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ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΙ
ΧΑΡΤΕΣ ROAD
Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

23o xλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Ραφήνα 19009,
Τηλ.: 22940 79816 - 32670 / Fax: 22940 79817,

info@road.gr / www.road.gr

Εμπειρία και Εξειδίκευση
   ∆υο βασικά στοιχεία που συνδυάζονται με επιτυχία στους νέους χάρτες 
νησιών, βουνών και ειδικών περιοχών της NAKAS ROAD CARTOGRAPHY. 
   Η παλιά ROAD EDITIONS, μέλος πλέον του ομίλου NAKAS GROUP, 
λειτουργεί ανανεωμένη, με νέα φιλοσοφία που βασίζεται στη σαρωτι-
κή επιτόπια έρευνα και τη χρήση αδιάβροχου χαρτιού Polyart.
Τι χαρακτηρίζει τους νέους χάρτες Road;

• Λεπτομέρεια
• Συμβατότητα με GPS
• Ξεκάθαρα σύμβολα
• Μοντέλο ανάγλυφου 20μ.
• Εξειδικευμένοι συνεργάτες
• Πλήθος σημείων ενδιαφέροντος
• Απεικόνιση μοναδικής ευκρίνειας
• Τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό GIS
• Ισοϋψείς καμπύλες με ισοδιάσταση 20μ.
• Ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο, μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές

C A R T O G R A P H Y

NAKAS

Εμπιστευτείτε

τους!
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14/9  Κέα (Τζιά): Πεζοπορία Καρθαία – Ιουλίδα  �

Κυριακή: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 06:30 με πούλμαν για Λαύριο. Από το λιμάνι της Κορρησίας, 
πορεία προς την Πίσω Μερά και κατάβαση από το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινά απο τη θέση Σταυρουδάκι προς 
τον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας. Μπάνιο στον όρμο Πόλες και επιστροφή με κατεύθυνση τον Αη Σημιό 
από το μονοπάτι 3-Αρισταίος. Μετάβαση στην Ιουλίδα, επίσκεψη στον χώρο όπου βρίσκεται το πέτρινο λιοντάρι 
του 300 π.Χ., φύλακας του νησιού και στην πηγή του Βενιαμίν. Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή με 
το βραδινό πλοίο από Κορρησία για Λαύριο και με το πούλμαν στην Αθήνα. Ώρες πορείας 4.
Δήλωση από: 1/9 με προπληρωμή του ποσού συμμετοχής.

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης 

19-21/9  Όλυμπος: Οροπέδιο Μουσών – Μύτικας (2918μ.)  �

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο – καταφύγιο Σταυρού, όπου και η διανυκτέρευση.
Σάββατο: Ανάβαση από Γκορτσιά στο Οροπέδιο των Μουσών. Εγκατάσταση στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης». 
Το απόγευμα ανάβαση στις κορυφές Τούμπα ή Προφ. Ηλίας. ΥΔ 1600μ. Ώρες πορείας 6-7.
Κυριακή: Ανάβαση στον Μύτικα (όσων θέλουν και μπορούν) από το λούκι. Κατάβαση από το λούκι και συνάντη-
ση με την υπόλοιπη ομάδα. Διάσχιση των Ζωναριών και κατάβαση στα Πριόνια μέσω του καταφυγίου «Σπήλιος 
Αγαπητός». ΥΔ: λούκι Μύτικα 200μ., συνολική ΥΔ κατάβασης 1900μ. Ώρες πορείας: 7.
Εξοπλισμός: Κράνος για όσους ανέβουν στο Μύτικα.
Δήλωση από: 8/9

Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη 

19-21/9  Όλυμπος – Κόψη Ναούμ – Μύτικας (2918μ.)  �+

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο – καταφύγιο Σταυρού, όπου και η διανυκτέρευση.
Σάββατο: Αναχώρηση από το καταφύγιο του Σταυρού προς Πέτρα και σπηλιές Ναούμ, απ’ όπου ξεκινά η ανάβαση 
προς το ορόσημο. Ακολουθούν ραπέλ και κίνηση σε βράχινο πεδίο χωρίς μονοπάτι με ελάχιστες αναρριχητικές 
δυσκολίες. Έξοδος στο οροπέδιο των Μουσών αργά το απόγευμα και διανυκτέρευση στο καταφύγιο «Γιόσος 
Αποστολίδης». 
Προσοχή: Η διαδρομή απευθύνεται σε ορειβάτες με ευχέρεια κίνησης σε βραχώδες πεδίο, με καλή γνώση 
χειρισμού σχοινιών και διαδικασίας ραπέλ. 
Κυριακή: Ανάβαση στον Μύτικα από το Λούκι. Κατάβαση από το Λούκι και συνάντηση με την υπόλοιπη ομάδα. 
Διάσχιση των Χωναριών και κατάβαση στα Πριόνια μέσω του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός». ΥΔ: λούκι Μύτικα 
200μ., συνολική ΥΔ κατάβασης 1900μ. Ώρες πορείας: 6-7.
Εξοπλισμός: Κράνος, μποντριέ, καταβατήρας, 2 ιμάντες, 1 κορδονέτο, 2 καραμπίνερ ασφαλείας και 2 απλά. 
Προσοχή: Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10.
Δήλωση από: 8/9

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης 

26-28/9  26η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα
Η μεταφορά με ίδια μέσα. Διανυκτέρευση στο κάμπινγκ «Βράχος». Προσκαλούμε όλους τους αναρριχητές του 
Ομίλου να δώσουν δυναμικό παρών και να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή για τον καλύτερο συντονισμό της 
εκδήλωσης και την έγκαιρη οργάνωση της ασφαλιστικής κάλυψης.
Δήλωση από: 15/9

