμια και το καταπράσι-
νο περιβάλλον θα χορτάσει τα μάτια σας με μια 
επιλογή μονοπατιών που σας δίνουν μια μικρή 
γεύση των σηματοδοτημένων μονοπατιών του 
Μαινάλου. Β) Ημιμαραθώνιος ορεινής ποδηλασί-
ας 34 χλμ (ΜΤΒ):Είναι ατομικός αγώνας στις κα-
τηγορίες ανδρών, γυναικών. Η διαδρομή  διασχί-
ζει ρυάκια, μονοπάτια και χωματόδρομους στην 
κατάφυτη με ελατοδάση περιοχή του Μαινάλου. 
Περνάει από γραφικά χωριά της περιοχής και οι 
γεμάτοι νεροφαγώματα επιλεγμένοι δασικοί δρό-
μοι θα ξεμουδιάσουν τις... αναρτήσεις σας.

ΣΧΟΛΙΑ

Ο Π. Χαρμπής
στη Βοστώνη
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Χαρά Αντωνοπούλου, Ψυχολόγος

ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ...
Ρίχνοντας μια ματιά στη θεωρία 
του Υπαρξισμού και συγκεκρι-
μένα στο κομμάτι που αφορά 
τη στάση του ατόμου απέναντι 
στους άλλους καταλαβαίνει κα-
νείς πόσο αγγίζει το θέμα των 
σχέσεων που αναπτύσσονται 
μέσα στην ομάδα. Προβάλλοντας 
ο κάθε ένας από εμάς συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, 
τα οποία θα αναφερθούν στη 
συνέχεια, φτάνουμε πιο κοντά 
στη δημιουργία και την ανά-
πτυξη ενός λειτουργικού και 
αποτελεσματικού οργανωμένου 
συνόλου. Μέσα σε μια τέτοιου 
είδους ομάδα τα μέλη όχι μόνο 
θα έχουν τη δυνατότητα να 
τοποθετηθούν αρμονικά απέ-
ναντι στους άλλους, αλλά θα 
μπορέσουν να συνυπάρξουν, 
όσο γίνεται πιο ελεύθερα, αυτό-
νομα, ειλικρινά, αλλά και πιστά 
στην προώθηση της ιδεολογίας 
της ίδιας της ομάδας. Κάνοντας, 
λοιπόν, ένα βήμα πιο πέρα, ερ-
χόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις 
δυσκολίες για την αποκάλυψη 
και τη συνειδητοποίηση των 
αληθινών κινήτρων και των 
προσωπικών στόχων που μας 
οδηγούν να συμμετάσχουμε ως 
μέλη της ομάδας. Ξεκινώντας 
με αυτό ως στόχο σύντομα θα 
καταλάβουμε τις πιο προσωπι-
κές διεργασίες που συμβαίνουν 
μέσα μας και θα φτάσουμε στο 
σημείο να κατανοούμε τη συ-
μπεριφορά μας. Στο τέλος αυτής 
της πορείας- διεργασίας πολλοί 
θα έχουμε αποκτήσει την επί-
γνωση του εαυτού μας. Έχοντας, 
πλέον, κατακτήσει την αυτογνω-
σία μας δίνεται η δυνατότητα να 

αποτελούμε μέλη μιας ομάδας, 
η οποία θα χαρακτηρίζεται από 
αμοιβαίο και ουσιαστικό ενδια-
φέρον για τη στάση των μελών 
της. Εφόσον συνειδητοποιήσου-
με πού ξεκινάει και τελειώνει 
ο εαυτός μας για να αρχίσει ο 
άλλος και ούτω καθεξής, έχουμε 
βάλει τα θεμέλια για τη δημι-
ουργία μιας ομάδας με συνοχή, 
συντροφικότητα και διάρκεια. 

ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 
 Έχετε αναρωτηθεί πόσο διατε-
θειμένοι είμαστε να ξεπεράσου-
με το εμπόδιο που ονομάζεται 
εγωκεντρικότητα, ώστε να 
δημιουργήσουμε ουσιαστικές 
σχέσεις με τους άλλους; Είμαστε 
σε θέση να κατανοήσουμε αλη-
θινά πως όσα συνθέτουν τη δική 
μας διαφορετικότητα, συνθέτουν 
και την διαφορετικότητα των 
άλλων γύρω μας; Μπορούμε 
να αποδεχθούμε ότι οι ανάγκες 
μας και τα θέλω μας είναι το 
ίδιο σημαντικά για τον καθένα 
από εμάς; Σε όλους μας θα έχει 
τύχει κάποια χρονική στιγμή, 
στα πλαίσια της συνεργασίας 
μας μέσα στην ομάδα, είτε να 
εκφράσουμε ή να επιδιώξουμε 
προσωπικές αξιώσεις, είτε να 
επενδύσουμε μόνο σε όσα εμείς 
μπορούμε να αντιληφθούμε ή 
να σκεφτούμε. Εκείνη ακριβώς 
τη στιγμή διαπρέπει σε όλο της 
το μεγαλείο η εγωκεντρικότητά 
μας. Έτσι δεν είμαστε σε θέση 
να αναγνωρίσουμε, πέρα από το 
«εγώ» μας, ούτε κανόνες, ούτε 
αρμόδιους, ούτε κρίσιμες συν-
θήκες που απαιτούν σύμπνοια. 
Κι όμως, σε τέτοιου είδους συν-
θήκες η αμοιβαία αποδοχή των 

μελών της ομάδας κινητοποιεί 
τη διαδικασία να αποδοθούν τα 
αληθινά κίνητρα που υπάρχουν 
πίσω από την εκάστοτε πράξη 
του μέλους. Το αποτέλεσμα έχει 
διπλή όψη. Από τη μία το άτομο 
θα νιώσει δικαιωμένο, αφού 
κατανοήθηκαν από την ομάδα 
οι πραγματικοί λόγοι που τον 
οδήγησαν σε μια μη αποδεκτή 
πράξη. Από την άλλη, το κάθε 
μέλος της ομάδας αναγνωρίζει 
ότι η αποδοχή δεν είναι άφεση 
αμαρτιών, αλλά είναι το χαρα-
κτηριστικό που δίνει ποιότητα 
στη διαφωνία και στερεί την κα-
κία και την εκδικητικότητα από 
τον τρόπο επιβολής των όποιων 
αρνητικών συνεπειών.
 
ΔΕΙΞΤΕ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
Οι δύσκολες συνθήκες που βιώ-
νει η ομάδα στις εξορμήσεις κά-
νει αρκετές φορές τη συνύπαρξη 
και την συνεννόηση μεταξύ των 
μελών αδύνατη. Ξαφνικές κα-
ταστάσεις που αντιμετωπίζονται 
για πρώτη φορά, αλλαγές στο 
πρόγραμμα, αδυναμία, καταπό-
νηση και άγχος, αποτελούν πε-
ριστάσεις που οδηγούν ορισμένα 
από τα μέλη της ομάδας σε δι-
φορούμενες, αποδιοργανωτικές 
και καθόλου βοηθητικές συμπε-
ριφορές. Όμως, κάθε κρίσιμη 
κατάσταση χρειάζεται περιθώριο 
συνειδητοποίησης και προσαρ-
μογής και κάθε πράξη είναι 
σημαντικό να σηματοδοτείται 
από το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
συμβαίνει. Έτσι, όταν είμαστε 
σε θέση να αντιληφθούμε και 
να δώσουμε νόημα στο φόντο 
μέσα στο οποίο εκδηλώνεται 
μια συμπεριφορά, μπορούμε 
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να πούμε ότι την κατανοήσαμε 
πραγματικά. Η κατανόηση είναι 
απαραίτητη για την αρμονική 
πορεία της ομάδας. Το μέλος ή 
τα μέλη που αντιδρούν σε μια 
κατάσταση είναι σε θέση να κα-
τανοήσουν και να παραδεκτούν 
από πού πηγάζει η συμπεριφορά 
τους. Ενώ τα μέλη που γίνονται 
δέκτες ή θεατές αυτής της συ-
μπεριφοράς είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τις καταστάσεις 
και να νοηματοδοτήσουν τη συ-
μπεριφορά που εκδηλώθηκε.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ 
ΣΕΒΑΣΜΟ 
 Τα μέλη μιας ομάδας 
δεν είναι απαραίτητα 
άτομα με το ίδιο κοι-
νωνικοοικονομικό ή 
μορφωτικό επίπεδο, 
γεγονός που βοηθάει 
την ποικιλομορφία 
της ομάδας σε ιδέες, 
προτάσεις, επικοινω-
νία, όμως, ταυτόχρονα 
προκαλεί αντιπαρα-
θέσεις ή συγκρούσεις, 
ακόμα και προσπά-
θεια επιβολής κά-
ποιων έναντι κάποιων 
άλλων. Χρειάζεται σε 
αυτή την περίπτωση 
να έχει γίνει αντιλη-
πτό, όχι μόνο ότι η 
διαφωνία δε σημαίνει 
τη μη αποδοχή του 
άλλου, αλλά και κάτι 
ακόμα πολύ σημαντι-
κό, ότι το διαφορετικό 
άτομο, με τις διαφορε-
τικές απόψεις και τη 
διαφορετική συμπε-
ριφορά που βρίσκεται απέναντί 
μας έχει επίσης μια πορεία 
ζωής αξιοσέβαστη, όπως και η 
δική μας, και η αντιμετώπισή 
του πρέπει να είναι ανάλογη. 
Ο σεβασμός μέσα στην ομάδα 
εμπνέεται όταν κατανοήσουν 
όλα τα μέλη πως στην ουσία αν 
και προερχόμαστε από διαφο-
ρετικές καταβολές, είμαστε ίδιοι 
και προσπαθούμε να βγάλουμε 
σε πέρας, ο καθένας με την προ-
σωπική του προσπάθεια, κοινά 

