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Βέλγος αναρριχητής, γεννημένος στις Βρυξέλλες το 1980, γνωστός για
τα σημαντικά επιτεύγματά του στην σπορ αναρρίχηση, την
παραδοσιακή αναρρίχηση (με φυσικές ασφάλειες) και την αναρρίχηση
μεγάλων ορθοπλαγιών σε ψηλά βουνά και πολικές περιοχές. Είναι μέλος
της ομάδας αναρρίχησης του Βελγικού αλπικού συλλόγου (CAB-RCT),
όπως και ο αδελφός του Olivier και ο Sean Villanueva, με τους οποίους
έχει ήδη συμμετάσχει σε αποστολές στην Παταγονία, το Πακιστάν, το
νησί Baffin και τη Γροιλανδία. Κέρδισε το χρυσό πιολέ του 2011 με τους
Olivier Favresse, Sean Villanueva, Ben Ditto και Reverend Bob Shepton,
ως βράβευση για την αποστολή τους στη Γροιλανδία το 2010).

Το EpicTV αναπτύχθηκε στο Chamonix της Γαλλίας
από κινηματογραφιστές και επαγγελματίες περιπέτειας. Σήμερα το Epic TV καλύπτει οτιδήποτε εκδήλωση out-door σε όλο τον κόσμο και έχει δημιουργήσει την απόλυτη ηλεκτρονική online κοινότητα γι’ αυτού του είδους το κοινό παγκοσμίως.

Matthew Groom
& Hugo Pilcher

Karabas
Επαγγελματίας αναρριχητης από την Τουρκία, γεννημένος
το 1982, ξεκίνησε την αναρρίχηση το 2002. Πρωταθλητής
του αθλήματος, αλλά και μέλος της εθνικής ομάδας. Είναι
δημιουργός πολλών νέων αναρριχητικών πεδίων ο ίδιος.
Θεωρείται ως ο πλέον ειδικός των κάθετων βράχων και
πολλών από τις πιο δύσκολες αναρριχητικες διαδρομές της
Τουρκίας (8b+,8c,8c+ και αλλες). Έχει οργανώσει πολλούς αγώνες αλλά και φεστιβάλ αναρρίχησης.
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Ο Steve McClure (γεννημένος στις 25 Ιουλίου 1970) είναι βρετανός
αναρριχητής βράχου. Είναι διάσημος για τις σκληρές σπορ αναρριχητικές διαδρομές στην Αγγλία. Το 2007 πραγματοποίησε την ελεύθερη
αναρρίχηση του Overshadow, της δεύτερης διαδρομής 9a + (5.15a)
στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη διαδρομή του 2004 του John Gaskins,
«Violent New Breed» στο Giggleswick. Το 2017 o McClure ολοκλήρωσε
το μακροπρόθεσμο έργο του, που ονομάζεται Rainman, στο Malham
Cove, δίνοντας τη Βρετανία την πρώτη του διαδρομή 9b.

Steve
McClure
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Πρώτη φορά
στη

2 Ιουλίου 2018. Η μέρα είχε φτάσει. Η μέρα που θα μπαίναμε στο αεροπλάνο για ένα υπερατλαντικό ταξίδι
12+ ωρών για το Περού. Ένα ταξίδι που συζητιόταν τουλάχιστον 2 χρόνια και που τον τελευταίο χρόνο,
κάθε σαββατοκύριακο, στις 7 το πρωί στην Αττική που φεύγαμε για κάποιο βουνό της Ελλάδας η πρώτη
ερώτηση στην Πρόεδρο μας ήταν "Πώς πάει το Περού;". Συναντήσεις επί συναντήσεων προετοιμασίας,
διάβασμα και ξανά διάβασμα ενός προγράμματος πολύ γεμάτου και αγωνία πώς θα βγουν όλα αυτά, άγχος
γενικό για το αν θα τα καταφέρω και πάει λέγοντας. Τελικά όλα βγήκανε και όλοι γυρίσαμε πίσω στις 21
Ιουλίου έτοιμοι να το ξαναπάμε από την αρχή αν μας το ζητούσε κάποιος. Κι ας γκρινιάζαμε από την 3η
μέρα του ταξιδιού. Ήταν ένας ακόμα ταξιδιωτικός στόχος ζωής που είχε πιαστεί άλλωστε.

21 μέρες στη Λατινική Αμερική λοιπόν,
21 μέρες στο Περού!
Ένα ταξίδι που τα είχε όλα, αλλά άφησε και κάτι για να
επιστρέψεις! Γιατί αυτό ήταν και είναι το μόνο σίγουρο. Στη
Λατινική Αμερική δεν πας μόνο μια φορά. Πάντα
επιστρέφεις. Ένα ταξίδι ζόρικο που σε έφτασε στα όρια σου
αρκετές φορές, που ήθελες να πάρεις το πρώτο αεροπλάνο
να γυρίσεις πίσω, που πίεσες τον εαυτό σου για ένα ακόμα
βήμα. Αλλά στο τέλος, όταν όλα είχαν τελειώσει -το ήξερες
ήδη!- ήθελες κι άλλο.
Βασικός Στόχος ταξιδιού: Cordillera Blanca, Περουβιανές
Άνδεις, Santa Cruz Trek.
Δευτερεύοντες στόχοι: Περουβιανός Αμαζόνιος, Βουνό 7
χρωμάτων, Λίμνη Titikaka, Machu Picchu.
Μετά από 15 ώρες (συνολικά) πτήσης, να 'σαι στην Lima,
την πρωτεύουσα της χώρας. Η πρώτη εικόνα ελαφρώς
απογοητευτική. Μια πόλη χαώδης, με τεράστιο
κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους, καυσαέριο.
4

Μπορεί βέβαια να έφταιγε και η κούραση του ταξιδιού. Θα
της έδινες άλλη μια ευκαιρία. Δε μπορεί, όλοι οι τόποι κάτι
έχουν να σου δώσουν. Μόνο που η Lima θα στο
φανέρωνε λίγο πριν το τέλος του ταξιδιού. Οπότε πάμε να
προχωρήσουμε και επιστρέφουμε.

Επόμενη στάση: Huaraz
Πόλη κυρίως ορειβατική. Εδώ είναι η βάση πολλών
ορειβατικών αποστολών που ξεχύνονται προς κάθε
κατεύθυνση των Άνδεων, εδώ ήταν και η δική μας. Στην
αρχή για να πεζοπορήσουμε στη λίμνη Churup των
4.450μ. και να εγκλιματιστούμε στο υψόμετρο, αλλά και να
πάρουμε μια καλή γεύση από περουβιανή φύση, από εδώ
θα ξεκινούσε (οδικώς σε πρώτη φάση) και η διαδρομή μας
για το 4ήμερο trekking Santa Cruz, που ήταν ο πρώτος
στόχος. Ένα trekking που θεωρείται από πολλούς ιδανικό
για αρχάριους, με πολλές εναλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια
του, απίστευτη φύση και εικόνες γύρω σου, αλλά και πολύ

κρύο. Μη ξεχνάμε ότι το δικό μας καλοκαίρι είναι ο δικός
τους χειμώνας, και αν αυτό στις πόλεις το ξεχνάς λόγω των
ήπιων θερμοκρασιών, το βουνό δε σε αφήνει να το
ξεχάσεις. 4 μέρες, 3 νύχτες στο βουνό. 3.760μ., 4.200μ.,
3.700μ. τα υψόμετρα ύπνου.
Με τη Lucia αρχηγό, μια 20χρονη ντόπια, οδηγό βουνού,
4-5 συνοδούς και τα μουλάρια τους.
4 μέρες που χόρτασες πεζοπορία, λίμνες, κορυφές -με
αυτήν τη θέα του Alpamayo να κλέβει λίγο παραπάνω τη
δόξα. Αλλά και 4 μέρες που ήθελες λίγο παραπάνω
επικοινωνία με ντόπιους ανθρώπους των βουνών να σου
φανερώσουν εκείνα τα αυθεντικά χαμόγελα που είχες
γνωρίσει και στο άλλο ημισφαίριο, και που πλέον μόνο
εκείνοι μπορούν να το κάνουν.
Και 3 νύχτες που έψαχνες στον ορειβατικό σου σάκο να
βρεις να φορέσεις και κάτι ακόμα για το κρύο, με ένα
φερμουάρ στη σκηνή-κουζίνα που δεν έκλεινε καλά και
έψαχνες πάντα τη θέση που "κόβει" περισσότερο, με τη

λαχτάρα που τρως το φαγητό κάθε βράδυ -ιδιαίτερα τις
(πικάντικες) σούπες για να ζεσταθείς κι ας ριψοκινδυνεύεις
την πορεία σου την επόμενη μέρα, με έναν ουρανό
"κεντημένο με αστέρια" (πιο κυριολεκτικά δε γίνεται!) όταν
η ανάγκη σε έκανε να βγεις από τη σκηνή στις 4 το πρωί.
Και φυσικά τη χαρά και τη γιορτή της τελευταίας νύχτας στο
βουνό που πλέον ο στόχος της διάσχισης της κοιλάδας
Santa Cruz είχε επιτευχθεί, το δύσκολο υψομετρικό
πέρασμα των 4.700μ. τελικά δεν σου ήταν τόσο δύσκολο
και το γιορτάζατε με το -αναμενόμενο- Pisco Sour.

Επόμενη στάση:
Puerto Maldonado, Αμαζόνιος
Αλλαγή κλίματος, αλλαγή ρούχων, πετάμε ορειβατικά,
φοράμε καλοκαιρινά και κατευθυνόμαστε προς τον
Αμαζόνιο. Πριν όμως φτάσουμε εκεί αεροπορικώς από τη
Lima, κάνουμε μια στάση στο Caral -τον παλιότερο
πολιτισμό της Αμερικής. Εντυπωσιακό ακούγεται, αλλά οι
5
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τουριστικές υποδομές της πόλης θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί
παραπάνω και να νιώσεις καλύτερα ότι βρίσκεται σε έναν σπουδαίο τόπο.
Puerto Maldonado, λοιπόν, και από εκεί διασχίζοντας με πιρόγες τον ποταμό
Madre de Dios, μπαίνουμε στο Εθνικό Πάρκο Tambopata όπου ήταν και η
διαμονή μας. Από την πρώτη στιγμή προσγείωσης στο αεροδρόμιο του
Puerto Maldonado, είχα δύο αντικρουόμενα συναισθήματα μέσα μου. Από
τη μία ο Αμαζόνιος σαν ταξιδιωτικό όνειρο που επιτέλους το ζω, από την
άλλη γίνομαι μέρος ΤΗΣ οικολογικής καταστροφής του μεγαλύτερου
πνεύμονα οξυγόνου του πλανήτη μόνο και μόνο από την προσγείωση του
αεροπλάνου που με έφερε εδώ. Η μάχη δεν έχει νικητή, αλλά προσπαθούμε
πάντα για τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Δύο διανυκτερεύσεις λοιπόν στον Αμαζόνιο που περιελάμβαναν
δραστηριότητες όπως επίσκεψη στο Νησί των Πιθήκων, νυχτερινό
παραποτάμιο κυνήγι κροκοδείλων και υδρόχοιρων, βαρκάδα στην λίμνη
Sandoval για παρατήρηση της πανίδας της -ίσως το πιο μαγευτικό τοπίο εδώκαι μικρή πεζοπορία-βόλτα στο δάσος της, διάσχιση κρεμαστής γέφυρας,
βραδινό κυνήγι εντόμων, φιδιών, ταραντούλας και άλλων "πραγμάτων".
Πράγματα δηλαδή που ποτέ δεν είχες σκεφτεί ότι κάποτε θα κάνεις. Ωραία
και καλά όλα αυτά για να γεμίσουν τη μέρα σου στον Αμαζόνιο (αν και
ακούγονται ελαφρώς τουριστικά) αλλά αυτό που δε θα ξεχάσω από εκείνες
τις μέρες είναι οι ήχοι της φύσης όταν έπεφτες για ύπνο στην καλύβα σου και
όταν σηκωνόσουν το πρωί. Ναι ήσουν μέσα στη φύση, και την άκουγες, την
ένιωθες δίπλα σου όσο ποτέ άλλοτε.

Επόμενη στάση: Cusco
Και φτάσαμε στην πόλη που ο περισσότερος κόσμος ταυτίζει με το Περού και
που σε αρκετές περιπτώσεις είναι και ο μοναδικός λόγος επίσκεψης στην
χώρα. Ευτυχώς όχι για εμάς. Παρ' όλα αυτά, ναι είναι μια πανέμορφη πόλη,
ίσως θέλαμε να τη χαρούμε λίγο ακόμα μόνη της, αλλά είχαμε κλεισμένα
ραντεβού. Το πρώτο ήταν το Βουνό των 7 Χρωμάτων, ένα Βουνό που κάπου
ενδόμυχα πίστευα ότι αυτές οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που έβλεπα στο
6

“A prophet once said ‘Don’t tell me
what a man says, don’t tell me what
a man knows. Tell me where he’s
traveled?’ I wonder about that,
do we get smarter, more
enlightenment as we travel?
Does travel bring wisdom?
I think there is probably
no better place to find out
than Peru.”
Anthony Bourdain

ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ:
Ο πρώτος ελληνικός σύλλογος στο βουνό των 7 χρωμάτων!

internet ήταν αποτέλεσμα photoshop και μόνο.
Ξεκινώντας, λοιπόν, από το Cusco στις 3 το πρωί με το
λεωφορείο, φτάσαμε στο σημείο έναρξης πεζοπορίας
παγωμένοι. Πρωί είναι ακόμα λες, θα ανέβει η
θερμοκρασία, θα ζεσταθούμε. Έλα όμως που δεν ανέβαινε
με τίποτα. Ήταν ίσως το περισσότερο κρύο που ένιωσα
ποτέ, ήταν η στιγμή που ήθελα να τα παρατήσω όλα να
γυρίσω πίσω επιτόπου. Ήταν το υψόμετρο που ανεβήκαμε
ξανά στα 5.000μ., ήταν και ένας οργανισμός ήδη
εξασθενημένος στομαχικά και γενικά, ε δεν ήθελε και πολύ.
Ήμουν όμως και σε ένα μέρος που ήξερα ότι δε θα
ξαναβρισκόμουν σύντομα (ή και ποτέ) οπότε πολλές
ανάσες, στάσεις, λίγο ζεστό τσάι κόκας και να το. Αν και με
συννεφιά εκείνη τη μέρα, τα χρώματα ήταν εκεί, τα έβλεπες.
Δεν ήταν τελικά ένα παιχνίδι photoshop. Και ήσουν και
διπλά χαρούμενη γιατί πίεσες τον εαυτό σου ένα τσακ
παραπάνω απ' ότι τον έχεις συνηθίσει και είδες μέχρι που
αντέχεις. Έτσι, για να το ξέρεις την επόμενη φορά.
Δεύτερο ραντεβού οι Ίνκας. Ιερή Κοιλάδα, αγορά
Chincheros, Salinas de Maras (αλατωρυχεία),
Ollantaytambo, Aguas Calientes, Machu Picchu. Εδώ να
κάνω μια εξομολόγηση. Την ιστορία και τον πολιτισμό των
Ίνκας πριν από αυτό το ταξίδι δεν τα είχα μελετήσει εις
βάθος. Ήξερα κάποια βασικά πράγματα, μέχρι εκεί. Εκείνες
τις μέρες όμως, που πηγαίναμε από το ένα Παλάτι στο
άλλο, περνούσαμε από τις καλλιέργειες, τα αλατωρυχεία,
το αστεροσκοπείο, τις πηγές, τους Ναούς, προσπαθώντας
μετά από μόνη μου να φανταστώ τη ζωή του τότε, αρχίζεις
και νιώθεις ένα δέος. Αρχίζεις και ψάχνεσαι λίγο μόνος σου
να δεις τι πραγματικά έγινε τότε και να λύσεις άλυτα
μυστήρια που μέχρι σήμερα δεν είναι ακόμα γνωστά. Δε

θα τα λύσεις, αλλά είναι σαν να διαβάζεις ένα ιστορικό
βιβλίο μυστηρίου, με αληθινά γεγονότα, και να
προσπαθείς να βρεις εσύ το τέλος. Μόνο και μόνο το
γεγονός ότι η ακριβής λειτουργία του Machu Picchu μέχρι
και σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί, αλλά είναι και η πιο
καλοδιατηρημένη "πολιτεία" των Ίνκας, και η μόνη που
γλίτωσε από τους Ισπανούς, σου δημιουργεί ένα μυστήριο.
Ένα τεράστιο Γιατί και Πώς μέσα στο κεφάλι σου. Όλα αυτά
στην αρχή, γιατί μετά σου αρκεί που είσαι εκεί, το ζεις, το
περπατάς, παίρνεις την ενέργεια του και ταξιδεύεις πίσω
στον χρόνο. Όχι, αυτό το ταξίδι δεν είναι ακόμα μια πινέζα
στον χάρτη. Είναι ένα πραγματικό ταξίδι, ένα ταξίδι στον
χρόνο, μια διαφορετική γνωριμία με τον εαυτό σου, ένα
ταξίδι από το οποίο θα γυρίσεις πίσω και πραγματικά θα τα
δεις όλα διαφορετικά. Κι ας μην έκανες το Incas Trail να
είσαι σαν να πηγαίνεις με πρώτη στην Κηφισίας στις 4 το
μεσημέρι και να μην κουνιέται τίποτα από την κίνηση.
7
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Επόμενη στάση: Lake Titikaka, Uros Islands,
Amantani, Taquile
Μία ακόμα εσωτερική πτήση για Puno και από εκεί πλέουμε στη
λίμνη Titikaka, την μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου σε
υψόμετρο 3.814μ. Και εδώ, κάνουμε κάτι σαν island hopping,
αλλά σε υψόμετρο. Ξεκινώντας από τα πλεούμενα νησιά Uros,
φτιαγμένα από καλάμι και χώμα, με διάρκεια ζωής κατά μέσο
όρο 30 χρόνια, αλλά και με πολλές άγκυρες γύρω τους για να
μη φτάσουν Βολιβία. Ο Πρόεδρος και οι κάτοικοι του ενός μάς
ξεναγούν, μάς δείχνουν ακριβώς τον τρόπο κατασκευής τους,
μάς ανοίγουν τα σπίτια για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά
μας του πώς ζει ένας άνθρωπος εδώ. Αυτό το less is more είναι
η λύση, κι ας έκανες σαν να μην ήξερες περί δορυφορικών
πιάτων, ψηφιακή επικοινωνία στα νησιά κτλ κτλ.
Η επόμενη στάση θα ήταν και η διαμονή μας για σήμερα.
Ένα άλλο νησί της λίμνης, σταθερό αυτή τη φορά, το
νησάκι Amantani και οι ιθαγενείς ινδιάνοι κάτοικοί του.
Στα σπίτια των οποίων θα μέναμε, θα μάς φιλοξενούσαν,
θα μας μαγείρευαν, και το βράδυ θα έστηναν και μια
μουσική γιορτή με παραδοσιακά όργανα και φορεσιές για
χορό και τραγούδι. Μια εμπειρία που στην ουσία είναι ο
λόγος που ταξιδεύεις. Να γνωρίσεις, να συζητήσεις, να
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ζήσεις από κοντά τέτοιους ανθρώπους. Ήταν αυτά τα
χαμόγελα που έψαχνες και στο trekking παραπάνω να
βρεις. Τα αυθεντικά.
Την επόμενη μέρα, επόμενο νησί. Taquile. Στο νησί που οι
άντρες πλέκουν. Πεζοπορία με θέα τη λίμνη -γιατί ωραία
και θεαματικά τα βουνά, αλλά το υγρό στοιχείο το αγαπάμε
λίγο παραπάνω, ένα τελευταίο παραδοσιακό γεύμα κατ'
ευθείαν από τον βυθό της λίμνης, και σιγά-σιγά παίρνουμε
το καΐκι της επιστροφής και έχουμε ήδη αρχίσει να
νιώθουμε περίεργα για το τέλος του ταξιδιού που
πλησιάζει, και από τη μία θες να γυρίσεις πίσω στο
αγαπημένο σου μαξιλάρι, αλλά από την άλλη θες να
συνεχίσεις να εξερευνείς και να ανακαλύπτεις νέους
τόπους και ανθρώπους.

Τελευταία στάση. Lima, Barranco
Και το ταξίδι κλείνει όπως άρχισε. Από την πρωτεύουσα.
Και συγκεκριμένα από εκείνη τη μποέμικη, πολύχρωμη
γειτονιά της πρωτεύουσας που σε έκανε να βρεις τον λόγο
να την αγαπήσεις και αυτή, παρ' όλη τη συνολικά κακή
εντύπωση. Barranco, λοιπόν, με θέα των Ωκεακό, με τα
εντυπωσιακά graffiti στους δρόμους, με τα μπαράκια και
τα καφέ που δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις, με τους
πλανόδιους πωλητές και τις δημιουργίες του που θα σε
πείσουν να σταματήσεις -αν όχι να αγοράσεις- να
ανταλλάξεις δυο κουβέντες για τη ζωή.
Και κάπως έτσι, το ταξίδι τελειώνει γεμάτο χρώματα,
αναμνήσεις και ιστορίες 21 ημερών να διηγείσαι για μια
ζωή. Ιστορίες που άλλες τις θυμάσαι και χαμογελάς
χαρούμενα, άλλες λυπημένα, καμιά όμως δε θες να
ξεχάσεις. Γιατί όλες γίνανε εμπειρία -αυτή που κερδίζεται
μόνο έτσι και όχι στα πανεπιστήμια και τα μεταπτυχιακά
του κόσμου.

KEIMENO / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΧΙΛΗ

Γιατί άξιζε το Περού:
ανεβαίνοντας στο Pisco (5.752μ.)

Η πολυπόθητη μέρα επιτέλους είχε φτάσει. Ενθουσιασμός και εγρήγορση. Αφήσαμε την Huaraz νωρίς το πρωί με
προορισμό την αφετηρία της ανάβασης. Από το λεωφορείο χιλιάδες οι εικόνες της καθημερινής αγροτικής ζωής ενός
τόπου τόσο διαφορετικού από το δικό μας. Αισθανόμουν σαν τουρίστας που παρακολουθούσε ταινία μέσα από το γυάλινο
προστατευμένο κόσμο του. Φωτογραφίες δεν μπορούσες να τραβήξεις. Αλλά κι’ έτσι να ‘τανε, τουριστικές θα ήταν πάλι.
Με αυτές τις σκέψεις φτάσαμε στη λίμνη Tsinacontsa, τα γαλάζια νερά της οποίας, να είστε σίγουροι, αποθανατίστηκαν
από όλους, σε όλες τις στάσεις πολλάκις, με όλα τα φωτογραφικά μέσα και από όλες τις δυνατές γωνίες λήψης.
Λίγο μετά τη δεύτερη λίμνη, την Orgogontsa, παίξαμε με τα
λάμα και φάγαμε το κολατσιό μας. Φορτώθηκαν τα
πράγματα μας στα μουλάρια και επιτέλους ξεκινήσαμε την
ανάβαση. Ήταν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Υψόμετρο
3.850μ. στην κοιλάδα Cebollapampa. Διασχίσαμε αρχικά
ποταμάκια, διασταυρωθήκαμε με convoy λάμα και
γαϊδουράκια, ξαναθυμηθήκαμε τα polylepis, τα οποία
φυτρώνουν μόνο σε μεγάλα υψίπεδα και μας δίνουν το
γνωστό κινόα. Αργός ρυθμός και υπομονή. Έτσι μετά από
μερικές ώρες φτάσαμε στην πρώτη κατασκήνωση στο
πλατό των 4.600μ. πολύ κοντά στο Refugio Peru.
Τακτοποίηση, χαλάρωση, και φαγητό στη μεγάλη σκηνή
της τραπεζαρίας. Δεν είχαν όλοι την ίδια όρεξη. Λίγο
πονοκέφαλο μερικοί, άλλοι γαστρεντερικά, και κάποια
ελαφρώς αναστατωμένα στομάχια. Με το πέσιμο της
νύχτας ήρθε και το αναμενόμενο κρύο. Διάσπαρτες οι
φωτισμένες σκηνές κάτω από τον έναστρο φωτεινό
ουρανό. Δεν ήθελα να ξέρω τι θα κάναμε την επόμενη
μέρα. Μόνο να απολαύσω εκείνη τη τσουχτερή βραδιά
μακριά από τους τέσσερις τοίχους και τα καλοριφέρ.
Βουλιάξαμε στο ζεστό υπνόσακο πανέτοιμοι να
παραδοθούμε στον ύπνο.
Κατά τις 7 το πρωί μας ξύπνησαν οι φωνές από τις γύρω
σκηνές. Από τη μια δεν ήθελα να αφήσω τον αναπαυτικό
υπνόσακο. Από την άλλη ανυπομονούσα να δω το πρωινό
φως να αγγίζει τους γύρω γίγαντες, το μυθικό Huaskaran
και τις υπόλοιπες κορυφές της Cordillera Blanca. Τί
μοναδική εμπειρία να ξυπνάς από τη σκηνή στα 4600 στο
Περού με αυτή τη θέα! Δεν ήταν εικόνες σε βιβλίο ούτε καν
ψηφιακές. Βρισκόμασταν εκεί! Το πρόδιδαν όλες οι
αισθήσεις μας. Πρωινό, ανασύνταξη, μάζεμα σκηνών (με
και χωρίς μικρο-αδιαθεσίες) και αναχώρηση για το
δεύτερο camp.

