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Το Φεστιβάλ αναρρίχησης που ξεκίνησε το 2015, στο δάσος γύρω από
τη Φυλή, από ένα όραμα και πολύ ενθουσιασμό, αισίως ετοιμάζεται να
γίνει 5 ετών! Μέχρι τώρα πλημμύρισε με αναρριχητές και άλλους
λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων την περιοχή της Δυτικής
Πάρνηθας και βοήθησε να καθιερωθούν τα 26 πλέον πεδία της ως το
μεγαλύτερο φυσικό αναρριχητικό πάρκο της Αττικής. Δοκίμασε και
δοκιμάστηκε με αλλαγές και καινοτομίες, προσέφερε πληθώρα
επιλογών για άθληση στη φύση, έφερε σε επαφή το ευρύ κοινό με την
αναρρίχηση και βοήθησε να ενημερωθούν οι αναρριχητές για τα νέα
ορειβατικά και αναρριχητικά υλικά από τις εταιρείες που τα διακινούν.
Η πλούσια και μεστή πια εμπειρία από τις προηγούμενες διοργανώσεις
μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι η συνάντηση έχει γίνει πια θεσμός, έχει
αγαπηθεί από όλους κι αυτό μας δίνει δύναμη να προγραμματίσουμε
το επόμενο αναρριχητικό ραντεβού μας: 5th Athens Fyli Climb Fest
το διήμερο από 30-31 Μαρτίου 2019.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αναμένουμε μικρούς και μεγάλους,
παλιούς και νέους, έμπειρους και άπειρους να συμβάλλουν με όλους
τους πιθανούς τρόπους στην πραγματοποίηση ενός φεστιβάλ με
επίκεντρο την αναρρίχηση, στοχεύοντας στην όλο και μεγαλύτερη
ποιοτική του αναβάθμιση.
Πρόγραμμα και λοιπές οργανωτικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν
το επόμενο διάστημα, στη σελίδα του φεστιβαλ στο Facebook:
athens fyli climb fest.

30-31/3/2019

5th
Athens Fyli

Climb Fest
Να είστε εκεί!
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Τζουμέρκα
2018

η πρώτη μου «δυνατή»,
απαιτητική διάσχιση
ή εκτινάσσοντας την αδρεναλίνη στα ύψη!
Τα Τζουμέρκα ήτανε για μένα που ζω λίγα χρόνια στην Ελλάδα, άγνωστα
βουνά. ‘Αρα μόλις έμαθα για την διάσχιση που διοργάνωσε Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής,
εντυπωσιάστηκα και αμέσως έστειλα μήνυμα σε μια φίλη μου που πηγαίνουμε
στα βουνά μαζί και αποφασίσαμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε!!
Με λίγες ανησυχίες και πολύ ενθουσιασμό μπήκαμε στο πούλμαν ένα
απόγευμα και η εξόρμησή μας ξεκίνησε. Ο σχεδιασμός ήταν μια διήμερη
διάσχιση στα Τζουμέρκα ξεκινώντας στο καταφύγιο Πράμαντα, ανάβαση στην
κορφή Στρογγούλα και μετά διάσχιση της κορυφογραμμής και στο τέλος
τραβέρσα στην πλάγια του βουνού, κατεβαίνοντας και την γνωστή για τη
δυσκολία αλλά και την …γοητεία της, «Σκάλα Σταμάτη» και κατάληξη στο
καταφύγιο Καταρράκτη το ίδιο βράδυ για τη διανυκτέρευση. Την επόμενη
μέρα η ανάβαση θα συνεχιστεί στην ψηλότερη κορφή Καταφίδι και κατάβαση
κάτω στο χωριό Καταρράκτης. Υπήρχε και δεύτερη επιλογή για την δεύτερη
μέρα, (που επιλέξαμε εμείς) – canyoning στο Συρράκο.
Αν και ήταν τέλος Ιουνίου και αρχικά φοβόμουνα ότι θα έχει πολύ ζέστη, η
πρόγνωση καιρού έλεγε για σύννεφα, βροχές και καταιγίδες. Η αλήθεια είναι
ότι την βροχή και το κρύο που έρχονται παρέα στα βουνά, το φοβόμουνα και
πήρα διάφορα: αδιάβροχα, ισοθερμικά, τα έβαλα όλα στο σακίδιό μου –
γενικά πολύ προετοιμασία….
Με όλα αυτά, η φίλη μου κι εγώ είχαμε βέβαια πάρα πολλά ερωτηματικά και
προβληματισμούς και αν και δεν είμαστε «πρωτάρες» στο βουνό και στην
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ορειβασία, ήτανε η πρώτη μας μεγάλη διάσχιση με τον σύλλογο.
Η αυτοπεποίθησή μας έπεσε ακόμα πιο χαμηλά μετά την παρουσίαση της
διαδρομής στο πούλμαν, μάθαμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διάσχιση
και ότι η πρώτη ανάβαση δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που μας περιμένει
μετά όσον αφορά απότομα και δύσκολα περάσματα και διάφορα άλλα τέτοια...
Συζητήσαμε λίγο με έναν από τους συντονιστές μας, με τον Διονύση και
αποφασίσαμε ότι θα τολμήσουμε να το δοκιμάσουμε και είμαστε σχεδόν
βέβαιες πιά ότι θα τα καταφέρουμε!
Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε στις 5 το πρωί και στις 6.30 ξεκινήσαμε την
πορεία μας. Όλος ο φόβος μου της προηγούμενης μέρας στο πούλμαν με έκανε
να μην νιώθω καν την τρίωρη ανάβαση στην Στρογγούλα και ανέβηκα σαν
κατσίκι εκτινάσσοντας την αδρεναλίνη μου στα ύψη! Το τέμπο που έδινε ο
Γιάννης, ο άλλος μας συντονιστής, με βόλευε, επίσης και οι συχνές μικρές
στάσεις. Η ανατολή ηλίου ήτανε πανέμορφη αυτό το πρωί και μπορέσαμε να
απολαύσουμε τις πρώτες ηλιαχτίδες της μέρας με όμορφη θέα.
Σύντομα όμως ξεκινήσανε να δημιουργούνε σύννεφα γύρω μας. Τα σύννεφα
έχουνε μια ομορφιά στο βουνό, κλείνουνε για λίγο την θέα μας για να ανοίξει
πάλι σε λίγο ξαφνικά. Μόνο να μην βρέξει από πολύ νωρίς σκεφτόμουνα….
Όταν φτάσαμε στην κορφή, χαρήκαμε όλοι ότι έχουμε επιτύχει το πρώτο
κομμάτι της διαδρομής μας. Είμασταν μες τα σύννεφα αλλά δεν μας πείραζε
καθόλου. Ξεκινήσαμε να περνάμε την κορυφογραμμή – αυτό ήτανε το πιο

όμορφο κομμάτι της διαδρομής. Από μια πλευρά είχαμε πολλά σταθερά
σύννεφα, από την άλλη έκλεινε και άνοιγε η θέα. Μια στιγμή γύρισα πίσω και
είδα την Στρογγούλα χωρίς κανένα σύννεφο. Ήτανε σαν παραμύθι!! Δεν
μπορούσα να σταματήσω να βγάζω φωτογραφίες. Ο καιρός άλλαζε την
εικόνα του βουνού συνέχεια.
Η κορυφογραμμή όμως δεν κρατάει για πάντα και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα
να ξεκινήσουμε να κατεβαίνουμε. Αυτή την στιγμή χάλασε και ο καιρός,
ξεκίνησε να βρέχει λίγο και μερικές στιγμές βλέπαμε δύσκολα ένας τον άλλον.
Για μένα αυτό ήτανε κρίσιμη στιγμή. Το κατέβασμα είναι πάντα πιο δύσκολο,
σε αυτή την περίπτωση το μονοπάτι φάνηκε ότι δεν χρησιμοποιείται πολύ,
μερικές στιγμές θα έλεγα ότι δεν υπήρχε καν. Η δυσκολία του μονοπατιού και
η κούραση από ήδη πολλές ώρες περπατήματος μας δυσκόλεψε αρκετά. Κι
εγώ άρχισα να νιώθω κούραση και το κατάλαβα όταν γλίστρησα και έπεσα
δύο τρεις φορές. Τίποτα σοβαρό αλλά με έκανε να διαπιστώσω πόσο
κουρασμένη ήμουν. Είμασταν σε μια απότομη πλαγιά με πολλά χόρτα και
πέτρες αντί για μονοπάτι και το να πέσεις δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα…. Είχε
φτάσει η ώρα για μια μεγάλη στάση για ανάκτηση δυνάμεων όλων μας.
Φάγαμε ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, ήπιαμε λίγο νερό και

πήραμε μια ανάσα. Εγώ πήρα το χρόνο μου για να αυτοσυγκεντρωθώ και
πρέπει να πω ότι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Στην κορυφογραμμή
χαλάρωσα και τώρα χρειαζότανε να κοιτάω προσεκτικά το μονοπάτι, πιο πολύ
από την εντυπωσιακή θέα.
Κάποιες φορές κοιτώντας πίσω, δεν έβλεπα από που ήρθαμε – τόσο αχνό και
απροσδιόριστο ήτανε το μονοπάτι μέσα στα χόρτα σε κάποια σημεία.
Όταν φτάσαμε στην «Σκάλα Σταμάτη», δεν μας φάνηκε πια τόσο τρομακτική.
Θα έλεγα ότι ήτανε πιο εύκολη από το προηγούμενο κομμάτι γιατί αν και ήτανε
πολύ εκτεθειμένο, το μονοπάτι φαινότανε μια χαρά. Μετά την Σκάλα Σταμάτη
χρειαζότανε μόνο να κατεβούμε μια λίγο άγρια και απότομη κατηφόρα. Μόλις
είδαμε το καταφύγιο, μετά από 9 ώρες πεζοπορίας, ξέραμε ότι τα καταφέραμε.
Το μονοπάτι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ για την πολυμορφία του. Ούτε καν δεν
κατάλαβα ότι πέρασα 9,30 ώρες περπατώντας. Και τώρα που το σκέφτομαι,
μου φαίνεται απίστευτο.
Την δεύτερη μέρα επιλέξαμε με την φίλη μου canyoning στο Συρράκο αντί να
ολοκληρώσουμε τη διάσχιση μέχρι το Καταφίδι. Αν και ήμουνα σίγουρη ότι
και αυτό θα είναι μια τέλεια εμπειρία (και ήτανε), με βαριά καρδιά κατέβαινα
από τα βουνά αυτά.
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Πεζοπορίες στη

Σάμο

6

την Άνοιξη

Την Πρωτομαγιά (28/4-1/5/18) ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο Σάμου
πραγματοποίησε ορειβατική και πεζοπορική εξόρμηση στην Σάμο. Την πρώτη μέρα, Σάββατο 29 Απριλίου και οι δυο
ομάδες τόσο οι ορειβάτες όσο και οι πεζοπόροι επισκεφθήκαμε και διασχίσαμε το Ευπαλίνειο όρυγμα. Το Ευπαλίνειο
όρυγμα είναι μια σήραγγα 1036 μέτρα κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η οποία κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. για
να χρησιμοποιηθεί σαν υδραγωγείο. Η διάσχιση ξεκίνησε χωρισμένη σε μικρές ομάδες των δέκα ατόμων από την νότια
είσοδο του ορύγματος για να καταλήξει στην βόρεια. Η διάσχιση του ορύγματος το οποίο χάρη στη παρέμβαση της
αρχαιολογικής υπηρεσίας έγινε προσβάσιμο σε όλο του το μήκος, ήταν μια εμπειρία ζωής και αποτελεί έναν από τους πιο
συναρπαστικούς αρχαιολογικούς προορισμούς της Ελλάδας.
Την επόμενη μέρα Κυριακή η πεζοπορική ομάδα με αφετηρία το χωριό Καλλιθέα στον Κέρκη περπάτησε μέχρι το
εντυπωσιακό σπήλαιο ασκητήριο όπου είναι κτισμένο το κατάλευκο εκκλησάκι της Παναγίας της Μακρινής. Στη συνέχεια,
έφτασε και στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή μέσα στα πεύκα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο ενώ
η ορειβατική ομάδα διέσχισε το όρος Κέρκης. Την Δευτέρα, με αφετηρία το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Κοκκάρι
περπατήσαμε όλοι μαζί μέχρι τους Βουρλιώτες και στην συνέχεια τους Μανωλάτες. Τόσο οι Βουρλιώτες όσο και οι
Μανωλάτες είναι τα πιο ορεινά χωριά της Σάμου και διατηρούν αναλλοίωτο το παραδοσιακό τους χρώμα. Η διαδρομή
στην αρχή διέσχιζε μια καταπράσινο κοιλάδα και παρουσίαζε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη χλωρίδας, διασχίζοντας ρυάκια και
περνώντας από μονοπάτια με πυκνή βλάστηση. Κοντά στο χωριό
Μανωλάτες συναντάμε ελαιώνες και αμπελώνες της ξακουστής
ποικιλίας μοσχάτο Σάμου.
Την Πρωτομαγιά το πρωί η πεζοπορική μας επίσκεψη στη Σάμο
ολοκληρώθηκε στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού, την πιο
εντυπωσιακή και άγρια! Στην περιοχή Ποτάμι και τους καταρράκτες,
όπου οι πιο τολμηροί έκαναν και μπάνιο. Η μέρα έκλεισε
πεζοπορώντας από υπέροχο μονοπάτι δίπλα στη θάλασσα μέχρι τις
παραλίες Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι. Οι βουτιές στα κρυστάλινα νερά
τους μετά την πεζοπορία αναζωογόνησαν τους τολμηρούς και τους
άφησαν τις καλύτερες αναμνήσεις αποχαιρετώντας το νησί. Η Σάμος,
αποδείχτηκε ένας πολύ ενδιαφέρων πεζοπορικός νησιώτικος
προορισμός ανάμεσα σε άλλα νησιά του Αιγαίου, με μονοπάτια
σκιερά και καταπράσινα, αμπελώνες υποδειγματικά καλλιεργημένους,
όμορφες πεζούλες με διάφορες καλλιέργειες, αρχαιολογικούς χώρους
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και πολλές πεζοπορικές διαδρομές για όλες
τις δυνατότητες, εύκολες ή δύσκολες.
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Το «πριόνι», το «Χίλαρυ στεπ» κι η διάσχιση του όρους Κέρκης:

μια ορειβατική

εμπειρία!

Η επίσκεψή μας στη Σάμο άρχισε από την …Ικαρία, όταν
τον Ιούνιο του 2017 βρεθήκαμε στην Ικαρία να
πεζοπορούμε με δύο μέλη του Ε.Ο.Π.Σ.Σάμου. Μας
μίλησαν για τη Σάμο και στη συνέχεια μας «μύησαν» στα
ορειβατικά και πεζοπορικά μονοπάτια της την επόμενη
χρονιά.
Όχι λίγες φορές, έχουμε πραγματοποιήσει (και
διαπιστώσει) ότι η νησιωτική Ελλάδα περιλαμβάνει ένα
πολύ μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, αλλού ιδιαιτέρως
προβεβλημένα, αλλού λιγότερο, αλλά σε όλα τα νησιά,
ιδιαιτέρως …ιδιαίτερα! Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς για
την ελληνική πεζοπορία, έχουν δημιουργηθεί δίκτυα
μονοπατιών αρκετών χιλιομέτρων στα νησιά μας με
αποτέλεσμα να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο στο
νησί και να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα Ελλήνων και
ξένων πεζοπόρων και την οικονομία του νησιού, αναγκαία
αλλά και σημαντική για κάθε μικρή περιφερειακή κοινωνία.
Τα νησιωτικά μονοπάτια, μπορεί να μην οδηγούν σε ψηλές
βουνοκορφές αλλά περιλαμβάνουν απαιτητικές και
πολύωρες πεζοπορίες ή μικρές διαδρομές, δίνοντας τη
δυνατότητα, αμέσως μετά να καταλήξει ο πεζοπόρος σε μια
από τις συνήθως υπέροχες παραλίες τους. Μικρές διακοπές
λοιπόν και πεζοπορίες, μια διαχρονικά «επιτυχημένη
συνταγή»!
Έτσι, με την σημαντική βοήθεια του Τάσου από τον τοπικό
ορειβατικό σύλλογο, οργανώσαμε ένα πεζοπορικό
τετραήμερο στη Σάμο την πρωτομαγιά του 2018 που
άφησε σε όλους μας μια υπέροχη ανάμνηση μονοπατιών
με οργιαστική βλάστηση δίπλα σε ποτάμια και αμπελώνες
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και μονοπατιών εξαιρετικά και με ορειβατικές δυσκολίες.
Ένα από αυτά ήταν η διάσχιση του όρους Κέρκης!
Εκεί, από το χωριό Καλλιθέα στα 300μ.υψόμετρο, στους
δασωμένους πρόποδες του Κέρκη, αρχίσαμε την ανάβαση
σε σκιερό και πυκνό πευκοδάσος, στην αρχή από
χωματόδρομο κι ύστερα από μονοπάτι. Φτάσαμε πρώτα
στο κατάλευκο και γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της
Μακρυνής, χτισμένο στα 800 μέτρα υψόμετρο, μέσα σε
σπήλαιο. Από το «μπαλκόνι» του το Αιγαίο στα πόδια μας
προβάλλει ανάμεσα από τα ανοίγματα του πευκοδάσους
που σε λίγο, θα αφήναμε πίσω μας. Από το εκκλησάκι τώρα
αρχίζει εξαιρετικά απότομο, αχνό και υποτυπώδες
μονοπάτι με αραιά κόκκινα σημάδια. Σχεδόν
σκαρφαλώνουμε στο δύσκολο πεδίο, με αραιή μακία
βλάστηση γύρω μας, πεδίο, που δεν μας αφήνει και πολλά
περιθώρια να κοιτάξουμε καν τη θέα, προσπαθώντας να
«κρατηθούμε» όρθιοι. Η ομάδα μας 18μελής με πολύ καλή
φυσική κατάσταση, εκτός από την γράφουσα που είχε
αρχίσει να αναρρώνει από ατύχημα πριν δυόμισυ μήνες
και είχε εμφανή την δυσκολία «επανένταξης» σε ορειβατική
δραστηριότητα μετά από παρατεταμένη απουσία.
Γρήγορα το σώμα «θυμήθηκε» και μετά τις 3 ώρες πορείας,
όλα κύλησαν όπως πριν και με λιγότερη δυσκολία από την
αναμενόμενη... Σιγά-σιγά τα αραιά κόκκινα σήματα μας
οδήγησαν σε «ίσιο» πεδίο κι έτσι η θέα που αποκαλύφθηκε
μπροστά μας, μας αποζημίωσε για το πολύ ανηφορικό και
απότομο τμήμα που χρειαστήκαμε περίπου 3,3 ώρες να
διασχίσουμε. Το Αιγαίο, τα γύρω νησιά, τα παράλια της
Μικράς Ασίας, ο λαμπερός ήλιος μας γέμισαν με τα συνήθη

αισθήματα που μας διακατέχουν
σε κάθε πεζοπορία μας στη φύση:
πληρότητα, ευγνωμοσύνη για το
Μεγαλείο
της
Φύσης,
ευδαιμονία, ικανοποίηση γιατί
τα καταφέραμε για άλλη μια
φορά, συντροφικότητα γιατί
βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο
στα δύσκολα και χαρήκαμε όλοι
μαζί μια διαδρομή. Αυτά, τα
«δώρα» της ορειβασίας, ίσως να
μην τα προσφέρει καμιά άλλη
αθλητική δραστηριότητα. Αυτή, την
ομορφιά της παρθένας φύσης μόνο
εμείς μπορούμε να τη χαρούμε σ’ αυτό το
βαθμό…
Η συνέχεια της διαδρομής τώρα πήρε άλλη τροπή.
Βρισκόμαστε, σχεδόν να ακροβατούμε σε μια
συγκλονιστική κόψη για περίπου μιάμιση ώρα! Το πεδίο
βραχώδες αλλά με καλά περάσματα και αρκετά αλλά μικρά
ανεβοκατεβάσματα, πραγματικά σαν πριόνι, χωρίς πολύ
μεγάλες κλίσεις πια, μας αφήνει να ατενίσουμε την
υπέροχη θέα: Αριστερά και πίσω μας απλώνεται η Ικαρία κι
οι Φούρνοι, δεξιά μας η κεντρική και νότια Σάμος, στο
βάθος το Πυθαγόρειο και απέναντι ο Καρβούνης το
δεύτερο και πιο ήπιο βουνού του νησιού, ενώ ανατολικά
τα Τουρκικά παράλια. Βόρεια η άγρια και μοναδική Σάμος
του Ποταμιού και των υπέροχων Σεϊτανιών και βορειότερα
η Χίος να μην ξεχωρίζει σχεδόν από τη χερσόνησο της

