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Bαλκανικοί αγώνες
Éουνίου η ÅθνικÞ ομάδα αγωνιστικÞς
ρίχησης της Å.Ï.Ï.Á. συμμετείχε στο ÂαλκανιÓκό πρωτιςαναρτά22-23-24
θλημα κάτω των 14 ετþν που πραγματοποιÞθηκε στην πόλη των Óκοπίων με τη συμμετοχÞ της
Âουλγαρίας, Ñουμανίας, Óερâίας, F.Y.R.O.M., Åλλάδος.
Την ÅθνικÞ ομάδα αποτελοýσαν οι:
Ðαπαúωάννου Çλίας
Å.Ï.Ó. Ðροσοτσάνης
Κουλουγουσίδου Ìαρία Ã.Ó Âιοκίνηση
Τσιότσιου Åριφýλη
Ï.Ó. Óιάτιστας
Óταυριανίδης Éωάννης Å.Ï.Ó. Ðροσοτσάνης
Âρασνάκης ÄημÞτρης Å.Ï.Ó. Ðροσοτσάνης
Æάμπα Áναστασία
Å.Ï.Ó. Ðροσοτσάνης
Áâραάμ Κωνσταντίνος Å.Ï.Ó. Ðροσοτσάνης
Ìαæί με την ÅθνικÞ ομάδα συμμετείχαν με έξοδα
των συλλόγων τους οι αθλητές Τσιοýκρα Éωάννα &
Τσιότσιου ÁγνÞ (Ï.Ó. Óιάτιστας) και Öασουλάς Áχιλλέας
(Ï.Á.Ë. Èεσ/κης).
Την ομάδα συνόδευσαν ο έφορος του αθλÞματος
Áνέστης Ëουκάς και η προπονÞτρια ×ρýσα Óτεργιάκου.
Ïι αθλητές αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα bouldering, δυσκολίας και ταχýτητας όπου και κατέλαâαν τις
ακόλουθες θέσεις:
Áãþíéóìá Bouldering
Κουλουγουσίδου Ìαρία
Τσιότσιου ÁγνÞ
Æάμπα Áναστασία
Τσιοýκρα Éωάννα
Ðαπαúωάννου Çλίας
Áâραάμ Κωνσταντίνος
Τσιότσιου Åριφýλη
Öασουλάς Áχιλλέας
Óταυριανίδης Éωάννης
Âρασνάκης ÄημÞτρης

3η
5η
6η
7η
7ος
7ος
8η
11ος
12ος
13ος

Áãþíéóìá Äõóêïëßáò
Κουλουγουσίδου Ìαρία 5η
Áâραάμ Κωνσταντίνος 6ος
Τσιοýκρα Éωάννα
7η

Æάμπα Áναστασία
Τσιότσιου Åριφýλη
Τσιότσιου ÁγνÞ
Ðαπαúωάννου Çλίας
Öασουλάς Áχιλλέας
Âρασνάκης ÄημÞτρης
Óταυριανίδης Éωάννης

6η
8η
9η
9ος
10ος
14ος
9ος

Áãþíéóìá Ôá÷ýôçôáò
Áâραάμ Κωνσταντίνος
Κουλουγουσίδου Ìαρία
Τσιοýκρα Éωάννα
Τσιότσιου ÁγνÞ
Τσιότσιου Åριφýλη
Æάμπα Áναστασία
Óταυριανίδης Éωάννης
Ðαπαúωάννου Çλίας
Âρασνάκης ÄημÞτρης

3ος
4η
6η
7η
8η
9η
9ος
9ος
14ος

Ç εικόνα της ομάδας μας Þταν καλÞ με μικρές ηλικίες εάν σκεφτοýμε ότι ο πιο μικρός αθλητÞς είναι γεννημένος το 2004. Âρισκόμαστε στην αρχÞ μιας νέας γενιάς μικρþν αναρριχητþν ελπίæοντας για κάτι καλýτερο
τα επόμενα χρόνια, εφόσον δουλέøουν πάρα πολý στα
σωματεία τους. Áγωνιστικά οι θέσεις που κατέλαâαν
Þταν μέσα στα όριά τους αφοý οι άλλες ομάδες φάνηκαν αρκετά προετοιμασμένες και με μεγαλýτερες συμμετοχές.
Ç ανοιχτÞ πίστα που διαθέτει η πόλη των Óκοπίων
είναι πανευρωπαúκþν προδιαγραφþν με αντοχές στις
εξωτερικές συνθÞκες, τοποθετημένη σε ένα όμορφο
πάρκο δίπλα στο ποτάμι του Âαρδάρη. Ïι άνθρωποι της
διοργάνωσης φάνηκαν αρκετά άπειροι στο να διοργανþσουν ένα μεγάλο αγþνα.
Èα πρέπει να ευχαριστÞσουμε το Ìιχάλη Óτýλλα
διαχειριστÞ του καταφυγίου του Ïλýμπου ×ρÞστος Κάκκαλος για τη χορηγία των ροýχων και την ομοιόμορφη
παρουσία της ÅθνικÞς ομάδας.

