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Πρόγραμμα του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης, Σεπτέβριος-Δεκέμβριος 2022
Από το 1980... για το βουνό, το περιβάλλον, την άθληση !!

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2022
Μέλτη (Μισκίν Τεπέ)(970), νυχτερινή ανάβαση με πανσέληνο,
11, Κυ

διάρκεια 5Ω, μήκος διαδρομής 6 χλμ. Συνολική ανάβαση:770m. Βαθμός δυσκολίας:2',
(Δυνατότητα συμμετοχής αρχαρίων),
Υπεύθ. Τσάλης Λάζαρος: 6947511272.

20, Κυ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μέλτη (Μισκίν Τεπέ)(970) - Μαύρο Ίσωμα(1092), κυκλική,
από Χρύσα επιστροφή από Αχλάδα,
διάρκεια 7Ω, μήκος διαδρομής 15 χλμ. Συνολική ανάβαση:992m. Βαθμός δυσκολίας:2-3',
Υπεύθ. Ζαφειρούδης Σταμάτης: 6942683304.
Γκαμήλα Τύμφη, Από Μικρό Πάπιγκο, διανυκτέρευση στο Πάπιγκο ή στο καταφύγειο,

25, Σα-Kυ

διάρκεια 9Ω, Βαθμός δυσκολίας:3',
Υπεύθ. Χαραλαμπόγλου Ελενα: 6970488788.

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2022
Χαλέπι - Καστανωτό –Πασχαλιά, Διάσχιση, από Χαλέπι,
2 , Κυ

διάρκεια 6Ω, μήκος διαδρομής 15 χλμ. Συνολική ανάβαση:550m. Βαθμός δυσκολίας:2',
Υπεύθ. Τέτος Δημήτριος: 6936545658.
Κούλα(1606), από Ωραίο,

9 , Κυ

διάρκεια 7Ω, μήκος διαδρομής 16 χλμ. Συνολική ανάβαση:900m. Βαθμός δυσκολίας:2+',
Υπεύθ. Πεχλιβάνης Θανάσης: 6977665793.
Χαϊντού(1616), από Δασικό Χωριό Ερύμανθου,

16, Κυ

διάρκεια 3Ω, μήκος διαδρομής 7 χλμ. Συνολική ανάβαση:300m. Βαθμός δυσκολίας:1',
(Διαδρομή για παιδιά με τους γονείς τους & για αρχική επαφή με την ορεινή
πεζοπορία),
Υπεύθ. Ζιαγκλιαβός Γιώργος: 6937232853.
Καταρράκτης Αγ. Βαρβάρας., από Λειβαδίτη,

23, Κυ

διάρκεια 8Ω, μήκος διαδρομής 24 χλμ. Συνολική ανάβαση:1300m. Βαθμός δυσκολίας:3',
Υπεύθ. Ντούμας Παναγιώτης: 6977199811.

30, Πα-Κυ

α) Μονοπατι Καραγιάννη Γκιώνα ,
Υπεύθ. Χαραλαμπόγλου Ελενα: 6970488788.
β) Οrienteering - Χρήση χάρτη και πυξίδας, Τοπογραφία ( χρήση χάρτη – πυξίδας ) Αρχική
γνωριμία με το orienteering. Ο προσανατολισμός είναι το ‘’άθλημα’’ της πλοήγησης – που συχνά
διεξάγεται σε άγνωστο έδαφος, χρησιμοποιώντας χάρτη και πυξίδα. Είναι εύκολο να το μάθετε και
ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ασκήσετε σώμα και μυαλό, καθώς απολαμβάνεται την ύπαιθρο.

Σε χώρο και ακριβή ώρα που θα προσδιοριστεί απο τον υπεύθυνο ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες,
(οι αρχάριοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι),
Υπεύθ. Τέτος Δημήτριος: 6936545658.

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2022
6 , Κυ

Κορυφογραμμή των ζωναριών Αιώρας-Σιρόκου Μαυρίνα 586 μ & Τσούκα 560 μ &, διάσχιση
κορυφογραμμή, από Αιώρα-Γέφυρα 4ου χλμ κορυφογραμμή – Άλμα προς ανατολικά Σιρόκου,
διάρκεια 6Ω, μήκος διαδρομής 14 χλμ. Συνολική ανάβαση:790m. Βαθμός δυσκολίας:2',
Υπεύθ. Καλογιαννίδης Δημήτρης: 6976266393.
Οχυρά Νέστου(490), από Παράδεισο, η άλλη πλευρά του Νέστου,

13, Κυ

διάρκεια 4Ω, μήκος διαδρομής 14 χλμ. Συνολική ανάβαση:800m. Βαθμός δυσκολίας:1',
Υπεύθ. Ιωαννίδης Αστέριος: 6980387688.
Αυγό (στο Παγγαίο)(1835), από Μεσορόπη και Βοσκόβρυση,

18, Κυ

διάρκεια 9Ω, μήκος διαδρομής 15 χλμ. Συνολική ανάβαση:1650m. Βαθμός δυσκολίας:3',
Υπεύθ. Τέτος Δημήτριος: 6936545658.
Δέλτα Έβρου & Δάσος Δαδιάς, πεζοπορία στο παρατηρητήριο και στην κορυφή Γκύμπραινα,

27, Κυ

διάρκεια 6Ω, μήκος διαδρομής 6-16 χλμ. Συνολική ανάβαση:200 -700m. Βαθμός δυσκολίας:1-2',
(Διαμονή σε ξενώνα στη Δαδιά),
Υπεύθ. Καραογλάνη Μαρία: 6972661917.

