ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Μπούμιστος Ακαρνανικών

Δε θα το δεις πουθενά γραμμένο... μα
το ξέρεις πως αν δεν ταξιδέψεις, τους τόπους
δεν τους γνωρίζεις κι αν δε βρεθείς στη φύση,
τις εποχές δεν τις αντιλαμβάνεσαι. Οι βόλτες
στα αξιοθέατα, στα μουσεία, στις παραλίες, στις
πλατείες και στα μπαράκια δίνουν μια πολύ καλή
εικόνα, όμως η ουσιαστική γνώση έρχεται με το
περπάτημα και την πεζοπορία σε μέρη που η φύση
διατηρείται αναλλοίωτη. Κι εμείς μάθαμε τόσα
χρόνια να γνωρίζουμε από κοντά τους τόπους,
ακολουθώντας μονοπάτια σε δάση, διασχίζοντας
φαράγγια και ποταμούς, ανηφορίζοντας σε ψηλές
κορφές. Μάθαμε να αφουγκραζόμαστε τους
ήχους του ανέμου και των τρεχούμενων νερών,
να παρατηρούμε τις δεκάδες αποχρώσεις των
χρωμάτων στα λουλούδια της άνοιξης και στα
φύλλα των δέντρων που σκεπάζουν το χώμα τις
φθινοπωρινές ώρες. Μάθαμε να αφήνουμε το
βλέμμα να χάνεται στο απόλυτο λευκό του χειμώνα
και ν’ αρμενίζει στα πέλαγα που αγναντεύουμε
από τις βουνοκορφές που κατακτάμε. Μάθαμε
να ταξιδεύουμε στους γαλαξίες τις νύχτες που
διανυκτερεύουμε στις εξοχές μονάχοι, εμείς κι
η φύση, με τους απόκοσμους ήχους της και τις
ανεπαίσθητες ευωδίες της. Μάθαμε να προχωράμε
με δύναμη και πάθος, απολαμβάνοντας την κάθε
στιγμή. Μάθαμε να απλώνουμε το χέρι σ’ εκείνον
που το χρειάζεται και να ξαποσταίνουμε όλοι μαζί.
Κι έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμη. Με μια παρέα
που μεγαλώνει καθώς προστίθενται νέα μέλη,
ενδιαφέροντες άνθρωποι κι έναν κόσμο που δε
σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει με το μεγαλείο της
απλότητας και της ομορφιάς του.
Σε αυτό το ταξίδι σας προσκαλούμε
έχοντας νέους τόπους να γνωρίσουμε, νέες κορφές
να κατακτήσουμε, νέες εμπειρίες να αποκτήσουμε!
Αφήνοντας πίσω όχι απλά το 2015 αλλά μια
χρονιά γεμάτη εικόνες, μια χρονιά εξορμήσεων

που μας χάρισαν όμορφες στιγμές, χαμόγελα, νέες
παραστάσεις. Και καλωσορίζοντας όχι απλά το
2016 αλλά μια ακόμη χρονιά που ο ΕΟΣ Πρέβεζας
θα είναι η αγαπημένη συνήθεια και η αγαπημένη
διέξοδος δεκάδων ανθρώπων που αποζητούν
διαφορετικές Κυριακές, ξεχωριστές στιγμές κοντά
στη φύση.
Το πρόγραμμα που κρατάς στα χέρια σου
είναι καρπός εθελοντικής εργασίας και πολύμηνης
συλλογικής δουλειάς, πολλαπλών ενεργειών,
όπως προσέγγιση πιθανόν αρχηγών, προτάσεις,
συναντήσεις, έρευνα πεδίου, συντονισμός,
διορθώσεις κ.λ.π. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του,
τίποτα δεν είναι δεδομένο και πάντα υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης. Η πορεία του συλλόγου μας,
η οποία είναι σταθερή ακόμα και στους χαλεπούς
καιρούς μας, δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα
του προγράμματός μας, τους αρχηγούς και άλλους
εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και από την
υπευθυνότητα των συμμετεχόντων. Είναι πολύ
σημαντικό ο κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώνει
έγκαιρα τη συμμετοχή του και να μην ακυρώνει
την τελευταία στιγμή, χωρίς σοβαρό λόγο, για το
καλό όλων μας και να μπορέσει ο σύλλογος να
συνεχίσει να προσφέρει με σοβαρότητα αυτά που
όλο και περισσότεροι αναζητούν-μια φυγή από
την καθημερινότητα, όμορφα τοπία και διαδρομές
σε λογικό κόστος, δυνατές συγκινήσεις και μια
ζεστή αγκαλιά που χωράνε όλοι! Και γρήγοροι και
αργοί, και κοινωνικοί και λιγομίλητοι, και μικροί
και μεγάλοι, όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και τους
οποίους δεν τρομάζουν οι διαφορές, αλλά τους
ενώνουν!
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά όλους τους χορηγούς μας για τη στήριξή
τους για τη έκδοση αυτού του προγράμματος και
να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά και καλές
αναβάσεις.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ζαλόγγου 59 Πρέβεζα – Τ.Κ. 481 00
ΤΗΛ: 268210 2004
e-mail: eosprevezas@yahoo.gr
http://eosprevezas.blogspot.com
www.facebook.com/oreivatikosprevezas.gr
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Ζέρβας Ιωάννης
Διοικητικό Συμβούλιο :
Πρόεδρος: Ζέρβας Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Κατηφόρης Στέφανος
Γραμματέας: Χήτου Δέσποινα
Ταμίας: Σμπόνιας Εύαγγελος
Έφορος Ορειβασίας: Αθανασιάδης Βασίλης
Έφορος Υλικών και Καταφυγίου:
Νέσσερης Παναγιώτης
Ειδικός Γραμματέας: Ρούσσου Κική
Αναπληρ. Μέλος: Ντόντορου Μαρίνα
Αναπληρ. Μέλος: Σέρτης Ηρακλής