27-28/9  Όχη: Φαράγγι Δημοσάρη ή διάσχιση κορυφογραμμής   �  ή  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 10:00 από το Πεδίον του Άρεως για Ραφήνα και Μαρμάρι. Μετάβαση στην τοποθεσία 
Μύλοι πάνω από την Κάρυστο και ανάβαση στην κορυφή της Όχης (1039μ.), επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
του Δρακόσπιτου και διανυκτέρευση στον εγκαταλελειμμένο οικισμό στην κορυφή. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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Εξοπλισμός: Απαραίτητος: Υπόστρωμα και υπνόσακος, φαγητό για το βράδυ και δοχεία νερού 4,5lt απαραίτητα. 
Προαιρετικός: Αντίσκηνο. ΥΔ 1100μ. Ώρες πορείας: 5.
Κυριακή: Ομάδα Α: Εκκίνηση στις 08:00 από την κορυφή της Όχης με κατεύθυνση το φαράγγι του Δημοσάρη. 
Κατάβαση του φαραγγιού μέχρι την τοποθεσία Λενοσσαίοι και από εκεί στο χωριό Καλλιανοί από τον χωματό-
δρομο (1,2χλμ.). Ώρες πορείας: 7. 
Ομάδα Β: Εκκίνηση στις 07:00 από την κορυφή της Όχης με κατεύθυνση την κορυφογραμμή προς το ακρωτήρι 
Καφηρέας (Καβοντόρος). Κατάληξη στο χωριό Σχίζαλη και προώθηση με αγροτικό ή πούλμαν στους Καλιανούς, 
όπου συναντάμε την ομάδα Α (15χλμ. πατημένου χωματόδρομου). Ώρες πορείας: 10. Απαιτείται κίνηση με 
σχετικά γρήγορους ρυθμούς, για να επιτευχθεί η διάσχιση της κορυφογραμμής σε 10 ώρες. 
Μετάβαση απ’ τους Καλιανούς με το πούλμαν στο Μαρμάρι και επιστροφή στη Ραφήνα –αναχώρηση πλοίου 
από το Μαρμάρι: 20:30).
Δήλωση από: 17/9

Αρχηγοί: Μαριάννα Μανωλάτου – Θωμάς Δίτσας 

28/9  Οδοιπορικό στη Μακρόνησο  �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 με πούλμαν για το Λαύριο. Επιβίβαση σε ταχύπλοα και άφιξη στη Μακρόνη-
σο. 
Α΄ ομάδα: Διάσχιση της κορυφογραμμής από Α ΕΤΟ (Ειδικό Τάγμα Οπλιτών) προς Παλιόμυλο –κορυφή Τρυπητή. 
Κατά τη διάρκεια της πορείας, επίσκεψη στο σπήλαιο Ελένης και στα παλιά αλώνια. Επιστροφή από τα στρατό-
πεδα στην αποβάθρα. Ώρες πορείας: 5.
Β΄ ομάδα: Κυκλική πορεία προς στον φάρο του ακρωτηρίου Αγκάλιστρος, στο νότιο άκρο του νησιού, και επι-
στροφή από τα στρατόπεδα. Ώρες πορείας: 2,5-3. 
Δήλωση από: 22/9

Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού – Κωνσταντίνος Παγιάτης 

5/10   Βυτίνα – Μυλάοντας ποταμός – πηγή Παλιοχώρι  �  
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Βυτίνα. Πορεία από την πλατεία της Βυτίνας, αρχικά από τον δρόμο προς 
κάτω Βυτίνα και κατόπιν από το μονοπάτι που κατηφορίζει προς τον Μυλάοντα ακολουθώντας την κοίτη του 
προς τις πηγές του μέχρι την Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου. Από εκεί ακολουθώντας για λίγο τον δρόμο προς Με-
θύδριο, μπαίνει σε χωματόδρομο μέχρι τις μεγάλες πηγές του ποταμού, κάτω από τη Μονή Αγ. Θεοδώρων. Στη 
συνέχεια ελίσσεται δεξιά και αριστερά από την κοίτη μέχρι την κατάληξη της διαδρομής, την πηγή «Παλιοχώρι». 
Ώρες πορείας: 5. 
Δήλωση από: 29/9

Αρχηγός: Γιάννης Παναγιωτόπουλος 

10-12/10  Βόρειος Ταΰγετος: Ξεροβούνα, κορυφογραμμή, φαράγγι Μύλων  �  &  �

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το χωριό Γεωργίτσι, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκη-
νές. 
Σάββατο: Κυκλική πεζοπορική διαδρομή: Καστόρι – Δίρεμα – Ξεροβούνα (1424μ.) – Λουσίνα – Καστόρι. Ώρες 
πορείας: 6-7. ΥΔ 924μ. Επιλογή για διαδρομή μέχρι τη Λουσίνα και επιστροφή από τα ίδια στο Καστόρι. Ώρες 
πορείας: 5. ΥΔ 500μ.
Κυριακή: Ανάβαση από το Γεωργίτσι στην κορυφογραμμή με πανοραμική θέα προς Μεσσηνία, Αρκαδία και 
Λακωνία. Επιστροφή από τα ίδια στο Γεωργίτσι και κατάβαση στο Καστόρι μέσα από το πανέμορφο φαράγγι των 
Μύλων. Ώρες πορείας 7. ΥΔ 600μ. Συνολική ΥΔ κατάβασης: 1000μ. Εναλλακτική επιλογή: κατάβαση μόνον του 
φαραγγιού των Μύλων. Ώρες πορείας 2,5. ΥΔ κατάβασης: 450μ.
Δήλωση από: 24/9 

