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Κάλυμνος 7/10/2016 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ , Κ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.Α, 

κ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,  

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ 

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΟΡΙΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ  

ΤΟ 10o ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

(KALYMNOS CLIMBING FESTIVAL 2016) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  …ΤΗΝ Κ. AN ARANE  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΙ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΑΠΟΨΕ  ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ. 

  Ευχαριστώ τα  ΜΜΕ, ΄Eντυπο  και  Hλεκτρονικό τύπο, που στηρίζει και 
τιμάει με την παρουσία του τις εκδηλώσεις του Δήμου μας, την τοπική τηλεόραση, 
τους δημοσιογράφους από τα εξειδικευμένα περιοδικά αναρρίχησης, που βρίσκονται 
απόψε μαζί μας. 

΄Εχουμε πλέον καθιερώσει κάθε χρόνο τέτοια εποχή το ραντεβού μας με τα 
επιβλητικά βράχια της Καλύμνου και όσους τα αγαπούν, όσο τα αγαπάμε κι εμείς οι 
ίδιοι. 

Τα βράχια, που είναι συνυφασμένα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της 
Καλύμνου και δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα και το στίγμα του νησιού μας, ενός νησιού 
που μέσα από τις δυσκολίες έχει μάθει να πορεύεται σταθερά και να κατακτά  
κάθε νέα- συναρπαστική  κορυφή.  
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1996 – 2016 Έχουν ήδη περάσει 20 Χρόνια από τότε που οι πρώτοι Ιταλοί 
Αναρριχητές ανακάλυψαν τα μοναδικά βουνά της Καλύμνου και τις δυνατότητες 
τους όσον αφορά την Αναρρίχηση. (ο γνωστός σε όλους μας πλέον Andrea Di 
Bari). 

Ήδη από το 1997 ο Δήμος μας με πολύτιμο συνεργάτη και φίλο τον κο Άρη 
Θεοδωρόπουλο διανοίγει τις πρώτες 180 διαδρομές σε 24 Αναρριχητικά πεδία, οι 
οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 2700 διαδρομές στο ΒΔ τμήμα του νησιού,  
ΠΑΝΟΡΜΟ, ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΤΕΛΕΝΔΟ και τελευταία στο ΒΑΘΥ αλλά 
και σε πολλές άλλες περιοχές.  

Το πάθος των φίλων αναρριχητών -που συρρέουν στην Κάλυμνο από όλο τον 
κόσμο- αλλά και η συνεχής φροντίδα του Δήμου μας :  

1. Mε την απαραίτητη συντήρηση των αναρριχητικών διαδρομών μέσα από την 
αξιοποίηση Ευρωπαϊκών αλλά και ίδιων πόρων,  

2. όσο και η διαφημιστική προβολή σε Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη 
συμμετοχή μας σε θεματικές εκθέσεις π.χ. Λονδίνο, Παρίσι, Μπέρμιγχαμ) 

΄Εχουν πλέον καθιερώσει το νησί της Καλύμνου ως έναν από τους κορυφαίους και 
–κυρίως- αξιόπιστους αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως τόσο για την 
αθλητική όσο και για την ερασιτεχνική αναρρίχηση. 

Φέτος τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αποκλειστικά ο Δήμος μας και το 
Γραφείο Τουρισμού.  

Η εμπειρία και η γνώση των υπαλλήλων του Γραφείου Τουρισμού (Γιώργου 
Χατζησμάλη & Γ. Ποντικού), η βοήθεια του ειδικού συνεργάτη Μιχ. Τσουγκράνη, 
του Προέδρου κου Νέστορα Φραντζή, όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής 
Τουρισμού αλλά και η σημαντική συμβολή της Ομάδας Εθελοντών –τους οποίους με 
την ευκαιρία αυτή ευχαριστώ δημόσια- απέδωσαν ένα εξαίρετο αποτέλεσμα όπως 
θα μπορέσετε να διαπιστώσετε και εσείς, αναφορικά με την προετοιμασία και τη  
διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. 
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Ιδιαίτερα θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές 
και μεγάλους χορηγούς της αποψινής εκδήλωσης, τον Μεγάλο Χορηγό κ Γιώργο 
Ντόβελο, την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, και βέβαια τον 
ΕΟΤ, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί η διοργάνωση. 

Το νησί της Καλύμνου έχει ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές, και κυρίως μεγάλες 
δυνατότητες. Τα βουνά και τα βράχια της είναι ο πολύτιμος πλούτος της, που 
μπορεί και θέλει να αξιοποιήσει. Το φυσικό της τοπίο προσφέρει στον επισκέπτη 
μια ποικιλομορφία δυνατοτήτων και επιλογών. Η φιλοξενία και αυθεντικότητα των 
συμπατριωτών μας, αποτελούν εξίσου σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα 
οποία ως Δήμος είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, πάντα στα πλαίσια της αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι την πολυπόθητη 
οικονομική ανάπτυξη, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.    

Ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και κενά, ωστόσο η 
προσπάθειά μας είναι συνεχής και αδιάκοπη, προκειμένου να εδραιώσουμε ακόμα 
περισσότερο την θέση της  Καλύμνου στη συνείδηση των φίλων μας αναρριχητών 
ως έναν αξιόπιστο ασφαλή αλλά και συναρπαστικό προορισμό.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, όλους όσους 
συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης, από το Δήμο της Καλύμνου, τη 
Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού, την Ομάδα Διάσωσης, το Γεν. Νοσοκομείο 
Καλύμνου, καθώς και όλους τους φίλους εθελοντές που βοήθησαν στην προσπάθεια 
αυτή.   

Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω μερικά λόγια από το περιοδικό ROCK AND 
ICE (τεύχος 106/2001) «Ποιος λέει ότι δεν υπάρχει Παράδεισος με καθαρό 
γαλάζιο ουρανό και με πριονωτές διαδρομές πάνω από τη θάλασσα… Η Κάλυμνος 
πλησιάζει».   

ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ   

ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ  

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ  

ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ. 

 


