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Ακολουθώντας κι εμείς τον κύκλο 
των μαθητών, βρισκόμαστε λίγο 
πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 
2012-2013. Εκμεταλλευόμαστε 
τις διακοπές του Πάσχα, αλλά και 
του καλοκαιριού, για να προτείνουμε 
ξεχασμένα παλιά παιχνίδια που μας 

γεμίζουν χαρά όταν βλέπουμε να 
παίζονται σήμερα, επειδή, από τη 
μια καταλαβαίνουμε την υγιή λει-
τουργία της ομάδας που τα παίζει, 
κι από την άλλη θυμόμαστε τα νιάτα 
μας. Δοκιμάστε να τα προτείνετε σε 
παιδιά και εγγόνια. Σ’ αυτό το τεύ-

χος θα βρείτε ακόμα το ημερολόγιο 
της εκδρομής μας στην Πιερία με 
το ζόρικο μονοπάτι του Ολύμπου 
(Πριόνια-Λιτόχωρο) καθώς και 
τις δράσεις μέχρι τον Ιούνιο του 
2013. 

‘Αννα Κ-Μ

Με το παιχνίδι δοκιμάζομαι
και δοκιμάζω τη ζωή
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Σ αυτό το τεύχος μας, ο λόγος για 
το παιχνίδι. Αυτό το μαγικό κόσμο 
τον οποίο ανακαλύπτουμε μόλις 

γεννιόμαστε και που οι αναμνήσεις του 
μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Το 
παιχνίδι είναι ταυτισμένο με την παιδική 
ηλικία, αν και ως ενήλικες εξακολου-
θούμε να παίζουμε π.χ. χαρτιά, τάβλι, 
σκάκι, επιτραπέζια, μοντελισμό  ακόμα 
και μπάλα. 

Το παιχνίδι για το παιδί είναι ανάγκη. 
Πέρα από τη χαρά το προετοιμάζει για 
την υπόλοιπη ζωή του, για τη συναι-
σθηματική, σωματική και πνευματι-
κή του ανάπτυξη. Τα αγόρια, παίζοντας 
με στρατιωτάκια, αυτοκίνητα, μπάλες, 
ποδήλατα, τρένα κι αεροπλάνα, ανι-
χνεύουν τον κόσμο των αρσενικών. 
Τα κορίτσια παίζοντας με τις κούκλες, 
τα κουκλόσπιτα, τις μικρές κουζίνες 
και τα σερβίτσια, προετοιμάζονται για το 
ρόλο της μητέρας και της οικοδέσποι-
νας. Βέβαια οι σημερινές κούκλες που 
θυμίζουν top models προωθούν μια 
αστραφτερή εκδοχή της σύγχρονης γυ-
ναίκας, στην οποία θέλουν να μοιάσουν 
τα κοριτσάκια. 

Το παιχνίδι-αντικείμενο, το άθυρμα 
(αθύρω = παίζω), κουβαλά έντονο συ-
ναισθηματικό φορτίο. Κρατά συ-
ντροφιά σε ώρες μοναξιάς, είναι 
αποδέκτης εκμυστηρεύσεων και 
παραπόνων αλλά και συναισθη-
μάτων θυμού κι επιθετικότητας. 
Πόσες φορές δεν καταφύγαμε 
στο αγαπημένο μας αρκουδάκι 
για να του πούμε τον πόνο μας 
ή για να το δείρουμε.

 Το παιχνίδι αναμιγνύει το πραγ-
ματικό με το φανταστικό και είναι 
μεγάλο προνόμιο των παιδιών να 
περνούν με ευκολία από το ένα 
στο άλλο. Αυτό το ξεγλίστρημα 

στο φανταστικό είναι και η πρώτη θητεία 
στην ελευθερία. Κάθε τι μπορεί να γίνει 
παιχνίδι στα χέρια του παιδιού μια και 
το παιδί έχει την ικανότητα να επινοεί, 
να εφευρίσκει, να φαντάζεται. 

Πολλά παιχνίδια παρέμειναν ίδια μέχρι 
τις μέρες μας, όπως οι κουδουνίστρες 
από ξύλο, δέρμα, ασήμι, πηλό, πλεγμένο 
άχυρο κ.ά. Τα παιδιά των Αιγυπτίων, των 
Ελλήνων και των Ρωμαίων έπαιζαν με 
κούκλες, σβούρες και ζωάκια πάνω σε 
ρόδες. Βότσαλα τα γύριζαν σαν σβούρες 
σε πολλά μέρη της υφηλίου. Οι μπάλες 

αρχικά φτιάχνονταν από άχυρο, δέρμα 
ή ύφασμα. Το καουτσούκ κι έπειτα το 
πλαστικό τις έκαναν να αναπηδούν. Βό-
λοι από τη λίθινη εποχή βρέθηκαν στην 
Αυστρία και υπάρχουν ενδείξεις ότι και 
οι Ρωμαίοι έπαιζαν μ’ αυτούς.