Αρχηγός: Παναγιώτης Μόρφης 

10-12/10   Canyoning στο Βόρειο Ταΰγετο  Canyoning v3.a1.II και 2+
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το χωριό Γεωργίτσι, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές. 
Σάββατο: Προώθηση στη μονή Ζωοδόχου Πηγής και κατάβαση του κάτω τμήματος του φαραγγιού του Λουκά 
με 18 ραπέλ (μεγαλύτερη κατάβαση 18μ.). Επιστροφή στο Γεωργίτσι για φαγητό και διανυκτέρευση. Ώρες 
κατάβασης φαραγγιού: 6-7. Β.Δ. v3.a1.II.
Κυριακή: Κατάβαση του Βρυσιώτικου φαραγγιού μέσα σε πανέμορφη φύση. Πρόκειται για πεζοπορικό φαράγγι με λίγες 
μικρές τεχνικές καταβάσεις και αρκετά σημεία που απαιτούν αντιστηρίξεις. Ώρες κατάβασης: 6. Β.Δ. 2+.
Συμμετοχή ύστερα από συνεννόηση με τους αρχηγούς. Προϋπόθεση συμμετοχής η γνώση ραπέλ.
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Εξοπλισμός: Στολή νεοπρέν 5 χιλ (θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης), μποντριέ, κράνος, φακός κεφαλής, δύο 
λανιέρες αυτασφάλισης, δύο καραμπίνερ ασφαλείας και δύο απλά, οχτάρι, σφυρίχτρα, σακκίδιο με στεγανό μπιτόνι, 
παπούτσια canyoning.
Τα φαράγγια κατά τη φθινοπωρινή περίοδο είναι πιθανόν να είναι άνυδρα.
Δήλωση από: 24/9

Αρχηγοί: Νίκος Χαρίτος, Λευτέρης Δημητρόπουλος 

10-12/10  Βόρειος Ταΰγετος: Διάσχιση κορυφογραμμής   �

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το χωριό Γεωργίτσι, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές. 
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Λογκανίκος, ανάβαση στην κορυφογραμμή και διάσχισή της μέχρι το εκκλησάκι 
του Αγ. Νικολάου. Κατάβαση για τη διανυκτέρευση στον οικισμό της Λουσίνας, όπου θα έχουν μεταφερθεί τα 
κατασκηνωτικά μας υλικά. ΥΔ 700μ. Ώρες πορείας 10.
Κυριακή: Από τη Λουσίνα, ανάβαση στην κορυφή Γούβες (1852μ.) με καταπληκτική θέα στον κεντρικό Ταΰγετο, 
και κατάβαση στο χωριό Λογγάστρα. ΥΔ 800μ. Ολική κατάβαση: 1400μ. Ώρες πορείας 9.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό και φαγητό για 1 μέρα. Θα μεταφερθούν με αγροτικά.
Δήλωση από: 24/9

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

  15 / 10  Σεμινάριο ορειβατικού εξοπλισμού
Τετάρτη 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

18/10  Ποδηλασία στο Κανδήλι Ευβοίας  
Ακόμη και μια κατεστραμμένη βιομηχανική περιοχή μπορεί να επανακάμψει και να μετατραπεί σε έξοχο βιότοπο. 
Αυτό συνέβη στα ορυχεία λευκόλιθου της Βόρειας Εύβοιας. Σήμερα, στους «κρατήρες» και στους διαμορφωμέ-
νους αναβαθμούς που είχαν δημιουργηθεί από τις εξορύξεις σχηματίστηκαν 14 λίμνες και έλη και η βλάστηση 
επέστρεψε δημιουργώντας ένα εξαιρετικό βιότοπο από αγριοκάλαμα και βούρλα, πικροδάφνες, πεύκα, ακόμη 
και πλατάνια, που απαρτίζουν το μωσαϊκό της βλάστησης στην περιοχή, δημιουργώντας ένα απόκοσμο τοπίο 
που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει ένα θεματικό πάρκο μοναδικό στην Ελλάδα. 
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00. Ποδηλατική διάσχιση των εγκαταλελειμμένων λατομείων από το χωριό Τρούπη 
μέχρι τον παραθαλάσσιο οικισμό Λίμνη Ευβοίας. Cross country διαδρομή χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, 
περίπου 37 χλμ. Συνολική ΥΔ: 800μ.
Εξοπλισμός: Κράνος υποχρεωτικό, μαγιό προαιρετικό.

Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής – Κ. Χατζηχρήστος 

19/10  Πεζοπορία, Αναγνώριση και Συλλογή Βοτάνων στη Δίρφη  �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Χαλκίδα. Πορεία στις παρυφές της Δίρφης με την συνοδεία βοτανοθερα-
πεύτριας και μύηση στον κόσμο των καρπών της φθινοπωρινής φύσης της Εύβοιας. Είναι η εποχή των βοτάνων 
και των αγριόχορτων του φθινοπώρου, που θα αναγνωρίσουμε και θα συλλέξουμε. Φαγητό στην Αρτάκη και 
επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 13/10

Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού 

24-28/10  28η Οκτωβρίου: Νότια Κρήτη, Οδοιπορικό στα Δυτικά Λευκά Όρη  �

          Γκίγκιλος – Μελινταού – φαράγγια Σαμαριάς και Αράδαινας
Γνωριμία με τον μαγικό κόσμο των Λευκών Ορέων. Ανάβαση σε δύο από τις γνωστότερες κορφές και διάσχιση 
δύο εκ των ομορφότερων φαραγγιών της Δυτικής Κρήτης. 
Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά για Σούδα. 
Σάββατο: Προώθηση στο Ξυλόσκαλο (1250μ.), ανάβαση στο διάσελο Γκίγκιλου (1700μ.) και προαιρετικά στον 
Γκίγκιλο (1964μ.). Επιστροφή από τα ίδια. Προώθηση και διανυκτέρευση στο οργανωμένο καταφύγιο Καλλέργη 
(1680μ). ΥΔ 450μ. Ώρες πορείας: 4-5. Για όσους ανεβούν στον Γκίγκιλο: ΥΔ 700μ. Ώρες πορείας: 6-7. 
Κυριακή: Προαιρετική ανάβαση στις κορφές Ψαρή (1849μ.) ή Μελινταού (2133μ.) με καταπληκτική θέα στα 
φαράγγια της Σαμαριάς, τους Ποταμούς και τις υπόλοιπες κορφές των Λευκών Ορέων. Επιστροφή και διανυ-
κτέρευση στο καταφύγιο Καλλέργη. ΥΔ 450μ. Ώρες πορείας: 4-5. 

�



��

Δευτέρα: Διάσχιση του φαραγγιού της Σαμαριάς ως την Αγία Ρουμέλη. ΥΔ κατάβασης: 1680μ. Ώρες πορείας: 
6. Διαμονή και φαγοπότι στην Αγία Ρουμέλη σε ξενώνα ή σκηνές. 
Τρίτη: Διάσχιση του παραλιακού μονοπατιού Ε4 από Αγία Ρουμέλη (ή Άγιο Παύλο) ως την παραλία Μάρμαρα. 
Μπάνιο και ανάβαση του φαραγγιού της Αράδαινας. Ώρες πορείας: 6-7. Εναλλακτική δυνατότητα μετάβασης 
από την Αγία Ρουμέλη στα Σφακιά με πλοίο. Φαγοπότι στου Ασκύφου και επιστροφή από Σούδα στον Πειραιά 
με το νυχτερινό πλοίο.
Δήλωση από: 7/10

Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού 

24-28/10  28η Οκτωβρίου: Νότια Κρήτη, Δυτικά Λευκά Όρη   �+

          Σέλι Κοκκινάβαρης – φαράγγια Κλάδου, Φλόκου και Αράδαινας
Απαιτητική διάσχιση των παρυφών του δυτικού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων και του κάτω τμήματος του 
φαραγγιού του Κλάδου.
Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά για Σούδα. 
Σάββατο: Προώθηση στο Ξυλόσκαλο (1250μ.) και διάσχιση Ξυλόσκαλο – διάσελο Γκίγκιλου (1700μ.) – μητάτο 
Τζάτζινου – σέλι Κοκκινάβαρης (1550μ.) – Κεφάλα (1450μ.) – Μονή (1350μ.). Διανυκτέρευση στο οροπέδιο 
της Μονής με καταπληκτική θέα στο φαράγγι της Σαμαριάς και τις κεντρικές κορφές των Λευκών Ορέων. Ώρες 
πορείας: 8. 
Κυριακή: Κατάβαση του φαραγγιού του Φλόκου και στη συνέχεια του φαραγγιού του Κλάδου μέχρι την παραλία 
Δώματα. Διαδρομή απαιτητική με μερικά τεχνικά σημεία. Διανυκτέρευση στα Δώματα με προμήθειες που θα 
έρθουν με βάρκα από την Αγία Ρουμέλη, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός. Ώρες πορείας: 9-10. 
Δευτέρα: Διάσχιση του παραλιακού μονοπατιού Ε4 από Δώματα ως Αγία Ρουμέλη. Ώρες πορείας: 5. Διαμονή 
και φαγοπότι στην Αγία Ρουμέλη ή τον Άγιο Παύλο. 
Τρίτη: Διάσχιση του παραλιακού μονοπατιού Ε4 από Αγία Ρουμέλη (ή Άγιο Παύλο) ως την παραλία Μάρμαρα. 
Μπάνιο και ανάβαση του φαραγγιού της Αράδαινας. Ώρες πορείας: 7. Φαγοπότι στου Ασκύφου και επιστροφή 
από Σούδα στον Πειραιά με το νυχτερινό πλοίο.
Προσοχή: Προϋπόθεση συμμετοχής η εμπειρία πολυήμερων διασχίσεων σε τραχύ ορεινό πεδίο και η γνώση 
ραπέλ. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την κρίση των αρχηγών.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (θα μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες όλες τις ημέρες), κράνος, 
μποντριέ, καταβατήρας, 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας και 2 απλά, τρόφιμα και νερό.
Δήλωση από: 7/10

Αρχηγοί: Νίκος Χαρίτος, Γιάννης Σκοντινάκης

2/11  Κεντρικό Μαίναλο: Αλωνίσταινα – Λιμποβίσι   �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Αλωνίσταινα. Ενδιαφέρουσα διάσχιση του Ζυγού του Κεντρικού Μαινάλου 
προς Κουφοξυλιά – Προφ. Ηλία (1503μ.) μέσα από καλοχαραγμένα μονοπάτια, δάση, οροπέδια και εντυπωσια-
κούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Κατάληξη στο Λιμποβίσι και ξενάγηση στο χωριό των Κολοκοτρωναίων. Ώρες 
πορείας: 4-5. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. 
Δήλωση από: 23/10

