ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ Ε.Ο.Ο.Α.
Ιανουάριος 2020 – Φεβρουάριος 2021
(Γενική Συνέλευση της 13/3/2021)
Αγαπητοί φίλοι,
Η τέταρτη χρονιά της θητείας του Δ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α. ολοκληρώθηκε. Παρά τις
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας το Δ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια - και πάντα στο πλαίσιο του δυνατού - με αρωγό το Κληροδότημα
«Αθ. Λευκαδίτη», για την πραγματοποίηση των σκοπών του και την ανάπτυξη των
αθλημάτων και των δραστηριοτήτων που καλλιεργούμε.
Με δεδομένες τις περικοπές του προϋπολογισμού από τη Γ.Γ.Α. και τα
προβλήματα της πανδημίας που μαστίζει όλο τον κόσμο, κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίλυση και προώθηση ζητημάτων που αφορούν τον χώρο της
ορειβασίας, των καταφυγίων και των μονοπατιών.
Αναφέρουμε κάποιες από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν την
προηγούμενη χρονιά:
•

Ανεστάλη λόγω covid 19 η λειτουργία της Σχολής Προπονητών Αγωνιστικής
Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι που πραγματοποιούμε με συνεργασία της
Γ.Γ.Α . Έχε εκδοθεί Φ.Ε.Κ για την παράταση λειτουργίας της μέχρι 31/3/2021

•

Οι διεθνείς εξελίξεις στην ορειβασία, στην αναρρίχηση, στο ορειβατικό σκι και
στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης, κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση και
τον εκσυγχρονισμό του παλιού κανονισμού εκπαίδευσης της ομοσπονδίας. Για
τον σκοπό αυτό τον Ιούλιο του 2017, μετά από παραινέσεις του Γιάννη
Πετρομιανού και άλλων εκπαιδευτών της Ε.Ο.Ο.Α συγκροτήθηκε από τον
πρόεδρο Δημήτρη Γεωργούλη και τον έφορο ορειβασίας Λουκά Ανέστη μια
εθελοντική επιτροπή από εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α. Τα μέλη αυτής της
επιτροπής με αλφαβητική σειρά ήταν οι

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Εξακοϊδης Αρχοντής
Κάραλης Δημήτριος
Λαζανάς Νικόλαος
Μπελογιάννης Χρήστος
Πετρομιανός Ιωάννης
Στραβογένης Διονύσιος.

Οι εργασίες της επιτροπής διήρκησαν 3 χρόνια, περιέλαβαν 55 συνεδριάσεις
και πολλή προσωπική προσπάθεια από όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως από
τον κ. Δημήτρη Κάραλη που ανέλαβε την επιμέλεια του κειμένου. Ο εν λόγω
κανονισμός έχει εγκριθεί από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της και έχει αποσταλεί μέσω email στους συλλόγους
•
✓
✓
✓
✓
✓

Κατόπιν σχετικών υποδείξεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
προβήκαμε σε διαχωρισμό των Κανονισμών για τα αθλήματα της Αγωνιστικής
Αναρρίχησης και του Ορειβατικού Σκι που καλλιεργούμε.
Κανονισμός Αγώνων (γενικός)
Πειθαρχικός Κανονισμός (WADA)
Κανονισμός Ντόπινγκ
Κανονισμός Εθνικών Ομάδων
Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών
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✓ Κανονισμός χειραγώγησης αγώνων (από την Ε.Ο.Ε)
•

Τη χρονιά που μας πέρασε εκδώσαμε με συγγραφέα το Νίκο Νέζη τα βιβλία:
✓ Όλυμπος. Το βουνό των Θεών & των Ανθρώπων 2 τόμοι
✓ Όλυμπος - Ιστορικό λεύκωμα

•

Το 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω covid οι προγραμματισμένες
ορειβατικές αποστολές. Αξίζει να αναφέρουμε τη συμμετοχή του Αντώνη
Συκάρη, μέλος του Σ.Ε.Ο Αθήνας, στη διεθνή χειμερινή ορειβατική αποστολή
«Κ2 Winter expedition 2020-21» στην οροσειρά του Καρακοράμ στο Πακιστάν,
η οποία είναι σε εξέλιξη. Η αποστολή έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α

•

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε τη μεγάλη επιτυχία για την παγκόσμια ορειβατική
κοινότητα, τη χειμερινή ανάβαση του Κ2 από 10 Νεπαλέζους Σέρπα.

• Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους κ.κ:
✓ Παύλο Καλλία για τη μεγάλη του συνεισφορά στην ηλεκτρονική και
μηχανογραφική κάλυψη όλων των αγώνων μας και την συμβολή του σε ό,τι του
ζητήθηκε καθώς και στον
✓ Χρύσανθο Κυριαζή για τη συνεισφορά του στην έκδοση της βαθμολογίας και
σημαντικών στατιστικών στοιχείων των αγώνων αγωνιστικής αναρρίχησης
Πριν αρχίσει η Γενική Συνέλευση ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για αυτούς
που έφυγαν από κοντά μας τη χρονιά που μας πέρασε
•

Μιχάλης Τσουκιάς 24/3/2020 μέλος και πρόεδρος του Ε.Ο.Σ Αθηνών.

Ο Μιχάλης Τσουκιάς διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο.Α
επί σειρά ετών
•
•

Σάκης Μοσχίδης 13/5/2020 Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Σ Αχαρνών
Αυγέρης Θεοδωρόπουλος 29/10/2020 πρόεδρος του ΣΦΟΣΠ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
και ένθερμος υποστηρικτής της ορειβασίας
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κινήσεις του Προέδρου & των μελών του Δ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α
10/1/2020
Ο Πρόεδρος Δ. Γεωργούλης παραβρέθηκε σε πρακτικό μάθημα της σχολής
προπονητών Αγ. Αναρρίχησης & Ορ. Σκι που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του αθλητικού κέντρου του Ε.Π.Ο.Σ Φυλής
12/1/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε στην κοπή πίτας του
πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου

Ε.Ο.Σ.

15/1/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε στην κοπή πίτας του
πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου

Ε.Π.Ο.Σ
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Αχαρνών

που

Φυλής,

που

23/1/2020
Ο Πρόεδρος και η Γεν. Γραμματέας κα Μ. Φουριώτη παραβρέθηκαν στην ετήσια
εκδήλωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη βράβευση των καλύτερων
αθλητών
26/1/2020
Ο Πρόεδρος, και το Επίτιμο μέλος κ. Ν. Νέζης παραβρέθηκαν στην κοπή πίτας του
Ε.Ο.Σ. Ηλιούπολης που πραγματοποιήθηκε στο καταφύγιο του συλλόγου στον Υμηττό
3/2/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας και βράβευσης της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ιππασίας για τους καλύτερους αθλητές της χρονιάς που μας πέρασε.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής στο Χαλάνδρι
6/2/2020
Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στην 25η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε
7/2/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας και βράβευσης της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για τους καλύτερους αθλητές της χρονιάς που μας πέρασε.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής στο Χαλάνδρι
10/2/2020
Ο πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στην 1η συνεδρίαση, του Φ.Δ.Ε.Δ Ολύμπου, για το
2020
12/2/2020
Η Ειδική Γραμματέας κα Εύα Μπάλλιου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας που
πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με τις εθνικές ομοσπονδίες με θέματα
συζήτησης :
• Συνδιοργάνωση πανελληνίων σχολικών αγώνων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ 2019-2020
• Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
• Αθλητικές δράσεις στα γυμνάσια και τα δημοτικά σχολεία
14/2/2020
Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στην 26η Έκτακτη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Ε.Ο.Ε
19/2/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε στην Παρουσίαση του Συστήματος Αξιολόγησης των
ομοσπονδιών» «ΧΙΛΩΝ» - η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Α.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ελευθέριος Αυγενάκης και
μίλησαν ο Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς και ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Βασίλειος Κάκκος.
24/2/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε
Α. Στην ετήσια εκδήλωση βράβευσης κορυφαίων αθλητών της Ελληνικής
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας,
&
Β. Στην παρουσίαση τελετών
Αφής & Παράδοσης της Φλόγας για τους Ο.Α του Τόκυο και
3