Ερυθραίας! Η διαυγής
ατμόσφαιρα
μας
επιτρέπει να δούμε
την Πάτμο, τους
Λειψούς κι άλλα
μικρά νησάκια από
αυτά τα πάμπολα
που κάνουν το
Αιγαίο μας ένα
μοναδικά υπέροχο
πέλαγος στον κόσμο.
Η διάσχιση της κόψης
είναι τόσο μοναδική όσο
και το όνομά της: «πριόνι
του Κέρκη», χαρακτηριστικά
ονοματισμένο από τους ντόπιους,
ναι, βαδίζαμε – και απολαμβά-ναμε –
το «πριόνι», το τοπίο, την διαδρομή,
κατευθυνόμενοι στον προορισμό της ημέρας που δεν ήταν
άλλος από τα παραθαλάσσια «Βοτσαλάκια». Σε λίγο ο
Τάσος και οι συνοδοιπόροι μας από τη Σάμο μας
ενημέρωσαν ότι φτάσαμε στο «Χίλαρυ στεπ»!! Και
πράγματι το πιο δύσκολο πέρασμα της διαδρομής ήταν
αυτό κι όχι βέβαια κατ’ ευφημισμό αλλά στ’ αλήθεια! Μόλις
το περάσαμε όλοι, μετά το …πράγμα ομαλοποιήθηκε. Η
διαδρομή, συνεχίστηκε σε γυμνό πεδίο μέχρι την κορυφή
Βίγλα στα 1.433μ., δεύτερη σε ύψος στο Αιγαίο μετά το
Φεγγάρι της Σαμοθράκης. Είχαμε ήδη διανύσει 1.133μ.
υψομετρικής διαφοράς κι ήταν ώρα για ξεκούραση και τις
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καθιερωμένες φωτογραφίες της κορυφής του Κέρκη!
Συνεχίσαμε κατεβαίνοντας πια από καλογραμμένο
μονοπάτι σε αλπικά καταπράσινα λειβάδια, αφού η
ανάβαση στον Κέρκη συνήθως γίνεται από αυτό το
μονοπάτι από την ανατολική πλευρά. Συναντήσαμε
κοπάδια με κατσίκια να βόσκουν και φτάσαμε στον
Προφήτη Ηλία, με το πανηγυριώτικο παράσπιτό του,
γραφικό, ασβεστωμένο και κατάλευκο με τα μπλε λουλακί
πορτοπαράθυρά του. Ξεκουραστήκαμε στη σκιά της
γέρικης ασφενταμιάς, ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο.
Κάποιοι πήγαν στην κοντινή πηγή να γεμίσουν τα
παγούρια τους παγωμένο πραγματικά νερό. Η κατάβαση
συνεχίστηκε σε μονοπάτι με χαμηλή βλάστηση και
σταδιακά σε πυκνό πευκοδάσος. Φτάνουμε στη Μονή της
Ευαγγελίστριας χτισμένης στο 700μ. υψόμετρο στην
ευρύτερη περιοχή του Μαραθόκαμπου, όπου επιβάλλεται
ξεκούραση! Μια ανάσα, δυο αστεία, η παρέα που «έδεσε»
ακόμη περισσότερο «δοκιμασμένη» πια εκεί στο πριόνι του
Κέρκη, εκεί στις δυσκολίες. Όλοι χαρούμενοι αγναντεύαμε,
μα τι άλλο; τον προορισμό μας! Τα Βοτσαλάκια και την
πολυπόθητη παραλία τους. Ο «καινούριος» στόχος μετά
την κορυφή; Μια βουτιά στη θάλασσα, μια παγωμένη
μπύρα! Έτσι με απλά πράγματα να χαιρόμαστε τη ζωή. Η
ζωή είναι στιγμές…
Η κουβέντα είχε «ανάψει» για τα καλά στην κατάβαση
καθώς η προσπάθεια λιγότερη κι η ευχάριστη φλυαρία
περισσότερη: Ο Κέρκης ή Κερκετεύς κατά τον Στράβωνα,
προέρχεται από το ρήμα κέρκω ή κρέκω που σημαίνει
χτυπώ ή βροντώ και σίγουρα θα σχετίζονταν με τις
καταιγίδες που τον κυκλώνουν το χειμώνα ή τη βοή του
ανέμου στις χαράδρες και τα σπήλαιά του... Άλλοι πάλι
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αναρωτήθηκαν αν προέρχεται από τη λέξη κέρκος που
σημαίνει ουρά ή άκρη ή κερκίς που σημαίνει σκαλοπάτι.
Σαν «Σκάλα» είναι άλλωστε γνωστή στους
Μαραθοκαμπιώτες, η πλαγιά του Κέρκη που φιλοξενεί το
μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Όποια κι είναι η ρίζα του
ονόματός του, πρόκειται για ένα συναρπαστικό βουνό με
πλούσια εναλλαγή τοπίου, πεδίου και θέας, ένα βουνό
που κανείς μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε
δύσκολες διασχίσεις όπως αυτή που πραγματοποιήσαμε
ή σε εύκολες και ευχάριστες πεζοπορίες στους πρόποδές
του ανάμεσα σε πυκνά δάση ή φροντισμένους
αμπελώνες. Από μακριά φαντάζει ένας κώνος άγριος και
απειλητικός κι όταν βρεθείς στα μονοπάτια του
καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα δυνατό «ορειβατικό»
βουνό που ικανοποιεί απόλυτα τους απαιτητικούς
πεζοπόρους.
Χρειαστήκαμε 9 ώρες για να ολοκληρώσουμε την υπέροχη
διάσχιση, κι η κατάβασή μας ήταν 1433 μέτρα μέχρι την
παραλία και 15 συνολικά χιλιόμετρα. Η βουτιά στη
θάλασσα κι οι παγωμένοι «ηλεκτρολύτες» (κοινώς
μπύρες!), επισφράγισαν μια ολοήμερη σχεδόν ορειβατική
προσπάθεια και κατέταξαν τη Σάμο σε ένα must (σε …
ακραιφνή ελληνικά), ορειβατικό προορισμό όπως
διαπιστώσαμε! Οι πλαγιές του Κέρκη μας έδωσαν τη
διαδρομή, θα έλεγε ο Κ.Καβάφης…
Ευχαριστούμε θερμά τους συνοδοιπόρους μας από τον
Ε.Ο.Π.Σ.Σάμου που μας συντρόφεψαν σαν υπέροχοι
οικοδεσπότες στην διάσχιση του Κέρκη στις 29 Απριλίου
2018 και ιδίως τον Τάσο Σαραντίδη που μας βοήθησε με
τις γνώσεις του, την φιλοξενία και την ευγένειά του να
γνωρίσουμε «πεζοπορικά» και όχι μόνο τη Σάμο.

Μ

ΚΙΝΗΤΡΑ και
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ...

!
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να θεσπίσει
κίνητρα για την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα
στους αθλητές του και να επιβραβεύσει τα μέλη
του με την εντονότερη δραστηριότητα:
Eπιβραβεύει τους:
Ορειβάτες-πεζοπόρους με τις περισσότερες συμμετοχές ανά έτος:
Eκτιμώντας τη συλλογικότητα και τη συμμετοχικότητα των μελών του και την
παρουσία τους στις αναβάσεις που οργανώνει, προσφέρει δωρεάν τριήμερες
και διήμερες εξορμήσεις σε όσα μέλη του είχαν τις περισσότερες συμμετοχές ανά
έτος. Δίνεται μπόνους 2 βαθμών ανα συμμετοχή για τις εξορμήσεις εξωτερικού.
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 κατατιθέμενης δράσης ανά έτος, ανταμείβονται με
αναρριχητικά υλικά ή δωροεπιταγές αξίας 120€, 100€ ή 80€ από εξειδικευμένα
καταστήματα ορειβατικού-αναρριχητικού εξοπλισμού.

Αποφοίτους Σχολών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής: Στους αποφοίτους Σχολών
Χειμερινού Βουνού και Αναρρίχησης του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής δίνει για 3 χρόνια
έκπτωση 10% στο κόστος κάθε διοργάνωσης του Συλλόγου μας (εκτός των
μονοήμερων αναβάσεων και εξωτερικού). Σκοπός μας, η παροχή κινήτρων σε
επίδοξους νέους ορειβάτες προκειμένου να προσεγγίσουν το βουνό με
ασφάλεια και κέφι μέσα από τη συντροφιά του Συλλόγου.
Αθλητές Aγωνιστικής Aναρρίχησης: Επιβραβεύει τους αθλητές αγωνιστικής
αναρρίχησης οι οποίοι θα διακριθούν σε αγώνες της Ε.Ο.Ο.Α. σε 1η ή 2η ή 3η
θέση, θεσπίζοντας με αυτό τον τρόπο κίνητρα για την ανάπτυξη της
αγωνιστικότητας και της συμμετοχικότητας των αθλητών του σε αγώνες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμμετάσχει ο αθλητής σε τουλάχιστον τρεις
(3) αγώνες κατά τη διάρκεια του έτους. Ο Σύλλογος επιδοτεί με το ποσό των 150
ευρώ τον κάθε αθλητή που θα διακριθεί στις παραπάνω θέσεις. Στον κάθε
αθλητή θα δοθεί το παραπάνω ποσό εάν διακριθεί έστω και σε έναν από τους
τρεις αγώνες. Παράλληλα, για όλους τους αθλητές που θα συμμετέχουν σε
αγώνες, θα αναλάβει την δαπάνη μετακίνησής τους με αφετηρία την έδρα του
συλλόγου και χιλιομετρική αποζημίωση 0,05€/χιλιόμετρο.
Αθλητές Tοξοβολίας: Επιβραβεύει τους αθλητές τοξοβολίας οι οποίοι θα
διακριθούν σε αγώνες της Ε.Ο.Τ. σε 1η ή 2η ή 3η θέση, θεσπίζοντας με αυτό τον
τρόπο κίνητρα για την ανάπτυξη της αγωνιστικότητας και της
συμμετοχικότητας των αθλητών του σε αγώνες. Ο Σύλλογος επιδοτεί τον κάθε
αθλητή που θα διακριθεί στις παραπάνω θέσεις με υλικά τοξοβολίας αξίας 80
ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις (3)
αγώνες κατά τη διάρκεια του έτους και να διακριθεί έστω και σε έναν από τους
τρεις αγώνες. Παράλληλα, για όλους τους αθλητές που θα συμμετέχουν σε
αγώνες, θα αναλάβει την δαπάνη μετακίνησής τους με αφετηρία την έδρα του
συλλόγου και χιλιομετρική αποζημίωση 0,05€/χιλιόμετρο.
Εθελοντές πυροφύλακες: Επιβραβεύει και ανταμείβει ηθικά τους εθελοντές
πυροφύλακες για την σημαντική προσφορά τους στην διαφύλαξη του
Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, προσφέροντας σε 6 πυροφύλακες που 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. H ανακοίνωση των ονομάτων καθώς και οι
επιβραβεύσεις γίνονται παραδοσιακά στις αρχές του νέου έτους κατά την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.
Λυπούμαστε και Συλλυπούμαστε
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους και
αμέριστη συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας, που σκληρά
δοκιμάστηκαν με οδυνηρές απώλειες από τις φονικές φωτιές, που έπληξαν
στις 23 Ιουλίου 2018 την Αττική. Ανάμεσά τους και το μέλος μας Γ.Μαλαίνου,
η οποία έχασε την μητέρα της εκείνη την αποφράδα βραδιά. Στη Γιούλη και
την οικογένειά της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
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KEIMENO: Ν.ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗΣ, Κ.ΚΑΡΑΛΗ, ΗΛ.ΚΟΝΤΟΥ, Κ.ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΖΩΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

μια διήμερη
ανοιξιάτικη διάσχιση
του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής

Σ

τον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου η θερμοκρασία
της κοιλάδας ανάμεσα στο Αυγό και τη Φλέγγα
είναι πιο ζεστή από τις γύρω περιοχές γι αυτό και
την προτιμούν τα ζώα του δάσους. Η Ζεστή Κοιλάδα ή
Βάλια Κάλντα, όπως την αποκαλούν οι Βλάχοι,
αποτελεί καταφύγιο για ένα από τα σπουδαιότερα
θηλαστικά της Ευρώπης, την καφέ αρκούδα, εδώ
έχουν ως καταφύγιο πολλά σπάνια είδη πουλιών
όπως ο γύπας και ο βασιλαετός, καθώς μπορεί να
συναντήσει κανείς το αγριόγιδο, το ζαρκάδι, αρκετά
είδη ερπετών και στα ποτάμια του βίδρες και
πέστροφες. Οι πυκνές συστοιχίες της μαύρης Πεύκης,
οι πλατύφυλλες φυλλωσιές του σφένδαμου μαζί με τις
οξιές και την υγρασία του δάσους που αναδεικνύει την
περιοχή σε πλούσιο μανιταρότοπο συμπληρώνουν το
σκηνικό.
Αυτό το μνημείο της φύσης επισκέφθηκε στα τέλη
Μαΐου ο σύλλογός μας με πολυπληθή ομάδα για να
μοιρασθεί τη χαρά της άνοιξης. Από το φιλόξενο,
λειτουργικό και καθαρό καταφύγιο «Βάλια Κάλντα»
μεταφερθήκαμε στο γραφικό χωριό της Βοβούσας και
ξεκίνησαν την 1η μέρα δύο ομάδες.
Η ορειβατική έφυγε μαζί με τον Στέφανο, από τα νέα
παιδιά που σπούδασαν και προσφέρουν με κάθε
τρόπο στον τόπο τους, για την κορυφή Αυγό (2.130μ).
Γύρω από το χωριό καρυδιές και φτέρες, ενώ
ανεβαίνοντας οι δροσερές οξιές δίνουν τη θέση τους
σε ρόμπολα και μαυρόπευκα. Η βλάστηση αραιώνει,
αρχίζει θέα περιμετρικά, στα αριστερά η ράχη Ρούγκα
και από το νομό Ιωαννίνων μπήκε στο νομό
Γρεβενών. Ο υδροφόρος ορίζοντας που ξεκινάει από
τις Άλπεις, κατεβαίνει την βαλκανική χερσόνησο και
καταλήγει στην Πίνδο, το νοτιότερο κομμάτι αυτής της
οροσειράς, μας δίνει τη χαρά να υπάρχουν πηγές σε
μεγάλα υψόμετρα, έτσι στα 1.800μ. η ομάδα γεμίζει τα
παγούρια της στην πηγή Τόσκα και ετοιμάζεται για το
τελικό κομμάτι ανάβασης προς την κορυφή!
Το τοπίο αλλάζει, λίγα κεραυνοβολημένα ρόμπολα και
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μετά αλπικό τοπίο, απίστευτη θέα των γύρω
βουνών, νοτιοδυτικά Τύμφη, δυτικά
Τραπεζίτσα, βόρεια Βασιλίτσα και το
βλαχοχώρι Αβδέλλα χαμηλά στην πλάτη
της ομάδας! Μετά από 4:15’ η σύντομη
ξεκούραση στην κορυφή έρχεται να δώσει
ανάσες και χαρά. Η κατάβαση προς το
χωριό Περιβόλι, άλλες τρεις ώρες, δίπλα σε
ρέμα καταλήγοντας σε στάνη, που
υπενθυμίζει την κύρια παραδοσιακή
ασχολία της περιοχής.
Η δεύτερη ομάδα, πεζοπορική, ξεκίνησε
επίσης από το μονότοξο γεφύρι της
Βοβούσας και για τα πρώτα 2-3χλμ. είχε στα
αριστερά της τον εντυπωσιακό Αώο.
Περνώντας τη θέση Παλαιομονάστηρο
μπήκε στη Βάλια Στάθη ένα πραγματικά
πλούσιο οικοσύστημα με ρέματα, πηγές,
πεύκα και φυλοβόλα δέντρα. Τα ρυάκια, τα
σημάδια του εντυπωσιακού θηλαστικού
στο έδαφος και στους κορμούς δέντρων και
οι ήχοι του δάσους συνόδευσαν τους
πεζοπόρους μέχρι μία ανηφόρα που θα τη
θυμόμαστε για ...το όνομά της, «Σκρίου»,
σκάλα στη βλάχικη διάλεκτο. Μέσα από
δασικά βοσκοτόπια και με θέα την
Τραπεζίτσα και τον Σμόλικα φτάνει μετά
από 16χλμ συνολικά στο μαρτυρικό χωριό
Δίστρατο, αρκετά «ζωντανό» χωριό με
κλασσικές γαστρονομικές επιλογές!
Ο οδηγός μας, Αποστόλης Τσιμπανάκος,
είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε το
καταπληκτικό αυτό μονοπάτι, σε περιοχή
σχεδόν απάτητη, με πολύ προσωπική
εργασία, σεβόμενος την φύση, την
παράδοση αλλά και τον άνθρωπο, με
πολλές πληροφορίες για το τόπο, την
χλωρίδα και την πανίδα του αλλά και τις
ανθρώπινες δραστηριότητες, σπάνιο
δείγμα φυσιολάτρη αλλά και επαγγελματία.
Μαζί του ο Άρης πρόθυμος να βοηθήσει
και καλός φωτογράφος.
Την 2η μέρα οι δύο ομάδες έγιναν μία, η
πιο μεγάλη ομάδα (55 άτομα) που έχει
διασχίσει αυτά τα μέρη, και χάρηκαν μία
εξίσου με την προηγούμενη πανέμορφη
διαδρομή επίσης 16χλμ. Από την πλατεία
του χωριού περνάμε ένα μικρό
υδροηλεκτρικό, φτάνουμε σε ιχθυοτροφείο
πέστροφας από μονοπάτι, χωματόδρομο
και λίγο άσφαλτο. Μετά κινούμαστε στις
δυτικές παρυφές της Γομάρας, μοναδική
θέα σε Δίστρατο, Σμόλικα και Βάλια Κίρνα
(κοιλάδα του διαβόλου) καθώς και σε ένα
μέρος της Τύμφης. Τεμπελιάζοντας σε ένα
λιβάδι με το «δέντρο της ζωής» περνάμε το
Σαμαρινιώτικο ρέμα, ένα μήνα νωρίτερα να
πηγαίναμε η διασχισή του θα ήταν extreme
για μερικούς, ανηφορίσαμε στη μονή Αγίας
Παρασκευής απ’ όπου η Σαμαρίνα απέχει 1
περίπου ώρα. Η διανυκτέρευση και η
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παρέα στο ψηλότερο χωριό της Ελλάδας ήταν από
ευχάριστη μέχρι ξεκαρδιστική.
Τελευταία μέρα την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
απολαύσαμε μια πολύ ωραία διαδρομή στα Μετέωρα με
οδηγό τον Γιάννη. Ξεκινήσαμε από το Καστράκι μέσα σε

δάσος από βελανιδιές
με ταυτόχρονη ξενάγηση
περνώντας από τη μονή Αγίας Τριάδος & καταλήγοντάς
στη μονή Αγίου Στεφάνου μετά από 2 ώρες πεζοπορία με
πανοραμική θέα τους εντυπωσιακούς βράχους των
Μετεώρων.

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου

AΡΧΑΡΙΩΝ

Φθινόπωρο 2018 • από 12/9/2018 έως 24/10/2018
Η σχολή αναρρίχησης αρχαρίων του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής ακολουθεί τον εκπαιδευτικό κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.). Η
Ε.Ο.Ο.Α. παρακολουθεί, εγκρίνει και επιβεβαιώνει το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει ο Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής μέσω των σχολών που διοργανώνει. Ο
εκπαιδευτικός κανονισμός περιγράφει με σαφήνεια το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα για τη σχολή αναρρίχησης αρχαρίων προβλέπονται:
Στόχος της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία μικρού ύψους (20-30 μέτρων).
Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης: Θεωρία: 1. Προπόνηση-προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση). 2. Εξοπλισμός Αναρρίχησης βράχου (Σχοινιά,
ζώνες, συσκευές, σετ). 3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση). 4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά). 5. Προετοιμασία και
εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή υλικών). 6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός. 7. Αντιμετώπιση
επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός). 8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές). 9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές). 10.
Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια). 11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της Ελλάδας (Βαράσοβα,
Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της φύσης). 12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική. Πρακτική: 1. Βασική στάση σώματος στην
Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου. 2. Τεχνικές Αναρρίχησης. 3. Εξοπλισμός. 4. Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά). 5. Ασφάλιση
σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη. 6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινίτραβέρσες-boulder. 7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης). 8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού). 9. Επικοινωνία
σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας). 10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m. 11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).
12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση πάνω στη διαδρομή). 13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού). 14.
Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο). 15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία). 15 16. Η επιλογή
του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί). 17. Πρώτες Βοήθειες, βασικές αρχές.
Διάρκεια: Δέκα ημέρες, σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία, σε κλειστή πίστα αναρρίχησης και σε αίθουσα.
Λοιπές Πληροφορίες: Η σχολή στελεχώνεται από ικανό αριθμό ομοσπονδιακών εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών ορειβασίας σε αναλογία με μαθητές 1:5. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ημέρες εκπαίδευσης σε γνωστά αναρριχητικά πεδία της Αττικής, Πελ/νήσου και Στερεάς. Η εκπαίδευση γίνεται με διαλέξεις και πρακτικές
ασκήσεις στα διάφορα αντικείμενα, περιλαμβάνει όμως και …πολύ αναρρίχηση στα βράχια, όπου οι συμμετέχοντες αντλούν τις πιο πολύτιμες εμπειρίες. Στο τέλος της
σχολής προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης. Για τις μετακινήσεις χρησιμοποιούνται ιδία μέσα. Το πρόγραμμα των εξορμήσεων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παρέχεται από το σύλλογο υλικοτεχνικός εξοπλισμός (κράνη, ζώνες, σχοινιά, κ.λ.π.) καθώς και ασφάλεια ζωής των εκπαιδευομένων
για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Ο εκπαιδευόμενος το μόνο που θα χρειαστεί να αγοράσει για τον εαυτό του είναι παπούτσια αναρρίχησης. Η σχολή παρέχει πτυχίο
επιτυχούς παρακολούθησης από την Ε.Ο.Ο.Α. και θα πραγματοποιηθεί με 5 εκπαιδευόμενους ως ελάχιστο αριθμό ατόμων.
Κόστος συμμετοχής: Το κόστος εκπαίδευσης είναι 310€. Προκαταβάλλεται το ποσό των 150€ μέχρι τη συνάντηση γνωριμίας με τον εκπαιδευτή και πριν το δεύτερο
μάθημα εξοφλείται το υπόλοιπο. Τα χρήματα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής (EUROBAΝK ΑΡ. ΛΟΓ.: 0026.0449.14.0200232769
ΙΒΑΝ : GR2402604490000140200232769. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του εκπαιδευόμενου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ο
απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια) οι μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι μέλη του
Συλλόγου (εγγραφή – ετήσια συνδρομή: 15€).

Αναλυτικό Πρόγραμμα
12/9/2018
19/9/2018
22-23/9/2018

26/9/2018
29-30/9/2018
10/10/2018
12-14/10/2018
17/10/2018
19-21/10/2018
24/10/2018

Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του Συλλόγου, δανεισμός εξοπλισμού (19:00).
Βασικές αρχές αναρριχητικής κίνησης, χρήση τεχνητής πίστας αναρρίχησης (18:00).
Πάρνηθα, αναρριχητικά πεδία Φυλής. Πρώτη επαφή, βασική τεχνική αναρριχητικής κίνησης, ασκήσεις, χρήση
αναρριχητικής ορολογίας παρουσίαση και χρήση βασικού αναρριχητικού εξοπλισμού, κόμποι, top rope αναρρίχηση,
επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς, περιβάλλον (ατομική ευθύνη και συμπεριφορά).
Προπόνηση σε τεχνητή πίστα, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής, προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).
Πάρνηθα, Πέτρα Λιάγκου - Πεντέλη Διόνυσος. Εξάσκηση στις αναρριχητικές τεχνικές. Χρήση εξοπλισμού, επικεφαλής
αναρρίχηση και ασφάλιση σχοιν/φιάς, rappel, εισαγωγή στη τεχνητή αναρρίχηση. Χρήση αναρριχητικών οδηγών.
Προπόνηση εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής, προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).
Μετέωρα, αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές της περιοχής, διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή δωμάτια. Επικεφαλής αναρρίχηση.
Αναρρίχηση σε μεγάλη ορθοπλαγιά, συνεχόμενα ραπέλ.
Προπόνηση σε φυσικό πεδίο, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής (18:00).
Λεωνίδιο. αναρριχήσεις σε πεδία της περιοχής, διανυκτέρευση σε camping ή δωμάτια της περιοχής. Επικεφαλής αναρρίχηση
και βελτίωση αυτονομίας, πτώσεις, βασικές αρχές διάσωσης σχοιν/φου και πρώτων βοηθειών.
Φυλή γραφεία συλλόγου. Τεστ αξιολόγησης, λήξη σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών: Βουτυρόπουλος Γιώργος 6947838798
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ΣΧΟΛΕΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Σ.

