Συνέβησαν - Θα συμβούν

Åορτή βράβευσης αθλητών
για τον Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, ατμόσöαιρα χαράς και ενθουσιασμού έλαβε
2015 η εορτή βράβευσης των αθλητών του Συλλόγου που διαΣκρίθηχώεκανμιαρασεγνώστιςαγώρι13μη,νεςÌαÀου
των αθλημάτων τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εîωτερικό, κατά την αθλητική περίοδο 2014-2015.
Ôην καθιερωμένη εορτή του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του αθλητικού κέντρου ¨ÍÙÍÔΑΣ ÍΙΚΑΣ¨, τίμησαν με την παρουσία τους,
χαιρέτησαν την εκδήλωση, επαίνεσαν με θερμούς λόγους το έργο του Συλλόγου και
απένειμαν τα βραβεία και τα αναμνηστικά διπλώματα στους αθλητές οι:
• Γιάννης Δέδες, βουλευτής,
• Γιάννα Ôσούπρα, Εκπρόσωπος Ðεριöέρειας Αττικής,
• Αναστάσιος ×ίος, Αντιδήμαρχος Αχαρνών,
• Δημήτριος Γεωργούλης, Ðρόεδρος Ε.Ο.Ο.Α.,
• Γιώργος Φυτάς, Ðρόεδρος Ι.Λ.Ε.Α.,
• Δέσποινα Ðαυλίδη, Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Ôæούντο,
• Âασίλης Ìπεργελές, Εκπρόσωπος συνδέσμου Ελλήνων βετεράνων αθλητών και
προπονητών Ôæούντο και
• η ανταποκρίτρια της εöημερίδας «Α×ΑΡÍΟΡΑÌΑ».
Ç αίθουσα της εκδήλωσης άστραöτε συνέχεια από τα öλας των öωτογραöιών που
τραβούσαν οι ευτυχείς γονείς των αθλητών, όταν εκείνοι παραλάμβαναν τα μετάλλια,
αλλά η αίθουσα σείστηκε πραγματικά από τα χειροκροτήματα, όταν η μητέρα της Ελισάβετ Ôελτσίδου, που απουσίαæε στο εîωτερικό για την Ολυμπιακή της προετοιμασία, παρέλαβε για λογαριασμό της κόρης της την πλακέτα του βραβείου, για τις διεθνείς πρωτιές της Ελισάβετ, στο Ôæούντο και το Sambo.
Ç όμορöη γιορτή έληîε με «πηγαδάκια», των χαρούμενων γονιών των αθλητών και
των καλεσμένων, γύρω από τον μπουöέ των κερασμάτων, που παράθεσε ο Σύλλογος
για την εκδήλωση.

Ο Τζ. Μηλιάς και ο Θ. Παπανδρέου
με τους αθλητές της χιονοδρομίας

Ο Πρόεδρος της ΕΟΟΑ κ. Δ. Γεωργούλης με τους
αθλητές του ορειβατικού σκι.

Ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών Γ. Λουκάς,
με τους απόφοιτους της σχολής ορειβασίας

ΕΥΧΕΣ

Οι “ΚΟΡΦΕΣ” και ο Ε.Ο.Σ. Αχαρνών εύχονται κάθε ευτυχία
στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου,
Κωνσταντίνο Κατάρα και Γαβριήλ Λουκά,
που τέλεσαν τους γάμους τους με τις εκλεκτές της καρδιάς τους,
στις 20 και 27 Ιουνίου αντίστοιχα.
6 ÊÏÑÖÅÓ

Η κα Γιάννα Τσούπρα, εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Αττικής, με τους αθλητές της ποδηλασίας

26ο Ðανελλήνéο Ðρùτάθληìα Áναρρß÷ησης – Boulder
Ðραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2015 το 26ο Ðανελλήνιο Ðρωτάθλημα Αναρρίχησης – Boulder στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Âόλου και το Γυμναστήριο Δήμου Αλμυρού αντίστοιχα, με επιτυχία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ÁÃÙÍÁΣ ÔÁΧΥÔÇÔÁΣ
ÐΑÌÐΑΙΔÙÍ 2002-2000
1 ΛΑÂΔΑΣ ΑΛΕÎΑÍΔΡΟΣ
2 ÈΕΟΔÙΣÇΣ ΣÔΑÕΡΟΣ
3 ÐΑÐΑΔÇÌÇÔΡΙΟÕ ÈΕΟ×ΑΡÇΣ
4 ΚΟΣÌΑΣ ÈÙÌΑΣ
5 ΣÔΑÕΡΙΑÍΙΔÇΣ ΙÙΑÍÍÇΣ

Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
Ε.Ο.Σ. ΛΙÔΟ×ÙΡΟÕ
Ε.Ο.Σ. ×ΑΛΚΙΔΑΣ
Ε.Ο.Σ. ÐΡΟΣΟÔΣΑÍÇΣ

ÐΑΙΔÙÍ 1999-1997
1 ΚΟÕΛΟÕΓΟÕΣΙΔÇΣ ÍΕΚÔΑΡΙΟΣ Ε.Ð.Ο.Σ. ΦÕΛÇΣ
2 ÂΑΛΣΑÌΙΔÇΣ ÌΑÔÈΑΙΟΣ
Ε.Ο.Σ. ÎΑÍÈÇΣ
3 ΚÙΣÔΑÍÔΙÍΟÌΑÍÙΛΑΚÇΣ Κ. ÂΙΟΚΙÍÇΣÇ
4 ΓΚΙΚΑΣ ×ΡÇΣÔΟΣ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
5 ΚΑΡΚΑÔΣΕΛÇΣ ΓΕÙΡΓΙΟΣ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
ÐΑΓΚΟΡΑΣΙΔÙÍ 2002-2000
1 ÌΟÕÔΑΦΙΔΟÕ ΕÕÈÕÌΙΑ
2 ΚΑΛΛΙΑ ΕÕΔΟÎΙΑ ΑΙΚΑÔΕΡ.
3 ÔΣΙΟÔΣΙΟÕ ΕΡΙΦÕΛÇ
4 ΚΑΡΑÌÐΕÔΣΙΟÕ ΕÕÔÕ×ΙΑ
5 ΛΙΟÕÍÇ ΑÈΑÍΑΣΙΑ

Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ε.Ο.Σ. ×ΑΛΚΙΔΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Σ.×.Ο. ΑΡΑ×ÙÂΑΣ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ÐΡΟΑΓÙÍΙΣÔΙΚÇ Α´ ΚΟΡΙÔΣΙΑ 2005-2003
1 ÔΣΙΟÔΣΙΟÕ ΑΓÍÇ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
2 ÔΣΑΚÍΑΚÇ ΑΓÍÇ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
3 ΕÎΑΚΟÚΔÇ ΟΛΓΑ
Ε.Ο.Σ. ΚΟÌΟÔÇÍÇΣ
4 ÔΟÐÔΣÇ ÈΕΟΔÙΡΑ
Ο.Σ. ΑΙΓΙÍΙΟÕ
5 ÌΙ×ΑÇΛΙΔΟÕ ΓΙΟÂΑÍΑ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ÐΡΟΑΓÙÍΙΣÔΙΚÇ Α´ ΑΓOΡΙΑ 2005-2003
1 ΑÂΡΑΑÌ ΚÙÍΣÔΑÍÔΙÍΟΣ
Ε.Ο.Σ. ÐΡΟΣΟÔΣΑÍÇΣ
2 ΓΛΙΑÔÇΣ ÂΑΣΙΛÇΣ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
3 ×ΑÔÆΟÐΟÕΛΟΣ Α×ΙΛΛΕΑΣ Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
4 ΟΡΦΑÍΟΣ ΓΕÙΡΓΙΟΣ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
5 ÔΣΑÂΕΑΣ ÈΟΔÙΡÇΣ
Σ.Ο.×. ÔΡΙΚΑΛÙÍ
ΚΟΡΑΣΙΔÙÍ 1999-1997
1 ΚΟÕΛΟÕΓΟÕΣΙΔΟÕ ÌΑΡΙΑ
2 ÔΣΙΟÕΚΡΑ ΙÙΑÍÍΑ
3 ÆΑÌÐΑ ÆÙÇ
4 ΚΑΡΚΑÔΣΕΛÇ ÌΑΡΙΑ

Ε.Ð.Ο.Σ. ΦÕΛÇΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ε.Ο.Σ. ÐΡΟΣΟÔΣΑÍÇΣ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ

ΓÕÍΑΙΚÙÍ 19931 ÔΣΙΟÕΚΡΑ ΑΛΕÎΑÍΔΡΑ
2 ÐΕÔΑΛΙΔΟÕ ÌÕΡÔÙ
3 ÌΑΡÔΟÕ ÍΙΚΟΛΕÔΑ

Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ

ΑÍΔΡÙÍ 19931 ΙÙΑΚΕΙÌΙΔÇΣ ΙΣΑΑΚ
2 ΑÍΕΣÔÇΣ ΛΑÌÐΡΟΣ
3 ΣΦΑÍÔΟΣ ΔÇÌÇÔΡΙΟΣ

Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
Ε.Ο.Σ. ΕΛΕÕΣΙÍΑΣ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ

ÁÃÙÍÁΣ ÄΥΣÊÏËÉÁΣ
ÐΑÌÐΑΙΔÙÍ 2002-2000
1 ΛΑÂΔΑΣ ΑΛΕÎΑÍΔΡΟΣ
2 ΚÕΡΙÌΛΙΔÇΣ ÍΙΚΟΛΑΟΣ
3 ÐΑÐΑΔÇÌÇÔΡΙΟÕ ÈΕΟ×ΑΡÇΣ
4 ΚΟΣÌΑΣ ÈÙÌΑΣ
5 ÈΕΟΔÙΣÇΣ ΣÔΑÕΡΟΣ

Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ε.Ο.Σ. ΛΙÔΟ×ÙΡΟÕ
Ε.Ο.Σ. ×ΑΛΚΙΔΑΣ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ

ÐΑΙΔÙÍ 1999-1997
1 ÂΑΛΣΑÌΙΔÇΣ ÌΑÔÈΑΙΟΣ
2 ΚΟÕΛΟÕΓΟÕΣΙΔÇΣ ÍΕΚÔΑΡΙ.
3 ΔΙΑΚΑΚÇΣ ÈΕΟΔÙΡΟΣ
3 ÔΣΙΑΟÕΣÇΣ ΟΡΦΕΑΣ
5 ΓΚΙΚΑΣ ×ΡÇΣÔΟΣ

Ε.Ο.Σ. ÎΑÍÈÇΣ
Ε.Ð.Ο.Σ. ΦÕΛÇΣ
Ε.Ð.Ο.Σ. ΦÕΛÇΣ
Ο.Α.Λ.È.
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ

ÐΑΓΚΟΡΑΣΙΔÙÍ 2002-2000
1 ΚΑΛΛΙΑ ΕÕΔΟÎΙΑ ΑΙΚΑÔΕΡ.
2 ÌΕΛΙΣΣÇ ×ΡÕΣΑÍÈÇ
3 ×ΡÇΣÔΙΔΟÕ ΚÙÍ\ÍΑ
4 ΛΙΟÕÍÇ ΑÈΑÍΑΣΙΑ
5 ÌΟÕÔΑΦΙΔΟÕ ΕÕÈÕÌΙΑ

Ε.Ο.Σ. ×ΑΛΚΙΔΑΣ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ε.Ο.Σ. ΚΟÌΟÔÇÍÇΣ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ÐΡΟΑΓÙÍΙΣÔΙΚÇ Α´ ΚΟΡΙÔΣΙΑ 2005-2003
1 ÆΑÌÐΑ ΑÍΑΣÔΑΣΙΑ
Ε.Ο.Σ. ÐΡΟΣΟÔΣΑÍÇΣ
2 ÌΙ×ΑÇΛΙΔΟÕ ΓΙΟÂΑÍΑ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
3 ÔΣΙΟÔΣΙΟÕ ΑΓÍÇ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
4 ΕÎΑΚΟÚΔÇ ΟΛΓΑ
Ε.Ο.Σ. ΚΟÌΟÔÇÍÇΣ
5 ÔΣΑΚÍΑΚÇ ΑΓÍÇ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
5 ΓΚΟΓΚΙΔΟÕ ÌΑΡΙÍΑ
Ο.Σ. ΑΙΓΙÍΙΟÕ
5 ×ΑΣΑÐÇ ΑÈÇÍΑ
Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ÐΡΟΑΓÙÍΙΣÔΙΚÇ Α´ ΑΓOΡΙΑ 2005-2003
1 ×ΑÔÆΟÐΟÕΛΟΣ Α×ΙΛΛΕΑΣ Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
2 ΑÂΡΑΑÌ ΚÙÍΣÔΑÍÔΙÍΟΣ
Ε.Ο.Σ. ÐΡΟΣΟÔΣΑÍÇΣ
3 ÌΑÍÈΟΣ ÐΟÕΛΙΟΣ
Σ.Ο.×. ÔΡΙΚΑΛÙÍ
4 ÔΣΑÂΕΑΣ ÈΟΔÙΡÇΣ
Σ.Ο.×. ÔΡΙΚΑΛÙÍ
5 ÂΑΡÌΑÆÇΣ ΓΕÙΡΓΙΟΣ
Ο.Σ. ΑΙΓΙÍΙΟÕ
5 ΓΛΙΑÔÇΣ ÂΑΣΙΛÇΣ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
ΚΟΡΑΣΙΔÙÍ 1999-1998-1997
1 ΚΟÕΛΟÕΓΟÕΣΙΔΟÕ ÌΑΡΙΑ
2 ÔΣΙΟÕΚΡΑ ΙÙΑÍÍΑ
3 ÆΑÌÐΑ ÆÙÇ
4 ΚΑΡΚΑÔΣΕΛÇ ÌΑΡΙΑ