Λαμπαδιοδρομίας επί ελληνικού εδάφους
Και οι 2 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο της Ε.Ο.Ε
27/2/2020
Ο Πρόεδρος παραβρέθηκε στην ετήσια εκδήλωση βράβευσης κορυφαίων αθλητών &
προσωπικοτήτων του ΣΕΓΑΣ, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Ε.Ο.Ε
4/3/2020
Ο Πρόεδρος συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά
στο γραφείο του. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της Ομοσπονδίας μας και του
χώρου μας γενικότερα.
12/3/2020
Ο Πρόεδρος και ο Έφορος Καταφυγίων Ν. Κοντός μετέβησαν στην έδρα της
Περιφέρειας Φθιώτιδος στη Λαμία όπου συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη
Σπανό και συζήτησαν θέματα σχετικά με το καταφύγιο της Οίτης και του ορειβατικού
τουρισμού της περιοχής
25/6/2020
Ο Πρόεδρος ως μέλος της ολομέλειας της Ε.Ο.Ε συμμετείχε στην έκτακτη συνεδρίαση
που πραγματοποιήθηκε με θέμα τη ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου από το
Υπουργείο Αθλητισμού, που μεταξύ άλλων προβλέπει ανάμιξη του υπουργείου στη
διαδικασία αρχαιρεσιών των αθλητικών ομοσπονδιών
29/6/2020
Συμμετείχε στη συνεδρίαση του Φ.Δ.Ε.Δ Ολύμπου όπου μετέχει ως μέλος
24/7/2020
Ο Πρόεδρος συναντήθηκε στα γραφεία της Ε.Ο.Ο.Α με το δημοσιογράφο κ. Χαβέλα.
10-11/10/2020
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α με τον Έφορο Αγ. Αναρρίχησης κ. Θόδωρο Τσαβδαρίδη
παραβρέθηκαν στο 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγ. Αναρρίχησης που
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο
12/10/2020
Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στη συνεδρίαση του Φ.Δ.Ε.Δ Ολύμπου που
πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο
13/10/2020
Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στην 30η Συνεδρίαση της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής
16/10/2020
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α παραβρέθηκε με την Ειδική Γραμματέα κα Εύα Μπάλλιου
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το
Διευθυντή Αγωνιστικού Aθλητισμού κ. Βασίλη Κάκκο. Συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν την Ε.Ο.Ο.Α
15/12/2020
Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στην 32η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε
21/12/2020
Ο Πρόεδρος μετέβη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπου συναντήθηκε με τον
Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Μαυρωτά και τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού κ.
Βασίλη Κακκο. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με
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➢ την αναγνώριση της Ορειβασίας ως μη ανταγωνιστικό άθλημα
➢ Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωματεία μας για την ένταξή τους στο
μητρώο της Γ.Γ.Α
➢ Την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. προς την Ε.Ο.Ο.Α για το επόμενο έτος
14/01/2021
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Ο.Ο.Α κ. Παναγιώτης Γιάκας συμμετείχε στην διαδικτυακή
ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Start to talk Σπάσε τη Σιωπή» «Μίλησε, μην ανέχεσαι»
26/1/2021
Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως μέλος στην 33ηη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε,
μέσω τηλεδιάσκεψης
1/2/2021
Ο Πρόεδρος μετέβη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπου συναντήθηκε με τον
Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού κ. Βασίλειο Κάκκο. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά
με την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α, τις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ και τα
καταστατικά όργανα
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΑΘ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ»
•

Τη χρονιά που μας πέρασε επισκευάστηκαν εξ ολοκλήρου οι προσόψεις και ο
περιβάλλων χώρος του κτηρίου επί των οδών Μηλιώνη 5 & Σόλωνος 4 λόγω
ζημιών που είχε υποστεί από τον τελευταίο σεισμό, κατόπιν συμφωνίας με τους
υπόλοιπους ιδιοκτήτες

•

Επισκευάστηκε πλήρως το οροφοδιαμέρισμα Β ορόφου και ο περιβάλλων
χώρος επί της οδού Δωδεκανήσου 19 στη Βούλα .

