
 

 

 

Αγαπητέ Ηλία,  

Σχετικά με τη σήμανση χρησιμοποιούμε ταινίες πλαστικές αλλά και πολλά χαρτόνια 
ξύλα και πέτρες της περιοχής (πολλές φορές χρησιμοποιούμε υπάρχοντα 
σκουπίδια…) 

Φέτος χρησιμοποιήσαμε και πολλά κασόνια (ξύλο λεύκας νομίζω) εύκολα 
διασπώμενα που μας βόλεψαν και προσέφεραν ποιοτική σήμανση. Κάποια ξυλά και 
καδρόνια και πέτρες που βαφούμε και που προέρχονται από την περιοχή. 

Χτίζουμε οπού μπορούμε cairn δηλαδή “βοτσαλολοφακια” που μαρτυρούν 
ανθρώπινο χερι (= σήμανση) χωρίς  να επιβαρύνουμε. Οριοθέτηση μονοπατιού με 
πέτρες η απομακρύνοντας λίγο πριν τον άγονα επιφανειακά τις πευκοβελόνες που 
έτσι δημιουργού μια χάραξη εφήμερη που βοηθά την πρόσφυση αλλά και οπτικά 
αφού ο αθλητής βλέπει από πού περνά . 

Οι βαφές είναι κλασικές σπρέι αλλά χρησιμοποιούμε φωσφορούχες που είναι 
φωτοδιασπόμενες  τουλάχιστον όσον αφορά το αισθητικό μέρος τώρα αν η χημική 
ένωση διαλύεται μακάρι αλλά αμφιβάλω απλά η σήμανση έχει φύγει 1 μήνα μετά 
το πολύ. 

Υπάρχει σκέψη για  χρήση ασβέστη αλλά δεν είναι  αδιάβροχος δυστυχώς 
και μερικές  φορές βρέχει.  

Η απομάκρυνση γίνεται  με το χέρι σιγά με προτεραιότητα στις περιοχές οπού 
υπάρχει διέλευση ατόμων (δημόσιοι δρόμοι) και οπού διασχίζουμε ιδιωτικές 
εκτάσεις . 

Κάποια μέρη της  σήμανσης διατηρούνται για να υποδηλώνουν  το μονοπάτι 
(σιδεροβeργες) και σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτό τον σκοπό κάποια 
πιο μόνιμη σήμανση (ξύλο)  

Να σημειωθεί ότι έχουμε πρώτοι εισάγει την cult σήμανση ή αλλιώς εμψυχωτική 
και το κονσεπτ λειτουργεί τόσο καλά που όχι μόνο η σήμανση μας αποτυπώνεται 
στα έντυπα που σχολιάζουν την διοργάνωση αλλά και πολλές φορές κλέβεται μετά 
την λήξη ως ενθύμιο (έχει ακουστεί ότι πουλιούνται σημάνσεις προγενέστερων x-
poros στο Alternative Sothby’s). 

Η ρύπανση από  τις συσκευασίες είναι σχετικά  μικρή- οι αθλητές δεν πετούν μαζικά 
συσκευασίες και πολλές τροφές είναι  χύμα χωρίς ατομικό περιτύλιγμα. (δεν μιλάω 
για τα δικά τους τρόφιμα). 
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Τα πλαστικά μπουκάλια  είναι πρόβλημα, προσπαθούμε στο ποδήλατο να έχουμε 
1,5 λίτρων και όχι 0,5 πράγμα αδύνατο στο τρέξιμο. Οπού υπάρχει πηγή νερού 
χρησιμοποιείται, δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε χάρτινα ποτήρια.  

Γενικά το κοινό  μας είναι πλέον συνειδητοποιημένο  και ιδιαίτερα φυσιολατρικό σε 
σχέση  με άλλους αγώνες πολύ πιο λαϊκούς  όποτε δεν έχουμε αντιμετωπίσει  
πρόβλημα τιμωρίας. Προτείνουμε να μην πετούν και αν πρέπει να γίνει  να το 
κάνουν σε βάτο σημείο.  

Κώστας Σαπουνάκης 

Yπεύθυνος X-Poros ΔΝΤ. 
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