Ε.Ð.Ο.Σ. ΦÕΛÇΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ε.Ο.Σ. ÐΡΟΣΟÔΣΑÍÇΣ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ

ΓÕÍΑΙΚÙÍ 19931 ÐΕÔΑΛΙΔΟÕ ÌÕΡÔÙ
2 ÌΑΡÔΟÕ ÍΙΚΟΛΕÔΑ
3 ÔΣΙΟÕΚΡΑ ΑΛΕÎΑÍΔΡΑ

Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ

ΑÍΔΡÙÍ 19931 ΑÍΕΣÔÇΣ ΛΑÌÐΡΟΣ
2 ΙÙΑΚΕΙÌΙΔÇΣ ΙΣΑΑΚ
3 ΔΡΙÂΑΣ ÈΕÌΙΣÔΟΚΛÇΣ
4 ΣΦΑÍÔΟΣ ΔÇÌÇÔΡΙΟΣ

Ε.Ο.Σ. ΕΛΕÕΣΙÍΑΣ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
Ε.Ο.Σ. Α×ΑΡÍÙÍ

BOULDER
ΓÕÍΑΙΚÙÍ 19931 ÐΕÔΑΛΙΔΟÕ ÌÕΡÔÙ
2 ÔΣΙΟÕΚΡΑ ΙÙΑÍÍΑ
3 ÌΑΡÔΟÕ ÍΙΚΟΛΕÔΑ
4 ÔΣΙΟÕΚΡΑ ΑΛΕÎΑÍΔΡΑ
5 ÔΣΟÕÔΣΟÕΛÇ ΔΕΣÐΟΙÍΑ

Ο.Λ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ο.Σ. ΣΙΑÔΙΣÔΑΣ
Ο.Α.Λ.È.

