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«ÓÐÇËÉΑ ÉÈΑΚÇÓÉΟÕ - ΑÓÕËΟ ÌΟÕÓÙÍ»
Αγαπητοί συνορειβάτες
Σε λίγο που θα καλοκαιριάσει και φτιάξει ο καιρός,
τα καταφύγια θα ξανανοίξουν και η επισκεψιμότητα
στον ¼λυμπο θα βρει το γνώριμο ρυθμό της. Îεκινώντας
την ανάβαση από την «Γκορτσιά» μετά τη θέση «Μπάρμπα» συναντάμε την τσιμεντένια δεξαμενή απ´ όπου με
αριστερή κατεύθυνση σε 10’ λεπτά βρισκόμαστε στη
«Σπηλιά του Éθακήσιου» που ο ζωγράφος Âασίλης Éθακήσιος (πραγματικό επώνυμο Γεωργανάς) είχε βαφτίσει
«Ασυλο των Μουσών». Δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθεί κάτι για τον Éθακήσιο και την αγάπη του για τον ¼λυμπο, αφού οι πληροφορίες που μπορεί ν´ αντλήσει κανείς από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές είναι πολλές
και πλούσιες. Στη μελέτη του Απ. Τσακούμη «Âασίλειος
Éθακήσιος - Ο Æωγράφος του Ολύμπου», Δήμος Λιτοχώρου 1994, που μπόρεσα να εντοπίσω στην οικολογική βιβλιοθήκη «Ευώνυμος» στο Θησείο, περιγράφεται με λεπτομέρεια η ζωγραφική του δραστηριότητα μαζί και οι
ανταποκρίσεις του «Γράμματα από τον ¼λυμπο» στο
περιοδικό «Εκδρομικά ×ρονικά» όπου τον Éούλιο του
1934 δημοσιεύθηκαν οι αναρριχήσεις του Comici και
της Escher με συνοδό τον Κάκαλο. Είναι χαρακτηριστικό
το σχόλιο του Γ. Κοντογιάννη στο βιβλίο του «Ορειάδες
– Οι Íύμφες των Âουνών», É. Μακρής 1963, «…Ο Éθακήσιος υπήρξε η ζωντανή προπαγάνδα του Ολύμπου…».
Σήμερα, ο επισκέπτης που θέλει να γνωρίσει τη σπηλιά
αποκομίζει μια εικόνα εγκατάλειψης. Τίποτα δεν μαρτυρά το παρελθόν της αίγλης του «Ασύλου των Μουσών»
με τους αναρίθμητους επισκέπτες δημοσιογράφους,
καλλιτέχνες, καθηγητές, βοτανολόγους, πρέσβεις, πρυτάνεις κ.α. που πέρασαν και φιλοξενήθηκαν στο «σπιτικό» του Éθακήσιου. Πολυκαιρισμένες σκουριασμένες ταμπέλλες στη διαδρομή, ένα χορταριασμένο μνήμα και
αποκαúδια στο κέντρο της σπηλιάς μαρτυρούν τη «λήθη» και την «ευκολία» του σημερινού «ορειβάτη»-περαστικού για μια βολική διανυκτέρευση παρά τη βελτίω-

ση της τεχνολογίας του ορειβατικού ρουχισμού και εξοπλισμού και τη ρητή απαγόρευση του Öορέα Διαχείρισης Ολύμπου για «άναμμα φωτιάς και κατασκήνωση
στην ύπαιθρο». Πριν 12 χρόνια που πρωτοανέβηκα στον
¼λυμπο είχα προλάβει να δώ απομεινάρια της ζωγραφιάς του Απόλλωνα με τις Μούσες στο βράχο της σπηλιάς που λίγο αργότερα εξαφανίστηκαν από την κάπνα.
Στην περίοδο του Γ´ ΚΠΣ χρηματοδοτήθηκαν έργα
για ανακαίνιση καταφυγίων και μοναστηριών στον ¼λυμπο χωρίς όμως να ενδιαφερθεί κανείς για μια έστω
στοιχειώδη συντήρηση-ανακαίνιση της Σπηλιάς του Éθακήσιου. ×ωρίς γκρίνιες και αφορισμούς αλλά με θετική
προσέγγιση για κατάθεση μιας πρότασης πιστεύω πως
με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του καταφυγίου στην
Πετρόστρουγκα (κάτι που είχε προφητικά προβλέψει ο
Éθακήσιος, βλέπε σελ. 97 βιβλίου Τσακούμη) μπορεί να
εγκατασταθεί εκεί ένα καλλιτεχνικό συνεργείο με τη
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθαρισμό και απεικόνιση
στο βράχο της σπηλιάς του γνωστού θέματος «Ο Απόλλων με τις Μούσες» είτε από παλιές φωτογραφίες αρχείου είτε έστω από μια κλασική αναπαράσταση όπως
αυτή στη Âικιπαίδεια (http://el.wikipedia.org/, αναζήτηση

