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•   

  

Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 2003 από 
τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα  Βουνού 
για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλo  που παίζει 
το βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να 
υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την 
ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του. 
 
 
 

 ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/worldays/83#ixzz3JpKYcerf 

 

http://www.sansimera.gr/worldays/83


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

Ένα βουνό ή όρος είναι ένα γεωλογικό ύψωμα της 
επιφάνειας της γης πού ξεπερνά τα 300 μ.. 
Συνήθως το βουνό έχει μια αναγνωρίσιμη 
κορυφή. Τα βουνά καλύπτουν το 64% της Ασίας, 
το 36% της Βόρειας Αμερικής, το 25% της 
Ευρώπης, το 22% της Νότιας Αμερικής, το 17% της 
Αυστραλίας και το 3% της Αφρικής. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE


     

 

 

    Συνολικά η επιφάνεια της Γης καλύπτεται κατά 24% 
από ορεινούς όγκους. Το 10% του πληθυσμού της 
Γης ζει σε ορεινές περιοχές.  

    Οι περισσότεροι ποταμοί του κόσμου 
τροφοδοτούνται από ορεινές πηγές.  Περισσότερος 
από το μισό πληθυσμό της γης εξαρτάται από τα 
όρη για υδάτινους πόρους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82


    Κάποια από αυτά τα βουνά έχουν παγετώδεις 
λίμνες, που δημιουργούνται από την τήξη των 
παγετώνων. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι 
υπάρχουν 3000 παγετώδεις λίμνες στο 
Μπουτάν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD


     Τα ψηλότερα βουνά, αλλά και 
βουνά που βρίσκονται πιο κοντά 
στους πόλους της Γης, έχουν 
τμήματα που εισέρχονται σε πιο 
κρύα στρώματα της ατμόσφαιρας. 
Έτσι, αυτά τα βουνά είναι πιο 
επιρρεπή στη δημιουργία 
παγετώνων και στη διάβρωση μέσω 
παγετού. Τέτοιες διαδικασίες 
δημιουργούν τις χαρακτηριστικές 
κορυφογραμμές των βουνών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%B7


      Είδη βουνών 

      Τα βουνά μπορούν  να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Μερικά βουνά 
είναι ηφαίστεια και μπορούν να χαρακτηριστούν βασισμένα στο είδος της λάβας ή 
την ιστορία των εκρήξεών τους. Άλλα βουνά είναι σχηματισμένα από παγετώδεις 
διαδικασίες και μπορούν να χαρακτηριστούν με βάση τις μορφές παγετώνα.  

        



    Αντίθετα, οι σκανδιναβικές οροσειρές, που 
δημιουργήθηκαν πολύ παλαιότερα, έχουν πολύ πιο 
ήπιο ανάγλυφο και χαρακτηρίζονται ως οροσειρές 

σκανδιναβικού τύπου. 

 



    Τα περισσότερα, ωστόσο, οφείλουν τη 
δημιουργία τους στις ορογενετικές κινήσεις, δηλ. 
κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, οι οποίες 
έχουν ως συνέπεια την πτύχωση των ορίων τους. 
Ανάλογα με την εποχή που δημιουργήθηκαν οι 
πτυχώσεις αυτές διακρίνεται και η ηλικία των 
βουνών. Έτσι, με την πιο πρόσφατη Αλπική 
πτύχωση δημιουργήθηκαν οροσειρές όπως οι 
Άλπεις. Οι οροσειρές αυτές χαρακτηρίζονται από 
έντονο επιφανειακό ανάγλυφο και 
χαρακτηρίζονται ως οροσειρές αλπικού τύπου. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%84%CF%8D%CF%87%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%84%CF%8D%CF%87%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82


ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

 



 



                   ΟΛΥΜΠΟΣ 
    Τo ψηλότερο βουνό της Ελλάδας  
      Στη βάση του ημιαναρριχητικού μονοπατιού   

         που οδηγεί στην κορυφή του Μύτικα 

Ο Όλυμπος  είναι ένα βουνό με απίστευτη 
βιοποικιλλότητα, χλωρίδας και πανίδας, 
αφού είναι από τη μία τόσο κοντά στη 
Θαλάσσα, ενώ καλύπτει χάριν στο ύψος του 
όλες τις ζώνες βλάστησης από τα μεσογειακά 
φρύγανα μέχρι τα εκτεταμένα αλπικά 
λιβάδια. 



    Και όμως αυτό το βουνό πλεον απειλείται 
βάναυσα από ...διανοίξεις ασφαλτοδρόμων 
μέχρι τα 2.200μ! και μεσοπρόθεσμα με 
δημιουργία χιονοδρομικών ξενοδοχείων και 
λοιπών ¨αναπτυξιακών ¨ έργων. 



Danxia: Τα εξωπραγματικά 
πολύχρωμα βουνά στην Κίνα 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα εκπληκτικά πολύχρωμα βουνά στην Κίνα, που ονομάζονται «Danxia», 
βρίσκονται στο εθνικό πάρκο της Zhangye στην επαρχία Gansu.  

Η συγκέντρωση στρωματοποιημένων βράχων, οι τεκτονικές παραμορφώσεις 
και η διάβρωση, έχουν δημιουργήσει αυτούς τους σουρεαλιστικούς και 

εντυπωσιακά πολύχρωμους γεωλογικούς σχηματισμούς που είναι 
πραγματικά μοναδικοί, δίνοντας την εντύπωση ότι τα βουνά είναι 

κυριολεκτικά βαμμένα με πολλά χρώματα 



    Μεγαλοδύναμη ξετυλίγεται η αρμονική 
συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. Τα 
βουνά απλώνουν απεριόριστα την εξουσία 
της πολυσήμαντης σιωπής τους. 

 



 

Κάτω από την κρυστάλλινη διαύγεια του κατάστερου 
ουρανού και τις επιβλητικές κορφές των βουνών, 
πλάθεται και ζυμώνεται ο λαϊκός πολιτισμός, η ποίηση 
και η μουσική του λαού, η καλλιτεχνική του 
βιολειτουργικότητα. 



Ήσυχα πούνε τα βουνά, ήσυχοι πούνε οι λόγκοι. 
  
Δεν καρτερούνε θάνατο, γεράματα δεν έχουν,  
μόν' καρτερούν την άνοιξη, το Μάη, το 
καλοκαίρι,  
να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν οι 
βλαχοπούλες,  
ν' ακούσουν τα βλαχόπουλα λαλώντας τη 
φλογέρα, βόσκοντας τα κοπάδια τους με τα 
χοντρά κουδούνια. 



    

 

 

 

   Τα αιωνόβια δέντρα ανεβαίνουν ψηλόκορμα 
από τα δυνατά σπλάχνα της γης, ορθώνοντας 
το κορμί τους στέρεο και ακατάλυτο στα 
μαστιγώματα της μπόρας και του χιονιού 



 

     

 Η αιώνια  δροσερότητα του ελληνικού πνεύματος, λέγει ο Hegel,           
ξεκινάει από την ελληνική φύση. 
 Ο Πάνας ήταν θεός των δασών και των βουνών και προστάτης των 
βοσκών. Διέτρεχε τα βουνά και τα λαγκάδια, παίζοντας τον αυλό 
που εφεύρε ο ίδιος.  



Τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων, τον Δία, η ελληνική φαντασία τον τοποθέτησε πάνω στον Όλυμπο, στο ψηλότερο βου 
     

            Τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων, το Δία, η ελληνική 
φαντασία τον τοποθέτησε πάνω στον Όλυμπο, στο ψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας. 

 



         Τα βουνά γίνονται στα χείλη του 
λαού μέσα, για να εκφράσει τους 
καημούς και τους πόθους του, τις 
χαρές και τους πόνους του, τις 
λαχτάρες και τις απαντοχές του. 

