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Τα μονοπάτια είναι οι δικοί μας δρόμοι
Την χρονιά που πέρασε αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε προγραμ -

ματισμένες αναβάσεις του συλλόγου μας για δύο λόγους:

Ένας συνηθισμένος λόγος ήταν ότι στη θέση των μονοπατιών
ανοίχτηκαν δασικοί δρόμοι στα βουνά μας και δυστυχώς πολλές

φορές καταστρέφοντας σπάνιες πετρόχτιστες στράτες και μονοπάτια,

μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με την ελληνική «δημόσια»

πραγματικότητα να θριαμβεύει στο βωμό της «εξυπηρέτησης» των

αγροτών, βοσκών, μελισσοκόμων, διαπιστώνουμε ότι χρονιά με τη

χρονιά, ξεφυτρώνει ένα τεράστιο δίκτυο δασικών δρόμων,

κατακερματίζοντας στην κυριολεξία τα βουνά μας, για να περνάνε

αγροτικά αυτοκίνητα. Κι εμείς, οι ορειβάτες, αναποτελεσματικοί,

παρακολουθούμε ανήμποροι και απλοί θεατές αυτή την χωρίς λόγο

εξαφάνιση των μονοπατιών μας. Με ποιόν να τα βάλουμε άλλωστε;

Με τους αγρότες; Με το κράτος; Δον Κιχώτες εναντίον ανεμόμυλων; 

Ένας άλλος λόγος ήταν να κλείσουν μονοπάτια γιατί δεν
καθαρίστηκαν. Έμειναν  λίγα χρόνια χωρίς συχνό περπάτημα και η

φύση τα εξαφάνισε με την επικυριαρχία της – μάλλον διά παντός –

από τους πεζοπορικούς χάρτες. Καμία κρατική υπηρεσία δεν είναι

αρμόδια, κανένας κρατικός φορέας για τη συντήρησή τους. Ούτε τα

κατά τόπους δασαρχεία ούτε καν η ίδια η ομοσπονδία Ορειβασίας. 

Η εθελοντική προσπάθεια (και στον τομέα αυτό) σώζει κι εδώ την
ορεινή φύση της πατρίδα μας: Ορειβατικοί Σύλλογοι, μέχρι σήμερα

έχουν καταφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα με συστηματική

εθελοντική προσπάθεια. Ολόκληρα δίκτυα μονοπατιών, αρκετών

χιλιομέτρων στο Μαίναλο, τον Ταϋγετο, τον Πάρνωνα, τη Δυτ. Πάρνηθα

και αλλού, έχουν σημανθεί σωστά και τα μονοπάτια είναι καθαρά και

ανοιχτά, καλύπτοντας τα έξοδα για τα υλικά από διάφορους πόρους

χορηγών κλπ. φορέων. Σ’ αυτά τα δίκτυα μονοπατιών οι πεζοπόροι με

ασφάλεια και ένα χάρτη, απολαμβάνουν την ορεινή πεζοπορία και τα

κοντινά χωριά ή περιοχές, ωφελούνται ποικιλοτρόπως από την

επισκεψιμότητα των ορειβατών. 

Τα μονοπάτια, παλιά διατηρητέα ή νεώτερα ορειβατικά, δεν
ενδιαφέρουν άλλη κοινωνική ομάδα παρά τους ορειβάτες κατά
κύριο λόγο και τους ορειβατικούς Συλλόγους. Είναι καιρός λοιπόν

να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες οι ορειβατικοί σύλλογοι για να

θεσμοθετηθεί ένας κρατικός ή άλλος φορέας όπου θα ενταχθεί η

συντήρησή τους για να μπορούμε να προμηθευόμαστε τα μεταλλικά

σήματα των οποίων η δαπάνη είναι δυσβάσταχτη για τα πενιχρά

οικονομικά των συλλόγων μας. Να υιοθετήσουμε οι ορειβατικοί

σύλλογοι κάθε γεωγραφικής περιφέρειας τα μονοπάτια μας και να

τα φροντίζουμε όπως θα φροντίζαμε το σπίτι μας, το Σύλλογό μας.

Γνωρίζουμε καλά από εθελοντισμό, αφού η ύπαρξη των συλλόγων

μας βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών μας. Ας κάνουμε

μια αρχή λοιπόν, να συνεργαστούμε, να δραστηριοποιηθούμε: οι

ιδέες και ο τρόπος θα βρεθεί. Και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να

τα κρατήσουμε ζωντανά. Τα μονοπάτια σήμερα έχουν κυρίως

ορειβατική χρήση ενώ προ αυτοκινήτου αποτελούσαν το οδικό

δίκτυο της πατρίδας μας. 

Ας τα κρατήσουμε στη ζωή, γιατί τα βουνά είναι η δική
μας ορειβατική πατρίδα και τα μονοπάτια τους, οι δικοί
μας δρόμοι.

Καλλιόπη Δηλαβεράκη

από τις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και τα μονοπάτια του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής

Φωτ. εξωφύλλου: Ικαρία-στην κορυφογραμμή του Αθέρα (Hλίας Νόκας)
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Κυριακή: Calenzana-Bonifatu
Από το Calvi μεταφερθήκαμε με ταξί στην αφετηρία του

μονοπατιού στο χωριό Calenzana (226 μ.). Η πρώτη μέρα

επρόκειτο να ήταν μια εύκολη εισαγωγή στο trekking στη

Κορσική αν ακολουθούσαμε την προτεινόμενη διαδρομή 4

ωρών ακολουθώντας το GR20 αρχικά αλλά κόβοντας μέσα

απο την κοιλάδα μετά τη Bocca U Corsu (581 μ.)-bocca

σημαίνει διάσελο. Αυτό το μάθαμε καθ΄οδόν. Εμείς όμως,

δυνατοί και ορεξάτοι, παραμείναμε πιστοί στο GR20 κάνοντας

έτσι ένα κύκλο γύρω απο τα βουνά της κοιλάδας και

καταλήγοντας στο Refuge d’Ortu di u Piobblu (1.570 μ.) στις

5,5 ώρες. Με αφυδάτωση, κούραση αλλά και έχοντας

απολαύσει μια υπέροχη διαδρομή φτάσαμε στο προορισμό

μας στο Bonifatu, ελάχιστα εκτός GR20, συμπληρώνοντας 8,5

ώρες πορείας. Εκεί μας περίμενε Piedra – η Κορσικάνικη μπύρα

που αποτέλεσε και το επίσημο δροσιστικό μας, ζεστή σούπα

με φαγητό και η γνωριμία μας με τον Gary και την Νatascha,

την κόρη του, συνοδοιπόροι μας τις επόμενες μέρες. 

Δευτέρα: Bonifatu-Haut Asco
Ξεκινήσαμε στις 8:30 για μια πορεία που προβλεπόταν

μεγάλη, 8,5 ώρες την έδιναν. Η πορεία αρχικά θα

περιλάμβανε τη διάσχιση ενός φαραγγιού, ανάβαση στη

κοιλάδα της Muvrella με την ομώνυμη λίμνη της και

κατάβαση στο χιονοδρομικό του Asco. Περπατώντας δίπλα

από το ποτάμι το μονοπάτι μας έφερνε σε δάσος και

περνούσε απο το καταφύγιο Carozzu (1.270 μ.), πάνω απο

κουνιστές γέφυρες και από βράχια εξοπλισμένα με αλυσίδες.

Η ανάβαση στη κοιλάδα της Muvrella ήταν σκληρή αλλά

πανέμορφη - ψηλά δέντρα, απότομα βράχια και πράσινη

βλάστηση. Στην κόψη το τοπίο γινόταν απότομο, σκληρό

και άγονο αλλά και με αποκαλυπτική θέα στα γύρω μυτίκια.

Από τη Bocca di Stagnu (2.003 μ.) ακολουθούσε απότομη

κατάβαση στο Haut Asco (1.422 μ.) όπου αισίως φτάσαμε

στις 3 πανέτοιμοι να δεχτούμε τις ανέσεις του χιονοδρομικού:

Φαγητό, κρασί, ξεκούραση και ενημέρωση για την περιοχή.

Απο κεί ξεκινάει και η διαδρομή για την ψηλότερη κορυφή

4

KEIMENO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιφιγένεια Μαχίλη

Διασχίζοντας

τηνΚΟΡΣΙΚΗ
με τοGR20

GR σημαίνει Grande Randonne, δηλαδή μεγάλo trekking και το GR20 είναι γνωστό ως το πιο δύσκολο 

και εντυπωσιακό trek της Ευρώπης. Αυτό που διασχίζει την Κορσική διαγωνίως απο το βορρά ως το νότο

σε 180 χιλιόμετρα. Αυτά νομίζω αρκούνε για να προκαλέσουν. Προγραμ ματίσαμε 12 μέρες για τη διάσχιση.

Πολλές–λίγες... δεν μας αφορούσε. «Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα» 

είχε πει ο Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσε. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. 
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της Κορσικής, το Monte Cinto στα

2.706 μ.

Τρίτη: Haut Asco-Vallone
Αυτή η μέρα ίσως και να ήταν η πιο

εντυπωσιακή. Αναμενόνταν πάντως

περιπετειώδης γιατί θα περνούσαμε

το Cirque de la Solitude, ένα βράχινο

απότομο βύθισμα σε φαράγγι το

οποίο στο παρελθόν είχε χαρακτη -

ριστεί ως «κόλαση». Θέλοντας να

αποφύγουμε τις ουρές και τα

μποτιλιάρισμα στα βράχινα περά -

σμα τα ξεκινήσαμε όσο πιο νωρίς

γινόταν. Με νοτιοανατολική κατεύ -

θυνση το μονοπάτι μας ανέβασε

αρχικά από δάσος και σύντομα

βρεθήκαμε να έχουμε θέα απο ψηλά

και μακρυά την κοιλάδα που

διασχίσαμε. Ανεβαίνοντας σταθερά

προς το γρανιτένιο όγκο του Cintu

μπροστά μας το τοπίο γινόταν

καθαρά πετρώδες. Δεξιά μας μια

σειρά απο κορυφές πάνω απο 2.000

μέτρα. Ένα σχετικά μικρό και

απότομο scramble στη Βocca Tu-

maginesca μας έφερε στη βάση του

Cirque de la Solitude απ’ όπου θα

κατεβαίναμε 200 μέτρα μέχρι τη

βάση του φαραγγιού (1.980 μ.) και

θα ανεβαίναμε πάλι πάνω από τη

απέναντι βορεινή πλευρά του στο

Βocca Μinuta (2.218 μ.). Αδιαμφισβή -

τητα ένα από τα πιο εντυπωσιακά

τοπία του GR20. Εξοπλισμένο με

αλυσίδες, συρμα τόσκοινα και μια

σκάλα, χρεια ζόταν προσοχή και

ψυχραι μία. Τρελλοί ή γενναίοι δεν

ξέρω, αλλά σε δύο ώρες... δυστυχώς

το είχαμε τελειώσει. Λίγη ξεκούραση

και κατάβαση προς το Tighjettu

Refuge (1.683 μ.) κατά μήκος της

κοιλάδας με μια θέα ατελείωτη. Στις 2

το μεσημέρι είχαμε φτάσει στο

προορισμό μας, στις Bergeries de Val-

lone (1.440 μ.), όπου θα κοιμόμασταν

σε σκηνές. Απο λαύσαμε μπύρα στο

ηλιόλουστο μπαλκόνι του καταφυ -

γίου, κρατή σαμε σημειώσεις, δοκι -

μάσαμε το εκπληκτικό ροζέ κρασί,

φάγαμε και πέσαμε για ύπνο. 

Τετάρτη: Vallone-Castel di Verghiu
Η διαδρομή αυτή τη μέρα ήταν ήπια και πανέμορφη αρχικά

από πυκνό δάσος, ανάβαση στη Bocca di Foggiale (1.962 μ.)

και τραβέρσα της κοιλάδας μέσω του μικρού καταφυγίου

di Mori (1.991 μ.), όπου φάγαμε μια ολόκληρη ομελλέτα.

Μόλις σε 25 λεπτά είχαμε ήδη θέα προς το καταφύγιο, τη

κοιλάδα πίσω μας αλλά ακόμα και το Porto στα δεξιά μας

και την δυτική της Κορσικής. Ακολούθησε μια μικρή αλλά

απότομη κατάβαση στη βάση του φαραγγιού στο ποτάμι

Golo. H διαδρομή που ακολου -

θούσε είχε κυριολεκτικά ακατα -

μάχητες βάθρες για μια δροσιά κατά

μήκος της κοιλάδας. Έτσι λοιπόν και

εμείς κάναμε μια βουτιά στα

τυρκουάζ νερά κοντά στη γέφυρα

όπου διασταυρώνεται το GR20 με το

Mare E Mare Nord. Πιο ξεκούραστοι

αυτή τη φορά - θεωρητικά - κατε -

βήκαμε μέχρι το ξεκοδοχείο μας

(1.404 μ.), γνωστός χιονοδρομικός

σταθμός του νησιού. Ξεκούραση,

μπάνιο και φαγητό. 

Πέμπτη: Castel di 
Verghiu-Sega Refuge
Aυτή η μέρα προβλέπονταν η πιο

μεγάλη της διάσχισης (8,5 ώρες την

έδιναν). Γι’ αυτό κι εμείς φροντί -

σαμε... να την κάνουμε μεγαλύτερη.

Απο λάθος φυσικά. Σε δυό ώρες

περίπου φτάσαμε στο πανέμορφο

ήρεμο και ήσυχο τοπίο της λίμνης

Lac de Nino (1.760 μ.) στο κέντρο

μιας καταπρά σινης επίπεδης

κοιλάδας που προσφέρονταν για

ξεκούραση, ηρε μία αλλά και

ιππασία. Η διαδρομή συνεχίζονταν

προβληματικά καθώς η σήμανση

δεν επαρκούσε για την αλλαγή του

μονοπατιού. Εμείς έπρεπε να

αφήσουμε το GR20 στο Bergerie de

Vaccaghja (1.621 μ.) και να συνε -

χίσουμε αριστερά με τα κίτρινα

σημάδια προς το Sega refuge. Το

λάθος μας εξαιτίας της κουβε -

ντούλας, της κακής σήμαν σης αλλά

και των λανθασμένων πληρο -

φοριών που πήραμε προς την

αντίθετη κατεύ θυνση μας κόστισε

αρκετές  παραπανίσιες ώρες κάτω

από τον μεσημεριανό ήλιο.

Θέλοντας όμως και μη επανήλθαμε

στο σωστό μονοπάτι με τη συντρο -

φιά του Αράπη του σκύλου μας. Το

μπάνιο στον κοντινό καταράκτη

ήταν λυτρωτικό. Εκείνη τη μέρα

φτάσαμε στο Sega (1.119 μ.) μετά

απο 11,5 ώρες πορείας και νιώθαμε

σαν ήρωες. 

Παρασκευή: Sega Refuge-Corte
To κλασσικό GR20 συνέχιζε από Vaccaghja προς Manganu

(εκεί βέβαια μπορούμε να παραδεχτούμε με περη φάνεια οτι

εμείς φτάσαμε λόγω παραδρομής), Pietra Piana, l’Onda και

Vizzavona. Το δικό μας πρόγραμμα μας έβγαζε εκτός GR20

σήμερα για μια μέρα ξεκούρασης στη πρώτη και ιστορικής

σημασίας πρωτεύουσα του νησιού. Αναπτε ρωμένοι με την

προοπτική της χαλάρωσης ξεκινήσαμε την κατά βαση μέσα

απο δασωμένο τοπίο, κάνοντας μπάνιο στις κρυστάλινες

H λίμνη Lac de Nino.

To κάστρο του Corte.

Καταρρίχηση
στο Cirque de la solitude.
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βάθρες του ποταμού συνεχίζοντας

τη πορεία μας προς Corte. Ο ήλιος

όμως είχε ανέβει ψηλά και ήταν

ανελέητος στο γυμνό και δεύτερο

μέρος της διαδρομής. Όπως σωστά

μας είχαν προ ειδοποιήσει, η πορεία

φαινόταν πιο εύκολη από ότι ήτανε.

Μετά από 5 περίπου ώρες μπήκαμε

στο Corte εντυπωσιακά περνώντας

μέσα από το κάστρο της χτισμένο

στο πιο ψηλό βράχο της περιοχής. Η

πόλη φωλιασμένη μέσα στα βουνά

αποτέλεσε την πρωτεύουσα της

Κορσικής στο καιρό της ανε -

ξαρτησίας της την περίοδο του

Pasquale Paoli, τόπος ίδρυσης του

πανεπιστημίου και γενέτειρα του

Βοναπάρτη. Το βράδυ έκλεισαν οι

κεντρικοί δρόμοι και πλημύρισαν τα

σοκάκια με κόσμο και μπάντες που

έπαιζαν διάφορες μουσικές από τζάζ

μέχρι μπαλάντες. Εκείνη τη μέρα

τελείωνε και το πρώτο μισό της

διάσχισής μας. 

Σάββατο: Corte-Vizzavona
Θα παίρναμε το τρένο των 10 για

Vizzavona, απ’ όπου και θα

ξαναμπαίναμε στο GR20. Αυτό το

ξέραμε. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν

ότι το τρένο ήταν ένα με δύο μικρά

αργά βαγονάκια που φυσικά δεν

χωρούσαν όλο τον κόσμο και που

σταματούσε στις ανηφόρες. Μέσα

μπήκαμε. Μεγάλη επιτυχία. Και τα

πράγματα μας. Βγάζοντας τη

διαδρομή όρθιοι 1,5 ώρα. Σαν σου

’ρθει ένα κακό όμως, περίμενε και τ'

άλλο. Ο ξενώνας που θα μέναμε δεν

ήταν κοντά, τηλεφωνική επικοινωνία

δεν ήταν δυνατή και γενικά η

επικοινωνία στα Γαλλικά δεν ήταν

δυνατή... Έτσι κάναμε τους porters

κουβαλώντας όλες τις αποσκευές

στη πλάτη για 1,5 ώρα μέχρι τον

ξενώνα μας – εδώ ομολογουμένως

οι άνδρες βοηθάνε λιγάκι παρα -

πάνω. Η διαμονή μας στο ίδιο

δωμάτιο με ένα ζευγάρι Ελβετών

μας έδωσε την δυνατότητα να τους

γνωρίσουμε και να συζητήσουμε τη

επάνοδό μας στο GR20. 

