ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
5/1/2020 Ρροφιτθσ Ελιςςαίοσ (1.074μ.)
Μια ςχετικά εφκολθ πεηοπορία και με εξαιρετικι κζα ςτθν περιοχι του Άνω Καρβελίου ςε μια από τισ πιο ωραίεσ διαδρομζσ
ςτα χωριά του Σαχγζτου και του διμου Καλαμάτασ.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κακλίδθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6976830694

2
5 +/-

11-12/1/2020 Ταΰγετοσ (Ρροφιτθσ Ηλίασ 2.407μ.)
Θα γίνουν παράλλθλεσ αναβάςεισ ςτθν κορυωι του Σαχγζτου με τθν απαράμιλλθ κζα ςτον Μεςςθνιακό και Λακωνικό Κόλπο.
Η πρϊτθ ομάδα κα κάνει τθ διαδρομι που ξεκινά από το καταωφγιο του ΕΟ πάρτθσ και θ δεφτερθ ομάδα μια πιο απαιτθτικι
ανάβαςθ από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ.



Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)
υντονιςτισ: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723

15/1/2020 Γενικι Συνζλευςθ και Αρχαιρεςίεσ
Η Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του Ε.Ο.. Καλαμάτασ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραωεία του υλλόγου με κζματα
Ημερθςίασ διάταξθσ τον Απολογιςμό του προθγοφμενου ζτουσ 2019, τθν Απαλλαγι του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τισ
τοποκετιςεισ-προτάςεισ για τθν προοπτικι και το μζλλον του υλλόγου. το τζλοσ τθσ υνζλευςθσ κα ακολουκιςουν οι
αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι νζου Δ.. για τθν επόμενθ διετία.

18-19/1/2020 Ραναιτωλικό (Κατελάνοσ 1.922μ.)
Μια καταπλθκτικι απόδραςθ ςτο Παναιτωλικό με τθν απεριόριςτθ κζα όλων των βουνϊν τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ, τθσ βόρειασ
Πελοποννιςου, των νθςιϊν του Ιουνίου κακϊσ και τθσ λίμνθσ Σριχωνίδασ. Διαμονι ςτο καταωφγιο του Ε.Ο.. Αγρινίου ςτθ
κζςθ Διαςελάκι (1.170μ.), ζνα από τα ομορωότερα καταωφγια τθσ χϊρασ μασ.


Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κουραμπάσ Γιάννθσ, τθλ.: 6972719232

5+
7 +/-

26/1/2020 Κοπι Ρρωτοχρονιάτικθσ Ρίτασ
Θεςμό αποτελεί για τον Ορειβατικό φλλογο Καλαμάτασ θ κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ ς’ ζνα από τα χωριά του νομοφ
μασ. Φζτοσ λοιπόν, θ όμορωθ εκδιλωςθ μασ, κα λάβει μζροσ ςτο χωριό Σρίκορωο Μεςςθνίασ. Θα προθγθκεί πεηοπορία ςε
επιλεγμζνθ διαδρομι μικρισ διάρκειασ και βακμοφ δυςκολίασ. τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκεί θ κοπι τθσ πίτασ και κα
ακολουκιςει παραδοςιακό γεφμα(ωαςολάδα) και χορόσ, προςωορά του υλλόγου μασ.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1-2/2/2020 Χατηι (2.038μ.)
Μια μοναδικι εξόρμθςθ ς’ ζνα από τα ομορωότερα βουνά τθσ Ελλάδασ –για χρόνια άγνωςτο ςτο ευρφ κοινό- για πρϊτθ ωορά
από τον ςφλλογο μασ ςτο όροσ Χατηι τθσ νότιασ Πίνδου. Πρόκειται για ζναν εκτενι και ξεχωριςτό ορεινό όγκο που κφριο
χαρακτθριςτικό του βουνοφ είναι οι μυτερζσ και απότομεσ κορυωζσ, οι βραχϊδεισ κόψεισ, οι ορκοπλαγιζσ αλλά και τα ομαλά
λιβάδια κυρίωσ ςτθ βόρεια πλευρά του, γεγονόσ που ςυνκζτει ζνα εντυπωςιακά ποικιλόμορωο ορεινό τοπίο. Διανυκτζρευςθ
ςτθ Μεςοχϊρα Σρικάλων (918μ.) ςε δωμάτια και ςκθνζσ.


Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

6
8+/-

8/2/2020 Γευςιγνωςία Ελαιολάδου
Εκδιλωςθ ςτα γραωεία του υλλόγου. Θα αξιολογθκοφν ελαιόλαδα που κα ωζρουν μζλθ του υλλόγου, από πιςτοποιθμζνθ
ομάδα γευςιγνωςτϊν, και κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με κζμα το ελαιόλαδο. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του
υλλόγου.

9/2/2020 Κοντοβοφνια (1.710μ.)
Μια ονειρικι ανάβαςθ ςτα Κοντοβοφνια με τθν εκπλθκτικι κζα τθσ κεντρικισ κορυωογραμμισ του Σαχγζτου. Σα Κοντοβοφνια
είναι ζνα οροπζδιο ςτο βόρειο τμιμα του κεντρικοφ Σαχγζτου και ονομάηεται ζτςι λόγω των πολλϊν μικρϊν και ομαλϊν
κορυωϊν του.


Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κουραμπάσ Γιάννθσ, τθλ.: 6972719232

5
7+/-

16/2/2020 Ολίγυρτοσ (Σκίπιηα 1.935μ.)
Μία πανζμορωθ ανάβαςθ προσ το όροσ Ολίγυρτο από το παραδοςιακό χωριό Λαφκα μζςω καταπλθκτικοφ ελατόδαςουσ. Από
τθν κωνοειδι κορυωι του –που ςυναντϊνται οι νομοί Αργολίδασ, Αρκαδίασ και Κορινκίασ- μποροφμε να απολαφςουμε τθν
υπζροχθ κζα προσ το πανόραμα του οροπεδίου τθσ Αρκαδίασ.


Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:

6
7+/-

υντονιςτισ: Κότςθ Δζςποινα, τθλ.: 6947850611

21-23/2/2020 Πλυμποσ (Μφτικασ 2.918μ.)
Ανάβαςθ ςτθν ψθλότερθ κορυωι του Ολφμπου, που ςε χειμερινζσ ςυνκικεσ, δίκαια κεωρείται απαιτθτικι και επικίνδυνθ,
ςυνάμα όμωσ δεν αωινει αδιάωορο τον ορειβάτθ και το λάτρθ του καφματοσ τθσ ωφςθσ.




Απευκφνεται ςε αποωοίτουσ ςχολϊν
Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)
υντονιςτισ: Μάλαμασ Γιϊργοσ, τθλ.: 6973342282

23/2/2020 Οροπζδιο Μάλθσ
Ανάβαςθ


υντονιςτισ: Κωνςταντόπουλοσ Κϊςτασ, τθλ.: 6942233010

ΜΑΡΤΙΟΣ
29/2-2/3/2020 Απόκριεσ ςτθν Κόνιτςα
Μζςω


υντονιςτζσ: Μπουρίκασ Γιϊργοσ, τθλ.: 6974225568 & Παπαδοποφλου Φωτεινι, τθλ.:6981875853

7-8/3/2020 Χαλαςμζνο Βουνό (2.204μ.)
Μια κεαματικι ανάβαςθ ςτθν πιο απότομθ και δυςπρόςιτθ κορυωι του Σαχγζτου που είναι ωθμιςμζνθ για τθν ομορωιά και
τθν αγριότθτά τθσ και που οωείλει το όνομά τθσ ςτουσ κεραυνοφσ που δζχεται.