ΑÍΔΡÙÍ 19931 ΑÍΕΣÔÇΣ ΛΑÌÐΡΟΣ
2 ÂΑΛΣΑÌΙΔÇΣ ÌΑÔÈΑΙΟΣ
3 ΔΡΙÂΑΣ ÈΕÌΙΣÔΟΚΛÇΣ
4 ΔΙΑΚΑΚÇΣ ÈΕΟΔÙΡΟΣ
5 ÔΣΙΑΟÕΣÇΣ ΟΡΦΕΑΣ

Ε.Ο.Σ. ΕΛΕÕΣΙÍΑΣ
Ε.Ο.Σ. ÎΑÍÈÇΣ
Ε.Ο.Σ. ÂΟΛΟÕ
Ε.Ð.Ο.Σ. ΦÕΛÇΣ
Ο.Α.Λ.È.
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Óτα άγνùστα ìονοπάτéα της Êύìης
Êεßìενο: ÖÉΛÉÙ ÊΑΛΑΜΠΑΛÉÊΗ
Öùτό: ΓÊΑÑΟ ΑΓΑΜΠΑΤÉΑÍ ΣÙΤΗÑΗΣ ΠΟΛΥΜΕÍΕΑΣ
ÏñôÜñé – êÜσôñο Áã. Ãåùñãßου
Στις 10 του Ìάη μέλη και öίλοι του ορειβατικού
Αχαρνών, πλαισιωμένοι από ομάδα ορειβατών από την
Κύμη, περπάτησαν σε άγνωστα μέχρι πρότινος μονοπάτια της Κύμης. Ç περιοχή αυτή και γενικότερα η κεντρική και ανατολική Εύβοια, με τους μεγάλους ορεινούς
όγκους, τα πλούσια ελατοδάση, τις εντυπωσιακές ορθοπλαγιές με τη μοναδική θέα στο απέραντο γαλάæιο του
Αιγαίου, τις απότομες βραχώδεις ακτές της που διακόπτονται από μικρές ονειρικές παραλίες, καθώς και τα κατάöυτα öαράγγια, μπορούν να προσöέρουν στον ορειβάτη και τον πεæοπόρο μοναδικές εμπειρίες και απολαύσεις. Στη δυνατότητα αυτή ανταποκρινόμενοι öίλοι ορειβάτες από την Κύμη, όπως ο Γιώργος Âαλιάνος, η Γίτσα
Κομπορόæου, ο Δημήτρης και άλλοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κάνουν εîαιρετική δουλειά για τον εντοπισμό, τη διάνοιîη και την προβολή των μονοπατιών, συνόδευσαν την ομάδα. Ο Ορειβατικός Αχαρνών τους ευχαριστεί ιδιαίτερα για τη βοήθεια που του πρόσöεραν, μα πάνω από όλα για τη συντροöιά τους.
Ôο πρόγραμμα προέβλεπε δύο παράλληλες πορείες, μία ορειβατική στο Ορτάρι και μία πεæοπορική
στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου και στο öαράγγι της
Ðετισούνας.
ÏñôÜñé (875μ)
Ç ομάδα îεκίνησε από το ×ωνευτικό (ή Ôσιρλονέρι!),
όπου και οι γνωστές ιαματικές πηγές. Ðήρε το χωματόδρομο που οδηγεί βόρεια και μετά από 200 μέτρα μπήκε
αριστερά στο Ρέμα του Κουματαριά, όπου άρχισε η πορεία στο μονοπάτι. Στην αρχή η κλίση ήταν ήπια, μέσα
από μία κατάöυτη περιοχή με κουμαριές, σκίνους, χρυσοîυλιές και μερικά πλατάνια. Ìετά από μισή ώρα άρχισαν
τα δύσκολα, δηλαδή η ανηöοριά στο ανέβασμα του ρέματος. Ç πυκνή όμως βλάστηση και η θέα αποæημίωναν συνεχώς. Ðλατάνια και βελανιδιές διαδέχτηκαν τις κουμαριές. Ìια πραγματικά εντυπωσιακή ποικιλία χλωρίδας.
¾στερα από 2 ώρες και 30 λεπτά έκαναν την εμöάνισή
τους έλατα και καστανιές. Στη συνέχεια ακολούθησε δεîιά το χωματόδρομο προς Κύμη για μισή ώρα, διασχίæοντας τα πανέμορöα οροπέδια του Ορταριού. Ôα επόμενα
30´ είναι και ο τελευταίος ανήöορος προς την κορυöή η
οποία είναι βραχώδης και καταλήγει στην ομώνυμη ορθοπλαγιά, ένα σχεδόν κάθετο βράχο που σβήνει στη θάλασσα. Ç θέα από εκεί είναι πραγματικά συγκλονιστική.
Σποράδες, ¼λυμπος, Ðήλιο, όρος ¼χη, ×ιλιαδού και όλες
οι ακτές της περιοχής και σε συνθήκες διαύγειας, η
×ίος, τα Øαρά, η ×αλκιδική, ο ¢θως διαγράöονται καθαρά στον ορίæοντα, σαν σε αεροπλάνο!
Αöού η ομάδα απόλαυσε, όσο το επέτρεπε ο χρόνος, τη θέα, ακολούθησε το δρόμο της επιστροöής,
από μονοπάτι και χωματόδρομο που καταλήγει στο ×ωνευτικό, από όπου îεκίνησε. Αν και χωματόδρομος το
τέλος της διαδρομής, όχι τόσο ευχάριστος στους ορειβάτες, δεν έκανε κανέναν να βαρεθεί, αöού η θέα στη
θάλασσα τους συνόδευε διαρκώς! Σημειώνουμε ότι η
oρθοπλαγιά (875μ.) είναι η øηλότερη της Ευρώπης, η
δε χλωρίδα της είναι πολύ σπάνια. Ç ποικιλία σε δέντρα, θάμνους αλλά και αγριολούλουδα είναι μεγάλη.
Ðολλές παιώνιες αλλά και σπάνια είδη ορχιδέας κάνουν την εμöάνισή τους την άνοιîη. ¸χουν καταγραöεί
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περισσότερα από 100 είδη πτηνών, με κυριότερα τα όρνια. Στην πανίδα, πέρα από
τις αλεπούδες και τα αγριοκάτσικα, îεχωρίæουν τα άγρια πρόβατα!
Ç διαδρομή είναι κυκλική, γύρω στις 7-8 ώρες, με βαθμό δυσκολίας Â. Είναι σηματοδοτημένη και η υøομετρική διαöορά είναι 750μ. Καλύτερη εποχή για τη πορεία
η ¢νοιîη και το Φθινόπωρο.
ÊÜσôñο Áãßου Ãåùñãßου – ÌονασôÞñé Ìåôαμüñöùσηò – öαñÜããé Ðåôéσούναò
Ç δεύτερη ομάδα ακολούθησε μία πιο εύκολη και îεκούραστη διαδρομή, αλλά
πολύ ενδιαöέρουσα και με πολλές εναλλαγές σε εικόνες.
Αρχικά ανέβηκε στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου από τη θέση Γουρνιά. Ôο μονοπάτι ανηöορικό την οδήγησε σε μισή ώρα σε χωματόδρομο δεîιά και μετά σε μονοπάτι που οδηγεί σε 20´ στο κάστρο. Ç θέα öαντασμαγορική, με τη Σκύρο, τις Σποράδες και τις γύρω ακτές της Εύβοιας στα πόδια σου.
Στο ενετικό αυτό κάστρο σώæονται ερειπωμένα τμήματα του τείχους. Ôαυτίæεται
από πολλούς ερευνητές με το τοπωνύμιο Chimi και αναγράöεται σε χάρτες του
16ου αι. Ðολιορκήθηκε από τους Ôούρκους ίσως το 1470.
Στη συνέχεια κατέβηκε στο Ìοναστήρι της Ìεταμόρöωσης, σε λειτουργία σήμερα με μοναχές. Õπήρîε σκήτη της Αγιορείτικης μονής της Ìεγίστης Λαύρας και
έγινε αυτόνομη Ìονή το 1643. Συμμετείχε ενεργά στον επαναστατικό αγώνα του
1821. Σήμερα έχει ανασκευαστεί και συμπληρωθεί και ο χώρος είναι υποδειγματικά
νοικοκυρεμένος και όμορöος.
Αöού η ομάδα îεκουράστηκε, έöαγε το λουκουμάκι της και δροσίστηκε στην πηγούλα, îεκίνησε για το öαράγγι. Ç διαδρομή αρχικά κατηöορική, μέσα από δάσος
κουμαριών, και όχι μόνο, οδήγησε στο öαράγγι, όπου αρχίæει το εντυπωσιακότερο
κομμάτι της διαδρομής, η οποία είναι ελαöρά ανηöορική, μέσα από δάσος πυκνών
και πανύøηλων πλατανιών, δίπλα στο ρέμα. Γάργαρα νερά, καταρράχτες και λιμνούλες μας συνοδεύουν για μία ώρα περίπου, μέχρι το τέλος της διαδρομής, την αöετηρία. ¸χουν καταγραöεί περισσότερα από 100 είδη πτηνών στην περιοχή, με κυριότερα τα όρνια. Στην πανίδα îεχωρίæουν οι αλεπούδες, τα αγριοκάτσικα αλλά και
πολλά άγρια πρόβατα!
Ç διαδρομή είναι κυκλική, γύρω στις 3 ώρες, με βαθμό δυσκολίας Α. Είναι σηματοδοτημένη και η υøομετρική διαöορά είναι 250μ. Καλύτερη εποχή για την πορεία
η ¢νοιîη και το Φθινόπωρο.

