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Δελτίο Τύπου: Διεξαγωγή αθλητικής δραστηριότητας με τίτλο “Climb beyond Vision” 
 
Την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Διαρίζου, στο 
αναρριχητικό πεδίο «Πέτρα των Χασαμπουλιών» της επαρχίας Πάφου, η αθλητική δραστηριότητα 
«Climb beyond Vision», με θέμα την εισαγωγή στο άθλημα της αθλητικής αναρρίχησης σε βράχο, 
για άτομα με και χωρίς οπτική αναπηρία, με διοργανωτή τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor. Η 
αθλητική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού ΚΟΜΟΑΑΠ και χρηματοδοτήθηκε 
από το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 
 
Το “Climb beyond Vision” είχε σκοπό να εμπλέξει νέους με και χωρίς οπτική αναπηρία σε μια 
κοινή δραστηριότητα γνωριμίας με το άθλημα της αναρρίχησης σε βράχο, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να συνυπάρξουν, να αλληλεπιδράσουν, να επικοινωνήσουν και να σκαρφαλώσουν μαζί. 
Απώτερος στόχος της δραστηριότητας ήταν η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των 
συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα της αποδοχής και της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με αναπηρία μέσω του αθλητισμού, καταρρίπτοντας στερεοτυπικές απόψεις 
που σχετίζονται με την κοινότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία. 
 

Κατά τη δραστηριότητα εμπλάκηκαν 30 συμμετέχοντες εκ των οποίων 10 νέοι με οπτική 

αναπηρία, 10 νέοι χωρίς οπτική αναπηρία και 10 άτομα ως εκπαιδευτική και οργανωτική ομάδα. 

Όλες οι δραστηριότητες έγιναν από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη 

του Γιώργου Ανδρέου, εκπαιδευτή αναρρίχησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ορειβασίας 

Αθλητικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ), μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Ορειβασίας και Αναρρίχησης (UIAA). 

 

Στο ημερήσιο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν παιχνίδια γνωριμίας και ανάπτυξης συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης καθώς και εργαστήρια εκμάθησης χρήσης του αναρριχητικού εξοπλισμού, βασικών 

κόμπων αναρρίχησης, τεχνικών ασφάλισης και εκπαίδευσης για τα μέτρα ασφαλείας που διέπουν 

τη δραστηριότητα. Η πρακτική εξάσκηση στον βράχο αποτέλεσε το κύριο μέρος της 

δραστηριότητας όπου νέοι με οπτική αναπηρία υπό την καθοδήγηση του ασφαλιστή τους και με 

υποστήριξη ατόμου από την εκπαιδευτική ομάδα σκαρφάλωσαν αναρριχητικές διαδρομές. 

Ακολούθως, τα άτομα χωρίς οπτική αναπηρία έδεσαν τα μάτια και αναρριχήθηκαν στον βράχο, 

με ασφαλιστές τα άτομα με οπτική αναπηρία, υπό την καθοδήγηση του υποστηρικτή τους. Η 

δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήρι στο οποίο οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την 

εμπειρία τους, πώς η διαχείριση των συναισθημάτων τους αποτέλεσε θετικό ή αρνητικό 

παράγοντα κατά την ολοκλήρωση κάθε προσπάθειάς τους και πώς η επικοινωνία και η 

συνεργασία με τον ασφαλιστή τους αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία τους. 

 
Σημαντικό όφελος από τη διεξαγωγή της δραστηριότητας «Climb beyond Vision» αποτέλεσε η 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, ιδιαίτερα  στους συμμετέχοντες χωρίς οπτική αναπηρία οι  
οποίοι συνειδητοποίησαν τις ανάγκες και τα συναισθήματα μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και 
ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να 
συμμετέχουν και να πρωταγωνιστούν ισότιμα σε κάθε έκφανση της κοινωνικής δραστηριότητας.  
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Το “Climb beyond Vision”  ανταποκρίνεται στον γενικότερο στόχο του Active Zone Outdoor 
αναφορικά με την παροχή ίσων ευκαιριών και διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε όλες τις 
αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες στους νέους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό, 
εκπαιδευτικό και γεωγραφικό υπόβαθρο και εστιάζει ιδιαίτερα στη σημασία του αθλητισμού ως 
μέσο ένταξης ατόμων με αναπηρία.  

Χορηγός της δραστηριότητας ήταν ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. 

Υποστηρικτής της δραστηριότητας ήταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής 

Αναρρίχησης και Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ) και η εταιρεία Mountain Sports & Rescue. 

  

  

  

 

 

 

 

 