Απευκφνεται ςε αποωοίτουσ ςχολϊν
Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)
υντονιςτισ: Μάλαμασ Γιϊργοσ, τθλ.: 6973342282

15/3/2020 Μαίναλο (Οςτρακίνα 1.981μ.)
Εξόρμθςθ ςτθν «καρδιά» τθσ Πελοποννιςου, ςυγκεκριμζνα ςτο βόρειο τμιμα τθσ Αρκαδίασ που δεςπόηουν επιβλθτικζσ μζςα
ςτουσ αιϊνεσ οι κορυωζσ του όρουσ Μαίναλο. Θα γίνει ανάβαςθ ςτθν υψθλότερθ από αυτζσ, τθν Οςτρακίνα που «αγγίηει» τα
1.981 μζτρα.


Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:

5
4+/-

υντονιςτισ: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723

22/3/2020 Καλάκι (1.393μ.)
Μια ςχετικά εφκολθ και ευχάριςτθ ανάβαςθ ςτο Καλάκι απ’ όπου κα καυμάςουμε τθν υπζροχθ κζα ςτον Μεςςθνιακό Κόλπο
και ςτθν πόλθ τθσ Καλαμάτασ.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

2
6 +/-

27-29/3/2020 Βαρδοφςια (Κόρακασ 2.495μ.)
Εξόρμθςθ ςε μια περιοχι που κα μποροφςε να αποτελζςει τον «παράδειςο» του κάκε ορειβάτθ και κατά τθν ταπεινι μασ
υποκειμενικι άποψθ ίςωσ μία από τισ ομορωότερεσ και καλά κρυμμζνεσ γωνίεσ τθσ ορεινισ Ελλάδασ. Διανυκτζρευςθ ςτο
καταωφγιο του ΕΟ Άμωιςςασ Βαρδουςίων (2.015μ.)




Απευκφνεται ςε αποωοίτουσ ςχολϊν
Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)
υντονιςτισ: Μάλαμασ Γιϊργοσ, τθλ.: 6973342282

ΑΠΡΙΛΙΟ
5/4/2020 Μπίλιοβο
Εφκολθ πεηοπορία ςε μια από τισ ωραιότερεσ διαδρομζσ που βρίςκεται ςτθν κορυωι των προτιμιςεων των περιπατθτϊν τθσ
Μεςςθνιακισ γθσ. Αναωερόμαςτε ωυςικά ςτο Μπίλιοβο, το ομορωότερο λικόκτιςτο καλντερίμι τθσ Πελοποννιςου που
ςυνδζει τα χωριά ωτθριάνικα και Αλτομιρά ςτθν Ζξω Μάνθ.


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

1
5 +/-

11-12/4/2020 Tραγοβοφνι (1.909μ.)
Μία απαιτθτικι διαδρομι ςε μία από τισ πιο όμορωεσ αλλά και δυςπρόςιτεσ κορυωζσ του Σαχγζτου που αν και αποτελεί τθν
καρδιά του βρίςκεται εκτόσ τθσ κεντρικισ κορυωογραμμισ του.



Εξοπλιςμόσ χειμερινοφ βουνοφ (κραμπόν & πιολζ)
υντονιςτισ: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723

19/4/2020 ΡΑΣΧΑ

25-26/4/2020 Κακαριςμόσ – Σθματοδότθςθ Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


υντονιςτισ: Δ., τθλ.: 2721097733

ΜΑΪΟ
30/4-3/5/2020 Ρρωτομαγιά ςτισ βουνοκορφζσ των Αγράφων
Εξόρμθςθ ςε μια από τισ ομορωότερεσ ορεινζσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ γθσ μιασ και χαρακτθρίηεται από δεκάδεσ άγριεσ
κορυωζσ, που διαδζχονται θ μία τθν άλλθ, δθμιουργϊντασ το πιο απομονωμζνο ορεινό ςυγκρότθμα τθσ Ελλάδασ.Θαγίνουν
αναβάςεισ και πορείεσ με διάωορουσ βακμοφσ δυςκολίασ. Διανυκτερεφςεισ ςε δωμάτια και ςκθνζσ.


υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

10/5/2020 Σελίνιτςα-Ρθγι-Ρλάτςα-Κοτρόνι


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

1

4-5

16-17/5/2020 Κακαριςμόσ – Σθματοδότθςθ Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

23-24/5/2020

Ύδατα Στυγόσ

Μία δυνατι και μοναδικι εξόρμθςθ ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ επιβλθτικισ Νεραϊδοράχθσ, μιασ από τισ πιο ψθλζσ κορυωζσ
του Χελμοφ. Εκεί κα ςυναντιςουμε τον Καταρράκτθ των Τδάτων τθσ κεάσ τφγασ όπου πίνοντασ νερό ίςωσ νιϊςουμε για λίγο
ςαν τον άτρωτο Αχιλλζα. Διανυκτζρευςθ ςε ςκθνζσ.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723

6+
10 +/-

31/5/2020 Φαράγγι Ινάχου
Αποχαιρετάμε τθν άνοιξθ με μια εντυπωςιακι πορεία ςε μια από τισ πιο απομονωμζνεσ περιοχζσ τθσ Αργολιδο-αρκαδικισ
ορεινισ μεκορίου, ςτο ωαράγγι του ποταμοφ Ινάχου. Η διαδρομι διζρχεται από το περιβόθτο πζραςμα «Λυκοπάτι» ι
«Λυκοπάτθμα» και τισ δυτικζσ υπϊρειεσ του Αρτεμιςίου με κατάλθξθ τθν όμορωθ, αμωικεατρικά κτιςμζνθ, Νεςτάνθ.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κότςθ Δζςποινα, τθλ.: 6947850611

2

4-5

ΙΟΤΝΙΟ
5-8/6/2020 Κφκθρα (Τριιμερο Αγ. Ρνεφματοσ)
τα Κφκθρα (το νθςί που γεννικθκε κατά τθ μυκολογία θ Αωροδίτθ) κα ταξιδζψουμε το τριιμερο του Αγίου Πνεφματοσ. Σο
πρόγραμμα κα περιλαμβάνει περπάτθμα ςε διαδρομζσ για γνωριμία τθσ ωφςθσ του νθςιοφ όπωσ και μπάνιο ςτισ παραλίεσ του.


υντονιςτισ: Κωνςταντόπουλοσ Κϊςτασ, τθλ.: 6942233010

14/6/2020 Νζδοντασ
Μια δροςερι διαδρομι ςτο πανζμορωο ωαράγγι του Νζδοντα που ξεκινά από τθν άκρθ τθσ πόλθσ τθσ Καλαμάτασ και
καταλιγει ςτο χάνι του Λαγοφ.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

2
7 +/-

21/6/2020 Νιςοσ Ρρώτθ
Μια ξεχωριςτι απόδραςθ ςτθ νιςο Πρϊτθ όπου κα καυμάςουμε τισ απότομεσ και βραχϊδεισ ακτζσ τθσ, τουσ μικροφσ
κολπίςκουσ, κα επιςκεωτοφμε τθν Ι.Μ. Παναγίασ τθσ Γοργοπθγισ και κα απολαφςουμε το μπάνιο μασ ςτθν μοναδικισ ωυςικισ
ομορωιάσ παραλία τθσ «Βουρλιάσ».


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κότςθ Δζςποινα, τθλ.: 6947850611

1
4 +/-

27-28/6/2020 Ταΰγετοσ (2.407μ.) / Συντιρθςθ
Ανάβαςθ από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ ςτθν κορυωι του Σαχγζτου με ςκοπό τθ ςυντιρθςθ ςτο εκκλθςάκι του Προωιτθ Ηλία και
του γφρω χϊρου.Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

ΙΟΤΛΙΟ
3-5/7/2020 Πλυμποσ (2.918μ.)
Η κακιερωμζνθ ετιςια καλοκαιρινι ανάβαςθ ςτο μυκικό βουνό των Θεϊν. Θα γίνουν αναβάςεισ ςτον Μφτικα (2.918μ.) και ςτο
τεωάνι (2.909μ.).