Αρχηγός: Γιάννης Παναγιωτόπουλος 

8-9/11  Οίτη και μανιτάρια   �  &  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Υπάτη. 
Ομάδα Α: Παρακολούθηση σεμιναρίου μανιταρογνωσίας και συλλογή μανιταριών στη γύρω περιοχή. Διαμονή σε 
δωμάτια στα Λουτρά Υπάτης. 
Ομάδα Β: Από την Υπάτη, ανάβαση από καλογραμμένο μονοπάτι μέσα σε πυκνό ελατόδασος στο καταφύγιο, 
όπου και η διανυκτέρευση. ΥΔ 1300μ. Ώρες πορείας: 5.
Κυριακή: Ομάδα Α: Προώθηση στην Παύλιανη και ανάβαση από όμορφο μονοπάτι προς την Καταβόθρα και την 
Πυρά του Ηρακλή. Κατάβαση προς την πανέμορφη ρεματιά της Παύλιανης με κατάληξη στην Κάτω Παύλιανη. 
ΥΔ 600μ. Ώρες πορείας: 5.
Ομάδα Β: Ανάβαση στη κορυφή Πύργος και κατάβαση προς την Καταβόθρα. Από την Πυρά του Ηρακλή, κατάβαση 
στην πανέμορφη ρεματιά της Παύλιανης και κατάληξη στην Κάτω Παύλιανη. ΥΔ 500μ. Ώρες πορείας: 7-8.
Δήλωση από: 29/10

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης, Βαρβάρα Βλαβιανού 



�0

15/11  Δελφοί - Κωρύκειο Άντρο  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για τους Δελφούς και τον αρχαιολογικό χώρο, απ’ όπου ξεκινά η ανάβαση μας 
επάνω στο μονοπάτι που οδηγεί στις Φαιδριάδες Πέτρες και τα λιβάδια του Παρνασσού. Επίσκεψη στο πλέον 
εντυπωσιακό σπήλαιο της αρχαιότητας, λατρευτικό χώρο του Πάνα και του Απόλλωνα, με γιγαντιαίες διαστάσεις. 
Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή μέσω Αράχοβας στην Αθήνα.
Ώρες πορείας: 6.ΥΔ 500μ.
Δήλωση από: 10/11

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης, Χαρά Σιδηροπούλου 

23/11  Πεζοπορία στη Βόρεια Κνημίδα   �  &  �  
Η εξόρμηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Προβομάστορες.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καμένα Βούρλα. 
Ομάδα Α: Μετάβαση στον οικισμό Άλογο. Ανάβαση από μονοπάτι στη θέση βρύση Γιαννάκη και κατάβαση από 
μονοπάτι στη σπηλιά Χάρβαλη, το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σπήλαιο της βόρειας Κνημίδας. Επιστροφή 
από τα ίδια. Προαιρετικά, χαλαρωτικό μπάνιο στις πηγές Κουνιαβίτη ή Καλλυντικών. Ώρες πορείας:4. ΥΔ 350μ. 
Β.Δ. 1. Εύκολη διαδρομή, ενδείκνυται και για αρχαρίους.
Ομάδα Β: Ανάβαση από μονοπάτι με μεγάλη κλίση, μέσα σε πευκοδάσος, μέχρι το πρώτο σπήλαιο. Από εδώ, 
κίνηση σε βραχώδες τοπίο και πέρασμα από άλλα δύο σπήλαια (ανοιχτοί θόλοι), για να θαυμάσουμε τον διάκοσμό 
τους από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Το μονοπάτι βγαίνει σε κόψη φαραγγιού και, μέσα από πυκνό δάσος αριών 
οδηγεί στη σπηλιά Χάρβαλη (το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σπήλαιο της βόρειας Κνημίδας). Συνέχιση της 
ανάβασης από εμφανές μονοπάτι μέχρι τη βρύση Γιαννάκη και κατόπιν μέσα από δρυόδασος μέχρι την κορυφή 
Τσουρνέκι (935μ.). Απόλαυση της καταπληκτικής θέας της κορυφής και κατάβαση στον ορεινό οικισμό της 
Καρυάς. Προαιρετικά, χαλαρωτικό μπάνιο στις πηγές Κουνιαβίτη ή Καλλυντικών. Μέτριας δυσκολίας διαδρομή, 
για ορειβάτες. Ώρες πορείας: 6-7. ΥΔ935μ. Β.Δ. 2.
Δήλωση από: 17/11

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος, Κωστής Πετρόπουλος, Μίμης Συκιώτης 

30/11  Μικρή Ζήρεια (2086μ.)  �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κεφαλάρι Κορινθίας. Ανάβαση μέσα από πυκνό δάσος ελάτης και κέδρου 
στο οροπέδιο των Ισωμάτων κι από εκεί στη κορυφή Ντουσιά (2086μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο Κεφαλάρι. 
ΥΔ 1300μ. Ώρες πορείας: 8.
Δήλωση από: 24/11 

Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

7/12  Μέγα Σπήλαιο – φαράγγι Βουραϊκού   �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων. Πορεία σε κατηφορικό μονοπάτι μέχρι τον 
πανέμορφο οικισμό Ζαχλωρού και κατόπιν στο μονοπάτι δίπλα στις γραμμές του οδοντωτού, κατά διαστήματα 
μέσα από μικρά τούνελ και πάνω από τις γέφυρες του ποταμού με απίστευτη θέα στο ορμητικά νερά του. 
Κατάληξη στο Διακοφτό. Ώρες πορείας 6.
Δήλωση από: 1/12