Κυριακή:
Vizzavona-Capannelle
Αφήσαμε το gite στις 6:30. Ευτυχώς γιατί η επανένταξη στο

μονοπάτι ήταν προβληματική. Ύστερα από μερικές ώρες

ψάξιμο και ανησυχία, στο Boca di Palmente ήμασταν πάλι...

right on track! Η πορεία συνεχιζόταν εύκολα και ομαλά πια

μέσα από δάσος, ήπιες πλαγιές και ρυάκια. Φτάσαμε στο

Capannelle στις 12. Ετσι περάσαμε την υπόλοιπη μέρα με

καφέ, ξεκούραση και συζητήσεις με

τους Ελβετούς φίλους μας όσο το

επέτρεπαν τα μισο-Αγγλικά τους και

τα μισο-Γαλλικά μας. Από εκεί στη

δύση του ηλίου φαινόταν για πρώτη

φορά η ανατολική ακτή του νησιού. 

Δευτέρα:
Capannelle-Bocca di Verde
Σήμερα η πορεία ήταν πραγματικά

εύκολη συγκριτικά με τις προη -

γούμενες. Σε βατό μονοπάτι μέσα

από δάσος τραβερσάραμε διάφορες

πλαγιές συνέχεια πάνω στα σημάδια

του GR20 και σε κανένα πεντάωρο

φτάσαμε στο Verde. Η διαμονή αυτή

τη φορά ένα ξύλινο σπιτάκι στο Relais

San Petru, το οποίο και μοιραστήκαμε

με τους τέσσερις συνοδοιπόρους

μας. Στο δείπνο τσουγκρίσαμε

ποτήρια και ευχη θήκαμε και οι 6 σε

όλες τις γλώσσες που μιλούσαμε.

Ήταν Δεκαπενταύ γουστος και η 10η

μέρα της διάσχισης. 

Τρίτη:
Bocca di Verde-Cozzano
Εύκολη η προηγούμενη; Η τύχη και

το γυαλί δεν κρατάνε πολύ! Στις

9:30 ήμασταν ήδη στη Bocca d’Oru

(1.840 μ.) μετά απο 400 μ. υψο -

μετρικής διαφοράς. Κι όμως εκεί μας

περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη: το

απέραντο πλατώ του Foci di Prati

με το ομώνυμο καταφύγιο στο

κέντρο του (Refuge di Prati). Απο

κεί η διαδρομή συνέχιζε νοτιο -

δυτικά πάνω στην κόψη του

ορεινού όγκου με θέα την υπό -

λοιπη Κορσική και απ’ τις δύο

πλευρές. Από κεί στη Βocca di La-

paro θα εγκαταλείπαμε το GR20 και

θα πέφταμε κάτω δεξιά 1.000 μέτρα

για διανυκτερεύσουμε στο χωριό

Cozzano. To μονοπάτι ευδιάκριτο

αλλά μακρύ και απότομο. Μας

έδιναν 3 ώρες για το χωριό! Μετά

απο μια εξαναγκαστική στάση για

να δροσίσουμε τα πόδια μας στο

ρυάκι (εγώ συγκεκριμένα ανά -

γκασα τον Γιάννη) φτάσαμε σε ένα

παρα μυθένιο θα έλεγε κανείς χωριό

που θύμιζε Μεσαίωνα παρά

ο,τιδήποτε άλλο. Τί κούραση! Τί

ομορφιά! Ο κύριος του ξενώνα

ήταν Έλληνας στην καταγωγή και το απόγευμα

ακολούθησαν κουβέντες σε μια πλούσια με λουλούδια

και χρώματα αυλή. Ο John Loucas μιλούσε Ελληνικά, ο

Gary Καναδέζικα, οι Ελβετοί Γαλλικά και εγώ Αγγλικά.

Άφθονη σούπα, Κορσικάνικη μουσική και σχέδια για την

επομένη. 

6

H κατάβαση προς το  Haut Asco.

Σκαρφάλωμα στο
Cirque de la solitude.

Άποψη της διαδρομής προς Cozzano.
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Τετάρτη: Cozzano-Bassetta
Αυτή τη μέρα είχαμε κάποια θεματάκια. Οι τελευταίες

πληροφορίες έλεγαν οτι άλλαξε προσφάτως η πορεία και

σηματοδότηση του GR20 με αποτέλεσμα να πρέπει να

καθορίσουμε μόνοι μας τη διαδρομή μας πρός και κατόπιν

από τη Bassetta. Ευτυχώς το πρόβλημα ήταν κοινό για όλους

κι έτσι αντιμετωπίστηκε με συμβούλια και διαβουλεύσεις

(σε όλες τις προαναφερθείσες γλώσσες φυσικά). Ξεκινήσαμε

στις 6 για μια ανάβαση 1,000 μ. και αρκετά απότομη πίσω

στο κύριο μονοπάτι του GR20 στη κόψη του βουνού. Σε

δυόμιση ώρες φτάσαμε στο καταφύγιο Usciolu. H διαδρομή

παρέμενε σε κόψη και η πανοραμική θέα έκοβε την ανάσα.

Σταδιακά κατηφορήσαμε προς τη Bocca di l’Agnone, και με

τους Ελβετούς και το χάρτη άρχισε το ψάξιμο της νέας

διαδρομής του GR20. Ευτυχώς η καινούργια σηματοδότηση

ήταν ευδιάκριτη αλλά δυστυχώς στα χαμηλά η ζέστη ήταν

ανυπόφορη και η πορεία μακρυνή. Πώς να εύχεσαι «να

είναι μακρύς ο δρόμος»; Στη Bergerie de Basseta φτάσαμε

στις 12 ύστερα απο 6 ώρες. Ήταν η πρότελευταια μέρα μας.

Η κούραση ήταν συσσωρευμένη. 

Πέμπτη: Bassetta-Bavella
Ξεκινήσαμε στις 6 με το χάραμα για να αντιμετωπίσουμε τα

τυχόν προβλήματα με τις λάθος πληροφορίες, τις 2 επιλογές

που είχαμε για το δεύτερο μισό της διαδρομής και τις

προβλεπόμενες φυσικά λανθασμένες ώρες. Κάτι μου έλεγε

βέβαια οτι ο χαρακτηρισμός της σημερινής πορείας ως «ath-

letic ordeal» θα ήταν ακριβής. Ακολουθήσαμε εύκολα τα

σημάδια του κανούργιου GR20 το οποίο περνούσε απο

λιβάδια και λόφους πριν ανεβάσει πάλι στη κόψη απ’ όπου

περνούσε η παλιά του διαδρομή. Απο κεί ψηλά στη Bocca

Stazzunara (2.025 μ.) αντικρίσαμε για πρώτη φορά τα

εντυπωσιακά μυτίκια της Bavella, γνωστά ως Aiguilles (δηλ.

βελόνες) de Bavella. Κατα κεί θα πηγαίναμε αλλά είχαμε ακόμα

πολύ δρόμο μποστά μας. Πέσαμε απότομα στο καταφύγιο

Asinao και το βρήκαμε κλειστό. Ακολουθώντας τα σημάδια

προχωρήσαμε κατά μήκος του φαραγγιού. Περάσαμε στη

απέναντι όχθη του ποταμού και έτσι συνεχίσαμε για πολλές

πολλές ώρες. Επιλέξαμε να μην πάρουμε την 1η επιλογή

σκαρφαλώνωντας στα μυτήκια της Bavella και να κάνουμε τον

κύκλο με το μονοπάτι. Ένα πολύ όμορφο αλλά και ατέλειωτο

μονοπάτι μέσα στο λιοπύρι του μεσημεριού. Με άλλα λόγια

μάλλον επιλέξαμε λάθος. Το χωριό ήταν καλά κρυμμένο στην

έξοδο του φαραγγιού και χρειαζόταν μια τελική ανάβαση σε

ζέστη και βράχια για να το προσεγγίσουμε. «Ήδη θα το

κατάλαβες οι Ιθάκες τί σημαίνουν» μας θύμιζε ο Καβάφης. 

Κι έτσι φτάσαμε στην Ιθάκη μας -μπορώντας ή μη- μετά από 9

ώρες. Μα πώς εξαφανίζεται έτσι η κούραση; Εφτασαν και οι

φίλοι μας και όλοι μαζί απολαύσαμε το αποχαιρετιστήριο

δείπνο μας κάτω απο τις επιβλητικές βελόνες της Bavella. 

Το μυαλό όλων ήταν πίσω στο ταξίδι. Είχε κιόλας τελειώσει;

7

Auguiles de Bavella
(τα αναρριχητικά
μυτίκια της Bavella).
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8

KEIMENO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Hλίας Nόκας

ΙΚΑΡΙΑ
Ωραία πού 'σαι Νικαριά με τα ψηλά βουνά σου,

όμορφα τα κορίτσια σου και κρύα τα νερά σου,

της Ικαρίας το νερό όποιος το πιεί παγώνει 

κι όποιος περάσει μια και δυο αγάπη στερεώνει... 

(παραδοσιακό)

ΙΚΑΡΙΑ
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εν είχε ακόμα ξημερώσει όταν το γέρικο, σχεδόν

40χρονο σκαρί του «Ιεράπετρα» έδεσε στο λιμάνι

του Αγίου Κηρύκου, στην Ικαρία. 45 αγουρο -

ξυπνημένοι ορειβάτες και ορειβάτισσες κατέβηκαν από το

πλοίο, ποτέ ο ύπνος στο πάτωμα των καραβιών μέσα στη

νύχτα δεν είναι τόσος ώστε να ξεκουραστεί κανείς αρκετά. 

Είχε πια ανατείλει ο ήλιος όταν με το λεωφορείο φτάσαμε στο

χωριό Μαυράτο (460 μ.), απ’ όπου ξεκίνησε η πορεία προς

τον Αθέρα. Μπροστά ο Γιώργος, ο αρχηγός μας. Το μονοπάτι

ανηφορικό, με ήπια κλίση, μέσα σε ένα δασωμένο τοπίο,

γεμάτο με φτέρες, εκεί όπου οι Ικαριώτες είχαν στα παλιά

χρόνια τα αμπέλια τους. Σ’ αυτά τα μέρη παρήγαγαν τον

περίφημο «Πράμνιο» οίνο, γνωστό από τα Ομηρικά χρόνια

(εδώ η Κίρκη μέθυσε τους συντρόφους του Οδυσσέα). Ο

Πράμνειος οίνος έλκει το όνομά του από τον Πράμνο, δηλαδή

το όρος Αθέρα. Η πρωινή ομίχλη εμπόδιζε την ελεύθερη θέα,

είχε όμως ευεργετική επίδραση

στη διάθεση της ομάδας για την

άνοδο μέχρι το Καψαλινό

Κάστρο, (800 μ.), απομεινάρι

από την περίοδο που οι

Γενουάτες πέρασαν από το

νησί. Μετά την πρώτη στάση,

συνεχίζουμε ανηφο ρικά και

δεν αργούμε να φτάσουμε στην

κορυφο γραμμή. Η πορεία μας

γίνεται προς τα δυτικά, μέσα

από μικρά δασωμένα τμήματα

μέχρι την κορυφή του Αθέρα

(1040 μ.), στη θέση Εφανός.

Συνεχίζουμε προς το

δυσκολότερο πέρασμα του

Αθέρα που αποκαλείται «Κακό

Καταβασίδι», διάβαση που

γίνεται μέσα στην ομίχλη με τη

βοήθεια σκοινιού. Συνεχίζουμε

στην εντυπωσια κή κορυφο -

γραμμή και σε κάποιο σημείο

φτάνουμε σε ένα κρυφό

πέρασμα της νότιας ορθο -

πλαγιάς. Το «πέρασμα του

Φράγγου». Λίγο μετά φτάνουμε

στο ερειπωμένο χωριό της Άνω

Πλαγιάς (600 μ.). Από εκεί,

ακολουθώντας ένα καταπλη -

κτικό χτιστό μονοπάτι περνάμε

από επιβλητική,πολύ χαρακτη -

ριστική θέση του Ικαριώτικου

τοπίου, την «κόψη της Πού -

ντας». Σε λίγο, φτάνουμε στον

Άγιο Δημήτριο, ένα εκκλησάκι

που βρίσκεται σχεδόν πάνω

στον επαρχιακό δρόμο που

οδηγεί προς τον Εύδηλο. Δύο

άτομα αποχωρίζονται και

μεταβαίνουν στον Μαγγανίτη

οδικώς, εκεί όπου θα γίνει η

πρώτη διανυκτέρευση. Μετά

από μια σύντομη στάση, η

κύρια ομάδα συνεχίζει προς τα

δυτικά, διασχίζοντας το δρόμο

και μπαίνει στο ‘’δάσος του Ράντη’’. Το δάσος αυτό, από τα

μοναδικά του είδους στο Αιγαίο αποτελείται κυρίως από Αριά

(Quercus ilex, ένα είδος βελανιδιάς) και Άνδρακλα, δηλαδή

ένα σπάνιο είδος κουμαριάς. Πολλά από τα δέντρα έχουν

ηλικία πάνω από 300 χρόνια, πρόκειται δηλαδή για ένα αρχαίο

δάσος το οποίο απειλείται, επειδή είναι εκτεθειμένο στις

σύγχρονες πιέσεις και κυρίως στην αποίμενη κτηνοτροφία. 

Οδοιπορώντας προς τα δυτικά, φτάνουμε στην περιοχή του

«Παπουτσοκρύφτη» εκεί δηλαδή όπου οι κάτοικοι του

Μαγγανίτη, όταν πήγαιναν στα πανηγύρια των γειτονικών

χωριών, έβγαζαν (έκρυβαν) τα παπούτσια τους για να μην

φθείρονται, τέτοια φτώχια υπήρχε στο νησί μέχρι λίγες δεκαετίες

πριν... Από τη θέση Σταυρί (633 μ.), ακολουθώντας το κύριο

μονοπάτι κατηφορίζουμε προς το Μαγγανίτη, σε μια υπέροχη

διαδρομή με θέα στο Αιγαίο την ώρα του δειλινού, μετά από

12άωρη πορεία. Το μεγαλύτερο τμήμα της ομάδας

διανυκτέρευσε στο σπίτι αλλά

και στον κήπο του Κώστα, του

συναρχηγού, που με προθυμία

μας φιλοξένησε όλους. Μάλιστα,

μερικές κοπέ λες είχαν την τύχη

να κοιμη θούν σε -απόλυτα προ -

σαρ μοσμένο στο τοπίο- ανα   και   -

νι σμένο σπιτάκι-κατα φύγιο,

χτισμένο από την εποχή που οι

πειρατές αλώνιζαν στο Αιγαίο και

που σήμερα ο Κώστας το έχει

μετατρέψει σε μικρό λαογρα φικό

μουσείο. Το βράδυ, φαγητό στην

ταβέρνα του Αποστόλη με

ντόπιο κατσικάκι και χορτό -

πιτες. Εννοείται ότι ακο -

λού θησε χορός, με

Ικαριώτικα τραγού δια,

μια πρώτη προετοιμα -

σία για το μεθαυριανό

πανηγύρι.

Τη δεύτερη μέρα το

πρωί, ακολουθώντας ένα

καλοδια τηρημένο μονοπάτι

από το κέντρο του χωριού, σε

ένα μοναδικό τοπίο με

γρανιτέ νιους βράχους και

ψηλά δέντρα (ψηλά γιατί

έχουν προστατευθεί από τα

κατσίκια με ένα πανύψηλο

λιθόκτιστο τοίχο που περι -

τριγυρίζει όλο το χωριό)

φτάσαμε στην κορυφογραμμή

του Παπου τσο κρύφτη (670 μ.).

Η ομίχλη που ανεβαίνει και

διαλύεται στην κορυφογραμ -

μή, δημι ουρ γεί ένα απόκοσμο

τοπίο, μοναδικό... Λίγο πιο

πέρα, μια σπουδαία έκπληξη

μας περιμένει! Συναντάμε ένα

μικρό σπιτάκι, κτισμένο σε μια

εντελώς απομονωμένη θέση,

που έχει σαν οροφή και

πλαϊνούς τοίχους γρανιτένιους

ογκόλιθους, που στην Ικαρία

Δ

Το παραμυθόσπιτο με τους ''λούρους'' 
λέγεται ''χωστοκέλι'' από τους Ικαριώτες

H ''κόψη της Πούντας''
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ονομάζονται «λούροι», ένα σπιτάκι λοιπόν που μοιάζει

παραμυθένιο και «κλέβει» τις καρδιές όλων. Από εκεί,

ακολουθώντας παλιό κτιστό μονοπάτι, φτάνουμε στη

γραφική Ι.Μ.Μουντέ, μέσα από δάση πεύκων. Λίγη δροσιά

στις μικρές τεχνητές λίμνες δίπλα στο μοναστήρι είναι

ευπρόσδεκτη από όλους πριν συνεχίσουμε την κατηφορική

πορεία μας προς το όμορφο (αλλά και πασίγνωστο πια)

χωριό Χριστός Ραχών. Η επιστροφή στο Μαγγανίτη έγινε

με λεωφορείο το βράδυ, με στάση στο χωριό Μάραθος για

φαγητό με ντόπιες γεύσεις στην ταβέρνα...

Η διαδρομή της τρίτης μέρας ξεκίνησε τα ξημερώματα από

το μόλο του Μαγγανίτη με το καραβάκι που εκτελεί το

καθημερινό δρομολόγιο από Μαγγανίτη-Καρκινάγρι προς

Άγιο. Για το πολύ πρωινό ξύπνημα αποζημιωνόμαστε από

την παράκτια θαλάσσια διαδρομή μέχρι την παραλία στου

Τραπάλου, δίπλα στους βραχώδεις σχηματισμούς, που

όπως τους έχει διαβρώσει η θάλασσα και ο αέρας,

δημιουργούν ιδιαίτερα σχήματα, απόκοσμα. Στην παραλία

του Τραπάλου, μας περιμένουν πρόσχαροι οι ιδιοκτήτες

της μοναδικής ταβέρνας, που την άνοιξαν ειδικά για την

ομάδα μας, σε αυτό το απομονωμένο μέρος αργούν ακόμα

να φανούν επισκέπτες. Μπάνιο στη θάλασσα, καλό φαγητό,

αλλά και ξεκούραση κάτω από τους ίσκιους των πεύκων

ανεβάζουν τη διάθεση για τη συνέχεια και το πανηγύρι που

πλησιάζει. Ακολουθώντας τον παράκτιο χωματόδρομο,

φτάνουμε σε μία ώρα στο Καρκινάγρι. Από εκεί,

ανηφορίζουμε στο πιο καλοδιατηρημένο - ίσως - μονοπάτι

του νησιού, προς τον Άγιο Ισίδωρο. Αυτό βέβαια εξηγείται

από το γεγονός ότι το Καρκινάγρι είναι ο πιο απόμακρος

οικισμός του νησιού και αυτό το γεγονός είχε σαν

αποτέλεσμα η οδική πρόσβαση προς τους υπόλοιπους

οικισμούς να γίνεται από το μονοπάτι, μέχρι πρόσφατα.

