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ο
 

 

10-11/9 : ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΩΠΟΤ  

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4 κ.κ. γηα ην ρσξηό θακλόο, όπνπ θαη δηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο.  

Κπξηαθή δηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνύ κέρξη ηε γέθπξα ηνπ Αζσπνύ ζηελ Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελώλ. Ώξεο 

πνξείαο 5. 

Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηε δηάζρηζε καγηό, ζνξηο, δεύηεξα ζηεγλά ξνύρα θαη παπνύηζηα. 

Αξρεγόο : Σάθεο Λάδνο - Αξγύξεο Παπαδόπνπινο  

 

24-25/9 : ΚΡΕΜΑΣΗ – ΚΤΠΑΡΙΙ  

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 8 π.κ. γηα ην ρσξηό Κξεκαζηή Λαθσλίαο (850 κ.). Από εθεί θαηάβαζε, 

κέζα από ην ηειεπηαίν ειάηηλν κνλνπάηη ηεο Διιάδαο ζην Νόηην Πάξλσλα, ζην Κππαξίζζη, όπνπ 

δηαλπθηέξεπζε ζε δσκάηηα θαη ζθελέο. Ώξεο πνξείαο 4-5. 

Κπξηαθή κεηάβαζε ζην Γέξαθα θαη ζηε Μνλεκβαζηά. 

Αξρεγόο : Γεκήηξεο αθνπθάθεο – Αγγειηθή Σζηιίθα 

 

30/9, 1-2/10 : ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 

Σν Καηαθύγηό καο ζα είλαη αλνηρηό από Παξαζθεπή βξάδπ γηα ηα κέιε αιιά θαη ηνπο θίινπο ηνπ 

πιιόγνπ, γηα λα ην νξγαλώζνπκε θαη λα ην ζπληεξήζνπκε γηα ην ρεηκώλα πνπ έξρεηαη. Ζ πξνζέιεπζε κε 

ηδησηηθά κέζα.  

 

16/10 : ΓΕΡΑΝΕΙΑ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα Πίζηα (500 κ.), αλάβαζε ζηε Μεγάιε Νηνπζηά (1068 κ.) θαη 

θαηάβαζε ζην ρίλν. Ώξεο πνξείαο 5-6. 

Αξρεγόο : Νίλα Θενδώξνπ 

 

28-30/10 : ΜΟΡΑΒΑ - ΣΡΙΓΓΙΑ  

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα Καζηαληά Καιακπάθαο (800 κ.), όπνπ ζα γίλνπλ νη 

δηαλπθηεξεύζεηο ζε δσκάηηα θαη ζθελέο. 

άββαην κεηάβαζε ζηελ Κξαληά (1140 κ.) θαη αλάβαζε ζηελ Σξηγγία (2204 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο 

πνξείαο 8. 

Κπξηαθή αλάβαζε κέζα από δάζνο νμηάο θαη καπξόπεπθνπ ζηελ θνξπθή ηεο Μνξάβαο “Όκνξθε Ράρε” 

(1845 κ.) θαη επηζηξνθή ζηελ Καζηαληά. Ώξεο πνξείαο 6-7. 

Αξρεγόο : Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο – Ησάλλα Μηραινύδε 
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13/11 : ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΑΛΗ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 7 π.κ. γηα Χαιθίδα – Άγην Αζαλάζην (250 κ.). Γηάζρηζε ηνπ 

Φαξαγγηνύ ηεο Αγάιεο κέρξη ηελ πεγή Κξάηεηα, σο ην δηάζειν Πνξύζηα.  

Ώξεο πνξείαο 5.  

Αξρεγόο : Μελέιανο Κνκηαλόο 

 

26-27/11 : ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ – ΣΡΕΙ ΓΤΝΑΙΚΕ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 3 κ.κ. γηα Σζαπνπξληά, όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε δσκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή “Σξεηο Γπλαίθεο” (1834 κ.) θαη θαηάβαζε ζηελ Κέξηεδε (850 κ.). Ώξεο 

πνξείαο 6-7. 

Αξρεγόο : Νίλα Θενδώξνπ 

 

10-11/12 : ΟΘΡΤ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 3 κ.κ. γηα Αικπξό Μαγλεζίαο, όπνπ δηαλπθηέξεπζε. 

Κπξηαθή κεηάβαζε ζηνλ Αγ. Ησάλλε (500 κ.) θαη αλάβαζε ζηελ θνξπθή Γεξαθνβνύλη (1726 κ.) θαη 

θαηάβαζε ζην ρσξηό Κσθνί (500 κ.). Ώξεο πνξείαο 8. 

Αξρεγόο : Αγγειηθή Σζηιίθα 

 

6-7-8/1 : ΜΠΟΡΛΕΡΟ - ΒΟΤΣΙΚΑΚΙ 

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα Λίκλε Πιαζηήξα - Νεξάτδα ή Φπιαθηή, όπνπ νη 

δηαλπθηεξεύζεηο ζε δσκάηηα θαη ζθελέο . 

άββαην αλάβαζε από Επγνγηαλαίτθα (980 κ.) ζην Μπνξιέξν (2032 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 9-

10. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζην Βνπηζηθάθη (2154 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο 6-7. 

Αξρεγνί : Σάθεο Λάδνο – Αξγύξεο Παπαδόπνπινο 

 

15/1 : ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 

Κόςηκν πξσηνρξνληάηηθεο πίηηαο ζην Καηαθύγην. Πιεξνθνξίεο ζην ύιινγν. 

 

 

Καη κελ μερλάκε!  

- ηα βνπλά αλεβαίλνπκε γηα ηελ άζθεζε θαη ηελ επραξίζηεζή καο  

- Πνηέ δε μεπεξλάκε ηηο δπλάκεηο καο  

- εβόκαζηε ην πεξηβάιινλ  

- Καιό είλαη λα είκαζηε νκάδεο ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηώλ αηόκσλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο   

 

Γειώζεηο πκκεηνρήο ην αξγόηεξν έσο Σεηάξηε πξηλ από θάζε Αλάβαζε. 

 

 

 

Γλωρίδοσκε ζηοσς θίιοσς ορεηβάηες όηη όιοη οη Ορεηβαηηθοί ύιιογοη βάζεη ηες Τ.Α 2725/1999 

(ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) σποτρεούληαη λα δηοργαλώλοσλ αλαβάζεης θαη εθπαηδεύζεης κόλο γηα ηα 

κέιε ηοσς. Γηα ηο ιόγο ασηό, παραθαιούκε όιοσς όζοσς ζέιοσλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηης εθδειώζεης 

ηοσ σιιόγοσ λα εγγράθοληαη κέιε. 
 

 

 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα ηνπ πιιόγνπ θαη ζηα 210 5548169, 6974429549   


