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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  
 

-30ης ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 
τον Αι-Γιώργη τον Μεθυστή στου Λαχανά,  

πάνω από το οροπέδιο Ασκύφου φακίων. 

Κορυφή Μέγα όρος, υψ. 1.181 μέτρα.  
-Δορηαζμός 80 τρόνων από ηην ίδρσζη ηοσ Δ.Ο.. Υανίων. 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ  11/09/2010 

17:00-18:00: Άθιξε - Καλυζόπιζμα ομάδυν ζηο Γυνί οποπεδίος Αζκύθος, ανάβαζε ζηο μι-                

                                κπό λεκανοπέδιο ηος Λασανά, ςτ. 1.050 μέηπα (ώπερ πεδοποπίαρ πεπίπος 1:30),         

                                ηακηοποίεζε ζηοςρ σώποςρ καηαζκήνυζερ, δελώζειρ ζςμμεηοσών και σοπή-   
                                γεζε αναμνεζηικών. 

          19:00: Σύνηομοι σαιπεηιζμοί ηυν οπγανυηών και ηυν εκπποζώπυν ηυν Σςλλόγυν.    

          19:30: Πποζθοπά θαγεηού και ποηού, 

                                ζε ζςνδιοπγάνυζε με ηεν Κοινυθελή Επισείπεζε Δήμος Σθακίυν. 
     

ΚΤΡΙΑΚΗ  12/09/2010 

08:00-08:30: Πποζθοπά ππυφνού ποθήμαηορ κ.λ.π.. 

          09:00: Ανάβαζε ζηεν κοπςθή Μέγα όπορ, ςτ. 1.181 μέηπα  

                                (ώπερ πεδοποπίαρ πεπίπος 1:30, μαδί με ηεν καηάβαζε ζηο λεκανοπέδιο ηος Λασανά).  

          13:00: Τέλορ διαδπομήρ, Ππόσειπο θαγεηό, Καηάβαζε ζηο Γυνί οποπεδίος Αζκύθος                 

                                   (ώπερ πεδοποπίαρ πεπίπος 1:00) – Πέπαρ εκδελώζευν 30ερ Π.Ο.Σ..     
 

 
 

* Σο ζσμβολικό κόζηος ζσμμεηοτής είναι 10 €.  
   (Η ζσμμεηοτή για παιδιά Γημοηικού και Γσμναζίοσ θα είναι 5 €.) 
    Η καηαβολή ηοσ ζηην Γραμμαηεία ηης εκδήλωζης, θα ζσνοδεύεηαι με καηάζηαζη ζσμμεηετόνηων.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

* Η ππόζβαζη ζηην πεπιοσή πποηείνοςμε να γίνει οδικώρ, από ηην διαδπομή Βπύζζερ Αποκο-

πώνος – οποπέδιο Αζκύθος Σθακίων – οικιζμόρ Γωνί Αζκύθος.  
   Οι Σύλλογοι πος θα κινηθούν με ιδιωηικά μέζα (αςηοκίνηηα), θα ηα αθήζοςν ζηην δεξιά πλες-
πά ηος δπόμος, λίγο ππιν ηον οικιζμό Γωνί ηος οποπεδίος Αζκύθος καηά ηην διάπκεια ηηρ εκδή-
λωζηρ. Η μικρή πλαηεία ηου οικιζμού Γωνί είναι ζημανηικό να μείνει ελεύθερη για ηην υποδοχή και για ηην αναζηροθή ηων λεωθορείων.   

   Ο Σύλλογορ μαρ θα μεπιμνήζει με δικά ηος μεηαθοπικά μέζα, να μεηαθέπει ηα ζακίδια ηων 
ζςμμεηεσόνηων ζηον σώπο καηαζκήνωζηρ. Η ππόζβαζη ζηο σώπο καηαζκήνωζηρ επιηπέπεηαι 
μόνο ζηα αςηοκίνηηα ςποζηήπιξηρ ηηρ διοπγάνωζηρ.      
 

* Στουσ φίλουσ ορειβάτεσ από την υπόλοιπη Ελλάδα, που επιθυμοφν να ςυμμετάςχουν, και δεν θα ζχουν δικό 

τουσ μεταφορικό μζςο, κάνουμε γνωςτό ότι από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Χανίων, το Σάββατο 11/09 το μεςημζρι, 
ςτισ 14:30 θα αναχωρήςουν λεωφορεία που θα τουσ μεταφζρουν μζχρι το οροπζδιο Αςκφφου Σφακίων, τα οποία 
θα επιςτρζψουν τη Κυριακή 12/09 το απόγευμα, μετά το πζρασ τησ εκδήλωςησ, με ςτάςη ςτο λιμάνι τησ Σοφδασ, 
για να προλάβουν οι ςυμμετζχοντεσ την αναχϊρηςη του πλοίου.                          
 

 ΠΑΡΑΗΑΘΟΤΙΓ ΟΠΩ ΓΚΕΙΓΡΩΓΣΓ ΣΑ ΙΓΘΕ Α ΠΟΤ ΘΑ ΤΙΙΓΣΑΥΟΤΚ ΚΑ ΦΓΡΟΤΚ ΙΑΔΖ 

ΣΟΤ ΣΑ ΑΣΟΙΖΗΑ ΣΟΤ ΗΓΤΕ (ΗΑΡΑΒΑΚΑ & ΠΟΣΕΡΖ) ΓΖΑ ΣΟ ΦΑΓΕΣΟ ΗΑΖ ΣΟ ΠΟΣΟ, ΗΑΘΩ 

ΗΑΖ ΑΣΟΙΖΗΑ ΓΦΟΔΖΑ ΔΖΑΚΤΗΣΓΡΓΤΕ (ΑΚΣΖΗΕΚΑ & ΤΠΚΟΑΗΟ). 
              

Τπό ηην αιγίδα ηης   