Συνέβησαν - Θα συμβούν

Τα νέα της ÅΟΟÁ
1. Σôéò 21 Áðñéëßου 2015 μας τίμησε με την παρουσία
του, στα γραöεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας
Αναρρίχησης, ο Αναπληρωτής Õπουργός Ðαραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ðεριβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιάννης Ôσιρώνης. Στη συνάντηση συæητήθηκαν θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Ομοσπονδίας και του Õπουργείου όπως:
• νομιμοποίηση & λειτουργία των ορειβατικών καταöυγίων της χώρας μας & νόμοι περί καταöυγίων
• έκδοση Κ.Õ.Α
• καθορισμός των προδιαγραöών των ορειβατικών καταöυγίων τα οποία εκκρεμούν χρόνια
• έκδοση κανονισμού «Ðροτύπου διάνοιîης & συντήρησης αναρριχητικών διαδρομών & πεδίων», προκειμένου να υπάρîει μια τάîη στο θέμα της δημιουργίας
αναρριχητικών πεδίων
• Συæητήθηκε επίσης το θέμα που έχει προκύøει με την
Ευρωπαúκή Ομοσπονδία Ðεæοπορίας για την πιστοποίηση των ελληνικών μονοπατιών από îένες εταιρείες και οργανισμούς, καθώς και πολλά άλλα σχετικά
θέματα.
Ο Õπουργός περιηγήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης
όπου εîέöρασε το θαυμασμό του για το πλήθος των τίτλων και την αîία τους.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης η Ειδική Γραμματέας της Ε.Ο.Ο.Α κα Εύα Ìπάλλιου και ο Γεν. Γραμματέας
του Δ.Σ του Σωματείου των Οδηγών Âουνού κ. Ôæώρτæης
Ìηλιάς.
2. Σôéò 25-26/4/2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
από τον Ε.Ð.Ο.Σ Φυλής το 1o Φεστιβάλ Αναρρίχησης στα
αναρριχητικά πεδία της περιοχής. Ôο 1ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης στη Φυλή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Õπουργός Ðαραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ðεριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Ôσιρώνης, ο οποίος
μάλιστα σκαρöάλωσε, αöού τυχαίνει να είναι και ενεργός
αναρριχητής, ο Αντιπεριöεριάρχης Δυτικής Αττικης κ.
Γιάννης Âασιλείου, η εκπρόσωπος της περιöέρειας Ανατολικής Αττικής κα Γιάννα Ôσούπρα, ο Δήμαρχος Φυλής κ.
×ρήστος Ðαππούς, ο τοπικός Αντιδήμαρχος Φυλής κ. Σπύρος Ìπρέμπος, ο Ðρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α. κ. Δημήτρης
Γεωργούλης, το επίτημο μέλος της Ε.Ο.Ο.Α. κ. Íίκος Íέæης,
ο πρόεδρος του ΕΟΣ Αθηνών κ. È. Ìυστριώτης, ο πρόεδρος του ΕΟΣ Αχαρνών κ. Âασίλης Íίκας και πλήθος επισκεπτών, που îεπέρασαν τους πεντακόσιους.
3. Σôéò 22/5/2015 πραγματοποίησε επίσκεøη στα
γραöεία της Ε.Ο.Ο.Α ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, όπου συναντήθηκε με τον
Ðρόεδρο της Ε.Ο.Ο.Α κ. Δημήτρη Γεωργούλη. Κατά τη
συæήτησή τους συμöώνησαν σε διαρκή συνεργασία και
αλληλοûποστήριîη στο έργο τους. Επίσης ενόøει της
έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για τον ¼λυμπο,
συμöώνησαν να υποβάλουν εκ νέου κοινή πρόταση
προς τον αρμόδιο υπουργό, με γνώμονα την ήπια ανάπτυîη του ορειβατικού τουρισμού. Σύντομα δε, όπως
διαβεβαίωσε ο Ðρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α., θα παραδοθούν
σε λειτουργία, οι κατασκευαæόμενοι μέσω προγράμματος ΕΣÐΑ χώροι υγιεινής στα Ðριόνια.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος περιηγήθηκε στη βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α. όπου ο Ðρόεδρος τού παρουσίασε
σειρά πρωτοτύπων öωτογραöιών με προσωπικότητες
διεθνούς κύρους που επισκέöτηκαν το Âουνό, μεταîύ
των οποίων και ικανό αριθμό με το Âασίλη Ιθακήσιο.
Συμöώνησαν δε η επόμενη έκδοση να είναι κοινή, Δήμου Δίου – Ολύμπου και Ε.Ο.Ο.Α., και να περιέχει ανέκδοτο αρχειακό υλικό. Εîάλλου, ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να επεîεργαστεί το «Ìπουκάλι» με το σημείω-
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μα που βρίσκεται öυλασσόμενο στη βιβλιοθήκη, το
οποίο, είχαν αöήσει στο Ìύτικα στις 2 Αυγούστου 1913
ο Fred Boissonnas με τον DanielBaud Bovy και το ×ρήστο Κάκαλο ως «πειστήριο» για την κατάκτηση της Κορυöής. Ôέλος, ο Ðρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α. δώρισε στο Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου το αυθεντικό βιβλίο «¼λυμπος»
του Çλία Íικόπουλου που προλογίæει ο Çλίας Âενέæης.
4. Σôéò 25 ÌαÀου 2015 ο Ðρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α κ. Δημήτρης Γεωργούλης μετέβη με την Ειδική Γραμματέα της
Ε.Ο.Ο.Α κα Εύα Ìπάλλιου και τον πολιτευτή κ. Δαμιανό Âασιλειάδη στο γραöείο της Αναπληρώτριας Õπουργού Ôουρισμού κας ¸λενας Κουντουρά όπου συæητήθηκαν θέματα
που άπτονται της Ομοσπονδίας μας και του Õπουργείου
όπως:
• Επίσπευση στη διαδικασία έκδοσης των προδιαγραöών
των ορειβατικών καταöυγίων και έκδοσης σήματος
λειτουργίας από το Õπουργείο Ôουρισμού.
• Συæητήθηκε το θέμα που έχει προκύøει με την Ευρωπαúκή Ομοσπονδία Ðεæοπορίας για την πιστοποίηση
των ελληνικών μονοπατιών από îένες εταιρείες και
οργανισμούς οι οποίοι παραπλανούν δήμους, κοινότητες, οργανισμούς και υπουργεία για την αρμοδιότητα
που δήθεν έχουν, να πιστοποιούν τα ελληνικά μονοπάτια.
• Ç τροποποίηση του νόμου περί τουριστικών πρακτορείων προκειμένου τα ορειβατικά σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Ο.Ο.Α (Ελληνική Ομοσπονδία
Ορειβασίας Αναρρίχησης) να μπορούν να διοργανώνουν για τα μέλη τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εîωτερικό ορειβατικές αναβάσεις ή διασχίσεις καθώς
και αποστολές και για τα σωματεία που ανήκουν στην
δύναμη της ΟΦΟΕΣΕ (Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων) να μπορούν να διοργανώνουν για τα μέλη τους
εκδρομές, με την προûπόθεση ότι θα τηρείται η öορολογική νομοθεσία, όπως ίσχυε στο ΦΕΚ 199 τεύχος Α
του Í. 393 άρθρο 9 παρ. 2.
• Ç δυνατότητα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από τα
ορειβατικά καταöύγια για τις ανάγκες τους, λόγω του
προβλήματος που αντιμετωπίæουμε μη ύπαρîης μετρητών της ΔΕÇ, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να
προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης.
• Ç συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Ο.Ο.Α στις επιτροπές
του Õπουργείου Ôουρισμού αμισθί, προκειμένου για
την ανάπτυîη του ορειβατικού & ορεινού τουρισμού
της χώρας μας.
5. Σôéò 4 Éουνßου 2015 επισκέöθηκε τα γραöεία της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης η Αντιπεριöερειάρχης Ðιερίας κα Σοöία Ìαυρίδου, συνοδευόμενη από τη σύμβουλό της κα Ράνια Ìπίρτση, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ðρόεδρο κ. Δημήτρη Γεωργούλη και την Ειδική Γραμματέα κα Εύα Ìπάλλιου. Ç Αντιπεριöερειάρχης îεναγήθηκε στα γραöεία και τη βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α όπου εîέöρασε τον ενθουσιασμό της για το
πλήθος των τίτλων και την αîία αυτών.
Κατά τη συæήτησή τους, συμöώνησαν σε συνεργασία
στο έργο τους για την προώθηση του ορειβατικού αθλητικού τουρισμού της περιοχής. Ο Ðρόεδρος διαβεβαίωσε την
Αντιπεριöερειάρχη ότι η Ε.Ο.Ο.Α θα διαθέσει το απαραίτητο αρχειακό υλικό προκειμένου για την έκδοση νέου βιβλίου για τον ¼λυμπο.
Οι παρευρισκόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για
τα Ðριόνια του Ολύμπου, παρουσία του Δημάρχου Δίου
Ολύμπου κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου, προκειμένου για
την επί τόπου επίλυση διαöόρων æητημάτων της περιοχής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης
στο 1ο Öεστιβάλ Αναρρίχησης στη Öυλή
(επάνω και κάτω).