14ο Κύπελλο Bouldering
ραγματοποιÞθηκε ο Á΄ αγþνας του 14ου Κυπέλλου Bouldering στον Áλμυρό στις 7 Éουλίου 2012. Ïι λιγοστές
συμμετοχές, μόνο 25, Þταν αρκετές για να προâληματιστοýμε με τους αγþνες boulder στη χþρα μας και να
Ð
αναρωτηθοýμε με ποιο τρόπο θα μποροýσαν να έχουν προοπτικÞ ανάπτυξης.
Ïι χαράκτες και οι κριτές όπως πάντα έδωσαν τον καλýτερό τους εαυτό, αλλά δυστυχþς η μικρÞ συμμετοχÞ
αποκαρδιþνει μικροýς, μεγάλους και γονείς.
Áναλυτικά οι πρþτοι νικητές - νικÞτριες έχουν ως εξÞς:
ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÁÍÄÑÙÍ
1 ÉÙÁΚÅÉÌÉÄÇÓ ÉÓÁÁΚ
Å.Ï.Ó. Áχαρνþν
2 ÁÐÏÓΤÏËÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÅÏÓ Ðροσοτσάνης
3 ÓÐÁÑÇÓ ÄÇÌÇΤÑÇÓ
ÅÐÏÓ ÖυλÞς
ÐÑÏÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ Á ÊÏÑÉÔÓÉÁ
1 ΚÏÕËÏÕÃÏÕÓÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ
Ã.Ó. Âιοκίνηση
2 ÌÏÕΤÁÖÉÄÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ
Ï.Ë. Áριδαίας
3 ΚÁÑÁÌÐÅΤÓÏÕ ÅÕΤÕ×ÉÁ
Ï.Ó. Óπάτων
ÐÑÏÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ Á ÁÃÏÑÉÁ
1 ÈÅÏ×ÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÖ.–ÅÑÌÇÓ Å.Ï.Ó. Áχαρνþν
2 ÐÁÐÁÉÙÁÍÍÏÕ ÇËÉÁÓ
ÅÏÓ Ðροσοτσάνης
3 ÉÙÓÇÖÅËÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
Ã.Ó. Âιοκίνηση
ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÐÁÌÐÁÉÄÙÍ
1 ÄÅÍÅΚÏÓ ΚÙÍ/ÍÏÓ
Å.Ï.Ó. Áχαρνþν
2 ΚÏÕËÏÕÃÏÕÓÉÄÇÓ ÍÅΚΤÁÑÉÏÓ Ã.Ó. Âιοκίνηση
3 ΚÁÑΚÁΤÓÅËÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÅÏÓ Âόλου
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ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÐÁÃÊÏÑÁÓÉÄÙÍ
1 ÌÏÕΤÁÖÉÄÏÕ ÄÅÓÏÉÍÁ
2 ΚÏΤÉÄÏÕ ÈÅÏÖÁÍÙ
3 ÐÁÍÁÃÉÙΤÅËÉÄÏÕ ÓÏÖÉÁ

ÏË Áριδαίας
ÏË Áριδαίας
ÏË Áριδαίας

PATH FINDER
Το κατάστημα Path Finder στην οδό
Καλλιρρόης, θα εξακολουθεί
να λειτουργεί κανονικά,
μέχρι 31/12/2012 σε ειδικές
τιμές προσφοράς έως 50%.

72η Π.Ο.Σ.
Éουλίου 2012 πραγματοποιÞθηκε με επιτυχία η 72η ÐανελλÞνια Ïρειντρωση στο Ìαίναλο στην κορυφÞ Ïστρακίνα (1.982 μ. υøόμετρο) υπό
Óτηνâατιςαιγίτι21κÞδακαιÓυτηςγκέ22Å.Ï.Ï.Á.,
με οργανωτές τους Å.Ï.Ó. Τριπόλεως & Ó.Á.Ï.Ï., το ÄÞμο Τριπόλεως και συνδιοργανωτές το ÄÞμο Ãορτυνίας και την Ðεριφέρεια ÐελοποννÞσου.
Ðαραâρέθηκαν 695 ορειâάτες από 45 σωματεία–μέλη της Å.Ï.Ï.Á., 236 επισκέπτες, συνολικά 931 άτομα.
Ðαραâρέθηκαν και απεýθυναν χαιρετισμό οι:
Êùíóôáíôßíïò Æá÷áñéÜò, ÂουλευτÞς Áρκαδίας, Ðέôñïò Ôáôïýëçò, Ðεριφερειάρχης
ÐελοποννÞσου, ÅõÜããåëïò Ãéáííáêïýñáò, Áντιπεριφερειάρχης Áρκαδίας., ÉùÜííçò
Óìõñíéþôçò, ÄÞμαρχος Τρίπολης, ÉùÜííçò Ãéáííüðïõëïò, ÄÞμαρχος Ãορτυνίας,
ÉùÜííçò Ìðïõíôñïýêáò, Ðρόεδρος Åπιμελητηρίου Áρκαδίας.

Åπίσης παραâρέθηκαν ο Ðρόεδρος του Å.Ï.Ó. Τριπόλεως και μέλη του Ä.Ó, ο
Ðρόεδρος του Ó.Á.Ï.Ï. κ. Í. Äέäåò καθþς και μέλη του Ä.Ó. Áπό πλευράς Å.Ï.Ï.Á. παραâρέθηκαν ο επίτιμος Ðρόεδρος της Å.Ï.Ï.Á. κ. ÄéïìÞäçò ×áôæßäçò, ο Ðρόεδρος Ä.
Ãåùñãïýëçò, ο Áντιπρόεδρος Óô. Óôáìáôßïõ, η Ãεν. Ãραμματέας κα ÌÜãéá Öïõñéþôç και ο Ταμίας κ. ΘåìéóôïêëÞò Ôóéããåñßäçò.
ÓυγχαρητÞρια αξίæουν στους οργανωτές και στο πλÞθος των εθελοντþν που
έδωσαν τον καλýτερο εαυτό τους για την επιτυχία της εκδÞλωσης αυτÞς.
Åπίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος του ÅÏÓ Áθηνþν κ. Ìυστριþτης
αναφέρθηκε ονομαστικά στους 5 ορειâάτες-σες που το Öεâρουάριο του 2005 άφησαν την τελευταία τους πνοÞ στις πλαγιές του Ìαινάλου.

