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Αγαπητοί φίλοι ορειβάτες,  
είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ευθύνη που μας γεννά η ανάθεση από τα σωματεία της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), της διοργάνωσης της 72ης 
Π.Ο.Σ. στις 21 & 22 Ιουλίου 2012, στο Μαίναλο. 

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε την ορειβατική οικογένεια της Ελλάδας, στο 
ελατοσκέπαστο βουνό του Πάνα, το «Θαυμάσιον Όρος» του Παυσανία και του Αρκαδικού 
Ιδεώδους, ορμητήριο των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων του λαού μας. 

Στόχος μας, είναι η προώθηση της ορειβασίας, ως μία αθλητική, ψυχαγωγική και 
πολιτιστική δραστηριότητα, που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μέρος της κουλτούρας της 
νεολαίας μας. 

Όραμά μας είναι η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας των βουνών μας, 
τα ευαίσθητα οικοσυστήματα των οποίων, αποτελούν πολύτιμο πόρο ζωής, γνώσης και 
ευαισθητοποίησης για όλους. 

Με τις σκέψεις αυτές, σας περιμένουμε στο Μαίναλο και στην Αρκαδία, σε μια 
πραγματική γιορτή για την ορειβασία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 
 
Ο Δήμαρχος Τρίπολης    Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος. 

            του Ε.Ο.Σ. Τρίπολης   του Σ.Α.Ο.Ο 
 

 Ιωάννης Σμυρνιώτης     Νίκος Παναγιωτόπουλος   Νίκος Δέδες 
 

 
 

Οι Έλληνες ορειβάτες 
• Προωθούμε την ορειβασία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό 
• Αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος  
των βουνών μας  

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
12 το μεσημέρι. Έναρξη προσέλευσης στο χώρο της κατασκήνωσης στο 
        οροπέδιο της Οστρακίνας (1.540 μ.) 
 

Κύρια πεζοπορική διαδρομή ανάβασης προς την κατασκήνωση από  
Άνω Καρδαρά  (θέση πρώτη στροφή) 1.180μ., (ώρες πορείας 1.30’,  
κατηγορία Α) 

 
Δυνατότητα άλλων πεζοπορικών αναβάσεων προς την κατασκήνωση από τα  
επίσης σηματοδοτημένα μονοπάτια: 
α) από Βλαχέρνα 1.050μ.(ώρες πορείας 4, κατηγορία Α+) 
β) από Αλωνίσταινα 1.220μ. (ώρες πορείας 3, κατηγορία Α+) 
γ) από Βυτίνα 1.050μ. (ώρες πορείας 4, κατηγορία Α+) 
γ) από Λεβίδι 850μ. (ώρες πορείας 3.30’, κατηγορία Β) 

 
Υποδοχή στο χώρο της γραμματείας και παραλαβή πληροφοριακού υλικού 

 
6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.  Φαγητό  
7.30 μ.μ. – 9.00 μ.μ.  Εκδηλώσεις στο χώρο της Π.Ο.Σ.  
             (προβολές, ομιλίες, συζήτηση) 
9.μ.μ. – 11.30 μ.μ.     Ορειβατικό γλέντι  
12 τα μεσάνυχτα.      Σιωπητήριο. 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
6.00 π.μ. έως 7.30 π.μ. Εγερτήριο – πρωϊνό – φόρτωμα αποσκευών 
7.45 π.μ.  Έναρξη πορείας για την κορυφή Οστρακίνα 1.982 μ. (ώρες  
       πορείας 1.30’, κατηγορία Α).  
       Πανοραμική θέα σε όλη τη νότια Ελλάδα. 
9.15 π.μ  έως 10.30 π.μ. Χαιρετισμοί κορυφής από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο.Α.  

  και τους εκπροσώπους των σωματείων 
10.30 π.μ. Κάθοδος προς διασταύρωση καταφυγίου Ε.Ο.Σ. Τρίπολης «Παναγιώτης  

Αλεξόπουλος» (διάρκεια 45’) και στη συνέχεια στροφή δεξιά προς 
Λεβίδι (ώρες πορείας 2.30’ κατηγορία Α+). 

2.30 μ.μ. Αποχαιρετισμός στην Πλατεία Λεβιδίου.  
 
 

 
 



Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις: 
1. Η κατασκήνωση θα αναπτυχθεί στο οροπέδιο της Οστρακίνας 1.540 μ., στο χώρο 

των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου.  
2. Η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων προς το χώρο της Π.Ο.Σ. θα γίνεται από 

την κατεύθυνση του χωριού Καρδαράς (διασταύρωση Εθνικής Οδού Τρίπολης – 
Πύργου). 

