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Εύβοια: Πολιτικά, Μονοπάτι Ηρώς    

Μια εκδρομή αφιέρωμα στην Ηρώ Μαραγκού  
 

    
  

   

 Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:30  με στάσεις  (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Ρενώ Κηφισιά) για τα 

Πολιτικά όπου θα περπατήσουμε το "Μονοπάτι της Ηρώς", που  είναι ιδέα και δημιούργημά της. 

  Δεν πρόκειται για ένα ακόμη μονοπάτι, το μονοπάτι αυτό είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου της Ηρώς, που 

πάλεψε με το θεριό 4 χρόνια αλλά ηττήθηκε!!!!  

 Στο βουνό που υψώνεται πάνω από τα Πολιτικά και αγναντεύει το βόρειο Ευβοϊκό, μέσα σε πλούσια βλάστηση, 

βρίσκεται το μονοπάτι, που κάποτε συνέδεε το χωριό με ένα νταμάρι. Η Ηρώ ορειβάτισσα του ΕΟΣ Χαλκίδας αφού είχε 

γυρίσει όλα τα βουνά, όνειρό της ήταν να ζωντανέψει το μονοπάτι αυτό με την ωραία θέα που κάποτε ο προπάππους 

της το χρησιμοποιούσε για να φέρνει ασβέστη από το νταμάρι που βρισκόταν στην κορυφή.   

 Κάθε χρόνο το 1ο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, εκατοντάδες πεζοπόροι και ορειβάτες, τιμούν την μνήμη της 

Ηρώς με μια ανάβαση "ψυχής". 
  

 Ω.Π. 4-41/2  Β.Δ. Α' 10 χλμ.  ≈  Υ.Δ. 500 μ. ≈    

 Στην πεζοπορία μας θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας Περιβλέπτου και το εξωκλήσι του Αγίου 

Παντελεήμονα. 

 Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου, και το 

ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.   

Κείμενο από τον ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για την ΗΡΩ 
 "Το συγκεκριμένο μονοπάτι, το χρησιμοποιούσε, σχεδόν αποκλειστικά, ο μπάρμπα-Μαραγκός από τα Πολιτικά 

της Εύβοιας. Η αρχή του βρισκόταν στον Άγιο Παντελεήμονα -στην έξοδο του χωριού – κι έφτανε ψηλά στο νταμάρι με 

τις ασβεστόπετρες. Αυτές ήταν η πρώτη ύλη που θα επεξεργαζόταν στο καμίνι του. Αυτές κουβαλούσε με το ζώο μέχρι 

εκεί για να φτιάξει πρώτης ποιότητας ασβέστη που πουλούσε σε συντοπίτες και ξένους. Ο παππούς Μαραγκός δεν 

περπατούσε στο μονοπάτι για αναψυχή ούτε για άσκηση αλλά για βιοπορισμό. Τα χρόνια πέρασαν, ο παππούς Μαραγκός 

γέρασε, ο τρόπος ζωής άλλαξε, ο ασβέστης παραγόταν πια με πιο σύγχρονους και εύκολους τρόπους. Το μονοπάτι δεν 

είχε πια σκοπό, εγκαταλείφθηκε, έκλεισε, έγινε ρουμάνι. Η φύση έσβησε τα ίχνη της ανθρώπινης παρέμβασης και 

ομογενοποίησε το τοπίο. Μόνο κάποιοι υπέργηροι στο χωριό γνώριζαν την ύπαρξή του και, κατά προσέγγιση, τη 

διαδρομή του μα δεν είχαν λόγο να μιλάνε γι αυτό. Ποιος νοιαζόταν; Τώρα το χωριό είχε ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

και τα αυτοκίνητα έφερναν σε αφθονία όλα τα αγαθά –μαζί και τον ασβέστη. 

