Ιστορία Συλλόγου

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αλμυρού ιδρύθηκε την 25-01-1983 και καταχωρήθηκε
στα βιβλία του Πρωτοδικείου Βόλου με αύξοντα αρ. 797/01-06-83.
Σκοπός
του συλλόγου ήταν και είναι η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών
ορειβασίας,
των αθλημάτων της χιονοδρομίας, η προστασία και ο σεβασμός του Ελληνικού ορεινού
όγκου και του περιβάλλοντος.

Πρώτος και μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου υπήρξε ο κ. Γκουντάρας
Αριστείδης (επί 17 έτη με πρώτη εκλογή την 30-01-85). Πρόεδροι κατά χρονολογική σειρά
διετέλεσαν και οι κ.κ. Τάσσιος Δ, Μαργέλος Κ, Μπουκώρος Χρ, Τιμπλαλέξης Θ, Ζαβός Χρ.

Ως μέλη του συλλόγου μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι αγαπούν το βουνό, επιδίδονται
στην ορειβασία & αναρρίχηση και ασχολούνται με τα αθλήματα της χιονοδρομίας, εφόσον
ο έτος της ηλικίας τους.
βέβαια έχουν συμπληρώσει το 18

Όργανα του συλλόγου είναι α) η Γενική Συνέλευση, β) το εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο,
γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο & δ) η Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ανώτατο όργανο του
συλλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) έτη εννεαμελές
Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα μπορεί να
καταρτίζει επιτροπές που σκοπό έχουν να βοηθήσουν το Δ.Σ. στην επίτευξη αυτών των
σκοπών, ως τέτοιες είναι η Τ.Ε.Χ. (Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας) και η Τ.Ε.Ο. (Τεχνική
Επιτροπή Ορειβασίας).

Πόροι του συλλόγου είναι α) οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, β) έσοδα από πωλήσεις
εκδόσεων του συλλόγου & οργανωμένες εκδηλώσεις, γ) επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου & δ) κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές
φυσικών και νομικών προσώπων που γίνονται δεκτές πάντοτε όπως ορίζει ο νόμος.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αλμυρού είναι αθλητικό σωματείο και είναι
εγγεγραμμένος στις Ελληνικές Ομοσπονδίες Χιονοδρομίας & Ορειβασίας – Αναρρίχησης.
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ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα ο Ε.Ο.Σ. Αλμυρού δραστηριοποιείται, όσον αφορά την ορειβασία, κυρίως στον
ορεινό όγκο της Όθρυος με ψηλότερη κορυφή στο Γερακοβούνι το «Γκιούζι» στα 1.724μ.
αλλά και τα υπόλοιπα Ελληνικά βουνά οργανώνοντας ορειβατικές εξορμήσεις. Στην Όθρυ
υπάρχουν τέσσερα (4) αναρριχητικά πεδία, δύο (2) στη περιοχή της πρώην κοινότητας
Κωφών του δήμου Αλμυρού και δύο (2) στη περιοχή της κοινότητας Ανάβρας. Επίσης στην
Όθρυ, σηματοδοτεί συχνά μονοπάτια ορεινής πεζοπορίας και αναβάσεων και βοηθά στο
καθαρισμό και τη σήμανση παλιών μονοπατιών-καλντεριμιών που συνέδεαν τις παλιές
ορεινές κοινότητες. Στη θέση Καραμάνη – ευρύτερη περιοχή Τσατάλι και σε ύψος 1.282μ.
απέναντι από τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του βουνού (Γερακοβούνι-Στρατώνας 1.639μ.)
υπάρχει και το καταφύγιο του συλλόγου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, το οποίο όμως δυστυχώς
δεν είναι κατοικήσιμο και χρήζει γενικής επισκευής προκειμένου να μπορεί να υποδεχθεί
τους φίλους ορειβάτες και τα μέλη του συλλόγου. Είναι ένας από τους στόχους και ένα
«στοίχημα» του συλλόγου η μελλοντική λειτουργία του καταφυγίου μας.