«θέλω» και κοινούς στόχους, για 
τη συγκρότηση και τη διατήρη-
ση της ομάδας. Παράλληλα, η 
έννοια του σεβασμού περιλαμ-
βάνει την απαγκίστρωσή μας 
από την έννοια της σπουδαιότη-
τας και της μοναδικότητάς που 
έχουμε πλάσει για τον εαυτό 
μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο 
ουτοπικό από το να πιστεύουμε 
στο πόσο πιο σπουδαίοι είμαστε 
από τους άλλους, διότι στην 
πραγματικότητα η μοναδικότητά 
μας δεν είναι τίποτε άλλο από τη 
δημιουργία μιας ψεύτικης εικό-
νας του εαυτού μας. Επομένως, 
θα ήταν περισσότερο χρήσιμο 

να συμπορευτούμε με τα άτομα 
γύρω μας, δίνοντας έμφαση στις 
ομοιότητές και στους κοινούς 
στόχους, παρά να απομακρυ-
νόμαστε ο ένας από τον άλλον 
δίνοντας σημασία στις μεταξύ 
μας ατομικές διαφορές και στο 
ποιος θα αποκτήσει εξουσία 
θέσης. Αν μη τι άλλο, ως ομάδα 
ορίζεται, το σύνολο των ατόμων 
που έχουν όμοιους σκοπούς και 
κοινή δραστηριότητα. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ...
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ 
Στα πλαίσια της ομάδας τα 
μέλη έχουν δικαίωμα αλλά 
και υποχρέωση να εκφράσουν 
τις απόψεις, τις ιδέες και τις 
αντιρρήσεις τους με ειλικρίνεια 
και αυθεντικότητα. Ο βαθμός 
στον οποίο είμαστε αυθεντικοί 
εξαρτάται από το τρόπο που πα-
ρουσιάζουμε τον εαυτό μας στα 
υπόλοιπα μέλη. Όταν είμαστε 
αυθεντικοί οι άλλοι μας αποδέ-
χονται γι’ αυτό που πραγματικά 
είμαστε και εγκαθιδρύουμε 
ουσιαστικές και ειλικρινές σχέ-

σεις με την ομάδα, εφόσον 
σε κάθε περίσταση τα μέλη 
θα έχουν απέναντί τους ένα 
άτομο γνώριμο και όχι απρό-
βλεπτο και διαφορετικό απ’ 
ότι πραγματικά είναι, γνω-
ρίζοντας τι να περιμένουν 
ή όχι από αυτό. Με τον ίδιο 
τρόπο και η ειλικρίνεια απο-
τελεί σημαντική αξία για το 
«δέσιμο» της ομάδας. Όμως, 
η ειλικρινής γνώμη μας μπο-
ρεί να επηρεάσει πρόσωπα 
και καταστάσεις χωρίς να 
εξυπηρετεί τον αρχικό και 
ουσιαστικό της στόχο, δηλα-
δή να έχει εποικοδομητικό 
αντίκτυπο κάθε φορά που 
διατυπώνεται, είτε μεμονω-
μένα είτε στο σύνολο της 
ομάδας. Επομένως, τα μέλη 
για να εκφραστούν απέναντι 
στην ομάδα, χωρίς να χρη-
σιμοποιούν την ειλικρίνεια 
ως πρόφαση για προσωπική 
εκφόρτιση, συγκαλυμμένη 
κακία ή εκδικητικότητα, θα 

πρέπει να επιλέξουν το σωστό 
χρόνο και τρόπο που θα το κά-
νουν. Παράλληλα, έχοντας την 
επίγνωση, ότι κάθε φορά που 
λένε με ειλικρίνεια όσα σκέφτο-
νται σημαίνει ότι διατυπώνουν 
μια δική τους, υποκειμενική και 
όχι οικουμενική αλήθεια, δημι-
ουργούν εκ θεμελίων μια ομάδα 
που διακρίνεται από ταπεινό-
τητα, ισότητα και αυθεντική 
συνύπαρξη.
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ΘΕΜΑ Κείμενο: Ελένη Μανωλοπούλου

Όχι... Δεν είναι κίνημα, δεν εί-
ναι κόμμα, δεν είναι σύλλογος. 
Δεν έχει καταστατικό, δεν έχει 
διοικητικό συμβούλιο, δεν έχει 
πρόεδρο. Ας το ξεκαθαρίσουμε 
αυτό γιατί ακούσαμε πολλά από 
τους καχύποπτους συμπολίτες 
μας...Δικαίως ίσως γιατί έτσι μας 
έχουν μάθει να σκεφτόμαστε, ότι 
τίποτα δε γίνεται χωρίς προσω-
πικό όφελος...ΛΑΘΟΣ! 
Όλα ξεκίνησαν από μια αυθόρμητη 
πρωτοβουλία μιας παρέας φίλων 
να δημιουργήσουν μέσω διαδι-
κτύου ένα group στο facebook με 
τίτλο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ με 
σκοπό να εκφραστούν απόψεις για 
το θέμα από οποιονδήποτε επιθυ-
μούσε να συμμετέχει ως μέλος και 
να ακουστούν προτάσεις για δράσεις 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοι-
νωνίας αλλά και της αυτοδιοίκησης. 
Η απήχηση ήταν πέρα από κάθε 
προσδοκία: μέσα σε λίγες ώρες τα 
μέλη έγιναν 150, σε λίγες μέρες 500 
και στο τέλος της εβδομάδας ξεπέρα-
σαν τα 1000! Όλοι με την ίδια αγα-
νάκτηση αλλά και την ίδια ελπίδα...
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Αυτή τη φορά κανένας δε θα γκρί-
νιαζε, κανείς δε θα έβριζε το «αόρατο 
κράτος» αλλά θα έθεταν μια σοβαρή 
πρόταση για έναν άλλο τρόπο ζωής, 
έναν άλλο τρόπο σκέψης πρώτα των 
ίδιων των συμπολιτών μας. Με αυτό 
το σκεπτικό κινήθηκαν και οι τρεις 
ποδηλατικές βόλτες που ακολούθη-
σαν με συμμετοχή περίπου 350-400 
ατόμων από όλες τις ηλικίες. Με 
σήμα το ποδήλατο και ευχάριστη δι-
άθεση «πρασίνισαν» τους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης και μετέφεραν 
το μήνυμα της εναλλακτικής μετα-
κίνησης. Στο τέλος της διαδρομής 
πραγματοποιήθηκαν συναυλίες με 
συγκροτήματα νέων στο κέντρο της 
οδού Εθν.Αντιστάσεως (τη γνωστή 
μας ΙΒ΄) όπου, με συμφωνία του 
Δήμου Τρίπολης, είχε διακοπεί η 
κυκλοφορία των οχημάτων και όλοι 
απολάμβαναν τη βόλτα τους. Ακόμη 
και όσοι δεν κατάφεραν ή δεν επέ-
λεξαν να συμμετέχουν επικρότησαν 
την κίνηση και συμφώνησαν ότι «...
κάτι πρέπει να αλλάξει πια».
Οι προτάσεις που ειπώθηκαν ήταν 
πολλές και αξιόλογες όπως: πεζοδρό-
μηση της οδού Εθν.Αντιστάσεως από 
Δικαστήρια έως πλ. Αγίου Βασιλείου 
και αντίστοιχη πεζοδρόμηση ή δημι-
ουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας της 