ΦΥΛΗΣ

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου

MEΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Φθινόπωρο 2018 • από 1/10/2018 έως 17/11/2018

Βίωσε τη
στική
συναρπα ου
εμπειρία τ
βουνού!

Προϋποθέσεις και στόχος: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων της
Ε.Ο.Ο.Α. και είναι μέλη κάποιου συλλόγου της ομοσπονδίας. Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η
οποία να περιλαμβάνει: Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου
κατά ελάχιστο V+ UIAA και η επιτυχής εξέταση στην αναρρίχηση βράχου σε αθλητική διαδρομή μίας σχοινιάς επικεφαλής
δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, με χρήση μόνιμων ασφαλειών.
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε οι συμμετέχοντες να
μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις
πολλαπλών σχοινιών (διαδρομές περιπέτειας) σε ορθοπλαγίες χαμηλού υψομέτρου, με χρήση μόνιμων και προσωρινών
ασφαλειών.
Η διάρκεια της σχολής είναι δέκα (10) ημέρες με θεωρητικά μαθήματα και ολοήμερες εκπαιδεύσεις(πρακτική) σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου πολλαπλών
σχοινιών και γραπτές τελικές εξετάσεις.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν προσωπικό εξοπλισμό αναρρίχησης (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, παπούτσια κλπ.). Εξειδικευμένος εξοπλισμός παρέχεται από το
σύλλογο. Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και δύναται να τροποποιηθεί από τον υπεύθυνο της σχολής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια
των συμμετεχόντων και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Γιώργος Βουτυρόπουλος & Άκης Καραπετάκος.
Δηλώσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά – Πληροφορίες: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και 28/9/2017 (προκειμένου ο Σύλλογος να
ασφαλίσει έναντι ατυχήματος τους συμμετέχοντες) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: Αίτηση εγγραφής στη Σχολή, φωτοτυπία αστυνομικής
ταυτότητας, πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (εξαμήνου),δύο φωτογραφίες ταυτότητας, Βεβαίωση αποφοίτησης Σχολής αναρρίχησης αρχαρίων (εκπαιδευτικό σύστημα
Ε.Ο.Ο.Α.), αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο και 15ευρώ για την εγγραφή – ετήσια συνδρομή (εφόσον ο εκπαιδευόμενος δεν είναι μέλος άλλου σωματείου της
Ε.Ο.Ο.Α.) και το ποσό που απαιτείται για τα έξοδα εκπαίδευσης τα οποία ανέρχονται στα 300 €.
Περιεχόμενα εκπαίδευσης: Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και ειδικότερα για την σχολή αναρρίχησης μέσου επιπέδου
τα παρακάτω. Θεωρία: 1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά). 2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών). 3. Εξοπλισμός (για
διαδρομές πολλών σχοινιών κ βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς). 4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη). 5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής
(εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα). 6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους. 7. Ποιότητες βράχου(Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές). 8. Λιθοπτώσεις
και αναγνώριση σαθρών. 9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών). 10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά. 11. Πρώτες
βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές). 12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές). 13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και
παγκόσμια). 14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία). 15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική. Πρακτική: 1. Τεχνικές
Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο(π.χ. Βαράσοβα), γρανίτη (π.χ.Τήνος), κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα). 2. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις
διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης). 3. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις και χρήση διπλού σχοινιού). 4.
Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ). 5. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών. 6. Ρελέ
στο Βράχο σε μόνιμες και προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες. 7. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης). 8. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση
τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών). 9. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών. 10. Επιστροφή από διαδρομή πολλών σχοινιών-σενάρια
εμπλοκής. 11. Κίνδυνοι σε ορθοπλαγιά και αντιμετώπισή τους. 12. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση) σε διάφορα σενάρια. 13. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά
(Βασικέςαρχές). 14. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά χωρίς και με φορείο). 15. Χάραξη διαδρομής σε φωτογραφία, σύνταξη σκίτσου και πληροφοριών.
Συγκέντρωση δικαιολογητικών: Διονύσης Βασιλόπουλος τηλ.: 6974358305 / Πληροφορίες: Άκης Καραπετάκος 6942051424

Αναλυτικό Πρόγραμμα
01/10/2018
06-07/10/2018
18/10/2018
26-27-28/10/2018
02-03-04/11/2018
10-11/11/2018
17/11/2018

Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του συλλόγου (19:00). Ερωτήσεις & επεξηγήσεις για την σχολή, έλεγχός εξοπλισμού,
κατάθεση δικαιολογητικών.
Πάρνηθα πάνω και κάτω Φλαμπούρι - πρακτική. Εισαγωγή στην αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών με χρήση φορητών
ασφαλειών, τεχνικές ραπέλ.
Κλειστή πίστα του συλλόγου, θεωρεία και πρακτική. Εισαγωγή στις τεχνικές αυτό-διάσωσης, τύποι κ δυναμική των ρελέ.
Μετέωρα - πρακτική. Αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών, τεχνική διπλού σχοινιού, συνεχόμενα ραπέλ.
Βαράσοβα - πρακτική. Αναρρίχηση με σενάρια αυτό-διάσωσης και αναγκαστικής υποχώρησης.
Καντήλι Μεγάρων – πρακτική. Αναρρίχηση με σενάρια αυτό-διάσωσης, μεταφορά τραυματία.
Φυλή Αλογόπετρα – εξετάσεις. Πρακτική και γραπτή αξιολόγησης (τεστ), λήξη σχολής.
Απονομή διπλωμάτων, περί τα τέλη Δεκέμβρη.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ
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 σύνθετα
τόξα είναι πιο εξελιγμένα και λειτουργούν με τη χρήση
έκκεντρων τροχαλιών. Μέχρι σήμερα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες λαμβάνουν μέρος αποκλειστικά μόνο οι αθλητές που
αγωνίζονται με ολυμπιακό τόξο. Οι αθλητές του σύνθετου
τόξου συμμετέχουν σε εθνικές, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες
διοργανώσεις και πρωταθλήματα. 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 & Πέμπτη 18.00 - 21.00
• Στο Κλειστό Γυμν. 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 (ανήλικοι)
• Τέσσερις (4) φωτογραφίες
• Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τον Σύλλογο)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής (Δ. Χρυσαδάκος) • Τηλ.: 6979 841549
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Για να
φτάσεις
ψηλά μάθε
τον τρόπο να
ανεβείς!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ με την

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
για ΝΕΟΥΣ
Ελάτε να γνωρίσετε μαζί μας με ασφάλεια, ένα διαφορετικό συναρπαστικό
άθλημα, την αναρρίχηση. Απευθύνεται σε νέους και παιδιά από 8 ετών και
άνω. Η Ακαδημία Αναρρίχησης λειτουργεί στην τεχνητή πίστα του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής, «Πάρνηθα», με καταρτισμένους
προπονητές και αναρριχητές του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής για να σας βοηθήσουν να
κάνετε τα πρώτα σας αναρριχητικά βήματα.
Προπονητής: Βαγγέλης Κανάρης, τηλ.: 6973 737696
Χώρος: Αναρριχητική τεχνητή πίστα "ΘΕΑ", Λ. Φυλής & Αλιάνθου, Χασιά
Μέρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 19:00 - 22:00
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από τον προπονητή)
2) Ιατρική βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου
3) Για τους αθλητές χρειάζονται 5 φωτογραφίες και συμπλήρωση
καρτέλας αθλητή κλπ. εντύπων της Ε.Ο.Ο.Α.
Οι εγγραφές γίνονται στον ίδιο χώρο.
Πληροφορίες: τηλ.: 6973 737696 / 6981 005747
Οι προπονήσεις άρχισαν!!
Συμμετοχή μόνο10€ το μήνα

ΣΧΟΛΕΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Σ.

ΦΥΛΗΣ

Σχολή Ορειβασίας

ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Χειμώνας 2019 • από 9/1/2019 έως 20/3/2019

Βίωσε τη
στική
συναρπα ου
εμπειρία τ
βουνού!

Η σχολή ορειβασίας αρχαρίων του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής ακολουθεί τον εκπαιδευτικό κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.). Η Ε.Ο.Ο.Α. παρακολουθεί, εγκρίνει και επιβεβαιώνει το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει ο ΕΠΟΣ Φυλής μέσω των σχολών που διοργανώνει. Ο εκπαιδευτικός κανονισμός περιγράφει με
σαφήνεια το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα για τη σχολή ορειβασίας αρχαρίων προβλέπονται:
Στόχος: Βασικός στόχος της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε
να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με ασφάλεια στο ορεινό περιβάλλον και σε όλα τα πεδία όπου δεν απαιτούνται αναρριχητικές τεχνικές. Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης: Θεωρία: 1. Προετοιμασία για Ορειβασία (προπόνηση).
2. Διατροφή στο βουνό (Χειμώνα, καλοκαίρι, αντίσκηνο, bivouac). 3. Εξοπλισμός (Επιλογή, χρήση, συντήρηση, ένδυση-ρουχισμός). 4. Μονοπάτια (Σήμανση, Αναγνώριση, Χάραξη). 5. Προσανατολισμός (Χάρτης, πυξίδα, GPS). 6. Προετοιμασία και
εκτέλεσή πεζοπορικής διαδρομής (Μέθοδος 3Χ3). 7. Κίνδυνοι στο βουνό και αντιμετώπισή τους (Με έμφαση στα Ελληνικά Βουνά). 8. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Με
έμφαση στα Ελληνικά Βουνά). 9. Αρχές μετεωρολογίας (Με έμφαση στον Ελλαδικό Χώρο, Κυκλώνες, είδη νεφών). 10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης (Τραυματισμός, Απώλεια στίγματος, Κακοκαιρία, Χιονοθύελλα, Αδυναμία εντοπισμού Καταφυγίου). 11. Πρώτες βοήθειες στο βουνό (Βασικές αρχές). 12.
Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές). 13. Καταλύματα (Καταφύγια, αντίσκηνα, φυσικά καταλύματα, κανονισμοί καταφυγίων, τρόποι συμπεριφοράς εντός του καταφυγίου). 14. Ιστορία ορειβασίας (Ελληνική και Παγκόσμια). 15. Ορεινό περιβάλλον (Γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία, με έμφαση στον Ελλαδικό χώρο). 16. Ορειβατική
δεοντολογία και ηθική (Η εξέλιξή της στο χρόνο). Πρακτική: 1. Βασική Στάση Σώματος στην Ορειβασία (Πεζοπορία). 2. Κίνηση σε ξερό πεδίο, τεχνικές (Βηματισμός, ρυθμός, αναπνοή). 3. Κίνηση στο χιόνι, τεχνικές (Βηματισμός, ρυθμός, αναπνοή, στάσεις, άνοιγμα βήματος στο χιόνι, χρήση μπατόν). 4. Χρήση πιολέ, κραμπόν. 5. Έλεγχος
πτώσεων στο χιόνι. 6. Προετοιμασία και εκτέλεσή πεζοπορικής διαδρομής (Χάραξη πορείας και εκτέλεσή της). 7. Προσανατολισμός (Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον, νύχτα).
8. Κίνδυνοι στο βουνό και αντιμετώπισή τους 9. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Προφίλ χιονοκάλυψης και τεστ χιονιού). 10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
(Απώλεια στίγματος, Τραυματισμός, bivouac, σκηνοθετημένα σενάρια επείγουσας κατάστασης). 11. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Χιονότρυπα, όχι διανυκτέρευση).
13 12. Πρώτες βοήθειες στο βουνό (Βασικές αρχές, κατά προτίμηση σε συνεργασία με κατάλληλα καταρτισμένο άτομο). 13. Μεταφορά τραυματία (κατασκευή φορείου με
το διαθέσιμο εξοπλισμό). 14. Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης (Για απλή ή πολυήμερη διαμονή). 15. Κίνηση ομάδας με ασφάλεια (χρήση σχοινιού για παράλληλη
κίνηση και φιξάρισμά του). 16. Τεχνικές ανεύρεσης θύματος σε χιονοστιβάδα. Διάρκεια: Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι εννέα (9), ολοήμερες
εκπαιδεύσεις σε Αλπικό Πεδίο (πρακτική) και η μία (1) σε αίθουσα (Θεωρία). Τόπος διεξαγωγής: Αλπικό πεδίο βουνών και με χειμερινές συνθήκες.
Λοιπές Πληροφορίες: Η σχολή στελεχώνεται από ικανό αριθμό ομοσπονδιακών εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών ορειβασίας σε αναλογία με μαθητές 1:7. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ημέρες εκπαίδευσης σε κύρια ορεινά συγκροτήματα της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας με διανυκτερεύσεις σε ορεινά καταφύγια. Η εκπαίδευση γίνεται με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις στα διάφορα αντικείμενα, περιλαμβάνει όμως και αναβάσεις σε κύριες κορυφές των βουνών και διαδικασία αξιολόγησης στο τέλος. Οι μετακινήσεις κατά τις εξορμήσεις στα βουνά γίνονται με ιδία μέσα ή λεωφορείο εφόσον συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετοχών. Το πρόγραμμα
των εξορμήσεων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παρέχεται από το σύλλογο υλικοτεχνικός εξοπλισμός (κράνη, crampons, piolet, κ.λ.π.) καθώς και ασφάλεια ζωής των εκπαιδευομένων για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Η σχολή παρέχει πτυχίο επιτυχούς παρακολούθησης από την Ε.Ο.Ο.Α. και
θα πραγματοποιηθεί με 5 εκπαιδευόμενους ως ελάχιστο αριθμό ατόμων.
Επικεφαλής της σχολής είναι ο εκπαιδευτής ορειβασίας και οδηγός βουνού Ε.Ο.Ο.Α. κ. Βουτυρόπουλος Γεώργιος.
Κόστος συμμετοχής: Το κόστος εκπαίδευσης είναι 280€. Προκαταβάλλεται το ποσό των 150€ μέχρι τη συνάντηση γνωριμίας με τον εκπαιδευτή και πριν το δεύτερο
μάθημα εξοφλείται το υπόλοιπο. Τα χρήματα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου (EUROBAΝK ΑΡ. ΛΟΓ. : 0026.0449.14.0200232769 ΙΒΑΝ :
GR2402604490000140200232769. Η μεταφορά χρημάτων μέσω ιντερνέτ από άλλες τράπεζες στην EUROBANK έχει επιβάρυνση 3€. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του εκπαιδευόμενου. 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€).

Αναλυτικό Πρόγραμμα
9/1/2019 (19:00)
19-20/1/2019
30/1/2019 (19:00)
2-3/2/2019
13/2/2019 (19:00)
16-17/2/2019
27/2/2019 (19:00)
2-3/3/2019
13/3/2019 (19:00)
16-17/3/2019
20/3/2019 (19:00)

Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του συλλόγου. Διάλεξη για τον ορειβατικό εξοπλισμό.
Πάρνηθα. Πεζοπορίες και εξάσκηση στις τεχνικές κίνησης σε ξερό έδαφος, χρήση μπατόν. Διάλεξη για τον προσανατολισμό στο βουνό.
Διάλεξη στα γραφεία του συλλόγου για το ορεινό περιβάλλον και την ορειβατική ηθική και δεοντολογία. Δανεισμός υλικών.
Δίρφυς-Ξεροβούνι. Μετάβαση και διανυκτέρευση στο καταφύγιο. Εξάσκηση στη βάδιση σε χιόνι, χρήση πιολέ, άνοιγμα
βημάτων. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (χάραξη και τήρηση πορείας).
Διάλεξη για τους κινδύνους στο βουνό και την αντιμετώπιση τους.
Παρνασσός. Μετάβαση και διανυκτέρευση στο καταφύγιο, ανάβαση στις κορυφές. Τεχνικές κίνησης στο χειμερινό πεδίο,
χρήση ειδικού εξοπλισμού, ανάσχεση πτώσεων. Εκτίμηση κινδύνου χιονοστιβάδας.
Διάλεξη στα γραφεία του συλλόγου για τις Α’ βοήθειες και την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
Βαρδούσια. Μετάβαση και διανυκτέρευση στο καταφύγιο. Τεχνικές ασφάλισης κίνησης, χρήση σχοινιού και πρόχειρης
αγκύρωσης. Ανάβαση στη κορυφή.
Διάλεξη στα γραφεία του συλλόγου για την ορειβατική ιστορία.
Τζουμέρκα. Μετάβαση, ανάβαση στη κορυφή Στρογγούλα. Διανυκτέρευση στο καταφύγιο ή αντίσκηνο. Εξάσκηση στην
κίνηση με τεχνικές και εξοπλισμό για ασφάλεια, χειμερινή διαβίωση, πρόχειρα καταλύματα, διανυκτέρευση ανάγκης.
Συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου. Επιστροφή υλικών και αξιολόγηση συμμετεχόντων.
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Χάρτης: ΑΝΑΒΑΣΗ
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΦΥΛΗΣ-ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
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Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής & Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισµού
& Αθλητισµού του Δήµου Φυλής

Πληροφορίες & υποβολή on-line δηλώσεων συµµετοχής

www.armaparnithas.gr
Ο αγώνας «Άρμα Πάρνηθας» έχει πλέον
καθιερωθεί και κατέχει επάξια μια σημαντική
θέση σε ορεινούς αγώνες στην Ελλάδα.
χλµ. Η μικρή διαδρομή είναι μήκους 10 χλμ. (από
τα οποία 2,5 χλμ. σε μονοπάτι) με 300 μέτρα
ΔΙΑΔΡΟΜΗ αθροιστικής υψομετρικής διαφοράς.
Η διαδρομή αυτή απευθύνεται σε λιγότερο
δρομείς που θέλουν να
χλµ. έμπειρους
συμμετάσχουν & να τρέξουν στη δασωμένη
Δυτική Πάρνηθα.
Η καθιερωμένη διαδρομή είναι μήκους 17 χλμ. και 900 μέτρα
αθροιστικής 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.
Υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες & στις 2 διαδρομές, συγκεκριμένα:
Άνδρες: έως 30 ετών, 31-44 ετών, 45-55 ετών και 56 και άνω.
Γυναίκες: έως 39 ετών, 40 και άνω.
Απονέμονται 12 κύπελλα στους 3 πρώτους άνδρες και γυναίκες της
γενικής κατάταξης και αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής σε όλους.
Επίσης θα γίνει κλήρωση δώρων ανά διαδρομή.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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Εκκίνηση & τερματισμός: Πηγές Αρχαίας Φυλής Δυτ. Πάρνηθας
(κοντά στο Αρχαίο Φρούριο Φυλής, 9ο χλμ. επαρχιακής οδού
Φυλής-Δερβενοχωρίων)
Ώρα εκκίνησης:
09:30
Ώρα Απονομών 10χλμ.:
11:00
Ώρα Απονομών 17χλμ.:
12:30
Κόστος συμμετοχής:
10€ (καταβολή του ποσού σε τραπεζικό
λογαριασμό) για την δαπάνη της
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης

Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον γίνει η ηλεκτρονική
δήλωση συμμετοχής και η καταβολή του αντίστοιχου κόστους.
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα αποστέλεται μήνυμα
επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 3 ημερών.
Δήλωση συμμετοχής και λοιπές πληροφορίες, υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του αγώνα: www.armaparnithas.gr
Γενικές πληροφορίες: Γιάννης Μαργώνης: 6970 301194
Πληροφορίες εγγραφών: Όλγα Μουρίκη 6974 909601
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 10/9/2018 έως και
Tετάρτη 10/10/2018 και ώρα 20:00.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 400.
Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής διευκολύνει την Οργανωτική
Επιτροπή. Παράκληση: Σε περίπτωση ακύρωσης είναι απαραίτητη η αποστολή σχετικού email ή τηλεφωνική ενημέρωση.

4th
Athens Fyli
KEIMENO: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Climb Fest

Η αναρριχητική
συνάντηση
που έγινε θεσμός!
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Είναι πλέον 2018 και τα αναρριχητικά πεδία που μετράμε όταν αναφερόμαστε στο φυσικό αναρριχητικό πάρκο
της Δυτικής Πάρνηθας, έχουν φτάσει τα 26. Πως λοιπόν
με αυτόν τον πλούτο, μπορείς να αφήσεις μια χρονιά να
περάσει και να μην κανονίσεις ένα ραντεβού, μια γιορτή
για αυτούς που κάθε σαββατοκύριακο οργώνουν τα
βράχια της περιοχής, αλλά και για αυτούς που τόσο
καιρό τα κοιτάνε από κάτω με δέος, ψάχνοντας μια
ευκαιρία να προσπαθήσουν να τα σκαρφαλώσουν;
Έτσι ξαναπάρθηκε η απόφαση για την πραγματοποίηση και του 4th Athens Fyli Climb Fest στις 21-22/4/18
για 4η συνεχή χρονιά. Μετά από δύο μήνες ασταμάτητου τρεξίματος της οργανωτικής ομάδας, έφτασε η
ώρα και η γραμματεία, που για φέτος ήταν στημένη
στην πλατεία του παλιού δημαρχείου της Χασιάς, πλημμύρισε πάλι κόσμο!
Από νωρίς ήταν εκεί οι εθελοντές και εξυπηρετούσαν
τους βιαστικούς αναρριχητές, που προσπαθούσαν να
πάρουν το γρηγορότερο το δελτίο συμμετοχής στο
Μαραθώνιο αναρρίχησης. Ήθελαν να φύγουν αμέσως
για τα πεδία, ώστε να προλάβουν να «στείλουν» όσο το
δυνατό περισσότερες διαδρομές για να συλλέξουν πόντους κυνηγώντας τη νίκη στο διαγωνισμό.
Πλάι σ’ αυτούς άρχισαν να πλησιάζουν δειλά-δειλά
μικροί και μεγάλοι που για πρώτη φορά πήραν την απόφαση να δοκιμάσουν αυτή τη δραστηριότητα. Φυσικά
οι εκπαιδευτές, βοηθοί εκπαιδευτές και έμπειροι αναρριχητές, που για άλλη μια φορά αγκάλιασαν τη δραστηριότητα της γνωριμίας με την αναρρίχηση, ήταν εκεί για
να καθοδηγήσουν τα πρώτα τους κάθετα βήματα, εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα αναρριχητικά υλικά. Η
δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε πεδία αρχαρίων
στο Πλάτωσι, ενώ λίγο παραδίπλα, κάτω από τα δέντρα
όλοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ισορροπία
τους και να παρασυρθούν σε μια σειρά παιχνίδια στους
ιμάντες slackline που είχαν στήσει εκεί οι χορηγοί μας.
Για τους πιο τολμηρούς και έμπειρους, λίγο πιο πίσω και
αρκετά μέτρα ψηλότερα, αριστερά από τη χαρακτηριστική σπηλιά του πεδίου Πλάτωσι, είχε στηθεί, αποκλειστικά για τις μέρες του φεστιβάλ και ιμάντας highline.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, όσοι επιθυμούσαν, μπορούσαν να συμμετάσχουν στις οργανωμένες πεζοπορίες
και στη via ferrata στα μονοπάτια της Πάρνηθας να
λάβουν μέρος σε κάποια συζήτηση-workshop ή να
παρακολουθήσουν μάθημα γιόγκα στη σκιά των πεύκων κάτω από το πεδίο Μικρή Βαράσοβα. Μια ιδιαίτερα
απολαυστική δραστηριότητα που την πρώτη μέρα πλαισιώθηκε με την κατάλληλη ζωντανή μουσική και είχε ως
αποτέλεσμα κάποιοι από τους συμμετέχοντες να παραμείνουν εκεί, με τους μουσικούς, έως αργά το απόγευμα.
Και τις δύο μέρες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ μετά τις
18:00 μεταφέρονταν στην πλατεία του παλιού δημαρχείου της Χασιάς, όπου πλάι στη γραμματεία και τα
πολύχρωμα περίπτερα και banner των χορηγών οι
αναρριχητές μπορούσαν να ξαποστάσουν και να παρακολουθήσουν τις ομιλίες- παρουσιάσεις και τις προβολές ταινιών που είχαν προγραμματιστεί. Με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έμπειροι και αρχάριοι παρακολούθησαν το
οπτικοακουστικό υλικό που παρουσίασαν Έλληνες και
ξένοι καλεσμένοι, από τις αναρριχητικές τους δράσεις
και περιπέτειες.