Μετά από 3 ώρες πορεία, ο ήλιος είχε πια γύρει αρκετά όταν

ακούστηκε μέσα από το δάσος των Αριών ο ήχος του

βιολιού, φτάναμε στον Άγιο Ισίδωρο (800 μ.). Μάλλον

είμαστε οι μοναδικοί, από τους εκατοντάδες που

συμμετείχαν στο πανηγύρι, που φτάσαμε εκεί

Στο παραμυθόσπιτο με τους
''λούρους'', δίπλα στο μονοπάτι

από το Μαγγανίτη προς 
τη Μονή Μουντέ Το ''πέρασμα του Φράγκου''

Ορθοπλαγιά στον Αθέρα

Ο καταρράκτης Ραξούνια
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πεζοπορώντας, όπως έκαναν τα παλιά

χρόνια οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά,

βιώνοντας την αυθεντικότητα του τοπίου αλλά

και της γιορτής. Η βραδιά που ακολούθησε, ήταν

μοναδική, από κάθε άποψη. Το πανηγύρι δεν γίνεται φυσικά

όπως παλιά, η ευκολία στην πρόσβαση με αυτοκίνητα οδηγεί

εδώ εκατοντάδες από όλο το νησί (κυρίως νέους και νέες)

που δίνουν τον κυρίαρχο τόνο στη γιορτή. Τα έσοδα από

το πεντανόστιμο φαγητό και το ντόπιο κρασί,

χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς συλλόγους για την

κατασκευή έργων που είναι απαραίτητα στις μικροκοινωνίες

του νησιού, κλασσική πλέον συνηθεια των φορέων που

διοργανώνουν τα πανηγύρια. Μόνο όποιος έχει βρεθεί σε

Καριώτικο πανηγύρι μπορεί να αντιληφθεί τα συναισθήματα

που βιώσαμε εκείνη τη μοναδική βραδιά. Χορός, γλέντι,

επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, ατμόσφαιρα που

‘’απογειώνει’’, εκστασιάζει και αποπνέει μαγεία και ομορφιά,

σε ένα τοπίο ορεινό, απέριττο, μέσα σε αρχαίο δάσος, με

απέραντη θέα στο Αιγαίο. Θα ήταν περασμένες δύο, όταν ό

ήχος του βιολιού σίγησε και οι τελευταίοι επισκέπτες έφυγαν,

η γιορτή είχε ξεκινήσει από το πρωινό της προηγούμενης

μέρας. Τα σύννεφα απ’ το Γαρμπή κάλυπταν όλο το ορεινό

κομμάτι του νησιού, η ατμόσφαιρα έγινε μυστηριακή και ο

αέρας δυνάμωσε. Μέσα στο σύννεφο λοιπόν ψάξαμε και

βρήκαμε γωνιές πίσω από τους βράχους για να

απαγκιάσουμε μέχρι το ξημέρωμα...

Το πρωί, συγκεντρωθήκαμε στον αυλόγυρο της εκκλησίας του

Αγίου Ισιδώρου, είχαμε πια απομείνει μόνοι μας, μέσα στην

ομίχλη και τον δυνατό αέρα. Λόγω του καιρού, αποφασίστηκε

να τροποποιηθεί το πρόγραμμα της ημέρας, η

πορεία στην κορυφογραμμή της Μέλισσας,

έτσι όπως την είχε σχεδιάσει ο Γιώργος

δεν φαινόταν να έχει ενδιαφέρον

εφόσον μάλιστα δεν υπήρχε θέα

στο Αιγαίο. Βέβαια, χάσαμε την

ευκαιρία να βαδίσουμε σε ένα

βραχώδες, άγριο τοπίο, εκεί

όπου γνωστός επιχει ρηματίας

σχεδιάζει να εγκα ταστήσει 110

τεράστιες ανεμογεν νήτριες (όχι

πάντως χωρίς αντιδράσεις), χωρίς να λαμβάνει

καθόλου υπόψη τις επιπτώσεις από την βάρβαρη

επέμβαση στο μοναδικό ορεινό τοπίο του νησιού, με

το δεδομένο ότι οι 110 ανεμο γεννήτριες (με μέγιστο ύψος

150 μέτρα και άνοιγμα φτερών 90 μέτρα!) θα αναπτυχθούν σε

όλο το μήκος της κορυ φογραμμής του Αθέρα, δηλαδή σε

έκταση 28(!) τετρ. χιλιομέτρων, αλλοιώνοντας ριζικά τη

φυσιογνωμία του νησιού. Όμως, τι τον νοιάζει τον επιχειρηματία

το αρχέγονο τοπίο της Ικαρίας... μόνο για το κέρδος

ενδιαφέρεται! Η νέα πορεία μας οδήγησε μέχρι την τεχνητή

λίμνη στο Πέζι και από εκεί, ακολουθώντας κατηφορική πορεία

μέσα σε δάσος με πεύκα, φτάσαμε σε μια παλιά κατοικιά, με

όλη την εγκατάσταση να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην

είναι ορατή από τους πειρατές. Αρκετή ώρα πιο κάτω,

πεζοπορώντας δίπλα στο ρέμα Χάλαρη, οδηγηθήκαμε στον

καταρράκτη Ραξούνια με ύψος πτώσης πάνω από 30 μέτρα

δέσποζε στο τοπίο. Ομολογώ ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου

καταρράκτη είναι πολύ ιδιαίτερη για το τοπίο των νησιών του

Αιγαίου, ίσως και μοναδική! Μετά τις απαραίτητες αναμνηστικές

φωτογραφίες, ανηφορήσαμε μέχρι τη θέση «Αφιανές» όπου

βρίσκεται το ομώνυμο οινοποιείο του Νίκου και της γυναίκας

του Μαρίας, οι οποίοι μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις του,

όπως και στο χώρο της έκθεσης με χρηστικά αντικείμενα που

σχετίζονται με το κρασί και -φυσικά -μας πρόσφεραν για δοκιμή

τα κρασιά που με περίσσειο μεράκι παράγουν. Η επιστροφή

στο Μαγγανίτη έγινε με αγροτικά αυτοκίνητα. Στην ταβέρνα

του... γευτήκαμε τις τελευταίες Ικαριώτικες νοστιμιές πριν μπούμε

στο λεωφορείο για τον Εύδηλο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το

αγέρωχο ‘’Ιεράπετρα’’ μπήκε σιγά-σιγά στο λιμάνι. Άλλο ένα

ταξίδι του Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ είχε φτάσει στο τέλος

του. Διαδρομές σε ένα πολύ ιδιαίτερο

νησί του Αιγαίου, που

συνδυάστηκαν με το πρώτο

πανηγύρι της ‘’καλοκαιρινής’’

περιόδου στον Άγιο Ισίδωρο.

Γιώργο, Κώστα σας ευχα -

ριστούμε για την πολύ καλή

σχεδίαση, οργάνωση και

την φροντίδα που δείξατε

για όλους !

   Στο πανηγύρι του Αγίου Ισιδώρου...
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΦΥΛΗΣ-ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υψομετρικό προφίλ διαδρομής 17 χλμ.

12

Διαδρομή 10 χλμ.

Διαδρομή 17 χλμ.
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5
  Δύο διαδρομές: 10χλμ. για νέους αθλητές και 

17 χλμ. η καθιερωμένη διαδρομή

Για πέμπτη χρονιά ο ΕΠΟΣ Φυλής διοργανώνει και φέτος, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, τον αγώνα ορεινού δρόμου

«Άρμα» Πάρνηθας. Ο αγώνας  «Άρμα» Πάρνηθας έχει πλέον καθιερωθεί και κατέχει επάξια μια θέση στο αγωνιστικό

καλεντάρι πολλών αθλητών του ορεινού τρεξίματος.

Η καθιερωμένη διαδρομή εκτείνεται σε μήκος 17 χλμ. και 900 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, και κινείται σε περιοχές

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της δυτικής Πάρνηθας περιμετρικά της χαρακτηριστικής ορθοπλαγιάς «Άρμα», η οποία

αποτελεί το φυσικό όριο της ονομαστής χαράδρας της Γκούρας. Περνά από ορειβατικά μονοπάτια, ρυάκια και δασικούς

δρόμους που συναντούν σημεία με φυσική και ιστορική σημασία για την περιοχή (ρέμα Γιαννούλας, πηγή Ταμίλθι, πηγές

αρχαίας Φυλής) και σε περιοχή δασωμένη η οποία σώθηκε από την καταστροφική πυρκαγιά του 2007. 

Με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να έρθει σε επαφή με το ορεινό τρέξιμο, πραγματοποιείται και

δεύτερη, μικρότερη διαδρομή μήκους 10 χλμ. (από τα οποία 2,5   χλμ. μονοπάτι) με 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, που

έχει κοινή αφετηρία και τερματισμό με την κύρια διαδρομή. Η διαδρομή αυτή απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους δρομείς

που θέλουν να συμμετάσχουν και να τρέξουν στην καταπληκτικής ομορφιάς Δυτική Πάρνηθα. 

Στον αγώνα μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος/η, αθλητής ή μη, με καλή φυσική κατάσταση (ηλικίας 16 έως 65

χρόνων). Οι ανήλικοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα. Περισσότερες

πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Ο κανονισμός του αγώνα, οι όροι συμμετοχής και η δήλωση συμμετοχής

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.eposfilis.gr. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποστέλλονται στο φαξ του συλλόγου: 210 2412099 ή 

στο e-mail: arma.eposfilis@gmail.com και γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τους συμμετέχοντες.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 14/9/2012 έως και Πέμπτη 11/10/2012 και ώρα 20:00

Θα απονεμηθούν κύπελλα και αναμνηστικά συμμετοχής.
Κόστος Συμμετοχής: 5 ευρώ 

(Φέτος ορίστηκε συμμετοχή 5 ευρώ ανά δρομέα, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση

των αποτελεσμάτων). 

Ο αγώνας γίνεται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Φυλής

Εκκίνηση και τερματισμός: Πηγές Αρχαίας Φυλής
(κοντά στο αρχαίο Φρούριο Φυλής, 9ο χλμ. επαρχιακής 

οδού Φυλής – Δερβενοχωρίων). Κυκλικές Διαδρομές. 

Ώρα εκκίνησης: 09:30

Υπεύθυνος Αγώνα: Χρήστος Γυριχίδης, τηλ.: 6982 384565

Πληροφορίες: 6982384565 και 6981005747

13
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Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν στη Σχολή
Στη Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων μπορεί να

συμμετέχει όποιος/α επιθυμεί να ασχοληθεί με την

Αναρρίχηση, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, με

μοναδικό προαπαιτούμενο την αγάπη για το βουνό. Η ύλη

της σχολής περιλαμβάνει βασικές τεχνικές κίνησης και όλες

τις βασικές αναρριχητικές τεχνικές, ώστε να μπορεί ένας/μία

απόφοιτος να απολαύσει το βουνό με την παρέα του ή με

το Σύλλογο και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η Σχολή

αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας

και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) και οι απόφοιτοι μπορούν να

συνεχίσουν σε Σχολές Μέσου Επιπέδου της Ε.Ο.Ο.Α. και

στις ανώτερες βαθμίδες της ορειβατικής εκπαίδευσης

Ποιό είναι το κόστος της Σχολής 
και τί περιλαμβάνει
Το κόστος της Σχολής ανέρχεται στο ποσό των 300 €
το άτομο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται   το φθινόπωρο,

σε 5 Σαββατοκύριακα. Παρέχεται υλικοτεχνικός εξοπλισμός

(σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, κλπ.) και η ασφάλεια ζωής των

εκπαιδευομένων για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Στην τιμή

δεν περιλαμβάνεται ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός

(αναρριχητικά παπούτσια, ρουχισμός κ.ά.), οι μετακινήσεις

και οι διανυκτερεύσεις σε τυχόν καταλύματα. Σημειώνεται

ότι οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι μέλη του Συλλόγου

(εγγραφή - ετήσια συνδρομή: €15). 

Ο Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάδοση της αναρρίχησης

βράχου και η δημιουργία ολοκληρωμένων αναρριχητών.

Αυτό επιτυγχάνεται με την έγκυρη εκπαίδευση και την ηθική,

οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε όσους/-ες

θέλουν να συνεχίσουν.

Εκπαιδευτής  Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων είναι ο κ.
Αλέκος Ασημακόπουλος, ο οποίος διαθέτει σύγχρονη και

ενημερωμένη γνώση καθώς και μακροχρόνια εμπειρία στην

εκπαίδευση.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17/10/12 ώρα 18:30   Συνάντηση γνωριμίας 

με τον εκπαιδευτή στο γραφείο 

του Συλλόγου

27-28/10/12                  Βαρυμπόμπη Αττικής

3-4/11/12                       Βαρυμπόμπη Αττικής

17-18/11/12                  Βαράσοβα Αιτωλοακαρνανίας

1-2/12/12                       Μετέωρα (ή Βαράσοβα ανάλογα 

με τις καιρικές συνθήκες)

8-9/12/12                       Λαγκάδα Ταϋγέτου Λακωνίας

Β. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Βασική στάση σώματος στην αναρρίχηση, τεχνικές

αναρρίχησης, εξοπλισμός (σχοινιά, ζώνες κ.λπ.), κόμποι,

ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (επικεφαλής - δεύτερος - top

rope - αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη), αναρρίχηση

top-rope, επικεφαλής, δεύτερος, διαχείριση τραβερσών,

χειρισμοί σχοινιών (μονό σχοινί - μια σχοινιά - διπλά σχοινιά

- multi pitch – παρουσίαση – επίδειξη – ανάλυση – ρελέ –

συνδεσμολογία - βασικές αρχές), κώδικας επικοινωνίας

σχοινοσυντροφιάς, rapel (μιας σχοινιάς έως και 60 μέτρα),

αναρριχητική τεχνική, τεχνητή αναρρίχηση (βασικές αρχές -

προσπέραση τεχνητού), διάσωση σχοινο συντρόφου

(περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο), προετοιμασία και εκτέλεση

διαδρομής, επιλογή σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και

προβληματισμός).

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Τα απογεύματα της Τετάρτης, μεταξύ των μαθημάτων, θα

γίνεται πρακτική εξάσκηση σε αναρριχητικά πεδία της

Αττικής,  τα οποία θα ορίζει ο εκπαιδευτής στο τέλος του

κάθε διήμερου μαθήματος.

Πληροφορίες
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την

ημερομηνία Συνάντησης Γνωριμίας μαζί με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά (φωτοτυπία ταυτότητας, πρόσφατη ιατρική

βεβαίωση, δύο φωτογραφίες ταυτότητας, αίτηση εγγραφής στη

Σχολή και αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο και 15 ευρώ για

την εγγραφή - ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο, εφόσον δεν είναι ήδη

μέλη άλλου Σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α.) και τα δίδακτρα της σχολής. 

Περισσότερες πληροφορίες: Γεώργιος Μέτσος, τηλ.: 6972756511

Βίωσε τη 

συναρπαστική 

εμπειρία του 

βουνού!

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2012 
(από 19/10/12 έως 9/12/12)
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Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν στη Σχολή:
Στη Σχολή Χειμερινού Βουνού Αρχαρίων μπορεί να

συμμετέχει όποιος/α επιθυμεί να ασχοληθεί με την

Ορειβασία, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, με μοναδικό

προαπαιτούμενο την αγάπη για το βουνό. Η ύλη της σχολής

περιλαμβάνει βασικές τεχνικές κίνησης στο χειμερινό ορεινό

περιβάλλον, με τη χρήση ή όχι ασφαλιστικών μέσων,

γνώσεις προσανατολισμού, μετεωρολογίας, πρώτων

βοηθειών, διατροφής στο βουνό, ώστε να μπορεί ένας/μία

απόφοιτος να απολαύσει το βουνό με την παρέα του ή με

το Σύλλογο και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η σχολή

αναγνωρίζεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας

και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) και οι απόφοιτοι μπορούν να

συνεχίσουν σε Σχολές Μέσου Επιπέδου της Ε.Ο.Ο.Α. και

στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ποιό είναι το κόστος της Σχολής 
και τί περιλαμβάνει:
Το κόστος της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων ανέρχεται στο

ποσό των 300 € το άτομο. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν

τη χειμερινή περίοδο σε 5 Σαββατοκύριακα. Παρέχεται ο

υλικοτεχνικός εξοπλισμός (κράνη, crampons, piolet κ.λπ.)

και η ασφάλεια ζωής των εκπαιδευομένων για όλη τη

διάρκεια της Σχολής. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ο

απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός (μπότες, ρουχισμός

κ.ά.), οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις στα καταφύγια.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι μέλη

του Συλλόγου (εγγραφή - ετήσια συνδρομή: €15). 

Ο Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάδοση της ορειβασίας

και η δημιουργία ολοκληρωμένων ορειβατών. Αυτό

επιτυγχάνεται με την έγκυρη εκπαίδευση και την ηθική,

οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε όσους/-ες

θέλουν να συνεχίσουν.

Εκπαιδευτής ορειβασίας είναι ο κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης, ο οποίος διαθέτει σύγχρονη και ενημερωμένη

γνώση, στο υψηλότερο διεθνώς επίπεδο και μακροχρόνια

εμπειρία στην ορειβατική εκπαίδευση 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9/1/13 ώρα 18:30    Συνάντηση γνωριμίας με τον εκπαι-

δευτή στο γραφείο του Συλλόγου

19-20/1                       Πάρνηθα 

9-10/2                          Βελούχι 

2-3/3                            Παρνασσός 

23-25/3                       Βαρδούσια 

6-7/4                            Γκιώνα

Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(1)  Μάθημα                Διακήρυξη Τιρόλου / 

Ιστορία της Ορειβασίας 

(2)  Μαθήματα            Προσανατολισμός

(2)  Μαθήματα            Μετεωρολογία

(1)  Μάθημα                Προσανατολισμός, Μετεωρολογία

(Συνδυαστικό) / Προαιρετικό

(1)  Μάθημα                Κίνδυνοι

(2)  Μαθήματα            Οργάνωση ανάβασης - Διατροφή - 

Ταχύτητα  ανάβασης.