SALES IN POLO CENTERS
ÄεκαÞμερα ÐÑÏÓÖÏÑÙÍ με μειωμένες τιμές πάνω από 50% σε ÑÏÕ×Á,
ÐÁÐÏÕΤÓÉÁ, ÁÍÁÑÑÉ×ÇΤÉΚÏ - ΤÁÎÉÄÉÙΤÉΚÏ ÅÎÏÐËÉÓÌÏ & πολλά πολλά είδη.
• Áπό 8/10 στο POLO CENTER Ðατησίων 52 & Ìετσόâου, ÁθÞνα 210-8256840.
• Áπό 5/11 στο POLO CENTER Æησιμοποýλου 62, Ðαλ. Öάληρο 210-9414020.

Κωστής Παπαντωνίου

¸φυγε από κοντά μας την Τετάρτη 25/7/2012 ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης της Å.Ï.Ï.Á. ΚωστÞς Ðαπαντωνίου αρχιτέκτων του Åλληνικοý Ïργανισμοý Τουρισμοý. Ï ΚωστÞς Ðαπαντωνίου είχε εκπονÞσει τις μελέτες και είχε επιâλέøει τα έργα για:
α) τη νέα πτέρυγα του καταφυγίου Ïλýμπου «ÓπÞλιος Áγαπητός» καθþς και
â) του καταφυγίου Τýμφης.
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Ε.Ο.Σ. Καρδίτσας

Καταöύγιο
στην Πετρüστρουγκα
του Ολύìπου
ληνικÞ
ÔÏμάγκαηνδα ανάÄιάτουλησωÏλýøησης.τηςμπουλειανέτουρλαγίαςâε, μετουτάκααπόταφυδηγίουμοπραστηνσία,ÐεητρόÅλστρου

Το καταφýγιο, που âρίσκεται σε υøόμετρο 1.900 μ., έχει Þδη
ξεκινÞσει τη λειτουργία του από τις αρχές του καλοκαιριοý κι
έχει δυνατότητα φιλοξενίας - με διανυκτέρευση - 60 ατόμων. Ç
διαδρομÞ ξεκινάει από την περιοχÞ διασταýρωση «Ãκορτσιά»
και ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι που ακολουθεί κανείς για να φτάσει στο Ïροπέδιο των Ìουσþν, ενþ στο ýøος του υδραγωγείου
ο επισκέπτης επιλέγει να κινηθεί προς ¼λυμπο μέσω της Ðετρόστρουγκας. Το μεγαλýτερο μέρος του μονοπατιοý (Ä10) âρίσκεται μέσα σε πυκνό δάσος από οξιές, ενþ από το υδραγωγείο και
μετά η οξιά αντικαθίσταται από τα υπεραιωνόâια ρόμπολα.
Ðληροφορίες για το καταφýγιο παρέχονται από τα γραφεία
της ÅλληνικÞς Ïμάδας Äιάσωσης στο τηλέφωνο 2310 310649 Þ
ηλεκτρονικά στο inform@hrt.org.gr. Ãια κρατÞσεις μπορείτε να
επικοινωνÞσετε στα ίδια στοιχεία με την ÅλληνικÞ Ïμάδα Äιάσωσης, καθþς επίσης και με τους καταφυγιάρχες, Èεόδωρο Καρυοφýλλη (6987374640), Κþστα Καæακλάρη (6978993463) και ÄημÞτρη Καρατέγο (6942794824).

Μιχάλης Κüτταρης

• ÐïäçëáôéêÞ äéÜó÷éóç ÁãñÜöùí
Το Óαââατοκýριακο 14-15 Éουλίου, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40ο C, πραγματοποιÞθηκε
η ποδηλατικÞ διάσχιση Áγράφων από τον Åλληνικό Ïρειâατικό Óýλλογο Καρδίτσας (ÅÏÓΚ). Το ξημέρωμα του Óαââάτου μας âρÞκε να φορτþνουμε ποδÞλατα και εφόδια στο φορτηγό του Âάιου, με
προορισμό το φράγμα της Ëίμνης ÐλαστÞρα.
Ùς σημείο εκκίνησης ορίστηκε ο οικισμός ¸λατος, στα όρια των νομþν Καρδίτσας και Åυρυτανίας.
Το σýνολο των χιλιομέτρων που διανýθηκαν και τις δυο ημέρες Þταν περίπου 90, από τα οποία τα
μισά σε χωμάτινη διαδρομÞ και τα άλλα μισά σε άσφαλτο.