Οι πάντες καθηλώθηκαν από την αναλυτική
περιγραφή και τις εικόνες των προσπαθειών
του Βέλγου Sean Villanueva και της παρέας
του, να αναρριχηθούν στις επιβλητικές ορθοπλαγιές του κόσμου. Μέσα από την παρουσίασή του, με ιδιαίτερο χιούμορ, μοιράστηκε ευχάριστα με όλους μας τις εμπειρίες του από όλη την
παθιασμένη διαδρομή του στη Big Wall αναρρίχηση, αλλά και ένα κομμάτι της τεχνικής που έχει
αποκτήσει από την ενασχόλησή του, όταν τον
παρακολουθήσαμε να σκαρφαλώνει στα πεδία της
περιοχής ή να «κόβει βόλτες» πάνω στον ιμάντα
του highline του φεστιβάλ.
Στο χώρο της πλατείας αλλά και μέσα στην αίθουσα
του δημαρχείου, ο Βούλγαρος οδηγός βουνού και
βραβευμένος σκηνοθέτης αναρριχητικών ταινιών
Rus Vakrilovκαι η γνωστή Ελληνίδα αναρριχήτρια
Αργυρώ Παπαθανασίου παρουσίασαν σε συμμετέχοντες και επισκέπτες τα «επιτεύγματα» τους μέσα από την ταινία “Dragon tail” και βίντεο από τις πρόσφατες αναρριχητικές της προσπάθειες στην Κολομβία, αντίστοιχα.
Μαζί με αυτές και άλλες εκδηλώσεις η πλατεία και το δημαρχείο φιλοξένησαν τις κληρώσεις πλήθους δώρων που είχαν παραχωρήσει μικροί και μεγάλοι χορηγοί του
φεστιβάλ αλλά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την απονομή των επάθλων στους νικητές του Μαραθωνίου Αναρρίχησης. Συνολικά 76 αναρριχητές, σε 38
σχοινοσυντροφιές, με συμμετοχές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και του
εξωτερικού, έδωσαν τη διήμερη μάχη για τη νίκη. Κάποιοι άγγιξαν τις 60 διαδρομές,
κάποιοι πάλεψαν με 8άρες βαθμολογικά, κάποιοι ολοκλήρωσαν ένα project τους και
κάποιοι γούσταραν απλά που το πάλεψαν, ενώ πολλοί ακόμα σκαρφάλωσαν ελεύθερα εκτός διαγωνισμού. Γιατί αυτό που έχει βαρύτητα τελικά είναι η προσπάθεια και
η απόλαυση της αναρρίχησης και το παρεϊστικο κλίμα για το οποίο πάντα προσπαθούμε στο σύλλογό μας.
Παρόλη την κούραση της μέρας και τις δύο βραδιές, η αγάπη για την αναρρίχηση
μας ένωσε όλους σε μια παρέα και διασκεδάσαμε στη συναυλία στην πλατεία αλλά
και στο πάρτι με νυχτερινή αναρρίχηση και μουσική στη φωτισμένη σπηλιά του
Πλάτωσι. Είδαμε και χαμόγελα σε πρόσωπα μικρών και μεγάλων που δοκίμασαν να
σκαρφαλώσουν πρώτη φορά και ακούσαμε κάποιον να μας λέει: «πέρσι δοκίμασα
εδώ και από τότε δεν έχω σταματήσει»… Όσο άρτια ή όχι μπορεί να είναι μια τέτοια
διοργάνωση, όσο περίεργοι κι αν λένε ότι είμαστε οι αναρριχητές, αυτή είναι η χαρά
μας, βράχια γεμάτα κόσμο, να προσπαθεί να τα σκαρφαλώσει, να βελτιωθεί και να
δημιουργήσει μια καλύτερη συνέχεια βάζοντας κι άλλο κόσμο στο «παιχνίδι» κι άλλες
διαδρομές και βαθμούς δυσκολίας…
Αυτό που ήθελε να πετύχει το φεστιβαλ από την αρχή του, ήταν να αποτελέσει ένα
ετήσιο ραντεβού για τους λάτρεις της αναρρίχησης και αυτούς που θέλουν να τη
γνωρίσουν. Και η φετινή διοργάνωση κατάφερε, να μετατρέψει αυτό το ραντεβού,
αυτή τη συνάντηση, σε θεσμό. Κι είμαστε σίγουροι ότι καθιερώθηκε, γιατί απλώθηκε
σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι όλοι θα είναι εκεί και τα
επόμενα χρόνια και θα το αποζητούν. Οι εκπαιδευτές, οι χορηγοί για να το στηρίξουν,
οι φίλοι που σκαρφαλώνουμε μαζί, οι «συμμαθητές» από τις σχολές αναρρίχησης,
φάτσες που συναντάμε στα βράχια και αυτούς που ήρθαν από μακριά, όπως η παρέα
από τα Γιάννενα αλλά και το ζευγάρι από την Ιαπωνία, τα παιδιά που έκαναν τα

πρώτα τους κάθετα βήματα. Πώς να μην αγκαλιάσουν άλλωστε
το μοναδικό φεστιβάλ αναρρίχησης και outdoor δραστηριοτήτων που γίνεται στην πρωτεύουσα και έχει αποκλειστικό σκοπό
του να συσπειρώσει τους αναρριχητές γύρω από την αναρρίχηση και να την καλλιεργήσει στις επόμενες γενιές;
Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν το ραντεβού αυτό θα
δίνεται κάθε χρόνο, με αυτή τη μορφή ή λίγο διαφορετική, σε
αυτούς τους χώρους εκδηλώσεων ή κάπου εκεί γύρω, με
πολλά ή λίγα δώρα από τους χορηγούς, με τόσο κόσμο ή μπορεί και με περισσότερο. Από όλους εμάς εξαρτάται…
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση του 4th Athens Fyli Climb Fest:
Τους Μεγάλους Χορηγούς: Τσαγκαράδικο “Express”, Scarpa,
Aνάβαση, 1ΜΑΤΙΟΝ, τους Χορηγούς: Dimitriadis Action stores,
Petzl®, Buff®, CDC, Workout Hall, Gibbon slacklines, POLO,
Terrain Editions, ΟΑΚΑ Indoor climbing και τους Υποστηρικτές: HELLAS CANYON,
Rocks, Polo, IBEX, TREKKING HELLAS, CLIMBING GREECE, OUTDOOR WAY, KONG, Red Point
Climbing Center, Bouldering IKARIA, The Wall Sport Climbing Center, HYBRID slacklines,
BEAL. Alamein. Για τα πλούσια δώρα που διέθεσαν για κληρώσεις και έπαθλα. Τους
Χορηγούς Επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΕΡΑ spor, All about festivals, ΑΤΤΙCΑ TV, Vrahomania,
Anevenontas.gr, AAF για την υποστήριξη της προβολής της διοργάνωσης.
Τους Εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές: Βουτυρόπουλο Γεώργιο, Δαγδιλλέλη
Πέτρο, Ευαγγελίδη Χρήστο, Κανάρη Βαγγέλη, Καραπετάκο Άκη, Μηλιά Τζώρτζη,
Κούκη Γιώργο, Μπακάλη Δημήτρη, Παπαϊωάννου Κήρυκο, Στραβογένη Διονύση,
Φουνδουλάκη Μανώλη, Παλαπάνογλου Ιπποκράτη, Κωστή Λαφογιάννη, Γιώργο
Γερόλυμο, Κούκη Γιώργο, Κώστα Μουγκολιά, Μπακάλη Δημήτρη και άλλους πολλούς
για τη συμβολή τους ιδιαίτερα στη γνωριμία με την αναρρίχηση αλλά και στο μαραθώνιο και στις άλλες δραστηριότητες.
Tους Γιάννη Μαργώνη και Νίκο Πολίτη για το συντονισμό των πεζοποριών. Τον
Κυριάκο Κυριακάκη για όλη τη δουλειά γύρω από το highline. Τη Λίλια Αγάθου, τον
Κωσταντίνο Γραφανάκη και τη Λία Κωνασταντινίδη για τα μαθήματα γιόγκα. Τους
μουσικούς Γεράσιμο Κουτρούλη, Γιώργο Νικολουδάκη, Κώστα Αποστολέα και Μιχάλη
Καγιώργη, τον Felipe και τους Nomad Immune System and company. Την κα Μαρία
Παπαβασιλείου, τη Δανεσή Ντίνα και το Γεωργοστάθη Παναγιώτη για τις υπέροχες
παρουσιάσεις τους για το αντίστοιχο φεστιβάλ του Λεωνιδίου.
Την Έρρικα Μίλντέϊκ για τη γραφιστική δουλειά και τον Τάσο Αλεξανδρόπουλο για τη
δημιουργία του διαφημιστικού σποτ.
Τους Οργανωτικούς Υπεύθυνους: Διονύση Βασιλόπουλο & Βαγγέλη Κανάρη και
τους Εκπαιδευτές Οργανωτικούς Υπεύθυνους: Βουτυρόπουλο Γιώργο, Καραπετάκο
Άκη και τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας: Δερμεντζή Δημήτρη, Μαρία
Μπαλιούσκα, Φέτση Αγγέλα, Δελλή Στέλιο, Φουνδουλάκη Μανώλη και Ελεωνόρα
Παναγάκη.
Το σύλλογό μας Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής & το Ν.Π. Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου
Φυλής, που συνδιοργάνωσαν και υποστήριξαν το φεστιβάλ καθώς και την Ε.Ο.Ο.Α
υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε.
Το πλήθος των απλών εθελοντών και φυσικά όλους τους αναρριχητές-ασφαλιστές
που βοήθησαν ασφαλίζοντας αλλά και όλους αυτούς που με τη συμμετοχή τους και
την παρουσία τους γέμισαν ζωή και δράση αυτό το διήμερο.
Τα λέμε λοιπόν στο 2019 στο 5th Athens fyli climb fest 30 & 31 Μαρτίου, λεπτομέρειες και πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς…
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ΕΠΟΣυλλογικά... & άλλα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Κρίνα Αναγνωστοπούλου

Αναρριχητικό ευ αγωνίζεσθαι,
με πρωτιές!
Ενθουσιασμό, υπερηφάνεια και εκλεκτή συγκίνηση μας
προσφέρουν οι νεαροί αθλητές μας κάθε φορά που
συμμετέχουν σε αγωνιστική αναμέτρηση, τόσο με το ήθος
και τη στάση τους, όσο και με τις επιδόσεις τους.
Συγκεκριμένα:
1. Στον 13ο Περιφερειακό Αγώνα Αγωνιστικής
Αναρρίχησης (Νοτίου Ελλάδας), στις 10-03-2018 στο Βόλο,
με σκοπό την πρόκριση στο 29ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Αγωνιστικής Αναρρίχησης, ο Ε.Π.Ο.Σ Φυλής συμμετείχε
στον αγώνα με οκτώ αθλητές (σε σύνολο 111 αθλητών από
12 συλλόγους) και προκρίθηκαν και οι οκτώ: τα αδέρφια

Κουλουγουσίδη (ο Νεκτάριος, στην κατηγορία Ανδρών και
η Μαρία στην κατηγορία νεανίδων) και οι αδερφές Σακκά
(η Νίκη στην κατηγορία Νέες Β και η Ελένη στην κατηγορία
Νέες Δ) διακρίθηκαν άνετα, παίρνοντας 3 χρυσά μετάλλια
και ένα αργυρό. Πολύ καλή και δυναμική ήταν η
συμμετοχή και των τεσσάρων πρωτο-εμφανιζόμενων
αθλητών μας στους αγώνες, Κοκκίνη Ελένη, Πανδώρα Βαν
Λιντουτ, Ανδρέας Μάρκου και Παναγιώτης Νανούσης.
Πήραν την πρόκριση με υψηλή θέση (σε σχέση με τις
συμμετοχές στην κάθε κατηγορία) στην τελική κατάταξη
2. Στο τριήμερο αγώνων κατά το 29ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Αγωνιστικής Αναρρίχησης στον Βόλο και τον
Αλμυρό (13,14,15 Απριλίου 2018), ο ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
εκπροσωπήθηκε από 7 άξιους αθλητές, σε σύνολο 203
αθλητών. Το επίπεδο των διαγωνιζόμενων σε όλες τις
κατηγορίες (δυσκολία, ταχύτητα, Bouldering) ήταν υψηλό,
ο ανταγωνισμός μεγάλος, οι διαδρομές και τα προβλήματα
αρκετά δύσκολα, και οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και έντονες
συγκινήσεις. Στο αγώνισμα της δυσκολίας, με δύο
απαιτητικές διαδρομές (ημιτελικό –τελικό), 5 χρυσά
μετάλλια από τις αδερφές Σακκά, τα αδέρφια
Κουλουγουσίδη και τον Παναγιώτη Νανούση. Στο
αγώνισμα της ταχύτητας, νέα πανελλήνια ρεκόρ από τις
αδελφές Σακκά. Τέσσερις φορές έσπασε το πανελλήνιο
ρεκόρ του 8,02'' η Νίκη Σακκά με αποκορύφωμα αυτό της
τελικής αναμέτρησης όπου έκανε το φοβερό 5,26'',
αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για όλες τις κατηγορίες
γυναικών. Στην κατηγορία νέες Δ, που για πρώτη φορά
συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 10 ετών, η Ελένη Σακκά έβαλε
πολύ ψηλά τον πήχη, πετυχαίνοντας το ρεκόρ των 8,9
δευτερολέπτων. Εξαιρετική και πολλά υποσχόμενη ήταν
και η επίδοση του Παναγιώτη Νανούση, που αγωνίστηκε
για πρώτη φορά, με 4,99'' στον τελικό, χάνοντας το χρυσό
μετάλλιο για 0,02'' απ τον πρώτο (4,97''). Πρωτιά και στην
κατηγορία αντρών με τον Νεκτάριο Κουλουγουσίδη (να
κερδίζει στον τελικό με 4,6'' δεύτερα). Στο βάθρο των
απονομών με 3 χρυσά και 3 ασημένια μετάλλια. Στην ίδια
πεντάδα επιτυχίας προστέθηκε η Πανδώρα Βαν Λιντουτ
που πήρε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Νέες Α (με 6,30''
στην καλύτερή της επίδοση).
Στο αγώνισμα του Bouldering, 4 μετάλλια κέρδισε η ομάδα
μας, με την Νίκη Σακκά να περνάει στην τελική εξάδα των
γυναικών και να κατακτά τη δεύτερη θέση με μικρή
διαφορά. Συνολικά η ομάδα αθλητών του ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
κέρδισε 13 χρυσά, 6 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο.
Αναλυτικά:
Κατηγ. Αντρών (18 αθλητές)
Νεκτάριος Κουλουγουσίδης
Κατηγ. Νεανίδων (6 αθλήτριες)
Μαρία Κουλουγουσίδου
Κατηγ. Νέες Α (13 αθλήτριες)
Πανδώρα Βαν Λιντουτ
Ελένη Κοκκίνη
Κατηγ. Νέες Β (18 αθλήτριες)
Νίκη Σακκά
Κατηγ. Νέοι Β (22 αθλητές)
Παναγιώτης Νανούσης
Κατηγ. Νέες Δ (15 αθλήτριες)
Ελένη Σακκά
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Δυσκολία

Ταχύτητα

Boulder
Τελικός

Boulder
Combine

Χρυσό

Χρυσό

Χάλκινο

Χρυσό

Χρυσό

Ασημένιο

Ασημένιο

Ασημένιο

8η
5η

Ασημένιο
5η

6η
8η

4η
7η

Χρυσό

Χρυσό

Ασημένιο

Χρυσό

Χρυσό

Ασημένιο

7ος

Χρυσό

Χρυσό

Χρυσό

-

Χρυσό

παραμυθάδες (Ομάδα «Παραμυθανθός»: Δημήτρης
Μάλλης & Ρόη Μουλλά) που ενθουσίασε όχι μόνο τα παιδιά
αλλά και τους γονείς τους. Σκοπός μας ήταν να γνωρίσουν
τα παιδιά το βουνό και την χαρά της πεζοπορίας, με τρόπο
ευχάριστο και παιδαγωγικά κατάλληλο. Ακολούθως,
κατέληξαν όλοι σε τοπική ταβέρνα της περιοχής όπου
ευχαριστηθήκαν τα τοπικά εδέσματα. (Κείμενο: Γρ.
Γρηγοράκης)

3. Στο 26ο Κύπελλο Αθ. Λευκαδίτη, στις 16 Ιουνίου 2018,
στον Βόλο, όπου ο ΕΠΟΣ Φυλής εκπροσωπήθηκε, σε
σύνολο 12 Συλλόγων, από 3 αθλητές: τους
πρωτοεμφανιζόμενους Φρονιμάκη Σύλια και Παπαδέα
Κυριάκο, και την χρυσή στην κατηγορία της Ελένη Σακκά.
Αναλυτικά:
Κατηγορία Νέες Δ (23 αθλήτριες)
Σακκά Ελένη
Χρυσό
Κατηγορία Νέες Ε (18 αθλήτριες)
Φρονιμάκη Σίλια πρωτοεμφανιζόμενη
8η
Κατηγορία Νέοι Ε (12 αθλητές)
Παπαδέας Κυριάκος πρωτοεμφανιζόμενος
12ος
Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά και αδημονούμε να τα
απολαύσουμε σε επόμενες αναμετρήσεις!

O Ε.Π.Ο.Σ. στην εθνική μας επέτειο
Σταθερά και δυναμικά δίνει ο
Σύλλογος το παρών, όχι μόνο
σε
αναρριχητικά
πεδία,
βουνοκορφές και πεζοπορίες,
αλλά και στο πεδίο του
πολιτισμού και σε εκφάνσεις
του κοινωνικού, πολιτικού,
πολιτιστικού γίγνεσθαι. Έτσι,
την ημέρα της επετείου της
Εθνικής μας Παλιγγενεσίας της
25ης Μαρτίου, συμμετείχε
ενεργητικά στις εκδηλώσεις
τιμής και εορτασμού της
ημέρας στον Δήμο Φυλής. Το
εκλεκτό
μέλος
μας
Κ.
Σταθοπούλου κατέθεσε στέφανο στο μνημείο ηρώων, στο
Δημαρχείο της Φυλής, παρουσία των τοπικών αρχών.