Θέλετε να περάσετε μια μέρα ξεγνοισιάς όπου θα αποβάλετε το άγχος και την πίεσηπου διακατέχουν τον άνθρωπο της εποχής που ζούμε; Δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε το
Adventure Mountain Park στην ορεινή Κυπερούντα, το οποίο είναι κτισμένο μέσα στη
φύση, προσφέροντας κέντρο ψυχαγωγίας, αθλητικών δραστηριοτήτων και εστιατόριο. Θα
σας χαρίσει την ξεκούραση, την ηρεμία και την ανακούφιση στο βλέμμα σε αντίθεση με την
ένταση των πόλεων και τους θορύβους.
Το αθλητικό κέντρο βρίσκεται στο ορεινό χωριό Κυπερούντα, σε υψόμετρο 1.350 μέτρα.
Απέχει 45χλμ. από την πόλη της Λεμεσού και 60χλμ. από την Λευκωσία.
Ο πολυχώρος διαθέτει:
• Αναρρίχηση
• Καφεστιατόριο
• Ice skating
• Conference room
• Paintball
• Ομαδικό παιχνίδι στρατηγικής στο δάσος
• Διοργανώνουμε πεζοπορίες στα μονοπάτια της περιοχής του Τροοόδους
Τηλ.: 00357 97772177, 00357 99674126
e-mail: george@adventuremountainpark.com • website: www.adventuremountainpark.com
Υπεύθυνος: Γεώργιος Ροσίδης
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«ΜΟΥΣΕΣ») του Baldassarre Peruzzi από τον 16ο αιώνα.
Αν πάλι η πολιτεία με τις αρμόδιες αρχές παραμείνει
αδιάφορη σ´ αυτή την πρόταση, τότε νομίζω πως είναι
υποχρέωση της ορειβατικής και οικολογικής οικογένειας να πάρει την πρωτοβουλία αυτής της παρέμβασης
με ίδια μέσα. Αξίζει μια καλύτερη μεταχείριση η μνήμη
του Âασίλη Éθακήσιου.
Ç επιστολή αυτή διαβιβάστηκε επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Περιφέρεια Κεντρ.
Μακεδονίας, στη Íομαρχία Πιερίας, στο Δήμο Λιτοχώρου, στο Öορέα Διαχείρισης Ολύμπου, στον ΕΟΣ
Λιτοχώρου, στην ΕΟΟΑ και στην Ομάδα εθελοντικής
Δράσης Í. Πιερίας «Ο Τόπος μου».
ÃéÜííçòÐáðáìé÷áÞë,ÄñïìÝáò–ÏñåéâÜôçò
ÌÝëïòÅ.Ï.Ó.Á÷áñíþí

O Ε.Ο.Σ. Αχαρνών το Πάσχα 1-7 Απριλίου πραγματοποίησε ανάβαση στα βουνά και τα μονοπάτια
της Κύπρου. Μαζί του οι φίλοι του Ορειβατικού Κύπρου και το αθλητικό κέντρο Adventure Mountain
Park το οποίο φιλοξένησε την ομάδα και την οδήγησε στα απίθανα μονοπάτια της φύσης.
O Ε.Ο.Σ. Αχαρνών τους ευχαριστεί για την βοήθεια και την φιλοξενία που τους παρείχε αυτές τις
ημέρες, καθώς και για τη χαρά που τους έδωσε και τους συμπεριέλαβε σαν Σύλλογο στα καθιερωμένα, παραδοσιακά παιχνίδια στην πλατεία του χωριού τους, τη Κυπερούντα.
Το Adventure Mountain Park είναι ο χώρος που παρέχει όλες τις προδιαγραφές για κάποιον ορειβάτη ή Ορειβατικό Σύλλογο που θέλει να γνωρίσει την φύση και τα μονοπάτια της Μεγαλονήσου.