(2)  Μαθήματα            Πρώτες Βοήθειες

Γ. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Πάρνηθα: Μία στο Καταφύγιο Φλαμπούρι

Βελούχι: Δύο στο Καταφύγιο Χιονοδρομικού

Παρνασσός: Μία  στο Καταφύγιο Δέφνερ  (προαιρετική)

και μία στο  εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία)

Βαρδούσια: Μία νυχτερινή ανάβαση και  μία στο

Καταφύγιο

Γκιώνα: Δύο σε αντίσκηνα

Πληροφορίες
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι

την ημερομηνία Συνάντησης Γνωριμίας μαζί με τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά (φωτοτυπία ταυτότητας, πρόσφατη ια-

τρική βεβαίωση, δύο φωτογραφίες ταυτότητας) και τα δίδα-

κτρα της σχολής. Περισσότερες πληροφορίες: 

Γεώργιος Μέτσος, τηλ.: 6972756511

  
 

  

  & ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ του
Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2013 
(από 19/1/13 έως 7/4/13)

Kίνητρα συμμετοχής στους αποφοίτους 
Σχολών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι οι απόφοιτοι Σχολών Χειμερινού Βουνού και Αναρρίχησης

του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης 10% στο κόστος κάθε

διοργάνωσης του Συλλόγου μας, (εκτός εξωτερικού και των μονοήμερων

αναβάσεων). Σκοπός μας, η παροχή κινήτρων σε επίδοξους νέους 

ορειβάτες προκειμένου να προσεγγίσουν το βουνό με ασφάλεια, κέφι και

ανιδιοτέλεια μέσα από τη συντροφιά του Συλλόγου.

15
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Η Φυλή, θα μπορούσε να ονομαστεί το μεγαλύτερο φυσικό αναρριχητικό

πάρκο της Αττικής, αφού περιβάλλεται σχεδόν από παντού από βράχια τα

οποία έχουν αξιοποιηθεί ως μικρά ή μεγάλα αναρριχητικά πεδία και σχεδόν

καθημερινά βρίσκονται εκεί αναρριχητές οι οποίοι απολαμβάνουν την

αθλητική αναρρίχηση για κάθε βαθμό δυσκολίας. Ο τόπος και ο χώρος

ενδείκνυται για σκαρφάλωμα αφού απέχει λιγότερο από 20 χλμ. από την

Ομόνοια και βρίσκεται 5 χλμ. περίπου από την έξοδο 6 της Αττικής οδού,

γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση οδικώς.

Το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ, καταβάλλει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, με

πολλούς τρόπους, για τη διάδοση και ανάπτυξη της αναρρίχησης

(θεσπίζοντας κίνητρα, επιβραβεύοντας τους αναρριχητές που παραδίδουν

δράση κλπ.). Έτσι, αποδέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόταση του εκπαιδευτή

της Ε.Ο.Ο.Α. κ.Δημήτρη Τιτόπουλου να συνδράμει στη δημιουργία από

εκπαιδευτές ή άλλους αναρριχητές, ενός νέου, αθλητικού χαρακτήρα,

αναρριχητικού πεδίου στην Αττική που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των νέων

αναρριχητών και των Σχολών Αναρρίχησης βράχου. Ο Σύλλογος θα παρέχει

μελλοντικά –όταν διαθέτει και είναι αυτό εφικτό- τεχνικό υλικό για τη

συντήρηση των υπαρχόντων αναρριχητικών διαδρομών που βρίσκονται

στην περιοχή της Φυλής. Και αφού η αρχή έγινε και είναι το ήμισυ του

παντός, όπως λέει η γνωστή ρήση, οργανώθηκε το όλο εγχείρημα: 

Εξασφάλισε την χορήγηση πλακετών, βισμάτων κλπ. από τον Δήμο Φυλής

και οργάνωσε τον καθαρισμό της βλάστησης από πουρνάρια, κισσούς κλπ.

της βάσης του πεδίου αφού πρώτα πήρε την έγκριση του Δασαρχείου της

Πάρνηθας, το οποίο επέβλεπε με την παρουσία του αρμόδιου δασοφύλακα

τις εργασίες. Δούλεψαν εθελοντικά ο αθλητής του Συλλόγου Δημήτρης

Σπάρης, ο αναρριχητής και μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Δερμεντζής και το μέλος

Μουντούλας Σμολένσκι. 

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Τιτόπουλος έπιασε... δουλειά και με την πολυετή

εμπειρία που διαθέτει, ανέλαβε να χαράξει τις διαδρομές, για να ανοιχτούν

σωστά ιδίως για αρχάριους, πρώτιστα στα πλαίσια της ασφάλειας. Ανέλαβε

να επιβλέπει με τη φυσική παρουσία του όλες τις εργασίες και αν κάποιος από

τους εκπαιδευτές ή βοηθούς εκπαιδευτές της ΕΟΟΑ ήθελε να συνδράμει, ήταν

πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί του. Τελικά ανοίχτηκαν 27 διαδρομές εύκολες

και μέσης δυσκολίας με την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Τσίτσικα και από

τον ίδιο τον Δ. Τιτόπουλο. Μετά από εθελοντική δουλειά περίπου 7 μηνών

ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό αναρριχητικό πεδίο με την ονομασία «ΕΠΟΣ

ΦΥΛΗΣ». Εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο παγκακιών και ενός σταντ με τη

φωτογραφία και το ανάπτυγμα των διαδρομών, τα οποία έχει δεσμευτεί ο

Δήμος Φυλής ότι θα υλοποιήσει, μόλις του επιτρέψουν τα οικονομικά του. Η

ικανοποίηση όλων είναι μεγάλη γιατί πολύ πριν ολοκληρωθεί το πεδίο, δύο

Σχολές Αναρρίχησης έκαναν ήδη μάθημα και πλήθος αναρριχητών

σκαρφαλώνουν καθημερινά.

Το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους, όσοι συνέβαλαν σ’ αυτή την

προσπάθεια: Το Δήμο Φυλής για την παραχώρηση υλικών, τον Δ.Τιτόπουλο

για την πρόταση και αφιλοκερδή δημιουργία του αναρριχητικού πεδίου, τον

Δ.Τσίτσικα για τη βοήθειά του στη διάνοιξη των διαδρομών, τον Δ.Σπάρη,

εκπαιδευτικό αναρριχητικό πεδίο 
«ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ», στη Χασιά (Φυλή) Αττικής

νέο
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τον Δ.Δερμεντζή και τον Σ.Μουντούλα

για την εθελοντική εργασία που

πρόσφεραν. 

Το πεδίο βρίσκεται στη συνέχεια του

ήδη υπάρχοντος αναρριχητικού

πεδίου «Μικρή Βαράσσοβα» (δίπλα)

και η πρόσβαση γίνεται: οδικώς μέχρι

τη Φυλή έως τη διασταύρωση για την

Ι.Μ.Κυπριανού. Στο σημείο αυτό δεν

στρίβει κανείς δεξιά, αλλά συνεχίζει

ευθεία, σε άσφαλτο δρόμο με μικρές

στροφές, ώσπου φτάνει στο κιόσκι των

δικτύων πεζοπορικών μονοπατιών της

Δυτ. Πάρνηθας. Εκεί τελειώνει ο

άσφαλτος δρόμος και αρχίζει

χωματόδρομος δεξιά, όπου παρκάρει

κανείς σε ένα μικρό χώρο στάθμευσης.

Ακολουθεί το μονοπάτι και αφού

περάσει τη «Μικρή Βαράσσοβα»,

βρίσκεται στο πρώτο τμήμα του

πεδίου «ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ» και ακριβώς

δίπλα, ελαφρώς ανηφορικά, η

συνέχεια του πεδίου.

Α/Α        ΟΝΟΜΑ                                                      ΒΑΘΜΟΣ              ΑΡΙΘΜΟΣ          ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ                               ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ
                                                                                       ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ         ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

1           ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΑΡΗΣ                      6Β+                      8                       30m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

2           ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ                                   6C+                     10                     30m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

3           ΠΑΡΘΕΝΑ                                            7Α                       11                     30m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

4           ΑΡΜΕΓΕΔΩΝ                                       6C                       12                     30m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

5           ΑΡΠΑΓΕΣ                                              6C                       10                     30m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

6           ΥΑΙΝΕΣ                                                6C+                     10                     30m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

7           ΚΟΡΑΚΙΑ                                            6B+                     10                     30m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

8           ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΛ                                      6C                       12                     30m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

9           ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ                                   6B+                      9                       25m              Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ / Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

10        ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ                                  6Β                       12                     25m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

11        ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΙΝΙ                              6Α+/6Β                 10                     20m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

12        ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΜΩΡΟ ΜΟΥ                      6Β                        9                       20m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

13        ΣΑΚΗ ΤΑΚΗ ΜΑΝΩΛΑΚΗ               6Α+                     12                     30m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

14        ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΜΑΚΙ                 6Α                        6                       15m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

15        ΦΡΑΟΥ                                                5C+                      6                       15m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

16        TΟΥ ΧΑΝΣ                                             6C                        9                       25m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

17        ΦΛΩΡΟΠΙΤΟΥΡΑΣ                              6B                        6                       20m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

18        ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ                                      6A+                      6                       20m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

19        ΑΓΑΠΟΥΛΑ                                          5C                        6                       15m            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ / Δ. ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ

20        ΧΑΛΑΡΟΥΙΤΑ                                       5B                        9                       25m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

21        ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ                                       5B+                     10                     25m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

22        ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ                                        5C                       11                     30m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

23        ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ                                     5C                       12                     30m                            Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

24        ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ                                5C+                     11                     30m                               Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

25        ΠΑΓΩΤΟ                                                6Α                        8                       20m          Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΣΤ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

26        ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ                             6Α+                      9                       20m               Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ /Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

27        ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ                                    5C                        9                       20m              Δ. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ / Δ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

• Προσανατολισμός πεδίου: ΒΔ

• Ήλιος: 

το χειμώνα 12.00 - 1.00  και το

καλοκαίρι από τις 12:00 - 18:00 

• Αυτόματα Ρελέ

• Μόνο σετάκια είναι απαραίτητα
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  Ελευσίνα 03/03/2012 μ.Χ.

Το ταξίδι στα άρρητα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, 
της ζωής μετά το θάνατο, το ταξίδι στο ιερό, στο ανείπωτο,
στο απαγορευμένο...
Ως ιεροί μύστες μιας άλλης εποχής, ακολουθώντας πιστά

την εδώ και πάνω από 2.500 χρόνια χαραγμένη διαδρομή,

πατώντας πάνω στα χνάρια εκείνων που αφιέρωναν τους

εαυτούς τους στις μυστικιστικές τελετές, περνώντας δίπλα

από το ιερό της Ορθίας Αφροδίτης, θαυμάζοντας τη

μισογκρεμισμένη γέφυρα των ρωμαϊκών χρόνων, έρμαια

στη μανία των καιρών, φθάνοντας και μπαίνοντας

ιεροφάντες στον υπέροχο εκείνο χώρο, νιώθοντας μια

απίστευτη ενέργεια να διαπερνά την ύπαρξη  και την ιερή

ανατριχίλα να σείει τα φύλλα της ψυχής.

Κάτω από έναν ανοιξιάτικο ήλιο, λαμπερό και ζεστό,

αχόρταγα ακούγοντας τα όσα με απόλυτη μυστικότητα και

σεβασμό διαδραματίζονταν κατά τη διάρκεια των

πανάρχαιων Ελευσίνιων Μυστηρίων, λησμονεί κανείς

σχεδόν ακόμα και τη σημειολογία των ανθρώπινων και

τεχνοκρατικών παρεμβάσεων που λυμαίνονται και

βεβηλώνουν την ιερότητα και τη μαγεία του τοπίου.

Ο χριστιανικός ναός της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, τα

ρωμαϊκά λουτρά στο λιμάνι, ο μεταβυζαντινός ναός του Αγ.

Ζαχαρία στην πλατεία, τα εγκαταλελειμμένα μοναδικά νεοκλασικά

κτίρια της παλιάς βιομηχανίας «ΚΡΟΝΟΣ» στην παραλιακή είσοδο

που μαραζώνουν,  ένα ιδιαίτερο συνονθύλευμα, κομβικό σημείο

συνάντησης εποχών και πολιτισμών.

Και από την άλλη, η γελαστή ανθρώπινη πόλη του σήμερα,

όπου βαδίζοντας στους πεζοδρόμους, ανάμεσα στις

γειτονιές με τα χαμόσπιτα, αισθάνεται κανείς να κατακλύζεται

από απίστευτη αγαλλίαση, καθώς, ανασηκώνοντας το

κεφάλι, το βλέμμα ανεμπόδιστο, αντικρίζει ουρανό...

Γλαφυρή αποτύπωση στην Αγέλαστο Πέτρα, η σύνδεση

του χθες, του τώρα, του αύριο, η σύνθεση μέσα από την

ανάλυση, η μετάβαση από τον αρχαίο στο σύγχρονο κόσμο. 

Λυτρωτική και ομαλή η επαναφορά στην πραγματικότητα,

ικανοποιημένα πνεύματα, χαρούμενα πρόσωπα, γεμάτα

ποτήρια, καρδιές ευφραίνουσες, αποχαιρετισμός...

σ.σ. Η ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της

Ελευσίνας έγινε από την αρχαιολόγο Άρτεμη Σκουμπουρδή

και η ταινία «Αγέλαστος Πέτρα» του Φίλιππου Κουτσάφτη

προβλήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού

Οργανισμού του δήμου Ελευσίνας, παρουσία του σκηνοθέτη.

  Οδοιπορικό στη Μογγολία, τη χώρα με τις αχανείς στέπες και τη μυστηριώδη έρημο
      ...αλλά και στα άδυτα του ψυχισμού της ορειβατικής ομάδας

«Μαραθώνια» αλλά πολύ ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε άλλη μία εκδήλωση - διπλή αυτή τη φορά- του συλλόγου: Στις 30

Απριλίου 2012, το αμφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας» του Παντείου Πανεπιστημίου, φιλοξένησε την παρουσίαση του ξεχω-

ριστού οδοιπορικού που πραγματοποίησε ο ΕΠΟΣ Φυλής στη γη της στέπας, των Αλτάϊ, της

ερήμου, των γερακιών, των αλόγων, των νομάδων και των απέραντων λιβαδιών, τη Βόρεια

Μογγολία τον Αύγουστο του 2011. Οι εντυπωσιακές εικόνες, τα χρώματα και οι ήχοι, καθώς

και οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες των αφηγητών, μας ταξίδεψαν νοερά στην βουερή πρω-

τεύουσα Ulaan Baatar, στην κόκκινη έρημο Gobi, στην πεδιάδα Orkhon, στην επιβλητική

οροσειρά Altai με την κορυφή Khuiten, στο Karakorum, την παλαιά πρωτεύουσα της μογγο-

λικής αυτοκρατορίας, στην εντυπωσιακή λίμνη Terkhiin Tsaagan με την απόκοσμη ηρεμία

της, στον χαώδη κρατήρα του ηφαιστείου Khorgoo, στους καταυλισμούς με τις γιούρτες των

φιλόξενων ντόπιων.

Προχωρημένο σούρουπο και μετά από μικρή ανάσα δροσιάς με ποτά και συνοδευτικά,

επιχειρήσαμε «βουτιά» τόσο στη συνειδητή, όσο και στην ασυνείδητη πλευρά, στις ιδιαίτερες

πτυχές και στις διεργασίες που συντελούνται, ορατές και μη, σε ψυχικό επίπεδο, μέσα σε μία

ιδιαίτερη παρέα, την ορειβατική ομάδα, στα πλαίσια της μελέτης αυτής ως τον κυριότερο

πυρήνα άσκησης της ορειβασίας στην Ελλάδα του σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια συμ-

μετείχαν ως προσεκτικοί, επιδέξιοι και ικανοί καθοδηγητές οι οδηγοί βουνού και εκπαιδευτές

ορειβασίας, Δημήτρης Κάραλης, Γιώργος Βουτυρόπουλος και Παναγιώτης Κοτρωνάρος, ο

ψυχίατρος Κωνσταντίνος Καρδαράς που επιχείρησε να αναλύσει τις συνειδητές και ασυνεί-

δητες διεργασίες στην ορειβατική ομάδα, καθώς και ορειβάτες, που κατέθεσαν τις εμπειρίες

τους. Μια τέτοια προσέγγιση, που αγγίζει ακροθιγώς μόνο την κορυφή του παγόβουνου,

ίσως να μην είναι ποτέ αρκετή... Αποχωρώντας σιγά-σιγά και με έναυσμα τα όσα είχαν

ακουστεί και συζητηθεί, πορεύτηκε καθένας μας συνεχίζοντας, ίσως, τη δική του προσωπική

ενδοσκόπηση και την αέναη αναζήτηση της  αλήθειας του...

ΕΠΟΣυλλογικά… & άλλα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργία Παπαδάκου

18
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Τα… αγωνιστικά αναρριχητικά νέα μας

Αγωνιστική Αναρρίχηση:
Διάκριση αθλητών του Συλλόγου στο 20ο 
κύπελλο “ΑΘ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ», Α’ αγώνας στις
25/02/2012 στο Βόλο
Το Σάββατο 25/02/2012 πραγματοποιήθηκε στο

Βόλο ο Α' αγώνας του 20ου κυπέλου Αγωνιστικής

αναρρίχησης της ΕΟΟΑ. Από το Σύλλογό μας συμ-

μετείχε στην κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ ο Δημήτρης Σπά-

ρης, όπου και κατέλαβε την 1η θέση.

Αγωνιστική Αναρρίχηση:
Διάκριση αθλητών του Συλλόγου στο 20ο 
κύπελλο “ΑΘ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ», Β’ αγώνας στις
17/03/2012 στον Αλμυρό 
Το Σάββατο 17/03/2012 πραγματοποιήθηκε στον

Αλμυρό ο Β' αγώνας του 20ου κυπέλου Αγωνιστι-

κής αναρρίχησης της ΕΟΟΑ. Από το σύλλογό μας

συμμετείχε στην κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ ο Δημήτρης

Σπάρης, όπου κατέλαβε και πάλι την 1η θέση. Ως

εκ τούτων (Α’ και Β΄ αγώνας), του απενεμήθη το κύ-

πελλο αγωνίσματος δυσκολίας.

23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικής 
Αναρρίχησης - Αλμυρός 07-08/04/2012 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 23ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Αγωνιστικής Αναρρίχησης στα αγω-

νίσματα δυσκολίας, ταχύτητας & boulder στον Αλ-

μυρό. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές του

Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής και διακρίθηκαν ως ακολούθως:

α.  Στο αγώνισμα δυσκολίας ο Δημήτρης Σπάρης

(Κατηγορία Ανδρών) στην 1η θέση και ο Αλέξαν-

δρος Τζιβέσης (Κατηγορία Παίδων) στην 4η θέση.
β. Στο αγώνισμα ταχύτητας ο Δημήτρης Νησιωτάκης

(Κατηγορία Προαγωνιστική Α' αγοριών) στην 3η
θέση και ο Αλέ ξανδρος Τζιβέσης (Κατηγορία Παί-

δων) στην 3η θέση.
γ. Στο αγώνισμα bouldering ο Δημήτρης Σπάρης

στην 1η θέση και ο Αλέξανδρος Τζιβέσης στην

6η θέση.