υντονιςτισ: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723 & Μαοφνθ Ντιάνα, τθλ.: 6944538596

12/7/2020 Φαράγγι Βυροφ
Πεηοπορία από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ ςτο Εξωχϊρι ς’ ζνα από τα ςθμαντικότερα ωαράγγια του Σαχγζτου και τθσ
Πελοποννιςου, ςε μια διαδρομι που ζχει ςθματοδοτθκεί από το φλλογό μασ.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

2
6 +/-

18-19/7/2020 80θ Ρανελλινια Ορειβατικι Συνάντθςθ (Ρ.Ο.Σ.)
Ο Ορειβατικόσ φλλογοσ Καλαμάτασ κα ςυμμετάςχει ςτθν 80θ Πανελλινια Ορειβατικι υνάντθςθ, τθσ οποίασ ο διοργανωτισ
φλλογοσ και θ τοποκεςία που κα λάβει χϊρα, κα αποωαςιςτοφν ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ε.Ο.Ο.Α.Περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

19-20/7/2020 Ταΰγετοσ (Ρροφιτθσ Ηλίασ 2.407μ.)
Νυχτερινι ανάβαςθ ςτθν κορυωι του Σαχγζτου από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ τιμϊντασ τθ μνιμθ του Προωιτθ Ηλία.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κακλίδθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6976830694

2+
6+/-

26/7/2020 Νιςοσ Σαπιζντηα
Πεηοπορικι εξόρμθςθ ςτθ Νιςο απιζντηα, ζνα από τα επτά νθςιά που απαρτίηουν τθσ μεςςθνιακζσ Οινοφςςεσ. Επίςκεψθ ςτον
ωάρο με τθν εκπλθκτικι κζα και διάςχιςθ του περίωθμου Κουμαρόδαςουσ με κατάλθξθ τθ μαγευτικι παραλία «Άμμοσ».


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

1
4 +/-

ΑΤΓΟΤΣΟ
1-2/8/2020 Μυκινεσ / Ρόροσ
Μία εφκολθ με μεγάλο πολιτιςτικό ενδιαωζρον πεηοπορικι διαδρομι ςτα ίχνθ του αρχαίου μυκθναϊκοφ δρόμου που ςυνδζει
τθν Πρόςυμνα με τθν Ακρόπολθ των Μυκθνϊν. Θα ακολουκιςει ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο. Σθν επόμενθ θμζρα κα
μεταβοφμε ςτον Πόρο –ζνα πολφ γνωςτό για τθν παραδοςιακι πόλθ του νθςί- όπου κα περιπλανθκοφμε ςτα ενδιαωζροντα
μονοπάτια του που οδθγοφν ςε τοποκεςίεσ απόμερεσ αλλά γοθτευτικζσ, όπωσ ο ωάροσ Ντάνα και το ακρωτιρι Κοκορζλλι.


υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γεϊργιοσ, τθλ.: 6937328781

9/8/2020 Νζδα
Ο Ορειβατικόσ φλλογοσ Καλαμάτασ πραγματοποιεί ποταμοδιάςχιςθ ςτο ωαράγγι τθσ Νζδασ που αποτελεί μια απαράμμιλθσ
ωυςικισ ομορωιάσ γωνιά τθσ Μεςςθνιακισ ωφςθσ.


Κολυμβθτικζσ γνϊςεισ απαραίτθτεσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτζσ: Εξθνταβελϊνθσ Γιϊργοσ

2
6 +/-

16/8/2020 Στενωςιά & Ρολυλίμνιο
Εφκολθ πεηοπορία ςε μια νζα διανοιγμζνθ διαδρομι ςτθ Μεςςθνία. Πρόκειται για το ωαράγγι τθσ τενωςιάσ, ζνα πανζμορωο
τοπίο με μικροφσ καταρράκτεσ και λιμνοφλεσ που καταλιγει ςτον γνωςτό καταρράκτθ «Καλάμαρθ» τθσ Πυλίασ. Θα
ακολουκιςει και δεφτερθ διαδρομι ςτο μαγικό Πολυλίμνιο.