Ξεκινήσαμε την προώθησή μας σε σταδιακά ανηφορική
τραβέρσα μέχρι την πρώτη ράχη. Όλα καλά. Εκεί όμως μας
περίμενε η πρώτη μας έκπληξη. Ένα κατηφορικό πέρασμα
σε απότομη σάρα από χώμα (μόνο άσπρος έβγαινε
κάποιος από κει αν έβγαινε βέβαια) το οποίο διέθετε και
ένα αρνητικό κομμάτι – έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
Ασφαλιστήκαμε με το σχοινί και στηριζόμενοι απ΄ αυτό
καταφέραμε να περάσουμε ένας-ένας με προσοχή. Μία
έκπληξη την οποία θα μπορούσε κάποιος να τη δει σαν
περιπετειούλα με αδρεναλίνη (κάτι σαν ένα roller coaster
σε λούνα-πάρκ) αλλά και σαν ένα πέρασμα με όλο το
πραγματικό του ρίσκο. Μετά από αυτό κελαηδούσαμε και
νιώθαμε σαν ήρωες. Ευχαριστούμε τους οδηγούς μας γι’
αυτό βέβαια. Απολαύσαμε την τυρκουάζ παγετωνική
λίμνη που προσπεράσαμε, και γύρω στις 4 το απόγευμα
βρεθήκαμε στο πλατό της δεύτερης κατασκήνωσης στα
4.950μ. στο moraine camp. Εδώ το κρύο ήταν πιο έντονο
και το ίδιο ήταν και η αδιαθεσία που ένιωθε το στομάχι
μου. Η μυρωδιά από το μαγειρείο και μόνο μου
προκαλούσε αποστροφή, και γνώριζα ότι δεν ήταν καλό
σύμπτωμα. Άλλοι είχαν πονοκέφαλο, εξάντληση,
στομαχικά και άλλοι δεν είχαν απολύτως τίποτα. Αυτοί
ήταν οι τυχεροί της ημέρας. Αποφάσισα να μείνω στη
σκηνή όλο το απόγευμα να δώσω στον οργανισμό μου
την ευκαιρία να συνέλθει. Οι καλοί μου άγγελοι
προσπάθησαν να βοηθήσουν, να μου φέρουν λίγο
φαγητό στη σκηνή, κάτι που να βοηθούσε αλλά το στομάχι
μου είχε την δική του πυγμή. Δεν δεχόταν τίποτα ότι και να
του ’κανα. Τα προγνωστικά ήταν ήδη δυσοίωνα και το
μόνο που ήθελα ήταν να μην σκέφτομαι και να κοιμηθώ με
την ελπίδα να ξυπνήσω καλύτερα.
Όταν ήρθε η ώρα για το πρωινό εγερτήριο στις 12 τα
μεσάνυχτα (!) το μόνο που ήξερα ήταν ότι έπρεπε να
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σηκωθώ. Σηκώθηκα λοιπόν και έκανα αυτό που ήξερα να
κάνω. Ετοιμάστηκα σαν από καιρό (όπως λέει το τραγούδι),
αλλά δεν άγγιξα τίποτα από το πρωινό τραπέζι. Μερικοί
είχαν αγωνία, άλλοι το είχαν ξανακάνει, άλλοι αισθανόταν
πιο άρρωστοι από άλλους. Ο καθένας παλεύει με τους
δικούς του δαίμονες κάθε φορά. Πονοκέφαλος,
χαλασμένο στομάχι, το υψόμετρο βγάζει στη φόρα ότι
αδυναμία μπορεί να κρύβει ο κάθε οργανισμός και η κάθε
ψυχή. Είναι πάντα μια δοκιμασία. Στις 1: 45 άρχισε η
ανάβαση σε ξερό βραχώδες πεδίο μέσα στο σκοτάδι. Η
αργή μας κίνηση το έκανε πιο εύκολο αλλά το ότι είχαμε
γύρω στις 8 ώρες ακόμα για την κορυφή τελείως
αποθαρρυντικό. Μετά από κανένα δίωρο φτάσαμε στον
παγετώνα. Σκοτάδι και κρύο. Έπρεπε να βάλουμε τα
κραμπόν και να δεθούμε στις σκοινο-συντροφιές μας. Και
αυτό το ήξερα καλά. Μηχανικές κινήσεις για μένα αλλά όχι
για όλους. Δεν αισθανόταν όλοι καλά. Και φυσικά δεν θα
ξεκινούσε κανείς αν δεν ήταν όλες οι ομάδες έτοιμες.
Μεγάλη καθυστέρηση. Κρύωνα. Αγχώθηκα. Κάποιοι ήταν
πιο έτοιμοι από άλλους, κάποιοι πιο αποθαρρημένοι, άλλοι
ενθαρρυντικοί. Μια ένταση. Μέχρι να λύσουμε τα
ζητήματα του πώς, γιατί έτσι, ναι μπορείς, μπορώ, δεν
μπορώ, τί απ’ όλα είναι σοβαρό κλπ. Ομολόγησα «δεν
μπορώ άλλο» «γιατί η καθυστέρηση;» Ξεκινήσαμε
βλέποντας μόνο τον μπροστινό μας να ανηφορίζουμε
στον παγετώνα. Όλα φαινόταν υπό έλεγχο στην αρχή. Αν
και δεν βλέπαμε πολλά. Μάλλον προσπερνούσαμε άλλες
σχοινο-συντροφιές. Μόνο μικρά φωτάκια έβλεπα.
10

Φρόντιζα να ακολουθώ το ρυθμό του οδηγού μας και να
ρίχνω μια ματιά πίσω στους σχοινο-συντρόφους μου.
«Όλα καλά;» Αν δεν έπαιρνα απάντηση μάλλον αυτό
σήμαινε. Το σκοινί δεν με τραβούσε πίσω. Πριν το
καταλάβω έσβησε ο φακός μου. Είναι δυνατόν; Ο οδηγός
με καθησύχασε. «Θα βλέπεις από τον δικό μου» αλλά
αισθάνθηκα ντροπή. Το νερό μου είχε παγώσει. Ακόμα πιο
ντροπή. Ο άλλος άγγελος μου μου έδωσε λίγο από το νερό
του. Θεϊκό νερό! Πριν το καταλάβουμε άρχισε να
ξημερώνει. Αρχίσαμε να βλέπουμε τη διαδρομή που θα
ακολουθούσαμε σε μια ατμόσφαιρα βαμμένη στο μπλε και
κρύα ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις. Ένιωθες πιο ζωντανός
από ποτέ. Ανείπωτη κούραση. Οι γάμπες έκαιγαν. Η
αναπνοή πιο δύσκολη. Κάθε ένα βήμα ήταν χίλια βήματα
μαζί. Ρώτησα πόση ώρα είχαμε ακόμα. Καλύτερα να μην
ρωτούσα. Έπρεπε να είχαμε φτάσει χθες. Η κορυφή
φαινόταν σε απόσταση αναπνοής και η απάντηση ήταν 2
ώρες.
Τί να πω! Φαντάζομαι ότι κάποια πράγματα γίνονται από
μόνα τους. Τα πόδια συνέχισαν να περπατάνε από μόνα
τους, η μέση μου να πονάει γιατί έσκυβα να καρφώνω το
πιολέ, «πάει γέρασες» «τί τα θέλεις όλα αυτά τώρα;» Έβλεπα
τις crevasse που προσπερνούσαμε και σκεφτόμουν «τί
όμορφα» αλλά «δεν σε παίρνει να κάνεις καμμιά
βλακειούλα τώρα». Μια από τις διαφορές ανάμεσα στην
ψηφιακή και στην πραγματική ζωή. «Έλεος αυτή η
ανηφόρα δεν έχει?» Ήμουν τόσο απορροφημένη στη
υπερπροσπάθεια
που
κατέβαλα
που
δεν

συνειδητοποίησα ότι οι υπόλοιπες ομάδες είχαν μείνει
πίσω, είχαν κάνει ανασύνταξη και ότι προπορευόμασταν
πιο γρήγορα. Αναρωτήθηκα τί απέγιναν οι άλλοι αλλά δεν
είχα κουράγιο να ρωτήσω ή να κάνω τίποτα άλλο. Έτσι με
πολύ επιμονή, υπομονή, δύναμη και κουράγιο φτάσαμε
όλοι στην κορυφή στα 5.752μ.
Η θέα ήταν κάτι που θα θυμάμαι στο υπόλοιπο στης ζωής
μου. Όχι γιατί έφτασα στην κορυφή. Αλλά και γι’ αυτό. Γι’
αυτό που αισθάνθηκα μέσα στο κρύο της κορυφής, χωρίς
ανάσα αλλά με το κουράγιο να το χαρώ, να χαμογελάσω
και να το μοιραστώ με τους υπολοίπους της σχοινοσυντροφιάς. Γιατί ο καιρός ήταν με το μέρος μας, γιατί
μπορέσαμε, γιατί το βουνό μας άφησε. Σύντομα έφτασαν
και οι άλλες ομάδες. Μπράβο σε όλους! Το κρύο και ο
αέρας μαινόταν ανελέητα όμως και δεν μπορούσαμε να
παραμείνουμε όσο θέλαμε. Ο οδηγός μας προέτρεψε να
ετοιμαζόμαστε για την επιστροφή. Μην ξεγελιέστε!
Καθόλου ευκαταφρόνητη. Το φως της ημέρας μας επέτρεψε
να δούμε τις crevasse που είχαμε περάσει από μια άλλη
οπτική γωνία. Το χιόνι ελάχιστα πιο μαλακό, ίσως λίγο πιο
άνετο, αλλά η κλίση δεν έδειχνε οίκτο. Ούτε ένα λάθος δεν
επιτρεπόταν. Στα πιο δύσκολα σημεία γίνονταν η
απαραίτητη ασφάλιση. Ευτυχώς για μας, αλλά «δεν θα
έπρεπε να μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό;»
Αισθανόμουν λίγο τυχερή, λίγο σαν τουρίστρια, λίγο σαν
ηρωίδα. Ο παγετώνας δέσποζε σε όλο του το μεγαλείο.
Απότομος, σκληρός, μπλε, κρύος, πονηρός, πανέμορφος,
παντοδύναμος. Σταθερά βήματα, επιμονή και υπομονή.
Ήμασταν στην κατάβαση, ναι, αλλά ακόμα αρκετά ψηλά και

απόμακρα και ακόμα σε μεγάλο υψόμετρο. Κουράστηκες δεν κουράστηκες, απελπίστηκες ή όχι, πονάνε - δεν πονάνε
τα γόνατα, το κεφάλι, με τα πόδια θα κατέβεις. Δεν έχεις
άλλες επιλογές. Ψυχή και σώμα όλα μαζί.
Όταν φτάσαμε πίσω στην κατασκήνωση, έκανα μια βουτιά
στη σκηνή χάνοντας το χρόνο και τον τόπο. Όταν συνέλθω
θα το ευχαριστηθώ περισσότερο σκέφτηκα. Τώρα προέχει
να συνέλθω. Σε λίγο άκουσα και την Αλεξάνδρα. Βούτηξε
κι’ αυτή στη σκηνή δίπλα μου με τις μπότες (ποιες μπότες
μου λες τώρα;) και ...χαθήκαμε στον ύπνο. Μας σήκωσαν
με το ζόρι να συνεχίσουμε την κατάβαση στην επόμενη
κατασκήνωση.
Δεν μας έφταναν όλα, είχαμε να ανεβούμε και την
περίφημη χωματοσάρα, η οποία, ότι ψυχολογία και
δυνάμεις να είχες, παρέμενε δύσκολη. Μας φώναζε, όπως
και άλλα του βουνού, «μην υποτιμάτε ποτέ το βουνό».
Τα υπόλοιπα πήραν το δρόμο τους. Ξανά μια υπέροχη
βραδιά στην κατασκήνωση των 4.600μ. Ενθουσιασμός,
κούραση, φωτογραφίες, και την επομένη η τελική
κατάβαση μέσα από τα Polylepis στο χώρο μεταφόρτωσης
κατά το μεσημεράκι. Το ίδιο απόγευμα στις 5:30
βρισκόμασταν πίσω στη Huaraz. Το ταξίδι μας θα
συνεχιζόταν αλλά το κεφάλαιο βουνού είχε κλείσει κιόλας.
Γιατί άξιζε το Περού; Γιατί θύμισε ότι είμαστε ακόμα
ζωντανοί, άλλοτε με πονεμένο στομάχι, βαριά κουρασμένα
πόδια, όνειρα, απογοήτευση, αισιοδοξία, πείσμα, φόβο, τα
γαλάζια νερά της λίμνης στα 4.800μ., το κρύο του παγετώνα,
το φως του φακού κατά την ανάβαση, η ίδια μας η αναπνοή.
Γιατί βρεθήκαμε εκεί και τα ζήσαμε όλα.

KEIMENO: ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ
Ξέρω σύντροφοι, το όνειρο της
ζωής σας είναι να πάτε στο Περού.
Δεν σας αδικώ. Κι εμένα ήταν.
Δεν θα πω πολλά. Δέκα πράγματα
μόνο για να σας προειδοποιήσω κυρίως γιατί κανείς δεν φρόντισε
να προειδοποιήσει
εμένα.
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ΚΙΝΗΤΡΑ και ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ...
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) αγωνιστικές διοργανώσεις
κατά τη διάρκεια του έτους. Ο Σύλλογος επιδοτεί με το ποσό των 150 ευρώ τον κάθε

ράβο!
π
Μ

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
0,08€/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 0,08€/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.

KEIMENO / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ

όλο το νησί ένα
Νίσυρος ηφαίστειο
στα
πόδια σου

(διαβάζεται κατά προτίμηση παρέα
με παγωμένη σουμάδα)

Τ

ελευταίες στιγμές καλοκαιριού,
με τον ΕΠΟΣ Φυλής, λίγο πριν
να ξεκινήσουν τα σχολεία, με
την αγωνία της πρόσληψης να δίνει
τη θέση της στην έξαψη της
εξερεύνησης και του ταξιδιού.
Νίσυρος ο φετινός προορισμός και
επίτηδες περιμέναμε λίγες ημέρες,
πριν να γράψουμε αυτές τις
γραμμές, για να νιώσουμε τη γεύση
που άφησε στις αναμνήσεις μας.
Σε άλλα μέρη κοιτάς τον ορίζοντα,
αγναντεύεις τη θέα, χαζεύεις τη φύση. Στην Νίσυρο
στρέφεις το βλέμμα σου στη γη, στο έδαφος που πατάς,
στα πετρώματα που σε περιτριγυρίζουν. Η ιδιαιτερότητα
του νησιού είναι πως δεν είναι ουσιαστικά νησί, παρά ένα
γιγαντιαίο ηφαίστειο, με την καλδέρα της, τους κρατήρες,
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το ηφαιστειογενές έδαφος και τα
ηφαιστειογενή βουνά της. Και για
όσα δε βρήκαμε στην Νίσυρο, αυτή
η μοναδικότητά της την καθιστά
μέρος που αξίζει να επισκεφτείς.
Μείναμε στο Μανδράκι, το λιμάνι και
τη Χώρα του νησιού, με τα γραφικά
σοκάκια του και τα βοτσαλωτά
καλλιτεχνήματα. Καφετέριες και
μαγαζάκια δίπλα στη θάλασσα, το
ενετικό κάστρο με το μοναστήρι της
Παναγίας της Σπηλιανής να δεσπόζει
επάνω στο βράχο, την πλατεία της Ηλικιωμένης
με τα εστιατόρια και τον ίσκιο των δέντρων της. Ο οικισμός
απλώνεται σε μεγάλη έκταση και αξίζει να χαθεί κάποιος
στα στενά του, για να ανακαλύψει μικρές πινελιές
καθημερινής ομορφιάς.

Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό μουσείο στο Μανδράκι, για
να έχετε εικόνα της ιστορίας του νησιού, καθώς και της
γραφειοκρατίας που είχαν να αντιμετωπίσουν οι
εμπνευστές του, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του το 2006,
ύστερα από 50 έτη προσπαθειών. Στη διαδρομή μας προς
το μοναστήρι συναντήσαμε το Λαογραφικό Μουσείο (με
ελεύθερη είσοδο), δύο όροφοι γεμάτοι με παραδοσιακά
αντικείμενα, που μπορείτε να αφιερώσετε λίγα λεπτά του
χρόνου σας. Στο μοναστήρι η είσοδος είναι δωρεάν για
τους Έλληνες (χρέωση 2 ευρώ για τους ξένους) και η θέα
της Χώρας εντυπωσιακή.
Η κοντινότερη παραλία στο Μανδράκι είναι οι Χοχλάκοι με
τα μεγάλα, λεία βότσαλα και τις λιγοστές ομπρέλες της.
Άγριο τοπίο, όπως και τα περισσότερα του νησιού.
Το απόγευμα της πρώτης ημέρας ανηφορίσαμε, βγαίνοντας
από το Μανδράκι, για το Παλαιόκαστρο, την Ακρόπολη της
αρχαίας πόλης της Νισύρου, με μία από τις καλύτερα
σωζόμενες οχυρώσεις του ελλαδικού χώρου. Από το σημείο
απολαύσαμε τη θέα του Μανδρακίου από την μία πλευρά
και εκείνη των γειτονικών νησιών και νησίδων (Γυαλί και
Στρογγυλή) και του απέραντου γαλάζιου από την άλλη, στις
αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος.
Δύο τα μονοπάτια που διανύσαμε και οι διαδρομές που
κάναμε στις ημέρες που ακολούθησαν. Στο πρώτο

ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς από το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας σε ανηφορικό μονοπάτι με χαμηλή βλάστηση. Λίγο
πριν την κορυφή, διασχίσαμε δάσος με πουρνάρια, για να
φτάσουμε στον "κρεμαστό κήπο" του Διαβάτη, μία συστάδα
δέντρων, περιτριγυρισμένων από ψηλό μαντρότοιχο και το
εκκλησάκι της Παναγιάς της Διαβατιανής (Γαλακτοτροφούσας) ανάμεσά τους. 60 μέτρα μας χώριζαν από την
κορυφή του μονοπατιού και της Νισύρου (698 μ.), με το
ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, το συνοδευτικό λουκουμάκι
των συνοδοιπόρων και το απέραντο γαλάζιο να μας
περιβάλλουν. Γυαλί, Κως, Αστυπάλαια κάποια από τα νησιά
που αντικρίσαμε, πριν να ξεκινήσουμε για την κάθοδο.
Κατηφορίζοντας περάσαμε μέσα από το οροπέδιο του
Νύφιου, για να συναντήσουμε ερειπωμένο μοναστηριακό
συγκρότημα και να επισκεφτούμε το λαξευμένο σπήλαιο,
που σήμερα φιλοξενεί την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Καλυβίτη. Συνεχίσαμε την κάθοδό μας προς το Λακκί, με τα
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δέντρα σταδιακά να αραιώνουν, την κλίση να μειώνεται, το
γκριζοκίτρινο χρώμα να αρχίζει να κυριαρχεί. Η καντίνα
λίγο πριν τους κρατήρες, μάννα εξ ουρανού. Φτάσαμε !
Βλέποντας τον Στέφανο, τον μεγαλύτερο υδροθερμικό
κρατήρα του κόσμου από ψηλά, συνειδητοποιείς πως άξιζε
τον κόπο το ταξίδι σου μόνο για αυτή τη στιγμή. Μοναδική
εμπειρία, με την κάψα του ηφαιστείου και τη σκόνη να σε
διαπερνούν, κατηφορίζοντας προς τον πυθμένα του. Η
μυρωδιά οριακά υποφερτή, τα κιτρινωπά κρύσταλλα θείου,
που "ξεφυσούν" καυτό αέριο, αντικείμενο θαυμασμού. Σκιές
ανθρώπων που χάνονται σε γκρίζο φόντο, πριν να
αφήσουμε τον "Στέφανο" για να βρεθούμε σε λίγα λεπτά
στον Μεγάλο και τον Μικρό Πολυβώτη, ακόμη δύο κρατήρες
του ηφαιστείου, που πήραν το όνομά τους από τον Γίγαντα,
που έγινε η αιτία της δημιουργίας της Νισύρου, χάρη στο
κομμάτι γης που ξερίζωσε ο Ποσειδώνας από την Κω για να
του το εκσφενδονίσει, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.
Έχοντας ανοίξει η όρεξη με τα όσα είδαμε κάποιοι
συνεχίσαμε από το χωριό Εμπορειό, με τα μισογκρεμισμένα
σπίτια του, τη φυσική σάουνα σε σπηλιά και το καλύτερο
εστιατόριο του νησιού, για τον παραθαλάσσιο οικισμό
Πάλοι, μέσα από λιγότερο καθαρό μονοπάτι, υπό σκιά στο
μεγαλύτερο μέρος του, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Στο
τέρμα της διαδρομής είδαμε τα Ρωμαϊκά Λουτρά, την
παραλία και τις ψαροταβέρνες της περιοχής.
Στη δεύτερη διαδρομή, εκείνη της τρίτης ημέρας,
επανήλθαμε στο σημείο αναφοράς του νησιού, ξεκινώντας
από το Λακκί για να ανηφορίσουμε προς τα Νικιά, ένα από
τα ομορφότερα χωριά της χώρας μας, έχοντας συνεχώς τον
κρατήρα του Στεφάνου στο οπτικό μας πεδίο, κρατήρα που
γινόταν όλο και μικρότερος.
Στους πρόποδες του χωριού, έχοντας "μεθύσει" από την
μαγευτική θέα, ερείπια του παλαιού οικισμού, "ορεκτικό"
των όσων θα ακολουθούσαν. Τα Νικιά είναι ένα κόσμημα.
Όλα τα γραφικά δρομάκια του οδηγούν στην Πόρτα, την
κεντρική πλατεία του χωριού, με τις λευκές ομπρέλες της και
ένα εκπληκτικό βοτσαλωτό στο κέντρο της. Χτισμένα στο
χείλος της καλντέρας, προσφέρουν τη συγκλονιστικότερη
ίσως θέα στους κρατήρες του ηφαιστείου. Αξίζει να
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επισκεφτείτε το Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου για να
μάθετε το πώς δημιουργήθηκε το νησί στις χιλιετίες που
προηγήθηκαν και να ενημερωθείτε για χαρακτηριστικά
σημεία του και γενικότερα για τα ίδια τα ηφαίστεια.
Αποχαιρετώντας τα Νικιά κινηθήκαμε σε λιγότερο ομαλό
μονοπάτι, σε χώμα και πέτρα, με αρκετά κομμάτια της
διαδρομής υπό σκιά, έχοντας ως τελικό προορισμό την
καλύτερη παραλία του νησιού, την Παχιά Άμμο. Λίγο πριν
να ξεκινήσει η κατάβαση για την παραλία, σύντομη στάση
στην Ιερά Μονή Παναγίας Κυράς. Η αίσθηση του
βυθιζόμενου παπουτσιού στο αμμώδες έδαφος, στο
κατέβασμα, μοναδική, όπως και το γαλάζιο που
πλημμύρισε το βλέμμα μας ανηφορίζοντας τον τελευταίο
αμμόλοφο. Ανάμεσα στα γυμνά σώματα με την κολλημένη
χονδρόκοκκη, σκούρα άμμο, μία λιβελούλα, η πιο
απρόσμενη παρέα. Ακολουθώντας το μονοπάτι για τη
γειτονική παραλία Λιες, νιώθεις τα ίχνη χιλιετιών του
πελώριου βράχου, που υψώνεται κάθετα στη θάλασσα, να
δείχνουν ειρωνικά προς το ματαιόδοξο εγώ σου.
Την τελευταία μέρα επισκεφτήκαμε με καραβάκι το
γειτονικό Γυαλί, με το ορυχείο ελαφρόπετρας, που
αποτελεί και την κυριότερη πηγή εσόδων του Δήμου
Νισύρου. Η αμμώδης παραλία και τα καταγάλανα νερά του
μας έδωσαν την ψευδαίσθηση της ευφορίας σε σχέση με
την παραλία του Αγίου Αντωνίου, που θα ακολουθούσε.
Γαλαζοπράσινα νερά ενός μικροσκοπικού κολπίσκου μίας
εξίσου μικροσκοπικής νησίδας, έχοντας στην κορυφή της
το ομώνυμο εκκλησάκι και στην αμμουδιά ένα μεγάλο
δέντρο, η σκιά του οποίου φάνταζε ως όαση στο
αναψοκοκκινισμένο δέρμα μας.
Τελικά η Νίσυρος ήταν αυτό που δεν είναι τα τουριστικά
ελληνικά νησιά. Τα πρωινά που δε φάγαμε, η γρήγορη
εξυπηρέτηση που δε βρήκαμε, τα γεύματα που δε γευτήκαμε,
τα λουτρά που θα μπορούσαν να υπάρχουν και δεν
υπήρξανε, οι παραλίες που δε βουτήξαμε και τα ξενοδοχεία
που δεν ξαποστάσαμε. Όταν ζεις σε ένα ηφαίστειο, δε θες
περισσότερη ένταση. Μένεις στα άκρως απαραίτητα. Άγριο,
μοναδικό τοπίο, ρυθμοί ζωής που ηρεμούν, παρθένο μέρος,
που υπάρχει τόσο όσο χρειάζεται για να ξεχωρίζει.

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

Μη µένεις θεατής…

...γίνε

εθελοντής

πυροφύλακας!
Ένα βράδυ στο πυροφυλάκειο της Φυλής δεν είναι ένα «χαµένο»
βράδυ, αλλά ένα βράδυ πολύτιµο για τη διατήρηση της Πάρνηθας.
Κάθε χρόνο ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική
και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας, οργανώνει
βάρδιες πυροφύλαξης κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
(1/5-31/10/19) από το Πυροφυλάκειο του Βουνού Φυλής (920 µ.
υψόµετρο) στην Δυτική Πάρνηθα. Στο πυροφυλάκειο, το οποίο
απέχει από τη Φυλή, σε άσφαλτο δρόµο 10 χλµ. και σε χωµατόδροµο
3 χλµ., φτάνει κανείς οδικώς µε το όχηµα 4χ4 του Συλλόγου, χωρίς
επιβάρυνση καυσίµων. Οι εθελοντές πυροφύλακες αναλαµβάνουν
βάρδιες φύλαξης από τις 19:30 έως και τις 24:00, καθ’ όλη την
αντιπυρική περίοδο, δηλώνοντας στο Σύλλογο ποιά ή ποιές
ηµεροµηνίες επιθυµούν να κάνουν πυροφύλαξη ανά µήνα. Στους
εθελοντές της κάθε βάρδιας, ο Σύλλογος παρέχει τον απαραίτητο
εξοπλισµό, όπως κιάλια, φακό, χάρτη της περιοχής κλπ. Υποχρέωση
του κάθε εθελοντή είναι να ειδοποιήσει έγκαιρα την Πυροσβεστική,
καλώντας τον αριθµό 199, σε περίπτωση που αντιληφθεί εστία
φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή. Ζητάµε την ενεργό συµµετοχή σας
έτσι ώστε να διαφυλάξουµε και να διασώσουµε το µεγαλύτερο
πνεύµονα πράσινου της Αττικής, την Πάρνηθα. Με απλές διαδικασίες
και εύκολη πρόσβαση, µπορείτε να κάνετε πράξη την ευαισθησία σας
για το περιβάλλον, συµβάλλοντας στη διατήρηση του Εθνικού
δρυµού.
O Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής 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.