•

Έγινε εγκατάσταση φυσικού αερίου και στα 2 διαμερίσματα ιδιοκτησίας
Κληροδοτήματος «Αθ. Λευκαδίτη» επί της Δωδεκανήσου 19 στη Βούλα

•

Δυστυχώς παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Δ.Σ δεν κατέστη δυνατή μέχρι
σήμερα η εκμίσθωση του διαμερίσματος Β ορόφου στη Βούλα.

•

Παρά τις προσπάθειές μας δεν αποφύγαμε δυστυχώς την

καταβολή του

ΕΝΦΙΑ για το Κληροδότημα έτους 2020, ύψους 22.444,64 €, ο οποίος είναι
εξοντωτικός.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2020
Το 2020 ήταν μια χρονιά την οποία θα προτιμούσαμε να ξεχάσουμε γρήγορα. Να την
σβήσουμε από την μνήμη μας όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και σε κάθε πτυχή
των ζωτικών μας δραστηριοτήτων.
Η παγκόσμια πανδημία του ιού Covid-19 δυστυχώς ισοπέδωσε σχεδόν το σύνολο των
αθλητικών εκδηλώσεων με αποκορύφωμα την αναβολή των Ολυμπιακών αγώνων
Τόκυο 2020.
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Κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (αγώνισμα
δυσκολίας) με πρωτόγνωρες συνθήκες διοργάνωσης του αγώνα, όπως προέβλεπαν
τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη μετάδοσης του ιού.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παρά τις δυσμενείς συνθήκες πήραν μέρος 157 αθλητές
από 23 συλλόγους.
Πρωταθλητής σύλλογος για το 2020 αναδείχθηκε ο Ε.Ο.Σ. Αθηνών.
Για την ανάδειξη των καλύτερων αθλητών η επιλογή έγινε ουσιαστικά από τα
αποτελέσματα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και μόνο
Αθλητής της χρονιάς στους άνδρες αναδείχθηκε ο Λαυρεντάκης Φίλιππος (Ε.Ο.Σ.
Χαλκίδας), και στις γυναίκες η Πεταλίδου Μυρτώ (Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης).
Επίσης στις κατηγορίες τους διακρίθηκαν οι παρακάτω αθλητές οι οποίοι θα
βραβευθούν μαζί με τους παραπάνω στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας εφόσον το επιτρέψουν
οι συνθήκες λόγω covid
ΑΝΔΡΕΣ
1.
ΣΕΜΠΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ
2.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
3.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ
4.
ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5.
NOEL BAKER ΙΩΑΝΝΗΣ
6.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.
ΠΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ε.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Ε.Ο.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Ε.Π.Ο.Σ ΦΥΛΗΣ
Π.Ο.Α
Σ.Ο.Χ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Π.Ο.Σ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.
ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2.
ΚΑΤΕΡΗ ΑΛΕΞΙΑ
3.
ΣΑΚΚΑ ΝΙΚΗ
4.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΔΑΝΑΗ
5.
ΧΑΣΑΠΗ ΑΘΗΝΑ
6.
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΥΡΤΩ
7.
ΠΑΛΤΑΤΣΙΔΟΥ ΖΩΗ
8.
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Σ.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε.Π.Ο.Σ ΦΥΛΗΣ
Ε.Ο.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
Ο.Λ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ε.Ο.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
Ο.Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΑΓΟΡΙΑ
1.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
2.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
3.
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ε.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
4.
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο.Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
5.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο.Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
6.
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1.
ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ
2.
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
3.
ΜΑΓΓΙΟΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
4.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Ε.Π.Ο.Σ ΦΥΛΗΣ
Ε.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Σ.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
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ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΩΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5.
6.

ΟΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΟΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Στους φετινούς αγώνες πήραν μέρος αθλητές από 23 συλλόγους.
•

Το 2020 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα <<Ανίχνευση Ταλέντων Dakar 22>>.
Το πρόγραμμα που δόθηκε στην Ε.Ο.Ο.Α, μέσω της Ε.Ο.Ε., από την Δ.Ο.Ε.
είχε σκοπό την ανίχνευση ταλέντων ηλικίας 15 και 16 χρονών για την πιθανή
συμμετοχή τους στην Ολυμπιάδα Νέων του Dakar το 2022, η οποία τελικά
αναβλήθηκε και θα γίνει το 2026. Το πρόγραμμα εκτελέσθηκε σε 7 περιφέρειες
της χώρας, όχι βέβαια με την συμμετοχή και επιτυχία που προσδοκούσαμε,
λόγω των μέτρων και της κατάστασης που δημιουργήθηκε από την πανδημία
του COVID 19.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2020

Το 2020 η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α) με αρωγό και
υποστηρικτή το Κληροδότημα «Αθ. Λευκαδίτη» διεξήγαγε αγώνες Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος και Κυπέλου Ορειβατικού Σκι. Αναλυτικότερα οι αγώνες Ορειβατικού
Σκι διεξήχθησαν ως εξής:
Κάθετος Αγώνας 29ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορειβατικού Σκι
Α’ Ατομικός Αγώνας 26ου Κυπέλλου Ορειβατικού Σκι «Αθ. Λευκαδίτη»
Στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού, ο Κάθετος Αγώνας του 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και ο Ατομικός
Αγώνας του 26ου Κυπέλλου «Α. Λευκαδίτης» Ορειβατικού Σκι. Διοργανωτής των
αγώνων ήταν ο Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές του Σ.Ε.Ο
Θεσσαλονίκης, του Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης. του Ε.Ο.Σ. Χανίων, του Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου,
του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και του Χ.Ο.Σ Γρεβενών.
Αγώνας Ταχύτητας 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ορειβατικού Σκι
Β’ Ατομικός Αγώνας 26ου Κυπέλλου Ορειβατικού Σκι «Αθ. Λευκαδίτη»
Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού, ο Αγώνας Ταχύτητας του 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και ο Β’
Ατομικός Αγώνας του 26ου Κυπέλλου «Α. Λευκαδίτης» Ορειβατικού Σκι. Διοργανωτής
των αγώνων ήταν ο ΣΧΟ Αράχοβας. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές του Σ.Ε.Ο
Θεσσαλονίκης, του Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης. του Π.Ο. Αθηνών, του Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου,
του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου, ΣΧΟ Αράχοβας και του Χ.Ο.Σ Γρεβενών.
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι 2020
Η Ε.Ο.Ο.Α δεν συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορειβατικού καθώς την
περίοδο εκείνη ξεκίνησε η εξάπλωση της πανδημίας (COVID-19).
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Παπανίκος Δημήτρης (Χ.Ο.Σ Γρεβενών)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
Αρκάδης Κωνσταντίνος (Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κολώκα Φωτεινή (Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου),
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ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ε.Ο.Σ Αχαρνών
ΝΙΚΗΤΕΣ 2020 ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κάθετος Αγώνας 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Αρώνης Πλάτων (Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος (Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης)