Μύηση στην χαρά της πεζοπορίας και
του βουνού (συνέχεια δράσεων στο βουνό για μικρά παιδιά)
Το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η δεύτερη πεζοπορία για παιδιά από 8 εως
13 ετών στην Πάρνηθα. Τα παιδιά συνοδεύονταν από τους
γονείς τους και περπατήσανε πάνω στην υδραύλακα της
Γιαννούλας, το Μεσαιωνικό υδραγωγείο που οδηγούσε το
νερό από την Πάρνηθα μέχρι το 1960, περίπου, στην
Αθήνα. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά στην
πεζοπορία μέσα στο ωραίο πευκοδάσος και κατά την
επιστροφή τους στο χώρο αναψυχής έγινε συζήτηση και
παρουσίαση τόσο του οικοσυστήματος των βουνών, όσο
και των βασικών αρχών της πεζοπορίας. Επίσης, στον ίδιο
χώρο διαδραματίστηκε δρώμενο με παραμύθι από

Ραμνούντας. Εθελοντικός καθαρισμός
του αρχαιολογικού χώρου
Ραμνούντας: Η ίδια η ονομασία του αρχαίου δήμου, πιθανά
αποκαλύπτει και την έντονη κάλυψη της τοποθεσίας από
θάμνους) η λέξη προέρχεται από το φυτό "ράμνος",
ακανθώδης θάμνος, κοινά η λευκαγκαθιά ή επιστημονικά
Rhamnus, το οποίο φυτρώνει μέχρι και σήμερα στην
περιοχή. Ο Ραμνούντας, αν και από τους καλύτερα
διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους, όπου ο επισκέπτης
μπορεί να διαπιστώσει τη δομή λειτουργίας ενός αττικού
δήμου, δυστυχώς λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων ο
χώρος δεν μπορεί να συντηρηθεί επαρκώς.
Εθελοντής σαν Αθηναίος Έφηβος …
Ραμνούντας 5ος αιώνα π.Χ. νωρίς το πρωί. Μόλις έφθασε η
φρουρά των Αθηναίων Εφήβων με τον εξοπλισμό τους, το
δόρυ και την ασπίδα. Είναι στο 2ο έτος της θητείας τους, ήρθαν
να υπερασπίσουν τον στρατηγικά σημαντικό δήμο του
Ραμνούντος για τις θαλάσσιες διαδρομές. Ένα χρόνο πριν,
γράφτηκαν στους καταλόγους των πολιτών και έδωσαν τον
όρκο “Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ, οὐδ' ἐγκαταλείψω
τὸν παραστάτην...». Είναι στην εφηβεία στην περίοδο
μύησης στην πολεμική ζωή αλλά και στην κοινωνική.
Ακολουθούν την προετοιμασία, για να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Ραμνούντας Κυριακή 20 Μαΐου 2018 ώρα 8:30. Μόλις
έφθασαν οι είκοσι πέντε εθελοντές του Ε.Π.Ο.Σ με όλο τον
εξοπλισμό τους ψαλίδες, τσάπες, αλυσοπρίονα για να
ξεκινήσουν το έργο τους. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της
«Διεθνούς Ημέρας Μουσείων», σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, συμμετέχουν
στον καθαρισμό από βλάστηση του αρχαιολογικού χώρο
Ραμνούντος, προσπαθώντας να διασώσουν την
πολιτιστική τους κληρονομιά. Εκείνοι απέδειξαν ότι ήταν
ενεργοί πολίτες... και εμείς προσπαθούμε....
Υ.Γ. Ευχαριστούμε την αρχαιολόγο κ. Στέλλα
Ραφτοπούλου, για την ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και την
ευκαιρία που μας έδωσε να επισκεφθούμε το
αρχαιολογικό εργαστήριο, όπου έχει αναστηλώνεται ο
θριγκός και το δυτικό αέτωμα του μεγάλου ναού της
Νεμέσεως. (Κείμενο: Δρόσος Τραπεζάρης)
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Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συντονιστές για την πολύτιμη και αφιλοκερδή προσφορά τους στην υλοποίηση των
προγραμματισμένων αναβάσεων και πεζοπορικών διαδρομών του Συλλόγου μας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν οι: Αναγνωστοπούλου Κρίνα, Αναστασίου Νίκος, Βασιλόπουλος Διονύσης, Γρηγοράκης
Γρηγόρης, Δηλαβεράκη Καλλιόπη, Κατσούλης Κώστας, Κοντόπουλος Γιάννης, Μαργώνης Γιάννης, Μητρόπουλος Νίκος, Ντσιαφέρης Στέλιος,
Ταξιάρχου Κώστας, Τραπεζάρης Δρόσος, Χατζησωτηράκης Γιάννης.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

Η αφετηρία των εξορμήσεων και το σημείο επιστροφής είναι στην οδό Λιοσίων ακριβώς έξω από τη στάση
του ΜΕΤΡΟ «Αττική» (άλλα ΜΜΜ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (στάση «Αττική») ή τρόλεϋ αρ.: 1 (τέρμα)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ:

Για εξορμήσεις προς τη Βόρεια Ελλάδα: α) Ρενώ β) πάνω στη γέφυρα Καλυφτάκη (διασταύρωση προς Ολυμπιακό Χωριό)
Για εξορμήσεις προς τη Νότια Ελλάδα: α) ΒΙΑΜΑΞ β) σούπερ μάρκετ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στο Παλατάκι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ: Ο Σύλλογος είναι ερασιτεχνικό αθλητικό Σωματείο κι όχι κερδοσκοπικός φορέας και πραγματοποιεί εξορμήσεις για τα μέλη του και για τα μέλη άλλων ορειβατικών συλλόγων της ίδιας Ομοσπονδίας. Οι συντονιστές οι οποίοι
έχουν επιλεγεί αναλόγως με την ορειβατική τους εμπειρία και τις γνώσεις τους για τη διαδρομή που έχουν αναλάβει συνεργάζονται αφιλοκερδώς και εθελοντικά. Όσοι συμμετέχουν στις εξορμήσεις του Συλλόγου πρέπει να σέβονται τις οδηγίες τους για να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ομάδα ή και ατομικά.
Οι συντονιστές που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τις ομάδες μας δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί βουνού και όσοι συμμετέχουν δεν είναι πελάτες τους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: Στις εξορμήσεις του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής δεν μπορεί να συμμετάσχει κανείς
χωρίς τον βασικό ορειβατικό εξοπλισμό (ορειβατικό μποτάκι, σακίδιο πλάτης, κλπ. βλέπε τις ανάλογες πληροφορίες στην ιστοσελίδα και στις ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ).
Οι αρχάριοι θα πρέπει να ακολουθούν τις προτεινόμενες για αρχάριους διαδρομές του προγράμματος, να διαβάζουν την αναλυτική περιγραφή για να καταλάβουν αν η διαδρομή είναι στις δυνατότητές τους. Μπορούν να ακολουθούν διαδρομές με βαθμό δυσκολίας 1 και 2 (βλέπε πίνακα βαθμών δυσκολίας).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τα παλιότερα μέλη του συλλόγου μας που έχουν διακόψει και θέλουν να επανενεργοποιηθούν συμμετέχοντας σε εξορμήσεις του
συλλόγου, τους ενημερώνουμε ότι θα επιβαρύνονται μόνο με την συνδρομή του τρέχοντος έτους και όχι των προηγούμενων ετών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
7-9/9

Θεσπρωτία: Ποταμός Αχέροντας (διάσχιση). Σούλι. Πάργα, Κάστρο Αλή Πασά.
Γιόγκα με τo Βαγγέλη Κανάρη
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχάριους.
Παρασκευή: Αναχώρηση 16:30 για το χωριό Γλυκή, διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές.
Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Αναχώρηση οδικώς νωρίς το πρωί για το χωριό Τρίκαστρο

(480μ.). Έναρξη της πορείας περνώντας από τα στενά του ποταμού γνωστά και ως «πύλες
του Άδη» και πεζοπορία εναλλασσόμενη με κολύμβηση. Διάσχιση μέσα και έξω από το
ποτάμι σε μια διαδρομή γεμάτη παραποτάμια βλάστηση που πολλές φορές σκεπάζει το
ποτάμι, καθιστά τη διάσχιση των στενών του Αχέροντα μια εμπειρία μοναδική με
κατάληξη στο χωριό Γλυκή περνώντας και από τις πηγές του Αχέροντα Ω.Π.: 8-9, Υ.Δ.: 480, Β.Δ.: 2+ (11 χλμ.) Εύκολη πορεία: Πεζοπορία από τη Γλυκή μέσω παραποτάμιου
μονοπατιού, με θέα τον Αχέροντα ανάμεσα από οργιαστική βλάστηση. Το μονοπάτι
συνεχίζει στην «Σκάλα Τζαβέλαινας» (Λέγεται ότι για να φτιαχτεί αυτό το τμήμα του
μονοπατιού οι Σουλιώτισσες κρεμιόντουσαν με καλάθια απο πάνω και λαξεύανε το
βράχο). Η διαδρομή ανηφορίζει προς το δεύτερο ξύλινο παρατηρητήριο του Αχέροντα,
από εκεί κατηφορίζει προς την κοίτη του ποταμού και συνεχίζει εναλλασσόμενη ανάμεσα
σε ποτάμι και μονοπάτι. Επιστροφή από τη γέφυρα του Ντάλα, μέσα από το ποτάμι και
ανάμεσα από πανύψηλα πλατάνια, περνώντας από τις πηγές του Αχέροντα, καταλήγει
στη Γλυκή (κυκλική πορεία) Ω.Π.: 4-5, Β.Δ.: 1. Επίσκεψη στο Σούλι, συνυφασμένο με τους
αγώνες εναντίον των Τούρκων. Το 1750 αποτελούσε "κράτος" με 80 χωριά και 25.000
κατοίκους. Σήμερα σώζονται στο χώρο αυτό τα ερείπια των σπιτιών των καπετάνιων, το
βουλευτήριο, η θέση όπου υπήρχε το θρυλικό Κούγκι, καθώς και μερικά πηγάδια.
Εξοπλισμός: μαγιό, δεύτερα παπούτσια για μέσα στο ποτάμι και αδιαβροχοποίηση
σακίδιου. Απαιτείται γνώση κολύμβησης
Κυριακή: Αναχώρηση οδικώς για την Ανθούσα όπου και το κάστρο του Αλή Πασά με υπέροχη
θέα προς το Ιόνιο. Πεζοπορία από το Κάστρο στον Βάλτο και στο ενετικό φρούριο της Πάργας
μέσα από μονοπάτι και χωματόδρομους Ω.Π.: 1-1.30, Υ.Δ.: -375, Β.Δ.: 1. Κολύμπι και φαγητό
στις παραλίες της Πάργας. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, θα γίνονται μαθήματα γιόγκα,
ευγενική προσφορά του Βαγγέλη Κανάρη. Όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να έχει το ειδικό
στρωματάκι και άνετα ρούχα.
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Κώστας Κατσούλης
Συντονιστής εύκολης πορείας: Άλκης Φέτσης
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Εύβοια: Ορτάρι (870μ.). Κύμη πεζοπορίες & κολύμπι
Το Ορτάρι είναι η υψηλότερη ορθοπλαγιά της Ευρώπης που καταλήγει στη θάλασσα.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχάριους.
Αναχώρηση 07:00 για Κύμη. Δύσκολη πορεία: Πεζοπορία από τη θέση Χωνευτικό (170μ.) μέσα
από μικρά φαράγγια και καταπράσινες πλαγιές με κατάληξη την απόκρυμνη σε σχήμα
πυραμίδας, κορυφή Ορτάρι (869μ.) να «κρέμεται» πάνω από το Αιγαίο κατά 860μ. με υπέροχη
θέα στη Δίρφη, Ξηροβουνίου, Σκοτεινής, Κοτύλαια ‘Ορη και στα νησιά των Σποράδων. Η
επιστροφή θα γίνει από άλλη διαδρομή πίσω στο Χωνευτικό (κυκλική). Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 700, Β.Δ.: 2
Εύκολη πορεία: Πεζοπορία από την περιοχή Γουρνιά στο μεσαιωνικό κάστρο του Αγίου
Γεωργίου (406μ.) με την θαυμάσια θέα. Στη συνέχεια κατάβαση στο πετρόκτιστο μοναστήρι
του Σωτήρος και μέσα από το φαράγγι του Πετισούνα ποταμού με την οργιώδη βλάστηση και
τον ομώνυμο καταρράκτη κατάληξη πίσω στη Γουρνιά (κυκλική πορεία). Κολύμπι σε παραλία
της Κύμης και περίπατος στη γραφική κωμόπολη της Κύμης Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 130, Β.Δ.: 1
Συντονίστριες: Χρυσάνθη Πολυχρονίδου & Ζωή Παπαευθυμίου

Τετάρτη 19/9

Γιορτή αποφοίτων σχολών 2018-19
Η μεγάλη απονομή διπλωμάτων στους απόφοιτους σχολών ορειβασίας & αναρρίχησης της
περασμένης περιόδου με προβολές, παρουσιάσεις και ψηφοφορίες για τον "κ/κα
απαραίτητο-η" της κάθε σχολής, αλλά και μουσική και ψητό-κρασί κερασμένα!
Είστε όλοι προσκεκλημένοι μην την χάσετε... Στα γραφεία του συλλόγου από ώρα 21:00!

21-23/9

Γράμμος. Κάμενικ (2.042μ.) – Πυρσόγιαννη (διάσχιση). Πεζοπορίες: Λουτρά Αμάραντου
– Μονοπάτι των πέτρινων γεφυριών. Χαμάμ στα ατμόλουτρα του Αμαράντου.
Ι.Μ.Μολυβδοσκέπαστης.
Στα μονοπάτια του «άγνωστου» Γράμμου.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:00 για τα Λουτρά Αμαράντου Κόνιτσας (1.250μ.), όπου θα
γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενώνα ή σε στεγασμένο χώρο με υπνόσακο ή σε σκηνές
Στα Λουτρά λειτουργεί φυσικό χαμάμ (ατμόλουτρο).
Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Αναχώρηση το πρωί από τα Λουτρά Αμάραντου (1.250μ.), αρχικά από
δασικό δρόμο και μετά από ανηφορικό μονοπάτι που εναλλάσσεται με δρόμο μέχρι το υψόμετρο των
1600μ. και μετά συνεχίζει σε μεγαλύτερη κλίση και με εναλλαγές από δάσος οξιάς και δρυός μέχρι τον
αυχένα της ψηλότερης κορυφής του Κάμενικ (2.042μ.). Στην κορυφή μπορούμε να απολαύσουμε την
θέα στα γύρω βουνά, τον Σμόλικα, την Τύμφη, την Τραπεζίτσα κλπ. Πάνω στην κορυφή υπάρχει
παλιό γκρεμισμένο στρατιωτικό φυλάκιο και μπορεί να βρούμε και διάφορα υπολείμματα από της
σφοδρές μάχες που έλαβαν μέρος στην περιοχή στο εμφύλιο πόλεμο. Στην συνέχεια θα γίνει
διάσχιση της κορυφογραμμής των συνόρων και κατάβαση από τις κορυφές Γκόλιο (1.919μ.),
Καρδάρι (1.955μ.) και κατάληξη στο χωριό Πυρσόγιαννη (850μ.), σημαντικό μαστοροχώρι, χτισμένο
αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Γράμμου. Σε όλη τη διαδρομή η εναλλαγή του τοπίου είναι
εντυπωσιακή, από το δάσος με πεύκα και έλατα στο αλπικό τοπίο της κορυφής Κάμενικ και από το
πυκνό παρθένο δάσος οξιάς στα ομαλά λιβάδια του Γκόλιο–Καρδάρι Ω.Π.: 8-9, Υ.Δ.: +800 -1.182,
Β.Δ.:2. Εύκολη πορεία: Ανάβαση στις κατάφυτες πλαγιές του Κάμενικ μέχρι την αλπική ζώνη του
βουνού μέσα από πυκνό δάσος. Το μονοπάτι της επιστροφής περνά από άλλο τμήμα του βουνού
συναντώντας στη διαδρομή ημιαλπικές λίμνες και στην συνέχεια καταλήγει στα Λουτρά Αμαράντου
(κυκλική) Ω.Π.: 3.30-4.30, Υ.Δ.: 300, Β.Δ.: 1. Επίσκεψη με το πούλμαν στην Πυρσόγιαννη, ονομαστό
μαστοροχώρι με τα γραφικά καλντερίμια, τα πετρόχτιστα αρχοντικά σπίτια, τις περίτεχνες εξώπορτες
και τις πέτρινες βρύσες. Υπάρχουν πέτρινα σπίτια, από το 1750 σύμφωνα με τις εντοιχισμένες
κτητορικές επιγραφές, διώροφα ή και τριώροφα και με ενδιαφέρουσες λιθανάγλυφες παραστάσεις
στους τοίχους τους. Σημαντικές εκκλησίες όπως ο Άγιος Νικόλαος (1772), τρίκλιτη βασιλική με
πυργοειδές καμπαναριό και περιστύλιο χαγιάτι, είναι ο παλιότερος ναός του χωριού. Αξιόλογες είναι
επίσης και οι εκκλησίες του Αγ. Αθανασίου (1864), του Αγ. Μηνά (1853), η Παναγιά (1867) και η
Ανάληψη. Το Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων στεγάζεται στο πέτρινο κτίριο του παλαιού
σχολείου της Πυρσόγιαννης, φιλοξενεί φωτογραφίες, σχέδια, αποτυπώσεις, χαρτογραφήσεις, καθώς
και σπάνιο υλικό που αφορά τη μυστική γλώσσα των Μαστόρων, τα λεγόμενα «Κουδαρίτικα», τα
δρομολόγια, τα εργαλεία, τα συμφωνητικά και τις κατασκευές των μαστόρων της πέτρας. Το υλικό του
Μουσείου αποτελεί μια συστηματική καταγραφή της τοπικής αρχιτεκτονικής, των υλικών κάθε
περιοχής και των αισθητικών ρευμάτων των τριών τελευταίων αιώνων στα Βαλκάνια.
Κυριακή: «Μονοπάτι των πέτρινων γεφυριών». Πεζοπορία κατηφορικά από τα Λουτρά Αμαράντου
(1.250μ.) με κατεύθυνση το χωριό του Αμαράντου ακολουθώντας το παλιό μονοπάτι πλάι στο
μεγάλο και επιβλητικό βράχο της Μπάμπας. Διασχίζουμε το χωριό του Αμαράντου (960μ.) με
παραδοσιακά σπίτια, στενά σοκάκια, πετρόχτιστες βρύσες, το παλιό σχολείο τη μεγάλη εκκλησία
του Αη Γιώργη, κτισμένη από μαστόρους της περιοχής το 1897. Συνεχίζουμε στο μονοπάτι για το
χωριό της Αγίας Βαρβάρας, όπου εδώ συναντάμε το πρώτο πέτρινο μονότοξο γεφύρι της
διαδρομής, του «Μύλου», που ενώνει τα δύο χωριά και οφείλει το όνομά του στον παλιό νερόμυλο
που υπήρχε εκεί. Μικρή στάση στο χωριό, με το παραδοσιακό καφενείο κάτω από τη σκιά του
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αιωνόβιου πλάτανου και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτισμένη το 1880, διακοσμημένη με
ξύλινο σκαλιστό τέμπλο και αγιογραφίες από Χιονιαδίτες αγιογράφους το 1883. Συνεχίζοντας το
μονοπάτι ακολουθώντας τη ροή του Ζιάσιακα (παραπόταμος του Σαραντάπορου) συναντάμε το
μονότοξο πέτρινο γεφύρι του «Γιάτσι» που είναι το ψηλότερο και μεγαλύτερο από τα τέσσερα
γεφύρια που θα συναντήσουμε στην πορεία μας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο γεφύρι της «Όρλας»,
και συνεχίζοντας στην παραποτάμια διαδρομή δίπλα στην κοίτη του Ζιάσιακα συναντάμε το
τελευταίο πέτρινο γεφύρι της «Σμίξης», που όπως φανερώνει το ονομά του, είναι λίγο πριν την σμίξη
του Ζιάσιακα με το Σαραντάπορο ποταμό. Το μονοπάτι συνεχίζει σε μικρό κάμπο για λίγο και στη
συνέχεια κινείται για 20’ περίπου σε χωματόδρομο πριν καταλήξει στη συμβολή του με την
άσφαλτο κοντά στη μεγάλη γέφυρα του Σαραντάπορου (500μ.) Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: -760, Β.Δ.: 1
Η διαδρομή αυτή θα γίνει πρώτη φορά από ορειβατικό σύλλογο. Επίσκεψη (αν υπάρχει χρόνος)
στην Ιερά μονή Μολυβδοσκέπαστης στην μεθοριακή γραμμή των συνόρων με την Αλβανία.
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Στέλιος Ντσιαφέρης
Συντονίστρια εύκολης πορείας: Ζωή Παπαευθυμίου

30/9

Μακρόνησος
*Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση στις 07:30 για Λαύριο και με ταχύπλοο αποβίβαση στην Μακρόνησο. Πεζοπορία
με παράλληλη ξενάγηση στα κτίρια του στρατοπέδου Α’ Ε.Τ.Ο. (Α’ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών), το
«Θέατρο», την εκκλησία, την «Λεωφόρο των Τεχνών», τους στρατώνες των εξορίστων κλπ.
Συνέχιση της πορείας (χωματόδρομος, γιδόστρατα) προς το Γ’ Ε.Τ.Ο., τις στρατιωτικές φυλακές και
κατάληξη στον Φάρο του ακρωτηρίου Αγκάλιστρος στο νότιο άκρο του νησιού. Επιστροφή από
την κορυφογραμμή (όπου βρίσκονται διαδοχικά τα φυλάκια) με θέα στο Αιγαίο. Ω.Π.: 6, Β.Δ.:1
(συμπεριλαμβανόμενων των στάσεων για την περιήγηση στις εγκαταστάσεις των στρατοπέδων).
Επιστροφή το απόγευμα στο Λαύριο, φαγητό στην ευρύτερη περιοχή και αναχώρηση για Αθήνα.
Συντονιστής: Γιάννης Μαργώνης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
6-7/10

Φωκίδα. Βαρδούσια. Διήμερη διάσχιση από Αθ.Διάκο α) Πιτιμάλικο – Σκούφια (2.295μ.)
– Σούφλες (2.200μ.)- Αρτοτίνα (1.180μ.) και β) Πιτιμάλικο – Μουσουνιώτικα Λειβάδια –
Αρτοτίνα από το Ε4
Διασχίσεις ανακαλύπτοντας το αλπικό μεγαλείο των Βαρδουσίων
Σάββατο: Αναχώρηση στις 10:00 για το χωριό Αθανάσιος Διάκος (1.050μ.). Ανάβαση μέσα από
πυκνό δάσος στον Προφήτη Ηλία και μετά από καλογραμμένο μονοπάτι σε αλπικό πεδίο με
θέα στις γύρω κορυφές της οροσειράς, μέχρι το καταφύγιο των Βαρδουσίων (1.750μ.) όπου η
διανυκτέρευση. Ω.Π.: 3-3.30, Υ.Δ.: 700, Β.Δ.: 1 (11χλμ.)
Κυριακή: Ομάδα Α’: Πολύ νωρίς το πρωί, με φακούς κεφαλής, πεζοπορία προς Μετερίζια
(1.950μ.), τη Σκούφια (22.95μ.) με ημιαναρριχητικό πέρασμα και ακολουθώντας την
κορυφογραμμή η διαδρομή θα περάσει από το διάσελο της βόρειας Σούφλας (2.200μ.), εν
συνεχεία από το διάσελο της δυτικής Σούφλας και περνώντας τον Προφήτη Ηλία θα καταλήξει
από τα Αρτοτινά λιβάδια στην Αρτοτίνα (1.180μ.) Ω.Π.: 8-9, Υ.Δ.: -1250 +400, Β.Δ.: 3 (13,5χλμ.)
Απαραίτητος εξοπλισμός: κράνος, μποντριέ, 2 ιμάντες, καταβατήρας, 3 καραμπίνερ ασφαλείας.
Η διαδρομή προτείνεται για αποφοίτους Σχολών.
Συντονιστές: Γιώργος Βουτυρόπουλος & Γιάννης Χατζησωτηράκης
Κυριακή Ομάδα Β’: Νωρίς το πρωί πεζοπορία κατηφορικά από το καταφύγιο προς το διάσελο
το Σταυρού, στη συνέχεια σε χωματόδρομο μέχρι τα Μουσουνιώτικα λιβάδια, διασχίζοντάς τα,
χαμηλώνοντας προς την Σκασμένη Στρούγκα και περνώντας το ρέμα. Στη συνέχεια,
ανηφορίζουμε στον χωματόδρομο ακολουθώντας το εθνικό μονοπάτι Ε4, περνώντας με την
σειρά κάτω από τις κορυφές Γιδοβούνι, την Πυραμίδα και το Πάνω Ψηλό. Από την Πυραμίδα
πηγάζει και ο καταρράκτης Ανεμιστός που έδωσε και το ομώνυμο αρχαίο όνομα των
Βαρδουσίων. Συνεχίζοντας το μονοπάτι-χωματόδρομο για δύο χιλιόμετρα, ακόμη θα
αφήσουμε αριστερά μας το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου και θα βρεθούμε στην Αρτοτίνα
(1.180μ.) Ω.Π.: 6.30-7, Υ.Δ.: +350 – 750, Β.Δ.: 1+ (18χλμ.)
Συντονιστής: Νίκος Ρούσσης