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2022
Σταύρος Τσακίρης (Αυγό)-Μακάριο-Καζίνο(665) , κυκλική διαδρομή, από Καζίνο,
4 , Κυ

διάρκεια 4Ω, μήκος διαδρομής 8 χλμ. Συνολική ανάβαση:750m. Βαθμός δυσκολίας:1', (απόκρυμνα
σημεία),
Υπεύθ. Αγγελόπουλος Βασίλης: 6970804100.
Όρη Λεκάνης: Τσαλ Νταγ, κυκλική διαδρομή, από Πολύνερο,

11, Κυ

διάρκεια 7Ω, μήκος διαδρομής 21 χλμ. Συνολική ανάβαση:'1070 (Υ.Δ.)m. Βαθμός δυσκολίας:3',
Υπεύθ. Ντούμας Παναγιώτης: 6977199811.
Χειμερινό; Τσαλ,
Υπεύθ. Ζαρδαλίδης Γιώργος: 6934785921.

18, Κυ

Γράμμος, Χειμερινή διαδρομή από χωριό Πληκάτι, μήκος διαδρομής 11,5 χλμ.
Βαθμός δυσκολίας:5', (διαμονή στον ξενώνα “Αγριολούλουδο”),
Υπεύθ. Χαραλαμπόγλου Ελενα: 6970488788.

Ενιαίο Σύστημα Καθορισμού του Συνολικού Βαθμού Δυσκολίας Διαδρομών

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η
πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
Οι διαδρομές από το βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείτε η γνώση της χρήσης πιολέ-κραμπόν και γνώση του χειμερινού βουνού.
Οι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την
ομοιογένεια της ομάδας.
Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από την διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο κατά
περίπτωση ατομικό εξοπλισμό και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης, για δική τους ασφάλεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ) όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή
κλίσεις χιονιού/πάγου από 40 μοίρες και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το
ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.

Για δηλώσεις συμμετοχής στις αναβάσεις χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα των εκάστοτε αρχηγών.
Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα θα ανακοινώνονται στο site του Συλλόγου στη διεύθυνση www.eosx.gr όπως επίσης και διάφορες
εκδηλώσεις - προβολές slides από προηγούμενες αναβάσεις.
Η συμμετοχή στις εκδρομές - αναβάσεις είναι ανοιχτή σε όλους ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Συλλόγου.
Οι αρχηγοί μπορούν να τροποποιήσουν την εκτέλεση του προγράμματος λόγω δυσκολιών ή για διάφορους άλλους λόγους.
Οι ώρες πορείας που αναγράφονται στο πρόγραμμα είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από την
ομοιογένεια της ομάδας.
Οι συμμετέχοντες φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει μέρος ή όλη την πορεία της
ανάβασης ή αποχωριστεί για κάποιο διάστημα από τους υπόλοιπους, οφείλει να το αναφέρει και να πάρει την άδεια από τον αρχηγό. Σε
ενάντια περίπτωση καμία ευθύνη δεν έχουν οι αρχηγοί και γενικά ο Σύλλογος για κάθε ταλαιπωρία ή ατύχημα του.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορικές-ορειβατικές δραστηριότητες του Συλόγου αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις εξής προϋποθέσεις
συμμετοχής στις δραστηριότητες: Για τη συμμετοχή τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι ενήλικες και υγιείς, να γνωρίζουν τις
απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των εγχειρημάτων στα οποία θα συμμετάσχουν και να αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη για την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών και για την ασφάλειά τους, αποδεχόμενοι τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή τους σε αυτές.
Δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, την εμπειρία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκάστοτε
διαδρομή που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν, καθώς επίσης έχουν την ευθύνη για την ενημέρωσή τους για τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες, τον επικείμενο χρόνο διεξαγωγής της διαδρομής-ανάβασης. Τέλος, η συμμετοχή τους προϋποθέτει παραίτηση από κάθε
απαίτησή τους, τόσο κατά του συλλόγου όσο και κατά του εκάστοτε συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία θα συμμετάσχουν, σε
περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στους ίδιους.
- Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις δράσεις του ΕΟΣ Ξάνθης είναι η εγγραφή σας στο Σύλλογο (ή σε σύλλογο που υπαγεται στην
ΕΟΟΑ)
Δεν ξεχνάμε ότι στα βουνά ανεβαίνουμε για την άσκηση και την ευχαρίστησή μας, οπότε δεν ξεπερνάμε τις δυνάμεις μας και πάντα να
θυμόμαστε: «Ανεβαίνουμε στο βουνό και με το μυαλό, όχι μόνο με τα πόδια»
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