• Óõììåôï÷Þ óôçí 9ç ÐáíåëëÞíéá óõíÜíôçóç canyoning
Ï ÅÏÓΚ συμμετείχε στην 9η ÐανελλÞνια συνάντηση canyoning, η οποία έγινε από 6 έως 12 Éουλίου 2012 στο όμορφο χωριό των Τæουμέρκων Ðράμαντα, από τον Å.Ó.Å.Ö. και υπό την αιγίδα της Ó.Ï.Å.
• Ï ÅÏÓÊ óôçí êïñõöÞ ÌÜñôóá
Ìετά από πρωτοâουλία και πρόσκληση ομάδας νέων της Íεράιδας, ο Åλληνικός Ïρειâατικός
Óýλλογος Καρδίτσας (ÅÏÓΚ) ανταποκρίθηκε με δέκα μέλη του– εθελοντές– για τον καθαρισμό και τη
σηματοδότηση του μονοπατιοý που αρχίæει από το χωριό, περνάει από το εκκλησάκι του ÐροφÞτη
Çλία στα 1200 μέτρα υøόμετρο και καταλÞγει στην κορυφÞ Ìάρτσα στα 1680 μέτρα.
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äñÜóç ôïõ óõëëüãïõ
στα τηλ.: 6973695595–6974110853, στο http://eoskarditsas.blogspot.com/
και στο https//www.facebook.com/eoskarditsas.
Το στέκι του ÅÏÓΚ âρίσκεται στην οδό Áντιμάχου 3, δίπλα στο θερινό κινηματογράφο
και είναι ανοιχτό κάθε Ðέμπτη από τις 20.00 έως τις 22.00.

Ïμάδα Äιάσωσης
της 2ης ÅÌÁΚ και
Óτην τιςσυμÐυρομε24σâετείÁυχεστιγοýκÞμαστουæίÕπημεηρεταÅλσίλημέα νιÐιεληκÞρίας
στην ανάσυρση της σοροý του άτυχου Ìιχάλη Κότταρη από το
ρέμα του Ïρλιά στον ¼λυμπο, ο οποίος αγνοείτο από την Τρίτη 28 Öεâρουαρίου 2012.
Ï Ìιχάλης Κότταρης αναμφισâÞτητα άφησε το
ίχνος του στην ιστορία της ορειâασίας στην Åλλάδα.
Ðάνω από πενÞντα χρόνια ασχολÞθηκε ενεργά με
την αναρρίχηση, την ορεινÞ πεæοπορία, το ορειâατικό σκι, αλλά και με άλλες δραστηριότητες στη φýση
όπως το canyoning, το kayak, το river trekking.
¼ταν ένα παιδί μεγαλþνει στην Ðάτρα και απέναντι έχει το εντυπωσιακό ανάγλυφο της Âαράσοâας και πίσω το επιâλητικό Ðαναχαúκό, είναι αναμενόμενο να μαγευτεί από την ομορφιά του âουνοý και
της φýσης. ¼ταν για επαγγελματικοýς λόγους εγκαταστάθηκε στην ÁθÞνα, έγινε μέλος του Å.Ï.Ó. Áθηνþν και ασχολÞθηκε πλέον συστηματικά με την
ορειâασία.
Ï Ìιχάλης αντιμετþπιæε κάθε ανάâαση με ένα
τελείως προσωπικό τρόπο. Âασιæόταν απόλυτα σε
ό,τι έâλεπε όταν έφτανε στο âουνό. Ìε μια ματιά καταλάâαινε πιο σημείο είχε δυσκολίες και από πια
πλευρά η ανάâαση θα Þταν ευκολότερη. Åýρισκε με
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απίστευτη ευκολία μονοπάτια, αόρατα για τους υπόλοιπους. Ìέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου, πριν
εμφανιστεί το πρόâλημα στην υγεία του, είχε άριστη
φυσικÞ κατάσταση που του έδινε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ç δυσκολία του πεδίου, οι άσχημες καιρικές συνθÞκες, οι προâλεπόμενες þρες πορείας
απλά δεν τον απασχολοýσαν.
Το σκι και κυρίως το ορειâατικό σκι δεν άργησαν
να μπουν στη æωÞ του. Ç ÃκαμÞλα και οι γýρω κορυφές δεν Þταν τόσο μακριά από την ÁθÞνα þστε να
μην μπορεί να πάει και να τις ανεâεί με τα σκι. Ç
εμπειρία του στο ραπέλ έκανε το canyoning μία εýκολη υπόθεση. Óε πολý μικρό χρονικό διάστημα
συμμετείχε σε ομάδες ασφάλισης φαραγγιþν. Áλλά
και το river trekking δεν του Þταν αδιάφορο όπου ως
συνÞθως και τα πιο δýσκολα σημεία τα πέρναγε με
απίστευτη άνεση σηματοδοτþντας τη διαδρομÞ και
για τους υπόλοιπους. Κοντά στο ×άνι Ìπανιά έμαθε
τα μυστικά του kayak και στο Ëοýσιο ακόμα και το
Hydro speed δοκίμασε.
Ï χαρακτηρισμός αναρριχητÞς Þ ορειâάτης
επομένως δεν καλýπτει όλες τις δραστηριότητες
του Ìιχάλη Κότταρη. ¹ταν ένας εραστÞς της φýσης.
ÍôßíïòÄçìçôñáêüðïõëïò

Αθήνα - Όσλο 3.499χλì
Κείìενο – öωτü: ÔÁÓÏÓÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ

λη αυτοπεποίθηση και θέληση Þταν τα κýρια στοιχεία για τον 28χρονο
και συναθλητÞ μας Íίκο Ìωυσιάδη να κάνει τα ακατόρθωτα - κατορÇθωτάκααπακαιλόράναφίμιλλοεντα
χθεί πλέον στο Ðάνθεον των λιγοστþν ÅλλÞνων υπεραθλητþν στα
άâατα μονοπάτια της “ατομικÞς øυχοσωματικÞς δοκιμασίας”.
Îεκίνησε από τον Κορυδαλλό στις 18/7/2012 -μόλις πÞρε την άδειά του- και μετά
από 22 συνεχόμενες ημέρες, χωρίς ίχνος ξεκοýρασης, έφτασε στο ¼σλο της Íορâηγίας στις 9/8/2012 γράφοντας καθημερινά κατά μέσο όρο 160 χιλ.περίπου με το δεκάκιλο σακίδιό του, περνþντας διαδοχικά 11 χþρες!!
Ïι αναπόφευκτες δυσκολίες του “μοναχικοý λýκου” στην προσπάθεια της ποδηλατικÞς του διάσχισης Þταν η æέστη, οι ατέλειωτες αναâάσεις, και η επικινδυνότητα
των δρόμων των Âαλκανικþν χωρþν. Óτη συνέχεια οι επίμονες âροχοπτþσεις και οι
δυνατοί άνεμοι της âόρειας Åυρþπης!
Óυνοδεýτηκε συμâολικά για λίγα χιλιόμετρα στην Åλλάδα από φίλους ποδηλάτες ÈÞâα – Ëαμία- Κατερίνη, όπως και από ποδηλατικά clubs του εξωτερικοý.
Ðρþτιστα το όλο εγχείρημά του είχε σαν κίνητρο «ιερό» σκοπό. Ìία μέρα μετά
τον τερματισμό του, στις 10/8/2012, Þταν παρþν “κουμπάρος” και πάντρεøε τον καρδιακό παιδικό του φίλο Áλέξανδρο Óταθόπουλο, τον ¸λληνα ULTRAMAN τριαθλητÞ, με
τη Íορâηγίδα Kiersti, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο ¼σλο.

Το γυμνασμένο (âατράχι), που είναι παντελþς άγνωστο στην “ποδηλατικÞ πιάτσα”,
ξεκίνησε και τερμάτισε με παλιό του τραýμα στο γόνατο και με προετοιμασία τους δýο
τελευταίους μÞνες μοναχά 80 χιλ. εâδομαδιαίως!!
Áπέδειξε με τον ιδανικότερο τρόπο ότι η αποστολÞ του καθαροý ανιδιοτελÞ
αθλητισμοý συσσωρεýει ηθικές αξίες συναδελφικÞς αλληλεγγýης, ποικίλα όμορφα
συναισθÞματα ρομαντισμοý, και το ÌÅÃÁËÅÉÏ ΤÇÓ ØÕ×ÇÓ που Þδη αναγνωρίστηκε από Íορâηγοýς που τον υποδέχτηκαν και τον τίμησαν! Κοινωνικές αξίες που
προάγουν και παράγουν πολιτισμό. Ìία ακόμα μυθικÞ υπέρâαση από ¸λληνα αθλητÞ που είναι και η καλýτερη επένδυση για τους μαθητές μας οι οποίοι στη νέα σεæόν θα ενημερωθοýν από το γράφοντα ανάλογα. Èα ακοýσουν και πάλι ότι η øυχικÞ
δομÞ του ανθρþπου, με τη συνδρομÞ των εγκεφαλικþν ενδορφινþν, υπερτεροýν του
σþματος το οποίο καθοδηγοýν προς τον κοινό σκοπό του κάθε αθλητικοý - κοινωνικοý τερματισμοý, ξεχνþντας τραυματισμοýς και σωματικÞ καταπόνηση.
“Íßêï, έôóé áðëÜ óå Åõ÷áñéóôïýìå áðü êáñäéÜò ãéá ôá óåìíÜ ìáèÞìáôá æùÞò
êáé ôçí õðåñçöÜíåéá ðïõ ìáò ðñüóöåñåò”.