Μάθετε περισσότερα στο: www.eposfilis.gr, επικοινωνία:
eposfilis@gmail.com / Πληροφορίες και δηλώσεις
συµµετοχής στην Έφορο Πυροφύλαξης & Εθελοντισµού:
Κρίνα Αναγνωστοπούλου, Τηλ.: 6973 685709
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΓΩ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

Φολέγανδρος

Εθελοντικός καθαρισμός μονοπατιών Ιούλιος 2018
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…ακολουθούν μόνο λίγες από τις σκέψεις της Μαριγώς Μελίσσα,
όταν μαγεμένη, άφησε πίσω της την Φολέγανδρο.

Ήταν η πρώτη φορά μαζί μας. Ήταν η πρώτη φορά «εθελοντικά»…

Δεν είχε ανοίξει τη βαλίτσα. Όχι.
Νόμιζε πως έτσι, θά ΄μεναν περισσά ζωντανές οι στιγμές, πριν γίνουν αναμνήσεις.
Η βαλίτσα δεν ήταν ανάγκη να ανοίξει. Ούτε τα ρούχα να πλυθούν. Ούτε οι κάλτσες, μήτε οι πετσέτες, μήτε τα σκονισμένα
παντελόνια, κι ας μέναν έτσι κι οι ιδρωμένες της μπλούζες. Όλα εκεί μέσα. Να ζουν ακόμα σε ένα άλλο παρόν. Κι όντως λειτουργούσε. Το βράδυ άκουσε μέσα εκεί κλεισμένο να φυσά, εκείνο το δροσερό βραδινό αεράκι.
Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε μόνη.
Κανείς μέσα στο δωμάτιο, παρά μόνο ο σκύλος.
Έψαχνε για χαμόγελο. Σκοτεινιά. Τα παντζούρια κλεισμένα.
Όταν ξυπνούσε στη μεγάλη σάλα του πολιτιστικού χώρου ξημερώματα, λυγίζοντας το κεφάλι έψαχνε βλέμμα. Κάποιος
θα περνούσε. Κάποιος που είχε καταφέρει να σηκωθεί και με τις πυζαμούλες του τον έβλεπε να πηγαίνει να πλυθεί. Ναι,
το ίδιο θα κάνω, έλεγε και σηκωνόταν μεμιάς! Οι κινήσεις απλές, συγκεκριμένες και όσο προχωρούσαν οι μέρες, πλέον
γινόντουσαν χρονομετρημένες. Ήθελε μόνο ένα τέταρτο: Πλύσιμο, ντύσιμο, καφές, φρούτα, τσάντα κομπλέ. Έτοιμη να
πάει να διαλέξει μια τσάπα. Σα μελίσσι τ΄ανθρώπινο βουητό, ετοιμάζονταν όλοι μαζί. Ο καθένας ήξερε τι να κάνει,
ούτως ώστε το πούλμαν και τα αγροτικά, να φύγουν στην ώρα τους. Σήμερα δεν της έφτασε ούτε μισή ώρα…
Ετοιμάστηκε για τη δουλειά. Τη παλιά της δουλειά.
Ένα υφασμάτινο παντελόνι πέρασε από τα πόδια και δέθηκε στη μέση. Η άνεση που έκλεισε το κουμπί, ήταν θαυμαστή και αυτό σήμαινε πως είχαν χαθεί κάποιοι πόντοι στην …τσαποθεραπεία. Έψαχνε κάπου τις γόβες της.
Γόβες; Αν είναι δυνατόν! Κάπου έπεσε το μάτι της στα κορδονάκια από το μαγιώ. Όχι δεν θα το έπαιρνε μαζί της.
Τη θέση του πήραν χαρτούρες μέσα στο κυριλέ τσαντικό.
Έκανε πως δεν συμβαίνει τίποτα. Πως δεν την πείραζε αυτή η αρχή για το
πρωί της. Στο καθρέφτη όμως, της ξέφυγε ένα παιδικό χαμόγελο…. Πού
πάς τώρα; Πού ήσουν χθες; Πού είναι οι άλλοι; Πώς θα ξυπνήσουν εκείνοι;
Στο ΜΕΤΡΟ ο κόσμος είχε το γνώριμο ρομποτικό ρυθμό του. Εκείνη, όμως, περπατούσε αργά. Είχε αποκτήσει μια νησιωτική ηρεμία. Έμεινε πίσω. Δεν έβλεπε
μονάχα, μα κοιτούσε. Κοιτούσε. Τους άφησε να φύγουν όλοι μπροστά. Όπως
άφηνε μπροστά, να παίρνει στο πρόσωπό της, ο αγέρας τσουλούφια, όταν ανέβαιναν στη Παναγιά. Έτσι τους άφησε να φύγουν αβίαστα κι αυτοί μπροστά.
Όταν άδειασε η κυλιόμενη σκάλα, προχώρησε. Στις άκρες των ματιών της, είχε
κρατήσει αρκετό απέραντο για να μην εγκλωβιστεί σε αυτό το βαγόνι…
Κρατιόταν από το στύλο του τρένου κι ένιωθε τους ρόζους από τη τσάπα.
Τσάπινγκ: Δεν το είχε κάνει ποτέ ξανά και τελικά, δεν ήταν ανέφικτα δύσκολο. Βγαίνοντας από το μετρό, κατσούφιασαν τα
φρύδια, δυσανασχέτησαν στον ήλιο και έκαναν στη ματιά της σκιά. Αναρωτήθηκε πως δούλευαν στο λιοπύρι τόσες ώρες
χωρίς σκιά. Πώς πείθεται ο κόσμος; Πώς δουλεύει η παρέα; Τραγούδια, ατάκες, αστεία και μια συνεχή πεποίθηση πως όλοι
κάνουν ό,τι μπορούν, σε ωθούσε πιο πέρα. Θα βγεί το μονοπάτι στη θάλασσα. Και θα το έχουμε κάνει μαζί.
Μπαίνοντας στο γραφείο, δεν είχε τίποτα να πει σε κανέναν.
Σαν να της είχαν πει χθες βράδυ στο πλοίο, να κρατήσει μυστικό. Αρκέστηκε σε μια καλημέρα.
Όταν κάποιος, τόσα έχει νιώσει κι έχει δει, δεν βρίσκονται λόγια να τα πει.
Γιατί έδωσε τόση σημασία στα πράγματα; Δεν έδωσε. Είχαν. Είχαν αυτή που όλοι είχαν δώσει.
Κρατούσε επίτηδες το κεφάλι χαμηλά. Κατάματα δεν κοίταζε κανέναν. Δεν ήθελε να μοιραστεί καμιά ματιά, φοβόταν
μήπως ξέφευγαν πουλιά και τους έλεγαν την αλήθεια: Είχε περάσει υπέροχα.
Είχε ξεκλειδώσει τους κόμπους της.
Καθάρισε με τα μονοπάτια, κι εκείνη.
Ξερίζωσε η τσάπα της, σκέψεις χαζές, φοβίες παλιές.
Ξέρανε, περπατώντας στον ήλιο, μουχλιασμένες ιδέες.
Βουτούσε βαθιά στα νερά, μέχρι να πνίξει, στιγμές που την πίκραναν, βάφοντας μπλε τα μαλλιά της. Δεν άκουγε τίποτα μέσα στο νερό. Τα μάτια της όριζαν το γαλάζιο. Πότισε αλάτι το σώμα της - λαχτάρισε τις δροσιές του νερού - νερό
περνούσε στο δέρμα της.
Στις φυλλωσιές της μπουκαμβίλιας έκρυβε τη σκιά της. Φώλιαζε σα πουλί, στα πεζούλια, πίνοντας αργά το
καφέ της. Δε βιαζόταν. Γελούσε. Κοιτούσε κατάματα σα παιδί τους γύρω της. Τους μετρούσε. Τους ζούσε.
Και τα βράδια.
Τα βράδια υπήρχαν για ν΄ αφήνεται... Κάθε καλοκαιρινή βραδιά, είναι μια ολόκληρη μέρα.
Όταν κλείναν τα φώτα στη πλατεία, άνοιγαν τα δικά της.
Ξεχάστηκε. Γέλασε. Δεν υπήρχε μονάχα, μα και ζούσε.
Είχε πατήσει το rec. Μια εμπειρία ζωής αποκτούσε.
Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά.... που μου είστε ξεχωριστή μυρωδιά, ένα φως, λουλούδι.
«Τσάπινγκ»? Δεν το είχε κάνει ποτέ ξανά….
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Διοργανωτής: Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, www.eposfilis,gr
Με την υποστήριξη του Δήμου Φυλής
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης
Προσκεκλημένοι μας φέτος οι:

Nicholas Favresse, ο Steve McClure & ο Mumin Karabas
Κατά τη διάρκεια του διήμερου, το κανάλι περιπέτειας Epic Tv με τους
Matthew Groom & Hugo Pilcher θα καλύψει το Φεστιβάλ και τις
δραστηριότητές του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/19
ΩΡΑ

10:00 - 18:00

ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

XΩΡΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γνωριµία µε την αναρρίχηση για νέους και αρχαρίους
Ελεύθερη αναρρίχηση, παρουσία εκπαιδευτών
Έµπειροι εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α., µε επικεφαλής το
κ.Γιώργο Βουτυρόπουλο, µε τον ανάλογο αναρριχητικό
εξοπλισµό που θα διατεθεί (µποντριέ, κράνη, σχοινιά κλπ.),
θα καθοδηγούν τους νέους και οποιον επιθυµεί να
γνωρίσει στην πράξη την αναρρίχηση βράχου και να
σκαρφαλώσει.
Για τους κάτω των 18 ετών που επιθυµούν να
σκαρφαλώσουν, θα υπάρξει η προβλεπόµενη διαδικασία,
εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Πεδία
αρχαρίων στο
Πλάτωσι, στην
είσοδο της
Φυλής

Ελεύθερη αναρρίχηση στα 26 αναρριχητικά πεδία
της Φυλής.

(Αναλυτικό πρόγραµµα όσων ασφαλίζουν αρχαρίους θα
ανακοινωθεί αργότερα)
Απαραίτητη η εγγραφή στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Πλατεία
παλιού Δηµαρχείου Χασιάς) για συµµετοχή στις
κληρώσεις δώρων από τους χορηγούς.

Αναρριχητικός µαραθώνιος
Ανοιχτός διαγωνισµός αντοχής σχοινοσυντροφιάς
κατηγοριών: α. γυναικεία, β. ανδρική, γ. µεικτή
σε κατηγορίες µε βάση τη βαθµολογία:
1. έως 6c
2. 7a και άνω
Έπαθλα ανά κατηγορία
Υπεύθυνοι αποτελεσµάτων:
Απαραίτητη η παραλαβή από τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
στην Πλατεία παλιού Δηµαρχείου Χασιάς των
εντύπων συµµετοχής στο Μαραθώνιο.
Με την εγγραφή δίνονται αναµνηστικά δώρα.
Τα αποτελέσµατα του Μαραθωνίου, οι βραβεύσεις
και τα δώρα των χορηγών θα δοθούν στην
αίθουσα παλιού Δηµαρχείου Χασιάς ώρα 20:00
Ο Nicholas Favresse, ο Steve McClure και ο Mumin
Karabas σκαρφαλώνουν σε διαδροµές της Σπηλιάς
«Πλάτωσι»

16:00

XΩΡΟΣ

Αναρριχητικά
Πεδία:
Έπος, Μικρή
Βαράσοβα,
Πηγή Αβράµη,
Πλάτωσι
Σπηλιά, Πάνω
Αλογόπετρα

Σπηλιά
«Πλάτωσι»

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
07:30

Πάρνηθα: Canyoning στο φαράγγι της Γκούρας. Κατάβαση σε διαδροµή που έχει αποτελέσει πεδίο εξερεύνησης για ορειβάτες και λάτρεις της φύσης
υπό την καθοδήγηση του καταστήµατος CDC σε συνεργασία µε την Adventure Club. Το φαράγγι διαθέτει τρεχούµενο νερό την άνοιξη.
Έχει διαδοχικά φυσικά ραπέλ και προσφέρεται για άλµατα. Διάρκεια 6-7 ώρες. Δηλώσεις συµµετοχής στα τηλέφωνα του Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (210-2411148).
Ανάλογα τις συµµετοχές η δραστηριότητα θα επαναληφθεί την Κυριακή την ίδια ώρα.
Συνάντηση στη Γραµµατεία του Φεστιβάλ (Πλατεία παλιού Δηµαρχείου Χασιάς). (Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού).

Φαράγγι Γκούρας

08:00

Πεζοπορία στην Πάρνηθα: Εύκολη διαδροµή: χωµατόδροµος- Μονή Ντάρδιζας - Σκήτη Αγ.Αντωνίου - Αγ.Γιώργης Κεραµίδι - Άγιος Κυπριανός (κυκλική
διαδροµή) Ω.Π.: 4.30-5, Υ.Δ.: 450, Β.Δ.: 1 Δύσκολη διαδροµή: Κοινή διαδροµή µέχρι τον Άη Γιώργη Κεραµιδίου. Στη συνέχεια πορεία συνεχίζεται στο
υπέροχο ελατοδάσος στα Κούµπουλα - Κιάφα Πίνη - Κιάφα Ηλιού - Μεγάλο Χωράφι - Άγιος Κυπριανός (κυκλική πορεία) Ω.Π.: 5.30-6, Υ.Δ.: 550, Β.Δ.: 1+
Συντονιστές: Χρυσούλα Γούτσου & Νίκος Μητρόπουλος. Απαραίτητες οι κρατήσεις θέσεων στο 210-2411148

Δάσος της
Δυτ.Πάρνηθας

09:00

Via Ferrata «Άρµα» Δυτικής Πάρνηθας: Διάρκεια δραστηριότητας 3 ώρες. Συνάντηση στη Γραµµατεία του Φεστιβάλ (Πλατεία παλιού Δηµαρχείου Χασιάς).
Σεµινάριο εκπαίδευσης στις τεχνικές της via ferrata σε µέρος της διαδροµής Άρµα Δυτικής Πάρνηθας στις όχθες του φαραγγιού της Γκούρας από το κατάστηµά
CDC µε εκπαιδευτή τον Νίκο Μητσάκη. Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων. Σε περίπτωση πολλών συµµετοχών το εκπαιδευτικό σεµινάριο θα επαναληφθεί
ώρα 13:00. Δηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο του ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ (210-2411148). Απαραίτητος ατοµικός εξοπλισµός: κράνος, µπωντριέ, καραµπίνερ
ασφαλείας, 4 ιµάντες, σύστηµα απορρόφησης. (Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού)

09:00-11:00

Παιδική πεζοπορία στην Πάρνηθα: Δρόµοι του νερού: Υδραύλακας της Γιαννούλας - Ρέµα Γκούρας ή Κελάδωνας ποταµός. Παιχνίδι και ξενάγηση για τα
λουλούδια και τα φυτά. Πεζοπορία για παιδιά από 7 µέχρι 12 ετών. Συντονιστές: Γρηγόρης Γρηγοράκης & Κρίνα Αναγνωστοπούλου.

10:00-16:00

Slackline, Ιµάντες διασκέδασης. Δωρεάν µαθήµατα από την οµάδα της Hybrid slacklines για µικρούς και µεγάλους µε πλουσια δώρα και διαγωνισµούς.
Σας περιµένουν όλους να γνωρίσετε την τέχνη της ακροβασίας σε ελαστικό ιµάντα!

Πλάτωσι
(αρχαρίων)

10:00-16:00

Higline από τον Κυριάκο Κυριακάκη, σε εντυπωσιακή τοποθεσία πάνω από το «Πλάτωσι».
Μπορούν να απολαύσουν όλοι το θέαµα. Μπορούν να συµµετέχουν µόνο οι έµπειροι…

Πλάτωσι
(αρχαρίων)

13:00-14:30

Μάθηµα Alignment Yoga µε τον Βαγγέλη Κανάρη.

Δάσος κάτω από τη
Μικρή Βαράσοβα

19:30

Επίσηµη Έναρξη • Χαιρετισµός Δηµάρχου Φυλής • Χαιρετισµός από τον Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής •!Χαιρετισµός Προέδρου της Ε.Ο.Ο.Α.

20:00-21:30

Οι Steve McClure, Nicholas Favresse και Mumin Karabas απαντούν σε ερωτήσεις και συζητούν µε το EpicTV και άλλα ΜΜΕ, µε το κοινό, µε µικρούς και
µεγάλους αθλητές. Συντονίζει ο Γιώργος Βουτυρόπουλος. Βραβεύσεις των νικητών του Μαραθωνίου αναρρίχησης.

21:30

Πάρτι και Νυχτερινή αναρρίχηση σε φωτισµένο αναρριχητικό πεδίο, κοντά στους ξένους φιλοξενούµενούς µας.
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Φαράγγι Γκούρας

Αίθουσα παλιού
Δηµαρχείου
Χασιάς
Πεδίο: Πλάτωσι
(σπηλιά)

H αφετηρία για τις
δραστηριότητες των
πεζοποριών, Via
Ferrata και canyoning,
είναι στην Πλατεία
παλιού Δημαρχείου
«Ν.Λιάκος» της Χασιάς
με παράλληλη δήλωση συμμετοχής στο
φεστιβάλ και παραλαβή αναμνηστικών –
ενημερωτικών δώρων
και κατόπιν μετακίνηση στις αφετηρίες.

Όλοι όσοι συμμετέχουν και
σκαρφαλώνουν κατά το διήμερο
13-14/4/2019 αποδέχονται
απαραίτητα ότι: «ο κάθε
αναρριχητής σκαρφαλώνει
αποκλειστικά με δική του ευθύνη
και είναι απόλυτα υπεύθυνος για
τους χειρισμούς του,
αναλαμβάνοντας την ατομική
ευθύνη των πράξεών του.
Οι παρόντες εκπαιδευτές και
μέλη του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής έχουν
αποκλειστικά συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό ρόλο». Η χρήση
κράνους είναι υποχρεωτική για
την αναρρίχηση στα πλαίσια του
Φεστιβάλ.

Καθ’όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στους χώρους γύρω από τα αναρριχητικά πεδία, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, όπως γιόγκα, πεζοπορίες για μικρούς και μεγάλους, via ferrata, canyoning, slackline,
highline κτλ. με την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών, που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ ως χορηγοί. Οι αφετηρίες ή ο
τόπος δραστηριότητας αναφέρονται στο πρόγραμμα. Καθ’όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στο Δημαρχείο του Δήμου Φυλής θα
φιλοξενείται η έκθεση φωτογραφίας από το αρχειακό υλικό της Ε.Ο.Ο.Α: «Ιστορία της ελληνικής αναρρίχησης: Γιώργος Μιχαηλίδης,
Κατερίνα Γκέκα, οι πρώτοι δάσκαλοι» • Αίθουσα Παλαιού Δημαρχείου Φυλής (Πλατεία Δημαρχείου). Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν
με την αμέριστη συμπαράσταση Εκπαιδευτών, Βοηθών Εκπαιδευτών και αναγνωρισμένων αναρριχητών, οι οποίοι θα βοηθήσουν
εθελοντικά: Εκπαιδευτές, Βοηθοί εκπαιδευτές: Γιώργος Βουτυρόπουλος, Άκης Καραπετάκος, Διονύσης Στραβογένης, Μανώλης
Φουνδουλάκης, Βαγγέλης Κανάρης, (τα υπόλοιπα ονόματα θα ανακοινωθούν στην σελίδα μας στο facebook σύντομα) Οργανωτικοί
Υπεύθυνοι: Διονύσης Βασιλόπουλος και ομάδα από τους: Θάνος Μπακογιάννης, Άγγελος Μπαγάκης, Λήδα Χωριανοπούλου, Γιώτα
Μπατσούλη, Αγγέλα Φέτση, Νάνσυ Λαγγουρέτου, Στέλιος Δελής, Ζωή Παπαευθυμίου, Βαγγέλης Κανάρης κλπ.
Γραμματεία: Πλατεία παλιού Δημαρχείου Χασιάς «Ν.Λιάκος» / Κεντρικός χώρος εκδηλώσεων: Αίθουσα εκδηλώσεων παλιού
Δημαρχείου Χασιάς.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα παρευρίσκονται: Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού (με κινητό ιατρείο) για την κάλυψη της
εκδήλωσης, ομάδα εκπαιδευτών διασωστών της Ε.Ο.Ο.Α., κλιμάκιο της Ελληνικής Ε.Ο.Δ. Αττικής κλπ.
Χώρος φιλοξενίας αναρριχητών εκτός Αττικής: Θα υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης αναρριχητών εκτός Αττικής σε σκηνές σε διαμορφωμένο χώρο κοντά στα βράχια της Τροκάνεζας
Χορηγοί 2019: Στην εκδήλωση δώρα και έπαθλα στους αναρριχητές και στους συμμετέχοντες οι οποίοι θα περάσουν απαραίτητα
από τη Γραμματεία για να μετέχουν στις κληρώσεις, θα προσφέρουν οι χορηγοί οι οποίοι θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας στο
facebook.
Κινηματογράφηση: Epic Tv. Χορηγοί επικοινωνίας: (θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/19
ΩΡΑ

10:00 - 18:00

ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

XΩΡΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γνωριµία µε την αναρρίχηση για νέους και αρχαρίους
Ελεύθερη αναρρίχηση, παρουσία εκπαιδευτών
Έµπειροι εκπαιδευτές της Οµοσπονδίας, µε επικεφαλής το
κ. Γιώργο Βουτυρόπουλο, µε τον ανάλογο αναρριχητικό
εξοπλισµό που θα διατεθεί (µποντριέ, κράνη, σχοινιά κλπ.),
θα καθοδηγούν τους νέους και οποιον επιθυµεί να
γνωρίσει στην πράξη την αναρρίχηση βράχου και να
σκαρφαλώσει.
Για τους κάτω των 18 ετών που επιθυµούν να
σκαρφαλώσουν, θα υπάρξει η προβλεπόµενη διαδικασία,
εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους.
(Αναλυτικό πρόγραµµα όσων ασφαλίζουν αρχαρίους θα
ανακοινωθεί αργότερα στη σελίδα µας στο facebook).

Πεδία
αρχαρίων στο
Πλάτωσι, στην
είσοδο της
Φυλής

Ελεύθερη αναρρίχηση στα 26 αναρριχητικά πεδία
της Φυλής.

Απαραίτητη η εγγραφή στη ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ (Πλατεία
παλιού Δηµαρχείου Χασιάς) για συµµετοχή στις
κληρώσεις δώρων από τους χορηγούς.

Ο Γιώργος Βουτυρόπουλος κι η Αργυρώ
Παπαθανασίου ξεναγούν τους Nicholas Favresse,
Steve McClure και Mumin Karabas στο πεδίο
«Γκούρα» που βρίσκεται στην εντυπωσιακή ρεµατιά
της Γκούρας όπου θα δοκιµάσουν την τεχνική τους
προσπαθώντας πρώτες επαναλήψεις σε διάφορες
διαδροµές όπως:
Ενέδρα 8α+, Hot Stone 8b
και τις τρεις project: Κούρος, Γκέτο, Pocket Gun, µε
την παρουσία του EpicTv.

XΩΡΟΣ

Πεδίο Γκούρα

Εκεί θα βρίσκονται και οι αθλητές του Συλλόγου µας,
κι ανάµεσα τους ο βαλκανιονίκης Παναγώτης
Νανούσης.