Ο Σύλλογος συμμετέχει τόσο σε Πανελλήνιες ορειβατικές συναντήσεις όσο και σε
περιφερειακές συναντήσεις της κεντρικής Ελλάδος, παρακολουθεί τις εξελίξεις και
συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις των Ομοσπονδιών.

Μέσα στο έτος 2009 και σε συνεργασία με το Δήμο Αλμυρού και τον Αθλητικό Οργανισμό
του Δήμου δημιουργήθηκε αναρριχητική πίστα εντός του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου
της πόλης του Αλμυρού. Επίσης, το 2010 ο σύλλογος κατασκεύασε μέσα στο χώρο του
δρυοδάσους "Κουρί" αναρριχιτική πίστα bouldering, μια απο τις μεγαλύτερες που υπάρχουν
στην Ελλάδα! Ο σύλλογος από το 2010 δημιούργησε ομάδα αγωνιστικής αναρρίχησης
προσφέροντας άλλη μια διέξοδο στους νέους και στα αθλητικά δρώμενα της επαρχίας
Αλμυρού.

Όσον αφορά τη Χιονοδρομία τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος οργάνωσε και λειτουργεί
τμήμα εκμάθησης αθλημάτων χιονοδρομίας για μικρά παιδιά - φυτώριο (με μεγάλη απήχηση
στη τοπική κοινωνία) προσφέροντας εξοπλισμό και δάσκαλο-προπονητή με σκοπό τη
δημιουργία αθλητικής ομάδας. Το
έτος 2008 και συγκεκριμένα
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το μήνα Φεβρουάριο ο σύλλογος συμμετείχε μετά από πολλά χρόνια σε επίσημο αγώνα της
ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, στο άθλημα της χιονοσανίδας. Το
έτος 2009
το Φεβρουάριο, ο σύλλογος έγραψε ιστορία κατακτώντας τη πρώτη του πανελλήνια νίκη σε
αγώνες χιονοσανίδας στη Βασιλίτσα των Γρεβενών (έφηβοι
SBX
1
η

θέση – αθλητής Μαντζώρας Γ.). Το έτος 2010 ο σύλλογος συμμετείχε στο περιφερειακό
πρωταθλημα στις κατηγορίες Π1-Κ1 και Π2-Κ2 καθώς και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
χιονοσανίδας. Από εκεί και πέρα έως σήμερα, αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται, ο
σύλλογος μετρά πρώτες θέσεις και διακρίσεις (Ταστσόγλου Ι./απλικά, Μυλωνάς
Ηλ./χιονοσανίδα) και μετέχει κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα χιονοδρομίας
(αλπικά-χιονοσανίδα-βόρεια) με σταθερά πάνω από δέκα αθλητές του.

Για τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου που ασχολούνται με τη τουριστική χιονοδρομία, ο
σύλλογος οργανώνει συχνά χιονοδρομικές εξορμήσεις τόσο στα Ελληνικά χιονοδρομικά
κέντρα όσο και σε Χ/Κ του εξωτερικού.

Επίσης, σημαντική στιγμή για το σύλλογο, η δημιουργία της ομάδος μας πολιτικής
προστασίας
την
25-09-2009 με αριθμό μητρώου
37/2009
, με όρια δράσης το Δήμο Αλμυρού & τη νοτιοδυτική Μαγνησία αλλά κυρίως τον ορεινό όγκο
της Όθρυος. Συμμετέχει στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου
Αλμυρού & συνεργάζεται με το τοπικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Αλμυρού.

Συνέπεια όλων αυτών ήταν η αύξηση των μελών του συλλόγου και έτσι σήμερα ο Ε.Ο.Σ.
Αλμυρού από 40 μέλη που συμμετείχαν στις εκλογές του 2005 έχει σταθερά, εγγεγραμμένα
και οικονομικώς ενημερωμένα 110 μέλη και συνεχίζουμε… Πιστοί πάντα στο καταστατικό
του συλλόγου μας, στους στόχους και τους σκοπούς του, με όρεξη και υπομονή, με
πρόγραμμα, με δυναμισμό και αξίες, για τον αθλητισμό, τους νέους, τη τοπική κοινωνία και
το φυσικό περιβάλλον.
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Για τον Ε.Ο.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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