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Καλογερόπουλοσ Βαλάντθσ, τθλ.: 6944311466

1
3 +/-

23/8/2020 Φαράγγι Τζπενθσ
Εφκολθ πεηοπορία με ιδιαίτερο ενδιαωζρον ςτο ωαράγγι Σζπενθσ (ι τεπζνιτςασ) –για πρϊτθ ωορά από το ςφλλογό μασανάμεςα ςε πυκνι βλάςτθςθ, δζνδρα, πολφμορωουσ ςχθματιςμοφσ βράχων και εντυπωςιακά ςτενζματα που κα ςασ
ενκουςιάςει.

1-2



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

5-6

29-30/8/2020 Ταΰγετοσ (Ρροφιτθσ Ηλίασ 2.407μ.)
Μία απολαυςτικι νυχτερινι ανάβαςθ από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ ςτθν κορυωι του Σαχγζτου με τθν απαράμιλλθ κζα ςτον
Μεςςθνιακό και Λακωνικό Κόλπο.

2+
6 +/-



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Αλοίμονοσ Μανϊλθσ, τθλ.: 6944574797

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ
6/9/2020 Λεωνίδιο
Μια ςυναρπαςτικι απόδραςθ ςτο Λεωνίδιο όπου κα πεηοπορίςουμε ς’ ζνα πανζμορωο μονοπάτι ςτουσ πρόποδεσ του
επιβλθτικοφ Πάρνωνα, ανακαλφπτοντασ τισ αυκεντικζσ ομορωιζσ τθσ περιοχισ.


υντονιςτισ: τεωανοφρθσ Γεϊργιοσ, τθλ.: 6937328781

11-13/9/2020 Γκιώνα (Τραγονόροσ 2.456μ.) - Μονοπάτι Μπζκου
Μία πολφ απαιτθτικι ανάβαςθ από το χωριό υκιά ςτθν κορυωογραμμι τθσ Γκιϊνασ. Πρόκειται για το μονοπάτι του
«Μπζκου», μια νζα πεηοπορικι διαδρομι που ελίςςεται με εντυπωςιακό τρόπο ςτα απότομα μπλοκ βράχων που βρίςκονται
ςτισ δυτικζσ πλαγιζσ τθσ Γκιϊνασ πάνω από τον Μόρνο.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Γιαννακόπουλοσ Ηλίασ

3+
10 +/-

20/9/2020 Χρυςορόaσ ποταμόσ ι «Ξερίλασ».
Ζνα με το Εξϊχωρι μζςω του ωαραγγιοφ του Βυροφ.


υντονιςτισ: κοφρασ Γιϊργοσ, τθλ.: 2

27/9/2020 Επικοφριοσ Απόλλωνασ
Μζςω του δικτφου μονοπατιϊν ApolloTrails κα πεηοποριςουμε προσ το αριςτοφργθμα του Ικτίνου, το Ναό του Επικοφρειου
Απόλλωνα.



Ενδείκνυται για αρχάριουσ
υντονιςτισ: Κωνςταντόπουλοσ Κϊςτασ, τθλ.: 6942233010

ΟΚΣΩΒΡΙΟ
3-4/10/2020 Γιορτι Καρυδιοφ και Μελιοφ ςτο οεινό / οεινό - Βυτίνα
Θα λάβουμε μζροσ ςτθν ετιςια γιορτι καρυδιοφ και μελιοφ που διοργανϊνει ο εξωραϊςτικόσ και πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ
Ροεινοφ «Ο ΠΑΝ». Κατόπιν, τθν επόμενθ θμζρα κα πεηοποριςουμε ςτθν πολφ όμορωθ διαδρομι Ροεινό-Βυτίνα.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Κότςθ Δζςποινα, τθλ.: 6947850611

1
4 +/-

9-11/10/2020 Χτζνια Χελμοφ
Σα «Χτζνια Χζλμου» είναι θ νότια κορυωογραμμι του Χελμοφ και αποτελεί μία από τισ μεγάλεσ αλπικζσ διαςχίςεισ των βουνϊν
μασ. Μεγάλο ανάπτυγμα, αρκετά αναρριχθτικά περάςματα, ςτενζσ εκτεκειμζνεσ κόψεισ, εντυπωςιακι κζα. Μια πραγματικι
πρόκλθςθ για τον απαιτθτικό ορειβάτθ.




Περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν
υντονιςτισ: Γιαννακόπουλοσ Ηλίασ

18/10/2020 Ρολιανι - Κουταλά


Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Αλοίμονοσ Μανϊλθσ, τθλ.: 6944574797

1
4 +/-

24-25/10/2020 Κακαριςμόσ – Σθματοδότθςθ Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

ΝΟΕΜΒΡΙΟ
31/10/-1/11-2020 Άρνα Λακωνίασ / 17θ Γιορτι Κάςτανου
θ

υμμετοχι ςτθ 17 Γιορτι του Κάςτανου ςτθν Άρνα μία από τισ πιο ξεχωριςτζσ υπαίκριεσ γιορτζσ τθσ Λακωνίασ. Θα
ακολουκιςει μία εφκολθ και ευχάριςτθ πεηοπορία για όλουσ.


υντονιςτισ: Φφκιρθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6977716580

7-8/11/2020 Αργολιδοαρκαδικά Πρθ (διάςχιςθ)
Μία απαιτθτικι αλλά ςυνάμα ςυναρπαςτικι απόδραςθ ςτα Αργολιδοαρκαδικά Όρθ (Ολίγυρτοσ, κιάκισ, Σραχφ και Λφρκειο)
που βρίςκονται γφρω από τθ λίμνθ τυμωαλία και που οριοκετοφν τουσ νομοφσ Κορινκίασ, Αργολίδασ και Αρκαδίασ.
 υντονιςτζσ: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723 & τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

14-15/11/2020 Κακαριςμόσ – Σθματοδότθςθ Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

22/11/2020 Μανιταροβόλτα ςτον βόρειο Ταΰγετο
Μία ξεχωριςτι εξόρμθςθ ςτον βόρειο Σαψγετο, με ςκοπό πζρα από τθν πεηοπορία-ορειβαςία και ζνα οδοιπορικό ςτο
καυμαςτό «Κόςμο των Μανιταριϊν».



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:

1-2
4 +/-

υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

29/11/2020 Ράρνθκα
Μία ακόμα ευχάριςτθ διαδρομι μζςα από το πλοφςιο πεηοπορικό δίκτυο του υπζροχου Εκνικοφ Δρυμοφ τθσ Πάρνθκασ.


υντονιςτισ: Koυραμπάσ Γιάννθσ, τθλ.: 6972719232

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
6/12/2019

Μαγγανιακό - Ανδρομονάςτθρο

Με αωετθρία το χωριό Μαγγανιακό κα πεηοποριςουμε ςε μία πανζμορωθ διαδρομι ςε μονοπάτι μζςα από δάςοσ με
κουμαριζσ..

1



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



υντονιςτισ: Δθμόπουλοσ Κϊςτασ, τθλ.: 6973226924

5-6

13/12/2019


Δυτικόσ Ταΰγετοσ

υντονιςτισ: Φφκιρθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6977716580

20/12/2019

Τετράηιο (1.389μ.)

Μία ανάβαςθ μζςω του παλιοφ μονοπατιοφ που ςυνζδεε τα χωριά τθσ Είρασ με αυτά τθσ Ανδανίασ. Από τα 1.389 μζτρα κα
μασ δοκεί θ ευκαιρία να απολαφςουμε τθν υπζροχθ κζα τθσ Μεςςθνίασ κακϊσ και τμιματοσ τθσ Ηλείασ και τθσ Αρκαδίασ.


υντονιςτισ: Δ.., τθλ.: 2721097733