KYΡΙΑΚΗ 14/4/2019 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
07:30

08:00

09:00

Via Ferrata Άρµα Δυτικής Πάρνηθας: Σκαµµένη στροφή - Παγανιά - νότιο & κεντρικό Άρµα - Σπηλιά Σαρρή - Κιάφα Καλαµαρά - Σκαµµένη στροφή (κυκλική).
Διάρκεια δραστηριότητας: Ω.Π.: 5.30-6, Β.Δ.: 3+ Συνάντηση στη Γραµµατεία του Φεστιβάλ (Πλατεία παλιού Δηµαρχείου Χασιάς). Διαδροµή µε δύσκολα
σηµεία για γνώστες αναρρίχησης Συνάντηση στη Γραµµατεία του Φεστιβάλ (Πλατεία παλιού Δηµαρχείου Χασιάς). Πεζοπορία µε ηµιαναρριχητικά περάσµατα σε
µονοπάτι και via ferrata από εντυπωσιακή διαδροµή, ασφαλισµένη µε συρµατόσχοινα, στις δύο όχθες του φαραγγιού της Γκούρας. Περιορισµένος αριθµός
συµµετεχόντων. Δηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο του Συλλόγου (210-2411148). Απαραίτητος ατοµικός εξοπλισµός: κράνος, µπωντριέ, καραµπίνερ
ασφαλείας, 4 ιµάντες, σύστηµα απορρόφησης και καραµπίνερ ασφαλείας. (Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού). Συντονιστής: Κωστής Λαφογιάννης. Όσοι
επιθυµούν µπορούν να παραµείνουν και να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των Nicolas Favresse, Steve McClure και Mumin Karabas στο πεδίο «Γκούρα».
Πεζοπορία στην Πάρνηθα: Δύσκολη πορεία: Κιόσκι χαρτών Μονής Κλειστών - Στράτι - Κιάφα Μαρίστα - Ρέµα Γκούρας - Σπήλαιο του Πάνα -Ταµίλθι Καλογερικά - Υδραύλακας Γιαννούλας - Κιόσκι χαρτών Μ.Κλειστών (κυκλική διαδροµή). Αρχίζουµε ανηφορική πεζοπορία µέσα από νεαρό πευκοδάσος,
περνώντας από τη θέση Στράτι µε θέα στο αρχαίο φρούριο Φυλής. Συνεχίζουµε µέσα από πυκνό πευκοδάσος προς το ύψωµα Κιάφα Μαρίστα και µετά
κατηφορίζουµε από µονοπάτι µέσα σε υπέροχο ελατόδασος. Η διαδροµή συνεχίζει τώρα σε µικτό δάσος και όταν πλησιάζει το ρέµα της Γκούρας ακολουθεί
πετρώδες τµήµα, κατεβαίνει στο ποτάµι µε πυκνή παραποτάµια βλάστηση και ανεβαινει στο σπήλαιο του Πάνα. Επίσκεψη στο σπήλαιο που αποτέλεσε τόπο
λατρείας από την αρχαιότητα του Πάνα. Στη συνέχεια ανάβαση από τα αρχαία λαξευµένα πατήµατα µε τη βοήθεια σταθερού συρµατόσχοινου και
ακολουθούµε το µονοπάτι προς την πηγή Ταµίλθι, Καλογερικά, τµήµα του Υδραύλακα της Γιαννούλας, ξαναπερνάµε το ρέµα της Γκούρας και καταλήγουµε
στην αφετηρία. Ω.Π.: 6-6.30, Υ.Δ.:??, Β.Δ.: 2+ (15χλµ.) Συντονιστής: Νίκος Πολίτης Απαραίτητες οι κρατήσεις θέσεων στο 210-2411148
Πεζοπορία στην Πάρνηθα: Εύκολη πορεία: Φρούριο Φυλής - τµήµα αρχαίου δρόµου - Ρέµα Θοδώρας - Διπόταµα - Φυλή. Μετακίνηση οδικώς µέχρι το
αρχαίο Φρούριο Φυλής. Θα πεζοπορήσουµε στη συνέχεια µε κατεύθυνση το Ρέµα Θοδώρας, περνώντας από τµήµα αρχαίου δρόµου, δίπλα από αρχαίους
υδραύλακες συγκέντρωσης νερού, ακολουθώντας µέρος της διαδροµής του Αδριάνειου Υδραγωγείου, θα περάσουµε τα Διπόταµα το σηµείο που ο Κελάδωνας
ή Γκούρα συναντά το Ρέµα Θοδώρας και θα καταλήξουµε στη Χασιά. Μεταφορά µε το βαν του Δήµου στο φρούριο Φυλής για την παραλαβή των Ι.Χ. Ω.Π.:
4-4.30, Υ.Δ.: κατάβαση 700µ., Β.Δ.: 1+ (7,8χλµ.) Συντονιστής: Δρόσος Τραπεζάρης & Λευτέρης Καναβός. Απαραίτητες οι κρατήσεις θέσεων στο 210-2411148.

Φαράγγι Γκούρας

Δίκτυο
µονοπατιών
δυτ.Πάρνηθας

Δίκτυο
µονοπατιών
δυτ.Πάρνηθας

Παιδική πεζοπορία: Φυλή - Διπόταµα - Φυλή: Πεζοπορία από τη Φυλή προς τις όχθες του ρέµατος της Γκούρας µέχρι το σηµείο που συναντά το Ρέµα της

Ρέµα Γκούρας Ρέµα Θοδώρας

10:00-16:00

Slackline, Ιµάντες διασκέδασης. Δωρεάν µαθήµατα από την οµάδα της Hybrid slacklines για µικρούς και µεγάλους µε πλουσια δώρα και διαγωνισµούς.
Σας περιµένουν όλους να γνωρίσετε την τέχνη της ακροβασίας σε ελαστικό ιµάντα!

Πλάτωσι
(αρχαρίων)

10:00-16:00

Higline από τον Κυριάκο Κυριακάκη, σε εντυπωσιακή τοποθεσία πάνω από το «Πλάτωσι». Μπορούν να απολαύσουν όλοι το θέαµα. Μπορούν να
συµµετέχουν µόνο οι έµπειροι…

Πλάτωσι
(αρχαρίων)

13:00-14:30

Μάθηµα Alignment Yoga στη φύση, µε τον Γιάννη Γέρου.

Δάσος κάτω από τη
Μικρή Βαράσοβα

19:00

Λήξη φεστιβάλ • Σύντοµος χαιρετισµός µελών οργανωτικής επιτροπής
Οι Nicolas Favresse και Steve McClure παρουσιάζουν τις αναρριχήσεις τους, µε διηγήσεις και προβολή βίντεο «Notes from the wall» κ.α.
Θα µας µιλήσουν για τις τεχνικές και τις εµπειρίες τους στον κάθετο κόσµο τους.

Αίθουσα παλιού
Δηµαρχείου
Φυλής

09:00 – 11:30 Θοδώρας. Πεζοπορία για παιδιά από 8 - 15 ετών. Συντονιστής: Γρηγόρης Γρηγοράκης
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Χάρτης: ΑΝΑΒΑΣΗ
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΦΥΛΗΣ-ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2019
Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η

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

10

17

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: Λευτέρης Καναβός: 6972 691210 (μετά τις
19:00). Πληροφορίες εγγραφών: Όλγα Μουρίκη 6974 909601
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 16/9/2019 έως και
Tετάρτη 16/10/2019 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.

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

ΦΥΛΗΣ

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου

AΡΧΑΡΙΩΝ

Άνοιξη 2019 • από 7/5/2019 έως 11/6/2019

Βίωσε τη
στική
συναρπα ου
εμπειρία τ
βουνού!

Η σχολή αναρρίχησης αρχαρίων προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να
γνωρίσει και να γευτεί τη συναρπαστική δραστηριότητα της αναρρίχησης βράχου με
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των πεδίων
της Ελλάδας, και εντάσσεται στα προγράμματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).
Στη σχολή αναρρίχησης αρχαρίων μπορεί να συμμετέχει όποια/ος έχει κλείσει το 18ο
έτος της ηλικίας του και δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εμπειρία παρά μόνο λίγη
διάθεση για περιπέτεια και αγάπη για τη φύση.
Το πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει σειρά εξορμήσεων και απογευματινών
συναντήσεων σε διάφορα αναρριχητικά πεδία. Η εκπαιδευτική ύλη καλύπτει όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται κάποια/ος
να γνωρίζει προκειμένου να σκαρφαλώνει αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε χαμηλά βράχια (πεδία μιας
σχοινιάς). Αναρριχήσεις διαδρομών, προπόνηση σε τεχνητή αναρριχητική πίστα, πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές και θεωρητικά σεμινάρια με την επιμέλεια και προσεκτική καθοδήγηση έμπειρων ομοσπονδιακών εκπαιδευτών, προσφέρουν μια
ολοκληρωμένη εμπειρία. Επικεφαλής της σχολής είναι ο εκπαιδευτής ορειβασίας και οδηγός βουνού Ε.Ο.Ο.Α.
κ. Βουτυρόπουλος Γεώργιος.
Οι δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολή θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης
7/5/2019, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, μια φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
και δελτίου μέλους ορειβατικού συλλόγου Ε.Ο.Ο.Α., δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και συγκέντρωση δικαιολογητικών: Λήδα Χωριανοπούλου 6986990497 & 6981005747
Πληροφορίες για την ύλη εκπαίδευσης κλπ.: Γιώργος Βουτυρόπουλος: 6947838798
Το κόστος εκπαίδευσης είναι 300€. 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.
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
7/5/2019

Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του Συλλόγου, δανεισμός εξοπλισμού (19:00).

11-12/5/2019

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).

14/5/2019

Προπόνηση σε τεχνητή πίστα, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής, προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).

18-19/5/2019

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.

21/5/2019

Προπόνηση σε τεχνητή πίστα, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής, προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).

28/5/2019

Προπόνηση σε τεχνητή πίστα, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής, προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).

1-3/6/2019

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.

5/6/2019

Προπόνηση σε φυσικό πεδίο, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής (18:00).

7-9/6/2019

Μετέωρα, αναρριχήσεις στους εντυπωσιακούς βράχους της περιοχής, διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή δωμάτια. Επικεφαλής
αναρρίχηση. Αναρρίχηση σε μεγάλη ορθοπλαγιά, συνεχόμενα ραπέλ.

11/6/2019

Φυλή γραφεία συλλόγου. Τεστ αξιολόγησης, λήξη σχολής.
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Σχολή Αναρρίχησης Βράχου

MEΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναρρίχηση
Βράχου πολλαπλών
σχοινιών σε
Οργανωμένα Πεδία

Καλοκαίρι 2019 • από 11/6/2019 έως 14/7/2019
Στόχος: Βασικός στόχος, η απόκτηση εμπειριών και περαιτέρω τεχνικής κατάρτισης ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών (διαδρομές περιπέτειας) σε ορθό-πλαγίες χαμηλού υψομέτρου, με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών. Η σχολή διαρκεί δέκα (10) ημέρες με θεωρητικά μαθήματα και ολοήμερες εκπαιδεύσεις (πρακτική) σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου πολλαπλών σχοινιών με γραπτές τελικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί από τον υπεύθυνο της σχολής, λόγο καιρικών συνθηκών εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
Προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 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.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό αναρρίχησης (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, παπούτσια κλπ) και όρεξη για μάθηση. Εξειδικευμένος εξοπλισμός
εάν δεν υπάρχει παρέχεται από το σύλλογο.
Περιεχόμενα εκπαίδευσης: Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον τα παρακάτω.
Θεωρία:
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη
ορθοπλαγιά)
2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών)
3. Εξοπλισμός (για διαδρομές πολλών σχοινιών & 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 (Βασικές αρχές)
14. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά χωρίς και με φορείο).
15. Χάραξη διαδρομής σε φωτογραφία, σύνταξη σκίτσου και πληροφοριών.

Αναλυτικό Πρόγραμμα
Τρίτη 11/6
15-16/06
22-23/06
29-30/06
06-07/07
13-14/07

Ενημερωτική συνάντηση στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του συλλόγου.
Πάρνηθα πάνω κάτω Φλαμπούρι πρακτική.
Λεωνίδιο πρακτική.
Βαράσοβα πρακτική.
Καντήλι Μεγάρων πρακτική.
Φυλή πάνω Αλογόπετρα πρακτική και εξετάσεις.

Ενδιάμεσα κατόπιν συνεννοήσεως απογευματινές προπονήσεις και θεωρία στα γραφεία του συλλόγου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολή θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης 11/7/2019, μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά: πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, μια φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και δελτίου μέλους ορειβατικού συλλόγου Ε.Ο.Ο.Α., δύο φωτογραφίες
ταυτότητας και τη φωτοτυπία της βεβαίωσης Σχολής Αρχαρίων Αναρρίχησης.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και συγκέντρωση δικαιολογητικών: Λήδα Χωριανοπούλου 6986990497 & 6981005747
Πληροφορίες για την ύλη εκπαίδευσης κλπ.: Άκης Καραπετάκος : 6942051424
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 Συλλόγου
EUROBAΝK ΑΡ. ΛΟΓ.: 0026.0449.14.0200232769 / ΙΒΑΝ: GR2402604490000140200232769.
Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του εκπαιδευόμενου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις.
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ΕΠΟΣυλλογικά... & άλλα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Κρίνα Αναγνωστοπούλου

Στην Κοπή της πίτας μας και το 2019….
Τον Κιθαιρώνα επέλεξε φέτος ο Σύλλογος, ως πεδίο δράσης ημερήσιας
εξόρμησης, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Με σύμμαχο τον καιρό,
και ένα λαμπρό ήλιο να καταυγάζει τη μέρα, δύο πορείες πραγματοποιήθηκαν, η
εύκολη σε καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι και η δύσκολη στην κορυφή
Προφήτης Ηλίας (1409μ.) με κοινό, τελικό, προορισμό το καταφύγιο. Εκεί,
παρουσιάστηκαν, αρχικά, φωτογραφίες από το ταξίδι του Συλλόγου στην Ινδία
και την κορυφή Stok Kangri (6,153μ.). Ακολούθησε η κοπή της πίτας και οι
βραβεύσεις των ορειβατών, αναρριχητών, εθελοντών πυροφυλάκων και
αθλητών του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα:
Βραβεύτηκαν οι ορειβάτες με τις περισσότερες συμμετοχές στις αναβάσειςπεζοπορίες του περασμένου έτους 2018 και είναι οι εξής:
Με δωρεάν τριήμερη: Πολυχρονίδου Χρυσάνθη, Παπαευθυμίου Ζωή.
Με δωρεάν διήμερη: Τραπεζάρης Δρόσος, Γρηγοράκης Γρηγόρης.
Βραβεύτηκαν οι εθελοντές πυροφύλακες σε αναγνώριση της πολύτιμης
συνεισφοράς τους στην πρόληψη πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, με δωρεάν
εξορμήσεις, τιμής ένεκεν, αναλόγως με το πλήθος των πυροφυλάξεων του
καθενός κατά την αντιπυρρική περίοδο του 2018. Έτσι διακρίθηκαν οι εξής:
Μαντζίνης Βίκτωρας (15 πυροφυλάξεις) με 3/ήμερη, Βόσσος Δημήτρης (8
πυροφυλάξεις) με 3/ήμερη, και κατόπιν δημόσιας κλήρωσης στο καταφύγιο του
Κιθαιρώνα, ανάμεσα στους 3 ισοψηφίσαντες με 7 βάρδιες για 1 τριήμερη:
Παπαδημητρίου Χρήστος (7 πυροφυλάξεις). Επιβραβεύτηκαν επίσης με 2/ημερη
οι: Μαρινάκης Χρήστος (7 πυροφυλάξεις), Ρούσης Νίκος (7 πυροφυλάξεις) και
τέλος, Μπουραντάς Θανάσης (6 πυροφυλάξεις).
Βραβεύτηκαν οι αθλητές αγωνιστικής αναρρίχησης 2018: Νανούσης
Παναγιώτης με δωροεπιταγή 150 ευρώ από FREE-RIDER, Σακκά Νίκη με
δωροεπιταγή 150 ευρώ από FREE-RIDER, Σακκά Ελένη με δωροεπιταγή 150
ευρώ από ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Κουλουγουσίδης Νεκτάριος με δωροεπιταγή 150
ευρώ και Κουλουγουσίδη Μαρία με δωροεπιταγή 150 ευρώ.
Βραβεύτηκαν για την κατάθεση αναρριχητικής δράσης σύμφωνα με τη
βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι εξής: Βουτυρόπουλος Γιώργος: 270 βαθμοί,
με τεχνικά πιολέ, Καραντώνας Επαμεινώνδας: 225 βαθμοί με δωροεπιταγή 100
ευρώ για αναρριχητικό εξοπλισμό, Αθήνη Έλενα: 225 βαθμοί με δωροεπιταγή 80
ευρώ για αναρριχητικό εξοπλισμό, Παπαγεωργίου Δημήτρης: 170 βαθμοί με
υπνόσακο Alpamayo, Μπακογιάννης Θάνος: 100 βαθμοί με σακίδιο ημέρας
POLO, Μυλωνάς Βαγγέλης: 95 βαθμοί με 1 Σ/Κ για 2 άτομα με πρωινό στον
ξενώνα «ΚΡΟΥΠΗΣ» Ελάτη Τρικάλων. Προσφέρθηκαν πέντε αναγομώσεις
αναρριχητικών παπουτσιών από το ΠΑΠΟΥΤΣΙ EXPRESS (Γ.ΒΛΑΧΑΝΔΡΕΑΣ)
στους εξής: Ρεΐση Ελεάννα με 85 βαθμούς, Βασιλόπουλος Διονύσης 59 βαθμούς,
Κουλουγουσίδης Νεκτάριος 50 βαθμούς, Σακκά Νίκη με 48 βαθμούς και
Κανάρης Βαγγέλης με 35 βαθμούς. Στον Κυριακού Σπύρο με 34 βαθμούς δόθηκε
δώρο μία μπαλακλάβα και πουγκιά για μαγνησία προσφέρθηκαν στους
Καραπετάκος Άκης με 31 βαθμούς, Δάρης Νίκος 30,5, Πολίτης Νίκος 16
βαθμούς, Σπάρης Δημήτρης με 10 βαθμούς, Κουλουγουσίδου Μαρία με 10
βαθμούς και Μπαγάκης
Άγγελος 9 βαθμούς με BUFF
POLO, και Χωριανοπούλου
Λήδα 8 βαθμούς με BUFF
POLO.

Στην κοπή της πίτας κληρώθηκαν τα ακόλουθα δώρα: Δύο διανυκτερεύσεις
στο Καταφύγιο Βελούχι για 2 άτομα (Γουλουμής Σπύρος), 1 BUFF δώρο από την
POLO (Φουντούλη Ματίνα), 1 ορειβατικό παγούρι SALEVA (Κουφαλιτάκης
Γιάννης), 1 ορειβατικό κύπελλο TATONGA (Παπαδοπούλου Αριάδνη), 5 βιβλία Γ.
ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Παπαδάκη Ελένη, Ρηγκάκου Πηνελόπη, Δουκάκη Μαρία,
Μπορίσοβα Νταίζη, Μαρκάκη Ελένη), 5 Βιβλία Γ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Χόφμαν
Μάρτιν, Λαζάρου Αντιγόνη, Παπασαράντη Αννίτα, Μπατσούλη Παναγιώτα,
Μπαρμπούτης Θανάσης), 1 βιβλίο ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ (Παπαευθυμίου Ζωή).
Τα 3 φλουριά πίτας ισοδύναμα με 2 σακίδια κι 1 σάκο κέρδισαν οι: Κρίνα
Αναγνωστοπούλου, Βούλα Μαυρογιάννη και Μιχαλοπούλου Ελένη. Η πίτα ήταν,
και φέτος, ευγενική χορηγία του κ. Μίχελ Μαργατίνη από τα ζαχαροπλαστεία
«ΕΜΙΛΥ», τον οποίο ευχαριστεί το Δ.Σ. για την προσφορά του. Ακολούθησε
γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Και του χρόνου !!!

Μια ιδιαίτερα τιμητική βράβευση
των αθλητών μας!
Το Σάββατο 26/1/2019 κατά την διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης στο ξενοδοχείο Τιτάνια, η
Ε.Ο.Ο.Α. βράβευσε τους αθλητές μας της αγωνιστικής αναρρίχησης Παναγιώτη
Νανούση και Νίκη Σακκά ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους αθλητές του
αγωνίσματος για την χρονιά που πέρασε. Μαζί τους βράβευσε την μόλις 10 ετών
αθλήτρια του Συλλόγου μας Ελένη Σακκά ως μια απ’ τις πιο ελπιδοφόρες
αθλήτριες της αγωνιστικής αναρρίχησης. Παράλληλα με την Ομοσπονδία,
αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας βράβευσε τους ανωτέρω αθλητές με
δωροεπιταγές καθώς οι τρεις τους ήταν ανάμεσα σε αυτούς που συγκέντρωσαν
τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατατιθέμενης δράσης για τους πίνακες αξιολόγησης
του Συλλόγου μας από την Ε.Ο.Ο.Α. Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά το έτος
2018 οι τρεις τους, αγωνιζόμενοι για τον Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, κατέκτησαν 16 χρυσά
και 5 αργυρά μετάλλια. Θέλουμε και πάλι να συγχαρούμε θερμά τους
Παναγιώτη, Νίκη και Ελένη καθώς και τους γονείς τους και να τους ευχηθούμε
και φέτος επιτυχίες!
Κείμενο: Λευτέρης Καναβός

Επιπλέον πρωτιές & διακρίσεις έφηβων
αναρριχητών, στο β’ εξάμηνο του 2018
Οι ακόλουθοι νεαροί αθλητές μας διακρίθηκαν στους αγώνες, επιτυγχάνοντας
τιμητικές διακρίσεις και από την Ε.Ο.Ο.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ: Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων boulder στις 78/9/2018 στην Προποτσάνη νομού Δράμας κατέκτησε αργυρό μετάλλιο (στην
κατηγορία Β΄ νέων). Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων αγωνιστικής
αναρρίχησης στις 22/9/2018 στα Σκόπια κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στο
αγώνισμα δυσκολίας (στην κατηγορία Β΄ νέων).Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
νέων αγωνιστικής αναρρίχησης στις 20-21/10/2018 στην Προύσσα, κατέλαβε
την 4η θέση. Τιμήθηκε στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α. ως ένας από τους
καλύτερους αθλητής αγωνιστικής αναρρίχησης για το 2018
ΝΙΚΗ ΣΑΚΚΑ: Στο 10ο Κύπελλο ανάπτυξης νέων στις 8-9/9/2018 στην Κομοτηνή
& στο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων boulder στις 7-8/9/2018 στην Προποτσάνη
νομού Δράμας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα δυσκολίας (στην
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κατηγορία Β΄ νέες). Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων αγωνιστικής αναρρίχησης
στις 22/9/2018 στα Σκόπιακατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα δυσκολίας
(στην κατηγορία Β΄ νέες). Τιμήθηκε στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α. ως μία
από τις καλύτερες αθλήτριες αγωνιστικής αναρρίχησης για το 2018
ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΚΑ: Στο 10ο Κύπελλο ανάπτυξης νέων στις 8-9/9/2018 στην
Κομοτηνή κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα δυσκολίας (στην κατηγορία
Δ΄ νέες). Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων αγωνιστικής αναρρίχησης στις
22/9/2018 στα Σκόπια, κατέλαβε την 4η θέση στο αγώνισμα δυσκολίας (στην
κατηγορία Δ΄ νέες) Στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα στις 25/11/2018 στην Σόφια
κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα boulder (στην κατηγορία Δ΄ νέες).
Τιμήθηκε στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α. ως μια από τις ελπιδοφόρες
αθλήτριες αγωνιστικής αναρρίχησης για το 2018
Συγχαρητήρια παιδιά! Πάντα ψηλά!

Aναβάσεις μελών του Συλλόγου μας
το 2018 σε βουνά του εξωτερικού
Σημαντική ήταν το 2018 η παρουσία μελών του συλλόγου μας στα βουνά του
εξωτερικού. Έτσι:
Ιμαλάϊα: Ο Νίκος Πολίτης κι η Βασιλοπούλου Κατερίνα είχαν σημαντική
ορειβατική δραστηριότητα στο Ιμαλάϊα:
Πραγματοποίησαν το trek 3 Passes του Everest. Ξεκίνησαν στις 29/10 από το
Salleri και διέσχισαν τρία περάσματα άνω των 5.500μ.: Kongma La, Cho La και
Renjo La. Έφτασαν μέχρι το Everest Base Camp, και κατέληξαν στις 24/11 στην
Lukla.
Στις 12/11/2018 ανέβηκαν στο Chhukung Ri (5.546) από το χωριό Chhukung.
Στις 15/11/2018 ανέβηκαν στο Kala Pattar (5.643) από Gorak Shep και
κατέβηκαν στο Lobuche.
Άλπεις: Οι Μπακογιάννης Θάνος, Κοπανός Γιάννης με τον καναδό φίλο τους
Sylyain Gagne και την Κατσαρού Ελένη (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών) πραγματοποίησαν
ανάβαση στο Mont Blanc πραγματοποιήθηκε σε διάρκεια 3 ημερών από 3 έως 5/
8/2018.
Ξεκίνησαν στις 3/8 από το Mer de Glace (Montenvers) από τα 1,714 μέτρα
υψόμετρο. Διανυκτερεύσεις έγιναν στο καταφύγιο Requin (2.500μ.) και στο
καταφύγιο Cosmiques (3.600μ.). Η ανάβαση στη κορυφή έγινε στις 5/8/18. Η
ομάδα κινήθηκε αυτόνομα και δεν είχε κάποιο τοπικό ή άλλο οδηγό βουνού.
Άλπεις: Ο Άγγελος Μπαγάκης στις 19/8/18 ανέβηκε από το Lift (3.700μ.) μέχρι
την κορυφή Breithorn (4.164μ.). Συνέχισε και στις 22/8/18 από το Colonia terre
(1.950μ.) ανέβηκε στην κορυφή Gran Paradiso (4.061μ.).
Οι Καραντώνας Επαμεινώνδας και Αθήνη Έλενα, πραγματοποιήσαν πολλές
και σημαντικές αναβάσεις καθώς και διασχίσεις όλο το έτος.
Αναλυτικά: στις 5/3 στο Saint victoir (1.980μ.), στις 12/5 στο La druye (2.700μ.),
στις 6/8 Ballari (2.359μ.), στις 21/8 στο Sella tower (2.533μ.), στις 19/8 στο Suuc
tower (2.350μ.), στις 4/8 στο Talante (2.560μ.), στις 12/8 στο Sofana Divozer
(2.650μ.), στις 15/8 στο Toree Faltarego (2.500μ.), στις 24/7 στο Touer Germain
( 2.197μ.), στις 23/8 στο Dimezzo Dolomiter (3.244μ.) και στις 8/10 στο Perva
Rveda (1.280μ.). Οι ίδιοι πραγματοποίησαν πολυήμερα trekking στην Αφρική,
Ισπανία και αλλού.
Τους ευχαριστούμε όλους για την κατάθεση στο Σύλλογο της δράσης τους και
ευχόμαστε σε όλους ψηλότερα!!!

