
Διήµερo φωτογραφικό Workshop τοπίου στο Εθνικό Πάρκο 
Ροδόπης  

Δασικό χωριό Ερύµανθου  
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15-17 Ιουνίου 2018 
 

To Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης είναι το µοναδικό Παρθένο Δάσος της Ελλάδας και 
ένα από τα σπουδαιότερα στο είδος του στην Ευρώπη µε µεγάλη βιοποικιλότητα αφού εδώ 
συναντάει κανείς όλες τις ζώνες βλάστησης της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα µοναδικό µνηµείο 
της φύσης, µε πυκνή βλάστηση που περιλαµβάνει πανύψηλα δέντρα αείφυλλων και 
φυλλοβόλων, κωνοφόρων και πλατύφυλλων, όπως οξυά, σηµύδα, δασική πεύκη (κόκκινη 
πεύκη), µαύρη πεύκη και ερυθρελάτη, ένα σπάνιο είδος στην Ελλάδα που συναντούµε µόνο στη 
Ροδόπη και διάφορα άλλα είδη.  

Ιδιαίτερα έντονο είναι και το υδάτινο στοιχείο µε διάφορους υδάτινους σχηµατισµούς µε 
κορωνίδα τον καταρράκτη Λειβαδίτη ύψους 40 µέτρων, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο 
µεγαλύτερος των Βαλκανίων. Βρίσκεται µέσα σε ένα πυκνό δάσος οξιάς και σηµύδας ενώ τα 
νερά του πέφτουν µε ορµή χαρίζοντας ένα µοναδικό θέαµα. Οι θρύλοι και αρχαίοι µύθοι της 
περιοχής αναφέρουν πως στις όχθες του ζούσαν νύµφες και νεράϊδες ενώ οι Σάτυροι χόρευαν 
σε διονυσιακούς ρυθµούς και ο Ορφέας µάγευε µε την κιθάρα του θεούς και ανθρώπους. 

Η περιοχή του Παρθένου Δάσους παρέχει καταφύγιο σε µεγάλο αριθµό ζώων, όπως είναι 
η καφέ αρκούδα, το αγριόγιδο, ο αγριόκουρκος, η αγριόκοτα, ο λύκος, το ζαρκάδι, 
ο αγριόχοιρος, η αγριόγατα, ο σκίουρος κ.ά.  

Το διήµερο φωτογραφικό Workshop που θα διεξαχθεί στις 15-17 Ιουνίου έχει ως στόχο 
την φωτογράφιση στην ευρύτερη περιοχή του Δασικού χωριού Ερύµανθου.  

Η πρώτη ηµέρα περιλαµβάνει βατή πεζοπορική διαδροµή σε δασικό µονοπάτι, µε 
αφετηρία τη δασική θέση Ερύµανθος. Η διαδροµή περνάει µέσα από πανέµορφα δάση οξιάς 
και µαύρης πεύκης. Την επόµενη ηµέρα θα κατευθυνθούµε από το δασικό χωριό προς τον 
καταρράκτη του Λειβαδίτη. Η µικρή διαδροµή µίας ώρας περίπου, θα µας δώσει την δυνατότητα 
να φωτογραφίσουµε το πανέµορφό τοπίο και τον εντυπωσιακό καταρράκτη. 

 

 

Overview 

• Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 15-17 Ιουνίου  

• Τοποθεσία: Δασικό Χωριό Ερύµανθου - Ξάνθη 

• Αριθµός συµµετεχόντων: 7-15 άτοµα  

• Σηµείο συνάντησης: Δασικό Χωρίο Ερύµανθου (δυνατότητα παραλαβής σας από την 

Ξάνθη ή την Δράµα) 



 

 

Σε ποιους απευθύνεται 
Το διήµερο φωτογραφικό workshop τοπίου στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στην Ξάνθη 
απευθύνεται σε ερασιτέχνες φωτογράφους αλλά και λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας, που 
θέλουν να ζήσουν την εµπειρία της φωτογράφισης τοπίου σε ένα από τα οµορφότερα δάση της 
Ελλάδας. Κατά την διάρκεια του διηµέρου οι συµµετέχοντες θα µάθουν αλλά θα δουν στην 
πράξη βασικές τεχνικές φωτογράφισης τοπίου, θα ενηµερωθούν για τη σωστή επιλογή 
φωτογραφικού εξοπλισµού, τον προγραµµατισµό και την προετοιµασία φωτογραφικού και 
ορειβατικού εξοπλισµού. 

 

 

Αναλυτικό πρόγραµµα 

 
Παρασκευή 15 Ιουνίου 

• 16:00 – 19:00  Συνάντηση στο Δασικό χωριό Ερύµανθου  

• 19:30 – 21:00  Ενηµέρωση για το διήµερο/ Προετοιµασία εξοπλισµού /Λίγα λόγια για την 
περιοχή και προγραµµατισµός για την επόµενη µέρα.  