Óõíέβçóáí - Θá óõìβïýí

Η ορεινή διάσχιση της Κρήτης
ìέσα απü το Ευρωπαϊκü ìονοπάτι Ε4
Κείìενο – öωτü: ÓÔΕΡΓΙÏÓ ÁΡÁÐÏΓËÏÕ ÓπαρταθλητÞς
Óτις 2 Éουλίου 2012 ολοκληρþθηκε η απ’ άκρου εις
άκρον ÏρεινÞ Äιάσχιση της ΚρÞτης μέσα από το Åυρωπαúκό Ìονοπάτι Å4. Äιανýθηκαν συνολικά 595,7 χιλιόμετρα σε
10 ημέρες 2 þρες και 44 λεπτά. Ç διαδρομÞ καταγραφόταν
συγχρόνως και συνεχþς με δýο διαφορετικές συσκευές
εντοπισμοý του γεωγραφικοý μας στίγματος (GPS) και έχει
αναρτηθεί στην ÁμερικανικÞ ιστοσελίδα EveryTrail
(http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1655411).
Ç εκκίνηση δόθηκε στις 10:00’ π.μ. της 22ας Éουνίου 2012
στο Καστέλι Κισσάμου του Íομοý ×ανίων και ο τερματισμός έγινε στις 12:44΄ της 2ας Éουλίου 2012 στην Κάτω Æάκρο του Íομοý Ëασιθίου. Ç επιλογÞ της συγκεκριμμένης
διαδρομÞς, σε έδαφος εξαιρετικά κακοτράχαλο και δýσâατο πολλές φορές, με θερμοκρασίες που άγγιæαν τους 38
- 40 âαθμοýς και συνεχÞ ανεâοκατεâάσματα (από το επίπεδο της θάλασσας έως και τα 1200μ.), έθεσε εξ’ αρχÞς
έναν πολý σημαντικό όρο: την ιδιοσυγκρασία της αντοχÞς...
Ç τεράστια απόσταση (που οι αρχικοί υπολογισμοί την
οριοθετοýσαν στα 450 χλμ. περίπου και αποδείχθηκε στην
πράξη 595,7 χλμ.), οι συνθÞκες μοναξιάς (ιδίως τη νýχτα)
και η απόλυτη εξάρτηση προσανατολισμοý από μία συσκευÞ GPS στη μέση του απέραντου πουθενά, απαιτοýσαν
έναν ιδιόμορφο συντονισμό: γρÞγορη επαναφορά του σþματος σε αγωνιστικÞ κατάσταση, πνευματικÞ διαýγεια και
άριστη øυχικÞ διάθεση. Óυνεχþς... για κάτι παραπάνω από
10 μερόνυχτα... Ìε το ανάγλυφο του Κρητικοý εδάφους να
κονιορτοποιεί όλους τους προσεκτικοýς σχεδιασμοýς επί
χάρτου και να τροποποιεί γρÞγορα τα δεδομένα προς μία
σταθερÞ κατεýθυνση: “περισσότερα χιλιόμετρα...
¼πως γίνεται αντιληπτό, κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση των σωματικþν δυνατοτÞτων σε τόσο ακραίες
συνθÞκες έχουν τρία πράγματα: η σοâαρότητα, η σýνε-

ση και η συνέπεια... Ìα πάνω απ’ όλα, τα πάντα έλκονται από την αρετÞ της υπομονÞς. Âασανιστικό το ερþτημα: “Ðόσο θ’ αντέξεις ακόμα;
Åίναι δεδομένο ότι σε τέτοια κλίμακα προσπάθειας
αντιμετωπίæεις πολλές φορές το ενδεχόμενο της εγκατάλειøης... Το σίγουρο είναι ένα: σου το προτείνει ο
ίδιος σου ο εαυτός. Ðρέπει να ηρεμÞσεις, να σκεφτείς
καθαρά και να απαντÞσεις κοφτά: “συνεχίæω...
Ðερίπλοκοι υπολογισμοί, κρίσιμες αποφάσεις και
άπειρες, μικρές και μεγάλες, απογοητεýσεις σε δαιδαλþδεις διαδρομές. Áργά, αλλά σταθερά, έρχεται η πνευματικÞ κόπωση και η πυξίδα του σþματος δείχνει αλλοý... Åίναι ανθρωπίνως αδýνατον να διαχειριστείς την ÏρεινÞ
Äιάσχιση όλης της ΚρÞτης και μάλιστα τέτοια εποχÞ. Äοκιμάæεται η σοφία που (πιστεýεις ότι) διαθέτεις. Κλονίæονται οι δεσμοί της øυχοσýνθεσÞς σου. Áναπόφευκτα και
τα ερωτÞματα: “Ãιατί το κάνεις τελικά; Áντέχεις την αλÞθεια; Ðόσο πιστεýεις στο σκοπό σου; “Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτÞ η ολοκληρωτικÞ δοκιμασία συμâαίνει ξανά και
ξανά... Ç μυστικÞ γέφυρα επικοινωνίας με το θείο -που
ονομάæεται πίστη- είναι η μόνη κινητÞριος δýναμη που
μπορεί να σε επαναφέρει στο επόμενο μονοπάτι... Ðροûποθέτει όμως ταπείνωση του εγωúσμοý και προσÞλωση
της σκέøης -για þρες ατελείωτες- στον προορισμό σου.
Äεν πρέπει να ηττηθείς οýτε μία φορά, πουθενά...μόνο να
συνεχίæεις... Éδοý η ΚρÞτη, ιδοý και ο εαυτός σου...
Óτη διαδρομÞ υπÞρξαν άνθρωποι που δε θα ξεχάσουμε
ποτέ: στο Áμάρι, τη Ãέργερη, την Áγία Âαρâάρα και το Ïρεινό.. Áτόφιοι, καλόκαρδοι και -το κυριότερο- νέοι. Èέλω να
σταθþ στη âοÞθεια δýο ανθρþπων: ο Ãιþργος Áναγνωστόπουλος, πρόεδρος του Ðεæοπορικοý Ïμίλου Çρακλείου, μας
στÞριξε με την τεχνογνωσία του, λειτοýργησε ως σýνδε-