Καλωσορίζουμε στο σύλλογο τα νέα
μας μέλη και τους ευχόμαστε υγεία
και ψηλές κορφές:
Δουράκη Γεωργία
Ζακυνθινού Μαριάννα
Κολυβά Χριστίνα
Λάζαρη Βασιλική
Κατσάβαρου Ειρήνη
Λαμπρούση Κων/να
Λογοθέτης Αριστομένης
Ζήκα Αθηνά
Σπαή Άννα
Καραμήνζος Γεώργιος
Παπδημητρίου Σοφία
Κουμάσης Ηλίας
Κωλέτσης Κων/νος
Μακρής Χαράλαμπος
Μαντζούτσου Φωτεινή
Λιάσκος Δημήτρης
Χριστοδουλοπούλου Παναγιώτα
Λιάσκος Πέτρος
Παχής Αλέξανδρος
Ψωμάς Ιωάννης
Θιόκα Ιφιγένεια
Μπόχτη Παναγιώτα

Τύμφη - Δρακόλυμνη

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ 2015
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Παγγαίο

Ο Σύλλογός μας τη χρονιά που πέρασε πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
- Καθαρισμό και σήμανση της διαδρομής από το Φτερνό Λευκάδας-κορυφή ΛαϊνάκιΆλατρο-Φτερνό.
- Καθαρισμό και σήμανση σε τμήμα του μονοπατιού από Γλυκή για Σούλι : Τσαΐργια Αβαρίκο – Κιάφα - Γέφυρα Ντάλλα.
- Συμμετείχε στον καθαρισμό της παραλίας του Μονολιθίου που οργάνωσε το ΚΕΘΕΑ
Ιωαννίνων.

Τουρκία - Kackar
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Εξοπλισμός στο Βουνό

Ενιαίο Σύστημα Καθορισμού του Συνολικού Βαθμού Δυσκολίας Διαδρομών 7

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κ.λ.π.)
όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις
χιονιού/πάγου από 40ο και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές πολύ καλή
φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις
απαιτούνται επίσης γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και
να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
Οι διαδρομές από το βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση της χρήσης πιολέ-κραμπόν και γνώση του
χειμερινού βουνού.
Οι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις
καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.
Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από τη διαδρομή άτομα που δεν
είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ατομικό εξοπλισμό και δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης, για δική τους ασφάλεια.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ:
Παρακαλούμε
θερμά
τα μέλη μας
να μην
ξεχνούν
την ανανέωση
της ετήσιας
συνδρομής
τους.
Τμήμα διαδρομών απο το αναρρηχιτικό πεδίο Ζαλόγγου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ-ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
Η συμμετοχή στις εξορμήσεις-αναβάσεις του συλλόγου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου για τα αθλητικά σωματεία, προϋποθέτει την ιδιότητα του μέλους
του συλλόγου μας. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με τη συμπλήρωση της αίτησης
εγγραφής και την καταβολή τη ετήσιας συνδρομής που είναι 15 €. Για την έκδοση δελτίου
μέλους απαιτείται και μια μικρή φωτογραφία.
Επίσης οι συμμετέχοντες οφείλουν :
- Να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις οδηγίες του εκάστοτε αρχηγού, να είναι
συνεργάσιμοι και να του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα
με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες για την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας και την
επιτυχή διεξαγωγή της δράσης.
- Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό αναβάσεων του συλλόγου και να
υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε
υπαιτιότητά τους, φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη.
- Να τηρούν επακριβώς τις ώρες αναχώρησης.
- Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα (ρούχα, εξοπλισμό, φαγητό) ανάλογα με το είδος της
εξόρμησης και την εποχή.
- Να δηλώνουν έγκαιρα συμμετοχή, ιδίως για τις διήμερες εξορμήσεις που προβλέπεται
διανυκτέρευση σε ξενώνες ή καταφύγια, για να εξασφαλίζεται κράτηση δωματίων.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ
H εξειδικευμένη για σπορ
διατροφή
–διατροφικές
στρατηγικές
κομμένες και ραμμένες στις απαιτήσεις της
δραστηριότητάς σας– είναι η μόδα στις
μέρες μας, και όχι άδικα. Το να γνωρίζετε
τις καλύτερες τροφές για το σπορ που
κάνετε σας επιτρέπει να «φουλάρετε» τη
μηχανή σας για κορυφαίες επιδόσεις.
Ως πεζοπόρος κινείστε μεγάλο μέρος της
ημέρας με μέτρια ένταση. Αλλά ανεβαίνετε
και ανηφόρες με πολλά κιλά φορτίου που
κάνουν την καρδιά σας να σφυροκοπά.
Και πιθανόν το κάνετε σε υψόμετρο ή
σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτοί οι
παράγοντες δημιουργούν σημαντικά
διαφορετικά προβλήματα απ’ ό,τι το
τρέξιμο ή η ποδηλασία. Mελετήσαμε
ενδελεχώς τις πρόσφατες διατροφικές
έρευνες και τις μετατρέψαμε σ’ ένα
περιεκτικό πλάνο για πεζοπόρους. Σ’ αυτό
θα ανακαλύψετε την καλύτερη ισορροπία
υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών για
trekking μεγάλων αποστάσεων, θα πάρετε
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σαφείς πληροφορίες για τη θερμιδική
σας πρόσληψη, θα μάθετε τι ακριβώς
να τρώτε στις μεγάλες αναβάσεις, στις
πεζοπορίες μεγάλου υψομέτρου και στις
χαμηλές θερμοκρασίες και τέλος θα τα
συμπυκνώσουμε όλα αυτά στο απόλυτο
πεζοπορικό μενού. Ακούγεται σίγουρα
δελεαστικό.
Εφοδιαστείτε με λίπος
Tρέκινγκ σημαίνει διαρκή απόδοση για
αρκετές μέρες. Δεν είναι σπριντ υψηλής
έντασης. Για να πάρεις τη μέγιστη ενέργεια
για πολλές μέρες που περπατάς μεγάλες
αποστάσεις, θέλεις να τροφοδοτήσεις
τη μηχανή σου με υγιή ακόρεστα λίπη,
το είδος που υπάρχει στα καρύδια και τα
ψάρια. Ευτυχώς αυτές οι τροφές τυχαίνει
να είναι οι πιο συμπυκνωμένες (βλ. οι
πιο εύκολες για να συσκευαστούν) πηγές
θερμίδων. Στο μονοπάτι, κάντε τες το 3040% της διατροφής σας.

