
                                
               ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΝΟΥ ΔΙΒΡΗΣ 

 
                                          ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ  
                        ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
                                                           ΔΙΒΡΗΣ 

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση εγκαινίων των 
πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών της Δίβρης του Δήμου Λαμίας. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία και ποδηλατικός γύρος. Τη διοργάνωση έχει 
αναλάβει το γραφείο εναλλακτικού τουρισμού Nature In Action (www.natureinaction.gr) με 
υπεύθυνο τον κ. Πρατίλα Λουκά (Βοηθός Εκπαιδευτής Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α) . Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για παιδιά και νέους.  

Το έργο της σήμανσης των μονοπατιών και των ποδηλατικών διαδρομών 
πραγματοποιήθηκε 2008. Είχε προηγηθεί σχετική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Λαμίας (σύμβουλος έργου Πρατίλας Λουκάς). Η μελέτη υποβλήθηκε μέσο της Αναπτυξιακής 
Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) και χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ΚΠΣ. 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
08:00  Εκκίνηση 1ης Πεζοπορίας. Από την Αγ. Παρασκευή (Ταράτσα) Λαμίας προς τη Δίβρη 
μέσω  Μονής Αγ. Νικολάου. 
10:00  Εγκαίνια (Αγιασμός) στη θέση «Αλώνια» του χωριού. 
10:30  Εκκίνηση Ποδηλατικού Γύρου. Δίβρη -  Παλαιοχώρι – Δίβρη (κυκλική διαδρομή). 
10:30  Εκκίνηση Μικρής Πεζοπορίας. Δίβρη - Μονής Αγ. Νικολάου – Δίβρη. 
11:00  Εκκίνηση  2ης Πεζοπορίας. Δίβρη – Μονή Αγ. Νικολάου – Αγ. Παρασκευή (Ταράτσα) 
Λαμίας.  
11:00  Εκκίνηση  1ου μέρους ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους (Τοξοβολία, 
τσουβαλοδρομίες, σαρανταποδαρούσα, στίβος περιπέτειας). 
13:30  Μπουφές στη θέση «Πλατάνια». 
15:30  Εκκίνηση  2ου μέρους ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους 
(Δεντροαναρρίχηση,  Κυνήγι χαμένου θησαυρού). 
19:00  Πέρας εκδηλώσεων – Απονομή αναμνηστικών.  
 

Η τελετή των εγκαινίων θα λάβει χώρα στη θέση «Αλώνια», στην είσοδο του χωριού. Εκεί 
θα δοθεί η εκκίνηση της Μικρής Πεζοπορίας και του Ποδηλατικού Γύρου. Επίσης στην ίδια θέση 
θα πραγματοποιηθεί το 1ο μέρος των δραστηριοτήτων για παιδιά. Στη συνέχεια η εκδήλωση θα 
μεταφερθεί στη θέση «Πλατάνια» του χωριού, όπου θα τερματίσουν οι ποδηλάτες και πεζοπόροι. 
Μετά από ένα σύντομο διάλλειμα με μπουφέ θα ακολουθήσει το 2ο μέρος των δραστηριοτήτων 
και η εκδηλώσεις θα κλείσουν με την απονομή των αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής.  

http://www.natureinaction.gr/�


Αναλυτικές πληροφορίες 1ης Πεζοπορικής διαδρομής 
Βουνό: Όθρυς 
Διαδρομή: Λαμία – Σκράπα – Μονή Αγ. Νικολάου - Δίβρη 
Εκκίνηση: Εθνική Οδός Λαμίας – Δομοκού 5ο χλμ. Θέση Αγ. Παρασκευή (Ταράτσα). 
Τερματισμός: Θέση «Αλώνια» χωριού Δίβρης 
Υψόμετρο εκκίνησης: 173μ. 
Υψόμετρο τερματισμού:790μ. 
Υψομετρικές διαφορές: +718μ. / -101μ.: 
Μήκος: 10,25χλμ. 
Ώρες: 3 
Χάρτης: 

 
 
Αναλυτικές πληροφορίες 2ης Πεζοπορικής διαδρομής 
Αντίστροφη πορεία από την 1η .   
Βουνό: Όθρυς 
Διαδρομή: Δίβρη - Μονή Αγ. Νικολάου – Σκράπα - Λαμία 
Εκκίνηση: Θέση «Αλώνια» χωριού Δίβρης 
Τερματισμός: Εθνική Οδός Λαμίας – Δομοκού 5ο χλμ. Θέση Αγ. Παρασκευή (Ταράτσα). 
Υψόμετρο εκκίνησης: 790μ. 
Υψόμετρο τερματισμού:173μ. 
Υψομετρικές διαφορές: +101μ. / -718μ.: 
Μήκος: 10,25χλμ. 
Ώρες: 2 
 