       Είτε εγκωμιάζει ηρωικά κατορθώματα 
είτε μοιρολογεί το χαμό των κλεφτών 
είτε τραγουδάει τον έρωτα και τη ζωή 
είτε χορεύει στο γάμο και στο 
πανηγύρι, ο ποιητής Λαός έχει 
μπροστά του την αιώνια λυγεράδα των 
βουνών: 

  

           



Βελούχια μου παράμορφα κι οξυές ζωγραφισμένες, 

          λειώστε τα χιόνια γρήγορα να χορταριάσει ο 

τόπος, 

          ν’ ανοίξει ο γαύρος και η οξυά, να ισκιώσουν 

τα λημέρια, 

          να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, λαλώντας τις 

φλογέρες. 



Η ψυχή του λαού, περήφανη σαν τα βουνά, νιώθει άβολα στους κάμπους. Μέσα στις 
αγκαλιές των βουνών βρίσκει τον καλύτερο και δημιουργικότερο εαυτό της, την 
ποιητικότερη και λυρικότερη έκφρασή της, τον μουσικότερο κελαϊδισμό της, την πιο 
γνήσια άνθιση των αισθημάτων της, την αληθινότερη γλώσσα της, τον χορευτικότερο 
κυματισμό της. «Τα χιόνια και τα κρούσταλλα, που φέρνουν το χειμώνα, τα ντέρτια και τα 
βάσανα, που φέρνουν τα μαράζια», όλα αυτά ξεχνιούνται μπροστά στη φλογερή 
επιθυμία να ανεβεί στα βουνά για ν’ ακούσει τη λαλιά της πέρδικας, το λυπητερό 
τραγούδι της τρυγόνας, τη συμφωνία του δάσους: 

  
 
Θέλω ν’ ανέβω σε βουνά, σ’ ένα μαρμαροβούνι, 
να βρω μια πέτρα ριζιμιά, να σταυρωθώ, να κάτσω, 
ν’ αφουγκραστώ την πέρδικα, την αηδονολαλούσα 

. 



    
 
    Από μια απάντηση του Αρχηγού των 

Ινδιάνων Σιατλ το 1854 
       
 
 
"...Η απληστία τους (των ανθρώπων) θα 

καταβροχθίσει την γη και δεν θα 
αφήσει πίσω της παρά μια έρημο. Δεν 
υπάρχει ένα ειρηνικό μέρος στις πόλεις 
των λευκών ανθρώπων. 

       Δεν υπάρχει τόπος όπου μπορείς να 
ακούσεις τα φύλλα που 
αναπτύσσονται την άνοιξη ή το 
θρόισμα των φτερών κάποιου 
εντόμου. Αλλά μπορεί να γίνεται έτσι 
γιατί είμαι άγριος και δεν 
καταλαβαίνω.  

     Ο θόρυβος των πόλεων φαίνεται μόνο 
να προσβάλλει τα αυτιά" 

 
 
 
mountainsgreece 
ΕΟΣ Σπάτων 
http://www.natureinaction.gr 
http://www.e-ecology.gr 

http://www.mountainsgreece.com/el/
http://www.mountainsgreece.com/el/
http://www.mountainsgreece.com/el/
http://www.mountainsgreece.com/el/
http://www.eos-spata.gr/
http://www.eos-spata.gr/
http://www.natureinaction.gr/
http://www.e-ecology.gr/
http://www.e-ecology.gr/
http://www.e-ecology.gr/


                                                                                                                       Η κορυφή του Ολύμπου 2917μ.από την Κακόσκαλα  

.                    
 

  

         Η Ελλάδα, χώρα ορεινή και 
δύσβατη, καλύπτεται    από 
εκατοντάδες βουνά με χιλιάδες 
κορυφές. Θεωρώντας και τις 
λοφώδεις εξάρσεις πάνω από 
τα 200 μ. υψόμετρο, ότι 
ανήκουν στην ορεινή ζώνη, οι 
πραγματικά πεδινές εκτάσεις 
κατάλληλες για καλλιέργεια δεν 
υπερβαίνουν το 25-30% του 
ελληνικού εδάφους.  