Α’ Ατομικός Αγώνας 26ου Κυπέλλου «Αθ. Λευκαδίτη»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Αρώνης Πλάτων (Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
Αρκάδης Κωνσταντίνος (Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης)
Αγώνας Ταχύτητας 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Παπανίκος Δημήτρης (Χ.Ο.Σ Γρεβενών)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
Αρκάδης Κωνσταντίνος (Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κολώκα Φωτεινή (Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου),
Β’ Ατομικός Αγώνας 26ου Κυπέλλου «Αθ. Λευκαδίτη»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Παπανίκος Δημήτρης (Χ.Ο.Σ Γρεβενών)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
Αρκάδης Κωνσταντίνος (Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κολώκα Φωτεινή (Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Αναφέρονται αναλυτικότερα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ανά
καταφύγιο το 2020:
Όλυμπος: ‘Σπήλιος Αγαπητός’
✓ Δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης του καταφυγίου από την Ε.Ο.Ο.Α
Όλυμπος : ‘Χρήστος Κάκκαλος’
✓ Δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης του καταφυγίου από την Ε.Ο.Ο.Α
Καταφύγιο Αστράκας ‘Δημήτρης Γεωργούλης’
✓ O Έφορος Καταφυγίων κ. Νίκος Κοντός συμμετείχε σε αυτοψία με εκπρόσωπο
του Δασάρχη Κόνιτσας στο καταφύγιο και ολοκληρώθηκε η διαδικασία
εγκατάστασης όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ νομιμοποίησης του καταφυγίου
✓ Από το διαχειριστή του καταφυγίου με δαπάνη του έγινε γενικό service και
συντήρηση της ντιζελογεννήτριας
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Καταφύγιο Οίτης ‘Γιώργος Μωϋσίδης’ :
Από τον Έφορο Καταφυγίων κ. Νίκο Κοντό
✓ Έγινε επίσκεψη στο καταφύγιο και μικρή επισκευή των ζημιών.
✓ Κατατέθηκε φάκελος στην Ε.Υ.ΠΑ.Τ.Ε για νομιμοποίηση του Καταφυγίου
✓ Τον Μάρτιο έγινε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη
Σπανό. Του δόθηκε πλήρης φάκελος μελέτης σε μια προσπάθεια
χρηματοδότησης επισκευών και προσθήκης κατ’ έκταση του καταφυγίου από
την Περιφέρεια.
Καταφύγιο Οξυάς ‘Λάμπρος Ευταξίας’ :
✓ Ο Έφορος Καταφυγίων κ. Νίκος Κοντός μετέβη στο καταφύγιο Οξυάς για
έλεγχο ζημιών
✓ Κατατέθηκε φάκελος δικαιολογητικών για έκδοση διαπιστωτικής πράξης από
την Ειδική Υπηρεσία Αδειοδότησης του Υπουργείου Τουρισμού
Καταφύγιο Παρνασσού ‘Μιχάλης Δέφνερ’ :
✓ Δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης του καταφυγίου από την Ε.Ο.Ο.Α
Καταφύγιο Τυμφρηστού ‘Αθ. Λευκαδίτης’ :
✓ Το καταφύγιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για υδροδότηση του από το δίκτυο ύδρευσης του χιονοδρομικού κέντρου, και
περιμένουμε την εγκατάσταση του εργολάβου. Έγινε συνάντηση με το νέο
περιφερειάρχη για ενημέρωση. Γίνεται προσπάθεια να γίνουν από την
περιφέρεια επισκευές στον περιβάλλοντα χώρο του καταφυγίου.
✓ Έγινε ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου με τους ενοικιαστές του
καταφυγίου
Καταφύγιο Βαρδουσίων ¨Νάσος Τζάρτζανος¨
✓ Μετά από ενέργειες του Προέδρου του Ε.Ο.Σ Άμφισσας κ. Κώστα