 Αρχηγός: Μαρίνα Στάρσεβιτς

10/12  Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική) 
Τετάρτη: 20.00 στα Γραφεία του ΠΟΑ 

13/12  Κορομπίλι Θηβών (908μ.)   �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Θήβα – Ξηρονομή – Αλυκή. Ανάβαση αρχικά από δασικό δρόμο και κατόπιν από 
μονοπάτι μέχρι τους πρόποδες της ορθοπλαγιάς, την οποία προσεγγίζουμε με δεξιόστροφη πορεία, με κατάληξη 
στην κορυφή (908μ.) με την εντυπωσιακή θέα στον Κορινθιακό και τις Αλκυονίδες νήσους. Επίσκεψη στον αρχαι-
ολογικό χώρο της Αλυκής, της αρχαίας Κύφας, επίνειου των Θεσπιέων, με τον αμυντικό πύργο, το μισοβυθισμένο 
λιμάνι και τις οχυρώσεις του. Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής. ΥΔ 800 μέτρα. Ώρες πορείας: 6. 
Δήλωση από: 8/12

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης 

�0



����

13-14/12  Διάσχιση Γκιώνας  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Βίνιανη. Ανάβαση από μονοπάτη μέσα στη χαράδρα της Ρεκάς 
μέχρι το καταφύγιο του ΠΟΑ στη Λάκκα Καρβούνη. ΥΔ 1200μ. Ώρες πορείας:5-6.
Κυριακή: Αναχώρηση από το καταφύγιο προς τη Διασέλα. Ανάβαση στην κορυφή Πυραμίδα (2510μ.) και κατάβαση 
στη Συκιά μέσω του Λαζορέματος. ΥΔ 800μ. Ώρες πορείας:7-8. 
Δήλωση από: 2/12 Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Νίκος Τόδουλος

20/12  Βυζαντινή Ακρόπολη Μουχλίου - νεκροταφείο τρένων Αχλαδόκαμπος  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Αχλαδόκαμπο. Ανάβαση στην άγνωστη σε πολλούς βυζαντινή καστροπολιτεία 
του Μουχλίου. Στη συνέχεια κατάβαση μέσα από αρχαίο καλοδιατηρημένο μονοπάτι με πλατάνια προς τη Σύρτη 
του Αχλαδόκαμπου. Στην πορεία μας θα συναντήσουμε παλιό νερόμυλο και πηγές. Επίσκεψη στο «νεκροταφείο» 
παλαιών βαγονιών τρένων της Σύρτης και πορεία μέσα από τον ελαιόκαμπο μέχρι τη γέφυρα του Αχλαδοκάμπου 
με κατάληξη στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ώρες πορείας: 5. 
Δήλωση από: 15/12

Αρχηγός: Μάρκος Κουφοπαντελής 

25-28/12  Χριστούγεννα στα Τζουμέρκα  �

Πέμπτη: Αναχώρηση στις 08:00 για το χωριό Πράμαντα Ιωαννίνων, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Παρασκευή: Προώθηση στο χωριό Ματσούκι και πορεία προς την ανακαινισμένη Μονή Βύλιζας και κατόπιν το 
χωριό Καλαρρύτες. Περιήγηση στο πολύ γραφικό διατηρητέο αυτό χωριό. Εντυπωσιακή κατάβαση από μονοπάτι 
προς τον ποταμό Χρούσια και κατάληξη στο παραδοσιακό και εξίσου γραφικό Συρράκο. Ώρες πορείας: 5.
Σάββατο: Ομάδα Α: Μετάβαση στο καταφύγιο των Πραμάντων κι από εκεί πορεία σε μονοπάτι μέχρι τους εντυπω-
σιακούς καταρράκτες των Μελισσουργών. Στη συνέχεια κατάβαση προς το ομώνυμο χωριό. Ώρες πορείας: 4. 
Ομάδα Β: Προώθηση στο καταφύγιο των Πραμάντων, πορεία κάτω από την Στρογγούλα μέχρι τα Άγναντα. Ώρες 
πορείας: 6.
Κυριακή: Προώθηση στο γεφύρι της Πλάκας. Από εκεί πορεία σε μονοπάτι και δρόμο μέχρι τη μονή Μουχου-
στίου και κατόπιν από μονοπάτι μέχρι το εκκλησάκι του Αγ. Βασιλείου, που δεσπόζει πάνω από τη κοιλάδα 
του Άραχθου κι έχει εντυπωσιακή θέα στο γεφύρι της Πλάκας. Ώρες πορείας: 2,5–3. Φαγητό σε ταβέρνα της 
περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα. 
Δήλωση με προκαταβολή από: 9/12

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης— Θανάσης Πρέντζας 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2015

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επόμενο τεύχος των Φ.Ο.  
(Ιανουάριος-Αύγουστος �0��) για τυχόν αλλαγές.

6/1  Θεοφάνεια: Υμηττός   �

Τρίτη: Αναχώρηση στις 08:00 με πούλμαν για Καισαριανή. Διάσχιση του βόρειου τμήματος του Υμηττού από 
Καλοπούλα μέσα από δασωμένη διαδρομή προς ΟΤΕ, Κορακοβούνι, Άγιο Ιωάννη Κυνηγό. Κατάβαση στα Γλυκά 
Νερά. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή.
Δήλωση από: 2/1. 

Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος 

11/1  Κοπή πίτας στον Παρνασσό   �  &  �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για τον Παρνασσό. Τρεις διαφορετικές επιλογές ως εξής:
Πεζοπορική διαδρομή: Από τις χριστιανικές κατασκηνώσεις πάνω από την Αμφίκλεια, πορεία στο «μονοπάτι 
του Παρνασσού» και στο Ο22 με κατάβαση μέχρι το Άνω Πολύδροσο. Πανέμορφη διαδρομή μέσα από τα πυκνά 
ελατοδάση του Παρνασσού. ΥΔ 650μ. Ώρες πορείας: 5.
Ορειβατική  διαδρομή: Ανάβαση από τα Κελλάρια στον Γεροντόβραχο και επιστροφή από τα ίδια. ΥΔ 700μ. 
Ώρες πορείας: 5-6.
Ορειβατικό  σκι: Από τα Κελλάρια, ανάβαση στη Λιάκουρα και κατάβαση στη Φτερόλακκα. ΥΔ 700μ. Ώρες 
πορείας:4. 



��

Στη συνέχεια, όλες οι ομάδες θα συγκεντρωθούν σε ταβέρνα στο Πολύδροσο για την κοπή της πίτας του 
ΠΟΑ.
Εξοπλισμός: Ορειβατική ομάδα: Κραμπόν, πιολέ. Ορειβατικό Σκι: Κράνος, φτυάρι, σόντα, ARVA, κραμπόν, 
πιολέ. 
Δήλωση από: 29/12  Αρχηγός: Δ.Σ.

18/1  Πάρνηθα   �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Φυλή (Χασιά) και προώθηση με το πούλμαν μέχρι τη διασταύρωση προς το 
Φρούριο της Φυλής. Από εκεί πεζοπορία στη διαδρομή Φρούριο Φυλής – Ρέμα Θοδώρας – Ρέμα Φίχθι – Σκάλεζα 
– Φυλή. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή. 
ΥΔ κατάβασης: 400μ. Ώρες πορείας: 4.
Δήλωση από: 12/1

Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης 

25/1  Κλωκός (1778μ.)  �  ή  �  
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Φτέρη Αιγιαλείας (1100μ.). Ανάβαση από τη ράχη που οδηγεί 
κατευθείαν στη κορυφή Κλωκός (1778μ.), με ωραία θέα προς Χελμό, Ερύμανθο, τα βουνά της Ρούμελης κ.λπ. 
Επιστροφή από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα στη Φτέρη και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ 700μ.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης απαιτείται εξοπλισμός χειμερινού βουνού.
Δήλωση από:19/1

Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας – Φρόσω Νίτη 

31/1  Δερβενάκια   �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Δερβενάκια και επίσκεψη στο μνημείο του Κολοκοτρώνη. Μετάβαση στον 
Αγ. Βασίλειο, επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο και πορεία προς το Στεφάνι. 
Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 600μ.
Δήλωση από: 26/1

Αρχηγός: Μάρκος Κουφοπαντελής 

7-8/2  Βόρεια Άγραφα: Μπορλέρο (2016μ.) – Καραμανώλη (1628μ)   �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λίμνη Πλαστήρα. Μετάβαση στη Μονή Πελεκητής και ανάβαση στην κορυφή 
Καραμανώλη (1628μ). Επιστροφή από τα ίδια ή διάσχιση προς καταφύγιο Ο.Χ.Ο.Κ. και κατάβαση στη Νεράιδα. 
Διανυκτέρευση στη Μούχα σε δωμάτια και σκηνές. ΥΔ: 280μ. Ώρες πορείας: 3-4.
Κυριακή: Μετάβαση στα Ζυγογιανναίικα (1150μ) και ανάβαση από διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλλους προς 
καταφύγιο ‘Ελατάκος’ – Πεταλούδα – Μπορλέρο (2016μ). Κατάβαση από τα ίδια ή, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, 
διάσχιση προς τον οικισμό Έλατος (1200μ). ΥΔ: 870μ. Ώρες πορείας: 7-8.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από: 27/1

Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Νίκος Χαρίτος 

12/2  Τσικνοπέμπτη 
Τσίκνισμα στα γραφεία του ΠΟΑ από τις 8 μ.μ. Χειροποίητα εδέσματα ευπρόσδεκτα. Το κρασί δικό μας.

15/2  Βόρεια Ζήρεια  �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίκαλα Κορινθίας. Ανάβαση από μονοπάτι μέχρι την, παγωμένη αυτήν την 
εποχή, λίμνη Δασίου και κατόπιν στη κορυφή Κλεφτάκι (1643 μ)  εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Κατάβαση στο 
οροπέδιο της Ζήρειας και στο χιονοδρομικό κέντρο. Επιστροφή μέσω Γκούρας. ΥΔ 600μ. Ώρες πορείας 4-5. 
Δήλωση από: 3/2

Αρχηγός: Μάρκος Χαρατσής 
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Ο ΠΟΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους αρχηγούς των εκδρομών 
για την πολύτιμη και αφιλοκερδή τους συμβολή στην οργάνωση και πραγματοποίηση των 
πεζοπορικών και ορειβατικών εξορμήσεων του Ομίλου.

