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O ξαφνικός κεραυνός, που έπεσε πάνω στη φυσιολατρική οικογένεια, με τον τραγικό χαμό επτά νέων 
ανθρώπων στο φαράγγι του Λούσιου, μας βάζει για μια ακόμη φορά σε σκέψεις όσον αφορά στη γενικότερη 
στάση μας απέναντι στη Φύση.   
 Τα τελευταία χρόνια, λόγω των μεγάλων κλιματικών αλλαγών, παρατηρούνται μεγάλα χρονικά 
διαστήματα παρατεταμένης ανομβρίας, που, με τις ξαφνικές ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές νεροποντές, 
γεννούν ακόμη και ποταμίσια τσουνάμι από σπάσιμο φραγμάτων που δημιουργούν οι κατολισθήσεις ή οι 
φερτές ύλες των ίδιων των ποταμών.  
 Από την άλλη πλευρά δε θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός του πιεστικού καθημερινού τρόπου 
ζωής των ανθρώπων της πόλης που με τα παρατεταμένα ωράρια, καθιστικής ως επί το πλείστον, εργασίας, 
ωθούν όλο και περισσότερους, νέους κυρίως, σε δραστηριότητες στα όρια του αθλητισμού που έχουν πεδίο τη 
Φύση.   
 Αυτονόητο, βέβαια, είναι ότι οι δραστηριότητες αυτές προϋποθέτουν σωστή οργάνωση, 
εκπαιδευμένους οδηγούς και κατάλληλο εξοπλισμό. Όμως, αυτονόητο είναι επίσης το γεγονός των πολλών 
διαβαθμίσεων και διαφορετικών βαθμών δυσκολίας αυτών των δραστηριοτήτων. Δεν πρέπει λοιπόν να 
συγχέουμε  τη διάσχιση ενός φαραγγιού μέσα από την κοίτη του ποταμού με μια απλή πεζοπορία σε μονοπάτια 
των διαδρομών ενός παραποτάμιου δάσους. 
 Η παραπληροφόρηση πολλών μέσων επικοινωνίας, που κάλυψαν το τελευταίο τραγικό γεγονός στο 
Λούσιο, δημιούργησε  αναίτια φυσιοφοβία  και δαιμονοποίηση της Φύσης. 
 Η πολύ προσεκτική ανακοίνωση και η στάση των διασωθέντων έβαλε πραγματικό φραγμό στο 
ανεξέλεγκτο παιχνίδι των εντυπώσεων και στον ανταγωνισμό της θεαματικότητας  των γυάλινων καναλιών και 
δημιούργησε την πρώτη ομαδική πράξη αντίστασης πολιτών απέναντι στις τηλεδίκες και στον  τηλεοπτικό 
κανιβαλισμό. 
 Οι  Πολιτιστικές Διαδρομές   θα πραγματοποιήσουν πεζοπορική – πολιτιστική εκδρομή το Σάββατο 16 
Ιουνίου στο φαράγγι του Λούσιου. Μέσα από παλιά λιθόστρωτα και μονοπάτια θα επισκεφθούμε  το 
Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας, τα ιστορικά μοναστήρια Φιλοσόφου και Προδρόμου, καθώς και το 
Ασκληπιείο της αρχαίας Γόρτυνας, σε μια προσπάθεια αποδαιμονοποίησης μιάς από τις ομορφότερες και 
σημαντικότερες περιοχές  της Ελλάδας.  
 
Πεζοπορία στα μονοπάτια του Λούσιου.     
Σάββατο 16 Ιουνίου 
Αναχώρηση στις 7:15 π.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο). 
Άφιξη στη Δημητσάνα γύρω στις 10:30 π.μ.  Επίσκεψη του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης  και μέσω του 
παλιού λιθόστρωτου του μονοπατιού και ενός μικρού τμήματος ασφαλτόδρομου, άφιξη στη Νέα Μονή 
Φιλοσόφου. Μικρή ξενάγηση στην Παλαιά Μονή Φιλοσόφου (963 μ.Χ.) και στο ιστορικό Κρυφό Σχολειό. 
Από τον παλιό πεζόδρομο και το μονοπάτι θα συνεχίσουμε για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου και την Αρχαία 
Γόρτυνα. Φαγητό γύρω στις 4 το απόγευμα στη Δημητσάνα και αναχώρηση γύρω στις 6 για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: Παπούτσια και κάλτσες πεζοπορίας, σακίδιο, παγούρι και ψάθα.  
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και των στάσεων στο φαράγγι απαγορεύεται το κάπνισμα. 
Τιμή 11 € (παιδιά 7 €). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πορτραίτο το Γιαννούλη Χαλεπά. Χαρακτικό του ζωγράφου Γιώργη Βαρλάμου. 
 
Γιαννούλης Χαλεπάς στην Εθνική Γλυπτοθήκη (Πάρκο Γουδή). 
Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 6:30 μ.μ. 
Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 6:30 μ.μ. 
Άξιος απόγονος ενός Φειδία, για πολλούς ο σημαντικότερος Έλληνας γλύπτης της νεώτερης ιστορίας μας, 
αλλά και τραγική μορφή, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, έγινε εν ζωή λαϊκός θρύλος. 
Στη  μεγάλη αναδρομική έκθεση θα έχουμε την  ευκαιρία να θαυμάσουμε 95 γλυπτά και 120 σχέδια. 
Για το έργο και την πολυτάραχη ζωή του μεγάλου ΄Έλληνα καλλιτέχνη θα μας μιλήσει η κριτικός και 
ιστορικός τέχνης κ. Αθηνά  Σχινά. 
Τιμή εισόδου 3 € (αντί των 6 €), για τα παιδιά ελεύθερη είσοδος. 
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
 
Στην Ύδρα του Παναγιώτη Τέτση με πανσέληνο (πεζοπορική). 
Σάββατο - Κυριακή  30  Ιουνίου – 1  Ιουλίου 
Στη γενέθλια γη του μεγάλου μας ζωγράφου θα έχουμε την ευκαιρία, πέραν των πεζοποριών στο νησί,  
να  απολαύσουμε και τις υπέροχες Ύδρες του στη μεγάλη έκθεση που οργανώνει ο Δήμος της Ύδρας στο 
Αρχοντικό  του Παύλου Κουντουριώτη. 
Στην επίσκεψή μας στο χώρο της έκθεσης ενδέχεται να μας ξεναγήσει – μυήσει στο χρώμα αλλά και στο φως – 
ιδέα της Ύδρας ο ίδιος ο Παναγιώτης Τέτσης. 
Η διανυκτέρευση θα γίνει κάτω από το λαμπερό φεγγάρι στην αμμουδιά του  Αγίου Νικολάου. 
Αναχώρηση από τον Πειραιά στις 9:30 π.μ. του Σαββάτου. Αναχώρηση από την Ύδρα στις 17:50 της Κυριακής 
Το ταξίδι διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, παγούρι, μαγιό, υπνόσακος, υπόστρωμα και .... 
φυσιολατρική διάθεση. 
Η Τιμή των 31 € περιλαμβάνει τα εισιτήρια  του catamaran. Ο ύπνος στην παραλία είναι 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. 