Αν και οι Φοίνικες εμπορεύονταν 
παιχνίδια από το 1.000 π.Χ., το 

σύγχρονο εμπόριο παιχνι-
διών στην Ευρώπη ξε-

κινάει το Μεσαίωνα 
στην περιοχή της 
Νυρεμβέργης της 
Γερμανίας. 
Εκεί συντεχνίες 
βιοτεχνών έφτια-
χναν μινιατούρες 
που πουλούσαν 
σε περαστικούς 

εμπόρους.

Κούκλες κατασκευάζονταν από ξύλο, 
ύφασμα, δέρμα, πηλό, πορσελάνη, κερί 
κ. ά. πολύ πριν εμφανιστούν η Barbie και 
η Sindy που αντανακλούν άλλωστε την 
καταναλωτική μανία του 20ού αιώνα. Τη 
δεκαετία του ’50 εμφανίστηκε στις ΗΠΑ 
ως κούκλος γι’ αγόρια ο GI Joe και γρή-
γορα ακολούθησε ο Action Man στην 
Αγγλία και στις μέρες μας ο Spiderman 

κι ο Max Steel. Στο Μεσαίωνα ήταν 
της μόδας οι ιππότες στ’ άλογα με 
τα σπαθιά στον αέρα, προάγγελοι 
για τα μολυβένια στρατιωτάκια, 
πιστά αντίγραφα των Ρωμαίων, 
Βρετανών, Αμερικανών κ. ά. 
αποικιοκρατών.

Από εύπορους αριστοκράτες της 
Γερμανίας προήλθαν τα κουκλό-
σπιτα. Τον 18ο αιώνα εμφανίστη-
καν τα μηχανικά παιχνίδια κι έναν 
αιώνα αργότερα ο Thomas Edison 
εφηύρε την ομιλούσα κούκλα. Τα 
παιχνίδια επηρέασαν ζωγράφους 

ΠΕΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Ο ΛΟΓΟΣ

Το Παιχνίδι ως Αντικείμενο
Από την Μπετίνα Βρανά

Τσίγκινη, λιθόγραφη, κουρδιστή λιμουζίνα, 
δεκαετίας του ’20 από την προσωπική συλ-
λογή του Χρήστου Μπουλώτη

Παιδική ραπτομηχανή της δεκαετίας του ΄50 από τη Γερμανία
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και μουσικούς. Πολλά απ’ αυτά που 
ζωντανεύουν στον «Καρυοθραύστη» 
του Τσαϊκόφσκι μοιάζουν με τις παρα-
δοσιακές κούκλες και μαριονέτες της 
Γερμανίας και της Ρωσίας εκείνης της 
εποχής.

Το 1840 εμφανίστηκαν τα μεταλλικά 
παιχνίδια και το 1850 οι λιθογραφίες 
πάνω σ’ αυτά. Έτσι όμορφες κουρδι-
στές φιγούρες υπήρξαν οι πρόδρομοι 
των παιχνιδιών με μπαταρία και των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών. Αρχές του 20ού 
αιώνα φάνηκαν τα τουβλάκια σε γεωμε-
τρικά σχήματα καθώς και τα «μεκανό» 
διότι τ’ αγόρια «έπρεπε» να μάθουν τις 
βασικές αρχές της μηχανικής. Αργότερα 
αντικαταστάθηκαν από τα πλαστικά Lego 
και K’nex.
 
Την ίδια εποχή, ο Πρόεδρος Theodore 
(Teddy) Roosevelt, αρνήθηκε να πυρο-
βολήσει ένα μωρό αρκουδάκι που βρήκε 
στο κυνήγι. Ο τύπος πρόβαλε το συμβάν 
που ενέπνευσε τους παιχνιδοποιούς κι 
έτσι γεννήθηκε ο Teddy bear.

