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Πεζοπορική διαδρομή στημ ΝΔ πλευρά του Πεμτελικού 

τημ Κυριακή 26/9/2021 

 

Βοηθητικός χάρτης: Τξ επιρσμαπςόμεμξ απόρπαρμα υάοςη από ςξ Google. Μπξοείςε μα 

ςξμ δείςε απ’ εσθείαπ ρςξ Google Earth με διπλό κλικ ρςξ επιρσμαπςόμεμξ αουείξ Kmz 

(με ςημ ποξϋπόθερη βέβαια όςι έυεςε καςεβάρει από ςξ internet ςημ εταομξγή google 

earth). Ο ίδιξπ υάοςηπ είμαι διαθέριμξπ από Δεσςέοα ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΠΣΠ ρςξ 

https://www.epentelimas.gr/index.php/chartes/ 

 

Ώρα εκκίμησης: 10.00πμ 

 

Αφετηρία: Tξ λαςξμείξ Mαλςέζξσ, ρημείξ Δ4 ρςξμ υάοςη. Φςάμξσμε εκεί από ςξμ 

αρταλςξρςοχμέμξ δοόμξ πξσ εμώμει ςη Νέα Πεμςέλη με ςημ Κητιριά, ρςοίβξμςαπ ρςξ 

ςοίρςοαςξ βόοεια ποξπ ςημ Μξμή Αγ. Παμςελεήμξμα και ςημ κξοστή ςξσ Πεμςελικξύ ρςξ 

ρημείξ Δ1 ςξσ υάοςη. 

 

Περιγραφή διαδρομής: Θα ακξλξσθήρξσμε ςημ κσκλική διαδοξμή πξσ απεικξμίζεςαι 

ρςξ επιρσμαπςόμεμξ απόρπαρμα υάοςη από ςα ρημεία Δ4-Δ5-Δ41-Δ22-Δ25-Δ26-Δ27-Δ21-

Δ4. 

υμολικό μήκος: 5.0 υλμ. 

Τψόμετρα: Ατεςηοία Δ4: 550 μ., Δ41: 590 μ, Δ25:460 μ. 

Μέση Κλίση: Δ4-Δ41-Δ25-Δ4 : 2%, 7%, 3%. 

Πορεία : Επί δαρικώμ δοόμχμ 

 

Δμδυμασία: Πεοιπαςηςική - παπξύςρια αθληςικά και οξύυα επξυήπ.  

Δφόδια: Νεοό και νηοά ςοξτή καςά βξύληρη 

Μετά τημ διαδρομή: Κατέπ ρςημ Πλαςεία Νέαπ Πεμςέληπ 

 

Δπόμεμη διαδρομή: Κσκλική διαδοξμή ρςημ αμαςξλική πλεσοά ςξσ Πεμςελικξύ. Από ςημ 

θέρη Πξσομάοα ή βούρη Καοακαμςέ (επί ςηπ ξδξύ Π. Πεμςέληπ – Αγ. Πέςοξσ) ποξπ θέρη 

αμαφσυήπ Πύοιζα. 

 

Γεμική περιγραφή της μοτιοδυτικής πλευράς του Πεμτελικού.  

Ο ΠΣΠ δοξμξλξγεί ςξ χειμεριμό πρόγραμμα πεζοπορικώμ διαδρομώμ ρςξ Πεμςελικό με 

ρκξπό μα γμχοίρξσμ ξι τίλξι και ςα μέλη ςξσ Σσλλόγξσ ςιπ ξμξοτιέπ και ςα 

ποξβλήμαςα ςξσ βξσμξύ. 

 

Ξεκιμάμε από ςημ ΝΔ πλευρά πξσ ρσμξοεύει με ςιπ αρςικέπ πεοιξυέπ ςχμ Μελιρρίχμ, 

ςηπ Κητιριάπ και ςηπ Πξλιςείαπ, εκςείμεςαι δε δσςικά ςξσ αρταλςξρςοχμέμξσ δοόμξσ 

πξσ αουίζει από ςξ ςοίρςοαςξ, αμάμερα ρςη Νέα Πεμςέλη και ςημ Κητιριά και ξδηγεί 

ρςημ κξοστή ςξσ Πεμςελικξύ (ρςξ Πσογάοι). Ποόκειςαι για ςημ υδρολογική λεκάμη του 

ρέματος του Κοκκιμαρά πξσ διαρυίζει ςημ Κητιριά και εκβάλλει ρςξ Κητιρό πξςαμό. 

 

https://www.epentelimas.gr/index.php/chartes/
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Σοπόσημα ςηπ πεοιξυήπ απξςελξύμ η Μομή Αγ. Παμτελεήμομα και τα λατομεία 

Μαλτέζου, Κοκκιμαρά και Άλφα, καθώπ και ςξ Κοιμητήριο Μελισσίωμ. 

 

Όλη η μξςιξδσςική πλεσοά ποξρτέοει αμεμπόδιστη θέα ποξπ ςξ λεκαμξπέδιξ ςχμ 

Αθημώμ και ςξμ Σαοχμικό, εμώ ςξμ ξοίζξμςα ξοιξθεςξύμ ξ Υμηςςόπ και η Πάομηθα.  

 

Καλύπςεςαι από πσκμό δίκτυο διασυμδεδεμέμωμ δασικώμ δρόμωμ πξσ ποξρτέοξσμ 

ςξμ καμβά πάμχ ρςξμ ξπξίξ μπξοεί μα ξογαμχθεί πλήθξπ εμαλλακςικώμ διαδοξμώμ, 

από ςιπ ξπξίεπ θα επιλένξσμε 3-4 αμςιποξρχπεσςικέπ.  

 

Τξ μέγιστο υψόμετρο ςηπ πεοιξυήπ αμέουεςαι ρςα 840μ. (ρςξμ ασυέμα ςξσ Αγ. 

Παμςελεήμξμα) και ςξ ελάυιρςξ ρςα 410μ., ρςημ είρξδξ ςξσ οέμαςξπ ςξσ Κξκκιμαοά ρςξμ 

αρςικό ιρςό ςηπ Πξλιςείαπ. 

 

Η βλάστηση της περιοχής, μεςά ςιπ καςαρςοεπςικέπ πσοκαγιέπ, έυει αμαγεμμηθεί 

πλήοχπ (είςε με τσρική είςε με ςευμηςή αμαδάρχρη) ςξ δε ζχηοό υοώμα ςχμ μέαπ 

ηλικίαπ πεύκχμ, δίμξσμ ςξμ ςόμξ και εκπέμπξσμ μήμσμα αιριξδξνίαπ για ςημ αμάςανη 

ςξσ Πεμςελικξύ. Με ςημ διακοιςική μαπ παοξσρία ρςξμ υώοξ, ςξσπ ρσμπαοαρςεκόμαρςε. 