σμος επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και προσέφερε -υλικά και ηθικά- ό,τι μποροýσε. Ï Ìιχάλης Ðασχαλίδης είναι
ένας άνθρωπος που μπορείς να συνοøίσεις σε μία λέξη: φιλότιμο.. ×ωρίς αυτό το ιδιόμορφο δίδυμο υποστÞριξης η
προσπάθεια θα είχε σταματÞσει κάπου στο ÅλαφονÞσι. Τους
αξίæει ένα μεγάλο ευχαριστþ, όπως και στην ÅιρÞνη τη Èαλάσση που διÞνυσε μαæί μας στο Íομό Ëασιθίου τα τελευταία 105,7χλμ. της διαδρομÞς. Ï Åλληνικός Ïρειâατικός Óýλλογος Áχαρνþν, του οποίου είμαστε μέλη, μας στÞριξε με το
Ìάκη τον Τæωρτæίδη και τον πρόεδρο κ. Íίκα Âασίλειο να
αγωνιοýν για κάθε μας âÞμα σαν να Þμασταν παιδιά τους..
Åίναι αδýνατον να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της προσπάθειας στην επιâίωση του “×αμόγελου του Ðαιδιοý”.
Ç προσπάθεια που κάναμε με το Íίκο το Èάνο αφιερþνεται στην καλοσýνη των ανθρþπων που εξακολουθοýν να πιστεýουν ότι παιδί και χαμόγελο είναι έννοιες
ταυτόσημες και ιερές.
Åκτενές ρεπορτάæ στο επόμενο τεýχος.

Χιονοδροìία και Βαλκανικü πρωτάθληìα
ία από τις καλýτερες παρουσίες σε διεθνείς αγþÌ
νες στην ιστορία της ÅÏ× είχαν οι ¸λληνες Äιαθλητές στο Âαλκανικό πρωτάθλημα θερινοý Äιάθλου με
ρόλλερσκι στο Ìπάνσκο της Âουλγαρίας τις 29-30 Áυγοýστου.
Την πρþτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο
αθλητÞς του ÅÏÓ Ìετσόâου Áγγέλης Áπόστολος στο
αγþνισμα των 10 χλμ σπριντ της κατηγορίας ÅφÞâων. Ìε
6 πετυχημένες âολές (6/10), άριστο ρόλλερσκι και χρόνο 21:44,6 κέρδισε τους 14 αθλητές από τέσσερις χþρες
και επιâεâαίωσε τη φÞμη του μεγάλου ταλέντου, χαρίæοντας στη χþρα μας ένα χρυσό μετάλλιο σε διεθνÞ αγþνα Äιάθλου, μετά από πολλά χρόνια. Óτις νεανίδες και
στο αγþνισμα των 7,5 χλμ σπριντ η παρουσία της ×ριστίνας Κιουρκενίδου Þταν το ίδιο πετυχημένη. Ç ÄραμινÞ
αθλÞτρια μας ξάφνιασε ευχάριστα και χωρίς να έχει το
απόλυτο στις âολές (7/10) - όπως συνÞθως - κέρδισε το
αργυρό μετάλλιο μετά από σπουδαία εμφάνιση. Ï χρόνος της Þταν 23:26,5 1:49 λεπτά πίσω από τη Âουλγάρα
Kadeva Daniela. Óτην κατηγορία αντρþν ο Καραμίχας
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Κλεάνθης τερμάτισε 13ος μεταξý 17 αθλητþν που συμμετείχαν με 7/10 âολές και χρόνο 28:50,3. Ç επίδοσÞ του
Þταν πραγματικά ικανοποιητικÞ αφοý συμμετείχαν οι
ομάδες των παγκοσμίων κυπέλλων της Bουλγαρίας,
Óερâίας και FYROM.
Óτο αγþνισμα της καταδίωξης (Pursuit) οι ¸λληνες
αθλητές Þταν εξίσου πολý καλοί και κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στις κατηγορίες νεανίδων και εφÞâων με
τους Κιουρκενίδου και Áγγέλη αντίστοιχα. Ç Κιουρκενίδου είχε χρόνο 35:43,5 και 7 άστοχες âολές (13/20) ενþ
ο Áγγέλης με 8 άστοχες âολές (12/20) τερμάτισε με
χρόνο 34:19,0 40 δευτερόλεπτα πίσω από το Âοýλγαρο
Palevski Radi. Ï Καραμίχας τερμάτισε επίσης στην ίδια
θέση με αυτÞ του σπριντ (13ος) με 7 άστοχες âολές και
χρόνο 48:22,8.
Ïι άριστες επιδόσεις Þρθαν σε μια δýσκολη για την
ÅÏ× περίοδο και πραγματικά τις είχαν ανάγκη τόσο οι
αθλητές όσο και οι προπονητές αφοý επιæητοýσαν ένα
κίνητρο να αντεπεξέλθουν στις επίπονες προσπάθειές
τους να κάνουν αθλητισμό υøηλοý επιπέδου.

Ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών παράγει
ηλεκτρική ενέργεια

Ένας παράδεισος του Αιγαίου

ο Ïρειâατικός Áχαρνþν, με το που ετοίστο Öλαμποýρι της Ðάρνηθας, έσπευσε να
ÇεγκαμαιστοτασεστÞρίατοσειξεμιδίκικρόνάπλατουαπότουκατομίατα1985,φýανεγιοόταν
μογεννÞτρια για τις ανάγκες φωτισμοý του.

μένη εξόρμησÞ του ÅÏÓ Áχαρνþν στο τέλος του καλοκαιριοý,
στο όμορφο νησί της θεάς Áρτέμιδος, στη Ëέρο.
ÇÌιαφέκαθιετοςπαρωÞταν
ρέα όλοι, φίλοι μεταξý μας, και μέλη του Óυλλόγου âρεθÞκαμε

Λέρος.