οδού Κέννεντυ καθώς και των κάθε-
των οδών, δημιουργία ποδηλατοδρό-
μου από το άλσος Αγίου Γεωργίου 
έως το κέντρο της πόλης αλλά και 
στους περιφερειακούς δρόμους, 
ενοποίηση των δύο μεγάλων πάρ-
κων. Αυτά βέβαια απαιτούν χρόνο 
και χρήμα αλλά έπρεπε να ακουστεί 
η επιθυμία των πολιτών για άμεση 
κινητοποίηση των αρχών για την 
υλοποίηση των έργων που θα δώ-
σουν άλλη μορφή στην πόλη. 
 Φυσικά ακούστηκαν και πιο προσι-
τές λύσεις που μπορούν να προηγη-
θούν και να αποσυμφορήσουν λίγο 
την κατάσταση στο κέντρο όπως: 
διακοπή της κίνησης των αυτοκινή-
των στους δύο κεντρικούς δρόμους 
τα Σαββατοκύριακα, δημιουργία 
θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε 
διάφορα σημεία της πόλης, κατα-
σκευή ομαλών ραμπών παντού για 
τη διευκόλυνση μετακίνησης των 
γονέων με τα καροτσάκια αλλά και 
των ΑΜΕΑ.
 Πρωταρχικά όμως αυτό που πρέπει 
να αλλάξει είναι η δική μας νοοτρο-
πία ως πολίτες. Γιατί δεν μπορούμε 
να ζητούμε π.χ. ράμπες και την ίδια 
στιγμή να παρκάρουμε μπροστά τους 
ή πάνω στα πεζοδρόμια εμποδίζο-
ντας την κίνηση συνανθρώπων μας 
με καροτσάκια. Όπως επίσης δεν 
μπορούμε να μιλάμε για πεζόδρομο 
αν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό 
μας ακόμη και για να πάμε στο περί-
πτερο. Δεν μπορούμε να απαιτούμε 
ποιότητα ζωής αν δεν την προά-
γουμε εμείς οι ίδιοι. Ας το έχουμε 
στο μυαλό μας αυτό και τα παιδιά 
μας ίσως απολαύσουν μια καλύτερη 
πόλη...Ραντεβού λοιπόν στους δρό-
μους πεζοί ή με ποδήλατο όχι μόνο 
στην επόμενη ποδηλατική βόλτα στις 
22 Σεπτεμβρίου αλλά κάθε μέρα...

Το ακόλουθο κείµενο µοιράστηκε στην 
τελευταία ποδηλατική βόλτα. Αλήθεια, 
διαφωνείτε πουθενά;

...Ονειρεύομαι μια πόλη που 
στο κέντρο της θα περπατώ 
άνετα, θα ψωνίζω, θα σταματώ 
να μιλήσω στους φίλους μου.

...Ονειρεύομαι μια πόλη που θα 
μπορώ να φτάσω σχεδόν οπου-
δήποτε με το ποδήλατό μου 
χωρίς κίνδυνο και θα μπορώ 
να το παρκάρω εύκολα και με 
ασφάλεια.

...Ονειρεύομαι μια πόλη που θα 
μπορούν οι γονείς να βγάλουν 
τα παιδιά τους βόλτα όχι μόνο 
στην πλατεία του Άρεως αλλά 
και στους δρόμους της χωρίς 
να κινδυνεύει η σωματική τους 
ακεραιότητα.

...Ονειρεύομαι μια πόλη που 
θα προνοεί για τα άτομα με 
κινητικές δυσκολίες και για τα 
μωρά στα καροτσάκια και δε 
θα τα στριμώχνει ανάμεσα σε 
αυτοκίνητα.

...Ονειρεύομαι μια πόλη που 
οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα 
σέβονται τους ποδηλάτες και 
θα τους δίνουν προτεραιότητα 
και χώρο.

...Ονειρεύομαι μια πόλη που δε 
θα ντρέπομαι να φιλοξενήσω 
φίλους μου επειδή δεν είναι 
όμορφη και περιποιημένη.

ΘΕΛΩ μια πόλη προσβάσιμη 
σε όλους, ζωντανή, καθαρή 
σαν αυτές που θαυμάζω όταν 
ταξιδεύω.

Μεσολόγγι, Ναύπακτος, 
Αγρίνιο, Πάτρα, Καλαμάτα, 
Κόρινθος, Άργος, Λαμία, 
Καρδίτσα, Πρέβεζα, Λάρισα...
 Eπαρχιακές πόλεις που άκου-
σαν τους πολίτες τους και 
ομόρφυναν το κέντρο τους, 
προσέλκυσαν κόσμο και βγή-
καν κερδισμένοι...όχι μόνο σε 
χρήμα αλλά και σε ποιότητα 
ζωής. 

Η ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΙ ΚΑΝΕΙ;

ΖΩΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ...
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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Το παράπονο για πόνο στη 
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλι-
κής στήλης - «μέση» - είναι ένα 
από τα πιο συχνά αναφερόμενα 
σε άτομα μέσης ηλικίας (30-60 
ετών) και είναι η δεύτερη κατά 
σειρά συνήθης αιτία απώλειας 
εργασίμων ημερών (μετά το 
κρυολόγημα).Σε κοινωνίες σαν 
την δική μας το 60-80 % του 
πληθυσμού υποφέρει από πό-
νους στη μέση. 

Όλοι μας είμαστε πιο ευπρόσβλη-
τοι στα προβλήματα της «μέσης» 
εξαιτίας της καθιστικής ζωής, 
των κακών συνηθειών στάσης 
του σώματος, ίσως και λόγω του 
υπερβολικού μας βάρους και των 
συνθηκών εργασίας. 

Το θετικό είναι ότι τα περισσότερα 
προβλήματα της «μέσης» έχουν 
καλή και γρήγορη σχετικά αποκα-
τάσταση αρκεί όμως να υπάρξει 
σωστή και άμεση κατανόηση της 
φύσης του προβλήματος. Η σωστή 
αξιολόγηση του προβλήματος εί-
ναι το κλειδί για την επιλογή της 
κατάλληλης θεραπείας και κατ’ 
επέκταση της όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορης και βέλτιστης αποκατά-
στασης.

Τα αίτια πόνου στην οσφυϊκή μοί-
ρα της Σ.Σ. ποικίλουν και μπορεί 
να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο, 
προκαλώντας πόνο και διαφορε-
τικά συμπτώματα. Κύριες αιτίες 
πόνου είναι :
Μυϊκοί σπασμοί, που μπορεί να 
δίνουν πόνο τοπικά στην «μέση» 
και να εμποδίζουν το άτομο από τη 
φυσιολογική δραστηριότητα.
Κάκωση μεσοσπονδυλίου δίσκου, 
είναι μια πολύ συχνή αιτία και 
μπορεί να συμβεί μετά από κάποια 
απότομη κίνηση, άρση βάρους ή 
χρόνια καταπόνηση, με αποτέλε-
σμα πόνο κατά την ορθοστάτηση 
και δυσκολία στην κίνηση. 
Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, μια 

πολύ συχνή επίσης αιτία πόνου 
στην μέση που συνήθως όμως 
αντανακλά συμπτώματα και στην 
περιφέρεια λόγω πίεσης κάποιου 
νεύρου. Κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να αξιολογείται ατομικά ανάλογα 
με τα συμπτώματα.
Αρθρικές αλλοιώσεις μεταξύ των 
αρθρώσεων των σπονδύλων που 
δημιουργούν πόνο καθώς και μει-
ωμένη κίνηση.
Στένωση του σπονδυλικού σωλή-
να, προκύπτει συνήθως σε μεγαλύ-
τερες ηλικίες και μπορεί να προκα-
λέσει πόνο.

Χρόνιος πόνος της οσφυϊκής μοί-
ρας της Σ.Σ., ο οποίος μπορεί να 
προκαλείται από πολλές αιτίες που 
συνδυάζονται και μπορεί να μην 
έχουν αποκατασταθεί σωστά δίνο-
ντας έτσι σταθερό πόνο για αρκετό 
χρονικό διάστημα.

Οι τρόποι αντιμετώπισης ενός προ-
βλήματος στη «μέση» είναι φαρμα-
κευτικοί και φυσικοθεραπευτικοί. 
Ο γιατρός αποφασίζει για την 
φαρμακευτική αγωγή και ο φυσι-
κοθεραπευτής για την φυσικοθερα-
πευτική αντιμετώπιση, όπου αυτή 
ενδείκνυται να εφαρμοστεί.