 
 
 



Αναλυτικές πληροφορίες Ποδηλατικής διαδρομής 
Βουνό: Όθρυς 
Διαδρομή: Κυκλική διαδρομή που ξεκινά από τη Δίβρη περνά κοντά στην ακρόπολη Πρας και 
περνώντας μέσα από το χωριό Παλαιοχώρι οδηγεί στη Δίβρη.  
Εκκίνηση: Θέση «Αλώνια» χωριού Δίβρης 
Τερματισμός: Θέση «Πλατάνια» χωριού Δίβρης. 
Υψόμετρο εκκίνησης: 770μ. 
Υψόμετρο τερματισμού:880μ. 
Υψομετρικές διαφορές: +422μ. / -312μ.: 
Μήκος: 19,39χλμ. 
Χάρτης: 

 
Για την 1η και τη 2η πεζοπορική διαδρομή θα υπάρχει συνοδός βουνού και αντίστοιχα 
συνοδός για τον ποδηλατικό γύρο από το γραφείο Nature In Action. Για όσους επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε πεζοπορική διαδρομή αλλά θα φτάσουν αυθημερόν προτείνεται η 2η 
διαδρομή που ξεκινά αργότερα.   
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πεζοπορική διαδρομή και τον ποδηλατικό 
γύρο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Πρατίλα Λουκά στα τηλέφωνα 2231038007 και 
6932271106.      
 

Η Δίβρη αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Λαμίας. Βρίσκεται στο βουνό Όθρυς 
σε υψόμετρο 800μ. Απέχει από την πόλη της Λαμίας 18χλμ. Η πρόσβαση στο χωριό γίνεται ως 
εξής: Από την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Ε75) στρίβουμε προς Λαμία. Περνάμε έξω 
από την πόλη ακολουθώντας το δρόμο προς Δομοκό (Ε65). Στο 7ο χλμ. στρίβουμε δεξιά (υπάρχει 
ταμπέλα) για άλλα 11χλμ. 
 
              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         
 
 
 
                      
            Αργύρης Γιαννέκος                                                         Έλενα Γκουζίνη-Παπαδημητρίου 



Δήλωση συμμετοχής 
 

Όσοι σύλλογοι ή μεμονωμένοι πεζοπόροι και ποδηλάτες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις 
διαδρομές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση. Η αποστολή 
της μπορεί να γίνει είτε με φαξ, είτε ηλεκτρονικά. Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή 
σας μέχρι τη Δευτέρα 8/06/2009. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής θα δώσει στο σύλλογο τη 
δυνατότητα να διοργανώσει καλύτερα τις εκδηλώσεις και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες 
στους συμμετέχοντες. 
 
Φαξ: 2231038007 
E-mail: divri@hol.gr 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
Ονομ/μο ή όνομα Συλλόγου: ………………………………………………………... 
 
Αριθμός ατόμων (αν πρόκειται για Σύλλογο): ……………………………………… 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………………. 
 
 
Δραστηριότητα: Βάλτε ένα «Χ» στο κουτάκι με τη δραστηριότητα που επιθυμείτε να συμμετέχετε: 
 
 

1η Πεζοπορία. Από την Αγ. Παρασκευή (Ταράτσα) Λαμίας προς τη Δίβρη μέσω  Μονής Αγ. 
Νικολάου. 
 
 
2η Πεζοπορία. Δίβρη – Μονή Αγ. Νικολάου – Αγ. Παρασκευή (Ταράτσα) Λαμίας. 
 
 
Μικρή Πεζοπορία. Δίβρη - Μονή Αγ. Νικολάου – Δίβρη. 
 
 
Ποδηλατικός Γύρος. Δίβρη -  Παλαιοχώρι – Δίβρη  (κυκλική διαδρομή).  
 
 
Εάν πρόκειται για Σύλλογο με πολλές συμμετοχές, απλά δηλώστε μας τον ακριβή 
αριθμό συμμετοχών ανά δραστηριότητα.  

mailto:divri@hol.gr�

