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 Οι παρακάτω αναφερόµενες γενικές αρχές, που διέπουν τη δραστηριότητα της 
αναρρίχησης, αν και δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν ποτέ την ισχύ νόµου, εντούτοις 
συνιστούν ολοκληρωµένες προτάσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα και 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός κώδικα δεοντολογίας. Οι αρχές αυτές, που 
εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α., παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στους συµµετέχοντες 
αναρριχητές της 10ης Π.Α.Σ. (Σεπτ. 1998) από τον Γιώργο Βουτυρόπουλο, που ήταν και ο 
κύριος συντάκτης τους.  
 
1.  Η αναρρίχηση είναι ένα επικίνδυνο άθληµα. Την αλήθεια αυτή είναι σωστό να 
συνειδητοποιήσει ο κάθε εµπλεκόµενος και να µεριµνήσει για την προσωπική του ασφάλεια. 
 
2.  Το σηµαντικότερο στοιχείο µιας αναρριχητικής διαδροµής είναι ο τρόπος και η µέθοδος µε 
την οποία επιτεύχθηκε. Σύµφωνα µε το πνεύµα διακηρύξεων διεθνών επιτροπών, η πιο 
σωστή ανάβαση είναι αυτή που γίνεται από το έδαφος προς τα πάνω (εξάλλου αυτόν τον 
τρόπο υποδηλώνει και η έννοια του όρου). Ωστόσο ο τρόπος που κάνει κάποιος αναρρίχηση 
είναι δική του υπόθεση και αφορά µόνο τον ίδιο, αρκεί να µην επηρεάζει την ηθική παράδοση 
η οποία έχει τις ρίζες της στην ιστορία της δραστηριότητας αυτής. 
 
3.  Υπόκειται στην αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια του κάθε αναρριχητή η ποιότητα των 
πληροφοριών που δηµοσιεύει - προβάλλει για το «άνοιγµα» και την επανάληψη µιας 
αναρριχητικής διαδροµής. Ωστόσο είναι σωστό και επιβεβληµένο οι αναρριχητές να δίνουν 
πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, αφού µόνο έτσι θα κατοχυρώσουν τη διαδροµή και θα 
βοηθήσουν συναδέλφους τους στο µέλλον.   
 
4.  Η αντικατάσταση παλιών και επικίνδυνων µόνιµων ασφαλειών (καρφιά, βύσµατα κ.ά.) σε 
ήδη ανοιγµένες διαδροµές, θα πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τη διατήρηση του χαρακτήρα 
των συγκεκριµένων διαδροµών. Είναι δυνατόν η πρόσθεση µόνιµης ασφάλειας σε ανοιγµένη 
διαδροµή να αλλοιώσει το πνεύµα της πρώτης ανάβασης. Κάτι τέτοιο αποτελεί έλλειψη 
σεβασµού της προσπάθειας εκείνων που άνοιξαν την εν λόγω διαδροµή. 
 
5.  Η αλόγιστη χρήση τεχνικών ασφάλισης (βύσµατα, αλυσίδες, συρµατόσχοινα κ.ά.), ακόµη 
και σε νέες διαδροµές, είναι δυνατό να στιγµατίσει τη φυσιογνωµία µιας ορθοπλαγιάς. Θα 
ήταν σωστό οι επιλογές των αναρριχητών να γίνονται µε κριτήριο όχι µόνο τη διευκόλυνση και 
την ασφάλεια, αλλά επίσης την ιστορία και την ιδιαιτερότητα της ορθοπλαγιάς, στην οποία 
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν. 
 
6.  Είναι υπερβολή να θεωρούµε σαν απαραίτητο µέσο ανάπτυξης της αναρρίχησης τη 
δηµιουργία υπέρ ασφαλισµένων διαδροµών. Όπως και ουτοπία επίσης, εφόσον θεωρητικά 
υπάρχει σε κάθε διαδροµή – όσο καλά και αν είναι ασφαλισµένη – είναι η πιθανότητα 
πρόκλησης σοβαρού τραυµατισµού. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο σηµαντικότερος 
παράγοντας ασφάλειας στην αναρρίχηση, είναι η επαρκής κατάρτιση στο αντικείµενο και η 
σωστή κρίση του κάθε αναρριχητή. 
 
7.  Η αναρριχητική εκπαίδευση είναι σωστό να προάγει µια όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωµένη εικόνα της δραστηριότητας. Θα πρέπει να περιλαµβάνει την εκµάθηση όλων 
των αναρριχητικών τεχνικών και µεθόδων. Επίσης θα πρέπει να συµβάλλει στη σωστή 
κατανόηση της ιστορίας, του περιβάλλοντος και της ηθικής της αναρρίχησης. Πάνω απ’ όλα 
όµως η εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη της σύνεσης, αυτάρκειας, 
αυτοπεποίθησης και προσωπικής ευθύνης. 
 
8.  Η κάθε τοπική κοινότητα αναρριχητών είναι σωστό να αναλάβει την ευθύνη σωστής 
οργάνωσης των αναρριχητικών πεδίων της περιοχής της. Η Ε.Ο.Ο.Α. στηρίζει πρωτοβουλίες 
συλλόγων για την οργάνωση των πεδίων τους, αρκεί αυτές να στρέφονται προς το συµφέρον 
του συνόλου των αναρριχητών (όχι µεµονωµένων ατόµων) και να µην προσβάλλουν το 
περιβάλλον. 
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