πριν φτάσουμε στον προορισμό μας,
εποχούμενοι νέοι μύστες, κάναμε μια
στάση στον ελευσινιακό Κηφισσό, στην
πανέμορφη πολύτοξη γέφυρα του
Αδριανού, δώρο του φιλέλληνα και
μυημένου στα ελευσίνεια μυστήρια
αυτοκράτορα στην ιερή πόλη της
Δήμητρας. Στο Ιερό, σαν φτάσαμε,
περάσαμε από τα αρχαία και ρωμαϊκά
Μικρά και Μεγάλα Προπύλαια, που
θυμίζουν τόσο εκείνα της Ακρόπολης
της Αθήνας… σταθήκαμε μπροστά στο
Πλουτώνειο, και στη συνέχεια το
Τελεστήριο με τα ερείπια του
Ανάκτορος, του πιο ιερού σημείου τους.
Η επίσκεψη στο μουσείο έκλεισε αυτό
τον περίπατο, εκείνο το χειμωνιάτικο
πρωινό του Δεκεμβρίου… εμείς, ωστόσο, αισθανθήκαμε το ανάλαφρο, υπόγειο
άνθισμα του χαμομηλιού…
Κείμενο: Χρύσα Κοντογεωργοπούλου
(η ξεναγός μας στην περιήγηση στις 2/12/18)

Μακρόνησος, ένα πέρασμα….
Στο Λαύριο το άγαλμα της μάνας ατενίζει τη Μακρόνησο
εμείς όμως περάσαμε απέναντι
και από την Μακρόνησο ατενίσαμε απέναντι
τους δέσμιους της ελευθερίας τους.
Μακρόνησος χώρος ιστορικής μνήμης
κληρονομιά όλων των Ελλήνων
χώρος δαρμένος από τον αέρα και το κύμα
χώρος σπαρμένος με κυκλάμινα και θρούμπι.
Μακρόνησος, χώρος ιστορικής μνήμης
χώρος όμως που σήμερα είναι καταπατημένος
μ’ αυθαίρετες στάνες, εκτροφεία
που προσβάλουν την αισθητική και του χώρου την ιστορία.
Από το Α.Ε.Τ.Ο. πορεία προς τα νότια
στα ερείπια του Γ.Ε.Τ.Ο και των ΣΦΑ
μια στάση στο Φάρο στο ακρωτήρι (Αγκάλιστρος)
και επιστροφή για νέες εξορμήσεις.
Ένα «ευχαριστώ» στον Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής,
Κείμενο: Διονύσης Κουκουλάς
Ο Διονύσης Κουκουλάς, συμμετείχε στην πεζοπορία που πραγματοποίησε ο
Σύλλογός μας το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, στο νησί, που σαν βράχος αντιστέκεται ακόμη στην λαίλαπα του χρόνου. Σαν βράχοι, στην λαίλαπα της «ιστορικής αναγκαιότητας», είχαν αντισταθεί κάποτε κι οι προσωρινοί κάτοικοί του…

Από τον Κεραμεικό στην Ελευσίνα,
ακολουθώντας τα βήματα των μυστών…
Μια υπέροχη βόλτα στη γη της Δήμητρας και της Κόρης. Εκεί που «έβγαζε η γη
το πρώτο της κυκλάμινο», όπως έγραφε ο ποιητής… Οι στάσεις αρκετές και
ενδιαφέρουσες, πάνω στον ίδιο εκείνο, αρχαίο άξονα της Ιεράς Οδού: ατενίσαμε
τη γέφυρα του Κηφισσού στο σταθμό ΕΛΑΙΩΝΑΣ, τη θέση του Ιερού του
Φυτάλου κοντά στη Γεωπονική, ενώ στο σταθμό ΑΙΓΑΛΕΩ μιλήσαμε για το μικρό,
ατόφιο κομμάτι της Ιεράς Οδού που σώζεται ακόμα, εκεί απ’ όπου περνούσαν οι
μύστες για να φτάσουν στο Ιερό της Θεάς στην Ελευσίνα… το Ιερό της
Αφροδίτης λίγο μετά τα Μονή Δαφνίου και τις δίδυμες λίμες των Ρειτών…
σήμερα μένει μόνον η πρώτη, αυτή της Κόρης, η πιο κοντινή στην Αθήνα.
Περπατήσαμε για λίγο στις όχθες της, που παραμένει υδροβιότοπος με
κορμοράνους και άλλα άγρια πτηνά, με άγρια ρόκα κι ένα σωρό βότανα! Λίγο
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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, Γεωργακίλας Παναγιώτης, Γούτσου Χρυσούλα, Γρηγοράκης Γρηγόρης, Δηλαβεράκη Καλλιόπη, Κατσούλης Κώστας,
Μπαγάκης Άγγελος, Μπαρμπούτης θανάσης, Πιτσινός Νείλος, 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.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Εθελοντικός καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών στην Πάρνηθα.
Μ

16/3
!
άβο
πρ

Η Πάρνηθα, ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της Αθήνας, διαθέτει μεγάλο δίκτυο
πεζοπορικών μονοπατιών για όλες τις δυνατότητες. Η απόσταση της αφετηρίας των
μονοπατιών της ΝΔ Πάρνηθας από το κέντρο της Αθήνας είναι μόλις 16χλμ.Σε λίγο χρόνο
μπορούν οι αρχάριοι ή οι έμπειροι πεζοπόροι να απολαύσουν μια όμορφη πεζοπορία στα
πυκνά πευκοδάση της που δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του 2007. Τα μονοπάτια
αυτά χρειάζονται κατά καιρούς καθαρισμό από τη βλάστηση για να παραμείνουν ανοιχτά για
τους πεζοπόρους και φροντίδα και ανανέωση της σήμανσής τους.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια βοηθώντας εθελοντικά στην
συντήρηση, τη σήμανση και τη διάνοιξή τους, με ολιγόωρη εύκολη εθελοντική δουλειά. Ο
Σύλλογος προσφέρει τα εργαλεία, γάντια κλπ. και δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη εμπειρία.
Στους συμμετέχοντες σε δύο εθελοντικές δράσεις θα προσφερθούν ορειβατικά T- Shirts.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συλλόγου.
Συνάντηση: στην πλατεία Παλιού Δημαρχείου "Νίκος Λιάκος" της Χασιάς, στις 09:00
Υπεύθυνη: Χρυσούλα Γούτσου

17/3

Μέθανα: Πορείες ηφαιστείου. Θερμά Λουτρά. Το σπίτι του Μπάτη.
Αναχώρηση στις 07:00 για το βόρειο τμήμα της χερσονήσου των Μεθάνων. Η διαδρομή μας
αποτελεί τον βασικό κορμό των δρόμων επικοινωνίας μεταξύ των μικρών χωριών Κάτω
Μούσκας (Παλαιά Λουτρά), Πάνω Μούσκας (Μακρύλογγος) και Καμμένης Χώρας.
Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε ηφαιστειακές κοιλάδες, πυκνή βλάστηση από πουρνάρια
και πεύκα, αρχαία αλώνια, καμίνια για κάρβουνο, παλιές πεζούλες με ελιές, μαντριά και πολλά
σημεία του μονοπατιού χτιστά. Θα έχουμε ανεμπόδιστη θέα σε όλο τον Σαρωνικό, τον κόλπο
της Επιδαύρου καθώς και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα του ηφαιστείου.
Ανάβαση στο ηφαίστειο (760μ.), από ανηφορικό και απότομο μονοπάτι μέσα στις πρόσφατες
λάβες και τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς μέχρι την κορυφή του βουνού, τον κρατήρα και
ένα εντυπωσιακό ρήγμα που δημιουργήθηκε κατά την έκρηξη. Θα περάσουμε από την πηγή
Κρο (χωρίς νερό πια) και θα καταλήξουμε στο παραθαλάσσιο χωριουδάκι Άγιος Νικόλαος
όπου, ανάλογα τις συνθήκες, θα υπάρχει η δυνατότητα γισ θερμά λουτρά στην πηγή του
Παυσανία. Πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για Αθήνα θα επισκεφτούμε
χαρακτηριστικό αγροτόσπιτο τοπικής αρχιτεκτονικής που έζησε το ιστορικό μέλος της τετράδας
του Πειραιά, ο ρεμπέτης Γεώργιος Μπάτης. Ω.Π.: 6, Υ.Δ.: + 650 - 660, Β.Δ.: 1+
Συντονίστρια: Ζωή Παπαευθυμίου
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Ανατολικά Άγραφα. Πέντε Πύργοι (2.004μ.), Μπορλέρο (2.017μ.). Εύκολες πορείες στα
δάση γύρω από τη Λίμνη Πλαστήρα.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Οι διαδρομές κινούνται σε δάση ελάτης, καστανιάς, βελανιδιάς, πλατάνων, ανάμεσα σε λιβάδια,
περνούν από πέτρινα γεφύρια, καταρράκτες, ρέματα και έχουν θέα προς την λίμνη Πλαστήρα και
τις γύρω βουνοκορφές.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:00 για την Λίμνη Πλαστήρα όπου οι διανυκτερεύσεις στο
καταφύγιο στη θέση Καραμανώλη σε 4/κλινα δωμάτια ή λίγες μόνον κλίνες σε ξενώνα στην
Πεζούλα.
Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Νωρίς το πρωί αναχώριση για το Ανθηρό (800μ.) και Δασικό
Χωριό «Δρυάδες. Πεζοπορία προς Παλούκια, με εναλλαγή δασικού δρόμου με μονοπάτι και
ανάβαση στο διάσελο. Στη συνέχεια με κατεύθυνση αριστερά ακολουθούμε την
κορυφογραμμή μέχρι την κορυφή (2.004μ.) με εξαίσια θέα στα Άγραφα και στη Λίμνη
Πλαστήρα. Ω.Π.: 8, Υ.Δ.: 1.200μ., Β.Δ.: 5 Απαραίτητος χειμερινός εξοπλισμός και καλή φυσική
κατάσταση. Προτείνεται για αποφοίτους σχολής ορειβασίας. Εύκολη πορεία: Από τα Καλύβια
Πεζούλας και τη Νεράϊδα πεζοπορία από μονοπάτι και δασικό δρόμο προς Κούλια Καραμανώλη. Στην επιστροφή ακολουθούμε τη διαδρομή Β1 προς τη Ράχη Καραγιάννη Κρύα Βρύση κοντά στον Μπελοκομίτη. Ω.Π.: 5-5.30, Υ.Δ.: 650μ., Β.Δ.: 1 (9χλμ.)
Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Νωρίς το πρωί ξεκίνημα πορείας από τον κεντρικό δρόμο στο χωριό
Μπελοκομίτη (800μ.) ακολουθώντας το μονοπάτι προς τον οικισμό Ζυγογιαννέϊκα (910μ.) και το
ξύλινο καταφύγιο Ελατάκος μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Η διαδρομή συνεχίζει προς Περδικόβρυση
- Πετσαλουδα - πέρασμα από τις εντυπωσιακές Πόρτες Αγράφων και ανηφορίζει με έντονη κλίση
στον κώνο μέχρι της κορυφής Μπορλέρο (2.017μ.) σε αλπικό πεδίο με εντυπωσιακή θέα στην Λίμνη
Πλαστήρα και στις βουνοκορφές των Αγράφων. Ω.Π.: 8, Υ.Δ.: 1.200μ., Β.Δ.: 5 Απαραίτητος χειμερινός
εξοπλισμός και καλή φυσική κατάσταση. Προτείνεται για αποφοίτους σχολής ορειβασίας. Εύκολη
πορεία: Από το Μοσχάτο (420μ.) πεζοπορία προς το Τσαρδάκι - Ιερά Μονή Κορώνης - Χαλικάκι (820μ.) - κορυφή Κοκκοργιάκος (1.015μ.) - μονοπάτια Β10 και Β11 - Μοσχάτο (κυκλική πορεία) Ω.Π.:
5, Υ.Δ.: 600μ, Β.Δ.: 1 (9χλμ.) Μια ευχάριστη εύκολη πεζοπορία με θέα στη Λίμνη και στα γύρω μικτά
δάση, αποζημιώνει με την ομορφιά της.
Δευτέρα: Κοινή πορεία: Επίσκεψη στο Ανθοχώρι, ένα από τα πιο όμορφα χωριά γύρω από τη
Λίμνη Πλαστήρα, που βρίσκεται σε μια δασωμένη κόχη της λίμνης. Πεζοπορία από τον
αναπαλαιομένο νερόμυλο στο φαράγγι Ανθοχωρίου (750μ.) ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση και
τρεχούμενα νερά μέχρι τους καταρράκτες Ανθοχωρίου από παλιό καλντερίμι. Συνέχιση της
πεζοπορίας μέχρι την «Καμάρα», το μονότοξο γεφύρι κοντά στη θέση «Ενιά Βρύσες».
Επιστροφή και στη διασταύρωση Μοντανέμα συνέχιση της πεζοπορίας μέχρι το χωριό
Κερασιά (950μ.) Ω.Π.: 5.30-6, Υ.Δ.: 250μ., Β.Δ.: 1
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Γιάννης Χατζησωτηράκης
Συντονιστής εύκολης πορείας: Θανάσης Μπαρμπούτης

30-31/3

Ευρυτανία. Τυμφρηστός (Βελούχι): Συμπεθεριακό (2.115μ.), Άνεμος (2.044μ.), Βελούχι
(2.314μ.), διασχίση. Πεζοπορίες: Μονοπάτια του Αχιλλέα. Κεφαλόβρυσο - Κλαυσί.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
«Τα μονοπάτια του Αχιλλέα» Η Δυτική Φθιώτιδα, αρχαία Φθία, είναι από τις πιο όμορφες περιοχές και θεωρείται
ότι είναι η πατρίδα του Αχιλλέα. Εκεί, οδηγήθηκαν από τον Πηλέα, τον Βασιλιά της Αίγινας οι Μυρμιδόνες. Από
τον Πηλέα και την Θέτιδα γεννιέται ο Αχιλλέας. Πιστεύεται ότι η έδρα του κράτους του Πηλέα βρισκόταν στις
πηγές του Σπερχειού, κάτω από τον Τυμφρηστό, συγκεκριμένα στον τόπο του Μαυρίλου, σύμφωνα και με όσα
μαρτυρεί ο Όμηρος.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για την περιοχή του Καρπενησίου. Εύκολη πορεία:
Πεζοπορία από το Αθλητικό κέντρο Καρπενησίου - Κεφαλόβρυσο - Κλαυσί. Ω.Π.: 3-3.30,
Υ.Δ.: -100, Β.Δ.: 1 (10χλμ.) Μια όμορφη διαδρομή με έλατα και κέδρα. Με πολλά σημεία
ενδιαφέροντος όπως ο Νερόμυλος του Θεμελή, το τοξωτό γεφύρι του Καρπενησιώτη ποταμού
και το ιστορικό μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη ο οποίος έχασε την ζωή του στις 9 Αυγούστου
του 1823 σε μάχη εναντίον των Τούρκων. Δύσκολη πορεία: Από τον Άγιο Αθανάσιο (1.230μ.)
ανάβαση προς τις κορυφές Συμπεθεριακό (2.115μ.) και Άνεμος (2.044μ.) μέχρι το οργανωμένο
καταφύγιο Βελουχίου στο Διαβολότοπο (1.840μ.) όπου η διανυκτέρευση Ω.Π.: 6-6.30, Υ.Δ.: 885,
Β.Δ.: 4 (με χιόνι), απαραίτητος ο εξοπλισμός χειμερινού βουνού.
Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Από το καταφύγιο Βελουχίου (1.840μ.), ανάβαση στην Ψηλή
Κορφή (2.314μ.) και συνεχίζοντας την πορεία με ανατολική κατεύθυνση πάνω σε κόψεις με
υπέροχη θέα στους ορεινούς όγκους της κεντρικής Ελλάδας κατάβαση στον άσφαλτο δρόμο,
της περιοχής των Αγίων Αποστόλων (1380μ.) Ω.Π.: 7-8, Υ.Δ.: 930, Β.Δ.: 4 (με χιόνι) Εύκολη
πορεία: «Τα μονοπάτια του Αχιλλέα». Πεζοπορία από τους Αγ.Αποστόλους - Σταμούλο Λουμάκια - Δασικό χωριό - Αγ.Απόστολοι (κυκλική διαδρομή). Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.:450, Β.Δ.: 1
Συντονιστής εύκολης πορείας: Γιάννος Γεωργίου
Συντονιστές δύσκολης πορείας: Θανάσης Μπαρμπούτης & Τερέζα Ευθυβουλίδου
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ
6-7/4

Μικρή Ζήρεια (2.117μ.). Πεζοπορίες: Αισθητικό δρυοδάσος δάσος Μογκοστού και στους
πρόποδες της Μικρής Ζήρειας
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Το δάσος του Μογγοστού, είναι απομεινάρι των απέραντων δασών βελανιδιάς της
Πελοποννήσου και ανάμεσα στα αιωνόβια δέντρα δρυών φιλοξενεί πλήθος ειδών χλωρίδας και
πανίδας. Η προστατευόμενη έκταση είναι 5.200 στρέμματα, και από την κορυφή του προσφέρει
μια υπέροχη θέα στην παραλιακή χώρα και τις πλαγιές της Ζήρειας.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 10:30 για την διασταύρωση της Χούνης. Κυκλική πορεία σε
μονοπάτι και δασικό χωματόδρομο στο αισθητικό δρυόδασος Μογγοστού (Natura 2000) στο
οποίο θα συναντήσουμε βελανιδιές, μαύρη πεύκη, κεφαλληνιακή ελάτη και κέδρους. Ω.Π.: 5,
Y.Δ.: 150, Β.Δ.:1. Διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Ε.Ο.Φ. στο χωριό Κεφαλάρι (750μ.).
Κυριακή: Δύσκολη πορεία: Νωρίς το πρωί ανάβαση στην κορυφή Χιόνι (2.117μ.) της Μικρής
Ζήρειας με εκπληκτική πανοραμική θέα στα βουνά της Πελοποννήσου και της Ρούμελης.
Κατάβαση από την ίδια διαδρομή. Ω.Π.: 10, Y.Δ.: 1367, Β.Δ.: 4(ή 6 με χιόνι). Εύκολη πορεία:
Αφετηρία μας το χωριό Κλημέντι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Ορεινής Κορινθίας κτισμένο
το 1400. Απο εκεί θα ανηφορίσουμε προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, θα διασχίσουμε την
κορυφογραμμή Κωνομαύρα πάνω από το αναρριχητικό πεδίο Φρύγανης.
Τελικός μας προορισμός το χωριό Κεφαλάρι (750μ.) κτισμένο στις πλαγιές της Μικρής Ζήρειας
Ω.Π.: 5, Y.Δ.: 350, Β.Δ.:1.
Συντονιστής δύσκολης πορείας: Μπαγάκης Άγγελος
Συντονίστρια εύκολης πορείας: Όλγα Μουρίκη

13-14/4 5th Athens Fyli Climb Fest
Aναλυτικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ στις σελίδες 20-21
13/4

Πάρνηθα: Αγ.Κυπριανός - Μονή Ντάρδιζας - Σκήτη Αγ.Αντωνίου - Αγ.Γιώργης Κεραμίδι Άγιος Κυπριανός (κυκλική διαδρομή)
Πεζοπορίες στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest: Ω.Π.: 4.30-5, Υ.Δ.: 450, Β.Δ.: 1+
Συνάντηση 08:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

13/4

Πάρνηθα: Παιδική πεζοπορία στην Πάρνηθα: Δρόμοι του νερού: Υδραύλακας της
Γιαννούλας - Ρέμα Γκούρας ή Κελάδωνας ποταμός.
Πεζοπορίες στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 09:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

13/4
13/4

Πάρνηθα: Canyoning στο φαράγγι της Γκούρας.

Δραστηριότητα στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 09:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

Via Ferrata «Άρμα» Δυτικής Πάρνηθας: Σεμινάριο εκπαίδευσης στις τεχνικές της via
ferrata σε μέρος της διαδρομής «Άρμα Δυτικής Πάρνηθας».

Διάρκεια δραστηριότητας 3 ώρες. Δραστηριότητα στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 09:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

14/4

Πάρνηθα: Φρούριο Φυλής - τμήμα αρχαίου δρόμου - Ρέμα Θοδώρας - Διπόταμα - Φυλή
(εύκολη πορεία).
Πεζοπορία στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 09:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

14/4

Πάρνηθα: Κιόσκι χαρτών Μονής Κλειστών - Στράτι - Κιάφα Μαρίστα - Ρέμα Γκούρας Σπήλαιο του Πάνα -Ταμίλθι - Καλογερικά - Υδραύλακας Γιαννούλας - Κιόσκι χαρτών
Μ.Κλειστών (κυκλική διαδρομή).
Δύσκολη πορεία στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 08:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

14/4

Via Ferrata «Άρμα» Δυτικής Πάρνηθας: Σκαμμένη στροφή - Παγανιά - νότιο & κεντρικό
Άρμα - Σπηλιά Σαρρή - Κιάφα Καλαμαρά - Σκαμμένη στροφή (κυκλική).
Διάρκεια δραστηριότητας: 5.30-6, Β.Δ.: 3+
Δραστηριότητα στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 07:30 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής

14/4

Πάρνηθα: Παιδική πεζοπορία: Φυλή - Διπόταμα - Φυλή: Πεζοπορία από τη Φυλή προς τις όχθες
του ρέματος της Γκούρας μέχρι το σημείο που συναντά το Ρέμα της Θοδώρας.
Δραστηριότητα στα πλαίσια του 5th Athens Fyli Climb Fest
Συνάντηση 09:00 στην Πλατεία Δημαρχείου Φυλής
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Αττική: Λόφοι της Αθήνας (αστική πεζοπορία)
Στις 09:00 θα συγκεντρωθούμε με ίδια μέσα στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Φιλοθέης,,
αφού δούμε την Κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης θα ανεβούμε στον Λατρευτικό Βωμό "Ομβρίου Διός"
στα Τουρκοβούνια για να αντικρύσουμε μία πανοραμική εικόνα του λεκανοπεδίου. Θα
συνεχίσουμε μέσα από μέρος παρόμοιο με σεληνιακό τοπίο, τα εγκαταλελειμμένα λατομεία
Κέκρωψ και Λατό για να περάσουμε στο πάρκο του Αττικού άλσους, το μοναστήρι του Προφήτη
Ηλία και στον οικισμό Γ. Παπανδρέου, το πιο κοντινό στο κέντρο της Αθήνας «χωριό»!
Κατεβαίνοντας από τους λόφους θα δούμε το σπήλαιο Κακαράπη και θα μπούμε στο πεδίο του
Άρεως πάνω από τα κτίρια των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Θα ξυπνήσουν
μνήμες του Οικονομίδη βλέποντας το «Άλσος» και από το άγαλμα της Αθηνάς, θα περάσουμε
απέναντι από την Αλεξάνδρας στην γνωστή οδό Καλλιδρομίου των Εξαρχείων, έναν όμορφο
δρόμο με νεοκλασικά αρχοντικά και μικρά πολυσύχναστα καφέ-μπαρ που θα μας οδηγήσει
στο λόφο του Στρέφη. Μέσα από την όμορφη συνοικία της Νεάπολης θα ανεβούμε στον
Λυκαβηττό, από την κορυφή του και το μεσαιωνικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου θα
κατεβούμε στην πλατεία Δεξαμενής που είναι η κατάληξη του Αδρειάνειου Υδραγωγείου, για
να περάσουμε στον Εθνικό κήπο και να τελειώσει η όμορφη περιπλάνησή μας στα στενά της
Πλάκας καταλήγοντας στον ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι ή στο Θησείο.
Ελάτε να περπατήσουμε μαζί στην πόλη μας με σακίδιο ημέρας και ελαφρύ πεζοπορικό
παπούτσι, σε μία μεγάλη διαδρομή, διάρκειας 6 ωρών περίπου (17χλμ.), B.Δ.: 2 με το
μεγαλύτερο μέρος της σε χώμα κι όχι σε άσφαλτο. Το πέρασμα από πολλά σημεία
ενδιαφέροντος και η εναλλαγή αστικού ιστού και χώρων αστικού δάσους, πρασίνου και
αναψυχής με τις πλούσιες εικόνες της, θα μας ανταμείψει απλόχερα!!
Συντονιστής: Κώστας Ταξιάρχου

25-29/4

Νάξος. Πάσχα και πεζοπορίες.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Πεζοπορίες στην μαγική ναξιώτικη φύση. Ανάβαση στην κορυφή του όρους Ζας (1.001μ.) την
υψηλότερη κορυφή των Κυκλάδων
«Αν ο Παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ» Νίκος Καζαντζάκης
Μ. Πέμπτη: Αναχώρηση με το πλοίο το απόγευμα για Νάξο. Άφιξη το βράδυ στην Χώρα
Νάξου όπου και οι διανυκτερεύσεις.
Μ. Παρασκευή: Μεταφορά με πούλμαν στο Χαλκί. Από το Χαλκί κυκλική διαδρομή που
διασχίζει το «Μικρό Μυστρά των κυκλάδων» στην Τραγαία με τους διάσπαρτους
πρωτοχριστιανικούς ναούς και περνά από τους ιδιότυπους παραδοσιακούς οικισμούς της
περιοχής, Μονοίτσια, Μονή, Καλόξυλο και Ακαδήμους. Διαδρομή σε ειδυλλιακό, πλούσιο σε
βλάστηση περιβάλλον, ελαιώνες, οπορώνες, δάση βελανιδιάς.. Διέρχεται από την Παναγία
Δροσιανή (7ος αιώνας), όπου μετά την Αποκαθήλωση μοιράζονται στους προσκυνητές
αρτίδια με ξηρούς καρπούς και ρακή, ένα έθιμο που θεωρείται ότι ξεκίνησε από την εποχή του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετά την επιστροφή στο Χαλκί το μονοπάτι συνεχίζει, μέσα από
ελαιώνα, προς το Τσικαλαριό και το Απάνω Κάστρο, κτισμένο σε εντυπωσιακό βράχο που
δεσπόζει στη περιοχή και καταλήγει στην Ανω Ποταμιά. (Τμήματα σε ασφαλτοστρωμένο
δρόμο) Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 150, Β.Δ.:1 Επιστροφή στην Χώρα για την παρακολούθηση του επιταφίου.
Μ.Σάββατο: Μεταφορά με πούλμαν στο ορεινό χωρίο Δανακός. Πεζοπορία προς το
Πυργομονάστηρο του Φωτοδότη Χριστού αρχικά σε λιθόστρωτο μονοπάτι και κατόπιν σε
δάσος με βελανιδιές και σφενδάμους. Επιστροφή από την ίδια δαδρομή. Από τον Δανακό
ξεκινά άλλο μονοπάτι προς Αγία Μαρίνα και συνεχίζει προς την κορυφή του όρους Ζας, την
υψηλότερη κορυφή των Κυκλάδων (1.001μ.), με υπέροχη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και τα γύρω
νησιά. Η κατάβαση από την κορυφή περνά από την σπηλιά του Ζα, την γραφική πηγή των
Αριών και καταλήγει κοντά στο Φιλότι. Ω.Π.: 4.30, Υ.Δ.: 550, Β.Δ.:1 Επιστροφή στην Χώρα για την
Ανάσταση.
Κυριακή του Πάσχα: Μεταφορά με πούλμαν στον Αγιο Μάμα (Θεοσκέπαστη). Το μονοπάτι
ξεκινά από τον Αγ. Μάμα προς Κάτω Ποταμιά και παραποτάμια προς Ανω Ποταμιά (οικισμοί με
εντυπωσιακά διατηρημένη την αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία), συνεχίζει προς τα λατομεία
του 6ου π.Χ. αιώνα με τα ημίεργα των αρχαϊκών κούρων και το χωριό Μύλοι με τους
επιβλητικούς νερόμυλους, καταλήγει στο Κουρνοχώρι όπου και το Πασχαλινό γεύμα σε
ταβέρνα της περιοχής. Ω.Π.: 3.30, Υ.Δ.: 180, Β.Δ.: 1
Δευτέρα: Μεταφορά με πούλμαν στην Μονή. Το μονοπάτι στην αρχή κινείται σε καταπράσινα
ρέματα προς τους εγκατελειμένο χωριό Σίφωνες, συνεχίζει σε πιο ορεινό τοπίο. με λιθόστρωτα
τμήματα, προς την Απείρανθο. Ω.Π.: 2.30, Υ.Δ.: 350, Β.Δ.: 1 (τμήματα διαδρομής σε
χωματόδρομο). Επίσκεψη στην γραφική Απείρανθο με την πετρόχτιστη αρχιτεκτονική και τα
γραφικά σοκάκια. Φαγητό και επιστροφή στην Χώρα. Αναχώρηση για Πειραιά.
Συντονιστές: Τάσος Αλεξανδρόπουλος & Μέλος του Δ.Σ.