Ίσως το σημαντικότερο κομμάτι 
της αποκατάστασης με φυσικοθε-
ραπεία είναι η αρχική αξιολόγηση 
του ασθενούς λαμβάνοντας ένα 
πλήρες ιστορικό και αξιολογώντας 
το πρόβλημα με διάφορες κλινικές 
δοκιμασίες που αφορούν τις αρ-
θρώσεις, τους μύες και τα νεύρα. 

Στη συνέχεια ανάλογα με το αποτέ-
λεσμα της αξιολόγησης η θεραπεία 
μπορεί να έχει ως στόχο:
Τη βελτίωση της κινητικότητας 
των σπονδυλικών αρθρώσεων, 
μέσω τεχνικών κινητοποίησης των 
σπονδύλων, βελτιώνοντας έτσι την 
κίνηση δύσκαμπτων σπονδυλικών 
αρθρώσεων 
Την αποσυμπίεση κάποιου νεύρου, 
με την βοήθεια τεχνικών στη σπον-
δυλική στήλη ή στην περιφέρεια, 
το οποίο λόγω πίεσης που μπορεί 
να δέχεται από κάποια κήλη ή 
οστικές αλλοιώσεις να δημιουργεί 
πόνο, μούδιασμα ή άλλα συμπτώ-
ματα. 
Τη μείωση του μυϊκού σπασμού 
μέσω διατάσεων ή άλλων τεχνικών 
χαλάρωσης.
Την ενδυνάμωση των μυών που 
στηρίζουν την «μέση».
Τη βελτίωση της εμβιομηχανικής 
των αρθρώσεων που επηρεάζουν 
τη «μέση».
Τη βελτίωση της εργονομίας της 
κίνησης και του καθημερινού περι-
βάλλοντος του ατόμου
Τη σταδιακή αύξηση της δραστηρι-
ότητας του ατόμου

Τελειώνοντας είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι ο απώτερος στόχος 
της θεραπείας είναι το άτομο να 
αρχίσει να συμμετέχει σε δραστη-
ριότητες, κάνοντας πράγματα που 
έκανε και πριν σχετικά γρήγορα 
και χωρίς πόνο.

Θάνος Μπουζέτος
Φυσικοθεραπευτής,C.O.M.T.

ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

saoo-24-2.indd   27 9/26/10   7:48:12 PM



28

ΘΕΜΑ Κείμενο: Μάρκος Γκουβάς, ∆ρ.∆ασολόγος- Μετεωρολόγος

Οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας 
και παγκοσμίως, παρά το καταθλι-
πτικό μαύρο τοπίο που αφήνουν στο 
πέρασμά τους και τις ενδεχόμενες κα-
ταστροφές σε παρακείμενες αγροτικές 
καλλιέργειες και οικισμούς, δεν απο-
τελούν πάντα καταστροφικό παράγο-
ντα για τη δασική βλάστηση. Δασικές 
πυρκαγιές με περιόδους επανεμφά-
νισης κάποιων δεκαετιών συνιστούν 
το φυσικό μηχανισμό ανανέωσης για 
πολλούς τύπους οικοσυστημάτων, 
διατήρησης της βιοποικιλότητας με 
τη δημιουργία μωσαϊκού τύπων βλά-
στησης, καθώς και καταστροφής της 
καθ’ έτος συσσωρευόμενης νεκρής 
βιομάζας (νεκρών φύλλων, κλάδων 
και κορμών) και απελευθέρωσης των 
εμπεριεχομένων θρεπτικών, για τα 
φυτά, συστατικών στο δασικό έδαφος. 
Αποτελούν ακόμα μοναδικό μηχανι-
σμό τερματισμού της εμμονής και της 
εξάπλωσης επιδημιών από έντομα 
και ασθένειες στα δασικά δέντρα και 
θάμνους. Βάσει των παραπάνω γί-
νεται αμέσως αντιληπτό, ότι δεν έχει 
τόση σημασία ο αριθμός των στρεμ-
μάτων που καίγονται κάθε χρονιά, 
αλλά τι καίγεται και ότι η ανάγκη 
προστασίας από τις δασικές πυρκα-
γιές ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων 
χερσαίων οικοσυστημάτων, εξαρτώ-
μενη κυρίως από:
1) τα είδη των φυτών που συνθέτουν 
τη βλάστηση μιας περιοχής 
2) την ηλικία τους
3) τη δομή τους
4) την οικολογική τους αξία (σπάνια 
ή ενδημικά είδη φυτών ή ζώων κλπ)
5) τη χρησιμότητά τους (ξυλοπαρα-
γωγή, βόσκηση, αναψυχή, προστασία 
του κλίματος και του εδάφους κλπ).
Να σημειωθεί, ότι μόνο η βαθιά γνώ-
ση όλων αυτών των παραγόντων 
μπορεί να εξασφαλίσει την ελαχιστο-
ποίηση του κόστους πρόληψης και 
καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Βλέποντας τα γεγονότα υπό αυτό το 
πρίσμα, καταλαβαίνει κανείς ότι ακό-
μα και οι πρωτοφανείς σε ένταση και 
έκταση πυρκαγιές του θέρους 2007, 
με εξαίρεση τον τραγικό απολογισμό 
των δεκάδων θυμάτων, των εκατο-
ντάδων οικιών και των εκατοντάδων 
χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικών 
εκτάσεων που καταστράφηκαν, δεν 
ήταν στην πραγματικότητα τόσο κα-
ταστροφικές για την δασική βλάστη-
ση, όσο έδειχναν. Στην πλειοψηφία 
τους κάηκαν γερασμένα και ακαθά-
ριστα πευκοδάση, πυκνοί θαμνώνες 

αειφύλλων πλατυφύλλων, πρεμνο-
φυή δρυοδάση και βοσκοτόπια, στην 
περιοχή των οποίων σε λίγα χρόνια 
θα αναπτυχθεί πάλι η ίδια βλάστηση. 
Πραγματική καταστροφή από οικολο-
γικής-δασοπονικής απόψεως υπέστη 
ένα κλάσμα της συνολικά καμένης 
δασικής έκτασης, που περιλαμβάνει 
τη φυσική αναγέννηση πρόσφατα κα-
μένων εκτάσεων (π.χ. μαύρης πεύκης 
στο βόρειο Ταΰγετο), τις αναδασώσεις 
σχετικά μικρής ηλικίας (όπως οι 
εκτεταμένες αναδασώσεις Μακρυσίου 
Μεγαλόπολης) και, φυσικά, τα ελατο-
δάση μας.
Πυρκαγιές το 2007 είχαμε στα ελα-
τοδάση της Πάρνηθας, του Ελικώνα, 
της Ελαταριάς Θεσπρωτίας, του 
νοτίου Ταϋγέτου (Άγιος Νίκων), 
του ανατολικότερου τμήματος του 
Παναχαϊκού (κορυφή Μπαρμπάς) και 
του γειτονικού όρους Κλωκός, καθώς 
και στο ελατοδάσος Ελληνίτσας-
Χιράδων Αρκαδίας. Επίσης, στις πολύ 
μεγάλες πυρκαγιές του Πάρνωνα και 
του Ταϋγέτου μαζί με τα εκτεταμένα 
δάση μαύρης πεύκης καταστράφηκαν 
και αμιγείς συστάδες ελάτης. Ωστόσο, 
τα προαναφερόμενα ελατοδάση της 
Αχαΐας (Κλωκού) και της Αρκαδίας 
(Ελληνίτσας-Χιράδων) μπορεί να μην 
είχαν τόσο μεγάλη έκταση και ση-
μασία για το κοινωνικό σύνολο σαν 
το ελατοδάσος της Πάρνηθας, αλλά 
από οικολογικής απόψεως μπορεί να 
θεωρηθεί ότι υπέστησαν μεγαλύτε-
ρη καταστροφή, διότι αποτελούσαν 
πραγματικά απομονωμένα ελατο-
δάση. Το ελατοδάσος Ελληνίτσας-
Χιράδων καταλάμβανε τις βόρειες 
και βορειοδυτικές πλαγιές του όρους 
Ελληνίτσα, ενός μικρής έκτασης 
ορεινού όγκου με κορυφή μόλις 
1296 μ. υψόμετρο στο νότιο άκρο 
του οροπεδίου της Μεγαλόπολης. Η 
απόστασή του από το πλησιέστερο 
ελατοδάσος του βόρειου Ταϋγέτου 
είναι μεν 7 χλμ., αλλά μεταξύ τους 
παρεμβάλλεται η ευρεία κοιλάδα 
Ποταμιάς-Καμάρας Μεγαλόπολης 
υψόμετρου 500 μ., γεγονός που κα-
θιστά αδύνατη την επανεγκατάστασή 
του ως συνέχεια του ελατοδάσους του 
Ταϋγέτου. Απόδειξη αυτού είναι ότι 
στα, νοτίως ευρισκόμενα του όρους 
Ελληνίτσα, Βρομοβρυσαίικα Βουνά 
δεν φύονται έλατα. Τα 4-5 έλατα, που 
σώθηκαν κοντά στο χωριό Χιράδες 
Μεγαλόπολης, δεν επαρκούν για 
τη φυσική αναγέννηση του δάσους, 
οπότε απαιτείται τεχνητή αναδάσωση 