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία
Μαυρίδου κατά την îενάγησή της στα
γραφεία και τη βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α.

Από την επίσκεøη
του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου,
Êώστα Δημόπουλου, στην ΕΟΟΑ.

6. Σôéò 4 Éουνßου 2015 ο Ðρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α κ. Δ. Γεωργούλης και η Ειδική Γραμματέας κα Εύα Ìπάλλιου μετέβησαν στο Õπουργείο Ðαραγωγικής Ανασυγκρότησης Ðεριβάλλοντος & Ενέργειας όπου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Õπουργό κ. Γιάννη Ôσιρώνη. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Íομικός Σύμβουλος του
Õπουργού κ. Κωνσταντίνος Διάκος. Ôα θέματα που συæητήθηκαν ήταν τα εîής:
α. Ðρόταση από την ΕΟΟΑ να μην εγκριθεί το Ðροεδρικό Διάταγμα για τον ¼λυμπο
αν δεν προηγηθεί συæήτηση μεταîύ των εμπλεκόμενων öορέων προκειμένου να οριοθετηθούν τα υöιστάμενα ορειβατικά καταöύγια.
β. Íομιμοποίηση & λειτουργία των ορειβατικών καταöυγίων της χώρας μας, νόμοι
περί καταöυγίων και έγκριση ΚÕΑ για τον καθορισμό των προδιαγραöών των ορειβατικών καταöυγίων τα οποία εκκρεμούν χρόνια.
γ. Ðρόταση από την ΕΟΟΑ να εγκριθεί πρότυπο διάνοιîης & συντήρησης αναρριχητικών διαδρομών & πεδίων προκειμένου να υπάρîει μια τάîη στο θέμα της δημιουργίας
αναρριχητικών πεδίων.
δ. Ðρόταση να μην καταργηθούν από το Í. 4280 τα άρθρα 52 παρ. 12α & 12δ, το άρθρο 56 καθώς επίσης και το άρθρο στο οποίο προβλέπεται ότι κτίσματα που έχουν εγκαταλειöθεί από τις ¸νοπλες Δυνάμεις ή το Ðυροσβεστικό Σώμα να μπορούν να παραχωρηθούν κατά χρήση σε σωματεία & δήμους.

Από την επίσκεøη του Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Γιάννη Τσιρώνη στα Γραφεία της Ε.Ο.Ο.Α.

27η Ðανελλήνéα
Áναρρé÷ητéêή
Óυνάντηση,
18-20 Óεπτεìβρßου 2015
λήνια Αναρριχητική Συνάντηστα Ìετέωρα,
Çθα είση,öεναιτιπουνήαöιεÐαθαρωνελπραγματοποιηθεί
μένη στα 20 χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Ìιχαηλίδη. Καλούμε όλους
τους αναρριχητές - αναρριχήτριες να πλαισιώσουν την εκδήλωση προκειμένου να αποτίσουμε
öόρο τιμής στο μεγάλο δάσκαλο – αναρριχητή.

Συνέβησαν - Θα συμβούν

Όρος Μαßναλο
Åγêαßνéα ìονοπατéού Áρêάδùν Ðοéìένùν
Ορειβατών Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο. Ôρίπολης), ο Δήμαρχος Γορπουλος και η Συντονιστική Ομάδα Γορτύνιων Εθελοντών, καλωÏσόριτυΣύλσαννίαςλοστηγοςΓ. ÍυμΓιανΑρöακάνόδων
σία την Κυριακή 17/05/2015, τη διασυλλογική ορειβατική – περιβαλλοντική συνάντηση στο Âόρειο Ìαίναλο.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι ορειβατικοί σύλλογοι: Σ.Α.Ο.Ο. Ôρίπολης, Ε.Ο.Σ. Ôρίπολης, Ðατρών, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας, Ðύργου, Αθηνών, Αχαρνών, Çλιούπολης
και ×αλκίδας, συνολικά πάνω από 450 ορειβάτες.
Στην πορεία συμμετείχαν ενθουσιασμένοι από το θαυμάσιο έργο των εθελοντών και του
ΣΑΟΟ, ο Âουλευτής Αρκαδίας Κ. Æαχαριάς και ο Ðρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), Δ. Γεωργούλης.
Σκοπός της συνάντησης ήταν αöενός τα εγκαίνια ενός καινούριου υπέροχου μονοπατιού, από Íυμöασßα – Ìαãούëéανα – Âαëôåσéνßêο, αöετέρου η σύσöιîη των συναδελöικών ορειβατικών δεσμών, μέσα στην όμορöη öύση της Αρκαδίας, στα λημέρια του τραγοπόδαρου θεού Ðάνα, στο βουνό της επανάστασης και των Κολοκοτρωναίων, στα μονοπάτια των Αρκάδων ποιμένων.
ÌονοðÜôé ôùν «ÁñêÜäùν Ðοéμένùν» ονομάστηκε άλλωστε, από τους εθελοντές των παραμαινάλιων γορτυνιακών χωριών και τα μέλη του Σ.Α.Ο.Ο., που εδώ και
πέντε χρόνια καθαρίæουν και σηματοδοτούν τα μονοπάτια του Ìαινάλου, με σκοπό
την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειîη της απαράμιλλης öύσης του.
Συμπαραστάτες σε αυτή την καθαρά εθελοντική και ανιδιοτελή δράση τους είχαν
κατά καιρούς την πρώην ÔΕΔΚ. Αρκαδίας, το δασαρχείο Âυτίνας, τους Δήμους Ôρίπολης και Γορτυνίας, τον Αντιπεριöερειάρχη Αρκαδίας και τους τοπικούς öορείς.
Ôο μονοπάτι αυτό έχει συνολικό μήκος 70 χιλιόμετρα, διατρέχει ένα κομμάτι του
Ìαινάλιου πεδίου, από Στεμνίτσα, Λούσιο, Δημητσάνα, Æυγοβίστι, Ελάτη, Ðυργάκι, Âυτίνα, Íυμöασία, Ìαγούλιανα, Âαλτεσινίκο, Λαγκάδια και πρόκειται να πιστοποιηθεί ως
οικοτουριστικός πεæοπορικός προορισμός, από την Ευρωπαúκή Ομοσπονδία Ðεæοπορίας (European Ramblers Association ).
Από τη δρυόβρυτη Íυμöασία, îεκίνησε η χθεσινή διαδρομή, προς τη Ìονή Κερνίτσας – Ασκηταριό Σöυρίδας – Ìαγούλιανα – Σανατόριο Ìάννας – Ðοταμό Ελά – Âαλτεσινίκο, συνολικού μήκους περίπου 17 χιλιομέτρων.
¹ταν μια καταπληκτική περιπλάνηση στα δρυοδάση και ελατοδάση μας, σε πηγές,
λιβάδια, ασκηταριά, μονές και ποταμάκια, στη διάρκεια της οποίας η κοσμοσυρροή
των ορειβατών της Íότιας Ελλάδας απόλαυσε μία ανεπανάληπτη öυσιολατρική
εμπειρία. Ôαυτόχρονα οι κάτοικοι των îεχασμένων χωριών μας είχαν την ευκαιρία να
διαπιστώσουν την αîία του δικτύου των μονοπατιών της ορεινής πεæοπορίας, τα
οποία συνεισöέρουν στην ήπια ανάπτυîη της περιοχής.
Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, ο Δήμος Γορτυνίας και οι νέοι
εθελοντές από τα χωριά της Γορτυνίας, διαπιστώνοντας την τεράστια ανταπόκριση
του ορειβατικού κόσμου της πατρίδας μας, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων του Ìαινάλου, καθώς
και την σηματοδότηση και συντήρηση των μονοπατιών που εντάσσονται σε αυτό το
όραμα.
Ελπίæουμε ότι, στο εγγύς μέλλον θα μπορέσουμε να οργανώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ορειβατική και περιβαλλοντική συνάντηση, που θα συμπεριλάβει τα χωριά: Λεβίδι, Âλαχέρνα, Âυτίνα, Αλωνίσταινα, Ροεινό, Ðιάνα, Ελάτη, Æυγοβίστι, Στεμνίτσα, Δημητσάνα.