Αγωνιστική Αναρρίχηση: Διάκριση αθλητών 
του Συλλόγου στο 14ο κύπελλο Bouldering, 
Α’ αγώνας στις 07/07/2012 στον Αλμυρό
Το Σάββατο 07/07/2012 πραγματοποιήθηκε στον

Αλμυρό ο Α' αγώνας του 14ου κυπέλου Bouldering

της ΕΟΟΑ. Από τον Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής συμμετείχε στην

κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ ο Δημήτρης Σπάρης, όπου και

κατέλαβε την 3η θέση.

  ECUADOR 2009: Τρία χρόνια μετά και τα βουνά 
      του κόσμου εξακολου θούν να μας ενώνουν…

Η ευγενική πρόσκληση που απηύθυνε στο

σύλλογό μας η Πρόξενος του Ecuador στην

Ελλάδα, αξιότιμη κυρία Σουζάνα Βασκέζ, να

επαναλάβει στο Ινστιτούτο Θερβάντες την

παρουσίαση του τόσο ιδιαίτερου ταξιδιού

μας στον Ισημερινό το Πάσχα του 2009, δεν

μπορούσε να μείνει αναπάντητη... Έτσι λοι-

πόν, συγκεντρωθήκαμε  την Πέμπτη 17

Μαΐου, στην λειτουργική και άρτια εξοπλι-

σμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου, παρέα με

όσους από τους συντελεστές εκείνου του ταξιδιού μπό-

ρεσαν να παραβρεθούν. Στόχος μας ήταν να θυμηθούμε

όλοι μαζί και να διηγηθούμε σε ένα διαφορετικό κοινό

αυτή τη φορά,  τις αναβάσεις  μας στα ηφαίστεια του

Ecuador, στο Cotopaxi και το Carihuarazo, την επίσκεψή

μας στο el Mundo το σημείο μηδέν της γης, να ξαναζή-

σουμε τις πεζοπορίες μας ανάμεσα σε καταρράκτες,

θερμά λουτρά και λίμνες, κρατήρες και τροπικά δάση της

βροχής, να θαυμάσουμε τα χρώματα, τη βιοποικιλότητα

και τις απίστευτες εναλλαγές των τοπίων και των ντόπιων ινδιάνικων

φυλών με τα χαμογελαστά πρόσωπα  και τις ευγενικές φυσιογνωμίες.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από παραδοσιακή μουσική που έπαιξαν

ζωντανά με φλάουτο μουσικοί από τη χώρα και η βραδιά έκλεισε με

μικρό κοκτέιλ που παρατέθηκε από το Προξενείο του Ecuador στο

χώρο υποδοχής του Ινστιτούτου στους πολυάριθμους σπουδαστές

του Θερβάντες και άλλους θεατές της εκδήλωσης. Να αναφέρουμε-

για την ιστορία- ότι η πρώτη και κατά γενική ομολογία ιδιαίτερα επιτυ-

χημένη παρουσίαση αυτού του ταξιδιού είχε γίνει πριν από τρία χρόνια

στην αίθουσα «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών.

  2013: Διεθνές έτος ΟΛΥΜΠΟΥ- 
      Συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη 
      επίσημη ανάβαση στην κορυφή του

Tο 2013 είναι μία πολύ σημαντική επέτειος όχι μόνο για την ελληνική

ορειβασία, αλλά και για όλο τον ορειβατικό κόσμο του πλανήτη. Συγ-

κεκριμένα στις 2 Αυγούστου 2013 συμπληρώνονται 100 χρόνια από

την κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου που έγινε από τον Χρήστο

Κάκαλο από το Λιτόχωρο και τους Ελβετούς Frederic Boissonnas, φω-

τογράφο & εκδότη και Daniel Boud-Bovy συγγραφέα & τεχνοκρίτη. Το

γεγονός της πρώτης ανάβασης προκάλεσε το ενδιαφέρον ξένων ορει-

βατών που άρχισαν να επισκέπτονται κατά κύματα την Ελλάδα και τον

Όλυμπο εξυμνώντας με τις δημοσιεύσεις τους τις ασύγκριτες ομορφιές

τους. Από τότε έχουν ανέβει στον Όλυμπο πάνω από 150.000 ορειβάτες

από 115 χώρες από όλες τις ηπείρους. Η Ε.Ο.Ο.Α., θεωρώντας ότι η επέ-

τειος αυτή θα πρέπει να εορτασθεί με εκδηλώσεις ανάλογες της διεθνούς

φήμης του βουνού, έχει ήδη προτείνει στους αρμόδιους φορείς σειρά

εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων είναι, οpen αγώνες ορειβατικού σκι

τον Μάρτιο 2013 στις Βρυσοπούλες Ολύμπου, η 73η Πανελλήνια Ορει-

βατική Συγκέντρωση, αναρριχητική Συνάντηση , διεθνές συνέδριο, συ-

νάντηση Ένωσης Βαλκανικών Ορειβατικών Ομοσπονδιών (B.M.U) το

Μάιο του 2013, διεξαγωγή αγώνα αγωνιστικής αναρρίχησης boulder

στο Λιτόχωρο, φεστιβάλ ορειβατικών κινηματογραφικών ταινιών, λει-

τουργία στο παλιό μοναστήρι του Αγ. Διονυσίου, κατασκευή επετειακού

μεταλλίου, έκδοση σειράς επετειακών γραμματοσήμων από τα ΕΛ.ΤΑ,

έκδοση επετειακού λευκώματος καθώς και έκθεση ντοκουμέντων για

τον Όλυμπο (φωτογραφίες – πίνακες - βιβλία – μετάλλια κ.λπ.).
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Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε μαζί μας με

ασφάλεια ένα διαφορετικό συναρπαστικό

άθλημα, την αναρρίχηση. Στην νέα τεχνητή

πίστα του Α.Ο.Δ. Φυλής, λειτουργεί Ακαδημία

Αναρρίχησης όπου οι καταρτισμένοι προπο -

νητές και έμπειροι αναρριχητές του Ε.Π.Ο.Σ.

ΦΥΛΗΣ σας περιμένουν για να σας βοηθή σουν

να κάνετε τα πρώτα σας αναρριχητικά βήματα. 

 Υπεύθυνος Προπονητής:
Δαλίτσικας Αναστάσιος, 

απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 Βοηθός Προπονητή: ο αναρριχητής του

Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής Δημήτρης Δερμεντζής.

Στο χώρο λειτουργούν Τμήματα παίδων,
νέων και εφήβων.

 Χώρος: πίστα "ΘΕΑ", Λεωφ. Φυλής και

Αλιάνθου, στη Φυλή (Χασιά).

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 

19:00 - 21:00

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 
   1) Αίτηση εγγραφής 

   2) Ιατρική βεβαίωση παθολόγου 

ή καρδιολόγου 

   3) Πιστοποιητικό γέννησης (για κάτω των

16 ετών) ή φωτοτυπία αστυνομικής

ταυτότητας (για άνω των 16 ετών)

   4) Πέντε φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας). 

Οι εγγραφές γίνονται στον ίδιο χώρο. 

Συμμετοχή μόνο 10 ευρώ το μήνα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
EΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ,

ΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ!!!

ΓΥΜΝΑΣΟΥ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ
ΚΑΙ ΦΤΑΣΕ

ΨΗΛΑΓια να φτάσεις ψηλά, 
μάθε τον τρόπο να ανέβεις!
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ΔΙΡΦΥΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

KEIMENO: Γεώργιος Μέτσος

ΔΙΡΦΥΣ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
8-9/9                                                       Λακωνική (Μέσα) Μάνη: Πεζοπορίες στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας
                                                                       *H πορεία προτείνεται για αρχάριους

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Πόρτο Κάγιο και κατόπιν πορεία προς Πόρτο Στέρνες – Ιερό

Ταινάρου Ποσειδώνα - Φάρο Ταινάρου και επιστροφή για κολύμπι και φαγητό Ω.Π.: 3, Β.Δ.: 1. Κατάληξη

στο Γερολιμένα όπου θα γίνει η διανυκτέρευση σε ξενώνες η σκηνές.

Κυριακή: Μεταφορά με το πούλμαν στην Κίττα. Πεζοπορία Κίττα ( Πολυπυργού ) 250 μ.- Αγ. Πελαγία

(733 μ.) με εκπληκτική θέα - Ασώματοι (ναός 10ου αιώνα με ιδιαίτερη κατασκευή τρούλου) – Κίττα. 

Ω.Π.: 5.30, Υ.Δ.: 490 μ., Β.Δ.: 1. 

Συντονίστρια: Γεωργία Παπαδάκου, τηλ.: 6944880849 

14-16/9                                                  Όλυμπος: κόψη Μπαρμπαλά - Μύτικας (2.917 μ.) - φαράγγι Ενιπέα - Ρέμα Ορλιά - 
Αρχαιολογικός χώρος Δίον 
Παρασκευή: αναχώρηση στις 16:00 για Παραλία Λιτοχώρου, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση όσων

ακολουθήσουν την εύκολη πορεία σε ξενώνα ή σκηνές, κατάληξη στο καταφύγιο Κρεββάτια (1.000 μ.)

όπου και θα γίνει η διανυκτέρευση των συμμετεχόντων στην δύσκολη πορεία. 

Σάββατο: Δύσκολη πορεία: ανάβαση από την κόψη Μπαρμπαλά προς το οροπέδιο των Μουσών και

διανυκτέρευση στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης» (2.680 μ.). Ω.Π.: 7-8, Υ.Δ.: 1.680 μ., Β.Δ.: 3

Προαιρετική ανάβαση στον Προφήτη Ηλία. Εύκολη πορεία: μεταφορά με το πούλμαν στο εκκλησάκι

των Αγίων Κων/νου και Ελένης πάνω από το Δίον. Πεζοπορία προς τη Κορομηλιά, μέσα και δίπλα από

το ρέμα Ορλιά με τις διαδοχικές λιμνούλες και τους καταρράκτες Ω.Π.: 4-5 , Υ.Δ.: 570 μ., Β.Δ.: 1. Στη

συνέχεια, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου.

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: ανάβαση στον Μύτικα και κατάβαση επιλέγοντας: α) από τα Ζωνάρια –

καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» - Πριόνια Ω.Π.: 4.30-5, Υ.Δ.: - 1.917 μ., Β.Δ.: 1 ή β) από το καταφύγιο

«Κάκαλος», μέσω του κοφτού - Πριόνια (1.000 μ.) Ω.Π.: 3.30-4, Υ.Δ.: - 1.917 μ., Β.Δ.: 1 Εύκολη πορεία:
μετάβαση με το πούλμαν στην θέση Πριόνια και κατάβαση του φαραγγιού του Ενιπέα ανάμεσα από

τρεχούμενα νερά, πυκνή βλάστηση από πλατάνια, οξιές και ξύλινα γεφυράκια Ω.Π.: 5.30-6, Υ.Δ.: -700, Β.Δ.: 1

Συντονιστές δύσκολης διαδρομής: Κ. Δηλαβεράκη, τηλ.: 6937411811 / Γ. Μέτσος, τηλ.: 6972756511

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Δρόσος Τραπεζάρης, τηλ.: 6944694424

15-16/9                                                  24η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα - Διοργάνωση Ε.Ο.Ο.Α. 
Συντονιστής αναρριχητών του Συλλόγου: Δημήτρης Δερμεντζής, τηλ.: 6977657420 

23/9                                                        Αρκαδία: Φαράγγι Γκούρας 
Αναχώρηση στις 06:30 για το χωριό Λυσσαρέα Δήμου Γορτυνίας: 

Δύσκολη πορεία: γεφύρι Λυσσαρέας – συμβολή με τον ποταμό Τουθόα, μήκους περίπου 7 χλμ.

Πεζοπορία και διάσχιση του σχεδόν παρθένου φαραγγιού, με τους υπέροχους γεωλογικούς

σχηματισμούς, μέσα από λίμνες, καταρράκτες, πυκνή βλάστηση, και δύσκολα περάσματα μέχρι τη

συμβολή του με τον ποταμό Τουθόα. Απαραίτητη καλή φυσική κατάσταση, κράνος, μαγιό και

παπούτσια για νερό. Ω.Π.: 5-5.30, Β.Δ.: 2+

Ευκολότερη πορεία: γεφύρι Λυσσαρέας – Λυκούρεσι ή Σέρβου, μήκους περίπου 8 χλμ.. Διάσχιση του

φαραγγιού Γκούρας προς την αντίθετη κατεύθυνση, μέσα από πυκνή βλάστηση και περάσματα

διαφόρων βαθμών δυσκολίας. Οι πεζοπόροι είναι δυνατόν να πεζοπορήσουν ανάλογα με τις

δυνατότητές τους: α) να επιστρέψουν στο γεφύρι Λυσσαρέας όποτε κρίνουν ή β) να ολοκληρώσουν την

πορεία προς Λυκούρεσι ή Σέρβου από δυσκολότερα περάσματα. Ω.Π.: από 3 έως 5, Β.Δ.: 1 ή 2 ανάλογα

το σημείο επιστροφής. 

Κατάληξη όλων στα Λουτρά Ηραίας για φαγητό ή θερμά λουτρά στις ιαματικές πηγές. 

Συνεργασία με τον Φυσιολατρικό Ορειβατικό Όμιλο Ηραίας «Η Γκούρα». 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Γιώργος Μέτσος, τηλ.: 6972756511

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Νίκος Σφακιωτάκης, τηλ. 6974315908

29/9                                                         14ο Κύπελλο Bouldering B’ πανελλήνιος αγώνας αναρρίχησης. 
Χώρος αναρριχητικός τοίχος «ΘΕΑ» στη Φυλή (Χασιά). Διοργάνωση: Ε.Ο.Ο.Α., Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Φυλής.

29-30/9                                                  Μακρόνησος – Λαύριο – Σούνιο
                                                                  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Βραδιά με πανσέληνο, αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και το

Μάρκο Βαμβακάρη *Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχάριους
Σάββατο: Αναχώρηση 07:30 για Λαύριο και με ταχύπλοο αποβίβαση στην Μακρόνησο. Πεζοπορία με

παράλληλη ξενάγηση από εκπρόσωπο του Μουσείου Μακρονήσου, στα κτίρια και τα στρατόπεδα, το

κτίριο ΒΕΤΟ (Β’ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών) την «Πύλη» και τη «Λεωφόρο των τεχνών», τους στρατώνες των

εξόριστων και άλλα κτίσματα. Ω.Π.: 3-4 και επιστροφή στο Λαύριο. Προαιρετική συνέχιση της πορείας

προς στον Φάρο του ακρωτηρίου Αγκάλιστρος στο νότιο άκρο του νησιού. Επιστροφή από την

κορυφογραμμή με θέα στο Αιγαίο και τα διαδοχικά φυλάκια (Συμπεριλαμβανομένων των στάσεων για

την περιήγηση στις εγκαταστάσεις των στρατοπέδων) Ω.Π.: 6, Β.Δ.:1 και επιστροφή το απόγευμα

ακτοπλοϊκώς στο Λαύριο. Διανυκτέρευση σε κάμπινγκ ή ξενώνες στο Σούνιο.

diadromes #11_diadromes #11  7/31/12  11:47 AM  Page 22



23

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Το βράδυ του Σαββάτου «παρά θιν’αλός» θα «ρεμπάσουμε» δηλ. θα

περιπλανηθούμε, αλλά όχι ασκόπως, στο ρεμπέτικο τραγούδι. Θα το γνωρίσουμε, θα το

τραγουδήσουμε. Θα το απολαύσουμε: υπό τους ήχους του μπουζουκιού και της φωνής του Μιχάλη

Γαροφαλάκη. Αφηγητές της πορείας και ιστορίας του, των κοινωνικών καταστάσεων που εξέφραζε, και

της ζωής του Μάρκου Βαμβακάρη, οι: Αλεξάνδρα Σταυρακάκη, Μαρία Ιωάννου, Δρόσος Τραπεζάρης

και Μιχάλης Γαροφαλάκης. Επιμέλεια αφιερώματος: Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

Κυριακή: Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Θορικού και στο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου. Μετάβαση

στην Καμάριζα και επίσκεψη των αρχαίων πλυντηρίων μετάλλου. Στη συνέχεια, ξενάγηση στα παλιά

μεταλλεία και τρίωρη περίπου πορεία σε στοά με την συνοδεία μεταλλειολόγου. Ο απαραίτητος

εξοπλισμός για την πορεία στην στοά περιλαμβάνει κράνος (διατίθεται από το σύλλογο), φακό κεφαλής,

εφεδρικές μπαταρίες, παλιά ρούχα και παπούτσια. Η ξενάγηση αυτή δεν ενδείκνυται για άτομα που

αισθάνονται κλειστοφοβία. Τέλος, επίσκεψη στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο με τη μαγευτική θέα

στο Αιγαίο, πριν την αναχώρηση από τη Λαυρεωτική. 

Συντονιστές: Δρόσος Τραπεζάρης, τηλ.: 6944694424 και Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 6974423849

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
7/10                                                         Δυτική Πάρνηθα – Καθαρισμός και συντήρηση μονοπατιών

Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών Δυτικής Πάρνηθας. Στο τέλος του καθαρισμού, συνάντηση

στις Πηγές Αρχαίας Φυλής (9ο χλμ. επαρχιακής οδού Χασιάς – Δερβενοχωρίων), υπαίθριο ψήσιμο και

πικ-νικ για τους εθελοντές, προσφορά του Συλλόγου. Σημείο συνάντησης: Δημαρχείο Χασιάς, ώρα

08:30 το πρωί.

Συντονιστές: μέλη του Δ.Σ. 

14/10                                                      5ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου «ΑΡΜΑ» Πάρνηθας
Δύο διαδρομές: α) 10 χλμ. για νέους αθλητές και β) 17 χλμ. η γνωστή και καθιερωμένη διαδρομή.

Εκκίνηση και τερματισμός: Πηγές Αρχαίας Φυλής (κοντά στο Αρχαίο Φρούριο Φυλής, 9ο χλμ.

επαρχιακής οδού Χασιάς – Δερβενοχωρίων). Ώρα εκκίνησης 09:30. Ο αγώνας γίνεται σε συνεργασία με

τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Φυλής. Περισσότερες πληροφορίες στην

ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

Συντονιστής αγώνα: Χρήστος Γυριχίδης, τηλ.: 6982384565

20-21/10                                               Ταΰγετος: Προφήτης Ηλίας (2.405 μ.) – Πεζοπορίες στο Ε4 - 
Canyoning: Κατάβαση του φαραγγιού της Μαρουσώς
*H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους
Σάββατο: αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Καστάνια. Δύσκολη πορεία: προώθηση με αγροτικά προς

το δάσος της Βασιλικής (1.400 μ.) και ανάβαση προς Άγιο Δημήτριο – Άη Γιώργη (2.020 μ.) - Προφήτη

Ηλία (2.405 μ.) όπου και θα γίνει η διανυκτέρευση με σκηνές Ω.Π.: 6-7, Υ.Δ.: 1.005 μ., Β.Δ.: 2

Εύκολη πορεία: μέσω μονοπατιού από την Παναγιά Γιάτρισσα - το χωριό Άρνα – Κομμένος Βράχος –

Άρνα Ω.Π.: 4.30-5, Β.Δ.: 1 και μεταφορά στην Αναβρυτή όπου και θα γίνει η διανυκτέρευση σε ξενώνα ή

σε σκηνές. 