 Όμως κάποιος νοιαζόταν γι' αυτό το μονοπάτι, την έλεγαν Ηρώ Μαραγκού και είχε μέσα της και δύναμη και 

πείσμα.  «Πρέπει να εντοπίσουμε και να καθαρίσουμε το μονοπάτι του προ προπάππου μου. Μπορεί να μην είναι πια 

χρηστικό, έχει όμως ιστορική και συναισθηματική αξία. Είναι κομμάτι της Ιστορίας του τόπου μας. Υπάρχουν ορειβάτες 

που θα χαρούν να το περπατήσουν και ν’ αγναντέψουν λαχανιασμένοι τη θάλασσα από το ψηλότερο σημείο του».  Η Ηρώ 

κυνήγησε το όνειρό της με επιμονή που ενέπνευσε κι άλλους. Η ανταπόκριση ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και 

η ιδέα άρχισε δειλά-δειλά να υλοποιείται. Μέσα από συλλογική και εθελοντική δουλειά το μονοπάτι αποκαλύφθηκε, 

διανοίχτηκε και φάνηκαν ίχνη του παλιού νταμαριού. Ο Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας αγκάλιασε την πρωτοβουλία και όρισε την 

πρώτη επίσημη ανάβαση του μονοπατιού Μαραγκού για την 1η Νοέμβριου του 2015 που από τύχη αγαθή συνέπιπτε με 

την ονομαστική γιορτή της Ηρώς-Αργυρώς. Η Ηρώ λαχταρούσε να βρίσκεται στην εξόρμηση και να δει το όραμά της να 

παίρνει σάρκα και οστά. Ονειρευόταν δεκάδες ορειβάτες, με πολύχρωμα σακίδια στην πλάτη, ν’ ανεβαίνουν τα φιδίσια 

τριγυρίσματα του μονοπατιού του προ προπάππου της. Μα η Ηρώ δεν μπορούσε να είναι εκεί. Η Ηρώ πάλευε στο 

νοσοκομείο μ’ ένα θηρίο που λέγεται σάρκωμα –μια επιθετική μορφή καρκίνου που συνηθίζει να προσβάλει νεαρά άτομα. 

Η κατάστασή της δεν επέτρεπε την παραμικρή μετακίνηση. Ευτυχώς οι γιατροί είδαν με ανθρώπινη κατανόηση τον 
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δικαιολογημένο πόθο της και οργάνωσαν μια γιγάντια επιχείρηση μεταφοράς της μέσα σε εξοπλισμένο νοσοκομειακό 

όχημα που θα της επέτρεπε να βρίσκεται στο σημείο εκκίνησης χωρίς να στερηθεί ούτε στιγμή την ιατρική υποστήριξη 

που είχε απόλυτη ανάγκη. Το ταλαιπωρημένο της πρόσωπο έλαμψε στο άκουσμα της είδησης. 

Δεν πρόλαβε τη μεγάλη μέρα. Έσβησε ένα μήνα πριν με τη λαχτάρα της προσμονής. Ήταν 29 χρόνων. Έσβησε όπως 

σβήνει το νυχτολούλουδο το πρωί. Το φως του κόσμου ήταν, φαίνεται, πολύ δυνατό και τη μάρανε. Προτίμησε να 

στέκεται αιώνια στη σκιά των πεύκων –στην αρχή του μονοπατιού- και να χαμογελάει στους ορειβάτες του Ε.Ο.Σ. 

Χαλκίδας που, κάθε πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, ετοιμάζονται να περπατήσουν 10 χλμ καλύπτοντας μια υψομετρική 

διαφορά 500 μ. πάνω στο μονοπάτι που εύλογα μετονομάστηκε σε μονοπάτι της Ηρώς." 
 

 Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στα Πολιτικά για βόλτες στην περιοχή και περιμένοντας την 

πεζοπορική ομάδα. 
   

 Καλή διάθεση... και .......χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.  
 

Αρχηγοί εκδρομής:    Κική Δημητρέλλη - Χ. Σκολαρίκος 
 

    Δηλώσεις συμμετοχής: :  Ζαν Μώρου τηλ. 6987422562 ή Καίτη  Λαρεντζάκη  6972086817 ή στο e-

mail ofaktis@gmail.com  ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την  Παρασκευή  22 Φεβρουαρίου 2019.   

Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, σκούφος ή καπέλο, γάντια, γυαλιά ηλίου, αδιάβροχο, 

δεύτερη αλλαξιά. 
   

 Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει  ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη  ή 

πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, 

κλπ). Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την  επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει  

και  αναλαμβάνει  ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του  στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που 

ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του. 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΑΛΙΕΙΑΣ  ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΥΘΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΒΥΘΟΥ 

mailto:ofaktis@gmail.com