 
 
 

 
Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των 
200 μ. μέχρι και τα 600 μ. 
υψόμετρο βρίσκεται το 35% 
του εδάφους, ενώ πάνω από τα 
600 μ. το 31%. Μέσα σε ένα 
τέτοιο ορεινό περίγραμμα η 
Ελλάδα έχει 413 βουνά πάνω 
από 1000 μ. υψόμετρο.  



  
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ  

ΒΟΥΝΟ 

Περίπατος αναψυχής στο δάσος 
 Τρέξιμο (jogging) στο δάσος 
 Παιχνίδια στο δάσος 
 Δράσεις περιπέτειας στο δάσος 
 Ιππασία στο δάσος 
 Προσανατολισμός (orienteering) στο 
δάσος 
 Ορεινή ποδηλασία 
 Ορεινή πεζοπορία 
 Ορειβασία 
 Αναρρίχηση 
 Χιονοδρομία κατάβασης 
Χιονοδρομία ανωμάλου εδάφους 
 Ορειβατική χιονοδρομία 
 Πλεύση με κανόε-καγιάκ                                   
 Ράφτινγκ 



Ορειβάτες κατέκλυσαν τις Άλπεις 
για μια επική φωτογράφιση 

























ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ 





Το ποδήλατο βουνού (mountain bike) 

Τα 

 

 

 

Το ποδήλατο βουνού (mountain bike) είναι ένα ποδήλατο ειδικά κατασκευασμένο 

για κίνηση μακριά από τους δρόμους της πόλης, σε έδαφος δύσβατο και με 

μεγάλες κλίσεις. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν γερή κατασκευή (επεξεργασμένο 

ατσάλι (κράμμα) και  αλουμίνιο), ειδικά τρακτερωτά λάστιχα, πολύ δυνατά φρένα 

και αμορτισέρ και ειδικό σύστημα σασμάν με πολλές (18 έως 27) ταχύτητες.  

Σε όλη την Ελλάδα μπορεί κανείς να βρει ειδικά μονοπάτια (trails) και να χαρεί την 

ποδηλασία στη φύση όλο το χρόνο. Περισσότερες όμως πληροφορίες για 

διαδρομές δίνονται από τα τοπικά ποδηλατικά σωματεία. Οι τιμές ενός ποδηλάτου 

ξεκινούν από περίπου €145 και μπορούν να ξεπεράσουν τα €5500, αναλόγως την 

κατασκευή του ποδηλάτου.  

 

     





Υπάρχουν φορείς και σχολές που 

αναλαμβάνουν να σας διδάξουν τα 

βασικά για τη χρήση των ταχυτήτων 

και στο πέρασμα απότομων σημείων 

(κατηφόρες, πετρώδη εδάφη, νερά, 

πεσμένοι κορμοί κ.α.). Η εκπαίδευση 

είναι απαραίτητη γιατί οι εδαφικές 

συνθήκες είναι απαιτητικές και 

υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.  

 

 

Το mountain bike ξεκίνησε από την 

Αμερική, πριν από είκοσι περίπου 

χρόνια. Ιδιαίτερα δημοφιλές στην 

Ελλάδα, μιας και οι καιρικές 

συνθήκες είναι ιδανικές. Από το 1996 

ανήκει στα Ολυμπιακά αθλήματα. 



ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 



Πεζοπορία 







χιονοδρομία 



 
Πριν από 4500 χρόνια κάπου στη 

Σουηδία γεννήθηκε το 

ορειβατικό σκι, σαν μέσο 
μετακίνησης των ανθρώπων στις 
ορεινές και μόνιμα σχεδόν 
χιονισμένες περιοχές της 
σκανδιναβικής αυτής χώρας. Από 
τότε μέχρι σήμερα, η μορφή του 
είναι η ίδια. Προσφέρει πάντα 
την ίδια απόλαυση, ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί μια πολύ 
καλή και ήπια εναλλακτική 
αθλητική δραστηριότητα που 
απαιτεί βέβαια πολύ καλή 
τεχνική κατάρτιση, καλές γνώσεις 
κατάβασης και επίσης άριστη 
φυσική κατάσταση.  