Μέτσοβο
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Eπιμείνετε στους σύνθετους
υδατάνθρακες
Υπάρχει λόγος που οι μαραθωνοδρόμοι
και οι ποδηλάτες επιθυμούν να τρώνε
ένα τεράστιο πιάτο ζυμαρικά ολικής
άλεσης το βράδυ πριν από τον αγώνα. Οι
υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες
σύνθετοι υδατάνθρακες, όπως αυτοί που
υπάρχουν στα ζυμαρικά ολικής αλέσεως
και το μαύρο ρύζι, διασπώνται αργά στο
στομάχι σας διατηρώντας το σάκχαρο
του αίματος σταθερό για παρατεταμένη
δύναμη την ...επόμενη μέρα. Κάντε τους το
50% περίπου της διατροφής σας κατά την
πεζοπορία.
Πάρτε ώθηση από απλά σάκχαρα. Mια
πεζοπορία δεν έχει πάντα ένα σταθερό
ρυθμό. Για εκρήξεις έντασης –όπως μια
απότομη ανηφόρα– χρειάζεστε απλούς
υδατάνθρακες. Τα σάκχαρα σε τροφές όπως
η σοκολάτα και οι σταφίδες μεταβολίζονται
γρήγορα, επιφέροντας απότομη αύξηση
στη γλυκόζη του αίματος και μια ροή
ενέργειας στους μυς σας. Για καλύτερα
αποτελέσματα φάτε μια-δυο χούφτες από
κάτι γλυκό μια περίπου ώρα πριν αρχίσει η
δύσκολη ανηφόρα.
Kάντε αποκατάσταση με πρωτεΐνη
Aν τσιγκουνευτείτε την πρωτεΐνη, που

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ
χτίζει τους μυς, το σώμα σας στο μονοπάτι
θ’ αρχίσει να καίει τη φτωχή μυϊκή σας μάζα
ως καύσιμο. Aν συμβεί αυτό θα καταλήξετε
να κουράζεστε πολύ πιο γρήγορα, πράγμα
που αυξάνει και τον κίνδυνο κάποιου
τραυματισμού. Κάντε την πρωτεΐνη το 20%
της διατροφής σας κατά την πεζοπορία, για
να φροντίσετε τους μυς που ζορίσατε στη
διάρκεια της ημέρας.
Kαταπολεμήστε τις ελεύθερες ρίζες
O καταστροφικός συνδυασμός σκληρής
άσκησης, ηλιακών ακτίνων UV και μεγάλου
υψομέτρου σας εκθέτει στις ελεύθερες
ρίζες που καταστρέφουν τα κύτταρα.
H πρόληψη κατά την πεζοπορία είναι
το καλύτερο γιατρικό: «επιδιορθώστε»
τα καταπονημένα σας κύτταρα με τις
αντιοξειδωτικές βιταμίνες E και C σε
συνδυασμό με βήτα-καροτένιο.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
H Aνάγκη: Kαύσιμα μακράς διάρκειας για
να μην καταρρεύσετε από τη δεύτερη ώρα.
H Λύση: Oι υδατάνθρακες αργής καύσης
με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες
μεταβολίζονται σταδιακά, εφοδιάζοντάς
σας με μια αργή ροή ενέργειας. Ξεκινήστε
τη μέρα γερά τρώγοντάς τους για

