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 Μετά τη φύση, στις φλόγες και ο πολιτισμός μας.    17 Ιουλίου 2007 : Το κάστρο του Ακροκορίνθου φλέγεται 
 
 Όταν στις αρχές του Ιανουαρίου κόβαμε την πίτα μας στο καταφύγιο της Πάρνηθας, λέγαμε πως όταν 
έχουμε ένα τέτοιο θαυμάσιο δάσος σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, οι ελπίδες για μια βιώσιμη πόλη θα 
είναι πάντα ζωντανές. Εκφράζαμε όμως και τους προβληματισμούς μας σχετικά με την υπερθέρμανση του 
πλανήτη που σε συνδυασμό με την εμπορευματοποίηση της γης, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό 
μείγμα σε βάρος των δασών μας…  

∆υστυχώς οι ανησυχίες μας για ένα καυτό γεμάτο πυρκαγιές καλοκαίρι, επαληθεύθηκαν. 
Σχεδόν καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μικρές ή μεγαλύτερες εστίες φωτιάς όχι μόνο σε κάποιο από 
τα λιγοστά δάση που μας απέμειναν, αλλά και σε χωριά, καθώς και σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Η 
ζημιά σε όλους τους τομείς τεράστια. 
 Η τσιγκουνιά των υπευθύνων στον τομέα της δασοπροστασίας αποδεικνύεται η μεγαλύτερη σπατάλη 
και η πιο βαριά αμέλεια με ανυπολόγιστες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των μεγάλων 
πόλεων και με σοβαρή υποβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο. 
 ∆εν θα παύσουμε να υποστηρίζουμε πως το περιβάλλον είναι η σημαντικότερη αξία ζωής. 
 ∆εν θα παύσουμε να αγωνιούμε για την ποιότητα ζωής όχι τόσο τη δική μας αλλά κυρίως των παιδιών 
μας και αυτή των επερχόμενων γενεών.  
 ∆εν θα  παύσουμε να υποστηρίζουμε πως τα αναπτυξιακά μοντέλα μας απέτυχαν. 
Και είναι αυτή η «ανάπτυξη» που στηρίζεται στις τεράστιες εκπομπές αερίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 
όρια του Κιότο. 

Για του λόγου το αληθές διαβάζουμε στον τύπο (Πέμπτη 2 Αυγούστου) 
«Γεμίζει η Νότια Ελλάδα με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν λιθάνθρακα ως καύσιμο. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι εκπομπές μιας λιθανθρακικής μονάδας ανά παραγόμενη κιλοβατώρα συγκριτικά με τις μονάδες αερίου, είναι 
διπλάσιες σε διοξείδιο του άνθρακα, 5πλάσιες σε οξείδια του θείου και 4πλάσιες σε οξείδια του αζώτου. Επιπλέον έχουν πολύ ψηλές 
εκπομπές σε αιωρούμενα σωματίδια και ιπτάμενη τέφρα.» 

 
Το Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ της ∆ημοκρατίας και της Ελευθερίας που εξέπεμψε ο σταθμός των 

ελεύθερων φοιτητών της Αθήνας, με το Ε∆Ω ΠΑΡΝΗΘΑ που εξέπεμψε προς τις καμένες καρδιές των 
κατοίκων του λεκανοπεδίου η τεράστια πύρινη γραμμή στην κορυφή του βουνού, δίνουν ακριβώς το στίγμα των 
λόγων του προέδρου της ∆ημοκρατίας Κάρολου Παπούλια στην 33η επέτειο για την αποκατάσταση της 
∆ημοκρατίας : Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον ζήτημα ∆ημοκρατίας. 

 
Οι βραδινές περιπολίες δασοπροστασίας στους ελάχιστους πια πνεύμονες της αχανούς πόλης μας, 

στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη και στον Υμηττό, είναι το λιγότερο που έχουμε να προσφέρουμε στο περιβάλλον 
της πολύπαθης Αττικής.  
 Η παρουσία χιλιάδων πολιτών στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες για τις λανθασμένες επιλογές των 
υπευθύνων στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρνηθα και η αποφασιστική στάση των ενεργών 
πολιτών ενάντια στους αντιδασικούς νόμους  και στην τσιμεντοποίηση των καμένων εκτάσεων, δημιουργεί ένα 
συνειδητοποιημένο μεγάλο οικολογικό κίνημα για την προστασία του περιβάλλοντος, το μόνο παρήγορο μήνυμα 
στις τελευταίες, σκοτεινές από τον καπνό, μέρες του ελληνικού καλοκαιριού μας.  



