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Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 
 
Καλησπέρα και Καλή Χρονιά. 
 
Kλείσαμε τον δεύτερο χρόνο της θητείας μας και σήμερα απολογούμεθα για την 
δράση μας του 2020. 
 
Δυστυχώς όπως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία από τον COVID-19 είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στις δράσεις και τα οικονομικά μας. 
 

1. Δεν ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Χιονοδρομίας. 
2. Δεν ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της Ακαδημίας Σκι 
3. Δεν ολοκληρώθηκε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Αγωνιστικής 

Αναρρίχησης. 
4. Δεν ολοκληρώθηκε η Σχολή Ορειβατικού Σκι. 
5. Το Πρόγραμμα των Αναβάσεων ματαιώθηκε από 9/3/20-30/5/20 και 

από 2/11/20-31/12/20, ενώ από 31/5-1/11/20 κατορθώσαμε κάθε 
Κυριακή να το υλοποιήσουμε, σε συνεργασία με το Πρακτορείο Τσάνα. 

6. Μειώθηκε το ενοίκιο του Καταφυγίου με απόφαση της Κυβέρνησης κατά 
40% από Μάρτιο έως Δεκέμβριο. 

7. Χάσαμε τον Πρώην Πρόεδρό μας Μιχάλη Τσουκιά, ενώ το Μέλος μας Χρ. 
Λάμπρης κατόρθωσε μετά από δίμηνη νοσηλεία, να βγει ζωντανός. 

 
Παρ’όλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 8 φορές, εκ των οποίων μία 
με τηλεδιάσκεψη. 
 
Τα Γραφεία  μας έκλεισαν από 15/3-30/5/20 και από 1/11-31/12/20. Η 
υπάλληλός μας Βιολέττα Πλαστήρα ήταν σε αναστολή την Περίοδο που τα 
Γραφεία ήσαν κλειστά με κρατική εντολή, αμοιβόμενη από το κράτος, ενώ 
πληρώσαμε μειωμένο ενοίκιο για μερικούς μήνες, για τα Γραφεία. 
 
Μέσα σε όλα, την 15/6/20 από 2 άτομα όπως διαπιστώθηκε από τις κάμερα 
ασφαλείας, άνοιξαν την κεντρική πόρτα, διέρρηξαν την πόρτα του θυρωρείου 
και μεταξύ των άλλων έκλεψαν όλα τα κλειδιά, που μεταξύ τους υπήρξε και το 
κλειδί των Γραφείων μας. 
Αμέσως ήλθαν, άνοιξαν την πόρτα μας και άδειασαν το περιεχόμενο όλων των 
ντουλαπιών και την βιβλιοθήκη στο πάτωμα και τελικά έκλεψαν 6 ασυρμάτους, 
1 projector, 1 φορητό υπολογιστή, το USB STICK με αντίγραφο των αρχείων του 
Η/Υ της Γραμματείας, το κινητό τηλέφωνο,  12/14 Πλακέτες των 90 χρόνων και 
3/4 κάδρα. Η ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους όρους του συμβολαίου, δεν 
μας κάλυψε γιατί δεν έγινε διάρρηξη της πόρτας μας. Μετά από παρέμβαση του 
Ασφαλιστή και Μέλους μας Γιώργου Σισμάνη, μας επιχορήγησε με Ευρώ 1.400.-, 
όσο σχεδόν ήταν η ζημιά της κλοπής. Ευχαριστούμε και από την θέση αυτή την 
Eurolife και τον Γιώργο Σισμάνη. 



 
Η Γ.Γ. Αθλητισμού στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των Αθλητικών Σωματείων από 
τα Σωματεία σφραγίδες και εν’ όψει των αρχαιρεσιών στις Ομοσπονδίες, 
καθιέρωσε το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων». ΄Ηταν μια δύσκολη άσκηση 
που έγκαιρα και με επιτυχία ολοκληρώσαμε. Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε 
ότι έχουμε αναγνωρισθεί από την Γ.Γ.Α. σαν Αθλητικό Σωματείο, για τα 
αθλήματα Χιονοδρομίας και Αγωνιστικής Αναρρίχησης. Για την Ορειβασία η 
Γ.Γ.Α. δεν την θεωρεί άθλημα και παρά τις ενέργειες τις Ομοσπονδίας εδώ και 
δύο χρόνια, είναι ακόμα το θέμα σε εκκρεμότητα. Πιθανό εάν δεν λυθεί το θέμα, 
ίσως υπάρξουν εξελίξεις στην δομή της ΕΟΟΑ. 
 
Η Γ.Γ.Α. μας επιχορήγησε όπως όλα τα Σωματεία με Ευρώ 3.500.- με αποζημίωση 
ειδικού σκοπού λόγω Covid-19. Tέλος ψηφίσθηκε νέος Αθλητικός Νόμος, όπου 
έχουμε υποχρέωση τροποποίησης του Καταστατικού μας, πράγμα που θα 
συζητήσουμε στην σημερινή συνεδρίαση. 
 
Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια με τον Δήμο Αθηναίων για την παραχώρηση 
Γραφείων. Ελπίζουμε ότι ο νέος Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, θα 
ενδιαφερθεί, ώστε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Βοηθός σε αυτή την 
προσπάθεια, είναι ο σημερινός Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Χρ. Ταραντίλης, τον 
οποίο ευχαριστούμε. 
 
