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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΕΣΟΦΩΛΙΑ
Ζνα όμορφο αναρριχθτικό πεδίο κοντά ςτα Μζγαρα
`Αναρριχθτικι ςυνάντθςθ τθν Κυριακι 20 Μαΐου

Θ Αετοφωλιά είναι ζνα ςχετικά νζο αναρριχθτικό πεδίο κοντά ςτθν Ακινα με
50 διαδρομζσ και με δυνατότθτα για άλλεσ 150.
Βρίςκεται ςχεδόν ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ πάνω ακριβϊσ από το πεδίο βολισ των
Μεγάρων. Ζχει πάρει το όνομά τθσ από τθ χαμθλι κορφι που βρίςκεται λίγο πιο
πάνω με υψόμετρο 709μ. Πρόκειται για ζνα πανζμορφο πευκόφυτο περιβάλλον και
πολφ καλι ποιότθτα αςβεςτολικικοφ βράχου
Σθν Κυριακή 20 Μαΐου (10.00-18.00) κα διεξαχκοφν τα επίςθμα εγκαίνια του
πεδίου. Θ εκδιλωςθ γίνεται υπό τθ ςκζπθ του Διμου Μεγαρζων με τθ φροντίδα του
Δθμάρχου Γρθγόρθ ταμοφλθ και τθσ αντιδθμάρχου Κ. Ελζνθσ Ριγα.
Είναι ευπρόςδεκτοι όλοι οι αναρριχθτζσ αλλά και κάτοικοι τθσ περιοχισ, όπωσ
και παιδιά που κζλουν να δοκιμάςουν αναρρίχθςθ. Προςκαλοφμε ιδιαιτζρωσ όςουσ
βοικθςαν ςτθν δθμιουργία του πεδίου, είτε ςυνειςφζροντασ οικονομικά είτε με
εκελοντικι εργαςία.
Θα ςυμμετζχει επιςιμωσ και θ ςχολι αναρρίχθςθσ του ΕΟ Αχαρνϊν.
Από τον Δήμο Μεγαρζων κα βραβευτεί ο κ. Δημήτρησ Τιτόπουλοσ, ο κφριοσ
δθμιουργόσ του αναρριχθτικοφ πεδίου τθσ Αετοφωλιάσ.
Αναρρίχηςη:
Τπάρχουν δυο ςυγκροτιματα το Αμφιθζατρο και το Φαραγγάκι.
Σο αμφικζατρο είναι το κφριο πεδίο, μια εκτεταμζνθ ορκοπλαγιά, με
εντυπωςιακοφσ πφργουσ και ςχιςμοδίεδρα μεταξφ τουσ. Σο ανάγλυφο παρουςιάηει
αρνθτικά, ςχιςμζσ, λείεσ πλάκεσ, καπνοδόχουσ (ςεμινζ), μεγάλεσ τρφπεσ και ςε πολλά
ςθμεία το φψοσ είναι κατάλλθλο για δφο ςχοινιζσ.
Σο Φαραγγάκι είναι ζνα μικρότερο πεδίο, κατάλλθλο για τθσ ηεςτζσ θμζρεσ
μιασ και παραμζνει ςτθ ςκιά. Διακζτει αρκετζσ εφκολεσ διαδρομζσ. Κατάλλθλεσ για
αρχαρίουσ και ςχολζσ.