Μ. Τετάρτη 24/4 - 1/5

Μαδέιρα
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5/5 Κυριακή του Θωμά

Χράνοι Αρκαδίας - Δεσύλλας Μεσηνίας: Πεζοπορώντας στις γραμμές του παλιού τρένου

*Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Το τρένο θα σφυρίξει… πεζοπορικά στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή με τα πέτρινα γεφύρια
και τις γαλαρίες της.
Αναχώρηση 07:30 για τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό στο χωριό Χράνοι Αρκαδίας (508μ.).
Πεζοπορία επάνω στις παλιές γραμμές του τρένου που διέσχιζε την κεντρική Πελοπόννησο, για να
φτάσει στην Καλαμάτα. Η διαδρομή περνά από ένα πανέμορφο τμήμα της κεντρικής
Πελοποννήσου με ποικίλο ανάγλυφο, πέτρινα περίτεχνα γεφύρια και γαλαρίες που αντέχουν στη
φθορά του χρόνου, κινείται πάνω και δίπλα στις παλιές ξύλινες γραμμές και καταλήγει στο χωριό
Δεσύλλας Μεσσηνίας (146μ.). Απαραίτητος ο φακός κεφαλής. Ω.Π.: 6 - 6.30, Υ.Δ.: - 362, Β.Δ.: 1+ (15,3
χλμ.). Επίσκεψη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ζευγολατιού Μεσσηνίας και απόλαυση ζεστού
γουρουνόπουλου και παγωμένης μπύρας στο τέλος της διαδρομής.
Συντονιστής: Πάνος Γεωργακίλας

10-12/5

Λακωνία. Ταϋγετος. Μαγγανιάρης - Χαλασμένο (2.204μ.) - Άρνα (διάσχιση)

Η πορεία απευθύνεται σε έμπειρος ορειβάτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση και
περιλαμβάνει μεταφορά κατασκηνωτικού εξοπλισμού.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:00 διαμέσου Σπάρτης για την πηγή Μαγγανιάρη (980μ.).
Νυχτερινή πορεία και ανάβαση στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης στην θέση Βαρβάρα
(1.550μ.) όπου θα γίνει διανυκτέρευση. Ω.Π.: 2, Y.Δ.: 570μ., Β.Δ.: 1.
Σάββατο: Νωρίς το πρωί από το καταφύγιο ανεβαίνουμε στις Πόρτες όπου στα αριστερά μας η
επιβλητική κορυφή του Ταυγέτου, Πρ.Ηλίας και στα δεξιά μας η Αθάνατη Ράχη. Διασχίζουμε τις
Αλογόγουβες, μετά από μια απότομη και εκτεθειμένη κατάβαση φτάνουμε στο διάσελο Κακής Τίκλας
και έπειτα ανεβαίνουμε στην κορυφή Χαλασμένο (2.204μ.) από απότομα περάσματα. Στη συνέχεια,
κατάβαση ακολουθώντας τη διαδρομή Αγία Παρασκευή - Μουζιά - Πατιστό και κατάληξη Αγιος
Δημήτριος (1.500μ.) όπου και η διανυκτέρευση με υπνόσακους. Ω.Π.: 10, Y.Δ.: -704μ., Β.Δ.: 4)
Κυριακή: Από Άγιο Δημήτριο (1.500μ.) ακολουθώντας το Ε4, διασχίζοντας το Δάσος
Βασιλικής, κατάβαση στον Άη Γιαννάκη, Κομμένο Βράχο, Σπαρτιά, διαμέσου του Δάσους της
Βασιλικής και καταλήγουμε στο χωριό Άρνα Λακωνίας (770μ.) Ω.Π.: 5, Y.Δ.:-730, B.Δ.: 1
Συντονιστές: Γιάννης Χατζησωτηράκης & Άγγελος Μπαγάκης

10-12/5

Ταϋγετος: Πεζοπορίες στους πρόποδες του Ταϋγέτου, διασχίζοντας το Ε4. Άρνα - Αννίνα
(1.652μ.). Λακωνική Μάνη: Μηλιά - Παναγία Γιάτρισσα (1.100μ.) - Άρνα.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:00 για την Άρνα (770μ.) όπου οι διανυκτερεύσεις σε ξενώνες,
ενοικιαζόμενα σπίτια ή σκηνές.
Σάββατο: Εύκολη πορεία: Πεζοπορία από χωματόδρομο στην αρχή και μετά από δασωμένο
μονοπάτι στις παρυφές του Ταϋγέτου με προορισμό την κορυφή Αννίνα (1.652μ.). Κατάβαση
από της κόψη της Αννίνας προς τον Άη Γιαννάκη και από το Ε4 επιστροφή στην Άρνα Ω.Π.: 56, Υ.Δ.: 882, Β.Δ.: 1+ Δύσκολη πορεία: Από τον Άη Γιαννάκη συνεχίζουμε την πορεία στο
υπέροχο Δάσος της Βασιλικής που εκτείνεται πυκνό και φιλόξενο ανάμεσα στα 1300-1500μ.
υψόμετρο και ακολουθώντας μετά το Ε4 θα κατάληξουμε στην Άρνα Ω.Π.: 9, Υ.Δ.: 882, Β.Δ.: 2+
Κυριακή: Οδικώς φτάνουμε στην Παναγία Γιάτρισσα (1.100μ.) το ιερό μοναστήρι των Λακώνων και
από εκεί, πεζοπορία (ή μεταφορά με αγροτικά αμάξια) από δασικό δρόμο μέχρι το πετρόχτιστο
χωριό Μηλιά (550μ.) γραφικό χωριό με ιδιαίτερο και επιβλητικό καμπαναριό, αποτελούσε το μέσον
μιας από τις διαδρομές της Αρχαίας Σπάρτης προς τα Μεσσηνιακά παράλια και ήταν βασικός
σταθμός ανάπαυλας της διήμερης πορείας που ακολουθούσαν οι ταξιδιώτες. Μικρή ανάπαυλα στο
χωριό και ανάβαση προς την Παναγιά Γιάτρισσα από παλιό καλντερίμι και ακολουθώντας το Ε4 θα
καταλήξουμε στην Άρνα (770μ.) Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 550, Β.Δ.: 1+ Κοινή πεζοπορία με τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης.
Συντονιστές: Νίκος Μητρόπουλος & Ζωή Παπαευθυμίου

19/5

Λαύριο: Πεζοπορία στα Μεταλλεία Λαυρίου.

*Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους

Αναχώρηση 08:00 για Λαύριο. Επίσκεψη στο Ορυκτολογικό Μουσείο όπου θα δούμε μεγάλη συλλογή
πετρωμάτων και πολλά από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι. Στη συνέχεια θα
μεταβούμε στη θέση Χάος κοντά στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος όπου αρχίζει η πεζοπορία, Χάος Σουρέζα - Αγία Τριάδα. Θα κινηθούμε σε μονοπάτια και δασικούς χωματόδρομους ανάμεσα σε εισόδους
στοών, φρεάτια, σπίτια μεταλλωρύχων και αρχαία πλυντήρια μεταλλεύματος Ω.Π.: 3, Υ.Δ.: 120μ., Β.Δ.:1. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στην είσοδο των στοών όπου θα εισέλθουμε στις στοές (απαραίτητο το κράνος).
Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 1.30 ώρα (για όσους δεν διαθέτουν κράνος θα φροντίσει ο Σύλλογος)
Επιστροφή νωρίς στην Αθήνα για τις εκλογές
Συντονιστής: Γρηγόρης Γρηγοράκης
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Πάρνηθα: Ρέμα Αγίας Τριάδος - Φλαμπούρι
* Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Συνάντηση στις 08:00 στο πάρκινγκ του τελεφερίκ της Πάρνηθας.
Από την είσοδο του ρέματος της Αγίας Τριάδος (510μ.) ανάβαση από μονοπάτι, μέσα στο ρέμα,
τμήμα του οποίου έχει βραχώδη σημεία που χρειάζονται χέρια (σκραμπλ), στην Αγία Τριάδα
(1.000μ.) και από εκεί μετά από 300μ. ασφάλτου μπαίνουμε σε μονοπάτι στη θέση Θέριζα και
καταλήγουμε στο Φλαμπούρι (1.150μ.). Κατάβαση από τη χαράδρα της Χούνης.
(κυκλική πορεία). Ω.Π.: 5.30, Υ.Δ.: 640, Β.Δ.: 1+ (13 χλμ.)
Συντονίστρια: Χρυσούλα Γούτσου

26/5

Αρχαία Κόρινθος-Ακροκόρινθος. Πεζοπορία για παιδιά 8-13 χρονών και τους γονείς τους
Ακροκόρινθος: Είναι ένας απότομος βράχος ύψους 575 μέτρων που δεσπόζει στην πεδιάδα
της Κορίνθου. Στους βόρειους πρόποδες του ήταν χτισμένη η Αρχαία Κόρινθος, «ο Κόρινθος».
Η αρχαία πόλη της Κορίνθου ήταν ο σημαντικότερος εμπορικός κόμβος της αρχαιότητας. Λόγω
της μορφολογίας του, χρησιμοποιήθηκε από τα αρχαία χρόνια ως κάστρο (Ακρόπολη), από το
οποίο και εποπτευόταν κάθε τυχόν επιδρομή από την Στερεά Ελλάδα ή από τη θάλασσα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία πρώτος ιδιοκτήτης της περιοχής ήταν ο μυθικός
βασιλιάς της Κορίνθου ο Βελλεροφόντης ο οποίος και αφιέρωσε το χώρο στον θεό Ήλιο.
Αναχώρηση 08:30 για την Αρχαία Κόρινθο όπου θα ακολουθήσουμε μονοπάτι που αποτελεί
μέρος του αρχαίου δρόμου που οδηγούσε από την αρχαία αγορά της Αρχαίας Κορίνθου
επάνω στην ακρόπολη/κάστρο του Ακροκορίνθου. Ένα πανέμορφο μονοπάτι όπου θα
συναντήσουμε μνημεία από την κλασική περίοδο καθώς και βυζαντινά, ενετικά και οθωμανικά
απολαμβάνοντας την μαγευτική θέα σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας. Αφού φτάσουμε στο
κάστρο θα υπάρχει η δυνατότητα να περιηγηθούμε στο εσωτερικό του. Στην επιστροφή θα
ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή ως την Αρχαία Κόρινθο.
Επιστροφή νωρίς στην Αθήνα για τις εκλογές. Εξοπλισμός: Αθλητικά παπούτσια, σακίδιο
πλάτης με νερό και κολατσιό, καπέλο, αντιηλιακό και άνετα ρούχα για την πεζοπορία.
Ω.Π.: 2.30-3, Υ.Δ.: 250, Β.Δ.: 1.
Συντονιστής: Γρηγόρης Γρηγοράκης

ΙΟΥΝΙΟΣ
31/5-2/6

Κρήτη: Όρος Δίκτη (Λασιθιώτικα), Ψαρή Μαδάρα (2.141μ.), Μικρός Αφέντης (1.578μ.),
διασχίσεις. Κουρά προβάτων σε μάντρα. Πεζοπορίες στο Ενετικό Μεραμπέλο.
Μονές Καρδαμούτσας και Αρετίου. Χονδροβολάκοι. Σπιναλόγκα. Διασχίζοντας τη
χερσόνησο Κολοκύθας. Σπήλαιο Δικταίον Άντρο. Μονή Κεράς.
*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: Ομάδα Δύσκολων πορειών: Αναχώρηση οδικώς από το λιμάνι μέχρι την Κάτω Σύμη
(770μ.). Ανάβαση με σακίδιο ημέρας από ανηφορικό μονοπάτι μέχρι την κορυφή του όρους
Δίκτη τον Αφέντη Χριστό (2.141μ.) με το ομώνυμο εκκλησάκι και με απεριόριστη θέα στις
κορυφές της οροσειράς και στο Κρητικό και Λυβικό Πέλαγος. Συνεχίζοντας με κατεύθυνση
βόρεια, μετά την πηγή Αβαρσάμη και τη θέση Σελί η διαδρομή κατηφορίζει μέχρι τη θέση
Στροβίλι (1.370μ.) στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Λασιθίου όπου το δείπνο και η διανυκτέρευση
(οργανωμένο) Ω.Π.: 8, Υ.Δ.: +1.371 -771, Β.Δ.: 3 (14χλμ.). Ομάδα Εύκολων Πορειών:
Αναχώρηση οδικώς για το Μεραμπέλο, τόπος ξεχωριστός, με μεγάλη εκκλησιαστική παράδοση
και προσφορά με πολλούς ναούς και μοναστήρια που σώζονται από τα χρόνια της
Βενετοκρατίας. Από το χωριό Δωριές, (470μ.) πεζοπορία από χωματόδρομο προς την
Ι.Μ.Καρδαμούτσας (τέλος 16ου αι.) (540μ.) σημαντικό μνημείο πρόσφατα αποκαταστημένο. Η
πεζοπορία συνεχίζεται μέχρι την Ι.Μ.Αρετίου (τέλος 16ου αι.) στα 530μ.υψόμετρο. Η Μονή
μοιάζει με μικρή όαση στο απέριττο τοπίο και μέσα στα τείχη της βρίσκεται το καθολικό
αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και η εκκλησία του Αγίου Λαζάρου επίσης ενετοκρατίας,
ανάμεσα στα ορθόκλαδα κυπαρίσσια του περίβολου. Ακολουθώντας ασαφές μονοπάτι για
λίγο, φτάνουμε στο εγκαταλελειμμένο χωριό Χονδροβολάκοι (455μ.) που υπήρξε σκηνικό
κινηματογραφικής ταινίας, με την παλιά εκκλησία του Αφέντη Χριστού. Στη συνέχεια από παλιό
καλντερίμι που ένωνε το χωριό με τον Σχοινιά, φτάνουμε στο χωριό Σχοινιάς (230μ.).
Μεταφορά με το πούλμαν μέχρι το λιμανάκι της Πλάκας στον κόλπο της Ελούντας. Επιλογή
ανάμεσα σε: α) Επίσκεψη με καΐκι στην Σπιναλόγκα, αναστηλωμένο διαχρονικό μνημείο με το
ενετικό οχυρό, τον οικισμό της εποχής της τουρκοκρατίας και την λειτουργία του λεπροκομείου
στις αρχές του 20ου αι. και κολύμπι με ξεκούραση στην γραφική παραλία της Πλάκας ή β) Από
την αρχαία Ολούντα όπου οι αλυκές και παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτό, αρχίζουμε
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την πεζοπορία στην χερσόνησο της Κολοκύθας προς τον Άγιο Φωκά και την παλαιοχριστιανική
Βασιλική. Κολύμπι στην μικρή αμμουδερή παραλία της Κολοκύθας, (Από την παραλία, υπάρχει
δυνατότητα επίσκεψη στη Σπιναλόγκα με καΐκι εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες).
Επιστροφή στην Ελούντα αφού επισκεφτούμε τον Άγιο Λουκά (κυκλική διαδρομή). Ω.Π.: 4, Υ.Δ.:
70, Β.Δ.: 1 (9 χλμ.). Κατάληξη οδικώς σε ξενοδοχείο ή ξενώνα για τη διανυκτέρευση.
Κυριακή: Ομάδα εύκολων πορειών: Αναχώρηση στις 07:30 με το πούλμαν για το Οροπέδιο του
Λασιθίου. Επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας της Καρδιώτισσας στην Κερά, εν συνεχεία άφιξη στο
Ψυχρό. Ομάδα Δύσκολης πορείας: Από το καταφύγιο νωρίς το πρωί κατάβαση στο χωριό
Αβρακόντες (870μ.) Ω.Π.: 1.30, Υ.Δ.: 500, Β.Δ.: 1 και μεταφορά οδικώς μέχρι το Ψυχρό όπου
συνάντηση με την ομάδα εύκολων πορειών. Εκεί με μικρή πεζοπορία Ω.Π.: 1.45 (με την επίσκεψη),
Υ.Δ.: (880 -970) +90μ., Β.Δ.: 1 (1,2 χλμ.) (κυκλική διαδρομή) θα επισκεφτούμε το Δικταίο Άντρο (970 μ.)
(κόστος εισόδου 6 ευρώ), όπου σύμφωνα με την παράδοση η Ρέα γέννησε τον Δία. Από το Ψυχρό
οδικώς μέχρι τον Άγιο Χαράλαμπο (850μ.). Κοινή πορεία: Ανάβαση όλων με σακίδιο ημέρας, στην
κορυφή Μικρός Αφέντης (1.578μ.) όπου το μικρό πετρόχτιστο εκκλησάκι και κατάβαση μέχρι τη θέση
«Καράς το Πηγάδι» (1.100μ.) (διάσχιση), στη μάντρα του Σηφογιάννη, όπου θα παρακολουθήσουμε
και θα συμμετέχουμε σε κουρά προβάτων (να φέρετε τα ψαλίδια σας!!!) και με συνοδεία
παραδοσιακού φαγητού στη μάντρα και της απαραίτητης για την περίσταση ρακής Ω.Π.: 4,30-5,
Υ.Δ.: +728, -478, Β.Δ.: 2 (6,5χλμ.) Στη συνέχεια μεταφορά με αγροτικά στο Χώνο οροπεδίου όπου με
το πούλμαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αναχώρηση για το λιμάνι του Ηρακλείου. Αν υπάρξει χρόνος
επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Άφιξη στον Πειραιά νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
Συντονιστές Ο.Δ.Π.: Νείλος Πιτσινός & Τερέζα Ευθυβουλίδου
Συντονίστρια Ο.Ε.Π.: Καλλιόπη Δηλαβεράκη

8-9/6

Μεσσηνία: Πολυλίμνιο. Φαράγγι Στενωσιάς. Αρχαία Μεσσήνη. Γιάλοβα.
Γιόγκα με το Βαγγελη Κανάρη
*Οι πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Σάββατο: Αναχώρηση 07:00 για την αρχαία Μεσσήνη μια από τις σημαντικότερες σε
μέγεθος, μορφή και διατήρηση πόλης της αρχαιότητας με ιερά, δημόσια οικοδομήματα,
επιβλητικές οχυρώσεις, κατοικίες και ταφικά μνημεία. Μετακίνηση με το πούλμαν στο χωριό
Χαραυγή και πεζοπορία στο φαράγγι του Πολυλίμνιου, ένα κρυφό παράδεισο με
καταρράκτες, μικρές λίμνες και κολύμπι στη μεγάλη λίμνη. Αν το επιτρέπει ο χρόνος,
συνέχιση της πεζοπορίας μέχρι τη Μαύρη Λίμνη Ω.Π.: 2, Β.Δ.: 1 Κατάληξη στην Καλαμάτα για
διανυκτέρευση σε ξενώνα ή στον φιλόξενο στεγασμένο χώρο του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας ή σε
σκηνές στο προαύλιο του Συλλόγου.
Κυριακή: Το πρωί ξεκινάμε για το χωριό της Στενωσιάς, στο καταπράσινο φαράγγι του
ομώνυμου ποταμού 3-4 χιλιομέτρων περίπου, όπου υπάρχουν μικροί καταρράκτες και
λιμνούλες. Το ποτάμι της Στενωσιάς καταλήγει στον Καταρράκτη Καλάμαρη, ο οποίος
βρίσκεται ανάμεσα στη Σχινόλακκα και τη Γιάλοβα. Σύμφωνα με την τοπική ιστορία, στο ποτάμι
της Στενωσιάς οι Ιταλοί είχαν φτιάξει παλαιότερα φράγμα και τον πρώτο υδροηλεκτρικό
σταθμό της Μεσσηνίας, ο οποίος ηλεκτροδοτούσε την Πύλο. Κολύμπι στην παραλία της
Γιάλοβας. Ω.Π.: 3.5, Β.Δ.: 1
Το διήμερο θα γίνουν μαθήματα γιόγκα, ευγενική προσφορά του μέλους του Συλλόγου μας Βαγγέλη
Κανάρη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν στρωματάκι για τη δραστηριότητα και άνετα ρούχα.
Συντονιστής: Κώστας Ταξιάρχου

14-17/6 (Αγ. Πνεύματος)

Νότια Πίνδος: Λάκμος (Περιστέρι) (2.294μ.), Βερλίγκα. Κακαρδίτσα (2.429μ.), διάσχιση.
Πολύ δυνατή διάσχιση μόνο για έμπειρους ορειβάτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Παρασκευή: Αναχώριση στις 16:00 για Χαλίκι Τρικάλων (1.200μ.) όπου και η διανυκτέρευση
σε σκηνές ή υπνόσακους.
Σάββατο: Έναρξη πορείας νωρίς το πρωί πρός Κριθάρια - Ασπρόβρυση - κορυφή
Τσουκαρέλα (2.294μ.). Στη συνέχεια πορεία προς την λίμνη Βερλίγκα (πηγές Ασπροποτάμου)
σε τοπίο καταπληκτικής αλπικής ομορφιάς ανάμεσα σε λιβάδια και υδάτινους μαίανδρους.
Συνέχεια πορείας προς Μέγα Τραπό (2.240μ.) - Πλάκα - Σαλατούρα - Καλόγηρο και κατάληξη
στο δίασελο Μπάρου (1.800μ.) όπου διανυκτερεύση σε υπνόσακους (bivouac). Ω.Π.:10, Υ.Δ
1.100μ., Β.Δ.: 3.Στο σημείο αυτό, δυνατότητα διακοπής της διάσχισης και ενσωμάτωση στο
πεζοπορικό πρόγραμμα, καθώς το πούλμαν θα περάσει από το διάσελο του Μπάρου.
Κυριακή: Νωρίς το πρωί απο διάσελο Μπάρου πεζοπορία πρός Τσούμα Πλαστάρι (2.195μ.)
και συνέχεια επι της κορυφογραμμής, με απεριόριστη θέα πρός τις γύρω περιοχές. Η πορεία
συνεχίζεται και περνά από Καταραχιά (2.280μ.) - Καγκέλια- Ανώνυμη (2.298μ.) και Κακαρδίτσα
(2.429μ.) συνέχεια πρός Χίλια Εξήντα (2.253μ.) όπου και διανυκτέρευση σε υπνόσακους
(bivouac). Ω.Π.:10, Υ.Δ.: 650, Β.Δ.: 3.
Δευτέρα: Συνέχεια πορείας πρός Ρούϊστα - Σταυρό και κατάληξη στο χωριό Μελισσουργοί
(825μ.) Ω.Π.: 6, Υ.Δ.: -1600, Β.Δ.: 3.
Συντονιστές: Γιάννης Χατζησωτηράκης & Κώστας Κατσούλης
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Νότια Πίνδος: Σκλίβα (1.993μ.). «Μονοπάτι της Βίδρας» στον Άραχθο (παραποτάμια
πεζοπορία). Καταρράκτης «Μαντάνι του Δαίμονα». Ράφτινγκ.
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Το μονοπάτι της Βίδρας δεν είναι, απλά, ένα όμορφο μονοπάτι. Είναι, κυρίως, μια συναρπαστική
παραποτάμια διαδρομή στον Άραχθο, σ’ένα τα θεαματικότερα και πιο ζωντανά ποτάμια της
Ηπείρου
Παρασκευή: Αναχώριση στις 16:00 για την Καλλιρρόη Τρικάλων (1.100μ.) όπου και
διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές.
Σάββατο: Δύσκολη πορεία: Ανάβαση από τη Μηλιά (950μ.) στην Σκλίβα (1.993μ.) και
επιστροφή ή διάσχιση (ανάλογα τις συνθήκες) Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 1.043μ., Β.Δ.: 2 Εύκολη πορεία:
Επιλογή ανάμεσα: Α) Από την Αγ.Παρασκευή (Τζούρτζια) (950μ.) παραποτάμια πεζοπορία στις
όχθες του ρέματος της Καλής Πηγής, παραπόταμου του Αχελλώου, μέχρι τον καταρράκτη
«Μαντάνι του δαίμονα» ύψους 15μ. Προαιρετικό κολύμπι στη λίμνη του καταρράκτη.
Επιστροφή στην Τζούρτζια α) από το μονοπάτι Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 250, Β.Δ.1: ή β) με μέσω της κοίτης
του ποταμού (river trekking ) Ω.Π.: 5.30, Υ.Δ.: 250, Β.Δ.: 2 (κυκλική πορεία) ή Β) ράφτινγκ στον
Αχελώο απο τη θέση Τρία Ποτάμια μεχρι τη γέφυρα Αλεξίου στο Γαρδίκι
Το απόγευμα αναχώριση για τα Πράμαντα όπου οι υπόλοιπες διανυκτερεύσεις. Όταν το
πούλμαν φτάσει στο διάσελου του Μπάρου υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στο
ορειβατικό πρόγραμμα (διάσχιση Κακαρδίτσας με διαμονή με υπνόσακο στο διάσελο του
Μπάρου και στα 1060 της Κακαρδίτσας).
Κυριακή: «Το μονοπάτι της Βίδρας» Αναχώριση νωρίς το πρωί για τη γέφυρα Τζαρή (150μ.)
στον Άραχθο ποταμό ένα από τα εντυπωσιακής ομορφίας και πιο ζωντανά ποτάμια της Ηπείρου.
Η παραποτάμια διαδρομή ξεκινά απο την γέφυρα Τζαρή δεν μας χαρίζει μόνο την ορορφιά της
φύσης και τη μεγαλοπρέπεια του Άραχθου. Κινείται μέσα στο φαράγγι και κοντά στη θέση που
βρισκόταν το γεφύρι της Πλάκας, αποκαλύπτονται μπραστά μας τα εντυπωσιακά Τζουμέρκα με
τις αποτομες και μεγαλοπρεπείς πλαγιές τους (240μ.) Ω.Π.: 7, Υ.Δ: 150μ., Β.Δ.1+ (17,5χλμ.)
Δευτέρα: Από το καταφύγιο Πραμάντων πεζοπορία μέχρι την Ι.Μ.Αγίας Παρασκευής Καταφύγιο Μελισουργών -χωριό Μελισουργοί. Ω.Π.: 3-3.30, Β.Δ.: 1
Συντονιστές: Θανάσης Μπαρμπούτης & Δέσποινα Τζωρτζάτου