Από το 1930 και μετά εμφανίστηκαν τα 
πλαστικά παιχνίδια για μωρά και αμέ-
σως μετά τα απλά, καλοσχεδιασμένα 
πλαστικά παιχνίδια για την προσχολική 
ηλικία. Από κει και πέρα η βιομηχανία 
των παιχνιδιών υιοθέτησε τα σύγχρονα 
υλικά και τη σύγχρονη τεχνολογία (βλέ-
πε Gameboy) και μετέφερε τη βάση της 
στην Κίνα.

Η ιστορία των παιχνιδιών είναι θέμα 
ανεξάντλητο και η μελέτη της αποκα-
λύπτει επίσης την ιστορία των υλικών, 
του design, της κατασκευής, της πα-
ραγωγής, των νέων τεχνολογιών και 
του marketing. Αποκαλύπτει επίσης 
τις αντιλήψεις και τις κουλτούρες των 
λαών. Όπως όμως και να ‘χει το πράγμα, 
τα παιδιά παντού και πάντα θα εξακο-
λουθήσουν να παίζουν. 

Αν ο δρόμος σας βγάλει στο εξωτερι-
κό, επισκεφθείτε τα Μουσεία Παιχνι-
διών: Spielzeugmuseum, Nuremberg, 
Bethnal Green Museum of Childhood, 
London, Μουσείο Παιχνιδιού στο Μόναχο, 
Prague     Castle    Museum,  Μουσείο  Παιχνι-
διού στην Κωνσταντινούπολη, Museum of 
Childhood, Edinburgh κ. ά.

Συλλεκτικές κάρτες της φίρμας Liebig που κυκλοφόρησαν το 1900 
και δείχνουν τα στάδια κατασκευής σε βιοτεχνία κούκλας
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χέρια ψηλά. Τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν 
μια γραμμή και περνούν κάτω από τα 
χέρια. Τον τελευταίο τον σταματούν οι 
«μάνες» και τον ρωτούν: «Τι θέλεις ήλιο 
ή φεγγάρι;» Ανάλογα με την απάντηση 
πηγαίνουν πίσω από την αντίστοιχη 
«μάνα».  Έτσι σιγά –σιγά δημιουργού-
νται δυο σειρές πίσω από κάθε «μάνα». 
Όταν περάσει και το τελευταίο παιδί, οι 
δυο αντίπαλες σειρές πιάνονται από 
τη μέση, οι «μάνες» από τα χέρια, και 
τραβούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, 
μέχρι να επικρατήσει «να πάρει» η μία 
σειρά την άλλη. Συνήθως πέφτουν όλοι 
κάτω γελώντας. 

-  Η Τυφλόμυγα. Ένας από την ομάδα 
κλείνει τα μάτια μ’ ένα μαντίλι, είναι «η τυ-
φλόμυγα», και προσπαθεί να πιάσει ένα 
από τα υπόλοιπα παιδιά μέσα σε οριοθε-
τημένο χώρο. Όταν το πιάσει, προσπαθεί 
ψηλαφιστά να καταλάβει ποιος είναι. Αν 
το βρει, ο πιασμένος γίνεται τυφλόμυγα. 
Διαφορετικά τυφλόμυγα μένει η ίδια.
- Το δαχτυλίδι. Τα παιδιά κάθονται σε 
κύκλο έχοντας ο καθένας ενωμένες τις 
παλάμες του. Η «μάνα» κρατά ανάμεσα 
στα δικά της χέρια ένα «δαχτυλίδι» ή 

άλλο αντικείμενο. Λέγοντας τραγουδι-
στά «πού ν’ το, πού ν’ το, το δαχτυλίδι, 
ψάξε – ψάξε δεν θα το βρεις», περνάει 
τα χέρια της ανάμεσα στις παλάμες των 
παιδιών. Σε κάποιο αφήνει το δαχτυλίδι 
κρυφά.  Τα υπόλοιπα με τη σειρά προ-
σπαθούν να μαντέψουν, ποιος το έχει. 
Όταν βρεθεί, αυτός γίνεται «μάνα».

- Τα Αγάλματα ή Στρατιωτάκια ακούνη-
τα, αμίλητα, αγέλαστα.  Ένας τα φυλάει. 
Οι υπόλοιποι, σε απόσταση πίσω του, 
προσπαθούν να τον αγγίξουν για να τα 
ξαναφυλάει. Αυτός που τα φυλάει λέει τη 
φράση: «Στρατιωτάκια ακούνητα, αμί-
λητα, αγέλαστα», και γυρίζει απότομα. 
Αυτά πρέπει να μείνουν ακούνητα σε 
διάφορες στάσεις. Όποιος κουνηθεί ή 
γελάσει, χάνει και τα φυλάει.