Πολφ καλά αςφαλιςμζνεσ με βφςματα διαδρομζσ και ςτα δυο ςυγκροτιματα.
Εποχή : Κατάλλθλο για αναρρίχθςθ όλο το χρόνο με καλφτερεσ εποχζσ τθν άνοιξθ και
το φκινόπωρο.
Σκιά: ςχεδόν όλθ τθ μζρα ςτθ ςκιά το Φαραγγάκι, ςτον ιλιο το Αμφιθζατρο.
Προςανατολιςμόσ: Φαραγγάκι Β, Αμφικζατρο ΝΔ.
Εξοπλιςμόσ: χοινί 60μ . 15 ετάκια.
Παιδιά: Κατάλλθλο πεδίο, ειδικά ςτο Φαραγγάκι. .
Ιςτορικά :
Σο πεδίο ανακάλυψε τυχαία ο Δθμιτρθσ Σιτόπουλοσ ςτισ αρχζσ του 2005 μετά
από μια ανάβαςθ ςτο όροσ Πατζρα.
Ο Δθμιτρθσ Σιτόπουλοσ είναι και ο κφριοσ δθμιουργόσ του πεδίου. Βοικθςαν επίςθσ
οι: Δ. Κλαουδάτου, Χ. Ορφανουδάκθσ. Δ. Σςίτςικασ, Δ. Κατςοφλασ, Σ. Kουμουτςάκοσ,
Γ. Αλιφζρθσ, Μ. Φουντουλάκθσ, Μ. Λουδάροσ, Α. Σςεςμετηόγλου. Γ. Πετρομιανόσ, Γ.
Αλιφζρθσ. Οι περιςςότερεσ διαδρομζσ ανοίχτθκαν ςτο διάςτθμα 2009-2012.
Ιδιαίτερθ μνεία κα πρζπει να γίνει για τθν ςυνειςφορά των Δθμιτρθ
ταυρακάκθ και Βιβισ Ηάλθ που κατοικοφν ςτθν περιοχι. Εκτόσ από το άνοιγμα
διαδρομϊν, μαηί με ντόπιουσ φίλουσ τουσ κατζβαλαν μεγάλθ προςπάκεια ϊςτε να
κακαριςτεί θ βάςθ των βράχων, να ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία των μονοπατιϊν και
να διαμορφωκεί χϊροσ καταςκινωςθσ.
Αξίηει να αναφζρουμε πωσ για να αγοραςτοφν τα βφςματα για τθ διάνοιξθ των
διαδρομϊν ηθτικθκε από το Δ. Σιτόπουλο θ οικονομικι ςυνειςφορά των αναρριχθτϊν
και όχι μόνο, που κατοικοφν ςτθν Ακινα. Πολλοί ιταν αυτοί που ανταποκρίκθκαν
κετικά, και με άμεςεσ ενζργειεσ. Αναλυτικόσ πίνακασ των δωρθτϊν δθμοςιεφτθκε ςτο
τεφχοσ των ΚΟΡΦΩΝ 223.
Απευκφνουμε λοιπόν ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε όλουσ εκείνουσ που επϊνυμα,
αλλά και ανϊνυμα προςζφεραν χριματα ι και βφςματα και εργάςτθκαν εκελοντικά.
Πρόςβαςη:
Για να φτάςετε ςτθν Αετοφωλιά από Ακινα παίρνετε τθν Εκνικι Οδό Ακθνϊν
– Κορίνκου. Βγαίνετε ςτθν ζξοδο Μζγαρα – Ν. Πζραμοσ μετά δεξιά ςτθ διχάλα του
δρόμου πάλι δεξιά. τα 1500μ. υπάρχει διαςταφρωςθ ςτρίψτε δεξιά για Αλεποχϊρι –
χίνοσ, ςτα 150 μ. άλλθ διαςταφρωςθ εκεί ςτρίψτε αριςτερά προσ Αλεποχϊρι ςτα
1500μ. ςε ευκεία κα ςυναντιςετε μια ςτρογγυλι πλατεία (κόμβοσ) ςτρίψτε αμζςωσ
δεξιά ςτον πρϊτο δρόμο και ςυνεχίηετε ευκεία. τα 1300μ. κα ςυναντιςετε διχάλα
δρόμου, ςτρίψτε αριςτερά προσ πεδίο βολισ (μικρι κίτρινθ πινακίδα), μετά όλο
ευκεία μζχρι να ςυναντιςετε μια μικρι γζφυρα. Σθν περνάτε, ςτρίψτε αριςτερά, ςτα

500μ. ςτρίψτε δεξιά ςτθ διχάλα, ςυνεχίςτε ωσ τθν επόμενθ διχάλα τθσ αςφάλτου και
ςτρίψτε αριςτερά προσ πεδίο βολισ (κίτρινθ πινακίδα). το τζλοσ τθσ αςφάλτου
ςτρίψτε αριςτερά ςτο χωματόδρομο προσ πεδίο βολισ (κίτρινθ πινακίδα). Από τθν
αρχι του χωματόδρομου ζωσ το αναρριχθτικό πεδίο είναι 6 χλμ. περίπου (βλζπε
ςκίτςο για τισ διαςταυρϊςεισ).
Παρκάρετε εδϊ 38.092565, 23.328046 (Συντεταγμένες google map).
Διαδρομές

Βλ. Πίνακα.
Λεζάνηερ.
.
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