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Αθήνα, 24/5/2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΣΤΗ ΣΙΤΑΙΝΑ 

Ο ΠΟΑ, έχοντας δηλώσει την ενεργή υποστήριξή του στη δεύτερη γιορτή 
φαραγγιών στη Σίταινα, συμμετείχε στις εκδηλώσεις με 43 μέλη του.  

Η υπέροχη φύση του Βόρειου Πάρνωνα, τα φιλόξενα χωριά και το 
δαιδαλώδες ανάγλυφο των φαραγγιών του Βρασιάτη προσελκύει συχνά 
τον σύλλογό μας στην περιοχή, μια περιοχή που ανακαλύπτουν και 
επισκέπτονται όλο και περισσότεροι Έλληνες και όχι μόνο. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαΐου 
πεζοπορική κατάβαση των φαραγγιών του Λούλουγκα και της 
Ζαρμπάνιτσας με συμμετοχή 11 ατόμων, η οποία διήρκεσε 7 ώρες. Στα 
περισσότερα τμήματα των δύο φαραγγιών υπήρχε νερό, κάτι που έκανε την 
κατάβαση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ευχάριστη, βοηθούντος και του 
καιρού. 

Την Κυριακή 20 Μαΐου ο ΠΟΑ πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του 
κατάβαση στο τεχνικό φαράγγι της Λεπίδας, με καταβάσεις σε καταρράκτες 
οι δύο μεγαλύτεροι από τους οποίους είναι ύψους 40 και 70 μέτρων 
Πρόκειται μάλλον για τη μεγαλύτερη ομαδική κατάβαση που έχει γίνει 
στους καταρράκτες της Λεπίδας, μιας και συμμετείχαν συνολικά 
περισσότερα από 40 άτομα. 

Κατά την κατάβαση έγινε βελτίωση της ασφάλισης, κάτι που ήταν 
απαραίτητο εδώ και πολύ καιρό ώστε οι καταβάσεις με χρήση σχοινιών να 
πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια. Συνολικά τοποθετήθηκαν 13 
νέες ανοξείδωτες πλακέτες με βιομηχανικά βύσματα. 

Στα πλαίσια της υποστήριξης της γιορτής των φαραγγιών, συμμετείχε στις 
εκδηλώσεις η σε εξέλιξη 12η σχολή κατάβασης φαραγγιών του ΠΟΑ (σχολή 
β' επιπέδου / αυτονόμων) αποτελούμενη από 12 μαθητές. Το Σάββατο οι 
μαθητές της σχολής έκαναν εκπαίδευση σε τεχνικές χρήσης σχοινιών στην 
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πλατεία της Σίταινας και την Κυριακή συμμετείχαν στην κατάβαση του 
φαραγγιού της Λεπίδας. 
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Υπεύθυνοι της ομάδας του ΠΟΑ ήταν οι Νίκος Χαρίτος και Βασίλης 
Μαργαρίτης, εκπαιδευτές και οδηγοί canyoning της Ελληνικής και Γαλλικής 
Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας. Στην κατάβαση της Κυριακής συμμετείχαν 
στην ομάδα του ΠΟΑ και μέλη του Βριλησσού και του Ο.Σ. Λουτρακίου. 

Τις δραστηριότητες στην περιοχή υποστήριζε έμπειρη ομάδα διάσωσης του 
ΠΟΑ σε επιφυλακή, εξοπλισμένη με το απαραίτητο διασωστικό υλικό. 

Νίκος Χαρίτος 

Αντιπρόεδρος ΠΟΑ 

 