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ
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Καταφίδι – Τζουμέρκα

Η Λύση: Tα ένζυμα που μεταφέρουν
πρόγευμα.
H Tροφή: Nιφάδες βρώμης ολικής άλεσης γλυκόζη στους κουρασμένους μυς είναι
πάρα πολύ ενεργά για 30 λεπτά ύστερα
ή δημητριακά με αφυδατωμένο γάλα.
από μια σκληρή μυϊκή προσπάθεια.
H Aνάγκη: Mια έκρηξη δύναμης άμεσης Eκμεταλλευτείτε το –κι αρχίστε τον
δράσης για να σας προωθήσει στα ανεφοδιασμό για την επόμενη μέρα–
τελευταία 300, πραγματικά απότομα, μασουλώντας υδατάνθρακες γρήγορης
καύσης.
μέτρα πριν την κορφή.
H Λύση: Φορτώστε απλά σάκχαρα μια H Tροφή: Mπισκότα, μια-δυο χούφτες
ώρα πριν, προσφέροντας στους μυς σας μια αποξηραμένα φρούτα.
ώθηση εύκολα προσβάσιμης γλυκόζης.
H Tροφή: Σταφίδες, μια κουταλιά μέλι ή H Aνάγκη: Eνέργεια για την επόμενη
ένα ενεργειακό τζελ.
μέρα και διατροφική στοργή και προδέρμ
για τους καταπονημένους σας μυς.
H Aνάγκη: Ένα σνακ μετά την πεζοπορία H Λύση: Oι σύνθετοι υδατάνθρακες
για να σας κρατήσει ως το βραδινό.
υπερπληρώνουν
τις
αποθήκες
γλυκογόνου, η πρωτεΐνη επαναδομεί
τους ταλαιπωρημένους μυς και τα
αντιοξειδωτικά
καταπολεμούν
τις
ελεύθερες ρίζες, επομένως ας εφοδιάζεστε
και με τα τρία καθημερινά.
H Tροφή: Μαύρο ρύζι, ζυμαρικά ολικής
άλεσης, αποξηραμένα ή φρέσκα λαχανικά,
κρέας.
Από το περιοδικό «ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

Σμόλυκας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
10 Κυριακή
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας – Χιονίστρα Θεσπρωτίας (1.644 μ.)

Αναχώρηση στις 07.00 για Ελαταριά Θεσπρωτίας
(800 μ.).
Διαδρομή A: Ελαταριά – Αγ. Παρασκευή και επιστροφή.
Ώρες πορείας: 3. Βαθμός δυσκολίας: 1
Διαδρομή Β: Ανάβαση στην κορυφή και επιστροφή
Ώρες πορείας: 6. Βαθμός δυσκολίας: 1
Αρχηγός: Δ.Σ.

23 – 24 Σάββατο - Κυριακή
Αυγό (Β. Πίνδος) (2.177 μ.)

Σάββατο 23: Αναχώρηση στις 15.00 για καταφύγιο
Βοβούσας (1.012 μ.) όπου και διανυκτέρευση.
Κυριακή 24: Ανάβαση από Βοβούσα (975 μ.) στην
κορυφή Αυγό (2.177 μ.) και επιστροφή.
Ώρες πορείας: 8. Βαθμός δυσκολίας: 6
Χειμερινός εξοπλισμός (πιολέ – κραμπόν) απαραίτητος.
Αρχηγός: Βαγγέλης Σμπόνιας (τηλ: 6944144449)

27 Τετάρτη
Γενική Συνέλευση Ώρα 08:00΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016
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3-5 πηγάδια - Νάουσα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
6 -7 Σάββατο - Κυριακή
Μαρόσα (Ν. Πίνδος) (2.044 μ.)

Σάββατο 6: Αναχώρηση στις 14.00 για Νεραϊδοχώρι Τρικάλων (1.000 μ.) όπου και διανυκτέρευση σε
ξενώνα.
Κυριακή 7: Ανάβαση στις κορυφές του Όρνιου
(2.022 & 2.044 μ.) και επιστροφή.
Ώρες πορείας: 8. Βαθμός δυσκολίας: 6+
Χειμερινός εξοπλισμός (πιολέ – κραμπόν) απαραί-

τητος.
Αρχηγός: Νίκος Βάγιας (τηλ: 6936592998)

21 Κυριακή
Στούρος (1.622 μ.) -Ζαγόρι

Αναχώρηση στις 06.30 για Μονοδέντρι Ζαγορίου –
θέση Οξυά (1.300 μ.).
Ανάβαση στην κορυφή και κατάβαση στον Ελαφότοπο (1.100 μ.).
Ώρες πορείας: 7. Βαθμός δυσκολίας: 2
Αρχηγός: Θεόδωρος Κορωναίος (τηλ:
6976556041)
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ΜΑΡΤΙΟΣ
5 -6 Σάββατο - Κυριακή
Παναχαϊκό (1.924μ.)