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Με την ανατολή του ήλιου παρατήρηση της πυραμίδας, σκιάς του Ταϋγέτου,

στο Μεσσηνιακό κόλπο (καιρού επιτρέποντος), κατάβαση προς Πόρτες – Βαρβάρα (καταφύγιο) – μέσω

του Ε4 στα Λακώματα – Αναβρυτή Ω.Π.: 6.30-7, Β.Δ.: 1 Εύκολη πορεία: ανάβαση από Αναβρυτή (800 μ.)

προς τα Λακκώματα (1.250 μ.) – Σοχά και κατάβαση μέσω του καλοδιατηρημένου καλντεριμιού στα

Καλύβια Σοχάς Ω.Π.: 5-5.30, Υ.Δ.: 500 μ., Β.Δ.: 1.

Canyoning: Κατάβαση του φαραγγιού της Μαρουσώς: Ένα μικρό πανέμορφο ασφαλισμένο φαράγγι,

το οποίο συνδέει την Αναβρυτή με τον Άη-Γιάννη. Η διάσχιση γίνεται με 17 ραπέλ, (από 8 έως 15 μέτρα)

και 14 βράχινες τσουλήθρες. Απαιτείται γνώση τεχνικής ραπέλ και απαραίτητος ατομικός εξοπλισμός

canyoning: κράνος, σχοινιά μπωντριέ, καραμπίνερ κ.λπ. Διάρκεια κατάβασης (ανάλογα με τον αριθμό

ατόμων) 4-5 ώρες. Η κατάβαση πραγματοποιείται από την εταιρεία kaneltrek (www.kaneltrekking.gr) 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Άλκης Φέτσης, τηλ.: 6977411575

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: Χριστίνα Δρακοπούλου, τηλ.: 6979977010

28/10                                                      Παρνασσός: Τσάρες (1.380 μ.) – Φαράγγι Βελίτσας
Αναχώρηση στις 06:30 για το χωριό Άνω Τιθορέα Φθιώτιδος (480 μ.). 

Δύσκολη πορεία: Άνω Τιθορέα – κάτω από το Σπήλαιο Ανδρούτσου – καταρράκτης Τρύπη – Τσάρες

(1.380 μ.) και επιστροφή από την άλλη πλευρά του φαραγγιού στην Άνω Τιθορέα Ω.Π.: 8-9, Υ.Δ.: 900 μ.,

Β.Δ.: 2+. Εύκολη πορεία: Μεταφορά με το πούλμαν στο χωριό Αγία Μαρίνα στη Μονή Κοιμήσεως

Θεοτόκου (450 μ.). Ανάβαση το Καταφύγιο των Κυνηγών, κατόπιν προς το διάσελο και κατάβαση από

το φαράγγι της Βελίτσας στην Άνω Τιθορέα Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 550 μ., Β.Δ.: 1 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Θανάσης Μπαρμπούτης, τηλ.: 6984631914 

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: Γιώτα Σπανού, τηλ.: 6984631913
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3-4/11                                                     Οίτη: Πύργος (2.151 μ.) - Τούρλα (1.779 μ.) – Δυνατότητα αναρρίχησης - 

Θερμά λουτρά στο Κουτσέκι *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους
Σάββατο: αναχώρηση στις 06:30 για το χωριό Καστανιά Φθιώτιδος και μεταφορά με αγροτικά στην

θέση Πάθαινα. Δύσκολη πορεία: Πάθαινα (1.500 μ.) – Τούρλα (1.779 μ.) – Πύργος (2.151 μ.) – Πάθαινα,

Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 651 μ., Β.Δ.: 2 Εύκολη πορεία: Πάθαινα – κάτω από τον Αετό – κορυφή Τούρλα – Άγιοι

Απόστολοι - Νεοχώρι (διάσχιση) Ω.Π.: 4-5. Υ.Δ.: +279 – 429, Β.Δ.: 1. Μεταφορά όλων στο χωριό Υπάτη

όπου θα γίνει η διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σε σκηνές

Κυριακή: Μετάβαση στο Καπνοχώρι (590 μ.) και πορεία προς Καστανιά – Άγιο Αθανάσιο – κορυφή

Πετρωτός (1.240 μ.) – Ροδόκαλος – κάστρο Υπάτης – Υπάτη Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 650 μ., Β.Δ.:1. Προαιρετική

επίσκεψη στο Αστεροσχολείο Υπάτης ή στο Βυζαντινό Μουσείο. Κολύμπι στα υπαίθρια Θερμά λουτρά

Κουτσέκι ή Ψωρονέρια.

Δυνατότητα αναρρίχησης στην Υπάτη για αποφοίτους σχολών και για όσους γνωρίζουν αναρρίχηση,

με δική τους ευθύνη, στο αναρριχητικό πεδίο «Παρθενικός Κρίνος» που βρίσκεται προς την Ιερά Μονή

Αγάθωνος και την γέφυρα του ποταμού Ξηριά. 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Μπάμπης Χονδραλής 

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: Κύνθια Δημητρέλη, τηλ.: 6932368234

11/11                                                      Ολίγυρτος: Σκίπιζα (1.935 μ.) (διάσχιση) 
*H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους
Αναχώρηση στις 06:30 για το χωριό Λαύκα Κορινθίας (700 μ.). Δύσκολη πορεία: Η διαδρομή ξεκινάει

από την πλατεία του χωριού (684 μ.) ανηφορίζοντας μονοπάτι με κατεύθυνση το εκκλησάκι της

Αγ.Σωτήρας στο οποίο φθάνουμε μετά από μία ώρα και έχοντας καλύψει περίπου 500 μ. υψομετρικής

διαφοράς. Στη συνέχεια ακολουθούμε δασώδη διαδρομή με έλατα τα οποία σταδιακά δίνουν την θέση

τους σε χαμηλή υποαλπική βλάστηση έχοντας κατεύθυνση το οροπέδιο Γούπατα, όπου φθάνουμε

περίπου 1 ώρα μετά την Αγ. Σωτήρα (1.200 μ.). Αφού διασχίσουμε το οροπέδιο έχοντας νότια

κατεύθυνση, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε ομαλό λούκι το οποίο οδηγεί στο διάσελο της

κορυφογραμμής. Από εκεί συνεχίζουμε ανηφορικά και με ΒΔ πορεία, φτάνουμε στην κορυφή Σκίπιζα

(1.935 μ.). Η κατάβαση γίνεται μέσω προφήτη Ηλία προς τον επαρχιακό δρόμο Νεμέας Κανδηλάς.

Ω.Π.:7-8, Υ.Δ.:1.235 μ., Β.Δ.: 2. Εύκολη πορεία: κοινή πορεία με την ορειβατική ομάδα μέχρι την

Αγ.Σωτήρα και κατόπιν μέσω Αγ.Ιωάννη στον επαρχιακό δρόμο Νεμέας-Κανδηλάς Ω.Π.: 5, Β.Δ.: 1.

Επίσκεψη στο Μοναστήρι της Κανδήλας, με τα 200 σκαλιά όπου μεταξύ άλλων, υπάρχουν τοιχογραφίες

του 18ου αι., η εικόνα του Αποστόλου Παύλου, το κελί και οι επιστολές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

καθώς και ένα μικρό σπήλαιο με σταλακτίτες στο πίσω μέρος της Μονής. 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Μπαζιώτης Γεράσιμος, τηλ.: 6932765309 

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Τελατινίδης Δημήτρης, τηλ.: 6970903664

17-18/11                                               Ορεινή Ναυπακτία: Τσακαλάκι (1.712 μ.) – φαράγγι Κάκαβου – Άνω Χώρα
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Σάββατο: Αναχώρηση 07:00 για Αμπελακιώτισσα Ναυπακτίας (800 μ.) . Πεζοπορία στο φαράγγι του

Κάκαβου μέχρι την Άνω Χώρα Ναυπακτίας (1.050 μ.), όπου οι διανυκτερεύσεις σε ξενώνα ή στο σχολείο

με υπνόσακους Ω.Π.: 3, Β.Δ.: 1 

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Πεζοπορία σε χωματόδρομο μέσα από καστανόλογγο και στη συνέχεια

ανάβαση από μονοπάτι, στο Τσακαλάκι Ω.Π.: 5, Β.Δ.: 1 

Εύκολη πορεία: κοινή πορεία στο χωματόδρομο και στη συνέχεια από τη διασταύρωση μέχρι το

ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη (κυκλική πορεία) Ω.Π.: 4-5, Β.Δ.: 1

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Μπέσσας Ανδρέας, τηλ.: 6972642840

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Τάσος Αλεξανδρόπουλος, τηλ.: 6944467436

25/11                                                      Υμηττός *H πορεία προτείνεται για αρχάριους
Συνάντηση 08:00 στο εκκλησάκι του Άγιου Ιωάννη Κυνηγού στην Αγία Παρασκευή. Πεζοπορία από το

ξωκλήσι του Άγιου Ιωάννη Κυνηγού - μονοπάτι "10"- σπήλαιο Λιονταριού - Άγιος Ιωάννης Κυνηγός

(κυκλική πορεία) Ω.Π.: 4-5, Υ.Δ.: 465 μ., Β.Δ.: 1

Συντονιστής: Σπύρος Ζορμπάς, τηλ.: 6946003522 

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ: Το σπήλαιο έχει ύψος περίπου 10 μ., βάθος 50 μ. και πλάτος 20 μ.

παρουσιάζει δε δύο μεγάλες σταλαγμιτικές σειρές καθώς και έναν ομπρελοειδή σχηματισμό από τους

λίγους στον ελληνικό χώρο. Έχει πάρει την ονομασία Λεοντάρι, σύμφωνα μ'ένα παλιό θρύλο, από ένα

φοβερό λιοντάρι που έμενε στη σπηλιά και προξενούσε μεγάλες καταστροφές στις γύρω περιοχές. Το

λιοντάρι αυτό, σύμφωνα πάντα με το θρύλο, σκότωσε ο Αγ. Νικόλαος και το μαρμάρωσε μπροστά στην

εκκλησία του Αγ. Νικολάου της Κάντζας. Ένα τεράστιο (1,40 Χ 0,70 μ. και 1,50 μ. ύψος ) μαρμάρινο

άγαλμα λιονταριού (πιθανόν του 6ου αι. π.Χ.), βρίσκεται σήμερα μπροστά στην εκκλησία του Αγ.

Νικολάου, δίπλα στο σταθμό της ΔΕΗ στη θέση που ήταν για πολλούς αιώνες θαμμένο. Από το 1966

μέχρι το 1969 ήταν στο προαύλιο του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Σε ανασκαφές που έγιναν το

1926, βρέθηκαν οστά λιονταριού, αρκούδας των σπηλαίων ηλικίας 250.000 χρόνων, ύαινας και λύκου.

Το σπήλαιο ενδέχεται να αποτελούσε το καταφύγιο των τελευταίων λιονταριών που έζησαν στην Αττική. 

24
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1-2/12                                                     Χελιδόνα (1.974 μ.) – Κόψη Αηλιάδων – Μονή Προυσού – Μαύρη Σπηλιά
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Σάββατο: Αναχώρηση το πρωί στις 07:00 για Ευρυτανία. Από τη θέση Διπόταμο μετά το Μεγάλο Χωριό,

πεζοπορία από μονοπάτι στο Δερματόρεμα, μέχρι τον παλιό οικισμό Δερμάτι. Ω.Π.:2, Β.Δ.:1. Στη

συνέχεια, επίσκεψη στην ιστορική Μονή του Προυσού και μικρή πεζοπορία μέχρι τη Μαύρη Σπηλιά,

κρησφύγετο των κατοίκων της περιοχής κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και μικρός περίπατος στο

ομώνυμο φαράγγι, δίπλα σε καταρράκτες και πετρόχτιστες βρύσες. Κατάληξη στο Παλιό Μικρό Χωριό

όπου φαγητό και διανυκτέρευση σε ξενώνες ή σε υπόστεγο με υπνόσακους ή σε σκηνές. 

Κυριακή: Από το Μικρό Χωριό (900 μ.): Δύσκολη πορεία: Ανάβαση από την Κόψη των Αηλιάδων στη

Χελιδόνα (1.975 μ.) και κατάβαση από την κλασική διαδρομή στο Μικρό Χωριό (κυκλική πορεία). Ω.Π.:7-

8, Υ.Δ.: 1074 μ. Β.Δ.: 3 (πιθανή χρήση χειμερινού εξοπλισμού) Εύκολη πορεία: Αγιος Σώστης – Άνθρωπος

(1.380 μ.) – σπήλαιο Μπλουρέτζα - Παλιό Μικρό Χωριό Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 480 μ., Β.Δ.: 1 και κατόπιν επίσκεψη

στο μουσείο του Παλαιού Μικρού χωριού.

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Γιάννος Γεωργίου, τηλ.: 6942444549

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Τάσος Αλεξανδρόπουλος, τηλ.: 6944467436

8/12, Σάββατο                                    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: 
Η Άρτεμις Σκουμπουρδή ξεναγεί τα μέλη και τους φίλους του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής 
στον ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
Ο Κεραμεικός αποτελεί το σημαντικότερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας με πλήθος λατρευτικών

και ταφικών μνημείων που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως τους Βυζαντινούς.

Ο Ηριδανός, ποταμός που διασχίζει σήμερα τον αρχαιολογικό χώρο, είχε εξαφανιστεί επί αιώνες από

επιχώσεις ύψους 8-9 μ. οι οποίες έχουν αφαιρεθεί δημιουργώντας μια μικρή όαση πρασίνου με

εξαιρετική χλωρίδα στο κέντρο της σύγχρονης πόλης. Σήμερα ο επισκέπτης του χώρου βαδίζει

ακριβώς στο ίδιο επίπεδο που περπατούσαν οι Αθηναίοι στη κλασική εποχή. Ελάτε λοιπόν να

φανταστούμε τον Περικλή να εκφωνεί τον περίφημο ΕΠΙΤΑΦΙΟ για τους πεσόντες Αθηναίους στον

Πελοποννησιακό πόλεμο και να ακούσουμε για τον Έσω και τον Έξω Κεραμεικό, το Δίπυλο και άλλα

σε μια ακόμη ιδιαίτερη ξενάγηση από την Άρτεμη Σκουμπουρδή. 

Συνάντηση: ώρα 10:30 στο σταθμό ΘΗΣΕΙΟ του Ηλεκτρικού. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στον συντονιστή Δρόσο Τραπεζάρη, τηλ.: 6944694424

Εναλλακτικά, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών θα γίνει ξενάγηση σε μουσείο (επικοινωνία

με το συντονιστή).

Βιογραφικό: Η Άρτεμις Σκουμπουρδή γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1953 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στην

Αθήνα (ξεναγός) και στη Μαδρίτη (ιστορικός της τέχνης). Από το 1982 συνεργάζεται με το Πνευματικό Κέντρο του

Δήμου Αθηναίων σε ξεναγήσεις, διαλέξεις και συγγραφή ιστορικών βιβλίων-λευκωμάτων για την Αθήνα.

Παράλληλα ασχολείται με την ιστορική και λαογραφική μελέτη της παλαιάς Αθήνας. Διδάσκει τα αθηναϊκά θέματα

στη Σχολή Ξεναγών και δίνει σχετικές διαλέξεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους. Από το 1987 επιμελείται και παρουσιάζει

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές αρχαιολογικού περιεχομένου, καθώς επίσης, εκπομπές ιστορικού και

λαογραφικού περιεχομένου. Εργάζεται ως επιστημονικός Σύμβουλος σε τηλεοπτικές εκπομπές (ΕΡΤ) ιστορικών και

λαογραφικών θεμάτων για την παλαιά Αθήνα. "Αθηναιογραφεί" σε εφημερίδες και περιοδικά. Ξεναγεί, μελετά,

ερευνά, γράφει και λατρεύει διά βίου τη μαγική πόλη, την Αθήνα.

9/12                                                         Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες 
Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση στις 3/12/12 ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου

Κοινοτικού Διαμερίσματος Χασιάς (Φυλής). Σε περίπτωση μη απαρτίας του 50%+1 των οικονομικά

τακτοποιημένων μελών, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9/12/12 ώρα 10:00 το πρωί
στον ίδιο χώρο (πρώην Δημαρχείο Χασιάς), με την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, δηλ.

με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. 

Στο τέλος της συνέλευσης θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ.

16/12                                                      Πάρνηθα 
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Συνάντηση στις 07:30 στον σιδηροδρομικό σταθμό Σφενδάλης (Μαλακάσας) (η αναχώρηση του

συρμού από το Στ. Λαρίσης είναι στις 06:50 - θα χρειαστεί επιβεβαίωση για τα χειμερινά δρομολόγια):

Δύσκολη πορεία: πεζοπορία προς Παλιομήλεσι – Ξούλιζα – Ντρέη – Άγιος Πέτρος Μόλας – Λάκκα

Ντρίζα – Βροκόλι – Λάκκα Μηλιάς – Σφενδάλη Ω.Π.: 7.30-8, Β.Δ.: 2 Εύκολη πορεία: πεζοπορία προς

Παλιομήλεσι - Ξούλιζα – Λάκα Βρουκόλι – Λάκα Μηλιάς – Σφενδάλη Ω.Π.: 4, Β.Δ.: 1

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Χρήστος Γυριχίδης, τηλ.: 6982384565 

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: Ευαγγελία Γιαννακού, τηλ.: 6974604946 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
4-6/1/2013                                           Άγραφα: Καράβα (2.184 μ.) - Καραβούλα (1.862 μ.) 
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Παρασκευή: Αναχώρηση 16:00 για Λίμνη Πλαστήρα και Καταφύγιο Αγράφων στη θέση Καραμανώλη

(1.536 μ.) όπου οι διανυκτερεύσεις (διαθέτει τετράκλινα δωμάτια και θέρμανση). 

Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Από Αργιθέα (950 μ.) ανάβαση στην κορυφή Καραβούλα (1.862 μ.) και

κατάβαση στη Βατσουνιά (450 μ.). Ω.Π.: 6-7, Υ.Δ.: 900 μ., Β.Δ.: 2 (ή 5 με χιόνι) (χειμερινός εξοπλισμός)

Εύκολη πορεία: Εκκίνηση από ασφαλτόδρομο κοντά στην Αργιθέα προς Αέρα (1.450 μ.) και διάσχιση με

παράκαμψη της κορυφής Καραβούλας από κορυφή Καστανιά (1.268 μ.) και κατάβαση στην Βατσουνιά

Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.: +50 μ. και -800 μ., Β.Δ.: 1 

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Ανάβαση από το διάσελο του Αγίου Νικολάου (1.500 μ.) – Καράβα (2.184

μ.) και κατάβαση στο Βλασί (1.100 μ.) Ω.Π.: 5-6 Υ.Δ.: 700, Β.Δ.: 1 (ή 5 με χιόνι) (χειμερινός εξοπλισμός)

Εύκολη πορεία: Ανάβαση από το διάσελο του Αγίου Νικολάου (1.500 μ.) –Τραχηλού –Σκαφίδα – Γεφύρι

Καμάρα και επιστροφή. Ω.Π.: 4-5, Υ.Δ.:100, Β.Δ: 1 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Στέλιος Ντσιαφέρης, τηλ.: 6977963557

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Γιώργος Μέτσος, τηλ.: 6972756511

12-13/1                                                  Δίρφη (1.743 μ.) – Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας 
Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο και το Μάρκο Βαμβακάρη 
*H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους
Σάββατο: αναχώρηση στις 14:00 για το χωριό Στενή Ευβοίας και πορεία από το γήπεδο της Στενής, στο

παλιό μονοπάτι Στενής – Στροπώνων προς την καρδιά του αισθητικού δάσους της Στενής, ανάμεσα από

καστανιές, έλατα, πεύκα και πλατάνια - προς Ράχη Συκά, παραλαβή των σακιδίων από το πούλμαν και

κατάληξη στο καταφύγιο (1.120 μ.) Ω.Π.: 2-3, Β.Δ.: 1. Αφιέρωμα υπό τους ήχους του μπουζουκιού και της

φωνής του Μιχάλη Γαροφαλάκη, στο ρεμπέτικο και το Μάρκο Βαμβακάρη. Αφηγητές της πορείας και

ιστορίας του, των κοινωνικών καταστάσεων που εξέφραζε, και της ζωής του Μάρκου, οι: Αλεξάνδρα

Σταυρακάκη, Δρόσος Τραπεζάρης. Επιμέλεια αφιερώματος: Αλεξάνδρα Σταυρακάκη. Διάρκεια: 1.30

ώρες (επανάληψη της εκδήλωσης που έγινε 29/09 στο Σούνιο).

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: ανάβαση από το διάσελο Λειρί στην κορυφή Δέλφη της Δίρφης και

επιστροφή από τα ίδια Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.: 623 μ., Β.Δ.: 1 (ή 5 με χιόνι) (χειμερινός εξοπλισμός). Εύκολη
πορεία: καταφύγιο –Συκά Ράχη – Τέμπλα – Κορακοφωλιά – πηγή Κόνισμα, ήπια διαδρομή, χωρίς

υψομετρικές διαφορές, ανάμεσα σε δασωμένο μονοπάτι Ω.Π.: 5, Β.Δ.: 1 Επιστροφή στο καταφύγιο όπου

θα ακολουθήσει η κοπή της πίττας του συλλόγου και επιβραβεύσεις ορειβατών, αναρριχητών και

αθλητών του Συλλόγου.

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Δημήτρης Δερμεντζής, τηλ.: 6977657420

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: Κύνθια Δημητρέλη, τηλ.: 6932368234 

20/1                                                         Βουραϊκός ποταμός 
                                                                  *H πορεία προτείνεται για αρχάριους

Αναχώρηση 07:00 για Ζαχλωρού (640 μ.) Καλαβρύτων. Πεζοπορία από μονοπάτι στην αρχή και στη

συνέχεια πάνω και δίπλα από τις γραμμές του οδοντωτού σιδηροδρόμου, ακολουθώντας την

πανέμορφη διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, κατάβαση στο Διακοπτό (διάσχιση). Ω.Π.: 5-5.30, Β.Δ.: 1

Συντονίστρια: Μαρία Τσιάρτα, τηλ.: 6973319796

27/1                                                         Γεράνεια: Μεγάλη Ντουσκιά (1.068 μ.) – Πίντιζα (1.032 μ.) 
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Αναχώρηση 07:00 Σχίνο Λουτρακίου. Δύσκολη πορεία: Ανάβαση από τη Σκάλα Γερακίνας (100 μ.) με

κατεύθυνση νότια – Παραβίρεζα – συνίχεια σε μικρό τμήμα χωματόδρομου – ξανά σε μονοπάτι μέσα

από πυκνό πευκόδασος έως την κορυφή Μεγάλη Ντούσια (1.068 μ.) – κατάβαση στην Παναγία

Φανερωμένη στη διασταύρωση με άσφαλτο δρόμο - Πίσια (505 μ.) Ω.Π.: 5.30-6, Υ.Δ.: 968 μ., Β.Δ.: 2 (ή 5

με χιόνι) (πιθανή χρήση χειμερινού εξοπλισμού) Εύκολη πορεία: Συνέχιση με το πούλμαν για το χωριό

Πίσια Λουτρακίου (505 μ.). Ανάβαση προς πηγή Γκούρα - κορυφή Πίντιζα (1.032 μ.) - Ράχη Κουκουνάρι

– Παναγία Φανερωμένη – άσφαλτος δρόμος 2χλμ. έξω από τα Πίσια και κατάληξη στο χωριό Πίσια Ω.Π.:

4.30-5, Υ.Δ.: 527 μ., Β.Δ.: 1

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Θανάσης Μπαρμπούτης, τηλ.: 6984631914 

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: ‘Ολγα Μουρίκη,τηλ.: 6974909601 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2-3/2                                                       Όρος Τίταρος: κορυφές Σάπκα (1.823 μ.) και Τίταρος (1839 μ.) – Λιβάδι Ολύμπου 
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Σάββατο: Αναχώρηση ώρα 07:00 μέσω Ελασσόνας για το Λιβάδι Ολύμπου όπου η διανυκτέρευση σε

ξενώνες και στο εν λειτουργεία Σχολείο, με υπνόσακους. Γραφικό βλαχοχώρι, πατρίδα του οπλαρχηγού

Γεωργάκη Ολύμπιου, το Λιβάδι Ολύμπου απλώνεται στη θέση Παλιοδέρβενο, στα 1.181 μ. υψόμετρο, είναι

χτισμένο στη σκιά του Ολύμπου, εκεί που σμίγουν τα Πιέρια, ο Όλυμπος και τα Καμβούνια όρη. Περιήγηση

στα λιθόστρωτα καλντερίμια και την πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο του 1.788. Επίσκεψη στο

μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και με το βυζαντινό παρεκκλήσι του Άγιου Χαράλαμπου χτισμένο το 1.054 μ.Χ.

το λαογραφικό Μουσείο στο αναπαλαιωμένο σπίτι του Γεωργάκη Ολύμπιου, το αρχοντικό Βασκαλή κ.λπ.

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Νωρίς το πρωί μεταφορά με το πούλμαν λίγο έξω από το Λιβάδι, στο

ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία και έναρξη της ανάβασης μέχρι την πρώτη κορυφή του όρους, τη Σάπκα

(1.823 μ.). Συνέχεια της πορείας στην κορυφογραμμή μέχρι την δεύτερη κορυφή Τίταρος (1.839 μ.) και

κατάβαση τραβερσάροντας την πλαγιά. Μετά από πορεία περίπου 45’ σε αγροτικό δρόμο, φτάνουμε

πριν την κορυφή Σάπκα και εν συνεχεία, κατάβαση στον Προφήτη Ηλία (κυκλική διαδρομή). Ω.Π.: 6-

6.30, Υ.Δ.: 658 μ., Β.Δ.: 1 (ή 5 με χιόνι) (χειμερινός εξοπλισμός). Εύκολη πορεία: Από την τοποθεσία Αη-

Λιάς, κυκλική πορεία στα περίχωρα του Λιβαδιού και ξεκούραση Ω.Π.: 3, Β.Δ.: 1

Κοινή ανάβαση με τον Χ.Ο.Σ. Ελασσόνας

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Μπαζιώτης Γεράσιμος, τηλ.: 6932765309 

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Τελατινίδης Δημήτρης, τηλ.: 6970903664

10/2                                                         Καλλίδρομο : Ελαφοβούνι (1.146 μ.) – αρχαία ακρόπολη Αλπηνών – Θερμοπύλες
                                                                  *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους

Αναχώρηση 06:30 για το χωριό Ανάβρα Φθιώτιδας (442 μ.), πεζοπορία ως το διάσελο των Αλπηνών,

ανάβαση στον αρχαιολογικό χώρο και κατόπιν μέχρι την Λάκκα του Γρηγόρη όπου θα διαχωριστούν οι

δυο ομάδες: Δύσκολη πορεία: ανάβαση μέσα από την ρεματιά του Κρυοκάναλου στην ΒΔ ράχη και πορεία

ανατολικά προς την κορυφή Ελαφοβούνι. Κατάβαση από την ΒΑ κόψη στην θέση Πινακάκια και από εκεί

στην Ανάβρα (κυκλική πορεία) Ω.Π.: 6-7, Υ.Δ.: 704 μ., Β.Δ.:1 (ή 5 με χιόνι) (πιθανή χρήση χειμερινού

εξοπλισμού). Εύκολη πορεία: πεζοπορία προς το εγκαταλελειμμένο χωριό Παλιά Δρακοσπηλιά, για να

δούμε τα ερείπια του χωριού και τον Βυζαντινό ναό του Ιωάννη του Θεολόγου και ανάβαση στη συνέχεια

στο οροπέδιο Ζάστανος. Κατόπιν κατάβαση, περνώντας από τις εντυπωσιακές Πόρτες και κατάληξη στο

χωριό Θερμοπύλες για υπαίθρια λουτρά, εάν το επιτρέψει ο χρόνος. Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 300 μ., Β.Δ.:1 

Κοινή ανάβαση με τους ΠΡΟΒΟΜΑΣΤΟΡΕΣ Φθιώτιδας

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Κωστής Πετρόπουλος, τηλ.: 6976891093

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Νίκος Αναστασίου 

16-17/2                                                  Κόζιακας: Χατζηπέτρος (1.901 μ.) – Μετέωρα: Πεζοπορία ή δυνατότητα αναρρίχησης 
Σάββατο: αναχώρηση στις 06:30 για το χωριό Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων από όπου θα ξεκινήσει

κυκλική πορεία σε μονοπάτι στη βόρεια πλευρά των επιβλητικών Μετεώρων. Ω.Π.: 4, Β.Δ.: 1. Το ίδιο

χρονικό διάστημα, όσα μέλη του Συλλόγου όσοι γνωρίζουν αναρρίχηση μπορούν να σκαρφαλώσουν

με δική τους ευθύνη στα αναρριχητικά πεδία των Μετεώρων. Μεταφορά με το πούλμαν στην Ελάτη

Τρικάλων όπου η διανυκτέρευση σε ξενώνα ή με υπνόσακους σε στεγασμένο χώρο ή με σκηνές 

Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Έναρξη της ανάβασης από την πλατεία της Ελάτης (950 μ.) και μέσα από

μονοπάτι στο ελατόδασος, ανάβαση στην θέση Μπακόλα (1.750 μ.) στο καταφύγιο του Κόζιακα και στην

κορυφή Χατζηπέτρος. Κατάβαση μέσω του καταφυγίου στα στα Περτουλιώτικα Λιβάδια (διάσχιση) Ω.Π.:

5-6, Υ.Δ.: 951 μ., Β.Δ.: 2 (ή 5 με χιόνι) (χειμερινός εξοπλισμός). Εύκολη πορεία: Μεταφορά με το πούλμαν

στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής (1.160 μ.) μεταξύ Ελάτης-Περτουλίου. Πεζοπορία από τα πανέμορφα

Περτουλιώτικα λιβάδια (1.200 μ.) έως το καταφύγιο του Κόζιακα (1.750 μ.) στην τοποθεσία Μπακόλα,

στις ελατοσκέπαστες παρυφές του Κόζιακα. Ανάλογα με την ύπαρξη ή ποιότητα του χιονιού και τις

δυνατότητες της ομάδας, επιστροφή α) από τα ίδια Ω.Π.: 4-5, Υ.Δ.: 550 μ., Β.Δ.: 1 ή β) κατάβαση στην

Ελάτη (950 μ.) (διάσχιση) Ω.Π.: 5-5.30, Υ.Δ.: +550 μ. –800 μ., Β.Δ.: 1 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Στέλιος Ντσιαφέρης, τηλ.: 6977963557

Συντονίστρια εύκολης διαδρομής: Καλλιόπη Δηλαβεράκη, τηλ.: 6937411811

24/2                                                         Ελικώνας: Μεγάλη Λούτσα (1.547 μ.) (διάσχιση) - Κορομηλιά (1.248 μ.). – Μονή Οσίου
Λουκά - Δίστομο *H εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους
Αναχώρηση 07:00 για το χωριό Ελικώνας Βοιωτίας (800 μ.). Δύσκολη πορεία: Ανάβαση στην κορυφή

Μεγάλη Λούτσα και κατάληξη στο χωριό Κυριάκι Ω.Π.:5.30-6, Υ.Δ.: 747 μ., Β.Δ.:1 (ή 5 με χιόνι) (χειμερινός

εξοπλισμός). Εύκολη πορεία: Πεζοπορία από χωματόδρομο στο κατασκηνωτικό κέντρο Ελικώνα, στη

συνέχεια από μονοπάτι ή χωματόδρομο (ανάλογα την ύπαρξη χιονιού) και στη συνέχεια ανάβαση στην

κορυφή Κορομηλιά (1.248 μ.). Κατάβαση στο κατασκηνωτικό κέντρο και από μονοπάτι επιστροφή στο

χωριό Ελικώνα (κυκλική πορεία) Ω.Π.: 3, Β.Δ.: 1. Στη συνέχεια μεταφορά και επίσκεψη σε ένα από τα

σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου, τη Μονή του 11ου αι. του Οσίου Λουκά και

κατόπιν επίσκεψη στο μαρτυρικό Δίστομο. 

Συντονιστής δύσκολης διαδρομής: Γιάννης Λουκάς, τηλ.: 6973047908 

Συντονιστής εύκολης διαδρομής: Χρυσούλα Μήτρα, τηλ.: 6979907899

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
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ΜΑΡΤΙΟΣ
15-18/3                                                  Λέσβος: Όρη Όλυμπος και Λεπέτυμνος. Πεζοπορίες και συμμετοχή σε παραδοσιακά

αποκριάτικα δρώμενα *Oι πορείες προτείνονται για αρχάριους
Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά με το πλοίο της γραμμής για Λέσβο. 

Σάββατο: Άφιξη το πρωί στην πόλη της Μυτιλήνης όπου όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενώνα και

περιήγηση. Αναχώρηση με το πούλμαν για το χωριό Παπάδο της Γέρας. Επίσκεψη στο μουσείο λαδιού

Βρανάς, εάν το επιτρέψει ο χρόνος. Πεζοπορία από μονοπάτι και χωματόδρομο μέχρι τον παλιό οικισμό

Καρυόνας και επιστροφή Ω.Π.:3-4. Αναχώρηση για Πλωμάρι με το πούλμαν, περιήγηση στο γραφικό

οικισμό και επίσκεψη στο μουσείο ούζου Βαρβαγιάννη ή το μουσείο σαπωνοποιίας. 

Κυριακή των Απόκρεω: όρος Λεπέτυμνος: Αναχώρηση με το πούλμαν στις 06:30 το πρωί και άφιξη

μετά από 1 ώρα στο χωριό Στύψη. Πεζοπορία από τη Στύψη μέχρι την κορυφή Προφήτης Ηλίας (938 μ.)

με πανοραμική θέα του νησιού και κατάβαση μέσω Πελόπης – Υψηλομέτωπου στη Στύψη (κυκλική

πορεία). Ω.Π.: 4, Β.Δ.: 1. Συμμετοχή στο παραδοσιακό σατυρικό καρναβάλι της Στύψης το οποίο αρχίζει

στις 12:30 και διαρκεί περίπου μέχρι τις 15.00. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μόλυβο.

Καθαρή Δευτέρα: όρος Όλυμπος. Μεταφορά με πούλμαν στο Μεγαλοχώρι Πλωμαρίου. Πεζοπορία στις

παρυφές του Ολύμπου Λέσβου από Μεγαλοχώρι – Σεδούντα – Καραγάτσι (παλιός οικισμός) –

Σανατόριο – Αγιάσσος. Ω.Π.: 4-4.30, Β.Δ.: 1 Κατάληξη στην Αγιάσσο όπου θα παρακολουθήσουμε στο

πασίγνωστο Αγιασιώτικο καρναβάλι με την καυστική σάτιρα. Επιστροφή στη Μυτιλήνη και επιβίβαση

στο πλοίο της γραμμής. Πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συντονιστές: Μέλη του Δ.Σ. 

Πάσχα 2013: Δειναρικές Άλπεις
Πεζοπορίες στα εθνικά πάρκα Thethi και Valbona. Αναβάσεις στην κορυφή

του βουνού Prokletija (2.554 μ.) και του Jezerca (2.694 μ.) στα σύνορα με το

Μαυροβούνιο. Περιηγήσεις στο φρούριο Kruja, στο κάστρο του Shkoder -

Rozafa, στο παραδοσιακό χωρίο Τhethi αλλά και στην πόλη των Τιράνων κ.ά.

Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του συλλόγου. 

Καλοκαίρι 2013: Δολομίτες
Μια από τις μαγευτικότερες περιοχές των Ιταλικών Άλπεων,

είναι το Νότιο Τυρόλο, η περιοχή των ψηλών βουνών, των

Δολομιτών. Πεζοπορίες και αναβάσεις στους διάσημους ορει-

νούς όγκους αλλά & περιηγήσεις στα αξιοθέατα της περιοχής.

Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του συλλόγου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (workshop): Αυτονομία στο χειμερινό βουνό
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή Ε.Ο.Ο.Α. κ. Αντώνη Αντωνόπουλο,
διοργανώνει σεμινάρια εξάσκησης στο χειμερινό βουνό με αντικείμενο:
                              1.  τακτική μικρής ομάδας
                              2.  συνοδεία μικρής ομάδας
                              3.  χειρισμοί αυτοδιάσωσης

ΣΤΟΧΟΣ:            Η αυτονομία μιας μικρής ομάδας (4-8 ατόμων) σε χειμερινό 
πεδίο. Απευθύνεται σε ορειβάτες γνώστες τεχνικών χειμερινού
βουνού και αποφοίτους Σχολών Ορειβασίας. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   13-14/4/13  Παρνασσός
                              20-21/4/13  Βαρδούσια

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 80 ευρώ
(το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με ελάχιστο αριθμό ατόμων τα έξι άτομα)

Πληροφορίες εγγραφές: έως 5/4/2013, τηλ.: 210 2411148

2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.Α.