                       ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
Στην αναρρίχηση 
βράχου ο αθλητής 
σκαρφαλώνει  στο 
«πρόσωπο» του 
βράχου 
αξιοποιώντας τις 
γνώσεις την εμπειρία 
και τη φυσική του 
δύναμη. 
Στηρίζεται 
χρησιμοποιώντας το 
ανάγλυφο της 
επιφάνειας, δηλαδή 
τα σημεία στα οποία 
μπορεί να πιαστεί 
και να πατήσει. 







ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΦΑΡΑΓΚΙΟΥ 



ΡΑΦΤΙΝΓΚ 



Το Ράφτινγκ είναι ομαδικό σπορ 
κατάβασης ποταμού με φουσκωτή 
βάρκα. Το πλήρωμα αποτελείται από 
έναν επαγγελματία οδηγό ποταμού και 
από 6-12 κωπηλάτες, ανάλογα με το 
μέγεθος της βάρκας το οποίο 
καθορίζεται από το βαθμό δυσκολίας 
του ποταμού και την ποσότητα των 
νερών του. Ο έμπειρος οδηγός που 
βρίσκεται στη βάρκα καθοδηγεί το 
πλήρωμα και του δίνει τις ανάλογες 
εντολές για να κωπηλατεί ανάλογα, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται τα φυσικά 
εμπόδια που συναντώνται κατά τη 
διάρκεια της κατάβασης. Όπως όλα τα 
σπορ περιπέτειας έτσι και το ράφτινγκ 
έχει κάποιο βαθμό επικινδυνότητας 
συνεπώς και κάποιους κανόνες 
ασφαλείας. Έχει πάρει την ονομασία 
του από την αγγλική λέξη raft (σχεδία). 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%81_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


ΙΠΠΑΣΙΑ 
Η βόλτα με το άλογο χαρίζει στιγμές ιδιαίτερης ευεξίας και 

απελευθερώνει τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. 

Συνδυάζει την ομορφιά του τοπίου της υπαίθρου και την επαφή 

με το πιο αγαπημένο ζώο μικρών και μεγάλων. 
 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΑΝΑΨΥΧΗΣ  





τοξοβολία 



Δάση: καταφύγια άγριας ζωής 



Ένα οικοσύστημα που αγωνίζεται για 
την επιβίωσή του 





Αγριολούλουδα των βουνών της 
Ελλάδας 



Η   αναγνώριση του μεγαλείου του 
θεού και της δημιουργίας 





Κρατώντας το μαχαίρι  
 

Υπάρχει κάτι που δεν ζει εδώ 
 σε αυτές τις πόλεις σε αυτά τα κελιά 
 υπάρχει κάτι που ζει μακριά  
στις χιονισμένες πλαγιές  
στα πιο απόκρυφα βουνά 
 ζει ανάμεσα στα δέντρα 
 από τα ρυάκια ξεγλιστρά  
ανάμεσα στα φύλλα  
στο χώμα βαθιά 
κι αν σκύψεις χαμηλά και κλείσεις τα μάτια 
θα ακούσεις το  μουρμουρητό του  
δεν είσαι μόνος σε αυτό τον πλανήτη 
 αυτός ο πλανήτης αιμοραγεί 
 και εσύ είσαι αυτός που κρατά  
 το μαχαίρι                                                                     
 
επιθανάτιος ρόγχος 
  





Στο βουνό η αίσθηση της ελευθερίας 
είναι απέραντη 













Λίβανος 



Πίσω από μακρινές κορφές ο ήλιος βασιλεύει, 
και τ’ ουρανού τα σύνορα χίλιες βαφές 

αλλάζουν. 
πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζιες 

κι ανάμεσά τους σκάει λαμπρός λαμπρός ο 
Αποσπερίτης 