Το 2020 είχαμε 212 νέες εγγραφές Μελών και αυτό κατά μεγαλύτερο ποσοστό 
οφείλεται στα μέτρα που είχαν αποφασίσει προηγούμενα Δ.Σ. όπως οι 
συμμετέχοντες στις Αναβάσεις να είναι Μέλη μας. Σημειώστε ότι στο 2020 ο 
Αριθμός Μητρώου ξεπέρασε το 10.000 και το 10.000 το έλαβε η μαθήτρια της 
Σχολής Ορειβασίας, Τσουκαλά Μαριάνθη. 
 
Οι σχέσεις και η συνεργασία μας με τις Ομοσπονδίες Ορειβασίας και Χειμερινών 
Αθλημάτων, είναι όπως και πριν άριστες. Φέτος θα διενεργηθούν Αρχαιρεσίες 
για εκλογή νέων Δ.Σ., με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο. Για αξιολόγηση των 
Σωματείων Μελών τους στην Ορειβασία με βάση την δράση του 2019, 
βρισκόμαστε στην 3η θέση.  
 
Οι σχέσεις μας με τα Ορειβατικά Σωματεία, ιδιαίτερα της Αττικής, παρά τον 
ανταγωνισμό σε διάφορες δράσεις είναι φιλικές, ιδιαίτερα με τον ΕΟΣ Αχαρνών, 
Πεζοπορικό Αθηνών, ΕΠΟΣ Φυλής και ΕΟΣ Ηλιούπολης. 
Η ανάληψη από το Σωματείο μας της Γραμματείας για το 2020 της άτυπης 
«Περιφέρειας των Ορειβατικών Σωματείων Αττικής και Ευβοίας, Μελών ΕΟΟΑ» 
βοηθά στην περαιτέρω συνεργασία μας, στην ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων 
και την λύση σοβαρών θεμάτων του χώρου. 
Στη Χιονοδρομία η συνεργασία μας με Σωματεία συνίσταται στην συν-
διοργάνωση αγώνων. Το 2020 συνεργασθήκαμε με τον ΣΧΟ Αράχωβας και ΕΟΣ 
Λάρισας. 
 
Για το Καταφύγιο μας στο «Μπάφι» Πάρνηθας, το Δ.Σ. απεφάσισε να τιμήσει τον 
πρώην Πρόεδρο μας Μιχάλη Τσουκιά με την ονομασία μας αίθουσας του 10ου 
Ορόφου, καθότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την σημερινή αναμόρφωση του 
Καταφυγίου. 



Για τα οικονομικά, έχετε στα χέρια σας τον Ισολογισμό 31/12/20 και τα 
Αποτελέσματα Χρήσης 1/1-31/12/20, δηλαδή την οικονομική εικόνα. Όπως θα 
παρατηρήσετε δεν έχουμε πλέον υποχρεώσεις. 
‘Ένα κεφάλαιο που είναι βασικό έσοδο, είναι οι Συνδρομές των Μελών μας. 
Δυστυχώς υπάρχει σημαντική καθυστέρηση η οποία επιδεινώθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά από τον Έφορο Χιονοδρομίας, όμως θέλουμε 
να επισημάνουμε την οικονομική βοήθεια των Μελών μας και Γονέων των 
Αθλητών-τριών της Χιονοδρομικής ομάδας για κάλυψη όλων των εξόδων 
λειτουργίας της αθλητικής ομάδας μας. 
Επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας ΝΕΠΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΑΝ, 
ΙΚΟΝ/ΒΒDO GROUP και ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟ. 
Τέλος να ευχαριστήσουμε τους Γονείς των Αθλητών-τριών μας της Αγωνιστικής 
Αναρρίχησης που έχουν αναλάβει όλα τα έξοδα προπόνησης και προετοιμασίας 
τους, αλλά και μέρος των εξόδων συμμετοχής στους αγώνες. 
 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Μέλη μας που με κάθε τρόπο και μέσο 
βοήθησαν όλο το χρόνο που μας πέρασε στο έργο του Δ.Σ. Ιδιαίτερα τους 
Αρχηγούς Αναβάσεων για την σημαντική βοήθεια τους στην επιτυχή οργάνωση 
όλων των αναβάσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα Μέλη μας Γιάννη Κορνάρο και Κάτια Μαρινάκη, για 
την οργάνωση της εξόρμησης στις ΗΠΑ, που δυστυχώς παρά τις σημαντικές 
δηλώσεις, δεν πραγματοποιήθηκε. 
 
Οι Έφοροι Ορειβασίας και Αναρρίχησης, Χιονοδρομίας και Αναβάσεων, θα 
παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις των Εφορείων τους. 
 
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, αναφερόμαστε στα Μέλη μας που δεν βρίσκονται 
κοντά μας. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, έφυγε από τον COVID-19 o πρώην 
Πρόεδρός μας Μιχάλης Τσουκιάς, Ο Δαμιανός Βασιλειάδης παλαιός Γεν. 
Γραμματέας και  η Νόλη Χούρσογλου, ένα από τα παλαιά Μέλη μας. 
 
 
 