με φύτευση ελάτης σε όλη την έκτα-
ση του προϋπάρχοντος ελατοδάσους 
κάτω από τη σκιά των ταχύτατα 
αναπτυσσόμενων, μετά την πυρκαγιά, 
αειφύλλων και φυλλοβόλων πλατυ-
φύλλων. Το ίδιο ισχύει και για το όρος 
Κλωκός, όπου λιγοστά άτομα ελάτης 
επιβίωσαν σε σάρες και βραχώδεις 
θέσεις, στις οποίες η φωτιά δεν μπό-
ρεσε να επεκταθεί.
Σε αντιδιαστολή με τα δύο μικρά προ-
αναφερόμενα ελατοδάση, το καμένο 
ελατοδάσος της Πάρνηθας θα μπο-
ρούσε να επανεγκατασταθεί κάπως 
ευκολότερα και χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση (αν δεν βρισκόταν κοντά 
στην πρωτεύουσα), μετά βεβαίως την 
πάροδο αρκετών δεκαετιών [1], οπότε 
κάτω από τη σκιά των πλατύφυλλων 
θάμνων (πουρναριού κ.λπ.), των αρ-
κεύθων (κέδρων), αλλά και των πεύ-
κων (σε υψόμετρο <1000μ.), που ανα-
γεννιώνται πρώτα, θα βλαστήσουν 
σπόροι ελάτης, μεταφερόμενοι, με τη 
βοήθεια του ανέμου και των ζώων, 
από το εναπομένον ελατοδάσος στο 
βόρειο και ανατολικό τμήμα του βου-
νού. Όταν στον υπόροφο των εκτετα-
μένων αναδασώσεων μαύρης πεύκης 
στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας συμβαί-
νει να έχουν εγκατασταθεί διάσπαρτα 
άτομα ελάτης, προφανώς από σπόρο 
που μεταφέρθηκε με τον άνεμο και τα 
πουλιά (τσίχλες) από το, σε απόστα-
ση 5 χλμ, ελατοδάσος Βουρβούρων 
Αρκαδίας, πόσο μάλλον ευκολότερα 
θα συμβεί το ίδιο στις καμένες εκτά-
σεις της Πάρνηθας. Βέβαια, ο αρκάς 
δασολόγος Αναστάσιος Στεφάνου, 
χωρίς να αποκλείει αυτήν την εκ-
δοχή, αναφέρει, ότι πολλές φορές οι 
εκεί κάτοικοι σπείρανε ανάμεσα στα 
ρείκια και τις φτέρες σπόρους ελάτης, 
που τους είχε στείλει το δασαρχείο 
Βυτίνας [8].
Το πρόβλημα με τα ελατοδάση είναι, 
ότι παρουσιάζουν κάποια ιδιορρυθ-
μία, όσον αφορά την αντοχή τους στις 
δασικές πυρκαγιές. Τις υγρές και ψυ-
χρές χρονιές είναι αρκετά ανθεκτικά 
στις πυρκαγιές (για την ακρίβεια, οι 
πυρκαγιές δεν επεκτείνονται εύκολα 
λόγω υψηλής περιεχόμενης υγρασί-
ας των φυτών, ωστόσο δεν παύουν 
να καταστρέφουν έστω και σε μικρή 
έκταση τα έλατα, εξαιτίας του λεπτό-
φλοιου κορμού τους), ενώ κατά τις 
ξηρές και θερμές χρονιές είναι πολύ 
ευάλωτα, δίνοντας πυρκαγιές που 
σβήνουν δύσκολα. Σε αυτή την περί-
πτωση, τα έλατα αδυνατούν να ανα-
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γεννηθούν χωρίς την ύπαρξη προδά-
σους για την προστασία των φυταρί-
ων από την άμεση ηλιακή ακτινοβο-
λία. Έτσι, το 1985 η μεγάλη πυρκαγιά 
στο όρος Πατέρας (Μέγαρα) και το 
1988 στα Γεράνεια Όρη (Λουτράκι), 

καταστρέφει το πευκοδάσος και στα-
ματά φτάνοντας στο ελατοδάσος στην 
κορυφή του βουνού καίγοντας μικρό 
τμήμα του [5]. Αντίθετα, το ξηρό και 
θερμό έτος 2000 κάηκαν στο όρος 
Μαίναλο 30000 στρέμματα ελατοδά-
σους από πρωτοφανή σε ένταση πυρ-
καγιά, που ξεκίνησε από κεραυνό. 
Η μεγάλη πυρκαγιά του Μαινάλου, 
παρά το ανυπολόγιστο οικολογικό, 
αισθητικό και οικονομικό κόστος της, 
μας οδηγεί σε πολύτιμα συμπερά-
σματα όσον αφορά τις πυρκαγιές των 
ελατοδασών. Στο Μαίναλο κάηκαν 
σχεδόν ολοσχερώς οι νότιες πλαγιές 
και σε μικρό μόνο ποσοστό οι βόρειες 
πλαγιές. Επίσης, είναι εμφανής η 
καταστροφή στις ράχες, ενώ έχουν 
διασωθεί έλατα στα κατώτερα τμή-
ματα των πλαγιών, όπου το έδαφος 
είναι βαθύ. Είναι προφανές, ότι σε 
αυτή την περίπτωση σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η εδαφική υγρασία. Δηλαδή, 
ακόμα και σε τόσο πολύ θερμές και 
ξηρές χρονιές όπως το 2000, στις το-
ποθεσίες όπου διατηρούνται μεγαλύ-
τερες ποσότητες εδαφικής υγρασίας 
(δηλαδή στις πλαγιές με βόρειο προ-
σανατολισμό και στα βαθιά εδάφη) τα 
έλατα καίγονται δύσκολα. Η σημερινή 
εικόνα, επομένως, πολλών ορεινών 
όγκων της Πελοποννήσου με τα εκτε-
ταμένα χορτολίβαδα σε νότιες πλαγιές 
και τις δασωμένες με έλατα βόρειες 
πλαγιές ίδιου υψομέτρου, όπως και 
η ασυνέχεια των ελατοδασών της, 
είναι ενδεχομένως αποτέλεσμα με-
γάλων δασικών πυρκαγιών σαν του 
Μαινάλου. Αποτέλεσμα αυτών πρέπει 
να είναι και η εμφάνιση μεμονωμέ-
νων, μικρής έκτασης ελατοδασών, 
όπως εκείνα στα σύνορα Αρκαδίας-

Αργολίδας (στα όρη Τραχύ - πάνω 
από το χωριό Αλέα Αργολίδας- 
Φαρμακάς, Μελιδόνι και Αρτεμίσιο). 
Ομοίως παλαιά καμένα ελατοδάση, 
φαίνεται ότι είναι οι σημερινές χορ-
τολιβαδικές εκτάσεις σε κορυφές του 