Ðαναéτùλéêό
βατικός Σύλλογος Αγρινίου, με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων
Ïαπό τηνΟρει
ίδρυσή του σε συνδυασμό με την ΣΟΣΔΕÇ (Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας και Çπείρου), διοργανώνει από
Ðαρασκευή 11 μέχρι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
2015 τις εîής ορειβατικές δραστηριότητες
στον Ðαναιτωλικό:
Á) 11-13 Σåðôåμβñßου. Διήμερη διάσχιση όλης
της οροσειράς του Ðαναιτωλικού από το
Καταöύγιο Κατελάνος μέχρι Αγ. Âλάση. Ù.Ð.
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συνολικά 17-18 Â.Δ. Γ.
Â) 12-13 Σåðôåμβñßου. Çμερήσια ανάβαση της
ΣΟΣΔΕÇ από το καταöύγιο Κατελάνος
προς Κόκα-Âγένα-Κατελάνος. Ù.Ð. 8-9 Â.Δ.
Â. Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στο καταöύγιο και σε σκηνές.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί
προσεχώς στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Ðëηñοöοñßåò στο τηλέöωνο του ΕΟΣ
Αγρινίου 26410 45512 (20:30-22:00 καθημερινά) και στο κινητό 6947220731..

Μαγούλιανα Αρκαδίας.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας
με τους Προέδρους του Σ.Α.Ο.Ο.,
Σπάρτης και Αθήνας, στα εγκαίνια
του μονοπατιού των Αρκάδων Ποιμένων.

35η Ðαγêρήτéα
Ορεéβατéêή Óυγêέντρùση
×ανίων ανακοινώνει ότι
στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2015
Ïθα διορΕΟΣ
γανώσει την 35η Ðαγκρήτια
Ορειβατική Συγκέντρωση των Συλλόγων της Κρήτης, παράλληλα με
τον εορτασμό των 85 χρόνων æωής

και δράσης του. Ç εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στην επαρχία
Aποκορώνου του νομού ×ανίων.
Ðληροöορίες για τους ενδιαöερόμενους στην ιστοσελίδα του
συλλόγου www.eoshanion.gr.
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Καλαμπάκας
¢μöισσας
Ελευσίνας
Φλώρινας
×αλκίδας
Κοæάνης
Ðειραιώς
Αθηνών

οπτικά Αντωνακάκη, τα οποία δραστηριοστο χώρο της οπτικής - οπτομεÔτρίαςαποιούνται
από το 1973, με αöορμή τα 41 χρόνια λειτουργίας τους προσöέρουν σε όλα τα μέλη του
Ε.Ο.Σ. Αχαρνών επιπλέον έκπτωση 20%, από
την ήδη υπάρχουσα, για τις online αγορές τους
από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα
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Αχαρνών
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ημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της κατάταîης των
Σωματείων, βάσει της αîιολόγησης δράσης τους για
το 2014 όπως το έστειλε η Ελληνική Ομοσπονδία
Ορειβασίας-Αναρρίχησης.
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Âέροιας
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Âελβεντού
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Ðάτρας «Ùλενός»
Αλμυρού
Αριδαίας
Λαμίας
Κιλκίς
Κορίνθου
Λασιθίου

www.antonakaki-optics.gr στα αθλητικά γυαλιά
ηλίου της κατηγορίας sports.
Äéαäéêασßα έêðôùσηò.
Στο καλάθι αγορών σας κατά την ολοκλήρωση της
παραγγελίας τοποθετήστε στο πλαίσιο “Vouchers” τον
κωδικό ORSYL20 και η έκπτωση θα γίνει αυτόματα. Ç
προσöορά ισχύει έως τις 25/11/2015.
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Συνέβησαν - Θα συμβούν