• 21:30  Δείπνο / Ελεύθερος χρόνος  

 

Σάββατο 16 Ιουνίου 

• 08:00 – 09:00 Πρωινό  

• 09:30 – 14:00  Πεζοπορική βατή διαδροµή σε δασικό µονοπάτι µε αφετηρία τη δασική θέση 
Ερύµανθος.  

• 14:30 – 17:30 Ελεύθερος χρόνος 

• 18:00 – 20:30  Σεµινάριο σε εσωτερικό χώρο όπου θα αξιολογηθεί το φωτογραφικό υλικό 
της ηµέρας και θα µάθουµε χρήσιµες πληροφορίες και τεχνικές σχετικά τόσο για την 
φωτογράφιση τοπίου αλλά και για την νυχτερινή φωτογράφιση που θα ακολουθήσει. 

• 21:00  Δείπνο/ Ελεύθερος χρόνος 

• 23:00 – 01:00 Προαιρετική νυχτερινή φωτογράφηση στην περιοχή του δασικού χωριού  

 

Κυριακή 17 Ιουνίου 

• 09:00 – 10:00 Πρωινό  

• 10:30 – 14:00 Πεζοπορία από το δασικό χωριό προς τον καταρράκτη του Λειβαδίτη 
(πεζοπορία 1 ώρας από το Δασικό χωριό). 

• 14:30 – 16:00 Γεύµα – Προετοιµασία αναχώρησης από το Δασικό χωριό  

• 17:00 - 19:00 Βόλτα στο ποταµό Νέστο για φωτογράφηση (προαιρετικά βόλτα µε άλογα 
δίπλα στο ποτάµι)  



• 20:00 Αναχώρηση από την περιοχή.    

 

 

Κόστος Workshop: 180€ χωρίς ΦΠΑ 

  

Πληροφορίες - Κρατήσεις:  
 
Μπάµπης Γκιριτζιώτης, Τ: 6974 483 143, E-mail: b.giritziotis@gmail.com 
 
 
 
Το κόστος περιλαµβάνει  
• Φωτογραφικό Workshop 

• Συνοδό σε όλες τις πεζοπορικές διαδροµές  

• 2 Διανυκτερεύσεις µε πρωινό στα ξύλινα σπιτάκια του Δασικού χωριού (4 άτοµα ανά σπίτι) 

• 2 µικρά γεύµατα κατά την διάρκεια των πεζοπορικών διαδροµών  

• Αναµνηστικό δώρο: Χάρτης της περιοχής  

• Βεβαίωση παρακολούθησης από την Canon Greece  

 

Δεν συµπεριλαµβάνονται: 

• Μεταφορά από και προς το Δασικό Χωριό Ερύµανθου  

• Γεύµατα – ποτά επιπλέον των προαναφερόµενων.  

*Στο Δασικό χωριό υπάρχει εστιατόριο-καφέ, ενώ τα σπιτάκια του Δασικού Χωριού είναι 
εξοπλισµένα µε κουζίνα)  

• Οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά στις καλύψεις του workshop 

 
 

Χρήσιµος Ορειβατικός Εξοπλισµός 
• Ορειβατικό µποτάκι ή στιβαρό αθλητικό παπούτσι 

• Αδιάβροχο jacket 

• Σακίδιο  20 lt+ 

• Υδροδοχείο 1lt 

• Αδιάβροχο jacket 

• Φακός κεφαλής 

• Καπέλο  

 



 

Ενδεικτικός Φωτογραφικός Εξοπλισµός 
• Φωτογραφική µηχανή DSLR ή mirrorless 

• Τουλάχιστον ένα φωτογραφικό φακό 24mm 

• Ένα ελαφρύ τρίποδο 

• Τουλάχιστον 2 εξτρά µπαταρίες 

• Κάρτες µνήµης (µία τουλάχιστον 16GB) 

 

 

Προηγούµενη εµπειρία 
Δεν χρειάζεται προηγούµενη εµπειρία σε θέµατα βουνού ή φωτογραφίας. Απαιτείται βέβαια 
φωτογραφική µηχανή, καλή φυσική κατάσταση και καλή διάθεση! 

 

 

Τοποθεσία & Πρόσβαση  

 
Το Δασικό Χωριό ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ βρίσκεται στο Δήµο Σταυρούπολης Νοµού Ξάνθης, στο 
Δηµόσιο Δάσος Δρυµού, σε υψόµετρο 1.350 µέτρων.  
Η βασική πρόσβαση γίνεται από ασφαλτωµένο δρόµο: 

• από τη Ξάνθη, ακολουθώντας τη διαδροµή Σταυρούπολη - Καρυόφυτο - Λειβαδίτη - Δασικό 
Χωριό.  

• από τη Δράµα, ακολουθώντας το δρόµο Παρανέστι - Νεοχώρι -Καρυόφυτο –Λειβαδίτη - 
Δασικό Χωριό και  

• από την Καβάλα, ακολουθώντας τη διαδροµή: διασταύρωση Χρυσούπολης – Ζαρκαδιά – 
Κεχρόκαµπος – Σταυρούπολη – Καρυόφυτο – Λειβαδίτη - Δασικό Χωριό. 