Παπαγεωργίου πραγματοποιήθηκε μελέτη από την Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδας και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση επισκευών του καταφυγίου από την
οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το έργο
δημοπρατήθηκε. Ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια στην Διευθύντρια κα
Αλεξάνδρα Κουτσού και στο μηχανολόγο, υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας
της Π.Ε Φωκίδας κ. Ηλία Κολοβό καθώς και στον πρόεδρο του Ε.Ο.Σ Άμφισσας
κ. Κώστα Παπαγεωργίου
Καταφύγιο Χελμού «Β. Λεoντόπουλος»
✓ Ο Έφορος Καταφυγίων κ. Νίκος Κοντός με τον πρόεδρο κ. Δημήτρη
Γεωργούλη, τον πρόεδρο του Σ.Ο.Χ.Α Καλαβρύτων κ. Χαρίλαο Ερμείδη και το
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κα Ειρήνη Πολατίδου πραγματοποίησαν
συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαβρύτων και συμβούλους του Δήμου για
θέματα του καταφυγίου
✓ Κατατέθηκε φάκελος στην ΕΥΠΑΤΕ για έκδοση ΦΕΚ νομιμοποίησης του
καταφυγίου
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✓ Ο Έφορος Καταφυγίων κ. Νίκος Κοντός με τον πρόεδρο κ. Δημήτρη
Γεωργούλη και τον ενοικιαστή του καταφυγίου κ. Αλέξανδρο Αλεξανδρόπουλο
μετέβησαν στο καταφύγιο όπου έγινε αυτοψία και στη συνέχεια,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας με τη Δασάρχη κα Αικατερίνη
Κολλύρου για θέματα του καταφυγίου.
✓ Η Ε.Ο.Ο.Α ανέλαβε και πραγματοποίησε καθαρισμό και μικρής κλίμακος
επισκευές & ελαιοχρωματισμό
Καταφύγιο Ζήρειας Α «ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ»
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Ο Έφορος Καταφυγίων κ. Νίκος Κοντός:
με τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Γεωργούλη μετέβησαν για αυτοψία στο καταφύγιο
για έλεγχο ζημιών.
με τον πρόεδρο κ. Γεωργούλη είχαν συνάντηση συνεργασίας στην ΕΥΠΑΤΕ
του Υπουργείου τουρισμού για θέματα που αφορούν την νομιμοποίηση
καταφυγίων
με τον πρόεδρο κ. Γεωργούλη είχαν συνάντηση συνεργασίας στην Διεύθυνση
Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για θέματα που αφορούν
τη νομιμοποίηση καταφυγίων .
μετέβη στο Πάπιγκο όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με τους
αντιδημάρχους του Δήμου Ζαγορίου, επαγγελματίες της περιοχής για θέματα
που αφορούν το καταφύγιο της Τύμφης
μετέβη στο Δασαρχείο Κόνιτσας για συνάντηση με το δασάρχη για θέματα που
αφορούν το καταφύγιο Τύμφης
με τον πρόεδρο κ. Γεωργούλη είχαν συναντήσεις συνεργασίας με τον Γενικό
Γραμματέα Τουρισμού κ. Κωσταντίνο Λούλη και τον Ειδικό Σύμβουλό του κ.
Ζακίνο Κοέν για θέματα που προέκυψαν στην λειτουργία των καταφυγίων από
την καραντίνα και για τη μεταφορά δύο ηλεκτρογεννητριών στα καταφύγια του
Ολύμπου.
με τον πρόεδρο κ. Γεωργούλη είχαν συνάντηση συνεργασίας με την
Διευθύντρια της ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού κα Ελένη Χατζηγεωργίου
για θέματα που αφορούν τα καταφύγια.
Στη χρονιά που μας πέρασε κατορθώθηκε να εκδοθεί Ε.Σ.Λ για τα 4 καταφύγια
του Ε.Ο.Σ Χανίων ως εξής:
➢ Καταφύγιο Βόλικα
➢ Καταφύγιο Καλλέργη
➢ Καταφύγιο Σβουριχτής (Χρήστος Χουλιόπουλος)
➢ Καταφύγιο Ταύρης (Λευκών Ορέων)
➢ Επίσης εκδόθηκε Ε.Σ.Λ για το καταφύγιο «Μ. Δέφνερ» στον Παρνασσό
και
➢ Φ.Ε.Κ νομιμοποίησης ορειβατικού καταφυγίου στις Αγριόλευκες
Πηλίου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2020