3. Στο 5ο χλμ από αυτή τη διασταύρωση και λίγο μετά το χωριό άνω Καρδαράς 
(στη πρώτη στροφή), ξεκινάει το σηματοδοτημένο μονοπάτι που οδηγεί σε 1 ώρα 
και 30 λεπτά, μέσα από πυκνό ελατοδάσος, στο χώρο της Π.Ο.Σ. Το μονοπάτι αυτό 
αποτελεί την κύρια πεζοπορική προσέγγιση στην κατασκήνωση, όπου οι ορειβάτες 
θα παραλάβουν τις αποσκευές τους από τα ήδη σταθμευμένα οχήματά τους. 

4. Για όσους συλλόγους προγραμματίσουν να προσεγγίσουν την κατασκήνωση από 
άλλη κατεύθυνση με τα πόδια, υπάρχουν οι εναλλακτικές πεζοπορικές διαδρομές 
που αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

5. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αναγραφόμενοι στο 
πρόγραμμα χρόνοι των διαδρομών, ώστε όλοι οι ορειβάτες να φτάσουν εγκαίρως 
στο οροπέδιο (6 μ.μ. του Σαββάτου). 

6. Ασφαλώς αν κάποιοι σύλλογοι ή μεμονωμένες ορειβατικές παρέες επιθυμούν να 
έλθουν στην Αρκαδία και το Μαίναλο κάποιες μέρες νωρίτερα ή και να 
παραμείνουν μετά την Π.Ο.Σ., μπορούν να επισκεφτούν ενδιαφέροντα χωριά και 
μνημεία και να πραγματοποιήσουν και άλλες πορείες και δραστηριότητες στο 
Μαίναλο και στους ποταμούς Λούσιο και Μυλάοντα. 

7. Για τον λόγο αυτό επισυνάπτουμε ενημερωτικό υλικό, σχετικό χάρτη 
μονοπατιών καθώς επίσης και κατάσταση με τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης 
περιοχής. 

8. Για την όσο το δυνατόν λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση του οροπεδίου της 
Οστρακίνας, θα υπάρχουν δωρεάν λεωφορεία που το απόγευμα του Σαββάτου και 
το πρωϊ της Κυριακής θα μεταφέρουν επισκέπτες και ορειβάτες από την κεντρική 
Πλατεία Αγ. Βασιλείου της Τρίπολης προς τον χώρο της Π.Ο.Σ. 

9. Επίσης το μεσημέρι της Κυριακής (περίπου 2.30 μ.μ.), μετά το τέλος της πορείας 
(Οστρακίνα – Λεβίδι), θα υπάρχει διαθέσιμο λεωφορείο για να μεταφέρει τους 
ορειβάτες-οδηγούς των Ι.Χ. αυτοκινήτων, από την Πλατεία Λεβίδιου πίσω στην 
κατασκήνωση για να παραλάβουν τα οχήματα τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους 
ορειβάτες που θα επιστρέψουν στην Τρίπολη. 

10. Μπορείτε να συνεισφέρετε στο διάλογο για την προστασία και τη διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος των βουνών μας (σύμφωνα και με το πρόταγμα της 72ης 
Π.Ο.Σ. του Μαινάλου), αποστέλλοντας έγκαιρα τις σκέψεις και τις προτάσεις σας 
στους διοργανωτές συλλόγους (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή).  

Ασφαλώς θα έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε συνοπτικά τις σκέψεις 
αυτές στην εκδήλωση του Σαββάτου. 

11. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, όσο το δυνατόν ενωρίτερα (κατά 
προτίμηση μέχρι την Πέμπτη 12-7-2012), για τον πιθανό αριθμό των ορειβατών 
των συλλόγων σας που θα συμμετάσχουν στην 72η Π.Ο.Σ.  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

Μ.Τ.Β. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
 
Θάνα 17,  
Τρίπολη, Τ.Κ. 221 00 
Τηλ. 6974361168 – 6976341920 
Website: www.mtbarcadias.gr  
E-mail: press@mtbarcadias.gr 

Σ.Α.Ο.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
 
Μητροπολίτου Δανιήλ 2Γ 
Τρίπολη, Τ.Κ. 221 00 
Τηλ. 2710234980 (βραδινές ώρες) 
Fax. 2710221799 
Website: www.saoo.gr  
Mail: saoo@otenet.gr 

Ε.Ο.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Λαγοπάτη 43,  
Τρίπολη, Τ.Κ. 221 00 
Τηλ. 2710232243 (βραδινές ώρες) 
Φάξ 2710221344  
Website: www.eostripolis.gr  
E-mail: info@eostripolis.gr 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Λαγοπάτη 45,  
Τρίπολη, Τ.Κ. 221 00 
Website: www.tripolis.gr  
Website: www.traveltripolis.gr 
 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
 
Δημητσάνα,  
Τ.Κ. 220 07 
Τηλ. 2795 360330 
Website: www.gortynia.gov.gr  
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