Σάββατο 5: Αναχώρηση στις 08.00 για Πουρναρόκαστρο Πατρών (650 μ.) και ανάβαση στο καταφύγιο Πρασούδι (1.760 μ.) όπου και διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 5. Βαθμός δυσκολίας: 5
Κυριακή 6: Ανάβαση στην κορυφή Παλαβού Πύργος (1.924 μ.) και κατάβαση στο Πουρναρόκαστρο
Ώρες πορείας: 7. Βαθμός δυσκολίας: 5
Χειμερινός εξοπλισμός (πιολέ – κραμπόν) απαραίτητος.
Αρχηγός: Γιάννης Ζέρβας (τηλ: 6937390580)

19 -20 Σάββατο - Κυριακή
Βελούχι (2.312 μ.) (ορειβατική – χιονοδρομική)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 05.30 για Καρπενήσι –
Αγ. Αποστόλους.
Πραγματοποίηση της διαδρομής Αγ. Απόστολοι
(1.460 μ.) – κορυφή (2.312 μ. ) - καταφύγιο (1.860
μ.) όπου και διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 5. Βαθμός δυσκολίας: 5
Κυριακή: Διαδρομή: Kαταφύγιο (1.860 μ.) - κορυφή Συμπεθεριακό (2.115 μ.) – Αγ. Αθανάσιος
(1.435 μ.).
Ώρες πορείας: 6. Βαθμός δυσκολίας: 5
Χειμερινός εξοπλισμός (κραμπόν – πιολέ) απαραίτητος.
Σκι στις πίστες του Χιονοδρομικού για όσους επιθυμούν και τις δύο ημέρες.
Αρχηγός: Δημήτρης Αναστασόπουλος (τηλ:
6947377785)

Καταφίδι - Τζουμέρκα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016

15

Σούλι

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2 – 3 Σάββατο - Κυριακή
Τύμφη (Γκούρα 2.467 μ.)

Σάββατο 3: Αναχώρηση στις 16.00 για Τσεπέλοβο
Ζαγορίου όπου και διανυκτέρευση σε ξενώνα.
Κυριακή 4: Μετάβαση στο Σκαμνέλι. Ανάβαση
στην κορυφή και επιστροφή (υψ. διαφορά 1.000 μ.
περίπου).
Ώρες πορείας: 6. Βαθμός δυσκολίας: 5
Χειμερινός εξοπλισμός (πιολέ – κραμπόν) απαραίτητος.
Αρχηγός: Βασίλης Χρόνης (τηλ: 6947523615)

17 Κυριακή
Δοκίμι (1.974 μ.)

Αναχώρηση στις 06.00 για Ανήλιο Μετσόβου.
Διαδρομή A: Τούνελ Ανηλίου (1.100)–Χιονοδρομι-

κό (1.660 μ.)–κορυφή Φατζέτου (1.634 μ.)–Ανήλιο
(1.000 μ.).
Ώρες πορείας: 6. Βαθμός δυσκολίας: 2
Διαδρομή Β: Τούνελ Ανηλίου (1.100) – Χιονοδρομικό (1.660 μ.) – κορυφή Δοκίμι (1.974 μ.) – κορυφή Γκιουζέλ Τεπέ (1.871 μ.) – κορυφή Φατζέτου
(1.634 μ.) – Ανήλιο (1.000 μ.).
Ώρες πορείας: 10. Βαθμός δυσκολίας: 3
Αρχηγός: Στέφανος Ζιάκας (τηλ: 6946035661)

24 Κυριακή
Λευκάδα (Προφ. Ηλίας – 1.012 μ.)

Αναχώρηση στις 07.30 για Καρυά Λευκάδας
(510 μ.).
Διαδρομή: Καρυά – Εγκλουβή (730 μ.) – Κορυφή
Προφ. Ηλίας (1.012 μ.) - Καρυά.
Ώρες πορείας: 5. Βαθμός δυσκολίας: 1
Αρχηγός: Στέφανος Κατηφόρης (τηλ: 6977597602)
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Βοϊδομάτης

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

7 – 8 Σάββατο - Κυριακή
Γράμμος (2.521 μ.)

5 Κυριακή
Μονή Κηπίνας- Καλαρρύτες – Συρράκο

Σάββατο 7: Αναχώρηση στις 03.00 για Γράμμουστα
Καστοριάς (1.380μ.) όπου και διανυκτέρευση σε
ξενώνα.
Κυριακή 8: Διαδρομή: Γράμμουστα – λίμνη Γκιστόβα (2.360 μ.) – κορυφή (2.521 μ.) και επιστροφή.
Ώρες πορείας: 10. Βαθμός δυσκολίας: 6
Χειμερινός εξοπλισμός (πιολέ – κραμπόν) απαραίτητος.
Αρχηγός: Πάνος Νέσσερης (τηλ: 6942400261)

