
Στην κορυφή του Παρνασσού (2.457μ) 
και στην περίφημη χαράδρα της Βελίτσας 

Ο Σύλλογος προγραμματίζει διήμερη πορεία στον Παρνασσό, το Σαββατοκύριακο 
1-2 Οκτωβρίου 2022.  Τον ορεινό αυτό όγκο έχουμε επισκεφθεί δύο φορές, μία στο 
δυτικό τμήμα του και την άλλη ως ανάβαση της χαράδρας της Βελίτσας ως ένα 
σημείο. 

Αυτή τη φορά η πορεία θα ξεκινήσει από το γνωστό χιονοδρομικό κέντρο στην 
τοποθεσία Κελάρια με σκοπό την κορυφή Λιάκουρα και τη διανυκτέρευση κοντά σε 
αυτήν προκειμένου το πρωΐ να απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου, κάτι πολύ 
εντυπωσιακό που προσελκύει ακριβώς γι’ αυτό πολλούς ορειβάτες. 

Στη συνέχεια, η πορεία είναι κατηφορική και ακολουθεί κατά μήκος τη χαράδρα 
της Βελίτσας περνώντας από την πηγή Τσάρες, η οποία είναι και η μοναδική πηγή 
που θα συναντήσουμε σε όλη την πορεία, γεγονός που αναγκαιεί τον εφοδιασμό με 
νερό για την πρώτη ημέρα.   

Θα καταλήξουμε στο χωριό Τιθορέα (Βελίτσα) όπου και αρχαίο τείχος και η 
σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου.  Στο πανέμορφο αυτό χωριό θα έχουμε τη 
δυνατότητα (όσοι επιθυμούν) να γευτούν τοπικά εδέσματα (πίτες, προβατίνα, κρασί 
κ.ά). 

Ώρες πορείας : περίπου 6 ώρες ημερησίως. 

Πρέπει να έχουμε μαζί μας τα εξής:  
 Αντίσκηνο, υπνόσακο και υπόστρωμα. 
 Κατάλληλα ρούχα (αδιάβροχο, αντιανεμικό, φλις). 

 Ορειβατικά υποδήματα και κατάλληλες κάλτσες.  Τα υποδήματα αυτά, να 
μην αφήνουν εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. 

 Ορειβατικά μπαστούνια ή έστω ξύλινη μαγκούρα (γκλίτσα). 
 Φακό κεφαλής ή απλό φακό. 
 Τρόφιμα και νερό για την πρώτη ημέρα και την πορεία την δεύτερη ημέρα. 

 Δεύτερο ζευγάρι ελαφριά υποδήματα (π.χ. αθλητικά) και αλλαξιά ρούχων 
(θα μείνουν στο λεωφορείο) 



Σημείο συνάντησης: Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 το πρωΐ του 

Σαββάτου 1 Οκτωβρίου 2022. 

Κόστος συμμετοχής : 20€/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. και 22€/άτομο για τους 
φίλους του Συλλόγου. Το ποσό αυτό καλύπτει τη μετακίνηση με το λεωφορείο. Η 
συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Ε. Πάνου (Εργαστήριο 
Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας). Όπως πάντα θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 
 