  
 Οι Πολιτιστικές ∆ιαδρομές του ΣΥΕΤΕ μετά το τέλος του χρόνου επιφυλακής για την προστασία των 
δασών, θα συνεχίσουν τους φθινοπωρινούς μήνες τις γνωστές στους περισσότερους συναδέλφους περιηγήσεις 
φυσιολατρικού, ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις επισκέψεις – ξεναγήσεις στα μουσεία 
στις πινακοθήκες και στους αρχαιολογικούς χώρους.  
 
Πρόγραμμα Αυγούστου:  
Περιπολίες σε συνεργασία με τις ομάδες εθελοντικής δασοπροστασίας των ∆ήμων στην Πεντέλη και στον Υμηττό. 
 
Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου  
 
1.  Πεζοπορίες στο Νότιο Πήλιο – κρουαζιέρα στα νησάκια του Παγασητικού  
Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυριακή 13-14-15-16 Σεπτεμβρίου. 
Μια ειδικά σχεδιασμένη και οργανωμένη εκδρομή για τους φυσιολάτρες-πεζοπόρους φίλους των Πολιτιστικών ∆ιαδρομών του ΣΥΕΤΕ 
στα θαυμάσια λιθόστρωτα και μονοπάτια του άγνωστου στους πολλούς Νότιου Πηλίου με θαλασσινές επισκέψεις σε όλα τα μικρονήσια 
του Παγασητικού. 
Πέμπτη : Αναχώρηση στις 7:00 π.μ. από την Πλατεία Καραϊσκάκη για το χωριό Χόρτο με ενδιάμεσες στάσεις στους αρχ. χώρους των 
Φθιώτιδων Θηβών, της ∆ημητριάδος και στο αρχ. Μουσείο του Βόλου. Άφιξη στο ξενοδοχείο Λήδα (50 χλμ από το Βόλο), μπάνιο, 
φαγητό και το απόγευμα αναχώρηση με το πούλμαν για το ακρόπρωρο του Πηλίου, το ξακουστό Τρίκερι. Το ηλιοβασίλεμα θα μας βρει 
να κατεβαίνουμε το παλιό λιθόστρωτο για το γραφικό ψαροχώρι της Αγίας Κυριακής (πεζ.40 λ). 
Παρασκευή : Αναχώρηση από το Χόρτο με δυο τρεχαντήρια για τα νησάκια του Αλατά και της Πρασούδας, με τα μεταβυζαντινά 
μνημεία των Αγ.Τεσσαράκοντα και της Ζωοδόχου Πηγής, την πανέμορφη Τζάστενη και τα Πυθονήσια, με βουτιές στα γαλαζοπράσινα 
νερά του Παγασητικού. Το μεσημέρι φαγητό στο νησάκι Παλιό Τρίκερι. Πεζοπορική γνωριμία με το νησί, που από το 1948 έως το 
1953 υπήρξε τόπος εξορίας 5.000 γυναικών, και επιστροφή με τα καΐκια στο χωριό Κότες απ’ όπου το πούλμαν θα μας μεταφέρει στο 
ξενοδοχείο. 
Σάββατο : Αναχώρηση με το πούλμαν για την Αργαλαστή. Πεζοπορία (1ωρ και 20 λ) για το Λεφόκαστρο, μπάνιο και πεζοπορία (1ωρ) 
για Αφυσσο. Φαγητό και επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο για μεσημεριανή ξεκούραση. Το απόγευμα θα περπατήσουμε το 
υπέροχο λιθόστρωτο από το Λαύκο στη Μηλίνα με θέα τον, βαθυκόκκινο από το ηλιοβασίλεμα, Παγασητικό (πεζ 1ωρ). 
Κυριακή : Με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Πάου και θα περπατήσουμε το παραλιακό μονοπάτι μέχρι το 
ξενοδοχείο (πεζ 1ωρ και 20λ), μπάνιο, και αναχώρηση το μεσημέρι για την Αθήνα. 
Απαραίτητα : παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, καπέλο, παγούρι και ψάθα. 
Η τιμή των 100 – 110 και 125 € (ανάλογα με την κατηγορία του δωματίου) περιλαμβάνει το πούλμαν και 3 διανυκτερεύσεις. Τα έξοδα 
της ημερήσιας κρουαζιέρας είναι ατομικά. 
  
2.  Με Πανσέληνο στο Σούνιο. 
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 4:00 το απόγευμα 
Με ένα αρχαιολογικού και μουσικού ενδιαφέροντος απογευματινό περίπατο στο Σούνιο θα αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι του 2007 με 
τη συντροφιά της αρχαιολόγου κας Έλενας Κασσωτάκη. 
Αναχώρηση από την πλατεία Καραϊσκάκη. Βραδινός καφές στη Λίμνη Βουλιαγμένης. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ. Τιμή 9 €, 
παιδιά 5 €.Τιμή εισόδου στον αρχ. χώρο 4 € (παιδιά δωρεάν). 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:www. syete.gr  

 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
 