- Το κουτσό. Κυρίως κοριτσίστικο παι-
χνίδι. Σε ζωγραφισμένα πλαίσια στο 
έδαφος π.χ. συνεχόμενα και αριθμημέ-
να ορθογώνια, τα κορίτσια ξεκινώντας 
από το 1  ρίχνουν μια πέτρα χωρίς να 
ακουμπήσει σε γραμμή. Μετά πηδώντας  
στο ένα πόδι κλοτσούν την πέτρα για να 
πάει στο επόμενο πλαίσιο χωρίς να πα-

Με το πέρασμα των εποχών όλα αλλά-
ζουν,  τα παιχνίδια δεν θα μπορούσαν  να 
αποτελούν εξαίρεση. Συχνά θεωρούμε 
τα παλιά ομαδικά παιχνίδια χαμένους 
παραδείσους. Ωστόσο και τότε έκρυβαν 
σκοτεινές πτυχές, άσκηση βίας, εξουσί-
ας, αποκλεισμού, εμπαιγμού κ. ά. Τότε 
όπως και τώρα, πιο παθητικά ήταν τα 
παιχνίδια των κοριτσιών, πιο άγρια και 
επιθετικά, των αγοριών.

Στις δεκαετίες του ‘50-‘70  ακόμη και στις 
αστικές περιοχές υπήρχαν ελεύθεροι 
χώροι (αλάνες), όπου τα παιδιά εφεύ-
ρισκαν ομαδικά και ατομικά παιχνίδια. 
Σήμερα η συρρίκνωση της γειτονιάς, η 
ανυπαρξία ελεύθερων χώρων, η υπερ-
προστασία από τους γονείς, η έμφαση 
στα μαθήματα, δεν δημιουργούν τις προ-
ϋποθέσεις  για ομαδικά παιχνίδια στο 
ύπαιθρο. Άλλη εποχή, άλλα παιχνίδια.

Περιγράφουμε πιο κάτω κάποια από τα 
γνωστότερα ομαδικά παιχνίδια υπαί-
θρου για να τα γνωρίσουν οι μικροί και 
να τα θυμηθούν οι μεγάλοι.

- Το Κρυφτό. Επιλέγεται εκείνος που θα 
τα φυλάει, δηλαδή θα κλείσει τα μάτια 
και θα μετρήσει π.χ. ως το 20, μένοντας 
σε κάποιο σταθερό σημείο, π.χ. έναν τοί-
χο. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να κρυφτούν 
πριν τελειώσει το μέτρημα. Αυτός που 
τα φιλάει μόλις τελειώσει το μέτρημα θα 
πει: «Φτου και βγαίνω, κρυμμένος κι 
άκρυφτος» και ψάχνει. Όταν βρει ένα 
παιδί, τρέχει στο σημείο που τα φύλαγε 
και λέει: «Φτου + το όνομα του παιδιού». 
Συγχρόνως τρέχει προς τον τοίχο κι αυ-
τός που ήταν κρυμμένος. Αν τον προλά-
βει και φτύσει πρώτος δεν θεωρείται 
χαμένος. Αν ο τελευταίος κρυμμένος 
προλάβει αυτόν που τα φυλάει, κάνει 
«φτου ξελεφτερία» για όλους, οπότε τα 
ξαναφυλάει ο ίδιος. Διαφορετικά, τα φυ-
λάει αυτός που βρέθηκε πρώτος.
- Περνά-περνά η μέλισσα. Δύο  παι-
διά, «οι μάνες» που παίρνουν ένα κρυφό 
όνομα π.χ. ήλιος και φεγγάρι,  πιάνουν τα 

Το Ομαδικό Παιχνίδι
Από την  Ειρήνη Ζαχαροδήμου

Κουκλίστικη κουζίνα με τα σχετικά σκεύη για την «εκμάθηση του νοικοκυριού»
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τήσει γραμμή ούτε η πέτρα, ούτε το πόδι 
τους, ούτε να κατεβάσουν το άλλο πόδι. 
Αν χάσουν έρχεται ο επόμενος. Κερδίζει 
ο πρώτος που θα φτάσει στο τελευταίο 
πλαίσιο.