Ðοδηλατéêά νέα
• 1ο ÌÔÂ Êύðåëëο XCO Ðñùôέα
Στα Κανάκια Σαλαμίνας την Κυριακή 2 Ìαρτίου
2015, πραγματοποιήθηκε ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας, 1ο ÌÔÂ ΚÕÐΕΛΛΟ XCO ÐΡÙÔΕΑ. Ç πολύ καλή
διοργάνωση, ο ιδανικός καιρός και η αρκετά τεχνική
διαδρομή ήταν τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας του
αγώνα. Οι συμμετοχές ήταν αρκετές και τόσο οι αθλητές όσο και οι επισκέπτες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι.
Στον αγώνα αυτόν συμμετείχε και ο ΕΟΣ Αχαρνών
με τέσσερις αθλητές του: το Γρηγόρη Καλογερόπουλο,
το Δημήτρη Κουμπαρέλο, το Δημήτρη Ατæαμπό και τον
×αράλαμπο Καππή, ενώ ο Γρηγόρης Καλογερόπουλος
κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία των ανδρών,
όπου συμμετείχαν 26 αθλητές.
• Ôοðéêü ÐñùôÜèëημα ÏñåéνÞò Ðοäηëασßαò XC
2015
Ôην Κυριακή 8 Ìαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε
στο «Οχυρό Ραöήνας» το τοπικό Ðρωτάθλημα Ορεινής
Ðοδηλασίας XC 201, ενώ ταυτόχρονα διεîήχθη και αγώνας OPEN. Σε ένα απαιτητικό τερέν με πολλά τεχνικά
κομμάτια και χωρίς καθόλου σημεία προσπεράσματος,
όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Στην πολύ καλή διεîαγωγή του αγώνα συνέβαλαν
τόσο οι διοργανωτές όσο και οι καιρός, που με λιακάδα
αλλά και λιγάκι κρύο βοήθησαν τους αθλητές να απολαύσουν την κάθε στιγμή του αγώνα.
ÁÐÏÔΕËΕΣÌÁÔÁ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁΣ ÁÍÄÑÙÍ:
1) Âασίλειος Σημαντηράκης
ΚΡΟÍΟΣ ÍΙΚ.
2) Γρηγόρης Καλογερόπουλος ΕΟΣ Α×ΑΡÍÙÍ
3) Αναστάσιος Κουρμπέτης
ÐΕΣΑ ΑΣÔΕΡΑΣ
4) Ðαναγιώτης Ðαρράς
Α.Ο. ÈÇΣΕΑΣ
5) Ðέτρος Γκαæώνης
Α.Ο. ÈÇΣΕΑΣ
6) Σταμάτης Φαρμακόρης
ÐΡÙÔΕΑΣ
• 38οò Ãύñοò Θυσßαò
Ìε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24-25
Ìαρτίου, ο παραδοσιακός πλέον και από τους μεγαλύτερους αγώνες της Ελλάδας «38ος Γύρος Èυσίας»
στον οποίο συμμετείχε ο αθλητής του ΕΟΣ Αχαρνών
Γρηγόρης Καλογερόπουλος.
51 σωματεία από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν
και συνολικά οι συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες
έöτασαν τις 353. Αναλυτικά 139 άνδρες, 24 έöηβοι, 15
γυναίκες, 68 μάστερς Α, 76 μάστερς Â, 25 μάστερς Γ και
6 μάστερς Δ.
Ç καλή απόδοση από το Γρηγόρη Καλογερόπουλο,
που παρά την απειρία του σε αγώνες δρόμου, κατέκτησε την 8η θέση της κατηγορίας ανδρών, με χρόνο
3:04.02 αöήνοντας πίσω του 150 τρανταχτά ονόματα
της Ελληνικής ποδηλασίας δρόμου.
• Salcano Athens, MTB Cup / Áôôéêü Êύðåëëο 2015
Íο3
Ôο Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Απριλίου 2015 στον
Õμηττό, πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες Salcano Athens,
MTB Cup / Αττικό Κύπελλο 2015 Íο3. Και οι 2 αγώνες
είχαν πολλές συμμετοχές, τόσο Ελλήνων όσο και îένων
αθλητών και ευτυχώς ο καλός καιρός βοήθησε αρκετά
στη διεîαγωγή του αγώνα. Για ακόμα μια öορά υπήρîε
συμμετοχή από τον αθλητή του ΕΟΣ Αχαρνών Γρηγόρη
Καλογερόπουλο, που κατέλαβε την 9η θέση στην κατηγορία των ανδρών, ανάμεσα σε 24 αθλητές.
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• Cross country
Ο ¸λληνας αθλητής της SFM Team Δημήτρης Αντωνιάδης τερμάτισε πρώτος στον αγώνα cross country
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου 2015. Ο
Αντωνιάδης πήρε τη νίκη στον αγώνα cross country με
χρόνο 1:22.20.90 και άνοιîε την αυλαία του Sfendami
Mountain Festival, αöήνοντας τη δεύτερη θέση για τον
Ðερικλή Çλία με χρόνο 1:26.19.25. Ôην τρίτη θέση κατέλαβε ο Âέλγος Âάντεν ×άεσεβελντε Ρομπ 1:28.38.81. Ο
αθλητής του ΕΟΣ Αχαρνών Γρηγόρης Καλογερόπουλος
κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 1:33.29.10.
Ο αγώνας ήταν κατηγορίας C2 και είχε εκκίνηση και
τερματισμό το λόöο του προöήτη Çλία. Ôο μήκος της
κάθε στροöής ήταν 5,1 χλμ. από τα οποία τα 2,1 χλμ.
ήταν μονοπάτια και τα τρία χιλιόμετρα χωματόδρομος.
Ôα υøομετρικά έöταναν τα 160 μέτρα.
• ÄéåèνÞò αãþναò σôη Ëαμßα
Ο αθλητής του ΕΟΣ Αχαρνών Γρηγόρης Καλογερόπουλος συμμετείχε στο Διεθνή Αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία στις 30 ÌαÀου 2015 και κατέκτησε
επάîια την 3η θέση, αöήνοντας πίσω του τρανταχτά
ονόματα ποδηλατών.
• ÐΕÑÉÊËÇΣ ÇËÉÁΣ êαé ÖÁΣÏÇ ÂÁÑÂÁÑÁ οé
ðñùôαèëηôέò Marathon 2015
Σε μια εκπληκτική διαδρομή διάρκειας 85χλμ. στα
βουνά της Οίτης, πραγματοποιήθηκε το Ðανελλήνιο
Ðρωτάθλημα Ìαραθωνίου ανωμάλου δρόμου (mtb
marathon), παράλληλα με τους αγώνες γυναικών & open
62χλμ. και semi-marathon (30χλμ.) που κάθε χρόνο στο
“Iti Epic” συγκεντρώνουν εκατοντάδες συμμετέχοντες.
Στην ευρύτερη περιοχή της Ðαύλιανης, σε μια διαδρομή με όμορöα μονοπάτια, πολλά υøομετρικά και
γρήγορα τεχνικά περάσματα οι καλύτεροι αθλητές
αγωνίστηκαν για τον τίτλο του Ðρωταθλητή Ελλάδος.
Στην κατηγορία ανδρών, ο Ðερικλής Çλίας στέöθηκε πρωταθλητής 2015 îεπερνώντας την αντίσταση
ισχυρών αντιπάλων με τους Âροχίδη και Σημαντηράκη να συμπληρώνουν το βάθρο των νικητών. Ο Ðερικλής κάλυøε τα 85χλμ σε 4 ώρες 2 λεπτά και 56 δεύτερα, με διαöορά 21 λεπτών από τον 2ο νικητή ενώ λίγα
δευτερόλεπτα πίσω στην 4η θέση, ο Καλογερόπουλος που άöησε τους Δάντο και Ðαρρά να συμπληρώσουν την 6άδα. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρöωση των
αποτελεσμάτων, η εγκατάλειøη του Αντωνιάδη.
Στις Γυναίκες, στη διαδρομή των 62χλμ, η Âαρβάρα
Φασόη επικράτησε του ανταγωνισμού με δεύτερη πολύ
κοντά της τη Δανάη Στρουμπούλη και τρίτη την αîιέπαινη για την απόδοσή της Δέσποινα Ôσεσμετæίδου.
Ðλέβα, Συντæανάκη και Âαρδανίδου έκλεισαν την 6άδα
με τη Στρατηγοπούλου την έβδομη γυναίκα που ολοκλήρωσε τη διαδρομή.