15/2  Διάσχιση Ζήρειας: Βόρεια Ράχη – Γκούρα   �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το οροπέδιο της Ζήρειας. Πορεία σε δρόμο μέχρι την αρχή της βόρειας 
ράχης. Από εκεί, ανάβαση μέχρι τον Κοκκινόβραχο και κατόπιν μέχρι το ψηλότερο σημείο. Κατάβαση από το 
ρέμα της Φαρμακίλας μέχρι το οροπέδιο της Σκαφιδιάς κι από εκεί από μονοπάτι στη Γκούρα. ΥΔ 900μ. Ώρες 
πορείας 7-8. 
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από: 3/2

Αρχηγός: Δημήτρης Τυροπώλης 

21-23/2 Απόκριες – Καθαρά Δευτέρα: Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αράκυνθος (984μ.) – Γαλαξίδι  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:30 για Μεσολόγγι, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Πεζοπορία στις τοποθεσίες Κλείσοβας και Θολής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού για ερμηνεία 
του ιδιαίτερου τοπίου των υγροτόπων και της παραδοσιακής αλιείας από ειδικό βιολόγο. Επίσης θα δούμε τις 
πελάδες (πασσαλόπηκτες καλύβες) και τις γάιτες (πλεούμενα). Ο υγροβιότοπος του Μεσολογγίου, προστατευ-
όμενος από τη συνθήκη Ραμσάρ, συνιστά έναν επίγειο παράδεισο, που φιλοξενεί στα έλη και στους καλαμιώνες 
της λιμνοθάλασσας πάνω από διακόσια είδη σπάνιων πουλιών: πελεκάνους, πάπιες, φαλαρίδες, φοινικόπτερα, 
τσικνιάδες και αρπακτικά.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Ελληνικά (600μ.), όπου θα ξεκινήσει η διάσχιση της κορυφογραμμής του Αρά-
κυνθου. Μέσα από πανέμορφο δρυόδασος και καστανόδασος θα ανεβούμε στην κορυφή Γρεβενό (984μ.), όπου 
η θέα στη λιμνοθάλασσα είναι εικόνα αξεπέραστης φυσικής ομορφιάς. Κατάβαση στον Άγιο Συμεών (240μ.). 
ΥΔ. 400μ. Ώρες πορείας 6.
Καθαρά Δευτέρα: Αναχώρηση στις 08:00 με κατεύθυνση το Λεσίνι, μέσα στην πεδιάδα του Αχελώου, όπου 
θα επισκεφθούμε το δάσος του Φράξου, έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης. Αυτό το 
“μνημείο της φύσης”, όπως έχει χαρακτηριστεί, είναι ένα από τα ελάχιστα υγρά παραποτάμια δάση, που έχουν 
απομείνει στις παραμεσόγειες χώρες.
Αναχώρηση για Γαλαξίδι και συμμετοχή στο τοπικό γλέντι «αλευρομουτζουρώματα». Φαγητό σε τοπική ταβέρνα 
και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 13/1.

Αρχηγοί: Τάσος Βάσσος, Βαρβάρα Βλαβιανού
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, 
που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του. 
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του 

εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη 
της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους 
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα 
αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες 
προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου 
όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλή-

ρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-
βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να 
αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους 
ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή γνώσεις, 
ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.) 

• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή 
εμπειρία χειμερινού βουνού.

• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες 
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

Τα γραφεία μας, οδός Ζαΐμη 45, 
Αθήνα, είναι ανοικτά καθημερινά 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7-
9 μμ., όπου δεχόμαστε δηλώσεις 
συμμετοχής στις εξορμήσεις μας, 
ή τηλεφωνικά στο 210-8218401 (2 
γραμμές). Οι αναχωρήσεις γίνονται 
από το Πεδίον του Άρεως, Λεωφ. 
Αλεξάνδρας & Μαυροματαίων.
Στις ημερήσιες εξορμήσεις 
ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι 
3 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Μετά την παρέλευση αυτής της 
προθεσμίας η συμμετοχή χρεώ-
νεται με το πλήρες αντίτιμο και 
καταβάλλεται είτε στα γραφεία 
είτε σε επόμενη συμμετοχή.
Στις πολυήμερες εξορμήσεις 
η συμμετοχή είναι έγκυρη μετά 
την καταβολή της προκαταβολής 
που απαιτείται. Η προκαταβολή 
δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 
ακύρωσης, εκτός εάν η κενή θέση 
καλυφθεί. 
Ακυρώσεις μέσω τηλεφωνητή 
δεν γίνονται δεκτές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΛΗ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΒΟΥΝΟ

ΣΑΚΙΔΙΟ • •
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες) • •
ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο) •
ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές) •
ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt • •
ΠΥΞΙΔΑ - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ • •
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ • •
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ •
ΣΚΟΥΦΟΣ •
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ • •
ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ •
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ • •
ΚΑΛΤΣΕΣ μάλλινες ή συνθετικές (+ εφεδρικές) • •
ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ • •
FLEECE ή ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ • •
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (το χειμώνα μάλλινο ή fleece) • •
ΣΑΛΟΠΕΤΑ •
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (αδιάβροχο και διαπνέον) • •
ΓΚΕΤΕΣ •
ΜΠΑΤΟΝ • •
ΠΙΟΛΕ •
ΚΡΑΜΠΟΝ •
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ • •

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ • •

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:

• ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ
• ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
• ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ 
 (ανάλογα με την εποχή)
• ΚΑΜΙΝΕΤΟ
• ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
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Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

Ζαΐμη 45 
106 82 Αθήνα 
Τηλ.:  210 8218401 (3 γραμμές) 
Fax:  210 8811520 
E-mail: info@poa.gr 
Web: www.poa.gr

 ΜΕΛΟΣ:
• Ελληνικής Ομοσπονδίας  
Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)

• Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών  
Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων 
Ελλάδος (ΟΦΟΕΣΕ-ΟΞΝΕ)

• Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας  
Ελλάδος (ΣΟΕ)
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