21 – 22 Σάββατο - Κυριακή
Πήλιο

Σάββατο 21: Αναχώρηση στις 07.00 για Βόλο –
Κάτω Λεχώνια (0 μ.).
Ανάβαση στον Αγ. Λαυρέντιο (580 μ.) και στη
συνέχεια στο καταφύγιο («Αγριόλευκες» - 1.350 μ.)
όπου και διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 5 Βαθμός δυσκολίας: 2
Κυριακή 22: Καταφύγιο - Κορυφή Αγριόλευκες
(1.470 μ.) – κορυφή Σχιτζοραύλι (1.450 μ.) – κορυφή Δραμάλα (1.455 μ.) – μονοπάτι καρβουνιάρηδων – Τσαγκαράδα (450 μ.) –παραλία Φακίστρας
όπου και μπάνιο στη θάλασσα.
Ώρες πορείας: 7 Βαθμός δυσκολίας: 3
Αρχηγός: Βασίλης Αθανασιάδης (τηλ: 6937193709)

Αναχώρηση στις 06.30 για μονή Κηπίνας.
Διαδρομή: Μονή Κηπίνας (710 μ.) – Καλαρρύτες
(1.100 μ.) – Συρράκο (1.150 μ.).
Ώρες πορείας: 4 Βαθμός δυσκολίας: 1
Αρχηγός: Μαρίνα Ντόντορου (τηλ: 6977045299)

18 -19 – 20 (Αγ. Πνεύματος)
(FYROM) - Περιστέρι (2.601 μ.)

Σάββατο 18: Αναχώρηση στις 08.00 για Μοναστήρι
– Magarevo – Ξενοδοχείο Molika (1.420 μ.) όπου
και διανυκτέρευση.
Κυριακή 19: Ανάβαση από το ξενοδοχείο στην
κορυφή (2.601 μ.) – λίμνη Malo (2.180 μ.) – λίμνη
Golemo (2.218 μ.), στην όχθη της οποίας βρίσκεται
το καταφύγιο Dimitar Ilievski, όπου και διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 7 Βαθμός δυσκολίας: 3
Δευτέρα 20: Κατάβαση στο ξενοδοχείο Molika
μέσω Yorgov Kamen.
Ώρες πορείας: 4. Βαθμός δυσκολίας: 2
Μετάβαση στο Μοναστήρι. Ελεύθερο πρόγραμμα
και επιστροφή.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να διανυκτερεύσουν και
τις 2 βραδιές στο ξενοδοχείο Molika και να πραγματοποιήσουν ημερήσιες διαδρομές 2 – 4 ωρών σε
κάποιο από τα πολλά σηματοδοτημένα μονοπάτια.
Απαραίτητη ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο
Αρχηγός: Βασίλης Αθανασιάδης (τηλ: 6937193709)
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Αχέροντας

ΙΟΥΛΙΟΣ
2-3 Σάββατο - Κυριακή
Όλυμπος

Σάββατο 2: Αναχώρηση στις 06.00 για Λιτόχωρο
– Γκορτσιά (1.120 μ.). Ανάβαση στο καταφύγιο
«Γιόσος Αποστολίδης» (2.680 μ.) όπου και διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 6. Βαθμός δυσκολίας: 2+
Κυριακή 3:
Διαδρομή Α: Ανάβαση στο Μύτικα (2.918 μ.), κατάβαση στο «Γιόσο Αποστολίδη» και στη συνέχεια
κατάβαση στα Πριόνια (1.100 m.) μέσω καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός»
Ώρες πορείας: 7
Βαθμός δυσκολίας: 2+
Διαδρομή Β: Μετά τα Πριόνια συνεχίζεται η κατάβαση μέχρι το Λιτόχωρο (350 m.) μέσω φαραγγιού
Ενιπέα.
Ώρες πορείας: 11(Συνολικά).
Βαθμός δυσκολίας: 3+
Αρχηγός: Βαγγέλης Σμπόνιας (τηλ: 6944144449)

17 Κυριακή
Πέρδικα - Καραβοστάσι

Αναχώρηση στις 08.00 για Πέρδικα Θεσπρωτίας
(230 μ.).
Διαδρομή: Πέρδικα – Δυμόκαστρο – παραλία

Καραβοστάσι όπου και μπάνιο.
Ώρες πορείας: 3. Βαθμός δυσκολίας: 1
Αρχηγός: Κική Ρούσου (τηλ: 6948056576)

23 – 24 Σάββατο – Κυριακή
Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση
Λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί
Αρχηγός: Δ.Σ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
7 Κυριακή
Αχέροντας (κοινή με ΕΟΣ Άρτας)

Αναχώρηση στις 08.00 για Σερζιανά – Πύλες Άδη
Διάσχιση μέσα από το ποτάμι μέχρι τη Γλυκή.
Ώρες πορείας: 7. Βαθμός δυσκολίας: 2
Κολυμβητικές γνώσεις απαραίτητες
Αρχηγοί: Γιάννης Ζέρβας (τηλ: 6937390580)
Βαγγέλης Σμπόνιας (τηλ: 6944144449)

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

Στα μέσα Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εξόρμηση του συλλόγου μας στη Νορβηγία με αναβάσεις και στις δύο ψηλότερες κορυφές της χώρας
(Galdhøpiggen 2.469 m. και Glittertind 2.465 m.)
Λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2 – 4 Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή
Ιθάκη