 

Χιλιοµετρικές αποστάσεις:  

 Αθήνα - Δασικό χωριό Ερύµανθου: 721 χλµ 

 Θεσσαλονίκη – Δασικό χωριό Ερύµανθου: 222 χλµ  

 Ξάνθη - Δασικό χωριό Ερύµανθου 48 χλµ 

 Δράµα- Δασικό χωρίο Ερύµανθου 79 χλµ 

 

Σηµεία στον χάρτη:  

Δασικό χωριό Ερύµανθου: https://bit.ly/2uAuam1 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Για τη συµµετοχή σας ή τυχόν ακύρωση επικοινωνήστε  

στο Τηλέφωνο 6974 483 143  ή στο E-mail: b.giritziotis@gmail.com 

 

1. Για την συµµετοχή σας στο workshop απαιτείται προκαταβολή του 30% της συνολικής αξίας µε την 
εγγραφή σας και εξόφληση του συνολικού ποσού µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του workshop. 

2. Για ακυρώσεις εώς 30 ηµέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει το δικαίωµα επιστροφής 100% των 
χρηµάτων, αφαιρουµένων του κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των 
χρηµάτων. 

3. Για ακυρώσεις στο διάστηµα 30 ηµερών πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής και µέχρι 7 ηµέρες πριν τη 
δραστηριότητα, υπάρχει το δικαίωµα επιστροφής του 50% του κόστους συµµετοχής αφαιρουµένων του 
κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρηµάτων. 

4. Για ακυρώσεις 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής δεν προκύπτει δικαίωµα επιστροφής 
χρηµάτων, και παρακρατείται όλο το κόστος της εκδροµής. 

5. Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός ατόµων (5). Σε 
περίπτωση που δε συµπληρωθεί ο ελάχιστος αρθµός ατόµων, η διοργάνωση θα διαθέσει κουπόνι ίσης 
αξίας για τη συµµετοχή σε µελλοντική εκδροµή µε το ίδιο ή παρεµφερές αντικείµενο. Δεν υπάρχει η 
δυνατότητα µεταφοράς του εισιτηρίου σε άλλο πρόσωπο, χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση από 
τον διοργανωτή. Οι όροι και προϋποθέσεις δεσµεύουν το ίδιο τον αντικαταστάτη. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δραστηριότητες και η εκδροµή, θα γίνουν σε ορεινό περιβάλλον και είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε 
διαθέτει καλή υγεία και βασικό επίπεδο φυσικής κατάστασης (εκτός και αν ρητά αναφέρεται άλλο επίπεδο 
φυσικής κατάστασης που απαιτείται).  

Ο συµµετέχων αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη να κρίνει εάν και εφόσον µπορεί να συµµετέχει στην 
εκδροµή χωρίς να επιβαρύνει την υγεία του καθώς επίσης και πως δε θα θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. 
Αναγνωρίζει και δέχεται πως τα καιρικά φαινόµενα στο βουνό είναι ευµετάβλητα και απρόβλεπτα, για το 
λόγο αυτό ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για ακύρωση ή αναβολή της εκδροµής.  

Επίσης, σε περίπτωση που τεθεί ο συµµετέχων σε κίνδυνο, είτε τραυµατισµού, απώλειας µέλους του 
σώµατος, ή της ίδιας τη ζωής, η ευθύνη του διοργανωτή περιορίζεται µέχρι το σηµείο της σωστής 
προετοιµασίας και ορθής απόφασης / επιλογής / αλλαγής σχεδιασµού, οδηγιών ώστε να διασφαλιστεί 
όσο γίνεται η σωµατική ακεραιότητα, ψυχική πνευµατική υγεία των συµµετεχόντων. 

Ο συµµετέχων είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ειλικρινή δήλωση κατάστασης της υγείας του, 
αναγνωρίζει και αποδέχεται πως ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τραυµατισµούς ή προβλήµατα 
υγείας που προϋπήρχαν στον ίδιο, καθώς και για τυχόν επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστεί η 
κατάσταση της υγείας του, από τη συµµετοχή του στη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων 
λόγω ψευδούς ή/και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή δεν διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό 
και δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στον προγραµµατισµό της εκδροµής / δραστηριότητας, ο διοργανωτής 
έχει τη δυνατότητα να σταµατήσει τον συµµετέχοντα από τη δραστηριότητα, µε τη µόνη υποχρέωση να 
εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλείας και να καλέσει την επίσηµη βοήθεια διάσωσης, εάν και εφόσον 
χρειάζεται. Το κόστος της διάσωσης επιβαρύνει αποκλειστικά τον συµµετέχοντα, όπως επίσης σε 
περίπτωση που θέσει σε κίνδυνο όλη την οµάδα ή κάποιο άλλο µέλος, λόγω ψευδούς ή/και ανεπαρκούς 
δήλωσης κατάστασης υγείας ή προβληµάτων, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε 
οικονοµική απαίτηση ή οποιαδήποτε ένδικη απόφαση παρθεί. 

 