Ο Σύλλογός μας εκφράζει την ικανοποίησή

του για την απόφαση της Ε.Ο.Ο.Α. να

διοργανώσει,  το Σεπτέμβριο του τρέχοντος

έτους,  το δεύτερο κατά ακολουθία Σεμινάριο

Αρχηγών Αναβάσεων περιφέρειας Αττικής. 

Ακλόνητη πεποίθησή μας παραμένει ότι,

μόνο η αδιάλειπτη και εμπεριστατωμένη

εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση

των στελεχών-μελών ορειβατικών συλλόγων

της Ε.Ο.Ο.Α.,  μπορεί να συμβάλλει τα

μέγιστα στη διάδοση και ανάπτυξη της

ορειβασίας και της ορεινής πεζοπορίας, εντός

και εκτός των συνόρων, καθώς και στην

ασφαλή προσέγγιση του βουνού, μέσα από

γνώση, εμπειρία και σεβασμό προς τη φύση.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Το σύμβολο + προστίθεται 
στο βαθμό δυσκολίας 
(π.χ. 2+, 3+, 4+ κ.λπ.) όταν υπάρχουν
αναρριχητικά περάσματα μικρής
δυσκολίας, εκτεθειμένες κόψεις,
λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου 
από 40° και πάνω. 
Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές
απαιτεί καλή φυσική κατάσταση και
εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Στις
χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται
γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης
συντρόφου με τεχνικά μέσα.

έως 6

έως 8

πάνω
από 8

πάνω
από 8

έως 8

πάνω
από 8

πάνω
από 8

ΒΑΘΜΟΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΙΟΝΙ

ΧΡΗΣΗ ΠΙΟΛΕ 
-ΚΡΑΜΠΟΝ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

μικρή

έως 
1000μ.
πάνω από
1000μ.
πάνω από
1000μ.
έως 
1000μ.
πάνω από
1000μ.
πάνω από
1000μ.

μεταφορά
κατασκηνωτικού
εξοπλισμού

μεταφορά
κατασκηνωτικού
εξοπλισμού

καλή φυσική 
κατάσταση
& ανάλογος
εξοπλισμός

καλή φυσική 
κατάσταση
& ανάλογος
εξοπλισμός

1

2

3

4

5

6

7

BAΘΜΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Η Τοξοβολία περιλαμβάνει δύο κατηγορίες τόξων, τα ολυμπιακά και τα

σύνθετα. Τα ολυμπιακά τόξα είναι σχεδόν όμοια με τα τόξα που γνωρί ζουμε

μέχρι σήμερα. Τα σύν θετα τόξα είναι πιο εξελιγμένα και λειτουργούν με τη

χρήση έκκεντρων τροχα λιών. Μέχρι σήμερα στους Ολυμπια κούς Αγώνες

λαμβά νουν μέρος αποκλει στικά μόνο οι αθλητές που αγωνί ζονται με

ολυμπιακό τόξο. Οι αθλητές του σύνθετου τόξου συμμετέχουν σε εθνικές,

ευρωπαϊκές, παγκόσμιες διοργανώσεις και πρωταθλή ματα. Εκτός από τις

δύο παραπάνω κατηγορίες που ορίζονται με γνώμονα το είδος του τόξου

υπάρχουν και διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι αθλητές.

Υπάρχουν κατηγορίες ανδρών και γυναικών, εφήβων, νεανίδων και παίδων

- κορασίδων. Ο κάθε αθλητής εντάσσεται σε μια κατηγορία ανάλογα με την

ηλικία του και τις επιδόσεις του. 

Η απόσταση στην οποία διαγωνίζονται οι αθλητές, αλλάζει ανάλογα με το είδος

του αγώνα. Για παράδειγμα, στους ολυμπιακούς αγώνες η απόσταση είναι τα

εβδομήντα μέτρα. Ο αγώνας FITA απαιτεί να αγωνιστούν σε τέσσερις διαφορετικές

αποστάσεις. Οι επίσημες αποστάσεις FITA για την κατηγορία γυναικών είναι 70m -

60m - 50m - 30m. Για την κατηγορία αντρών είναι 90m - 70m - 50m - 30m. 

Ο στόχος αποτελείται από δέκα κύκλους, πέντε διαφορετικών χρωμάτων (κίτρινο,

κόκκινο, μπλε, μαύρο, άσπρο) με διάταξη από μέσα προς τα έξω. Κάθε κύκλος

αντιπροσωπεύει έναν αριθμό βαθμών ξεκινώντας από μέσα προς τα έξω, δηλαδή

από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:
Μαθήματα γίνονται σε συνεργασία 

με τον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Φυλής:

Στο γυμναστήριο “ΘΕΑ” στη Φυλή 

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18.00 - 21.00 

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Δροσούπολης, (Πίνδου & Αγράφων) 

κάθε Σάββατο 11:00 - 14:00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
Οι εγγραφές των αθλητών γίνονται στο αθλητικό τμήμα του συλλόγου

Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής με δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες και στον Αθλητικό

Οργανισμό Άνω Λιοσίων (Κολυμβητήριο) του Δήμου Άνω Λιοσίων για

εκμάθηση του αθλήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Φωτοτυπία ταυτότητας (ενήλικες). 

Πιστοποιητικό γέννησης (ανήλικες). 

Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τον Σύλλογο).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής (Δ. Χρυσαδάκος) • Τηλ.: 6979 841549 / 210 2411148

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Μπότες ορειβατικές

  Κάλτσες μάλλινες ή συνθετικές

  Ισοθερμική μπλούζα

  Fleece jacket

  Αντιανεμική-Αδιάβροχη

μεμβράνη

  Σακίδιο ορειβατικό 40-60lt

  Καπέλο, Γυαλιά ηλίου, Αντηλιακό

  Σφυρίχτρα, Πυξίδα, Χάρτης

  Ατομικό Φαρμακείο

  Φακός κεφαλής

(με εφεδρικές μπαταρίες)

  Κολατσιό, Νερό

  Σακούλες 

(για σκουπίδια και προστασία

εξοπλισμού από βροχή)

Για το χειμερινό βουνό στον

παραπάνω εξοπλισμό προστίθενται: 

  γκέτες

  παντελόνι fleece ή softshell

  αντιανεμική-αδιάβροχη 

μεμβράνη παντελόνι

  σκούφος

  γάντια

  piolet και crampons
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OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας,

γνωρίζοντας εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας και την επικινδυνότητα

της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν, λαμβάνοντας υπόψη την

πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών και προβλέποντας να διαθέτουν

τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό. Κάθε συμμετέχων/-ουσα στις αναβάσεις

και τις δραστηριότητες του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι φέρει

την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητά του, όπως

άλλωστε προβλέπεται από το Άρθρο 1 περί Ατομικής Ευθύνης της Διακήρυξης

του Τυρόλου για την Καλύτερη Άσκηση των Αθλημάτων του Βουνού (2002): 

«Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημά τους κάτω από
συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου, ασκούν τη
δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για
την ασφάλειά τους. Οι ενέργειες των ατόμων δε θα πρέπει να θέτουν
σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον.» 

Ο υπεύθυνος συντονιστής έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις προγραμματισμένες

πορείες για λόγους ασφάλειας της ομάδας που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε

επικρατούσες συνθήκες (καιρικά φαινόμενα, ποιότητα χιονιού και μεταβολή

διαδρομής από εξωγενείς παράγοντες)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 
του Συλλόγου 210-2411148 τις εξής μέρες και ώρες:
Πρωί: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10:00 – 13:00 και 
Απόγευμα: κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 18:00 – 21:00

με κράτηση ονοματεπώνυμου και αριθμού τηλεφώνου καθώς και με κατά-

θεση της προκαθορισμένης προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό του

Συλλόγου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η προκαταβολή δεν επι-

στρέφεται, εκτός εάν γίνει ακύρωση δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση

ή εάν η ακυρωθείσα θέση συμπληρωθεί από άλλο άτομο αντίστοιχης θέσης

(ξενώνας, καταφύγιο ή σκηνή). Κρατήσεις για μονοήμερες αναβάσεις γί-

νονται επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης και για πολυήμερες

αναβάσεις δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Μειωμένες τιμές (10%) ισχύουν για

τους αποφοίτους των Σχολών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής και για τα μέλη του Ε.Π.Ο.Σ.

Φυλής με φοιτητική ταυτότητα ή κάρτα ανεργίας. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (αφετηρία, στάσεις)
Αφετηρία: στάση του Μετρό «ΑΤΤΙΚΗ», οδός Λιοσίων, Αθήνα.

Για Βόρεια Ελλάδα: γέφυρα Καλυφτάκη (διασταύρωση Ολυμπ. Χωριού)  

        Εάν υπάρξουν συμμετοχές από Β.Δ. προάστια, 

        Αγ. Ανάργυροι και είσοδος 6 Αττικής Οδού.

Για Νότια Ελλάδα: στάση ΒΙΑΜΑΞ και Παλατάκι.

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
      210 2411 148

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
     EUROBANK - 00260073100100131064

    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET:
    IBAN: GR 8702600730000100100131064

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ • ΤΕΤΑΡΤΗ • ΠΕΜΠΤΗ 19.00 - 21.00
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2411 148 / Κινητό: 6981 005747

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορικές-ορειβατι-

κές δραστηριότητες του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής απο-

δέχονται ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις

συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές (γνω-

στοποιημένες στο περιοδικό και στην ιστοσε-

λίδα). Για τη συμμετοχή τους, απαραίτητη

προϋπόθεση είναι να είναι ενήλικες και υγιείς,

να γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυ-

νότητα των εγχειρημάτων στα οποία θα συμ-

μετάσχουν και να αναλαμβάνουν ατομικά την

ευθύνη για την άσκηση των δραστηριοτήτων

αυτών και για την ασφάλειά τους, αποδεχόμε-

νοι τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή

τους σε αυτές. Δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέ-

τουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες,

την εμπειρία και τον εξοπλισμό που απαιτείται

για την εκάστοτε διαδρομή που θα επιλέξουν

να συμμετάσχουν, καθώς επίσης έχουν την

ευθύνη για την ενημέρωσή τους για τις επι-

κρατούσες καιρικές συνθήκες, τον επικείμενο

χρόνο διεξαγωγής της διαδρομής-ανάβασης.

Τέλος, η συμμετοχή τους προϋποθέτει παραί-

τηση από κάθε απαίτησή τους, τόσο κατά του

συλλόγου όσο και κατά του εκάστοτε συντο-

νιστή της δραστηριότητας στην οποία θα

συμμετάσχουν, σε περίπτωση ατυχήματος,

που οφείλεται στους ίδιους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΛΩΝ
Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει συμμετοχή στα τηλέφω-

να της Γραμματείας του Συλλόγου. Σε περίπτωση

που δεν είναι μέλος γίνεται την πρώτη φορά που θα

συμμετάσχει, συμπληρώνοντας την Αίτηση Μέλους

και πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή ύψους 15

ευρώ. Γίνονται δεκτά και μέλη άλλων συλλόγων της

Ε.Ο.Ο.Α. μόνο με την προσκόμιση της ορειβατικής

τους ταυτότητας. Ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής είναι αθλητικό

σωματείο, μέλος της Ελληνικής Ομοσπον δίας

Ορειβασίας - Αναρρίχησης η οποία υπάγεται στη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι αναβάσεις που

οργανώνει θεωρούνται αθλητικές και οι συμμετέ-

χοντες είναι απαραίτητο να είναι μέλη του Συλλόγου.

Ο στόχος του είναι να αποτελέσει ο Σύλλογος την

«ορειβατική» οικογένεια των νέων μελών, δίνοντας

τους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το πλαίσιο

των δραστηριοτήτων τους στο βουνό και να μοιρα-

στούν με την ίδια αγάπη για τη φύση και την ορειβα-

τική ιδεολογία τις συγκινήσεις που προσφέρει η συν-

τροφικότητα και η ασφάλεια στις αναβάσεις με το

σύλλογο. Επιδίωξή μας είναι η κατάργηση της

«πελατειακής συμμετοχής» και της εισφοράς «μη

μέλους». Στόχος μας είναι η ενίσχυση της έννοιας

«Σύλλογος», μιας συντροφιάς ανθρώπων που δια-

κατέχονται από την αγάπη για το βουνό και τη φύση

και έχουν ανεπτυγμένη την ορειβατική αλληλεγγύη.
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ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ!

1. Βλέπε ιστοσελίδα: 

www.eposfilis.gr / ενότητα:

Σχολές / υποενότητα: 

Αρχεία αναρριχητικών δράσεων

ανά έτος σε μορφή pdf, 

2009 2010, 2011

Επιδοτούμενο
Αναρριχητικό
camp 
Αύγουστος
2013

ΚΙΝΗΤΡΑ και ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ...
Το Δ.Σ. του Συλλόγου επιβραβεύει και ανταμείβει ηθικά τους:

Το Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, προσφέρει δυνατότητα επιδοτούμενης μετάβασης στις Ιταλικές, Γαλλικές και Ελβετικές

Άλπεις, σε όσους καταθέτουν την αναρριχητική τους δράση στο Σύλλογο κάθε χρόνο, για την πραγματοποίηση

προτεινόμενων διαδρομών με ανάπτυγμα άνω των 250 μ., αλπικού χαρακτήρα σε υψόμετρο άνω των 2.500 μ. 

Η επιλογή των αναρριχητών θα γίνει από τους καταθέσαντες αναρριχητική δράση αξιολόγησης των δύο τελευταίων

ετών και με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανά έτος. Δικαίωμα να συμμετάσχουν έχουν οι αναρριχητές που: 

1      Υπάρχει το όνομά τους στους Πίνακες Αξιολόγησης Αναρρίχησης Βράχου (βλέπε υποσημείωση 1) 

2      Έχουν αναρριχητική εμπειρία τριών ετών και έχουν στο ενεργητικό τους 
        α) πάνω από 2 διαδρομές >Μ1+, >240μ, 1000μ, 
        β) πάνω από 50 διαδρομές >6α+ sport climbing και 
        γ) πάνω από 5 διαδρομές >V+, >240m, >1000m 

3      Είναι απόφοιτοι-ες σχολής αρχαρίων χειμερινού βουνού

4      Είναι απόφοιτοι-ες σχολής αρχαρίων αναρρίχησης βράχου

5      Έχουν άνετη κίνηση σε χιόνι-πάγο και σε αναρριχητικές διαδρομές με βαθμολογία άνω του 6a+ ως επικεφαλής

6      Έχουν γνώση φυσικής ασφάλισης σε χιόνι-βράχο και ευκολία στην χρήση αναρριχητικών υλικών (καρύδια, friend)

7      Είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών

8      Διαθέτουν τον απαραίτητο ατομικό χειμερινό εξοπλισμό (ρουχισμός, άκαμπτες μπότες, υπνόσακος κ.ά.)

9      Διαθέτουν τον ατομικό αναρριχητικό εξοπλισμό (σχοινιά, μπωντριέ, αναρριχητικά παπούτσια, σετάκια,
καραμπίνερ (ασφαλείας και απλά) κ.ά.)

10    Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για την αναρριχητική δραστηριότητα στο εξωτερικό, έχουν ατομική
ασφάλεια ζωής και Ιατρική βεβαίωση υγείας (έκδοση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση).

Ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής θα καλύψει τα βασικά έξοδα μέχρι 6 αναρριχητών έως του ποσού των 900,€ ανά τρία (3) άτομα 
(για κάθε Ι.Χ. αυτοκίνητο), για τα οδοιπορικά, με την κατάθεση της δράσης της αντίστοιχης χρονικής περιόδου που θα
πραγματοποιηθεί το camp. Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με τα ατομικά τους έξοδα. Η επιλογή των
αναρριχητών θα γίνει από το Δ.Σ. του Συλλόγου με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. H ημερομηνία της 
 διοργάνωσης του camp θα οριστεί από τους συμμετέχοντες.
Συγκέντρωση αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 10/7/2013 . 
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 6981005747

H ανακοίνωση των ονομάτων καθώς και οι επιβραβεύσεις γίνονται παραδοσιακά στις αρχές 
του νέου έτους κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.

Εθελοντές πυροφύλακες

Για την σημαντική προσφορά τους
στην διαφύλαξη του Εθνικού
Δρυμού της Πάρνηθας, 
προσφέ ροντας σε όσους έχουν
κάνει τις περισσότερες
πυροφυλάξεις ανά ετήσια
αντιπυρική περίοδο, τριήμερες και
διήμερες διοργανώσεις δωρεάν, 
ως ελάχιστη ηθική αναγνώριση
για την προσφορά τους. 
Τους ευχαριστούμε όλους. 

Ορειβάτες-πεζοπόρους 
με τις περισσότερες
συμμετοχές ανά έτος

Ο Σύλλογος εκτιμώντας τη συλλο -
γικότητα και τη συμμετο χικότητα
των μελών του και την παρουσία
τους στις αναβάσεις που οργανώ -
νει, προσφέρει δωρεάν τριήμερες
και διήμερες εξορμήσεις σε όσα
μέλη του είχαν τις περισσότερες
συμμετοχές ανά έτος. 

Αναρριχητές βράχου 
με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία ανά έτος

Αναρριχητές βράχου οι οποίοι
καταθέτουν δράση για τους πίνακες
αξιολόγησης του Σωματείου μας στην
Ε.Ο.Ο.Α. και συγκεντρώνουν τη
μεγαλύτερη βαθμολογία κατατι θέ με -
νης δράσης ανά έτος, ανταμεί βονται
με αναρριχητικά υλικά ή δωροεπι τα -
γές από εξειδικευμένα καταστή ματα
ορειβατικού-αναρριχητικού
εξοπλισμού. 

Πολυνίκεις αθλητές
αγωνιστικής αναρρίχησης
και τοξοβολίας

Αθλητές του συλλόγου οι οποίοι
διακρίνονται σε επίσημους πανελ -
λήνιους αγώνες των Ομοσπονδιών
και συγκεντρώνουν τις περισ σό -
τερες διακρίσεις, επιβραβεύονται
με δωροεπιταγές για αγορά εξοπλι -
σμού αναρρίχησης ή τοξοβολίας
και με επιδότηση για την συμμετο -
χή τους σε αναρριχητικό camp.

ΑΛΠΕΙΣ
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