Πάρνηθα. Καθαρισμός μονοπατιών του ορεινού αγώνα δρόμου «Άρμα Πάρνηθας»
Μ

7/10
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Καθαρισμός από τη βλάστηση και τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης με κορδέλες στα
μονοπάτια των δύο διαδρομών του αγώνα.
Συνάντηση: 09:00 στην Πλατεία παλιού Δημαρχείου «Ν.Λιάκος» στην Χασιά.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο του συλλόγου.
Συντονιστές: Γιάννης Μαργώνης – Χρήστος Γυριχίδης
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11ος Αγώνας ορεινού δρόμου «Άρμα Πάρνηθας»
Δύο διαδρομές α) 10χλμ. για νέους αθλητές και β) 17χλμ. 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: www.armaparnithas.gr

19-21/10

Κρήτη: Ψηλορείτης (2.454μ.) διάσχιση δυτ.κορυφογραμμής. Πεζοπορίες: Δάσος Ρούβα,
Φαράγγια Ζαρού και Κουρταλιώτικο. Κολύμπι στις παραλίες Πλακιάς και Μονής
Πρέβελης. Εναλλακτικά: Αρχαία Ελεύθερνα & Αρκάδι.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Παρασκευή: Συνάντηση στο λιμάνι στις 20:00 και αναχώρηση μετά από μία ώρα για το λιμάνι
του Ηρακλείου
Σάββατο: Από το λιμάνι στις 07:30 μεταφορά οδικώς στο χωριό Γέργερη και μέχρι τη θέση
κάτω από την κορυφή Νταρού. Επιβίβαση σε αγροτικά οχήματα και μεταφορά στο ξωκλήσι του
Άη Γιάννη του Ρούβα (950μ.). Πεζοπορία με σακίδιο ημέρας, (προαιρετική μέχρι την θέση Δύο
Πρίνοι (1.150μ.), στο πυκνό δρυοδάσος, του Ρούβα με την μεγάλη οικολογική και αισθητική
αξία καθώς κυριαρχεί ο πρίνος Quercus coccifera και είναι το μεγαλύτερο σε έκταση της
Ευρώπης φτάνοντας τα 30.000 στρέμματα, με εντυπωσιακά δέντρα (κυκλική διαδρομή). Στη
συνέχεια η διαδρομή συνεχίζεται κατηφορικά διασχίζοντας το φαράγγι του Ζαρού και
καταλήγει στις όχθες της λίμνης του Βότομου (390μ.). Ω.Π.: 3.30-4, Υ.Δ.: -560 ή -760, Β.Δ.:1
Από Βότομο αναχώρηση οδικώς μέχρι το χωριό στο Φουρφουράς (550μ.) όπου η Ομάδα Α’:
θα πεζοπορήσει με σακίδιο ημέρας ακολουθώντας το Ε4 μέχρι το οργανωμένο καταφύγιο του
Τουμπωτού Πρίνου (1.500μ.) Ω.Π.: 3-3.30, Υ.Δ.: 950, Β.Δ.: 2 (υπάρχει και η δυνατότητα από το
χωριό Κουρούτες, για μεταφορά με αγροτικά αμάξια στο ίδιο καταφύγιο). Η Ομάδα Β’ αναχωρεί
οδικώς για τον Πλακιά όπου κολύμπι στην ομώνυμη υπέροχη παραλία και διανυκτέρευση σε
ξενώνα ή σκηνές.
Κυριακή: Ομάδα Α΄ Από το καταφύγιο (1.500μ.) ανάβαση στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον
Τίμιο Σταυρό (2.454μ.) με απεριόριστη θέα στο Κρητικό και Λυβικό Πέλαγος. Ξεκούραση
στην κορυφή και ακολουθώντας κατεύθυνση δυτικά, κατάβαση μέσω της κορυφογραμμής,
Στολίστρα (2.336μ.), Σπαθί (1.776μ.), Μύγια (1.584μ.) και κατάληξη στη θέση Κοπάνα
(1.200μ.) περίπου υψόμετρο. Ω.Π.: 6.30-7, Υ.Δ.: +954 -1254, Β.Δ.: 3 (12χλμ.) Ομάδα Β’
Μεταφορά οδικώς στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται μέσα στο
Κουρταλιώτικο φαράγγι απ’ όπου ξεκινάει η διάσχιση του Κουρταλιώτη ποταμού. Επιλογή
ανάμεσα σε: α) Πεζοπορία από τον καταρράκτη του Αγ.Νικολάου μέχρι τη γέφυρα του 18ου
αι. από διαδρομή που κινείται κυρίως μέσα στο νερό αλλά υπάρχουν και παράπλευρα
μονοπάτια εκτός νερού σε ένα καταπράσινο τοπίο απίστευτης ομορφιάς. Μετά τη γέφυρα
συνεχίζει η πορεία από χωματόδρομο και μονοπάτι μέχρι το πάρκινγκ της, Μονής Πρέβελης.
Από εκεί συνεχίζει πάλι από μονοπάτι με θέα, κατάβαση στην παραλία όπου πίσω της
υπάρχει το μοναδικό δάσος με τους φοίνικες, για κολύμπι και ξεκούραση Ω.Π.: 3-4 Υ.Δ.: -200,
Β.Δ.: 1 ή β) Από την γέφυρα συνέχιση της πεζοπορίας μέσα στο ποτάμι αλλά πλέον με πιο
δύσκολα περάσματα μέχρι την παραλία της Πρέβελης. Ω.Π.: 6 (συνολικά), Υ.Δ.: -250, Β.Δ.: 2
Σε περίπτωση κρύας μέρας ή βροχερής (ανάλογα τη στάθμη του νερού) θα γίνει η πεζοπορία
μόνο στα τμήματα με μονοπάτια. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειασθεί πέρασμα από όχθη σε
όχθη στο ποτάμι βγάζοντας απλά τα παπούτσια για λίγο. Εξοπλισμός: Σακίδιο ημέρας με
αδιάβροχη προστασία, παπούτσια και ρούχα ή μαγιό που να μπορούν να βραχούν καθώς
σε πολλά σημεία (ανάλογα τη στάθμη του νερού και τις βροχοπτώσεις της εποχής) υπάρχει
αρκετό νερό. Προαιρετικά, κολύμπι ή επίσκεψη της Ι.Μ.Πρεβέλης και αναχώρηση για το
χωριό Πλατάνια, συνάντηση με την ομάδα Α’ και φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής.
Εάν υπάρξει χρόνος επίσκεψη στο Αρκάδι.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Σε περίπτωση κρύας μέρας ή βροχερής, θα πραγματοποιηθεί
πεζοπορία στον υπέροχο και καταπράσινο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας
Ελεύθερνας αφού προηγηθεί επίσκεψη στο πρόσφατα εγκαινιασμένο μουσείο της
Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 200, Β.Δ.: 1 (11χλμ.) και επίσκεψη στην Μονή Αρκαδίου. Αναχώρηση
για το λιμάνι του Ηρακλείου. Άφιξη στον Πειραιά νωρίς το πρωί της Δευτέρας
22/10/18.
Συντονιστές δύσκολης πορείας: Κωνσταντίνος Κατσούλης & Νείλος Πιτσινός
Συντονίστρια εύκολης πορείας: Καλλιόπη Δηλαβεράκη
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Ορεινή Κορινθία. Ντουρντουβάνα (2.107μ.). Λίμνη Δόξα (880μ.). Μανιταρογνωσία
Η τεχνητή λίμνη Φενεού, αν και είναι ηλικίας περίπου 25 ετών (η «γένεσή» της ολοκληρώθηκε στο
τέλος του 1990 με τη δημιουργία φράγματος στην κοίτη του χειμάρρου Δόξα), έχει δημιουργήσει
ένα τοπίο απαράμιλλου φυσικού κάλλους από τη θέση της ανάμεσα στις γύρω βουνοκορφές.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση 07:00 για το οροπέδιο Φενεού (880μ.). Δύσκολη πορεία: Από τη λίμνη Φενεού
(880μ.), ανάβαση στο διάσελο του Κυνηγού (1.520μ.) από δασωμένη διαδρομή και από εκεί η
πορεία ακολουθώντας κατεύθυνση νότια, ανάβαση στην κορυφή Ντουρντουβάνα (2.107μ.) με
απεριόριστη θέα στις κορυφές του Χελμού της Ζήρειας και των άλλων ορεινών όγκων της
Πελοποννήσου. Μια ελατοσκέπαστη και απαιτητική διαδρομή Ω.Π.: 7-7.30, Υ.Δ.: 1.230, Β.Δ.: 2.
Εύκολη πορεία: Ξεκινώντας από τη λίμνη Δόξα θα ακολουθήσουμε μονοπάτι ομαλό που μέρος
του αποτελούσε παλιό μουλαρόδρομο μέσα σε δάσος μαύρης πεύκης συναντώντας πηγές με
πόσιμο νερό. Η διαδρομή περνά από τη Στάνη Γκογκάκη – Διάσελο Κυνηγού κι επιστρέφει στη
λίμνη (κυκλική) Ω.Π.: 4-5, Υ.Δ.: 450, Β.Δ.: 1 Στο τέλος της διαδρομής θα γίνει και συλλογή
μανιταριών με μέλη μανιταρογνώστες του τοπικού Συλλόγου Π.Ο.Σ.Φενεού στην ευρύτερη
περιοχή του Φενεού. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της εξόρμησης θα επιμηκυνθεί.
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Γιάννος Γεωργίου
Συντονιστής εύκολης πορείας: Γιάννης Μαργώνης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2-4/11

Λακωνία: Ταϋγετος, «Πενταδάκτυλος» διάσχιση. Σπανακάκι (2.024μ.) Ανώνυμη
(2.228μ.), Σιδηρόκαστρο (2.206μ.), Αθάνατη Ράχη (2.360μ.) Προφήτης Ηλίας (2.404μ.)
Απαιτητική διαδρομή, με υπέροχη θεά προς την Σπάρτη και την Καλαμάτα, το βόρειο Ταΰγετο,
τη Μάνη το Λακωνικό και το Μεσσηνιακό κόλπο και όλη την ορεινή Πελοπόννησο. Διακρίνεται
για την ποικιλομορφία του τοπίου που διασχίζει. Η πορεία απευθύνεται σε έμπειρους ορειβάτες
με πολύ καλή φυσική κατάσταση και περιλαμβάνει εκτεθειμένα περάσματα.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Αναβρυτή (768μ.) όπου η διανυκτέρευση σε δωμάτια
ή με υπνόσακους σε στεγασμένο χώρο.
Σάββατο: Η πορεία ξεκινά από την Αναβρυτή με πλήρη ορειβατικό κατασκηνωτικό εξοπλισμό
(σκηνή, υπνόσακο, νερό, φαγητό κλπ.), περνά από το Λιβαδάκι, κορυφή Σπανακάκι (2.024μ.)
και Πόρτες, με σκοπό να καλυφτεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση, ανάλογα με τις
δυνατότητες της ομάδας, προς την κορυφή Ανώνυμη (2.228μ.). Διανυκτέρευση με υπνόσακους
εάν είναι εφικτό πριν την Αθάνατη Ράχη. Ω.Π.: 8-9, Υ.Δ.: 1.048, Β.Δ.: 3
Κυριακή: Με το ξημέρωμα, συνέχιση της πορείας προς την Ανώνυμη κορυφή (2.228μ.)
Σιδηρόκαστρο (2.206μ.) και Αθάνατη Ράχη (2.360μ.), ανάβαση στην κορυφή του Ταΰγετου
Προφήτη Ηλία (2.404μ.). Κατάβαση από το «κλασικό» μονοπάτι, Πόρτες, καταφύγιο Ταϋγέτου
– Πηγές Μαγγανιάρη (980μ.) Ω.Π.: 7-8, Υ.Δ.: +500 -1424, Β.Δ.: 3 (15-16χλμ.)
Συντονιστής: Νίκος Μητρόπουλος

2-4/11

Λακωνία: Πεζοπορίες στους πρόποδες του Ταϋγέτου. Μυστράς-Μονή ΦανερωμένηςΛαγγαδιώτισσα-Παρόρι. Διάσχιση Ε4. Μ.Γόλας – Κουμουστά. Γιόγκα με την Λίλια Αγάθου
*Οι πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Παρασκευή: Αναχώρηση 17:30 για τη Σπάρτη όπου οι διανυκτερεύσεις.
Σάββατο: Πρωινή επίσκεψη στην καστροπολιτεία του Μυστρά (300μ.) και προαιρετική

ξενάγηση. Στη συνέχεια πεζοπορία προς την Ταΰγέτη (700μ.), τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής
(880μ.) και μετά νότια προς Σέλλα (1.100μ.), Περγανταίικα (800μ.), Μονή Φανερωμένης και μέσα
από το όμορφο φαράγγι του σπηλαιώδους ναού της Λαγγαδιώτισσας κατάληξη στο Παρόρι
(300μ.) Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 400, Β.Δ.: 1+. Υπάρχει δυνατότητα μικρότερης διαδρομής από τη Μονή
Φανερωμένης για όσους το επιθυμούν μόνο για το κατέβασμα της Λαγγαδιώτισσας Ω.Π. 2-3.
Στο τέλος της δραστηριότητας, θα γίνει μάθημα γιόγκα, ευγενική προσφορά της Λίλια Αγάθου.
Όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να έχει το ειδικό στρωματάκι και άνετα ρούχα.
Κυριακή: Επιλογή ανάμεσα σε: Ομάδα Α’: Μεταφορά οδικώς στην Αναβρυτή (768μ.) και
πεζοπορία από το καλογραμμένο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 στους πρόποδες του Ταϋγέτου,
προς Πλατανίτσα, Λακώματα (πηγή), Κανελάκια (πηγή), Βαρβάρα και με κατάληξη στις πηγές
του Μαγγανιάρη (980μ.) Ω.Π.: 5.30-6, Υ.Δ.: 350-400, Β.Δ.: 1+ ή Ομάδα Β’: Μεταφορά οδικώς
στην Ι.Μ.Γόλας (850μ.) και πεζοπορία προς το χωριό Κουμουστά (700μ.) και επιστροφή. Ένα
από τα πλέον εντυπωσιακά μονοπάτια, ανάμεσα σε ένα φυσικό τοπίο με βραχώδεις
ορθοπλαγιές, αιωνόβιες καστανιές, πεύκα και έλατα, ενώνει τον παραδοσιακό οικισμό με το
Μοναστήρι, στο καταπράσινο φαράγγι της Λαρνακιάς, περνώντας πάνω από πέτρινα
γεφυράκια, πλάι σε μικρούς, κρυστάλλινους καταρράκτες που σχηματίζουν φυσικές μικρές
λιμνούλες. Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 150, Β.Δ.: 1. Κατάληξη στο χωριό Ξεροκάμπι για φαγητό και ξεκούραση.
Συντονιστές: Κώστας Ταξιάρχου & Δρόσος Τραπεζάρης
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Αττική. Υμηττός. Καλοπούλα – Μονή Καισαριανής – Φραγκομονάστηρο. Πεζοπορία για
παιδιά 8-13 χρονών και τους γονείς τους.
Η πρώτη γνωριμία με το βουνό.
Συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στο αναψυκτήριο της Καλοπούλας. Η πορεία αρχίζει από το
αναψυκτήριο και προχωρά προς τη κρίνη της μονής Καισαριανής. Η πορεία εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα και εύκολη. Όλο το περπάτημα γίνεται μέσα στο δροσερό άλσος της Καισαριανής.
Στη μονή Καισαριανής στάση και ξενάγηση στη Μονή. Στη συνέχεια περπάτημα μέχρι το λόφο των
Ταξιαρχών, το Φραγκομονάστηρο όπου και οι ναοί Μάρκου και Ταξιαρχών. Επιστροφή από τα ίδια
στο αρχικό σημείο συνάντησης. Ώρες πορείας: 2- 2.30 Συνολικές ώρες δραστηριότητας 3-4 ώρες.
Συντονιστές: Γρηγόρης Γρηγοράκης & Κρίνα Αναγνωστοπούλου

11/11

Αρκαδία: Μαίναλο, Αϊντίνης (1.849μ.), διάσχιση.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση 07:00 για το χωριό Καρδαράς (1.030μ.). Εύκολη πορεία: Ανάβαση από Προφήτη Ηλία στις
πλαγιές του όμορφου ελατοδάσους προς το διάσελο Ασπροπούλια και συνέχεια προς το διάσελο
Σκυλόχορτο. Στη συνέχεια η διαδρομή συνεχίζεται ακολουθώντας μονοπάτι προς το χωριό Ροεινό
(1.100μ.). Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 450, Β.Δ.:1 Εναλλακτικά: Ανάβαση από Προφήτη Ηλία μέχρι το Διάσελο Δύσκολη
πορεία: Κοινή πορεία με την πεζοπορική ομάδα μέχρι το διάσελο Σκυλόχορτο από όπου ανάβαση στην
κορυφή του Αϊντίνη (1.849μ.). Κατόπιν κατάβαση στο χωριό Ροεινό (1.100μ.) Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 820, Β.Δ.: 2
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Άλκης Φέτσης
Συντονιστής εύκολης πορείας: Τάσος Αλεξανδρόπουλος

16-18/11

Νοτιοανατολικά Άγραφα. Βουλγάρα (1.653μ.), διάσχιση. Ρεντίνα. Θερμά λουτρά Σμοκόβου.
Μανιταρογνωσία στα δάση της Ρεντίνας από την «Αέναο Ροή». Γιόγκα από τη Λίλια Αγάθου
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:30 για Ρεντίνα όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε
ξενώνα ή με σκηνές
Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Αναχώρηση το πρωί για την θέση Ζαχαράκη (1.280μ.). Ήπια
ανάβαση στην κορυφή Βουλγάρα (1.653μ.) μέσα από πανέμορφα μικτά δάση με έλατα και
φυλλοβόλα δένδρα και θέα στις κορυφές των Αγράφων, στον Τυμφηστό και στις λίμνες Πλαστήρα
και Σμοκόβου. Στην συνέχεια διάσχιση από την κορυφή Άνεμος (1.610μ.) και κατάβαση στον
Βαθύλακκο (700μ.) Ω.Π.: 8, Υ.Δ.: +370, -953, Β.Δ.: 2 Επίσκεψη στα ιαματικά Λουτρά Σμοκόβου και
προαιρετικά ξεκούραση στην ιαματική πισίνα κλπ. εγκαταστάσεις. Εύκολη πορεία:: Αναχώρηση
στις 08.00 για την θέση Ζαχαράκη (1280μ.) όπου θα ξεκινήσει ήπια ανάβαση στην κορυφή
Βουλγάρα (1653μ.) και επιστροφή από τα ίδια. Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.: 370μ, Β.Δ.: 1. Επίσκεψη στα θερμά
λουτρά του Σμοκόβου (420μ.) και προαιρετική προαιρετικά ξεκούραση στην ιαματική πισίνα κλπ.
εγκαταστάσεις. Στο τέλος της δραστηριότητας, θα γίνει μάθημα γιόγκα, ευγενική προσφορά της
Λίλια Αγάθου. Όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να έχει το ειδικό στρωματάκι και άνετα ρούχα.
Κυριακή: Επιλογή ανάμεσα σε α) Ανάβαση στην κορυφή Πρ.Ηλίας (1193μ.) και επιστροφή Ω.Π.: 2,
Υ.Δ.: 280μ, Β.Δ.: 1 ή β) Επίσκεψη σε μουσεία του χωριού όπως: βυζαντινής-μεταβυζαντινής τέχνης,
εθνικής αντίστασης και λαογραφικό. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι της ΚΟΙΝΣΕΠ «Αέναος Ροή», ειδικοί
στην καλλιέργεια και γνώση των μανιταριών, θα μαζέψουν μαζί μας μανιτάρια σε δασική περιοχή
της Ρεντίνας και θα μας μάθουν να ξεχωρίζουμε τα βρώσιμα από τα μη βρώσιμα μανιτάρια.
Συντονιστές: Στέλιος Ντσιαφέρης & Γιάννος Γεωργίου

25/11

Πάρνηθα: Αγ.Μερκούριος (Μαλακάσας) – Σαλονίκι - Αγία Μαρίνα – Άγιος Νικόλαος.
Διάσχιση ανατολικά προς δυτικά.
Αναχώρηση στις 07:30 και μεταφορά με πούλμαν στον Άγιο Μερκούριο (600μ.) Μαλακάσας.
Από το όμορφο εκκλησάκι του Αγ. Μερκουρίου (υπάρχει νερό πηγής) θα ξεκινήσουμε την
πεζοπορία σε δασωμένη διαδρομή προς τη λάκκα Μηλιάς, με ωραία λιβάδια (λάκκα Κατσίκι
όπως τη λένε οι ντόπιοι), θα δούμε πηγάδι και αιωνόβιους δρύες στη θέση Βροκόλι, αρκετά
καρβουνιάρικα στη θέση Ξούλιζα (800μ.), θα φτάσουμε στο μεγαλύτερο οροπέδιο της
Πάρνηθας, το Σαλονίκι. Έπειτα με κατεύθυνση προς τον Αγ. Νικόλαο και αφού περάσουμε
δίπλα από ένα χοιροστάσιο θα μπούμε σε χωματόδρομο προς τα χωράφια στο Βούντημα και
το έτερο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου (υπάρχει νερό πηγής). Από εκεί ξεκινάει μονοπάτι σε
πευκόφυτη περιοχή προς την Αγία Μαρίνα, μικρή εκκλησία χτισμένη πάνω σε βράχο που θυμίζει Μονή Αγίου όρους! Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι πιθανό να συναντήσουμε αλεπούδες, ελάφια, αγριογούρουνα και αγριοκάτσικα καθώς η άγρια πανίδα είναι πλούσια στην
Πάρνηθα. Από την Αγία Μαρία επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο (450μ.) και μεταφορά με αγροτικά αμάξια στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων όπου φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή με το πούλμαν. Ω.Π.: 6-7, Υ.Δ.: +250, -450, Β.Δ.: 2 (18χλμ.)
Συντονιστές: Κώστας Κατσούλης & Διονύσης Βασιλόπουλος

31

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ★ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1-2/12

