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Φιώρηλα 7/6/2017
Προς: σιιόγοσς κέιε ηες ΔΟΟΑ θαη θίιοσς/ες ηες Ορεηβαζίας
Θέκα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗΝ 77ε ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΡΔΙΒΑΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
Ο .Δ.Ο Φιώξηλαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ 77ε Παλειιήληα Οξεηβαηηθή πλάληεζε (Π.Ο.) ε νπνία
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15 θαη 16 Ινπιίνπ 2017 ζην όξνο Βόξαο ζηε ζέζε θαηαθύγην
«Σνύξθνπ» ζε πςόκεηξν 1150κ.
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ
Α. Μέτρη δηαζηαύρωζε Μειίηες:
1. Από ηελ εζληθή νδό Δ65 (Από Πηνιεκαΐδα πξνο Φιώξηλα): πλαληώληαο ηνλ Δ02 πνπ
έξρεηαη από Έδεζζα (κεηά ηνλ θόκβν ηνπ Φηιώηα) ζπλερίδεηε πξνο Φιώξηλα. Καηεθνξίδνληαο
πξνο ηελ δηαζηαύξσζε όπνπ ππάξρεη θπιαζζόκελε ηζόπεδε δηάβαζε ηνπ ΟΔ ζηξίβεηε
ακέζσο κεηά αξηζηεξά πξνο Φιώξηλα θαη ζπλερίδεηε γηα 9,5 ρικ (κέλνληαο πάληα ζηνλ ίδην
δξόκν) κέρξη ηελ δηαζηαύξσζε γηα Μειίηε, Αριάδα θαη θνπό.
2. Από ηελ Δζληθή νδό Καζηνξηάο-Φιώξηλαο κέζσ Βίγιαο Πηζνδεξίνπ: Γηαζρίζηε θαηά κήθνο
ηελ πόιε κέρξη ηνλ θύθιν όπνπ ππάξρνπλ πηλαθίδεο γηα Θεζζαινλίθε θαη ζπλερίζηε ζε απηό
ηνλ δξόκν. Φηάλνληαο ζηνλ θόκβν ηνπ θάζεηνπ άμνλα ηεο Δγλαηίαο ζπλερίζηε ζηνλ παιηό
δξόκν πξνο Μειίηε (Δ86) γηα 8 ρικ κέρξη ηελ δηαζηαύξσζε γηα Μειίηε, Αριάδα θαη θνπό.
Β. Από δηαζηαύρωζε Μειίηες: πλερίζηε γηα 12,5 ρικ κέρξη ην ρσξηό θνπόο. ε απηή ηε
δηαδξνκή κπνξείηε λα πεξάζεηε είηε κέζα από ηηο θνηλόηεηεο Μειίηεο θαη Αριάδαο είηε από ηνπο
πεξηθεξεηαθνύο ηνπο (αλ έρεηε κεγάιν ιεσθνξείν πξνηηκήζηε ηνπο πεξηθεξεηαθνύο). ηα δεμηά
ζαο ζα δείηε ηνλ Α.Η. Μειίηεο θαη θνληά ζηελ Αριάδα ζα δείηε ηα νξπρεία ιηγλίηε. πλερίζηε
γηα θνπό όπνπ ζα ππάξρεη ε πξώηε νκάδα ππνδνρήο θαη είλαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ θαη
ζηάζκεπζεο γηα ηα κεγάια ιεσθνξεία θαζώο αθνινπζνύλ 7.5 ρικ ρσκαηόδξνκνπ (πνιύ θαιήο
πνηόηεηαο). Γηα ηηο νκάδεο νξεηβαηώλ πνπ ζα έξζνπλ κε κεγάια ιεσθνξεία ππάξρεη πξόβιεςε γηα
ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ρώξν ηεο θαηαζθήλσζεο κε κηθξόηεξα νρήκαηα.
Καη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο (Α+Β) ζα ππάξρεη ζήκαλζε γηα ηελ επθνιόηεξε κεηάβαζή
ζαο ζηνλ ρώξν ηεο Π.Ο..