Παρασκευή 2: Αναχώρηση το μεσημέρι για Φρίκες
Ιθάκης όπου και διανυκτέρευση.
Σάββατο 3: Ανάβαση στο βουνό Νήριτο (809 μ.)
από Κιόνι (0 μ.).
Ώρες πορείας: 8. Βαθμός δυσκολίας: 2
Κυριακή 4: Αναχώρηση για Βαθύ – Μνήματα.
Πεζοπορία μέχρι την παραλία Γιδάκι, μπάνιο και
επιστροφή.
Ώρες πορείας: 1:30΄. Βαθμός δυσκολίας: 1
Αρχηγός: Βασίλης Αθανασιάδης (τηλ: 6937193709)

10-11 Σάββατο - Κυριακή
Σ.Ο.Σ.Δ.Ε.Η.

Διοργανωτής: ΕΟΣ Ιωαννίνων.
Λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.
Αρχηγός: Δ.Σ.

Παναιτωλικό - Κούτουπας
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Παγγαίο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 – 2 Σάββατο - Κυριακή
Τζουμέρκα: (Σκάλα Σταμάτη)

Σάββατο 1: Αναχώρηση στις 12.00 για Δασικό
Χωριό Καταρράκτη Άρτας (900 μ.). Ανάβαση στο
καταφύγιο (1.650 μ.) όπου και διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 2 και 30΄ Βαθμός δυσκολίας: 1
Κυριακή 2: Καταφύγιο – Σκάλα Σταμάτη – Μπρέσενα (2.040 μ.) – Μελισσουργοί (900 μ.).
Ώρες πορείας: 13 Βαθμός δυσκολίας: 3+
Αρχηγός: Βαγγέλης Σμπόνιας (τηλ: 6944144449)

16 Κυριακή
Κούστα (1.729 μ.) - Ζαγόρι

Αναχώρηση στις 06.30 για Γυφτόκαμπο Ζαγορίου
(1.100). Ανάβαση στην κορυφή της Κούστας πραγματοποιώντας κυκλική διάσχιση.
Ώρες πορείας: 8 Βαθμός δυσκολίας: 2+
Αρχηγός: Δέσποινα Χήτου (τηλ: 6956781402)

22 - 23 Σάββατο - Κυριακή
Πιέρια (1.710 μ.)

Σάββατο 22: Αναχώρηση στις 07.00 για το καταφύγιο Μηλιάς Πιερίας (1.050 μ.). Πεζοπορία στα
μονοπάτια των μουσών και της αγάπης. Διανυκτέρευση στο καταφύγιο.
Ώρες πορείας: 1:30’ Βαθμός δυσκολίας: 1
Κυριακή 23: Ανάβαση στην κορυφή Πέντε Πύργοι
(1.710 μ.).
Ώρες πορείας: 4 Βαθμός δυσκολίας: 1
Αρχηγός: Βασίλης Αθανασιάδης (τηλ: 6937193709)
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Κουκουρούντζος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
5 -6 Σάββατο - Κυριακή
Τσιγκόρι (1.976 μ.)

Σάββατο 5: Αναχώρηση στις 14.00 για Μεσοχώρα
Τρικάλων όπου και διανυκτέρευση.
Κυριακή 6: Μετάβαση στο Αρματολικό (840 μ.).
Ανάβαση στην κορυφή Παχτουρνιάσκα (1.976 μ.)
και κατάβαση στο Παχτούρι (960 μ.).
Ώρες πορείας: 8 Βαθμός δυσκολίας: 3
Αρχηγός: Στέφανος Κατηφόρης (τηλ: 6977597602)

19 -20 Σάββατο - Κυριακή
Χελμός: (Φαράγγι Βουραϊκού – Μ. Σπήλαιο – λίμνη Τσιβλού)

Σάββατο 19: Αναχώρηση στις 07.30 για Διακοπτό
Αχαΐας. Επιβίβαση στον οδοντωτό και μετάβαση
στο Σ.Σ. Τρικλίων. Πεζοπορία μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού μέχρι τη Ζαχλωρού όπου και
διανυκτέρευση.
Ώρες πορείας: 1 – 1 & 30΄ Βαθμός δυσκολίας: 1
Κυριακή 20: Ζαχλωρού (620 μ.)–μονή Μ. Σπηλαίου
(950 μ.)–λιβάδι Λουκά (1.370 μ.)–λίμνη Τσιβλού
(800 μ.).
Ώρες πορείας: 8 Βαθμός δυσκολίας: 2
Αρχηγός: Βασίλης Αθανασιάδης (τηλ: 6937193709)
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Μουργκάνα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4 Κυριακή
Ακαρνανικά όρη (1.587 μ.)

Αναχώρηση στις 07.00 για μονή Παναγιάς Ρόμβης
(1.100 μ.).
Ανάβαση στην Ψηλή Κορφή (1.587 μ.) και επιστροφή.
Ώρες πορείας: 6. Βαθμός δυσκολίας: 2
Αρχηγός: Θόδωρος Μπομποτσάρης (τηλ.:
6977035354 )

17 – 18 Σάββατο - Κυριακή
Παρνασσός – Μαύρα Λιθάρια (2.325 μ.)