Υπάρχουν πολλά ακόμη ομαδικά παιχνί-
δια νεότερα ή παλιά όπως το «Λύκε – 
λύκε είσαι εδώ;», «Αλάτι ψιλό, Αλάτι Χο-
ντρό», «Η Κολοκυθιά», «Η Αμπάριζα», 
«Η Μικρή Ελένη», «Η Πινακωτή», «Το 
Καλημέρα Βασιλιά με τα 12 Σπαθιά», παι-
χνίδια με βόλους (ή γκαζές), «Το Μπιζ», το 

Ευχαριστούμε τη συλλέκτρια παιχνιδιών 
Νίνα Καρακώστα για τη βοήθειά της.

σκοινάκι, «Η Μακριά Γαϊδούρα». κ.ο.κ. 
Υπάρχουν και  πολλά παιχνίδια με μπάλα. 
Πιο κάτω περιγράφουμε τα Μήλα.   

- Τα μήλα. Δύο παιδιά σε απόσταση 7-10 
μέτρων πετούν τη μπάλα στα υπόλοιπα 
που βρίσκονται ανάμεσά τους με σκοπό 
να τα χτυπήσουν και να βγουν από το 
παιχνίδι. Όταν τα μέσα παιδιά πιάνουν 
μια μπαλιά «μήλο»,  κερδίζουν «ζωές» 
δηλαδή μπορούν να ισοφαρίσουν ένα 
χτύπημα χάνοντας το «μήλο» ή τα μήλα, 
αλλά μένουν στο παιχνίδι. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• «Με το βλέμμα των παιχνιδιών», Χρή-
στος  Μπουλώτης, Εκδόσεις POLARIS, 
2012
• «The history of toys-From spinning 
tops to Robots», Deborah Jaffé, Sutton 
Publishing, 2006
• «Die größe Puppenwelt», Elke 
Dröscher, Harenberg 1984  (από αυτό 
είναι οι φωτογραφίες οι σχετικές με τις 
κούκλες)
• «Ομαδικά Παιδικά Παιχνίδια, το κυ-
νήγι του κρυμμένου θησαυρού των 
παιχνιδιών» επιμέλεια Σάκης Κουρου-
ζίδης, Μίνα Τοδούλου-Πολέμη, Παύλος 
Κοσμίδης, έκδοση 3ο Λύκειο Αχαρνών 
και Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 2000.

   Η Ηλέκτρα Κ. στην Παιδική Χαρά της Πεύκης το 1997

Ο Δημήτρης Κ. στην Παιδική 
Χαρά της Πεύκης το 1997

«Ιπποκρατική  
Ιατρική δια Μέσου 

των Αιώνων»

Με τον πιο πάνω τίτλο εγκαινιάστη-
κε στις 27/3 στο Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 
100, Κηφισιά, μια πολύ ενδιαφέρουσα 
Έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 
Ιουνίου 2013.  
Ώρες:  Τρίτη-Παρασκευή 9:00-14:30, 
             Σάββατο-Κυριακή 10:00-16:00.

29/5 Ειδική δωρεάν ξενάγηση για 
τους Φίλους (έως 25 μέλη) από τον 
καθηγητή κ. Στέφανο Γερουλάνο 
(βλέπε σελ. 8).

Είσοδος για το κοινό με το εισιτήριο 
του Μουσείου (ενήλικες 6, παιδιά 4 
€). Τις Κυριακές 19 και 26 Μαΐου στις 
11:00 π.μ., Ο καθηγητής κ. Στέφανος 
Γερουλάνος θα ξεναγήσει μικρές ομά-
δες. Λόγω περιορισμένου αριθμού οι 
ενδιαφερόμενοι  πρέπει να το δηλώ-
σουν στο 210 8086405.

Εκτίθενται  εκμαγεία αγαλμάτων, 
παλαίτυπα των γραπτών του Ιπποκρά-
τη, χειρουργικά εργαλεία, μετάλλια, 
εικόνες και άλλα.

Έμφαση δίνεται στα βότανα με απει-
κονίσεις Ιπποκρατικών και Διοσκουρι-
δικών φυτών της κ. Νίκης Γουλανδρή, 
και ελαιογραφίες φαρμακευτικών φυ-
τών 75 σύγχρονων νέων καλλιτεχνών. 

Η  Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα και τη 
συνδιοργάνωση ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ, του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΠ-
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΚΩ, και της 
ΜΚ ΑΕ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2.500 ΧΡΟΝΙΑ».