Νότια Πίνδος. Χατζή (2.038μ.)
Το όρος Χατζή, αποτελεί την απόληξη της Ν.Πίνδου, τη διαχωρίζει από τα
Άγραφα και τα όρη του Βάλτου. Στους πρόποδες του έχει κατασκευαστεί το
φράγμα της Μεσοχώρας, με στόχο την εκτροπή του Αχελώου. Είναι ένα βουνό
απαράμιλλης ομορφιάς, για έμπειρους ορειβάτες με καλή φυσική κατάσταση.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 17:00 για Μεσοχώρα (840μ.) Τρικάλων
όπου και διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές.
Κυριακή: Εκκίνηση από Μεσοχώρα νωρίς το πρωί, με φακούς κεφαλής, με
κατεύθυνση προς τον μικρό οικισμό τα «Σπίτια» (1.150μ.). Ακολουθώντας τη
ράχη φθάνουμε στη «Μαλόραχη» (1.335μ.) όπου βρίσκεται ένα μνημείο
αφιερωμένο στον κλέφτη και αρματωλό Κατσαντώνη (κατά κόσμον Αντώνη
Μακρυγιάννη) για τη νικηφόρα μάχη του ενάντια στον Αλή Πασά. Στη συνέχεια
η διαδρομή περνά από τη θέση «Μορτζούλα», προσπερνάμε την ταμπέλα ανάγλυφης αποτύπωσης
του βουνού και κόβοντας αριστερά, ανηφορίζουμε προς την κορυφή στα 2.038μ. με εκπληκτική θέα
στα Τζουμέρκα, Αυγό, Τσιγκόρι και τα άλλα γύρω βουνά. Ω.Π.: 7-8, Υ.Δ.: 1198, Β.Δ.: 3
Συντονιστές: Νίκος Πολίτης & Γιάννης Χατζησωτηράκης

2/12

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: Aπό τον Κεραμεικό έως την Ελευσίνα - στα χνάρια των Μυστών...
Συνάντηση 09:00 στην αφετηρία του Συλλόγου στην έξοδο του ΜΕΤΡΟ, στάση «Αττική» για
επιβίβαση στο πούλμαν. Mε οδηγό την αρχαιολόγο Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, θα πορευτούμε
προς την αρχαία Ελευσίνα, όχι πεζή, αλλά εποχούμενοι και κάνοντας συχνές στάσεις, ακολουθώντας
τα βήματα των Μυστών των μεγάλων Ελευσινίων Μυστηρίων. Αφετηρία μας ο Κεραμεικός, η Ιερά
Πύλη, απ' όπου ξεκινούσαν οι υποψήφιοι μύστες την πορεία τους. Ακολούθως, επόμενοι σταθμοί
μας είναι η Ιερά Συκή, αλλά και οι Γεφυρισμοί (που λάμβαναν χώρα στη γέφυρα του Ελευσινιακού
Κηφισσού, από τους κατοίκους της Ελευσίνας προς τους συμμετέχοντες στην πομπή). Στη συνέχεια,
θα εισέλθουμε στο Ιερό του Δαφναίου Απόλλωνος (Δαφνί) και στο Ιερό της Αφροδίτης Πανδήμου
και μετά, θα κατηφορίσουμε στην όχθη των Ιερών Λιμνών Ρειτών (Κουμουνδούρου), στη Ρωμαϊκή
Γέφυρα Αδριανού, θα διανύσουμε τα τελευταία μέτρα Ιεράς Οδού και θα φτάσουμε στο Ιερό της
Ελευσίνας, όπου και θα ακολουθήσει ξενάγηση. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο
του Συλλόγου. Δωρεάν είσοδος σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους.
Συντονίστριες: Χρύσα Κοντογεωργοπούλου & Κρίνα Αναγνωστοπούλου

9/12

Φθιώτιδα: Γουλινάς (1.467μ.)

Η πεζοπορία αρχίζει από την πλατεία του χωριού Άνω Καλλιθέα Σπερχειάδας (802μ.).
Ανεβαίνοντας συναντάμε τις βρύσες με πλούσιο νερό κάτω από πλατάνια και πυκνή
βλάστηση. Η διαδρομή συνεχίζεται για λίγο τον δασικό δρόμο που μας οδηγεί στο οροπέδιο
«Βράχος» όπου υπάρχουν κιόσκια και παγκάκια. Συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε στο επόμενο
οροπέδιο, από όπου διακρίνουμε στο βάθος την κορυφή και το πυροφυλάκιο και συνεχίζεται
μέχρι την κορυφή του Γουλινά απ΄ όπου η θέα είναι εκπληκτική έχοντας ολόγυρα τα βουνά
Οίτη, Γκιώνα, Βαρδούσια, Γραμμένη Οξυά, Βελούχι, Άγραφα και Όθρη Ω.Π.: 6, Υ.Δ.: 655, Β.Δ.: 1
Συντονιστές: Νίκος Αναστασίου & Χρυσάνθη Πολυχρονίδου

16/12

Πάρνηθα: Αγ.Κυπριανός – Ζάστανι – Τροκάνεζα – Σπηλιά Μπρέμη – Χωράφια Γκιόκα –
Ρέμα Κόνιαρη – Ψηλό Αλώνι – Αγ.Κυπριανός (κυκλική)
*Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Συνάντηση 07:30 το πρωί στο χώρο στάθμευσης της Μονής Αγ.Κυπριανού στη Φυλή. Πεζοπορία
με ΒΔ και στη συνέχεια Β κατεύθυνση στο μονοπάτι που διέρχεται κάτω από τα γνωστότερα
αναρριχητικά πεδία της Αττικής που βρίσκονται περιμετρικά της Τροκάνεζας (Αλογόπετρας) και
του Ζάστανι. Η διαδρομή θα συνεχιστεί προς τη Σπηλιά Μπρέμη, τα Χωράφια Γκιόκα και θα
καταλήξει στο χώρο στάθμευσης της Μ.Κυπριανού. Το μονοπάτι είναι σκιερό στο μεγαλύτερο
μέρος του με καλή σήμανση και με εναλλασσόμενη θέα τόσο προς τις άγριες πλαγιές της
Δ.Πάρνηθας, όσο και προς τον οικισμό της Φυλής. Ω.Π.: 4-4.30, Υ.Δ.: 250, Β.Δ.: 1+ (12χλμ.)
Συντονίστρια: Ζωή Παπαευθυμίου

16/12
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Γενική Συνέλευση (τακτική) και Αρχαιρεσίες

Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση στις 10/12/18 ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας του
50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 16/12/2018 ώρα 12:00 με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (Η Γ.Σ. θα
αρχίσει μετά την προγραμματισμένη πεζοπορία στην Πάρνηθα). Στο τέλος της Συνέλευσης θα
ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία. Μετά το τέλος
των αρχαιρεσιών, προαιρετικό γεύμα στο ταβερνάκι των ορειβατών με κερασμένο το κρασί
από το σύλλογο. Τόπος και χώρος: Γραφείο του Συλλόγου
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28/12-1/1/19

Π.Γ.Δ.Μ.: Όρος Περιστέρι (Pelister) (2.601μ.), διάσχιση. Λίμνη Οχρίδα. Πρωτοχρονιά.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Σάββατο: Αναχώρηση 07:00 για Μοναστήρι (Bitola). Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης
(πεζόδρομος Shirok Sokak, παλιό παζάρι, εκκλησία Αγ. Δημητρίου, πύργος ρολογιού,
οθωμανικό χαμάμ κλπ.και στη συνέχεια κατάληξη σε ξενοδοχείο στα 1.420μ. υψόμετρο στο
εθνικό πάρκο του Pelister όπου η διανυκτέρευση.
Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Ανάβαση από το ξενοδοχείο προς τις χιονισμένες πλαγιές του όρους
από τη διαδρομή Bolnici (νοσοκομεία κατά τους πολέμους) μέχρι την κορυφή (2.601μ.). Στη
συνέχεια η διαδρομή περνά από την αλπική και συνήθως παγωμένη αυτή την εποχή λίμνη Malo
(2.180 μ.), συνεχίζει λίμνη Golemo (2.218 μ.), στην όχθη της οποίας βρίσκεται το καταφύγιο Dimitar
Ilievski. Οι λίμνες είναι γνωστές και ως «Pelister’s eyes” και κατάβαση από την κοίτη ποταμού στο
χωριό Nize Pole (1.100μ.) Ω.Π.: 9-10, Υ.Δ.: +1.180, -1500, Β.Δ.: 3 (ή 7 με χιόνι) (15χλμ.). Απαραίτητος
εξοπλισμός χειμερινού βουνού. Εύκολη πορεία: Πεζοπορία σε μονοπάτι στις δασωμένες πλαγιές
του Pelister, χωρίς μεγάλες κλίσεις, και επιστροφή στο ξενοδοχείο Ω.Π.: 5-6, Β.Δ.: 1
Δευτέρα: Αναχώρηση το πρωί για τη Λίμνη Οχρίδα και περιήγηση στην βυζαντινή Οχρίδα
κτισμένη γύρω από την ομώνυμη λίμνη, τη βαθύτερη της Ευρώπης, στο κάστρο Σαμουήλ, το
αρχαίο θέατρο, τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του ευλογημένου (Κανeo), μια από
τις 365. Περίπατος γύρω από τη λίμνη και μικρή πεζοπορία μέχρι τον Όσιο Ναούμ, σε ένα
γαλήνιο παραλίμνιο τοπίο. Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Οχρίδας. Παραμονή
πρωτοχρονιάς σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής.
Τρίτη: Αναχώρηση το πρωί με μικρή στάση σε παραδοσιακά χωριά όπως το Vlach Trnovo και
το Magarevo, επίσκεψη στην αρχαία Ηράκλεια και επιστροφή στην Ελλάδα.
Για την εξόρμηση είναι απαραίτητη αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο.
Συντονιστές: Μέλη του Δ.Σ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
13/1/19

Πάρνηθα: α) Κόψη Φλαμπουρίου - Φλαμπούρι (1.150μ.), β) Πεζοπορία μέχρι τον Άη
Γιώργη Κεραμιδίου.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Συνάντηση στις 09:00 στο πάρκινγκ του τελεφερίκ της Πάρνηθας.
Δύσκολη πορεία: Από στην είσοδο της χαράδρας της Χούνης (520μ.) ανάβαση από την κόψη
Φλαμπουρίου, από μονοπάτι και βράχια τμήμα του οποίου έχει απόκρυμνα σημεία και
χρειάζονται και χέρια (σκραμπλ), αρχικά στην κορυφή Φλαμπουράκι (1.174μ.) και στη συνέχεια
στο καταφύγιο Φλαμπούρι (1.150μ.). Κατάβαση από την χαράδρα της Χούνης στο σημείο
εκκίνησης (κυκλική πορεία) Ω.Π.: 6, Υ.Δ.: 600, Β.Δ.: 2
Εύκολη πορεία: Πεζοπορία προς το ρέμα του Αγ. Γεωργίου τραβερσάροντας στην ρίζα του
βουνού μέχρι την αρχή του ρέματος Πλατανάκι. Ανηφορική πορεία, προσπερνώντας την
ομώνυμη πηγή και συνεχίζοντας προς το διάσελο των κορυφών Καθίγκαρης και Κεραμιδιού
μέχρι τον Άη Γιώργη Κεραμιδιού. Επιστροφή μέσα από το ρέμα του Αγ. Γεωργίου πίσω στο
parking του τελεφερίκ (κυκλική) Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 400, Β.Δ.: 1
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Κώστας Κατσούλης
Συντονιστής εύκολης πορείας: Κώστας Ταξιάρχου

20/1

Ορεινή Κορινθία. Ολίγυρτος: Σκίπιζα (1.935 μ.)
Αναχώρηση 06:30 για το χωριό Λαύκα Κορινθίας (685μ.). Η διαδρομή ξεκινάει από την πλατεία
του χωριού σε ανηφορικό μονοπάτι προς στο εκκλησάκι της Αγ. Σωτήρας το οποίο συναντά
μετά από μία ώρα και 500μ. υψομετρικής διαφοράς. Στη συνέχεια ακολουθεί δασώδη
διαδρομή με έλατα τα οποία σταδιακά δίνουν την θέση τους σε χαμηλή υποαλπική βλάστηση
έχοντας κατεύθυνση το οροπέδιο Γούπατα (1.200μ.). Διασχίζει το οροπέδιο με νότια
κατεύθυνση, ακολουθεί ομαλό λούκι το οποίο οδηγεί στο διάσελο της κορυφογραμμής και
συνεχίζει ΒΔ έως την κορυφή Σκίπιζα (1.935 μ.). Επιστροφή από την ίδια διαδρομή. Ω.Π.: 7, Υ.Δ.:
1.250, Β.Δ.: 2 (ή 6 με χιόνι)
Συντονιστές: Διονύσης Βασιλόπουλος & Γιάννης Μαργώνης

27/1

Κιθαιρώνας (1.409μ.), διάσχιση από Πλαταιές. Αρχαιολογικό μουσείο Θήβας. Κοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρουσίαση φωτογραφιών από την ανάβαση στο Stok Kangri
(6.153μ.) της Ινδίας. Βραβεύσεις ορειβατών, αθλητών, αναρριχητών και εθελοντών
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών είναι από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία στην
Ελλάδα, καθώς μερικές από τις συλλογές που περιλαμβάνει είναι σπάνιες ή μοναδικές στο είδος
τους. Τα εκθέματά του προέρχονται από ανασκαφές στη Βοιωτία και καλύπτουν χρονολογικά
τον πολιτισμό της περιοχής από τα παλαιολιθικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
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Αναχώρηση 07:00 για τη Θήβα όπου επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο. Στη συνέχεια με το
λεωφορείο προς Πλαταιές και Βίλια. Κοινή πορεία: Πεζοπορία από την Μονή της Αγίας Τριάδας
Πλαταιών (580μ.) από καλά σημαδοτημένο μονοπάτι μέχρι το καταφύγιο του Κιθαιρώνα
(1.090μ.) Ω.Π.: 2-3, Υ.Δ.: 510, Β.Δ.: 1 Δύσκολη πορεία: Συνέχιση της ανάβασης δυτικά προς τις
Τρεις Κορυφές (1.358μ.) και μετά στην κορυφή Προφήτης Ηλίας ή Ελατιάς (1.409μ.) και
επιστροφή μέχρι το διάσελο στο καταφύγιο (1.090μ.) Ω.Π.: 5,30-6, Υ.Δ.: 830, Β.Δ.: 2 (ή 6 με χιόνι).
Στο καταφύγιο παρουσίαση φωτογραφιών από το ταξίδι του Συλλόγου στο Stok Kangri
(6.153μ.) και στο Λαντάκ της Ινδίας. Στη συνέχεια κοπή της πίτας του συλλόγου και
επιβραβεύσεις ορειβατών, αναρριχητών, πυροφυλάκων και αθλητών του συλλόγου.
Αναχώρηση με το πούλμαν από το καταφύγιο εκτός εάν υπάρχει χιόνι, οπότε κατάβαση
πεζοπορώντας στην βρύση της Τσίας πάνω από το χωριό Βίλια. Φαγητό σε ταβέρνα των Βιλίων.
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Νίκος Μητρόπουλος
Συντονιστής εύκολης πορείας: Γρηγόρης Γρηγοράκης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
3/2

Βοιωτία. Παρνασσός: Γεροντόβραχος (2.367μ.). Πεζοπορία: Πολύδροσος – Αγόριανη
Αναχώρηση 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού στα «Κελάρια» (1640μ.).
Δύσκολη πορεία: Πεζοπορία από τα Κελάρια από την άκρη του πάρκινγκ, μέχρι το
χιονοδρομικό του Αθηναϊκού (1.783μ.). Από εκεί ξεκινά η ανάβαση στον Γεροντόβραχο
(2.397μ.) Επιστροφή από τα ίδια. Ω.Π.: 6, Υ. Δ.: 727, Β.Δ.: 5. Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού
βουνού. Μια «κλασική» χειμερινή ανάβαση στις χιονισμένες πλαγιές του Παρνασσού.
Εύκολη πορεία: Πεζοπορία από την πλατεία του χωριού Πολύδροσος (380μ.) έως τις πηγές του
Βοιωτικού Κηφισού στη θέση Αγία Ελεούσα όπου υπάρχουν τα ερείπια της εκκλησίας Παναγίας
Ελεούσας (6ου αιώνα) και τα απομεινάρια ενός ναού αφιερωμένου στον θεό Κηφισσό
κατασκευασμένο από τεράστιες πέτρες σαν κυκλώπειο τείχος. Δίπλα από το αρχαίο τείχος
αρχίζει το μονοπάτι της ανάβασης. Η θέα είναι υπέροχη προς την πεδιάδα και τα χωριά Λιλαία
και Μαριολάτα. Μετά το διάσελο θα βρεθούμε στον Κάρκαλο, ένα βάραθρο που προήλθε από
την κατάρρευση οροφής σπηλαίου με διαστάσεις που προκαλούν δέος. Μετά φτάνουμε στην
Αγόριανη ή Επτάλοφος (1.100μ.) ορεινό χωριό με άφθονα νερά. Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 870, Β.Δ.: 2
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Διονύσης Βασιλόπουλος
Συντονιστές εύκολης πορείας: Νίκος Αναστασίου & Χρυσάνθη Πολυχρονίδου

10/2

Αργολίδα. Λύρκειο όρος (1.755μ.), διάσχιση. Πεζοπορία: Νεοχώρι – Σάγκας (Κλίμαξ του Παυσανία)
Σημαντικό αρχαίο οδικό δίκτυο στην Πελοπόννησο και προσφιλές πέρασμα από την Αρκαδία
προς την Αργολίδα η «κλίμαξ του Παυσανία». Τμήμα της αρχαίας οδού αποτελεί και το γιγάντιο
τεχνητό άνοιγμα ανάμεσα στους Βράχους που λάξευσαν οι αρχαίοι με ψηλότερη σημείο την
«Πορτίτσα» ή «Μαρμαρένια Σούδα» στα 1.097,50μ. Από εκεί πέρασε ο Φειδιππίδης και ο
Παυσανίας. Το τοπωνύμιο Κλίμαξ αποδίδεται στα τεχνητά έργα που διευκόλυναν την κάθοδο,
"τας βαθμίδας" δηλαδή που αναφέρει και ο Παυσανίας.
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση στις 08:00 για το Διάσελο της Σκοτεινής. Δύσκολη πορεία: Ανάβαση στην
ψηλότερη κορυφή Λεσοβίτη (1.755μ.) του Λύρκειου όρους και κατάβαση στο χωριό Σάγκας
Μαντινείας (750μ.) Ω.Π.: 6-7, Υ.Δ.: 937, Β.Δ.: 2 (ή 5 αν υπάρχει χιόνι). Εύκολη πορεία: Μετάβαση
στο Νεοχώρι Αργολίδος (707μ.) και πεζοπορία προς Πορτίτσα (1.077μ.) - Αγία Θυμιά - Σάγκας
(750μ.), ακολουθώντας την «κλίμακα» λαξευμένα σκαλιά για τη διευκόλυνση της διέλευσης
που είναι το σημαντικότερο σωζόμενο ίχνος αρχαίου οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο.
Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 370, Β.Δ.: 1.
Συντονιστής εύκολης πορείας: Γρηγόρης Γρηγοράκης
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Ανδρέας Μπέσσας

17/2

Αχαΐα. Χελμός: Πετρούχι (1.396μ.) διάσχιση. Λίμνη Τσιβλού - Κράθις ποταμός – Περιστέρα
Η λίμνη Τσιβλού είναι ένας σημαντικός υγροβιότοπος, με μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας.
Βρίσκεται ανάμεσα σε πυκνά δάση από πεύκα, έλατα και καστανιές, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.
Είναι φυσική λίμνη και «γεννήθηκε» μόλις το 1913 μετά από μια μεγάλη κατολίσθηση.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Αναχώρηση 07:30 για το χωριό Κερνίτσα (700μ.) κοντά στο Διακοπτό. Δύσκολη πορεία:
Πεζοπορία από παραποτάμιο μονοπάτι στις όχθες του Λαδοπόταμου για περίπου 2 ώρες. Στη
συνέχεια ανάβαση στην κορυφή Πετρούχι (1.396μ.) από ελατοσκέπαστο μονοπάτι με υπέροχη
θέα στις απολήξεις του Χελμού. Κατάβαση στο χωριό Άνω Ποταμιά και μέσω μικρού τμήματος
χωματόδρομου και μονοπατιού κατάληξη στις όχθες της λίμνης Τσιβλού (700μ.) διάσχιση.
Ω.Π.: 6-6.30, Υ.Δ.: 696, Β.Δ.: 1+ Εύκολη πορεία: Πεζοπορία περιμετρικά της λίμνης Τσιβλού σε
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χωματόδρομο ανάμεσα σε πυκνό μικτό δάσος και μαγική θέα στη γαλήνια λίμνη Ω.Π.: 1.30-2.
Στη συνέχεια προαιρετική συνέχισης της πεζοπορίας προς τον οικισμό Τσιβλό από
παραποτάμιο χωματόδρομο στις όχθες του ποταμού Κράθις, ένα από τα πιο όμορφα ποτάμια
της Πελοποννήσου που έδωσε το όνομα του στη Ακράτα και συνδέεται με πλήθος μύθων από
την αρχαιότητα. Η διαδρομή συνεχίζεται σε μικρό τμήμα ανηφορικού μονοπάτι και καταλήγει
στο γραφικό χωριό Περιστέρα (1.020μ.) σκαρφαλωμένο στις δασωμένες πλαγιές του Χελμού
Ω.Π.: 2.30-3, Υ.Δ.: 300, Β.Δ.: 1 (7,5χλμ.)
Κατάληξη όλων στην Περιστέρα ή στη Ζαχλωρού για φαγητό σε ταβέρνα.
Συντονιστές δύσκολης πορείας: Ανδρέας Αναγνωστόπουλος & Γιάννης Κοντόπουλος
Συντονιστής εύκολης πορείας: Τάσος Αλεξανδρόπουλος

23-24/2

Εύβοια. Δίρφυς (1.743μ.) Ταχύρυθμο workshop χρήσης χειμερινού εξοπλισμού
Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για το καταφύγιο της Δίρφυς όπου και η διανυκτέρευση.
Εκπαιδευτικό διήμερο για χρήση χειμερινού εξοπλισμού και τεχνικές ανάβασης σε χιονισμένο
πεδίο. Απαραίτητος ο εξοπλισμός Χειμερινού Βουνού (κράνος, κραμπόν, πιολέ κλπ.)
Εκπαιδευτής Γιώργος Βουτυρόπουλος.