23/6

Λούσιος ποταμός. Παραποτάμια πεζοπορία. Ραφτινγκ στο Λούσιο.
*Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση ώρα 07:00 για Δημητσάνα Αρκαδίας (950μ.). Από το μουσείο Υδροκίνησης αρχίζει
η πορεία μας προς την κοίτη του ποταμού. Στη διαδρομή μας μέχρι την Αρχαία Γόρτυνα και το
Ασκληπειό της (350μ.), θα συναντήσουμε τρία σημαντικά μοναστήρια κατά μήκος της κοιλάδας
του Λούσιου ποταμού, ενώ το μονοπάτι μας κινείται ανάμεσα σε υπέροχη βλάστηση από
πλατάνια και έλατα. Πρώτη στάση στη Νέα Μονή Φιλοσόφου η οποία συνδέεται σε
παρακμπτήριο μονοπάτι μισής ώρας περίπου με την Παλαιά Μονή Φιλοσόφου που
λειτούργησε και το κρυφό σχολειό. Η πεζοπορία θα συνεχιστεί κατηφορικά προς την κοίτη του
ποταμού και στη συνέχεια ανηφορικά προς τις Μονές Αιμιαλών και τη Μονή Προδρόμου.
Ω.Π.: 5-5.30, Υ.Δ.: -600, Β. Δ. 1
Ομάδα ράφτινγκ: Μεταφορά στο σημείο εκκίνησης, διανομή υλικού και έναρξη της κατάβασης
του ποταμού, με συνεχόμενα τεχνικά περάσματα που συνθέτουν μία ιδανική διαδρομή ίσως
την πιο εντυπωσιακή διαδρομή ραφτινκ στην Ελλάδα. Συνεχόμενα τεχνικά περάσματα,
καταπράσινα τοπία, στενά φαράγγια και πέτρινα γεφύρια συνθέτουν μια διαδρομή ιδανική για
όλους. Βαθμός Δυσκολίας 3 (μέτριας δυσκολίας, ενδείκνυνται για αρχάριους). Συνολική
διάρκεια δραστηριότητας περίπου 4 ώρες. Απαραίτητος εξοπλισμός: δεύτερο ζευγάρι
παπούτσια που θα βραχούν, μαγιό, πετσέτα.
Συντονιστής: Πάνος Γεωργακίλας
Υπεύθυνος ράφτινγκ: Κώστας Κατσούλης

28/6 - 7/7

Κίμωλος: Εθελοντικός καθαρισμό μονοπατιών, διακοπές, κολύμπι, πεζοπορίες, φεστιβάλ
κινηματογράφου κ.α.!
Σε ένα από τα πιο γοητευτικά Κυκλαδονήσια, την ηφαιστειογενή Κίμωλο θα λάβει χώρα το φετινό πρόγραμμα εθελοντικού καθαρισμού μονοπατιών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής.
Την εμπειρία του εθελοντισμού μέσα στη φύση, και τη γνωριμία με τους άγνωστους μικρούς
παραδείσους του νησιού, σε κλίμα παρεΐστικο, θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι εθελοντές
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει ολιγόωρη εθελοντική εργασία στα
μονοπάτια με σύντομες πεζοπορίες και κολύμπι, σε μικρές εναλλακτικές διακοπές. Οι εθελοντές, χωρισμένοι σε ομάδες και εξοπλισμένοι με τσάπες, ψαλίδες, τσουγκράνες, θαμνοκοπτικά
και αλυσοπρίονα θα καθαρίσουν και θα αποκαλύψουν μονοπάτια ιστορικά, δρόμους πολιτισμού και παράδοσης, που στο διάβα του χρόνου ξεθώριασε και χάθηκε η χρήση τους, για να
αναφανούν τώρα και να αποκτήσουν νέα προοπτική ζωής. Η εργασία θα είναι 4ωρη, πρωινή,
διάρκειας 8 ημερών, με 1 μέρα ξεκούρασης ενδιάμεσα. Μετά το πέρας της εργασίας, θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής εύκολης πεζοπορίας, με κατάληξη σε κάποια από τις μαγευτικές παρα35
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λίες με τα τυρκουάζ νερά και, καθημερινά, προτάσεις περιήγησης και πορείας μύησης στην
ήρεμη ομορφιά του νησιού και των κατοίκων του - καφεδάκι και βόλτες στα φρεσκοασβεστωμένα καλντερίμια του, απολαμβάνοντας τη γαλήνη του κυκλαδίτικου τοπίου με τα πανέμορφα
ολόλευκα σπίτια και τις γεμάτες λουλούδια αυλές. Επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο, στο
Λαογραφικό-Ναυτικό Μουσείο, στις εντυπωσιακές εκκλησίες που διατηρούν τη γνήσια αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική, στο Σκιάδι, το τεράστιο πέτρινο μανιτάρι, ή σε ένα ιδιότυπο ραντεβού με την ιστορία, στη βυθισμένη στα ρηχά αρχαία πόλη του νησιού, και τους πολλούς αρχαίους τάφους από τη Μυκηναϊκή μέχρι την Ελληνιστική περίοδο. Τα βράδια σινεμαδάκι, συμμετέχοντας στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου που θα γίνεται την ίδια περίοδο στην Κίμωλο!
Διαμονή στο σχολείο της Χώρας ή σε δωμάτια στο Αφεντάκειο, ενώ η μεταφορά θα είναι χωρίς
οικονομική επιβάρυνση, με την υποστήριξη του Δήμου Κιμώλου για 35 εθελοντές.
Συντονιστές: Μέλη του Δ.Σ.

ΙΟΥΛΙΟΣ
13-14/7

Εύβοια: Όχη (1.398μ.) διάσχιση. Φαράγγι Δημοσάρη - Παραλία Καλιανών (κολύμπι)
Σάββατο: Συνάντηση στο Λιμάνι της Ραφήνας πρωί (θα ανακοινωθεί η ώρα στην ιστοσελίδα
μας, ανάλογα με τα δρομολόγια των πλοίων). Άφιξη στο λιμάνι του Μαρμαρίου και μετάβαση
με ΜΜΜ στο χωριό Μύλοι (250μ.). Ξεκινάμε την πεζοπορία με θέα το Νότιο Ευβοϊκό και το
Κόκκινο Κάστρο. Περνάμε τους εντυπωσιακούς κίονες (αρχαίο Ρωμαϊκό λατομείο) και στη
συνέχεια την Κακιά σκάλα. Έχοντας κερδίσει γρήγορα ύψος ακολουθούμε τον τσιμεντόδρομο
με εκπληκτική θέα στο Κάβο Ντόρο καταλήγουμε στο οροπέδιο του Καστανόλογγου και στο
καταφύγιο της Όχης (1.020μ). Κάνουμε ολιγόωρη στάση στο καταφύγιο και στη συνέχεια
ανεβαίνουμε στη κορυφή της Όχης (1.398μ.) στην οποία στέκει αγέρωχο το δρακόσπιτο το
οποίο παραμένει ανεπηρέαστο από τον χρόνο. Κατάβαση στο καταφύγιο στο οποίο θα γίνει
διανυκτέρευση σε κλίνες ή σε υπνόσακους έξω από αυτό. Ω.Π.: 6-7, Y.Δ.: 1.148, Β.Δ.: 3
Κυριακή: Νωρίς το πρωί ξεκινάμε από το καταφύγιο (1.020μ.) με βόρεια κατεύθυνση προς το
φαράγγι του Δημοσάρη. Μετά από 2 χιλιόμετρα το τοπίο αλλάζει τελείως και η βλάστηση γίνεται
πολύ πυκνή. Περνάμε ξύλινα γεφυράκια και κινούμαστε παράλληλα με το ρέμα. Συναντάμε μικρούς
καταρράκτες και μικρές και μεγάλες βάθρες (λιμνούλες) και τελος καταλήγουμε στην παραλία
Καλλιανού απολαμβάνοντας ένα δροσερό μπάνιο στα νερά του Αιγαίου. Ω.Π.: 8, Y.Δ.: -1.050, Β.Δ.:2.
Επιστροφή με ΜΜΜ στο λιμάνι του Μαρμαρίου και αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας.
Συντονιστές: Άλκης Φέτσης & Κώστας Κατσούλης

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-14/8

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ FJORDS - ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ JOTUNHEIMEN (ΚΟΨΗ BESSEGEN. ΚΟΡΥΦΗ
GALDHOPIGGEN 2.469μ.). TROLLTUNGA. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ BERGEN, ΟΣΛΟ. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
KAUPANGER-GUDVANGEN. ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ FLAM ΜΕ ΤΡΕΝΟ.
1η ημέρα - Πέμπτη 01/08: Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» στις 01:00 τη
νύχτα και αναχώρηση αεροπορικώς για Οσλο όπου άφιξη στις 08:40 το πρωί. Επιβίβαση
σε πούλμαν και αναχώρηση για τον Εθνικό Δρυμό Jotunheimen περιοχή Gjendesheim
(1.000μ.). Στον Εθνικό Δρυμό Jotunheimen βρίσκονται τα πλέον όμορφα και δημοφιλή
νορβηγικά μονοπάτια και χαρακτηρίζεται από τις κοφτές κορφές του, τις βαθιές πανέμορφες κοιλάδες και τις πολύχρωμες λίμνες του. Διαμονή σε καταφύγιο (περιλαμβάνεται
βραδινό φαγητό). Οι αποσκευές θα μεταφερθούν από το Oslo στο ξενοδοχείο στο
Bergenμε μεταφορική εταιρεία. Οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν με πεζοπορικόσακίδιο βασικού εξοπλισμού (προτείνεται 45-55lt), το οποίο θα μεταφέρουν και κατά την
διάρκεια του 5νθήμερου πεζοπορικού προγράμματος. Όλες οι διαδρομές και διανυκτερεύσεις βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 1.000μ. Τα καταφύγια διαθέτουν σύγχρονες
υποδομές διαβίωσης.
2η ημέρα - Παρασκευή 02/08: Ο.Δ.Π.: Πεζοπορία από το Gjendesheim στο Memurubu
διαμέσου της πανέμορφης κόψης Bessegen, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην σμαραγδένια λίμνη Gjende και στην μπλε λίμνη Bessvatn Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 700μ., Β.Δ.: 2+ (14 χλμ.).
Ο.Ε.Π.: Μεταφορά με πλοίο στην λίμνη Gjende από το Gjendesheim στο Memurubu.
Τοπικές πεζοπορίες. Διαμονή σε καταφύγιο(περιλαμβάνεται βραδινό - πρωινό-πακέτο
μεσημεριανού).
3η ημέρα - Σάββατο 03/08: Ο.Δ.Π. & Ο.Ε.Π.: Πεζοπορία από το Memurubu στο
Gjendesbu Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 550μ., Β.Δ.: 2 (17,5χλμ.). Το μονοπάτι στην αρχή ανεβαίνει απότομα, συνεχίζει σε κορυφογραμμή με θέα στη λίμνη και μετά κινείται στα 1.500μ. με αρκε-
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τές υψομετρικές διαφορές για να καταλήξει διαμέσου κοιλάδας στο Gjendesbu. Η πεζοπορία πιθανά να πραγματοποιηθεί από άλλο μονοπάτι μικρότερης διάρκειας με εκτεθειμένα σημεία (απότομο κατέβασμα με χρήση απλής via ferrata). Υπάρχει δυνατότητα
μεταφοράς με πλοίο από το Memurubu στο Gjendesbu (Δεν συμπεριλαμβάνεται το
κόστος μεταφοράς περίπου 20 ευρώ). Διαμονή σε καταφύγιο (περιλαμβάνεται βραδινό πρωινό-πακέτο μεσημεριανού).
4η ημέρα - Κυριακή 04/08: Ο.Δ.Π.: Από το Gjendesbu στο Leirvassbu Ω.Π.: 7, Υ.Δ.: 500μ.,
Β.Δ.:2 (18,7 χλμ.). Διαμονή σε καταφύγιο (4κλινα δωμάτια, περιλαμβάνεται βραδινό πρωινό-πακέτο μεσημεριανού). Το μονοπάτι ξεκινά από μια μεγάλη, υπέροχη κοιλάδα
περνά από έναν μεγάλο καταρράκτη, συνεχίζει δίπλα σε λίμνη στη διαδρομή του για το
Leirvassbu. Ο.Ε.Π.: Από το Gjendesbu στο Olavsbu Ω.Π.: 5.30, Υ.Δ.: 500μ., Β.Δ.: 1
(15,5χλμ.). Το μονοπάτι κινείται παράλληλα με σειρά αλπικών λιμνών διασχίζοντας αρκετές φορές με γέφυρες τον χείμαρρο που τις ενώνει. Διαμονή σε καταφύγιο (περιλαμβάνεται βραδινό - πρωινό-πακέτο μεσημεριανού). Το καταφύγιο είναι ένα από τα πιο «αντιπροσωπευτικά» του δρυμού αλλά δεν ειναι επανδρωμένο (την καθαριότητα, την προετοιμασία των γεύματων κλπ θα τα αναλάβει η ομάδα μας).
5η ημέρα - Δευτέρα 05/08: Ο.Δ.Π.: Από το Leirvassbu στο Spiterstulen Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 100μ,
Β.Δ.:2 (15,4χλμ.). Το μονοπάτι κινείται σε κοιλάδα με χειμάρρους που δημιουργούνται
από το λιώσιμο των χιονιών στα γύρω βουνά, διασχίζοντάς τους αρκετές φορές. Διαμονή
σε καταφύγιο (3κλινα δωμάτια, περιλαμβάνεται βραδινό - πρωινό-πακέτο μεσημεριανού). Ο.Ε.Π.: Από το Olavsbu στο Leirnvassbu Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 300μ., Β.Δ.: 1 (9,2χλμ.).
Διαδρομή με εναλλαγές, ξεκινά με ανάβαση λόφου, συνεχίζει σε ομαλό πεδίο και μετά
κινείται σε έντονα βραχώδες. Διαμονή σε καταφύγιο (4κλινα δωμάτια, περιλαμβάνεται
βραδινό-πρωινό-πακέτο μεσημεριανού).
6η ημέρα - Τρίτη 06/08: Ο.Δ.Π.: Ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της Νορβηγίας
Galdhopiggen (2.469μ.) περνώντας από τις κορυφές Keilhaus και Svellnos Ω.Π.: 10, Υ.Δ.:
1.500μ., Β.Δ.:2 (11,4χλμ.). Από την κορυφή υπέροχη θέα προς τις εκατοντάδες κορυφές
και τους παγετώνες του Jotunheimen. Ο.Ε.Π.: Πεζοπορία από το Leirnvassbu στο
Spiterstulen Ω.Π.: 5, Υ.Δ.: 100μ. Β.Δ.: 2 (15,4 χλμ.). Το μονοπάτι κινείται σε κοιλάδα με χειμάρρους που δημιουργούνται από το λιώσιμο των χιονιών των γύρω βουνών, διασχίζοντάς τους αρκετές φορές. Διαμονή σε καταφύγιο(3κλινα δωμάτια, περιλαμβάνεται βραδινό-πρωινό).
7η ημέρα-Τετάρτη 07/08: Αναχώρηση με πούλμαν για το Kaupanger, μικρό λιμάνι στο Sognefjord, στον “Βασιλιά των
φιόρδ“, το μεγαλύτερο σε μήκος και το βαθύτερο της Νορβηγίας. Κρουαζιέρα από το Kaupanger στο Gundvangen
διάρκειας 2,5 ωρών διαμέσου των φιόρδ Sognefjord, Aurlandsfjord και Nærøyfjord, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Στο Kaupanger επίσκεψη στην ξύλινη εκκλησία (stavkyrkje) του 12ου αιώνα. Αναχώρηση με πούλμαν για
Flam και στην συνέχεια με το τρένο για Mydral. Η πιό ωραία διαδρομή της Νορβηγίαςμε τρένο, σε απόσταση 20χλμ.,
καλύπτει υψομετρικά 866μ. μέσα σε ένα βαθύ φαράγγι με υπέροχους καταρράκτες. Από το Mydral μετακίνηση με τρένο
για το Bergen. Διαμονή σε ξενώνα στο Bergen (Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά από τον σταθμό στον ξενώνα, εκτιμώμενο κόστος με ΜΜΜ 4-5 ευρώ).
8η ημέρα-Πέμπτη 08/08: Περιήγηση στην πόλη. Προκυμαία Bryggen, έδρα των Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής
ένωσης με τα ξύλινα σπίτια-αποθήκες ηλικίας 300-400 χρόνων Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με το
τελεφερίκ προς την κορυφή Floyen με υπέροχη θέα στην πόλη και τα γύρω νησιά, ανοικτό μουσείο Gamle Bergen αναπαράσταση της παλιάς πόλης με 55 ξύλινα σπίτια, κλπ. (Η περιήγηση στην πόλη είναι ελεύθερη. Οι μεταφορές θα γίνουν
με ΜΜΜ και δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή τα εισιτήρια μετακινήσεων και μουσείων). Διαμονή σε ξενώνα.
9η ημέρα-Παρασκευή 09/08: Αναχώρηση με πούλμαν για την πόλη Tyssedal (Odda), χτισμένη επάνω στο μυχό του
φιόρδ Sørfjorden, παρακλάδι του Hardangerfjord. Ελεύθερος χρόνος. Διαμονή σε ξενοδοχείο (δωμάτια 3κλινα-4κλινα,
βραδινό).
10η ημέρα-Σάββατο10/08: Ο.Δ.Π.: Πεζοπορία προς την Trolltunga όπου πάνω από γκρεμό 700μ. «κρέμεται» ο διάσημος βράχος με εκπληκτική θέα στην λίμνη Ringedalsvatnet και τις γύρω κάθετες πλαγιές. Ω.Π.: 10-12, Υ.Δ.: 1.000μ., Β.Δ.:2
(23,5 χλμ.). Ο.Ε.Π.: Πεζοπορία στην κοιλάδα Husedalen με τους τέσσερεις εντυπωσιακούς καταρράκτες, Tveitafossen,
Nykkjesøyfossen, Nyastølsfossen και Søtefossen. Μία από τις ομορφότερες πεζοπορίες της Νορβηγίας. Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.:
660μ., Β.Δ.: 1+ (Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τον διαθέσιμο χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέρος της πεζοπορίας). Διαμονή σε ξενοδοχείο στη Tyssedal (δωμάτια 3κλινα - 4κλινα, πρωινό - βραδινό).
11η ημέρα-Κυριακή 11/08: Αναχώρηση με πούλμαν για το Όσλο όπου ελεύθερος χρόνος. Διαμονή σε ξενοδοχείο
(δωμάτια 8κλινα).
12η και 13η ημέρα - Δευτέρα / Τρίτη 12-13/08: Διήμερη περιήγηση στην πόλη: Δημαρχείο, Πανεπιστήμιο, Εθνικό
Θέατρο κλπ. Χερσόνησος Μπίγκντέι με το περίφημο «Νορβηγικό χωριό», το μουσείο με τα θρυλικά πλοία των Βίκινγκς
και το μουσείο Φραμ, που στεγάζει το ξύλινο παγοθραυστικό το οποίο πριν από ένα αιώνα εξερεύνησε τους δυο
Πόλους. (Οι μεταφορές θα γίνουν με δημόσια ΜΜΜ και δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και τα εισιτήρια των
μετακινήσεων και των μουσείων). Προτείνεται η αγορά του OSLO PASS αξίας 70 ευρώ για 2 ημέρες και αφορά δωρεάν
μετακινήσεις και δωρεάν είσοδο στα περισσότερα μουσεία. Διαμονή δύο βράδια σε ξενοδοχείο (δωμάτια 8κλινα)
14η ημέρα - Τετάρτη 14/08: Μεταφορά στο αεροδρόμιο με ΜΜΜ νωρίς το μεσημέρι και αναχώρηση στις 16:00 για
Αθήνα. (Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς περίπου 28 ευρώ).
Η εξόρμηση οργανώνεται σε συνεργασία με ελληνικό και τοπικό ταξιδιωτικό πρακτορείο. Για το ταξίδι είναι απαραίτητο το
διαβατήριο ή η αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. Ισχύει η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας. Νόμισμα: Νορβηγική
κορώνα (ΝΟΚ), ισοτιμία 10 ΝΟΚ/1,025 ευρώ.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Οι πτήσεις Αθήνα - Όσλο - Αθήνα
1 BT 612 U 01AUG 4 ATHRIX HK1 0320 0630 01AUG E BT/KRUHAD (με στάση στη Ρίγα Λεττονίας)
2 BT 151 U 01AUG 4 RIXOSL HK1 0800 0840 01AUG E BT/KRUHAD (το γεύμα στο αεροσκάφος κοστίζει 8 ευρώ εάν προαγοραστεί)
3 SK4637 O 14AUG 3 OSLATH HK1 1600 2045 14AUG E SK/NJPO68
Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων 335 ευρώ (περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, βαλίτσα 23 κιλών και χειραποσκευή 8
κιλών). Η τιμή αυτή ισχύει εάν καταβληθεί προκαταβολή 150 ευρώ μέχρι 15/3/19
• 1 οδηγός ανά ομάδα κατά τη διάρκεια των πεζοποριών στον Εθνικό Δρυμό Jotunheimen.
• 1 οδηγός στην Trolltunga.
• Μεταφορά μίας αποσκευής από Oslo - Bergen.
• Ξενοδοχεία και γεύματα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Ομαδική ασφάλιση ζωής έναντι ατυχήματος στη METLIFE.
Δεν συμπεριλαμβάνονται οργανωμένες ξεναγήσεις στις πόλεις ή ότι άλλο δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Οι θερμοκρασίες στον δρυμό: Ημέρα 8οC / Νύχτα 0οC. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος και ενδέχεται να βρέξει ή να υπάρχει ομίχλη και
άνεμος. Τα καταφύγια διαθέτουν χώρο για το στέγνωμα των ρούχων και τουλάχιστον τζάκι ή σόμπα.
Εξοπλισμός για τις πεζοπορικές - ορειβατικές δραστηριότητες: πεζοπορικό σακίδιο, υπνόσακος, μεμβράνη ή ορειβ.μπουφάν, πουπουλένιο
γιλέκο ή βέστα, αντιανεμικό/αδιάβροχο, χειμερινό παντελόνι, αδιάβροχο παντελόνι, ορειβατικά μποτάκια, γκέτες, σκούφο, γάντια, καπέλο,
1 ζευγάρι ελαφριά παπούτσια για τα καταφύγια, κολάν για τα καταφύγια, μάλλινες κάλτσες, 1 κοντομάνικο T-shirt, 1 φλις ή μάλλινο ελαφρύ
πουλόβερ, εσώρουχα ισοθερμικά ή μάλλινα, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, αντιηλιακό, ατομικό φαρμακείο, φακός κεφαλής με εξτρά
μπαταρίες, ελαφρού βάρους αντικείμενα ατομικής υγιεινής (Χαρτί υγείας, πετσέτα, χτένα, υγρά μαντηλάκια κλπ,) σακουλίτσες Zip για την
μεταφορά των τροφίμων της ημέρας ή κατάλληλο κουτί. Συστήνεται το βάρος του σακιδίου να μην υπερβαίνει τα 7-12 κιλά.
Όπως ίσως γνωρίζετε η Νορβηγία είναι απο τις ακριβότερες χώρες του κόσμου, για να πετύχουμε μικρότερο κόστος, κατά την διάρκεια
του ταξιδιού δεν θα υπάρχει τοπικός αρχηγός αλλά ο συντονισμός θα γίνεται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες του πρακτορείου από τους
συντονιστές του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής. Για την επιτυχία της διοργάνωσης απαιτείται η απόλυτη συνεργασία όλων των μελών της ομάδας. Θα
πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων.
Το κόστος αφορά την συμμετοχή 21-30 ατόμων. Σε περίπτωση συμμετοχής έως 20 ατόμων, το κόστος θα αναδιαμορφωθεί.
Πρώτη προκαταβολή αεροπορικών εισιτηρίων: 150 ευρώ έως τις 28/2/19. Για κρατήσεις μετά τις 15/3/19 θα υπάρξει επιβάρυνση στην
τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Η εξόφληση των αεροπορικών εισιτηρίων πρέπει να γίνει έως 30/6/2019.
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: Σε περίπτωση ακύρωσης και αναπλήρωσης ατόμου μέχρι τις 30/6 δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση
ακύρωσης μετά τις 30/6/19, δεν επιστρέφονται χρήματα.
Α’ προκαταβολή - σύνολο (αεροπορικά εισιτήρια + ταξιδιωτικό γραφείο): 150+260=410 ευρώ, έως τις 28/2/2019.
Η Β’ προκαταβολή καθώς και η εξόφληση θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