Μαινάλου, όπως της Κλινίτσας, της 
Καλογερίνας-Βούρτσας (ανάμεσα σε 
Μεθύδριο, Βυτίνα και Αλωνίσταινα) 
και των γυμνών κορυφών ανάμε-
σα σε Μαγούλιανα, Καρκαλού και 
Βαλτεσινίκο. Όλα τα προαναφερόμενα 
μπορούν πολύ εύκολα να διαπι-
στωθούν και χωρίς επιτόπου παρα-
τηρήσεις μέσω του προγράμματος 
GOOGLE EARTH, στο INTERNET, που 
παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης 
απεικόνισης του ανάγλυφου, προσεγ-
γίζοντας ικανοποιητικά την πραγμα-
τικότητα. 
Με τη βοήθεια του ίδιου προγράμμα-
τος, του συστήματος EFFIS (European 
Forest Fire Information System, 
http://effi  s-viewer.jrc.ec.europa.eu/
wmi/viewer.htm) και επιτόπιων 
παρατηρήσεων πραγματοποίησε 
πρόσφατα ο γράφων σύγκριση της 
σημερινής γεωγραφικής εξάπλωσης 
των ελατοδασών στην Πελοπόννησο 
και στην Εύβοια με την απεικονιζόμε-
νη στους ορθοφωτοχάρτες του έτους 
1960 της Δασικής Υπηρεσίας. Το 
αποτέλεσμα της εν λόγω σύγκρισης 
είναι πολύ ενδιαφέρον: Μεγάλες πυρ-
καγιές στα ελατοδάση των περιοχών 
αυτών είχαμε είτε από το 2000 και 
μετά, είτε πριν το 1960. Πιθανότατα 
αυτές να συνέβησαν ακόμη παλαι-
ότερα, αφού για παράδειγμα πανο-
ραμικές φωτογραφίες της Τρίπολης 
κατά τη δεκαετία του 50 (του φωτο-
γράφου Γεωργίου Κομποχόλη) και 
του 20 (από την Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη) δείχνουν 
τα όρη Κτενιάς και Τούρλα στα βο-
ρειοανατολικά της να μην φέρουν 
δάση, όπως και σήμερα. Επίσης, η 
περιγραφή της βλάστησης των βου-

νών Μελιδόνι και Αρτεμίσιο από τον 
γερμανό βοτανικό Werner Rothmaler 
το 1942 [7] παρουσιάζει μια εικόνα 
σχεδόν ίδια με τη σημερινή, μόνο 
που αυτός αποδίδει την καταστροφή 
του ελατοδάσους του Αρτεμισίου σε 
λαθροϋλοτομίες από τους κατοίκους 
της Νεστάνης. Δεν αποκλείεται, πά-
ντως, να αφανίστηκαν τα δάση αυτά 
εξαιτίας πυρκαγιών την ίδια εποχή, 
κατά την οποία εκχερσώθηκαν τα 
δρυοδάση της αρχαίας Σκιρίτιδας, 
δηλαδή μεταξύ 1830 και 1880, την 
πλέον θανάσιμη περίοδο για τα ελλη-
νικά δάση [8]. Μεταξύ 1960 και 2000 
δύο μόνο σχετικά μεγάλες καμένες 
εκτάσεις σε ελατοδάση απέδωσε η 
προαναφερόμενη σύγκριση: Μία στο 
νότιο Πάρνωνα, πάνω από το χωριό 
Μαρί Κυνουρίας, που κάηκε στα τέλη 
Ιουνίου 1989 και μία άλλη στις νότιες 
πλαγιές του όρους Σαϊτά, απέναντι 
από το χωριό Έλατος στα βόρεια σύ-
νορα της Αρκαδίας, που πρέπει να 
κάηκε κατά το θέρος 1992. Ωστόσο 
και οι δύο αυτές πυρκαγιές είναι 
έκτασης μόλις κάποιων εκατοντάδων 
στρεμμάτων, συνεπώς είναι πολύ 
μικρότερες σε σχέση με εκείνες της 
τελευταίας δεκαετίας.
Τίθεται συνεπώς το εύλογο ερώτημα: 
Γιατί την τελευταία δεκαετία κατα-
στράφηκε από πυρκαγιές τόσο μεγά-
λη έκταση ελατοδασών στην Αρκαδία, 
αλλά και στη νότια Ελλάδα γενικό-
τερα, αφού ξηρές και θερμές χρονιές 
είχαμε κατά περιόδους και στο πα-
ρελθόν στη χώρα μας, οι κεραυνοί 
και οι εμπρηστές ποτέ δεν έλειψαν, 
ενώ πολύ παλιότερα δεν υπήρχαν 
όχι μόνο πυροσβεστικά οχήματα και 
αεροσκάφη, αλλά ούτε καν κρατικός 
κατασταλτικός μηχανισμός, οπότε με 
πυρκαγιές της έντασης και έκτασης 
εκείνης του Μαινάλου, τα ελατοδάση 
της νότιας Ελλάδας θα έπρεπε να εί-
χαν αφανισθεί. Κάποιος ηλικιωμένος 
από ένα χωριό του Μαινάλου έλεγε, 
ότι στην κατοχή οι Γερμανοί θέλησαν 
πολλές φορές να κάψουν το ελατοδά-
σος, αλλά δεν το κατάφεραν. Αν αυτό 
αληθεύει, τότε ποια είναι η διαφορά 
του τότε ελατοδάσους με το σημερινό 
και τί άλλαξε, ώστε μεγάλες εκτάσεις 
του βουνού αυτού να καταστραφούν 
μέσα σε λίγες ώρες το 2000; Ακόμα 
και στις δύο προαναφερόμενες παλαι-
ότερες πυρκαγιές ελατοδασών στην 
Αρκαδία (Μαρί και Έλατος), παρά το 
γεγονός ότι ξέσπασαν σε χρονιές με 
πολύ ξηρούς χειμώνες, οπότε το θέ-
ρος βρήκε τα έλατα με λιγοστή περιε-
χόμενη υγρασία, οι καμένες εκτάσεις 
ήταν της τάξης των εκατοντάδων και 
όχι των χιλιάδων στρεμμάτων. 

(συνεχίζεται)
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...Πάµε για τον 
Όλυµπο! Θ’ ανέβουµε 
στον Όλυµπο, θ’ ανέ-
βουµε στις ψηλές κο-
ρυφές του...

...Ξεκινήσαμε επί τέλους, όλοι με 
ένα απέραντο κέφι, ολονών τα 
μάτια αστράφτανε από ευχαρίστη-
ση, όλοι γεμάτοι από μι και μόνη 
σκέψη: το σκοπό που είχαμε. Όλα 
τα ξεχνάει κανείς, γίνεται άλλος 
άνθρωπος, ξαναγεννιέται, ούτε 
πίκρες ούτε καημοί, γινόμαστε 
όλοι παιδιά, καμμιά φρροντίδα στο 
κεφάλι μας, μόνον μια σκέψη, το 
ότι αύριο πρωί θ΄ αρχίζαμε την 
ανάβαση στο πιο ψηλό βουνό της 
Ελλάδος στο φημισμένο Όλυμπο.
Κατά τις τέσσερις το πρωί φθά-
σαμε στο Λιτόχωρο. Ένα μεγάλο 
«μπούσι» μας περίμενε για να μας 
μεταφέρει από το σταθμό στο χω-
ριό. Ήταν όλα διοργανωμένα στην 
εντέλεια από τον Ε.Ο.Σ. όλα ειδο-
ποιημένα από πριν, «μπούσι», μου-
λάρια και ο οδηγός, ο περίφημος 
Κάκκαλος, ο οδηγός του Ολύμπου 
με το γιο του, ένα νεότατο παιδί, 
που μπροστά σ’ αυτό θα ωχρίαζαν 
και οι πιο σπουδαίοι Αλπινιστές 
του κόσμου, το τολμηρότερο αγριο-
κάτσικο του Ολύμπου.
Εν τω μεταξύ τρία μουλάρια φορ-
τώθηκαν τα σακίδια μας και τις 
κουβέρτες μας, και έτσι έτοιμοι πε-
ριμέναμε το σύνθημα του αρχηγού 
μας. Μα μόλις άρχιζε λίγο να χαρά-
ζει, μέσα από μια απέραντη χαρά-
δρα που προχωρεί μέσα, βαθιά ως 
τα σπλάχνα του βουνού, πέρα στο 
βάθος, πολύ ψηλά, ένα ασύγκριτο 
θέαμα: ροδοκόκκινες οι πιο ψηλές 
κορυφές του Ολύμπου σαν να μας 
καλημέριζαν και μας προσκαλού-
σαν. ο ενθουσιασμός μας και ο πό-
θος μας ξεχείλισε πια, τα πόδια μας 
έκαναν φτερά, και ο Αρχηγός μας 
με δυσκολία προσπαθούσε πάντα 
στο δρόμο να μας συγκέντρωση.... 
Ανεβαίναμε τρέχοντας το μονοπάτι. 
Κατά το μεσημέρι φθάσαμε στο μο-
ναστήρι του Αγίου Λιονυσίου που 