17 Σάββατο: Αναχώρηση στις 13.00 για Δαύλεια
Βοιωτίας όπου και διανυκτέρευση.
18 Κυριακή: Μετάβαση στη μονή Ιερουσαλήμ (880
μ.). Ανάβαση στην κορυφή Μαύρα Λιθάρια (2.325
μ.) και επιστροφή.
Ώρες πορείας: 8. Βαθμός δυσκολίας: 6
Χειμερινός εξοπλισμός (πιολέ – κραμπόν) απαραίτητος.
Αρχηγός: Νίκος Βάγιας (τηλ: 6936592998)

22
Οι ορειβατικές μπότες αποτελούν
ίσως το σημαντικότερο μέρος του εξοπλισμού
ενός ορειβάτη. Ένα σημαντικό ποσοστό από
ατυχήματα στα Ελληνικά βουνά, οφείλονται
χωρίς αμφιβολία στα ακατάλληλα υποδήματα.
ΕΠΙΛΟΓΗ: Στα ειδικά καταστήματα υπάρχει
σήμερα μια τεράστια ποικιλία από μπότες
ορειβασίας και η τεχνολογία που έχει υπεισέλθει
στην κατασκευή τους είναι σημαντική. Πριν
αποφασίσουμε την αγορά πρέπει πρώτα να
γνωρίζουμε το είδος του εδάφους στο οποίο θα
πεζοπορήσουμε, διότι ανάλογα με το έδαφος
οι μπότες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
1. εύκαμπτες: ιδανικές για ορεινή πεζοπορία
εκτός χιονιού. Το πάνω μέρος τους είναι
συνδυασμός από δέρμα και νάιλον ύφασμα
(πυκνής ύφανσης) με ειδική επένδυση από
μεμβράνες τύπου Gore-Tex που προσδίδουν
αδιαβροχοποίηση και καλύτερη εξαγωγή των
υδρατμών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
για περπάτημα σε χιόνι, αλλά όχι για μεγάλες
και δύσκολες πορείες μιας και δεν παρέχουν
τη σωστή προστασία.
2. ημιάκαμπτες: ένα ενδιάμεσο παπούτσι που
έχει καλή απόδοση τόσο σε χιονισμένο όσο
και σε ξέχιονο πεδίο και καλύπτει τις ανάγκες
μεγάλου ποσοστού ορειβατών. Είναι συνήθως
δερμάτινες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί και
έχουν κάποια μεμβράνη τύπου Gore-Tex.
3. άκαμπτες (δερμάτινες ή πλαστικές):
Εξαιρετικά
δύσκαμπτες
μπότες,
αδιαβροχοποιημένες και συνήθως ψηλότερες
από τις αντίστοιχες ημιάκαμπτες. Έχουν
μόνωση και συνήθως μεμβράνη Gore-Tex.
Κατάλληλες για ορειβασία σε χιόνι.
Σημαντικό κομμάτι αποτελούν και οι
σόλες των παπουτσιών οι οποίες δεν πρέπει να
γλιστράνε. Υπάρχουν διάφορες καλές σόλες
αλλά αυτές που προτιμούνται είναι οι vibram
τις οποίες έχουν πολλά μοντέλα.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη στην επιλογή της μπότας

ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ
είναι η καλή εφαρμογή.
Δοκιμάστε τις μπότες πριν τις
αγοράσετε φορώντας ένα καλό ζευγάρι
ορειβατικές κάλτσες. Όταν υπάρχει καλή
εφαρμογή τότε:
- Δε νιώθετε ενόχληση πίεσης σε κανένα
σημείο του ποδιού.
- Δεν ακουμπάνε τα δάχτυλα στο μπροστινό
άκρο του παπουτσιού.
- Δεν κουνιέται η φτέρνα μέσα στο παπούτσι
όταν περπατάτε.
- Δεν γλιστρά προς τα εμπρός το πόδι όταν
κατεβαίνετε μια απότομη κατηφόρα. (δοκιμή
σε σκαλοπάτι μέσα στο κατάστημα αγοράς).
ΔΕΣΙΜΟ ΜΠΟΤΑΣ
(Ανάβαση – Κατάβαση)
ΑΝΑΒΑΣΗ: Κατά την ανάβαση η πίεση είναι
μεγαλύτερη στο εμπρός μέρος του πέλματος,
η φτέρνα μένει στιγμιαία μετέωρη και το κάτω
μέρος της κνήμης πιέζεται στο επάνω δέσιμο
της μπότας. Δένουμε περισσότερο σφιχτά τα
κορδόνια στο κάτω μέρος, προς τα δάχτυλα
και αφήνουμε λίγο πιο χαλαρά τα κορδόνια
στο επάνω μέρος για να μην πιέζεται η κνήμη.
ΚΑΤΑΒΑΣΗ: Κατά την κατάβαση το πόδι
έχει την τάση να γλιστράει εμπρός μέσα στην
μπότα. Δένουμε πιο σφιχτά τα κορδόνια στο
επάνω μέρος.

Θάσος
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