17 - 25/8

Σαμοθράκη: Σάος (1.621μ.). Πεζοπορίες και canyoning στα φαράγγια: Φονιά,
Τσιβδογιάννη και Καραγιαννάκη
*Οι εύκολες πορείες προτείνονται για αρχαρίους
Ένα καταπράσινο νησί με το Φεγγάρι πάντα στο ψηλότερο σημείο του.
Σάββατο: Αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη. Οι μετακινήσεις θα γίνουν με τρένο ή αεροπλάνο και
πλοίο και οι ώρες και τα δρομολόγια θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Κυριακή: Από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναχώρηση για την Σαμοθράκη με το πλοίο
της γραμμής. Στο νησί, όλες οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στα Θέρμα, σε ξενώνες ή στο δημοτικό κάμπινγκ. Στα Θέρμα υπάρχει καθημερινά η δυνατότητα για λουτρά στις εγκαταστάσεις
των θερμών ιαματικών πηγών.
Δευτέρα: Πεζοπορία ρέματος Φονιά, Καταρράκτης «Κλείδωση» - Canyoning στο
φαράγγι του Φονιά. Ο Φονιάς είναι ένα ορμητικός χείμαρρος που πέφτοντας από το ομώνυμο
φαράγγι σχηματίζει εντυπωσιακούς καταρράκτες και βάθρες. Πεζοπορία: Η αφετηρία του
μονοπατιού που οδηγεί στους καταρράκτες του Φονιά βρίσκεται κοντά στις εκβολές του
ποταμού. Ύστερα από 45' παραποτάμιας διαδρομής μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον,
η πορεία σταματά στον πρώτο καταρράκτη (Κλείδωση) με τη γραφικήλιμνούλα για τις πρώτες
βουτιές! Το μονοπάτι συνεχίζει, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, για το δεύτερο καταρράκτη,
όπου φθάνει ύστερα από διαδρομή 30'. Το φυσικό ανάγλυφο, η πυκνή βλάστηση, τα
τρεχούμενα νερά και η μια άλλη λιμνούλα, η «Γερανιά» βάθρα, που προσφέρεται επίσης για
κολύμπι, συνθέτουν και εδώ ένα μαγευτικό περιβάλλον. Ω.Π.: 5, Β.Δ.: 1
Canyoning: Η διαδρομή ξεκινάει ήπια με όμορφη πεζοπορία δίπλα στο ποτάμι και στο δάσος
πλατανιών και στη συνέχεια για μισή ώρα ανεβαίνει κάθετα στο βουνό. Στο εσωτερικό του
φαραγγιού έχει 8 καταρράκτες μέχρι 25 μέτρα, 2 τσουλήθρες και πολλές βουτιές καθώς η
διαδρομή έχει αρκετό νερό. Το φαράγγι του Φονιά είναι το δημοφιλέστερο σημείο του νησιού
και είναι μία από τις ομορφότερες διαδρομές canyoning. Συνολική διάρκεια δραστηριότητας: 6
ώρες (30’ εκπαίδευση, canyoning 3,5 ώρες, 2 ώρες πεζοπορία)
Τρίτη: Πεζοπορία και Canyoning στο φαράγγι Καραγιαννάκη. Μετακίνηση οδικώς στο
νότιο μέρος του νησιού μέχρι την Παναγία Κρεμιώτισα (πάνω από την Παχιά Άμμο).
Πεζοπορία: Το μονοπάτι προσέγγισης του φαραγγιού δεν έχει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες.
Η διαδρομή περνά ανάμεσα από μεγάλα γρανιτένια πετρώματα με ποικιλόμορφα σχήματα
που υπάρχουν μόνο στη νότια πλευρά του νησιού. Μετά από περίπου δύο ώρες πεζοπορίας,
αρχίζουν οι ομορφότερες βάθρες του φαραγγιού. Η επιστροφή από το ίδιο μονοπάτι με
τερματισμό στην Παναγία Κρεμιώτισα όπου στάση για μεζέ στο καφενείο-ουζερί του Μανώλη.
Ω.Π.: 4 (καθαρή πεζοπορία), Β.Δ.: 1, κολύμπι και ξεκούραση στις βάθρες: 2 ώρες
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Canyoning: Η προσέγγιση του φαραγγιού είναι κοινή με αυτή της πεζοπορικής ομάδας, με την
διαφορά ότι η επιστροφή γίνεται μέσα από το φαράγγι του Καραγιαννάκη, μια ευχάριστη
διαδρομή με δυνατότητα για βουτιές και κολύμπι σε όμορφες βάθρες με κάτασπρους γρανίτες.
Έχει 7 καταρράκτες μέχρι 12 μέτρα, ενώ όλη η διαδρομή είναι ηλιόλουστη. Η συνάντηση των
ομάδων canyoning και πεζοπόρων γίνεται στο καφενείο του Μανώλη Συνολική χρονική διάρκεια
της δραστηριότητας: 6 ώρες ( 30’ εκπαίδευσης, 2 ώρες πεζοπορία και 3,5 ώρες canyoning).
Τετάρτη: Canyoning στο φαράγγι Τσιβδογιάννη.
Α) Canyoning: Είναι ένα φαράγγι που βρίσκεται πάνω από το χωριό Θέρμα, με 15 καταρράκτες
μέχρι 55 μέτρα. Η πεζοπορία για την προσέγγιση του φαραγγιού έχει όμορφη θέα προς το λιμάνι
των Θερμών. Αυτή η διαδρομή έχει διαδοχικούς καταρράκτες με ελάχιστο περπάτημα ανάμεσά
τους. Ιδανική διαδρομή για τους λάτρες των μεγάλων καταρρακτών. Συνολική χρονική διάρκεια
της δραστηριότητας 5 ώρες (30’ εκπαίδευσης, 1 ώρα πεζοπορία, 3,5 ώρεςcanyoning).
Β) Πεζοπορία από τον οικισμό Άνω Καρυώτες (100μ.) από χωματόδρομο και μονοπάτι, μέχρι
το ρέμα Αράπη όπου κολύμπι στις βάθρες. Προαιρετικά μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία
μέχρι και τις επόμενες βάθρες του ρέματος Ω.Π.: 2.30, Υ.Δ.: 350+, Β.Δ.: 1+
Πέμπτη: Κορυφή Φεγγάρι (1.621 μ.). Ανάβαση από τα Θέρμα μέσα από πυκνό δάσος
βελανιδιάς και σε πολλά σημεία πυκνές φτέρες στα 1.030μ. κοντά στην μοναδική πηγή της
διαδρομής. Στη συνέχεια η διαδρομή συνεχίζεται σε πεδίο με αραιότερη βλάστηση μέχρι τα
βραχώδη μυτίκια της κορυφής Φεγγάρι με απεριόριστη θέα σε όλες τις πτυχές της σχεδόν
στρογγυλής Σαμοθράκης και στο πέλαγος (Δύσκολη πορεία) Ω.Π.: 8-8.30, Υ.Δ.: 1.600, Β.Δ.: 3
Παρασκευή: Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Σαμοθράκης, το λαογραφικό μουσείο,
και το Ιερό των Μεγάλων Θεών όπως επίσης και στους Πύργους των Γκατιλούζι που δύο από
αυτούς βρίσκονται ανατολικά από την Παλαιόπολη δίπλα στη θάλασσα. Περιήγηση στη Χώρα,
διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός στους πρόποδες του Σάος.
Σάββατο: Ελέυθερη μέρα. Ανάλογα τα δρομολόγια του πλοίου θα οργαθωθεί η επιστροφή στην Αθήνα.
Κυριακή: Επιστροφή στην Αθήνα
Ατομικός εξοπλισμός canyoning: μαγιό, σορτσάκι ή κολάν για την πεζοπορία, t-shirt για την
πεζοπορία, μπουκάλι νερό, πετσέτα μπάνιου, 2 ζευγάρια παπούτσια: 1 ζευγάρι αθλητικά ή
πεζοπορικά με προστασία στους αστραγάλους (θα βραχούν) και 1 ζευγάρι στεγνά για μετά την
ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Παρεχόμενος εξοπλισμός: πλήρης στολή νεοπρέν 5mm,
κράνος, ζώνη ασφαλείας, ειδικό σακίδιο για canyoning, στεγανό δοχείο.
Ελάχιστος αριθμός ατόμων για κάθε δραστηριότητα canyoning: 7 άτομα
Μέγιστος αριθμός ατόμων για κάθε δραστηριότητα canyoning: 15 άτομα
Μειωμένες τιμές για το Σύλλογο. Οι δραστηριότητες canyoning θα πραγματοποιηθούν από υπεύθυνο
οδηγό, εκπαιδευτή, τον κ. Γιώργο Ανδρέου σε συνεργασία με την εταιρεία Hellas Canyoning
Συντονιστές: Θανάσης Μπαρμπούτης & Κώστας Κατσούλης

28/8 - 1/9

Πήλιο. Καθαρισμός μονοπατιών, πεζοπορίες, πολιτιστικά δρώμενα, κολύμπι.
Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι με μία δράση που συνδυάζει εθελοντική εργασία καθαρισμού
μονοπατιών με πεζοπορίες, ανακάλυψη των κρυμμένων μυστικών του τόπου και μικρές
εναλλακτικές διακοπές, σε ένα από τα γραφικότερα χωριά του Πηλίου, τον πανέμορφο Αγ. Γεώργιο
Νηλείας, με την πλούσια ιστορική διαδρομή και την μακρά παράδοση αρχοντιάς, νοικοκυροσύνης
και πλούτου. Οι εθελοντές, χωρισμένοι σε ομάδες και εξοπλισμένοι με τσάπες, ψαλίδες,
τσουγκράνες, θαμνοκοπτικά και αλυσοπρίονα θα καθαρίσουν και θα αποκαλύψουν μονοπάτια
ιστορικά με μοναδική θέα προς τον Παγασητικό (Αγ.Γώργιος-Α.Λεχώνια και Αγ.Γεώργιος -Κ.Γατζέα)
δρόμους πολιτισμού και παράδοσης, που στο διάβα του χρόνου ξεθώριασε και χάθηκε η χρήση
τους, για να αναφανούν τώρα και να αποκτήσουν νέα προοπτική ζωής. Η εργασία θα είναι 4ωρη,
πρωινή. Μετά το πέρας της εργασίας, επιλογή εύκολης πεζοπορίας, με κατάληξη σε κάποια από τις
κοντινές μαγευτικές παραλίες και, καθημερινά, προτάσεις περιήγησης και πορείας μύησης στην
ομορφιά του τόπου και των κατοίκων του. (Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί
ηλεκτρονικά στις αρχές του καλοκαιριού). Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρουμε: εξερεύνηση στο
δάσος κάτω από πλατάνια προς τις πηγές του νερού και τις περίτεχνες κρήνες, προς το ξωκλήσι του
Αη-Λιά και τα παλιά μοναστήρια των Ταξιαρχών, «Μέγας Σωτήρας» και Αγίας Τριάδας. Βόλτα μέσα
στο χωριό, με τα αρχοντικά των Αιγυπτιωτών εμπόρων με τα νεοκλασικά στοιχεία, με τα
παραδοσιακά πηλιορείτικα πυργόσπιτα και τα πέτρινα αγροτόσπιτα, τα πλακόστρωτα καλντερίμια,
το μουσείο του γλύπτη Νικόλα, το παλιό Σχολαρχείο και τη βιβλιοθήκη, βόλτα στις Πινακάτες, το
δεύτερο χαρακτηρισμένο χωριό του Πηλίου μετά τη Μακρυνίτσα, την «κοσμική» Βυζίτσα, με τα
αμέτρητα πηλιορείτικα αρχοντικά της, το μουσικό χωριο του Αγ. Λαυρεντίου, για παρακολούθηση
εκδηλώσεων, και τις Μηλιές με τον παλιό σταθμό όπου τερματίζει το τραινάκι «ο Μουτζούρης» σημείο αναφοράς της περιοχής, σε σχέδια του Εβαρίστο Ντε Κίρικο, πατέρα του καλλιτέχνη
Τζόρτζιο Ντε Κίρικο- ξεκινώντας από τα Άνω Λεχώνια σε μια μοναδική διαδρομή μέσα από
σήραγγες, πάνω από παλιές, πέτρινες γέφυρες, και με ενδιάμεσο σταθμό αυτόν της Γατζέας. Το
βράδυ, σε κλίμα παρείστικο και τσιπουράκι ντόπιο, φημισμένο, οι νότες αξέχαστων αναμνήσεων,
που γλυκά θα μας συντροφεύουν τον χειμώνα). Η διαμονή θα γίνει στο δημοτικό σχολείο (ζεστό
νερό και κουζίνα) χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη
του Δήμου Ν.Πηλίου που καλύπτει τα εισιτήρια περιορισμένου αριθμού εθελοντών.
Συντονιστές: Μέλη του Δ.Σ.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
6-8/9

Νεάπολη Λακωνίας: Πεζοπορίες- Φάρος Κάβου Μαλέα - Απολιθωμένο δάσος - Αγία
Ειρήνη. Σπήλαιο Καστανιάς.
*Οι πορείες προτείνονται για αρχαρίους
«Μαλέαν δε κάμψας, επιλάθου των οίκαδε» Στράβων, μεταφρ.: αν αποφασίσεις να περάσεις τον
Μαλέα ξέχνα πως έχεις οικογένεια… O Κάβο Μαλέας είναι το θρυλικότερο και σημαντικότερο
θαλάσσιο πέρασμα στην Ελλάδα, είναι γνωστός επίσης και ως Μικρό Άγιο Όρος από το πλήθος
των εκκλησιών και ασκηταριών που είχε στα χρόνια της πειρατίας.
Παρασκευή: Αναχώρηση 16:00 για Νεάπολη Λακωνίας όπου και οι διανυκτερεύσεις.
Σάββατο: Επίσκεψη στο σπήλαιο Καστανιάς (κατατάσσεται στα καλύτερα στο είδος του σε όλη
την Ευρώπη πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών).
Μεταφορά με πούλμαν στα Βελανίδια. Πεζοπορία στο μονοπάτι πού κινείται στην βόρεια
πλευρά του Κάβου Μαλέα, μια εντυπωσιακή διαδρομή δίπλα στην ακτογραμή, συναντά
εκκλησάκια, ερειπωμένους ανεμόμυλους, μικρές παραλίες. Η διαδρομή καταλήγει στον
πέτρινο φάρο που λειτούργησε πρώτη φορά το 1883 και αποτελεί ιστορικό και διατηρητέο
μνημείο. Η επιστροφή μας αργά το απόγευμα στο χωριό Βελανίδια (πιθανή η χρήση φακού
κεφαλής στην επιστροφή). Ω.Π.: 5,30, Υ.Δ.: 270, Β.Δ.:1 (τμήματα διαδρομής σε χωματόδρομο).
Κολύμπι (εάν το επιτρέψει ο χρόνος) και φαγητό στην παραλία των Βελανιδιών.
Κυριακή: Μεταφορά με πούλμαν στο γραφικό λιμανάκι Προφήτης Ηλίας. Πεζοπορία σε
παραλιακό μονοπάτι προς το απολιθωμένο φοινικόδασος (Αγία Μαρίνα) ηλικίας εκατομμυρίων
χρονών με μοναδικά απολιθωμένα ευρήματα δένδρων, φυτών αλλά και οστράκων, μάρτυρες ενός
μακρινού παρελθόντος. Κολύμπι και επιστροφή από τα ίδια. Ω.Π.: 2.30, Υ.Δ.: 0, Β.Δ.: 1. Ανάλογα του
διαθέσιμου χρόνου υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη πορεία στο παραλιακό μονοπάτι Δ14 από
την Αγία Μαρίνα έως την Αγία Ειρήνη στο άκρο του Κάβου Μαλέα με επιστροφή από τα ίδια.
Επιπλέον Ω.Π.: 4, Υ.Δ.: 100, Β.Δ.: 1 (το μισό τμήμα της διαδρομής είναι σε χωματόδρομο).
Συντονιστές: Δρόσος Τραπεζάρης & Νίκος Πολίτης

15/9

Γεράνεια: Μεγάλη Ντουσιά (1.069μ.), διάσχιση. Αθηναϊκό φρούριο Οινόης. Σκάλα
Γερακίνας. Σχίνος (κολύμπι).
*Η εύκολη πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση 07:30 για τα Πίσια Περαχώρας (510μ.). Δύσκολη πορεία: Ανηφορίζουμε προς την
πηγή Πίντιζα με υπέροχη θέα προς τον Κορινθιακό και κατευθυνόμαστε προς την παλιά
αγροικία Γαλανοπούλου (Λειτουργούσε και σαν καταφύγιο παλιότερα). Από εκεί
κατευθυνόμαστε μέσω της πηγής Γκούρα - Ράχης Κουκουνάρθι στο ξωκλήσι της Φανερωμένης
και θα ανέβουμε στην κορυφή Μεγάλη Ντουσιά (1.069). Επιστροφή στο Σχίνο (διάσχιση),
μέσω Δίκαστρου και επίσκεψη στο αρχαίο αθηναϊκό φρούριο της Οινόης. Εάν το επιτρέψει ο
χρόνος κολύμπι στην παραλία του Σχίνου. Ω.Π.: 6, Υ.Δ.: + 600 -1068, Β.Δ.: 2
Εύκολη πορεία: Η πεζοπορία μας αρχίζει τον Σχίνο, απ’ όπου θα ανηφορίσουμε περνώντας
από το Δίκαστρο (όπου αρχαίο αθηναϊκό φρούριο της Οινόης) και από εκεί, θα περπατήσουμε
μέσα σε δασωμένη περιοχή και θα επιστρέψουμε από την γνώριμή μας Σκάλα της Γερακίνας.
Φυσικά θα απολαύσομε κολύμπι στη θάλασσα και θα ξεκουραστούμε στα ταβερνάκια της
Αγ.Σωτήρας μέχρι την αναχώρηση. Ω.Π.: 4,30, Υ.Δ.: +550 -550, Β.Δ.: 1
Συντονιστές: Νίκος Μητρόπουλος & Ειρήνη Δακίδη

22/9

Εύβοια: River trekking στο Φαράγγι Στροπώνων - Παραλία Δαμιανού
*Η πορεία προτείνεται για αρχαρίους
Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Στρόπωνες (330μ.) στους πρόποδες της Δίρφης. Η
διαδρομή μας ξεκινάει από την πλατεία του χωριού, πολύ σύντομα θα περπατάμε κάτω από
αιωνόβια πλατάνια. Διασχίζοντας αρκετές φορές το ρέμα Στροπωνιάτη θα φτάσουμε στην
παραλία της Χιλιαδούς την οποία θα διασχίσουμε για να καταλήξουμε σε μια από τις
ομορφότερες και πιο παρθένες παραλίες της Εύβοιας του Δαμιανού. Προαιρετικό μπάνιο στα
καταγάλανα νερά του Αιγαίου και επιστροφή στην παραλία της Χιλιαδούς απ’ όπου η
αναχώρηση οδικώς. Ω.Π.: 5,30-6, Y.Δ.: -330, B.Δ.:1
Συντονιστής: Άγγελος Μπαγάκης

27-29/9

Όλυμπος, Κόψη Ναούμ (ή Ξερολακίου).
Η διαδρομή, με υψομετρική διαφορά 1.100μ. και ανάπτυγμα 2.500μ., κινείται πάνω από το
Ξερολάκκι, το μεγάλο ρέμα που ξεκινά από τα Καζάνια, χαράζοντας όλη την βορινή πλευρά του
βουνού και βρίσκεται δεξιά της διαδρομής, ενώ στα αριστερά της κατεβαίνει το ρέμα του
Μπαρμπαλά και είναι συνεχώς ορατή η Κόψη Μπαρμπαλά (πηγή «Ανεβαίνοντας»).
Παρασκευή: Αναχώριση 16:00 για το χωριό Βροντούς όπου η διανυκτέρευση σε σκηνές ή με
υπνόσακο (bivouac).
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Σάββατο: Αναχώριση πολύ νωρίς το πρωί με σακίδιο ημέρας και τον απαιτούμενο
αναρριχητικό εξοπλισμό για το Ρέμα Ξερολακίου, πάνω από το χωριό Πέτρα. Λίγο πιο πάνω,
παρακάμπτοντας το «Πόδι Ναούμ», αρχίζει η συναρπαστική αναρριχητική διάσχιση της Κόψης
με περάσματα (IV+), αλλεπάλληλα σαθρά ή εύκολα τμήματα (ΙΙΙ-V) και ραπέλ, καταλήγοντας
στις «Πόρτες» του Οροπεδίου των Μουσών. Διανυκτέρευση στο καταφύγιο «Γιόσος
Αποστολίδης» (2.670μ.)
Κυριακή: Κατάβαση στα Πριόνια από το Κοφτό ή το Γομαροστάλι στη θέση Πριόνια (1.000μ.)
Ω.Π.: 5-6, Υ.Δ.: 1.670, Β.Δ.: 2.
Απαιτείται επαρκής γνώση και εμπειρία αναρρίχησης. Απεθύνεται και σε απόφοιτους Σχολών
αναρρίχησης που έχουν αναρριχητική εμπειρία. Ατομικός εξοπλισμός: κράνος, μποντριέ, 2
καραμπίνερ ασφαλείας, καταβατήρας (κουβαδάκι ή οχτάρι), ανά 3 άτομα ένα αναρριχητικό
σκοινί 60 μ. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών. Αναλογία ατόμων ανά εκπαιδευτή 1 - 6
Συντονιστής: Γιώργος Βουτυρόπουλος, εκπαιδευτής Ε.Ο.Ο.Α.

27-29/9

Όλυμπος: Μπαρμπαλάς (1.842μ.) - Κόψη Μπαρμπαλά - Προφ.Ηλίας (2.803μ.).
Παραποτάμιες πεζοπορίες στους πρόποδες του Ολύμπου: Ενιππέας, Ορλιάς (κολύμπι στις
βάθρες του), Ξιδιάς.
Παρασκευή: Αναχώριση 16:00, αποβίβαση της Ο.Ε.Π. στη Γκρίτσα Λιτοχώρου όπου οι
διανυκτέρευσεις σε ξενώνα ή σε σκηνές στην παραλία. Αποβίβαση της Ο.Δ.Π. για το χωριό Βροντούς
και μεταφορά με αγροτικά και ελαφρύ σακίδιο στο καταφύγιο «Κρεβάτια» όπου και διανυκτέρευση.
Σάββατο: Ο.Δ.Π.: Εκκίνηση νωρίς το πρωί απο το καταφύγιο «Κρεβάτια» (1.000μ.) και ανάβαση
μέσω του μονοπατίου στην κορυφή Μπαρμπαλά (1.842μ.) και από την κόψη Μπαρμπαλά, στο
Οροπέδιο των Μουσών (2.600μ.). Μία από τις πιο όμορφες διαδρομές του Ολύμπου που
κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της επάνω σε μια κόψη με εκπληκτική θέα στις απότομες δυτικές
πλαγιές του Ολύμπου και στις κατάφυτες ανατολικές. Κατάληξη στο καταφύγιο «Γιόσος
Αποστολίδης» Ω.Π.: 7.30-8, Υ.Δ.: 1.700, Β.Δ.: 2+ Προαιρετική ανάβαση στον Προφήτη Ηλία
(2.803μ.) όπου το ομώνυμο εκκλησάκι Ω.Π.:8-9, Υ.Δ.: 1.800μ., Β.Δ.: 2+
Σάββατο: Ο.Ε.Π.: Πεζοπορία απο το καταφύγιο Σταυρός (950μ.) σε μονοπάτι μέσα σε δάσος
μαύρης πεύκης και οξιάς που συναντά δυο καταπράσινες ρεματιές (Ξιδιάς) προς το καταφύγιο
Κορομηλιάς (1.100μ.). Ξεκούραση στο καταφύγιο και στη συνέχεια κατάβαση μέσα από το
φαράγγι του ρέματος Ορλιά, με τον εντυπωσιακό καταρράκτη και τις βάθρες για κολύμπι. Η
πεζοπορία καταλήγει στον Αγιο Κωνσταντίνο (300μ.). (Ορλιάς ή Ουρλιάς ονομάστηκε απ’ το
θόρυβο, τα βουητά του νερού) Ω.Π.: 6 - 6.30, Υ.Δ.: -740 μ., Β.Δ.: 1
Κυριακή: Ο.Δ.Π.: Νωρίς το πρωί, πεζοπορία από τα Ζωνάρια και κατάβαση προς το καταφύγιο
«Σπήλιος Αγαπητός» όπου μικρή στάση για ξεκούραση και κατάληξη μέσα από πυκνο και
σκιερό δάσος οξιάς στα Πριόνια Ω.Π.: 6, Υ.Δ.: -1.600, Β.Δ.: 2
Κυριακή: Ο.Ε.Π.: Μετάβαση πολύ νωρίς το πρωί στα Πριόνια και κατάβαση του μοναδικού σε
ομορφιά φαραγγιού του Ενιππέα ανάμεσα σε τρεχούμενα νερά, πυκνή βλάστηση από πλατάνια και
οξιές. Η διαδρομή συναντά την σπηλιά και την Μονή Αγ. Διονύσου, διασχίζει επτά ξύλινα γεφύρια και
ύστερα από αρκετά ανεβοκατεβάσματα καταλήγει στο Λιτόχωρο Ω.Π.: 5,30-6 Υ.Δ.: - 740, Β.Δ.: 1
Συντονίστριες δύσκολης πορείας: Καλλιόπη Δηλαβεράκη & Ειρήνη Δακίδη
Συντονιστής εύκολης πορείας: Δρόσος Τραπεζάρης

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.
Εναρξη υποβολής δικαιολογητικών: 6/5/2019
Υπεύθυνος συγκέντρωσης δικαιολογητικών και πληροφορίες: Διονύσης Βασιλόπουλος τηλ.: 6974358305
Υπεύθυνος εκπαιδευτής και πληροφορίες: Γ.Βουτυρόπουλος, τηλ.: 6947838798
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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
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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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