βρίσκεται στο βάθος της μεγάλης 
χαράδρας, όπου καθίσαμε να ξε-
κουραστούμε και να φάμε.
Νωρίς το απόγευμα ξεκινήσαμε 
ακολουθώντας πάντα τη χαράδρα 
που ‘ταν κατάφυτη και που στις 
πλαγιές της φαινόντουσαν σαν 
κρεμασμένα δάση από πεύκα και 
ρόμπολα. Ύστερα από δυόμιση 
ώρες φθάσαμε σ’ ένα άγριο μέρος 
με απότομα βράχια που είχε και 
μια πηγή με πολύ κρύο νερό. το 
μέρος αυτό το λένε Πριόνι, γιατί 
φαίνεται σε παλιό καιρό οι μονα-
χοί του μοναστηριού είχαν στήσει 
υδραυλικά πριόνια στο μέρος αυτό 
της χαράδρας και εκμεταλλεύονταν 
τα ξύλα από τους κορμούς των 
δένδρων που έκοβαν. Εκεί πια, ο 
οδηγός μας, ο Κάκκαλος, αφού μας 
σύστησε επισήμως τη γυναίκα του, 
που παραθέριζε εκεί κοντά σε μια 
καλύβα, μας πληροφόρησε, προς 
μεγάλη μας ανησυχία, πως ήταν 
το νερό αυτό το τελευταίο που 
συναντήσαμε, Αλί μόνο, ήμασταν 
ακόμα τρεις ώρες μακρυά από το 
Καταφύγιο όπου επρόκειτο να μεί-
νουμε δύο μέρες.
Το καταφύγιο αυτό που οι ακού-
ραστες προσπάθειες του Ε.Ο.Σ. 
έκτισαν κάτω από τις ψηλότερες 
κορυφές του Όλυμπου είναι τοπο-
θετημένο σε πολύ ωραία θέση, στο 
τέλος της μεγάλης χαράδρας του 
Αγίου Λιονυσίου, στο χείλος ενός 
γκρεμού, περιτριγυρισμένο από 
γιγάντια ρόμπολα. Η θέα από εκεί 
είναι σπουδαία, και όλοι μας σαν 
είδαμε αυτό το ωραίο, μοναδικό, 
ρομαντικό σπιτάκι, κάναμε την ίδια 
σκέψη και τον πόθο: να μπορού-
σαμε να ‘ρθούμε να καθίσουμε εκεί 
μερικές βδομάδες.
Αναπολούσαμε με ικανοποίηση το 
τι είχαμε κατορθώσει ή θαυμάσει 
όλη την ημέρα, Σχεδιάζαμε την 
αυριανή ανάβαση στις κορυφές. 
Ύστερα γευματίσαμε, και έναν έναν 
μας έπαιρνε ο ύπνος. 
Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινή-
σαμε στις έξι, και μετά δυο ώρες 
κοπιαστική ανάβαση, φθάσαμε 
στην πρώτη κορυφή που ονομά-

ζεται Σκολιό. Είναι απερίγραπτο 
το θέαμα που έχει, ορειβατής από 
εκεί προς τις άλλες κορυφές. Θα 
νόμιζε κανείς πως αυτή η κορυφή 
είναι τοποθετημένη επίτηδες για 
να προσφέρει στον τολμηρό επι-
σκέπτη τη μεγαλύτερη αμοιβή, μια 
αφάνταστη, υπέροχη θέα προς τις 
ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου: 
Μυτικά και Θρόνον του Διός, που 
χωρίζονται από το Σκολιό από ένα, 
ατελεύτητο βάραθρο που τρέμεις 
κανείς σαν το κοιτάζει. 
Άγριες και απρόσιτες οι κορυφές 
αυτές δίνουν πραγματικά την εντύ-
πωση πως μόνο Θεοί μπορούν να 
κατοικούν εκεί πάνω. Είναι τέτοια 
η επίδραση αυτής της ασύγκριτης 
θέας που ξεχειλάει κανείς απο εν-
θουσιασμό, αισθάνεσαι τον εαυτό 
του θεό! Μόλις έφθασα στο Σκολιό 
και αντίκρισα αυτό το μεγαλείο της 
φύσης, φώναξα με όλη τη δύναμη 
της ψυχής μου: Είναι η ευτυχέστε-
ρη μέρα της ζωής μου. Τώρα μπο-
ρώ να πια να πεθάνω με τη θεϊκή 
αυτή εικόνα στην ψυχή μου.
Καθίσαμε καμπόση ώρα κοιτά-
ζοντας αχόρταγα αυτό το θέαμα, 
και λίγο σαν να αισθανόμασταν 
μια έλξη προς από το επικίνδυνο 
μέρος, ξεκινήσαμε για το τελευ-
ταίο μας κατόρθωμα: να ανέβουμε 
αυτές τις απότομες και άγριες κο-
ρυφές. Ήσαν απέναντι μας, σχεδόν 
κοντά μας, μα για να φθάσουμε 
στον Μύτικα που είναι η ψηλότερη 
κορυφή απ’ όλες, (2.918 μ.) χρεια-
σθήκαμε μιάμιση ώρα. Έπρεπε να 
κατέβουμε χαμηλότερη κορυφή 
που την λένε Σκάλα για ν’ ανέβου-
με κατόπιν στο Μύτικα. Χρειάζεται 
αρκετή τόλμη γι’ αυτή την κατάβα-
ση και άλλη τόση για την ανάβαση. 
Με κίνδυνο ζωής προχωρεί κανείς 
σιγά, πολύ σιγά, περιτριγυρισμένος 
από βάραθρα, πότε καθιστός, πότε 
όρθιος χρησιμοποιώντας χέρια 
και πόδια, σωστή αγωνία. Βέβαια 
εύκολα δεν μπορεί να γίνει Θεός! 
Μιάμιση ώρα βάσταξε αυτή η 
δοκιμασία ως που φθάσαμε στην 
ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, 
Νικήσαμε, και αποθεώσαμε τους 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΑΝΑΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Του μαέστρου κ. ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο ∆ηµήτρης Μητρόπουλος γεννή-
θηκε το 1896 στην Αθήνα, µε αρ-
καδική καταγωγή, από την πλευρά 
του πατέρα του Ιωάννη, από το χω-
ριό Μελισσόπετρα της Γορτυνίας. 
Υπήρξε πιανίστας, συνθέτης και 
διευθυντής ορχήστρας.
Με την τελευταία αυτή ιδιότητα δι-
εύθυνε τις διασηµότερες ορχήστρες 
της Ευρώπης και της Αµερικής. 
∆ιετέλεσε επίσης διευθυντής 
της Συµφωνικής Ορχήστρας της 
Μιννεάπολης, την οποία και κα-
τέστησε Ορχήστρα περιωπής και 
διευθυντής της Φιλαρµονικής της 
Νέας Υόρκης στις Η.Π.Α. Κατά τους 
ειδικούς υπήρξε από τους µεγαλύ-
τερους µαέστρους του 20ου αιώνα.
Ο ∆. Μητρόπουλος, όµως, ήταν λά-
τρης της φύσης και δεινός αναρρι-
χητής και ορειβάτης. Είχε πατήσει 
πάµπολλες κορυφές των ψηλό-
τερων Βουνών της Ελλάδας, της 
Ευρώπης και της Αµερική, ήταν 
δε ενεργό µέλος του Ελληνικού 
Ορειβατικού Συνδέσµου. Η αγάπη 
του προς την φύση τον οδήγησε 
να δώσει συναυλίες κλασικής 
µουσικής στα αρχαία θέατρα της 
Επιδαύρου, των ∆ελφών και της 
Σικυώνας. 
Αυτός ο µεγάλος Αρκάς και 
Έλληνας, πέθανε στις 2 Νοεµβρίου 
του 1960 διευθύνοντας, σε δοκι-
µή την Ορχήστρα της Σκάλας του 
Μιλάνου.
Φέτος, λοιπόν, συµπληρώνονται 
πενήντα χρόνια από το θάνατό του. 
Ο ΣΑΟΟ ως ελάχιστο φόρο τιµής 
στον διαπρεπή συµπατριώτη µας 
αναδηµοσιεύει ένα κείµενο του µε 
τον εύγλωττο τίτλο “Εντυπώσεις 
από µιαν ανάβαση στον Όλυµπο”, 
δηµοσιευµένο το 1933 στο περιο-
δικό Εκδροµικά, τεύχος 44. Η ανά-
βαση έγινε το καλοκαίρι του 1932, 
µαζί µε άλλους οχτώ ορειβάτες του 
Ε.Ο.Σ. 

(Αναφορά στον ορειβάτη ∆ηµήτρη 
Μητρόπουλο υπάρχει και στο 7ο 
τεύχος του περιοδικού µας).