Με την υποστήριξη της Εθνικής 
Τράπεζας, της APIVITA, της GENESIS 
pharma, της Pharmathen, της 
UNESCO και των Εκδόσεων ΠΕΡΓΑ-
ΜΟΣ και ΜΙΛΗΤΟΣ.
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Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου
Ώρα 8:30 π.μ. αναχώρηση από Κηφισιά 
με ηλιόλουστη, ζεστή ημέρα για τη λίμνη 
Κάρλα.  Άνετο ταξίδι με γέλια, τα συνήθη 
κεράσματα. Εκεί συναντάμε τον κ. Σω-
τήρη Γκανάτσιο, ιδρυτή του ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. 
(Κέντρο Μελέτης Βοιβιήδας-Κάρλας) 
που μας ξενάγησε επιτόπου και στο χωριό 
Κανάλια στο Μουσείο  Λιμναίου Πολιτι-
σμού που στεγάζεται σε παλιό κινηματο-
γράφο με καλοστημένα εκθέματα.

Η λίμνη Κάρλα ή Βοιβιήδα (Φοίβη – 
Βοίβη) ή Κερκινίτις ή «Βάλτος» για 
τους ντόπιους πορεύτηκε μαζί με τους 
παραλίμνιους οικισμούς ανάμεσα στο 
μύθο και την πραγματικότητα.  Υμνήθη-
κε από τον Όμηρο, τον Πίνδαρο κ. ά. Το 
χειμώνα του 1954 είχαν μετρηθεί 430.000 
υδρόβια πτηνά, ο μεγαλύτερος αριθμός 
που έχει αναφερθεί ποτέ για ελληνικό 
υγρότοπο.  

Η αποξήρανσή της, που ολοκληρώθηκε 
το 1962 επέφερε ριζικές οικολογικές και 
κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στους 
παρακάρλιους οικισμούς με την ανα-
γκαστική μετατροπή της ασχολίας των 
ανθρώπων από αλιείς σε γεωργούς, 
δηλαδή την έντονη πτώση της υπόγει-
ας υδροφορίας, τη σημαντική απώλεια 
της παραλίμνιας χλωρίδας και πανίδας, 
τις έντονες κλιματικές μεταβολές κ. ά. 
Η ανασύσταση της λίμνης που έχει ήδη 
ξεκινήσει αναδεικνύει την ανάγκη της 
αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων. Γευτήκαμε νοστιμότατα εδέσμα-
τα στην πλατεία του χωριού Κανάλια και 
συνεχίσαμε  προς το Λιτόχωρο. 

Φτάσαμε το απογευματάκι. Τακτοποι-
ηθήκαμε στο ξενοδοχείο Olympus 
Mediterranean και συναντηθήκαμε για 
τον κύκλο γνωριμίας και ενημέρωσης. 
Γνωρίσαμε τον οδηγό βουνού κ. Βαγγέλη 
Παρούση που θα μας συνόδευε στο μεγάλο 
περπάτημα της επομένης στον Όλυμπο.  
Το βράδυ διερευνήσαμε την νυκτερινή 
του ζωή του Λιτόχωρου. 

Στο λεωφορείο, η οικο-ξεναγός κ. Θέ-
μις Νασοπούλου μας ενημέρωνε για τις 
μεγάλες  εναλλαγές του υψομέτρου, το 
μικροκλίμα και την ποικιλία της ζωής του 
Ολύμπου.  

Το 1937 κηρύχθηκε με νόμο Εθνικός 
Δρυμός και ο ΟΗΕ τον χαρακτήρισε «Δι-
ατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας 
Βιόσφαιρας». Είναι καταφύγιο για 312 
είδη θηλαστικών και φιλοξενεί 1.700 είδη 
φυτών, 108 είδη πτηνών, πολυάριθμων 
αμφίβιων, ερπετών και εντόμων.

Ο Βασίλης Ιθακήσιος ή Ζωγράφος του 
Ολύμπου πάτησε το 1913 για πρώτη φορά 
την κορυφή του Ολύμπου, την έδρα του 
νεφεληγερέτη πατέρα των θεών και των 
ανθρώπων Δία, τον Μύτικα (2.917 μ.), μαζί 
με τον Φρεντ Μπουασονά, Ελβετό διανο-
ούμενο και φωτογράφο και τον επίσης 
Ελβετό φιλέλληνα και ποιητή Ντάνιελ 
Μπο-Μποβί. 