εκεί για μια εâδομάδα. ÐερπατÞσαμε στα μονοπάτια της Ëέρου, μάθαμε την
Éστορία της, επισκεφθÞκαμε τα αξιοθέατα και τα εκκλησιαστικά μνημεία
της, ενημερωθÞκαμε για την παράδοση, ταξιδέøαμε με καÀκι στα γýρω νησάκια, χαρÞκαμε τη θάλασσα, ηρεμÞσαμε με τις όμορφες εικόνες.
Και τέλος, απολαýσαμε τις γεýσεις της.
Ç æεστÞ φιλοξενία του τμÞματος “Ãυναίκες χωρίς Óýνορα” της Ëέρου
και ιδιαίτερα της Ðροέδρου κυρίας Áννας ×ρ. Καρπαθάκη θα μάς μείνει
αξέχαστη. Ïι κυρίες μάς προσκάλεσαν την τελευταία ημέρα της παραμονÞς
μας στο νησί και μάς ξενάγησαν στους Ìýλους, μάς κέρασαν νόπιους μεæέδες και ποτά και συæητÞσαμε για τις ομορφιές του τόπου τους.
Ï ÅÏÓ Áχαρνþν εýχεται κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους.

Óε μερικά χρόνια, πρωτοπόρος από τότε στην ιδέα της πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιâάλλοντος, αντικατέστησε την ανεμογεννÞτρια με συστοιχία φωτοâολταúκþν κυøελþν και ο παραγόμενος ηλεκτρισμός αποθηκεýεται σε άλλη συστοιχία μπαταριþν, από όπου φωτίæονται
τα δýο κτÞρια του καταφυγίου. Και φτάσαμε στο 2012, για να χαροýμε ακόμα
μία προοδευτικÞ κίνηση του Ïρειâατικοý… Óτις 7 Ìαρτίου, το Äιοικητικό Óυμâοýλιο του Óυλλόγου, μετά από πρόταση του Ðροέδρου του κυρίου Âασίλη
Íίκα, αποφασίæει ομόφωνα να εγκαταστÞσει στην κεραμοσκεπÞ του Áθλητικοý του Κέντρου ‘ÍÙÍΤÁÓ ÍÉΚÁÓ’, φωτοâολταúκά συστÞματα, για την παραγωγÞ ηλεκτρικÞς ενέργειας.
Και πράγματι, στις 8 Óεπτεμâρίου 2012, τα 38 πάνελ των φωτοâολταúκþν
κυøελþν, δυναμικότητας 10 Κwh, που κοσμοýν τη στέγη του Áθλητικοý Κέντρου, άρχισαν να παράγουν ηλεκτρικÞ ενέργεια συμâάλλοντας και πάλι ο
πρωτοπόρος Óýλλογος στην πράσινη ανάπτυξη.
Ðοιο άραγε θα είναι το επόμενο âÞμα;...

Ποδηλατικά νέα
• ÐραγματοποιÞθηκε με επιτυχία το πανελλÞνιο πρωτάθλημα downhill (αγþνισμα κατάâασης) που έγινε
στις 30-6-2012 στον Õμηττό-θέση Καλοποýλα. Ï
Å.Ï.Ó. Á×ÁÑÍÙÍ για πρþτη φορά συμμετείχε σε αυτό το αγþνισμα με δυο αθλητές οι οποίοι και αυτοί
για πρþτη φορά λαμâάνουν μέρος σε πανελλÞνιο
πρωτάθλημα downhill. Ï αθλητÞς μας Óαρτæετάκης
Óπυρίδων πραγματοποιþντας μια πολý καλÞ προσπάθεια κατετάγη όγδοος, ανάμεσα σε σαράντα
έμπειρους αθλητές με χρόνο 3’11΄΄ και 53 εκατοστά.
Åπίσης ο αθλητÞς μας Ìίχος ÓωτÞριος, ενþ ξεκίνησε πολý δυνατά και με αρκετές φιλοδοξίες, μετά
από 1΄ αγþνα έπαθε λάστιχο με αποτέλεσμα να
εγκαταλείøει την προσπάθεια.
• Ï Ðρόεδρος του Å.Ï.Ó. Á×ÁÑÍÙÍ κος Íίκας Âασίλειος και το Ä.Ó. του συλλόγου συγχαίρουν τους
αθλητές για τη συμμετοχÞ, την προσπάθεια και την
έκâαση των αποτελεσμάτων, και εýχονται οι αθλητές μας να πρωταγωνιστοýν στο μέλλον στο αγþνισμα downhill, δεδομένου ότι Þταν η πρþτη τους συμμετοχÞ.
• Åπίσης ο Ðρόεδρος του Å.Ï.Ó. Á×ÁÑÍÙÍ κος Íίκας
Âασίλειος και το Ä.Ó. του συλλόγου συγχαίρουν τον
αθλητÞ του συλλόγου Κοντογιþργο Óτέφανο για

την επιτυχία του στις πανελλÞνιες εξετάσεις και
την εισαγωγÞ του στη σχολÞ αστυφυλάκων και
του εýχονται καλÞ και επιτυχημένη σταδιοδρομία.
• Óτην περίπτωση αυτÞ αποδεικνýεται ότι όχι μόνο
όποιος θέλει μπορεί να συνδυάσει και τα δυο, αλλά
είναι γεγονός ότι ο αθλητισμός συμâάλει σημαντικά
στην καλýτερη λειτουργία συστημάτων του ανθρþπινου οργανισμοý, μεταξý άλλων και στη âελτίωση
διανοητικÞς λειτουργίας.
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