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΑΝΑΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

εαυτούς μας. Μα ο Ζευς, σαν αρχηγός που ήταν είχε στήσει το θρόνο του 
παράμετρα και πιο απρόσιτα. Και αυτό θα το καταφέρουμε! Ύστερα από 
άλλη μιάμιση ώρα, τον ίδιο κόπο και την ίδια τελευταία πια δοκιμασία, 
φθάσαμε επί τέλους και στο Θρόνο του Διός. Μπορούμε να πούμε πως 
μας έκαμε εξαίρετη υποδοχή γιατί είχαμε μια έξοχη καθαρή ατμόσφαιρα 
με μια θέα απέραντη.
Να ζει κανείς δεν είχε σημασία, να ανεβαίνει ψηλές κορυφές βουνών, ν’ 
αγκαλιάζει τη φύση, αυτό έχει σημασία. Γι’ αυτό μόνο οι ορειβάτες ξέρουν 
να ζήσουν! είναι πολύ τολμηρός αυτός ο ορισμός μου, μα πρέπει να έχει 
ανέβει κανείς για να τον νιώσει σε όλη του την υπερβολή!
΄Ήταν σαν παρθένα δάση που πρώτη φορά πατούσε το πόδι ανθρώπου. 
Η κορώνα αυτή, του φινάλε της εκδρομής μας ήταν πραγματικά υπέροχη. 
Αισθανότανε κανείς την ανάγκη να την κρατήσει όσο μπορεί περισσότε-
ρο. Μα και αυτό το θαύμα έχει το τέλος του. Φθάσαμε πια στο Λιτόχωρο 
όλοι πλημμυρισμένοι από την άφθαστη ευμορφία του Ολύμπου.
Νύχτα πάλι ταξιδεύαμε για την Αθήνα, μέσα σ’ ένα τρένο υπέρ γεμάτο. 
Ούτε ιδέα καν για ύπνο. Μα με ανοιχτά μάτια ονειρευόμασταν το τι είχα-
με ζήσει, πως ίσως είχαμε ζήσει τις ευτυχέστερες μέρες της ζωής μας. 
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Η μελέτη εξωσχολικών βιβλίων είναι μια ανάσα στο φορτωμένο πρόγραμμα των παι-
διών. Τα βιβλία που προτείνονται επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν την οικολο-
γική κρίση και τον κίνδυνο στον οποίο - βρίσκεται ο πλανήτης μας.
Σκοπός τους είναι, μέσα από παραδείγματα, εικόνες, γεγονότα και συναρπαστικές δρα-
στηριότητες, να καλλιεργήσουν την οικολογική συνείδηση των παιδιών και να τα κινη-
τοποιήσουν για τη διάσωση του πλανήτη.

Έκδοση εκτός εµπορίου 
Κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 
2008, μετά από πεντακόσια χρόνια, 
ένα από τα κορυφαία ποιμενικά 
μυθιστορήματα της παγκόσμι-
ας λογοτεχνίας. Πρόκειται για 
την “Αρκαδία” (οριστική έκδοση 
Νάπολη 1504) του Ναπολιτάνου 
ανθρωπιστή, ποιητή και επιγραμ-
ματικού Ιάκωβου Σαννατσάρο 
(1456-1530). Το έργο αυτό κα-
ταλαμβάνει εξέχουσα θέση στον 
κατάλογο των έργων της ιταλικής 
Αναγέννησης.
Ο συγγραφέας ακολουθεί μια 
λαμπρή παράδοση που αρχίζει 
με τον Ησίοδο, συνεχίζεται με 
τα “Ειδύλλια” του Θεόκριτου και 
φθάνει μέχρι τα “Βουκολικά” του 
Βιργίλιου, ο οποίος δίνει στο σχετι-
κό πνευματικό τοπίο που κληροδο-
τήθηκε από την αρχαία Ελλάδα το 
οριστικό όνομα Αρκαδία.
Η εικόνα της Αρκαδίας απασχολεί 

ποιητές και συγγραφείς μέχρι τον 
3ο μ. Χ. αιώνα, οπότε κυκλοφορεί 
το έργο του Λόγγου “Δάφνις και 
Χλόη”. Ακολουθούν ο Δάντης, ο 
Πετράρχης και πολλοί άλλοι συγ-
γραφείς, ποιητές και ζωγράφοι, οι 
οποίοι εμπνέονται από αυτό που 
αποκλήθηκε Αρκαδικό Ιδεώδες.
Αν ο δυτικός πολιτισμός οφείλει τη 
γένεση της φιλοσοφίας, της τρα-
γωδίας και της δημοκρατίας στην 
αρχαία Αθήνα, μια άλλη βασική 
συνιστώσα του έχει σχέση με την 
Αρκαδία, αφού η ιδέα της ευδαι-
μονίας και οι έννοιες της φυσικής 
δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης 
και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ 
του ανθρώπου και της φύσηςς εί-
ναι συνδεδεμένες με την Αρκαδία.
Η “Αρκαδία” του Σαννατσάρο 
είναι γραμμένη στην Τοσκάνικη 
γλώσσα, που έμελλε να γίνει η 
γλώσσα της Ιταλίας, και όχι στα 
Λατινικά ή στην τοπική διάλεκτο 
της Νάπολης. Ο κεντρικός ήρωας 
του έργου Sincero (ειλικρινής), η 
περσόνα του συγγραφέα, απογοη-
τευμένος ερωτικά απομακρύνεται 
από την πόλη και περιπλανιέται 
στην Αρκαδία μεταξύ ποιμένων - 
ποιητών, ακούγοντας τα ερωτικά ή 
πένθιμα τραγούδια τους.
Πρωτοτυπία του έργου αποτελεί το 
γεγονός ότι εναλλάσσονται σ’ αυτό 
ο πεζός και ο έμμετρος λόγος. Έτσι 
υπάρχουν δώδεκα κεφάλαια πεζού 
λόγου (αφηγήσεις) ακολουθούμενα 
από δώδεκα αντίστοιχα κεφάλαια 
έμμετρου λόγου (ειδύλλια), ενώ το 
έργο κλείνει με μια δέκατη τρίτη 
αφήγηση.
Αποτελεί την πνευματική πορεία 
του συγγραφέα παρά μια ιστορική 
αφήγηση ή ένα καθαρό μυθιστό-
ρημα.

Η “Αρκαδία” είναι εν μέρει αυτο-
βιογραφική και εν μέρει αλληγο-
ρική. ο ήρωας θέλει να ξεχάσει 
έναν άτυχο έρωτα και ακολουθεί 
την απλή ζωή των ποιμένων της 
Αρκαδίας, παίρνει μέρος σε διαγω-
νισμούς βουκολικής ποίησης και 
σε παγανιστικές γιορτές. 
Όμως, ύστερα από ένα εφιαλτικό 
όνειρο επιστρέφει στην πόλη δια 
μέσου υπόγειων σπηλαίων και ση-
ράγγων, υπό την καθοδήγηση μιας 
Νύμφης. 
Η δομή του έργου είναι καλοδου-
λεμένη, συνδυάζοντας τη ζωή 
του συγγραφέα και την ύπαρξη 
αγαπημένων του προσώπων, ενώ 
αναμειγνύονται με λεπτό τρόπο 
η αρχαιότητα και η εποχή του. Η 
επιτυχία του Σαννατσάρο οφείλε-
ται πρωτίστως στην ανάλυση των 
ανθρώπινων συναισθημάτων και 
στον ονειρικό κόσμο που αυτός 
δημιούργησε, στοιχεία που έδωσαν 
νέα μορφή στην ποιητική ευαισθη-
σία. 
Ο μεταφραστής, ποιητής ο ίδιος, 
Κώστας Μιχ. Σταμάτης μας έδωσε 
μια ωραία και στρωτή μετάφραση, 
αποτέλεσμα κοπιαστικής εργασίας. 
Το έργο συνοδεύουν εκτενής εισα-
γωγή και κατατοπιστικές υποση-
μειώσεις του μεταφραστή.
Αξίζουν έπαινοι τόσο σ’ αυτόν όσο 
και στον δραστήριο Σύλλογο των 
απανταχού Μαραθαίων “Η Αγία 
Τριάδα”, ο οποίος ανέλαβε την έκ-
δοση του έργου.
Θυμίζουμε ότι Μάραθα είναι το 
γνωστό χωριό της Γορτυνίας 
Βλαχόρραφτη, τόπος καταγωγής 
της οικογένειας του ευεργέτη 
Π. Αγγελόπουλου.
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