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πρωτοβουλία ανήκει στην ομά-
δα «Athens Parkour Classes» και 
την αθηναϊκή parkour κοινότη-

τα που ήρθαν σε επαφή με μία από 
τις κορυφαίες ομάδες διδασκαλίας 
και προώθησης του parkour, την 
αγγλική Parkour Generations. Έτσι, 
στις 9 & 10 Μαρτίου δύο καταξιω-
μένοι εκπαιδευτές από την Αγγλία 
θα επισκεφτούν τη χώρα μας ώστε 
να μεταδώσουν τις γνώσεις τους 
στους νέους που ασχολούνται με το 
νέο αυτό άθλημα, αλλά και σε όσους 
θέλουν να ξεκινήσουν. 

Το πρόγραμμα 
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμε-
τέχουν όλοι, ανεξαρτήτως πείρας, 

από 14 μέχρι 92 ετών. Οι 93χρο-
νοι άκυρο :). Η πρώτη μέρα (9/3) 
θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμνα-
στήριο ενόργανης του Πανιώνιου 
(Νέα Σμύρνη) ενώ τη δεύτερη μέρα 

(10/3) η συνάντη-
ση έχει οριστεί στο 
πάρκο γύρω από το 
Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας (Φάληρο) 
για προπόνηση σε 
εξωτερικό χώρο, που 
είναι άλλωστε και το 
φυσικό περιβάλλον 
του parkour. 
 
Πάμε στο ψητό… 
… και φυσικά 
αναφερόμαστε σε 
αυτά που θα μάθουν 
όσοι επιλέξουν να 
παρακολουθήσουν τα 
σεμινάρια. Αρχικά θα 

πρέπει να γνωρίζετε 
ότι η συμμετοχή κο-
στίζει €15 ανά ημέρα 
ή €25 το διήμερο 
και για να δηλώσετε 

To 1ο Διεθνές Σεμινάριο Parkour στην Αθήνα (9 & 10 Μαρτί-
ου) πλησιάζει και θα δώσει τη δυνατότητα σε δεκάδες επίδο-
ξους traceurs να αναπτύξουν τα skills τους. Τσέκαρε... 

ΟΙ ΕκπαΙδΕυτΕς

Steve Moss 
Ερωτεύτηκε το parkour βλέπο-
ντας το «Rush Hour». Το 
2007 ξεκίνησε προπονήσεις 
σε indoor ακαδημία και παράλ-
ληλα δοκίμαζε τα skills του 
στον δρόμο με παρέα φίλων. 
Έχει ταξιδέψει σε πολλές 
χώρες για να διδάξει parkour, 
ενώ αυτή τη στιγμή έχει υπό 
την επίβλεψή του 3 εβδομα-
διαία classes στην ακαδημία 
Parkour Generations.

Chris Rowat
Γνωστός και ως Blane, είναι 
ένας από τους πιο έμπειρους 
εκπαιδευτές της Parkour 
Genarations. Μπήκε στον 
χώρο το 2003 και μέσα από 
πολλές ώρες προπονήσεων 
εκτόξευσε το επίπεδό του σε 
σημείο να παραδίδει διεθνή 
σεμινάρια. Το προσωπικό του 
blog (blane-parkour.blogspot.
com) με αναλυτικές προπονη-
τικές οδηγίες, έχει εμπνεύσει 
εκατοντάδες traceurs σε όλον 
τον πλανήτη.  K
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συμμετοχή θα επικοινω-
νήσετε στο 6979148277 
(Παναγιώτης Αλμανλής). 
Από εκεί και πέρα οι συμ-
μετέχοντες θα χωριστούν 
σε τουλάχιστον 3 γκρουπ 
ανάλογα με το επίπεδο και 
αναλόγως θα εξασκούνται 
σε κατάλληλες τεχνικές. 
Παράλληλα, θα διδαχθούν 
τρόποι εκγύμνασης και εν-
δυνάμωσης που οφελούν 
το parkour.  
 
Κουβέντες με νόημα 
Το Σάββατο, πριν το 
workshop, θα προηγη-
θεί συνάντηση όπου ο 
καθένας θα μπορεί να 
συνομιλίσει με τους εκπαι-
δευτές ενώ θα δοθεί 
η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες 
να γνωριστούν 
καλύτερα με 
μαζί τους και 
να μοιραστούν 
τις εμπειρίες 
τους από την 
πολύχρονη πο-
ρεία τους στο 
parkour.