Φτάσαμε στη θέση Πριόνια στα 1.100 μ. 
και εκεί χωριστήκαμε σε δύο ομάδες.
Α) Η μεγαλύτερη Ομάδα περπάτησε περί-
που μιάμιση ώρα στη χαράδρα του Ενιπέα 
μέχρι την παλαιά μονή του Αγίου Διονυσίου 
εν Ολύμπω, όπου ξεναγήθηκε.  
Κατόπιν πήρε το λεωφορείο για  την πα-
ραλία του Κορινού, τη λιμνοθάλασσα της 
Αλυκής Κίτρους κοντά στην Αρχαία Πύδ-
να με πολύ μεγάλη μονάδα εξόρυξης αλα-
τιού και διεθνούς σημασίας υγρότοπο και 
τον Μακρύγιαλο, όπου  βρίσκεται μία από 
τις σημαντικότερες μυδοκαλλιέργειες. Το 
γεύμα με θαλασσινές λιχουδιές έγινε σε 
«ανεβασμένη» διάθεση! 

Β)  Η άλλη ομάδα από 11 άτομα, με αρχηγό 
τον ικανότατο και έμπειρο Βαγγέλη Πα-
ρούση, ξεκίνησε αμέσως από τα Πριόνια 
για να διασχίσει τη Χαράδρα του Ενιπέα 
με κατάληξη το Λιτόχωρο.

Φαντασμαγορικό τοπίο με τις αγέρωχες 
θρυλικές βουνοκορφές, τοπίο αντιθέ-
σεων χρωμάτων, σκιών και φωτός. 
Τα ψηλόλιγνα πεύκα, οι λυγερόκορμες 

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της εκδρομής που τήρησε 
η Άννα Φωτεινού 

Πιερία-Όλυμπος 26-28 Οκτωβρίου 2012

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό, αναχωρή-
σαμε για το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο, το 
πιο ξακουστό βουνό της γης, πλούσιο σε 
μύθους, ιστορικές αναμνήσεις και ομορ-
φιές κάθε λογής. Είναι η Ελληνική Μυθο-
λογία που ακούγεται στις χαράδρες του 
όπως και στα σχολεία όλου του κόσμου 
που κάνει τους ανθρώπους να ανεβαί-
νουν με την φαντασία τους στο «Θρόνο 
του Δία».

Δίον Πιερίας, ψηφιδωτό
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οξιές, το ποτάμι, τα ξύλινα γεφύρια, οι 
καταρράκτες, οι λιμνούλες με διαυγέ-
στατο νερό, τα στρωμένα φύλλα στα μο-
νοπάτια με τα σκαλοπάτια από κορμούς, 
οι σπάνιες μαύρες  σαλαμάνδρες με τα 
κίτρινα σχέδια, στα όρια της φαντασίας, 
μας μάγεψαν. Τους σπάνιους για εμάς 
ήχους της υπέροχης φύσης διέκοπτε 
η φωνή του οδηγού Βαγγέλη να προ-
σέχουμε να μην κοιτάζουμε μόνο ψηλά 
για να μη γλιστρήσουμε... Και μετά την 
πρώτη μιάμιση ώρα άρχισε η βροχή! 
που δεν σταμάτησε μέχρι που φτάσαμε 
μουλιασμένοι στο Λιτόχωρο. Δεν μπο-
ρούσαμε να σταματήσουμε καθόλου. 
Κατεβαίναμε τη χαράδρα μέσα σε σύν-
νεφα, μυρωδιές βρεγμένων φύλλων 
με γέλια όμως, υποστήριξη όλων προς 
όλους, στα γλιστρήματα με περισσότε-
ρα γέλια. Συνολικά περπατούσαμε 7 ½  
ώρες. Φτάσαμε κατάκοποι, αλλά κανείς 
δεν μετανόησε γι’ αυτή την εμπειρία. 

Το βράδυ ζήσαμε ομαδικά και την εμπει-
ρία της μουσικής νυχτερινής ζωής του 
Λιτόχωρου.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου
Ώρα 9:30 π.μ. μετά το πρωϊνό (αρκετοί ξενυ-
χτισμένοι και κάποιοι «ημιανάπηροι» από 
την χθεσινή πεζοπορία) πήγαμε περπατώ-
ντας στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου. 
Το Λιτόχωρο, αν και χωρίς λιμάνι, έχει 
σημαντικότατη ναυτιλιακή ιστορία από 
τον 16ο αιώνα. Ξεναγηθήκαμε από τον κ. 
Νίκο Βλαχόπουλο, πρόεδρο και ιδρυτή 

του Μουσείου. Θαυμάσαμε ντοκουμέντα, 
λάβαρα, φωτογραφικό υλικό, και εξαιρετι-
κά ομοιώματα αυθεντικών σκαριών τριών 
χιλιετιών από τον μηχανολόγο Δημήτρη 
Μάρα, ερευνητή και μοντελίστα ξυλοναυ-
πηγικής.