Πραγματοποιήθηκε στον Παρνασσό η πρώτη εκδήλωση του Αλπινιστικού
Κέντρου 2020 της Ε.Ο.Ο.Α στα πλαίσια της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χειμερινής
Αναρρίχησης 2020. Οι συμμετοχές και στις δυο εκδηλώσεις ωστόσο ήταν
περιορισμένες κυρίως λόγω του φετινού «ξερού» χειμώνα, που περιόριζαν πολύ τις
επιλογές στις ορθοπλαγιές. Από τους αρκετούς που είχαν δηλώσει για φέτος
ενδιαφέρον για το αλπινιστικό κέντρο, παρουσιάστηκαν τελικά μόνο οι εξής, Τσαπέ
10

Ειρήνη, Καρανίκας Χρήστος, Μπάκος Θάνος, Βασιλόπουλος Διονύσης και Πολίτης
Νίκος. Πραγματοποιήθηκαν αναρριχήσεις στην βόρεια πλευρά του Γεροντόβραχου
στις διαδρομές, Sougar Mountain (Florian) M1+ (Μ2) 50o 180 μ. με καλές συνθήκες
και Χλιδή Μ2 (Μ3) 60ο 140 μ. με οριακές συνθήκες και στην βόρεια της Λιάκουρας,
διαδρομή Ματάζο Μ4+, 220 μ. με μέτριες συνθήκες, ενώ έγινε και ανεπιτυχής
προσπάθεια στην βόρεια του Τσάρκου. Όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν θετικά
στις προκλήσεις επιδεικνύοντας υψηλό μέσο όρο ικανοτήτων. Από πλευράς
εκπαιδευτών συμμετείχαν οι Άκης Καραπετάκος, Αρχοντής Εξακοίδης και Γιώργος
Βουτυρόπουλος. Λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης με την πανδημία, δεν τέθηκε
θέμα για την επόμενη εκδήλωση του κέντρου στην Ζηλνιά αρχές Απριλίου
Η Ε.Ο.Ο.Α πραγματοποίησε την 4η
Πανελλήνια Συνάντηση Χειμερινής
Αναρρίχησης στον Παρνασσό, στο καταφύγιο «Μ. Δέφνερ» από 29/2 έως 2/3/2020
Η Ε.Ο.Ο.Α κάλυψε την διαμονή των αναρριχητών στο καταφύγιο του Παρνασσού
«Μιχάλης Δέφνερ» για 3 βραδιές ήτοι 28-29/2&1/3/2020.
Το Σάββατο το πρωί οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν διαδρομές σε μεικτά
πεδία και το βράδυ έγινε παρουσίαση από την ομάδα του Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής & της
Ο.Α.Λ Θεσσαλονίκης της πραγματοποίησης στη Grande Jorasses της Διαδρομή:
Walker spur Δυσκολία : ED1 6a A0 IV 90o, 1200m. Εν συνεχεία η Ομοσπονδία έκανε
απονομή αναμνηστικών στους συμμετέχοντες που πραγματοποίησαν την διαδρομή:
➢ Αρχοντή Εξακοίδη & Καρανίκα Χρήστο μέλη του Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής και
➢ Γουμπέρη Παναγιώτη μέλος της Ο.Α.Λ.. Θεσσαλονίκης .
Την Κυριακή 1/3/2020 οι συμμετέχοντες αναρριχήθηκαν στην ορθοπλαγιά του
Γεροντόβραχου ενώ μια μεγάλη ομάδα έκανε διάσχιση με τα ορειβατικά σκι στις
κορυφές του Παρνασσού .
Την Κυριακή το βράδυ έγινε παρουσίαση από την ομάδα του Αλπινιστικού Κέντρου
της Ε.Ο.Ο.Α της επιτυχημένης στις κορυφές Chatyntau west peak 4.310m και
Shurovskogo 4.259m του Καυκάσου με απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων από την
Ε.Ο.Ο.Α
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος λόγω covid η
Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση και η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση

Το Δ.Σ της ΕΟΟΑ

11