Γηα νξεηβάηεο πνπ ζα θηλεζνύλ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ππάξρεη έθπησζε 25% ζηα
εηζηηήξηα ηνπ ΚΣΔΛ πξνο/από Φιώξηλα γηα ηηο εκέξεο ηηο 77εο ΠΟ κε επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο
ηεο ΔΟΟΑ. ε απηή ηελ πεξίπησζε παξαθαιείζζε λα έξζεηε ζε επηθνηλσλία καδί καο γηα λα
θαλνληζηεί ε κεηάβαζε ζαο από ηελ Φιώξηλα ζηνλ ρώξν ηεο ΠΟ.
ΠΡΟΔΛΔΤΗ – ΓΙΑΝΤΚΣΈΡΔΤΗ
Η πξνζέιεπζε ησλ νξεηβαηώλ ζηνλ ρώξν ηεο θαηαζθήλσζεο ζα γίλεη από ην κεζεκέξη κέρξη
αξγά ην απόγεπκα ηνπ αββάηνπ. ηολ τώρο ηες θαηαζθήλωζες δελ ζα επηηρέπεηαη ε είζοδος
ασηοθηλήηωλ επηζθεπηώλ. Τπάξρνπλ δπν ζεκεία θαηαζθήλσζεο, ηα Κ1 θαη Κ2. Σν Κ1 είλαη
αθξηβώο ζην θαηαθύγην ηνπ «Σνύξθνπ» θαη ην Κ2 είλαη 300κ λσξίηεξα, ζηελ είζνδν πξνο ην
θαηαθύγην θαη αθξηβώο ζην θνληηλόηεξν ζεκείν παξθαξίζκαηνο. Σν παξθάξηζκα ησλ Ι.Υ θαη κίλη
ιεσθνξείσλ ζα γίλεη ζηνλ δξόκν αξρίδνληαο από 400κ πξηλ έσο 400κ κεηά ηελ ζηξνθή είζνδνπ
πξνο ην θαηαθύγην.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 77ες ΠΟ
άββαηο 15 Ιοσιίοσ
14:00-19:00 Άθημε, ζηήζηκν ζθελώλ, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ Γξακκαηεία ηεο ΠΟ.
19:00-20:00 Τπνδνρή, νκηιίεο θαη ραηξεηηζκνί ζπιιόγσλ, αληαιιαγή αλακλεζηηθώλ.
20:00-21:00 Γείπλν (νξεηβαηηθή θαζνιάδα, ζαιάηεο θαη θξαζί). Δπίζεο ζα ππάξρνπλ ςεηά ηεο
ώξαο κε ειάρηζην θόζηνο θαη δπλαηόηεηα ρξήζεο ζράξαο θαζώο απαγνξεύεηαη ην
άλακκα θσηηάο ζηνπο ρώξνπο ηεο ΠΟ. Παξαθαιείζζε λα έρεηε καδί ζαο
νξεηβαηηθά ζθεύε (θαξαβάλα θαη καραηξνπήξνπλα) γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο
πιαζηηθώλ.
21:00-24:00 Παξαδνζηαθέο ρνξεπηηθέο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα έληερλν θαη ιατθό πξόγξακκα κε
δσληαλή κνπζηθή.
Κσρηαθή 16 Ιοσιίοσ
07:00 – 08:00 Πξσηλό
08:00 – 14:00 Θα γίλνπλ δύν δηαδξνκέο νξεηλήο πεδνπνξίαο ζην όξνο Βόξαο:
1ε Γηαδξνκή: Καηαθύγην «Σνύξθνπ»-Πεγή (1500κ) -Πηπεξίηζα (1999κ) (θίηξηλν θαη θόθθηλν
κνλνπάηη). Δίλαη 5ρικ πξνο ηελ θνξπθή θαη άιια ηόζα γηα ηελ επηζηξνθή. Από ηελ θνξπθή
θαη θαηά ηελ αλάβαζε ππάξρεη θαηαπιεθηηθή ζέα ζηελ θνηιάδα ηεο Πειαγνλίαο.
2ε Γηαδξνκή: Καηαθύγην «Σνύξθνπ»-Πεγή (1500κ) (θίηξηλν κνλνπάηη). Δίλαη 2ρικ πξνο ηελ
πεγή θαη 3ρικ επηζηξνθή θάλνληαο θύθιν θαη μαλαζπλαληώληαο ην κνλνπάηη ζηα 1.3ρικ πξηλ
ην θαηαθύγην. Η επηζηξνθή ηεο 2εο δηαδξνκήο παξέρεη εληππσζηαθή ζέα ζηηο δύν ηερλεηέο
ιίκλεο ηεο ΓΔΗ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο πξώηεο
δηαδξνκήο.

Με ηελ επηζηξνθή ζην θαηαθύγην γηα ηνπο νξεηβάηεο πνπ αθίρζεζαλ κε ιεσθνξείν ζηνλ θνπό
ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα πεδνπνξηθήο θαηάβαζεο 3.3 ρικ πξνο ην ρσξηό ή κεηαθνξά ηνπο κε
νρήκαηα.
ην θαηαθύγην ππάξρεη ηξερνύκελν λεξό.
Σηο δηαδξνκέο θαη άιιν πιεξνθνξηαθό πιηθό κπνξείηε λα ηηο βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΦ:
www.seof.gr
Παξαθαινύκε όζνη ζύιινγνη ελδηαθέξνληαη λα παξαβξεζνύλ ζηελ 77ε Π.Ο. λα καο
ελεκεξώζνπλ έγθαηξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ηνλ αξηζκό ησλ νξεηβαηώλ θαη ηνλ ηξόπν
κεηάβαζεο ηνπο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 7 Ινπιίνπ 2017 ζην email: seof2918@yahoo.gr ή
ηειεθσληθά.
Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες επηθοηλωλήζηε καδί κας ζηα παραθάηω ηειέθωλα:
Σζηώηας Ιωάλλες, θηλ. 693 8947 959, Πρόεδρος ΔΟΦ
Όροβας Υρήζηος, θηλ. 693 2917 489, Γ.Γρακκαηέας ΔΟΦ

Γηα ην Γ.
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Σζηώηαο Ισάλλεο

Όξνβαο Υξήζηνο