Κατόπιν, εν μέσω ισχυρής βροχής, 
αφήσαμε το όμορφο Λιτόχωρο με κα-
τεύθυνση το Δίον. Η αρχαιολόγος και 
συνεργάτης του καθηγητή Δημήτρη Πα-
ντερμαλή κ. Διονυσία Τσίρου μας έκανε 
μία εξαιρετική ξενάγηση στο μουσείο και 

στον εντυπωσιακό και σημαντικό αρχαι-
ολογικό χώρο του Δίου.

Στη συνέχεια «ανάβαση», οδικώς αυτή 
τη φορά, στον γραφικό παραδοσιακό 
οικισμό Παλαιός Παντελεήμων για γεύ-
μα με τοπικές λιχουδιές σε εστιατόριο 
με εκπληκτική θέα τον Ολύμπο και την 
απέραντη παραλία της Πιερίας.

Επιστρέψαμε στην Κηφισιά γεμάτοι 
όμορφες εικόνες και αξέχαστες εμπει-
ρίες! 

 Η πολυπληθέστερη ομάδα (Α) που έκανε το μικρό περπάτημα 1 ½ ώρας, στη χαράδρα του Ενιπέα

Όλυμπος, Χαράδρα του Ενιπέα  Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω
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Tιμή τεύχους για τα μη μέλη των ΦΙΛΩΝ 1 €

8 Σαββατοκύριακο 20-21/4/13 
(βλέπε πιο πάνω) Θα βρείτε Βιβλία 2ο 
χέρι και καινούρια, είδη από φυσικές 
ύλες, βιολογικά προϊόντα, το «Μικρό 
Μοναστηράκι», Θεατρικά Δρώμενα, 
λαχνό, εγγραφή  μελών με 20% έκπτωση 
και πολλά άλλα…

8 Σάββατο 27/4 ώρα 11:00 π.μ.  
συνάντηση στο Δημαρχείο Διονύσου. 
Ξενάγηση στο Ανοιχτό Μουσείο Πα-
λαιάς Λατομικής Τέχνης (ανάπλαση 
παλαιών λατομείων μαρμάρου), από 
την γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα 
και την αρχιτέκτονα τοπίου Ασπασία 
Κουζούπη. 

8 Τρίτη 14/5 (η 2η, λόγω Πάσχα) 6:30-
8:30, συνάντηση στο Café Αμμωνίτες, 
Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά. 
Ενημέρωση για το Κέντρο Περίθαλψης 
Άγριων Ζώων-ΑΝΙΜΑ, από την ιδρύ-
τρια κ. Μαρία Γανωτή. 

8 Τετάρτη 29/5, ώρα 5:45, Kέντρο ΓΑΙΑ, 
ειδική ξενάγηση για τους Φίλους του 
Μουσείου στην Έκθεση «Ιπποκρατική 
Ιατρική διά μέσου των Αιώνων» από τον 
καθηγητή κ. Στέφανο Γερουλάνο. Συμ-
μετοχή μέχρι 25 άτομα-μέλη. ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΕΣ δηλώσεις στο 210 8083289.

8 Τρίτη 11/6, 7:30, συνάντηση στο Café 
Αμμωνίτες, ευχαριστήρια εκδήλωση 
για τους εθελοντές που δούλεψαν στο 
16ο Παζάρι. Τιμώμενος πάγκος «Το 
Μικρό Μοναστηράκι». Συμμετοχή της 
Χορωδίας της «Πύρνας». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, εκτός από το Παζάρι και τις Τρίτες,  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ 1. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έστω και αν είναι δωρεάν), στα τηλέφωνα: 210 8083289 και 210 8086405. Οι 
συμμετοχές ισχύουν με την καταβολή του αντιτίμου. 
Για τη δωρεάν είσοδο των Φίλων σε κρατικά Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους (πλην 2. 
Μουσείου Ακρόπολης) είναι απαραίτητη η ενημερωμένη ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η τακτοποίηση της συνδρομής (που για το 2013 παραμένει 50 € για 3. 
τα άτομα, 70 € για ζευγάρια και οικογένειες και 130 € για εταιρείες και φορείς.

IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.filoi-gnhm.gr

8 ΕΚΔΡΟΜΗ Οικοτουριστική 6-9/6,  
στη Νίσυρο, αεροπορικώς μέσω Κω.  
Κόστος περίπου 360 €.  
Κράτηση θέσεων με την καταβολή  
του 1/2 του αντιτίμου.