ΜΑΡΤΙΟΣ
2-3/3

Βοιωτία: Παρνασσός - Μαύρα Λιθάρια (2.327μ.) (χειμερινή διαβίωση)
Απαιτητική ανάβαση. Προτείνεται για αποφοίτους Σχολών Χειμερινού Βουνού.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 9:00 για Δαύλεια, Ι.Μ.Ιερουσαλήμ (900μ.). Έναρξη της πορείας μέσα

από ελατοσκέπαστο μονοπάτι για τα ισώματα του Ακρινού Νερού (1785μ.), όπου και
διανυκτέρευση σε σκηνές. Ω.Π.: 3-4, Υ.Δ.: 885, Β.Δ.: 2 (ή 6 ανάλογα με το χιόνι).
Κυριακή: Νωρίς το πρωί συνέχιση για λίγο της πορείας και ανάβαση στην κορυφή Μαύρα
Λιθάρια (2.327μ.) με σακίδιο κουβαλώντας μόνο τα απαραίτητα για τη χειμερινή πορεία.
Κατάβαση, ξεστήσιμο σκηνών και επιστροφή από τα ίδια στη Μονή Ιερουσαλήμ Ω.Π.: 7-8,
Υ.Δ.: 1.427, Β.Δ.: 2 (ή 6 ανάλογα με το χιόνι). Απαραίτητος χειμερινός εξοπλισμός: κραμπόν,
πιολέ, κράνος, μπωντριέ, καραμπίνερ κλπ.
Προτείνεται για ολιγομελή, ευέλικτη ομάδα και οι μετακινήσεις θα γίνουν με Ι.Χ.
Συντονιστές: Άκης Καραπετάκος εκπαιδευτής Ε.Ο.Ο.Α. & Μανώλης Φουνδουλάκης

8-11/3

Ήπειρος. Τραπεζίτσα (2.024μ.) Απόκριες στη Πηγή (Πεκλάρι) Κόνιτσας με παραδοσιακά
έθιμα, τσίπουρο και μεζέδες. Κούλουμα στην Κόνιτσα. Πεζοπορία Κλειδωνιά – Αρίστη,
δίπλα στις όχθες του Βοϊδομάτη.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:30 για το χωριό Πηγή (800μ.), το παλιό Πεκλάρι, στους
πρόποδες της ελατοσκέπαστης Τραπεζίτσας, για διανυκτερεύσεις σε κοινοτικό κτήριο με
υπνόσακο ή στην Κόνιτσα σε ξενώνα.
Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Ανάβαση από ελατοσκέπαστο μονοπάτι στην κορυφή της
Τραπεζίτσας (2.024μ.) με εξαιρετική θέα προς την Γκαμήλα και τις κορυφές του Γράμμου. Ω.Π.:
7-8, Υ.Δ.: 1.100, Β.Δ.: 2 (ή 6 με χιόνι). Απαραίτητος ο εξοπλισμός χειμερινού βουνού Εύκολη
πορεία: Κοινή εκκίνηση με την ορειβατική ως ένα σημείο και συνέχιση της πορείας προς την
κορυφή Αημηνάδια (1.665μ.) Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.: 750, Β.Δ.: 1+.
Κυριακή των Απόκρεω: Το πρωί, πεζοπορία από το χωριό Πηγή (800μ.) - Πέτρα (900μ.) - Φτέρη
(1.100μ.) - Τάτσαινα. - Πηγή (κυκλική πορεία), στην κορυφογραμμή γύρω από το χωριό από
μονοπάτια ανάμεσα σε πυκνό δάσος κωνοφόρων Ω.Π.: 4-5, Υ.Δ.: 300, Β.Δ.:1. Η Πηγή, όπως
μαρτυρεί και το όνομά της είναι ένα πανέμορφο χωριό γεμάτο πηγές και τρεχούμενα νερά. Στη
συνέχεια, αρχίζουν τα αποκριάτικα δρώμενα που οργανώνει ο Ε.Φ.Σύλλογος «Πηγή Κόνιτσας»
με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων του χωριού. Μασκαρεμένοι με παραδοσιακές στολές
τσολιάδες με μάσκες, κουδούνια κλπ. ξεκινούν από το καφενείο δίπλα στην εκκλησία του Αγίου
Παντελεήμονα και διασχίσουν όλο το χωριό χορεύοντας, με σκωπτικά πειράγματα για όλους.
Καταλήγουν δίπλα στη «τζαμάλα» τη μεγάλη φωτιά που ανάβει στην Πλατεία με τους ήχους
παραδοσιακής ορχήστρας (χωρίς μικρόφωνα) όπου συνεχίζεται αποκριάτικο γλέντι
αναβιώνοντας τον «ηπειρώτικο γάμο» με προσφορά άφθονου τσίπουρου και παραδοσιακών
μεζέδων μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ μεταφορά όλων στην Κόνιτσα για τη συμμετοχή στο
έθιμο «Κάψιμο του Δένδρου» ένα έθιμο με παλιοχριστιανικές ρίζες του ανάγονται στην
πυρολατρεία της αρχαιότητας.
Καθαρή Δευτέρα: Το πρωί μεταφορά στην γέφυρα της Αρίστης και πεζοπορία από μονοπάτι
στις δίπλα στις όχθες του Βοϊδομάτη ποταμού. Εντυπωσιακή πανέμορφη διαδρομή με
ενδιάμεση στάση στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και κατάληξη στην γέφυρα της
Κλειδωνιάς Ω.Π.: 2-2,30, Β.Δ.: 1 (6,5χλμ.). Κούλουμα στην Κόνιτσα.
Συντονιστές: Νίκος Αναστασίου και Δρόσος Τραπεζάρης
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15-17/3

Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα). Στρογγούλα (2.112μ.) – Ρόκα (2.143μ.)
Παρασκευή: αναχώρηση στις 17:30, μετάβαση και διανυκτέρευση στο καταφύγιο Πραμάντων (1.240μ.).
Σάββατο: Ανάβαση στην κορυφή Στρογγούλα, χρήση τεχνικών ασφάλισης.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή Ρόκα (2.143μ.), χρήση τεχνικών ασφάλισης

Κοινή ανάβαση με τη Σχολή Ορειβασίας. Απαραίτητη η χρήση χειμερινού εξοπλισμού.
Εκπαιδευτής: Γιώργος Βουτυρόπουλος

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ
«Αν ο Παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ, στη Νάξο» Νίκος Καζαντζάκης
Πεζοπορίες στην μαγική ναξιώτικη φύση. Ανάβαση στην κορυφή του όρους Ζας (1.001μ.), την
υψηλότερη κορυφή των Κυκλάδων. Πεζοπορίες στα παραδοσιακά μονοπάτια στο Χαλκί, στην
κοιλάδα της Τραγαίας με τις εξαιρετικές πρωτοχριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες ο «Μικρός
Μυστράς των Κυκλάδων», στα καταπράσινα μονοπάτια του Δανακού, επίσκεψη στο
καστρομονάστηρο του Χριστού Φωτοδότη, στο μονοπάτι στης σμυρίδας με τις παλιές στοές των
ορυχείων, Σκαδός, Κόρωνος, Λιώνας και άλλες διαδρομές στο νησί. Πάσχα στο νησί με τα
παραδοσιακά έθιμα και γεύσεις όπως το «μπάτουδο» (γεμιστό κατσίκι)
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευτεί στο site του συλλόγου μας.

24/4 – 1/5

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΙΚΗ ΜΑΔΕΡΑ:
Πεζοπορίες στα καταπράσινα μονοπάτια του νησιού. Κορυφή Pico Ruivo (1.862μ.)

1η ημέρα - Μ. Τετάρτη 24/4: Αναχώρηση αεροπορικώς για Funchal πρωτεύουσα της Μαδέρα με
ενδιάμεσες στάσεις. Αφιξη και μεταφορά σε ξενοδοχείο στην Funchal όπου και οι διανυκτερεύσεις.
2η ημέρα - Μ. Πέμπτη 25/4: Αναχώρηση με πούλμαν για το τροπικό δάσος Queimadas έναν
παραμυθένιο πράσινο παράδεισο. Πεζοπορία στο μονοπάτι δίπλα στην Levada do Caldeirão Verde.
Εντυπωσιακά καταπράσινο μονοπάτι στην κοιλάδα São Jorge γεμάτο με κέδρους, δάφνες, οξιές και θέα
στο χωριό São Jorge και τα γύρω βουνά, διέρχεται μέσα από αρκετά τούνελ σκαμμένα στον βράχο και
καταλήγει στην λίμνη Caldeirão Verde και τον ομώνυμο μαγευτικό καταρράκτη ύψους 100 μέτρων. Στάση
για ξεκούραση και επιστροφή από τα ίδια. Ω.Π.: 4,5-5,5 Υ.Δ.: +-93, Β.Δ.: 1. Επίσκεψη στην περιοχή
Santana με τα παραδοσιακά τρίγωνα σπίτια και στάση στο Porto da Cruz, ένα μικρό παραθαλάσσιο
χωριό όπου επίσκεψη σε εργοστάσιο κατεργασίας ζαχαροκάλαμου και παρασκευής ρουμιού, δοκιμή του
τοπικού ποτού Poncha. Οι Levada είναι τυπικά αρδευτικά κανάλια της Μαδέιρα, η κατασκευή τους
ξεκίνησε τον 16ο αιώνα για να μεταφέρουν νερό από το βόρειο τμήμα του νησιού στο νοτιοανατολικό όπου
υπάρχουν καλλιέργειες ( ζαχαροκάλαμο κλπ.). Είναι κατασκευασμένα στις απότομες πλαγιές των βουνών
όπου σε διάφορα σημεία τους τα διαπερνούν με τούνελ.
3η ημέρα - Μ. Παρασκευή 26/4: Αναχώρηση με πούλμαν για το Pico do Arieiro (1.817μ.) την δεύτερη
ψηλότερη κορυφή της Μαδέρα. Από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την υψηλότερη κορυφή της Μαδέρα Pico
Ruivo (1.862μ.) και κατάληξη στην Achada do Teixeira (διάσχιση). Διαδρομή με απότομες αναβάσεις και
καταβάσεις, περάσματα μέσα από τούνελ στην καρδιά της κεντρικής οροσειράς της Μαδέρας.
Ω.Π.: 3,5-4,5, Y.Δ.: 600, Β.Δ.: 1+ Επιστροφή στην Funchal και επίσκεψη στο μικρό μουσείο κρασιού και
δοκιμή των φημισμένων κρασιών της Μαδέρα.
4η ημέρα - Μ. Σάββατο 27/4: Αναχώρηση με πούλμαν για São Jorge στο βόρειο τμημα του νησιού.
Πεζοπορία στο μονοπάτι δίπλα στη Levada do Rei. Το μονοπάτι κινείται στην σε διασωμένη περιοχή με
διάσπαρτα είδη της τοπικής χλωρίδας, σε πολλά σημεία η οργιώδης βλάστιση σχηματίζει τούνελ που
αποτελούν απόδειξη της δυναμικής της φύσης και καταλήγει στο ποταμάκι Ribeiro Bonito. Η περιοχή
αποτελεί ένα άδυτο της φύσης, η πραγματικά αυθεντική χλωρίδα της Μαδέρα σε όλο της το μεγαλείο,
οδηγεί την σκέψη πίσω στον χρόνο τηνεποχή της ανακάλυψης του νησιού, φυσική κληρονομιά της
UNESCO από το 1999. Ω.Π.: 3-3,5, Υ.Δ.: 180, Β.Δ.: 1. Επιστροφή από τα ίδια. Επίσκεψη στον τρακοσίων
ετών μύλο που τροφοδοτείται από το κανάλι do Rei. Επιστροφή στην πρωτεύουσα και στάση στον
Βοτανικό κήπο με τα 2000 εξωτικά φυτά από όλο τον κόσμο.
5η ημέρα - Κυριακή του Πάσχα 28/4: Αναχώρηση με πούλμαν για το νότιο-δυτικό τμήμα του νησιού.
Πεζοπορία στο μονοπάτι Levada das 25 Fontes που οδηγεί μέσα από ένα πλούσιο σε ρείκια τοπίο σε έναν
εκπληκτικό καταράκτη και στην λίμνη που σχηματίζουν περισσότερες από 25 πηγές. Ω.Π.: 3-3,5,
Υ.Δ.: 390, Β.Δ.: 1. Αναχώρηση για το Gabo Girao, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα βάραθρα στον
κόσμο ύψους 580μ., δίπλα στην θάλασσα. Υπέροχη θέα από την κρεμαστή γυάλινη εξέδρα... Το βράδυ
φαγητό σε εστιατόριο με τυπικό πασχαλινό γεύμα της Μαδέρα (προαιρετικά).
6η ημέρα - Δευτέρα 29/4: Αναχώρηση για Λισαβόνα. Μεταφορά σε ξενοδοχείο όπου και οι επόμενες
διανυκτέρευσεις. Ελεύθερο απόγευμα.
7η ημέρα - Τρίτη 30/4: Λισαβόνα. Πύργος της Μπελέμ σημείο αναχώρησης των εξερευνητών για τις
περιπετειώδεις θαλάσσιες ανακαλύψεις τους, Μνημείο των Ανακαλύψεων, Μονή των Ιερονυμιτών μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, Αλφάμα η παλαιότερη συνοικία της Λισαβόνας με
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα μπλε κεραμικά πλακάκια στους τοίχους, Κάστρο του Αγίου Γεωργίου με
την απαράμιλλη θέα, Πλατεία Εμπορίου, βόλτα με τη γραμμή 28 του τραμ, ο πιο αυθεντικός τρόπους για
γνωριμία με τις ιστορικές συνοικίες της πόλης.
8η ημέρα - Τετάρτη 1/5: Αναχώρηση για Αθήνα.
Τα ωράρια των πτήσεων θα καθορισθούν αργότερα καθώς και ο συντονιστής.
Το ταξίδι οργανώνεται από εξειδικευμένο ταξιδιωτικό γραφείο.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2019

Πεζοπορίες από καταφύγιο σε καταφύγιο σε μία από πιο όμορφες χώρες στον
κόσμο με τις ανεξάντλητες φυσικές ομορφιές και εναλλαγές τοπίου. Μαγευτικά
Φιόρδ, πανέμορφες κοιλάδες, εντυπωσιακοί καταρράκτες, ποτάμια & λίμνες,
απέραντα οροπέδια. Επισκέψεις και περιηγήσεις σε Όσλο, Μπέργκεν, Φλάμ, κ.ά.
Σύντομα το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας!!

Αλπινιστικό Camp αναρρίχησης στο Mt Blanc
για αποφοίτους Σχολών Μ.Ε. αναρρίχησης και Ορειβασίας
του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής

Επιδοτούμενο αλπινιστικό camp στο Mt Blanc μεταξύ 23-29 / 6 /2019 με 3ημερη ή 4ημερη διαμονή στο
καταφύγιο Τορίνο (Ιταλική πλευρά) http://www.rifugiotorino.com/ και αναρριχήσεις στις γειτονικές κορυφές.
Ο σύλλογος προσφέρει την ευκαιρία στους πιο φιλόδοξους αναρριχητές του να διευρύνουν τον ορίζοντα δράσης τους
σκαρφαλώνοντας στις Άλπεις παρέα με έμπειρους αναρρίχητες. Το camp θα πραγματοποιείται ανά διετία στις Άλπεις και θα
απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών ορειβασίας – αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου που θα έχουν καταθέσει στο Σύλλογο
αναρριχητική δράση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Θα περιλαμβάνει αναβάσεις σε υψόμετρο, αναρριχήσεις
βράχου και μικτού πεδίου, κίνηση σε παγετώνα. Μέρος των εξόδων των συμετέχοντων θα καλύπτεται από τον σύλλογο με
την προσκόμιση παραστατικών (αποδείξεις, κλπ). Οι συμμετοχές δεν θα ξεπερνούν τις 6 κάθε φορά και θα μπορούν να συμπληρώνονται, χωρίς επιδότηση και με μέλη άλλων συλλόγων. Η επιλογή των επιδοτούμενων ατόμων θα γίνεται από το Δ.Σ.
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές του συλλόγου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση συμμετοχής στο camp (στο Σύλλογο)
2) Ασφάλεια ζωής έναντι ατυχήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι ασφαλισμένοι αν πρόκειται για μέλη άλλων συλλόγων
επιπλέον
3) Aπλό αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης σχολής μέσου επιπέδου ορειβασίας ή αναρρίχησης
4) Aναλυτική αναρριχητική δράση δυο ετών.
Υπεύθυνος συγκέντρωσης δικαιολογητικών και πληροφορίες : Διονύσης Βασιλόπουλος τηλ.: 6974358305
Υπεύθυνος εκπαιδευτής και πληροφορίες : Γ.Βουτυρόπουλος, τηλ.: 6947838798
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

BAΘΜΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
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.

ΒΑΘΜΟΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ

1

έως 6

μικρή

2

έως 8

έως
1000μ.

3

πάνω
από 8

πάνω από
1000μ.

4

πάνω
από 8

πάνω από
1000μ.

5

έως 8

έως
1000μ.

6

πάνω
από 8

πάνω από
1000μ.

7

πάνω
από 8

πάνω από
1000μ.

ΧΙΟΝΙ

ΧΡΗΣΗ ΠΙΟΛΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
-ΚΡΑΜΠΟΝ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

καλή φυσική
κατάσταση
& ανάλογος
εξοπλισμός

μεταφορά
κατασκηνωτικού
εξοπλισμού

καλή φυσική
κατάσταση
& ανάλογος
εξοπλισμός

μεταφορά
κατασκηνωτικού
εξοπλισμού

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

38

Ατομικό Φαρμακείο
Φακός κεφαλής
(με εφεδρικές μπαταρίες)
Κολατσιό, Νερό
Σακούλες (για σκουπίδια και
προστασία εξοπλισμού από βροχή)
Ωτοασπίδες (για διανυκτέρευση
σε καταφύγιο)

Για το χειμερινό βουνό στον
παραπάνω εξοπλισμό προστίθενται:
γκέτες
παντελόνι fleece ή softshell
αντιανεμική-αδιάβροχη
μεμβράνη παντελόνι
σκούφος - γάντια
piolet και crampons

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 τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 2411148
για τις εξορμήσεις και τις δραστηριότητες
του Συλλόγου γίνονται κάθε απόγευμα από
Δευτέρα έως Παρασκευή • 18:00 - 21:00
Για τυχόν ακυρώσεις μετά τις 21:00 καλείτε στο 6981005747
Κρατήσεις γίνονται με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου καθώς
και με κατάθεση της προκαθορισμένης προκαταβολής στον τραπεζικό
λογαριασμό του Συλλόγου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η
προκαταβολή δεν επιστρέφεται, 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 αναβάσεων-πεζοποριών γίνονται: για μονοήμερες μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία αναχώρησης, για διήμερες αναβάσεις δύο εβδομάδες πριν, για τριήμερες τρεις εβδομάδες πριν, ενώ για πολυήμερες σε εορταστικές περιόδους
(Πάσχα, εορταστικά τετραήμερα κλπ.), ή όταν υπάρχει μετακίνηση με πλοίο,
αρχίζουν τουλάχιστον 4-5 εβδομάδες πριν.
Μειωμένες τιμές ισχύουν μόνο για τα μέλη τους Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής με
έκπτωση 10% στο κόστος του πούλμαν:
α) στους αποφοίτους των Σχολών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής (για 3 χρόνια)
β) σε φοιτητές με φοιτητική ταυτότητα
γ) στους ανέργους με ισχύουσα κάρτα ανεργίας και
δ) στα ανήλικα παιδιά όταν συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες
τους (οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στις μονοήμερες εξορμήσεις και στις
διοργανώσεις εξωτερικού). Για τυχόν ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, συνήθως
ο Σύλλογος επιτυγχάνει έκπτωση άνω του 25% για όλα τα μέλη του, οπότε
δεν ισχύει η έκπτωση του 10% στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

EUROBANK - 00260449140200232769
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET:

IBAN: GR2402604490000140200232769
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στις 25 Μαΐου 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των
δεδομένων, ευρέως γνωστού και ως GDPR. Κατόπιν τούτου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας πως
τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατηρούνται ασφαλή, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται
με μόνο σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή
να ζητήσετε την διακοπή των τακτικών ενημερωτικών επικοινωνιών μας και την διαγραφή των στοιχείων
επικοινωνίας σας, απεγγραφή από μελλοντικές επικοινωνίες και διαγραφή όλων των στοιχείων σας.
Με εκτίμηση, Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ γνωστοποιεί ότι η ορειβασία, η
πεζοπορία και η αναρρίχηση είναι δραστηριότητες που
ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου. Οι
συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν
επίγνωση αυτής της επικινδυνότητας και ότι διαθέτουν
τις γνώσεις, την εμπειρία και τον εξοπλισμό που
απαιτείται για τη συμμετοχή τους. Επίσης, δηλώνουν
υπεύθυνα ότι είναι υγιείς και αναλαμβάνουν την
ενημέρωσή τους ατομικά για τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες και τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τον
επικείμενο χρόνο διεξαγωγής της διαδρομής-ανάβασης.
Η συμμετοχή τους προϋποθέτει ανεπιφύλακτα την
αποδοχή ότι ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
συντονιστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
απώλεια ή τραυματισμό σε οποιονδήποτε από τους
συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
& ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει συμμετοχή στα τηλέφωνα 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
Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης η οποία υπάγεται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι αναβάσεις που
οργανώνει θεωρούνται αθλητικές και οι συμμετέχοντες
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 μοιραστούν με την ίδια αγάπη για τη
φύση και την ορειβατική ιδεολογία τις συγκινήσεις που
προσφέρει η συντροφικότητα 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
διακατέχονται από την αγάπη για το βουνό και τη φύση και
έχουν ανεπτυγμένη την ορειβατική αλληλεγγύη.

Συμμετοχή οργανωμένων ομάδων
σε εξορμήσεις του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφάσισε να δέχεται οργανωμένες ομάδες ατόμων, όπως φοιτητών, εργασιακών
φορέων κλπ., χωρίς να απαιτείται να γίνουν μέλη του
Συλλόγου, εφόσον υπάρξει προσυνεννόηση με το Δ.Σ.
και εφόσον συνοδεύονται απαραίτητα από έναν υπεύθυνο του φορέα προέλευσης, ο οποίος θα έχει την
ευθύνη συνεργασίας της ομάδας με τους συντονιστές
του Συλλόγου μας.

Ταχτική αναβάσεων

Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορίες και αναβάσεις του
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, των οποίων ο ρυθμός βαδίσματος
είναι χαμηλότερος του μέσου όρου της ομάδας, αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι, με υπόδειξη του συντονιστή: α) θα τοποθετούνται στην αρχή της ομάδας ώστε
να ακολουθεί η ομάδα τον ρυθμό τους β) Σε περίπτωση χρονικού περιορισμού για την έγκαιρη επιστροφή
του λεωφορείου ή κακοκαιρίας, θα μετατοπίζονται
στην ομάδα της εύκολης πορείας.
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