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11-13/9  Άνδρος  1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 19:15 από το λιμάνι της Ραφήνας για Γαύριο. Μετάβαση στην πανέμορφη Χώρα με 
τα γραφικά σοκάκια και το ενετικό κάστρο, χτισμένη στην Χερσόνησο ανάμεσα στο Νημποριό και το Παραπόρτι, 
όπου θα γίνουν και οι δύο διανυκτερεύσεις.
Σάββατο: Πορεία από Βουρκωτή – Γεφύρι Άχλα – Μονή Αγίου Νικολάου – παραλία Άχλα και επιστροφή με κα-
ραβάκι. Σε περίπτωση που η κατάσταση της θάλασσας δεν το επιτρέψει, εναλλακτικά θα γίνει η πορεία Χώρα 
– Υψηλού – Μεσαθούρι – Στραπουργιές – Ευρουσές – Αποίκια, με μπάνιο στην παραλία Γιάλια. Απόσταση: 
10χλμ. Ώρες πορείας: 4.
Κυριακή: Διάσχιση του νησιού από Στραπουργιές – Άνω Πιτροφός –Άνω Παλαιόπολη – αρχαιολογικός χώρος 
Παλαιόπολης – παραλία. Επιστροφή με το πλοίο των 21:30 από Γαύριο για Ραφήνα.
Απόσταση: 15χλμ. Ώρες πορείας: 5.
Δήλωση από  01/09

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χαρά Σιδηροπούλου

19-20/9  Φαράγγι Σεργούλας  Canyoning 2.3.II
Σάββατο: Αναχώρηση στις 16:00 για την παραλία Σεργούλας Φωκίδας, στο ύψος του νησιού Τριζόνια. Διαμονή 
σε σκηνές ή δωμάτια. 
Κυριακή: Κατάβαση του κάτω τμήματος του φαραγγιού της Σεργούλας. Πρόκειται για καταπράσινο και πολύ 
ενδιαφέρον φαράγγι με πλούσια και ολοκάθαρα νερά. Έχει μήκος περί τα 2χλμ. και 12 καταβάσεις. 
Βαθμός δυσκολίας (canyoning): 2.3.II – Ώρες κατάβασης: 5–6. 
Εξοπλισμός: Πλήρης ατομικός εξοπλισμός canyoning.
Δήλωση από 07/09 μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς.

Αρχηγοί: Στάθης Λυχούδης, Ιπποκράτης Απέργης

  21/9  Ιρλανδία με τον ΠΟΑ
Δευτέρα 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών από την πρόσφατη εξόρμηση του ΠΟΑ.
Παρουσίαση: Τάσος Βάσσος, Νίκος Τόδουλος 

25-27/9  Όλυμπος: Γομαρόσταλος – Στεφάνι – Ράχη Μπαρμπαλά  3+

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια  (θα υπάρξει μέριμνα 
για όσους θέλουν να μείνουν σε σκηνή). 
Σάββατο: Προώθηση στα Πριόνια (1050μ.) και πορεία στο πολύ ανηφορικό μονοπάτι, που θα μας βγάλει κατευ-
θείαν στο οροπέδιο των Μουσών. Στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής υπάρχουν εύκολα αναρριχητικά περάσματα. 
Εγκατάσταση στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης». Το απόγευμα ανάβαση στο Στεφάνι. ΥΔ: 1700μ. έως το 
καταφύγιο και 200μ. έως την κορυφή. Ώρες πορείας: 6–7, συν 2 για την κορυφή. 
Κυριακή: Κατάβαση από τη ράχη Μπαρμπαλά μέχρι το καταφύγιο Κρεβάτια κι από εκεί μέχρι το ρέμα Παπά. 
ΥΔ: –2500μ. Ώρες πορείας: 9.
Εξοπλισμός: Κράνος υποχρεωτικά.
Δήλωση από  10/09

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

25-27/9  Όλυμπος: Οροπέδιο Μουσών – Μύτικας (2917μ.)  2  -  3+

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια.
Σάββατο: Ανάβαση από τα Πριόνια στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» και στη συνέχεια στο Οροπέδιο των 
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Μουσών, και εγκατάσταση στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης». Το απόγευμα ανάβαση στην κορυφή Τούμπα 
ή Προφήτης Ηλίας. ΥΔ: 1600μ. Ώρες πορείας: 6–7.
Κυριακή: Ανάβαση στον Μύτικα (όσων θέλουν και μπορούν) από το Λούκι και συνάντηση με την υπόλοιπη ομάδα. 
Επιστροφή στο οροπέδιο και κατάβαση από Πετρόστρουγκα στη Γκορτσιά. Ώρες πορείας: 8. ΥΔ: 200μ.
Εξοπλισμός: Κράνος για όσους ανέβουν στον Μύτικα.
Δήλωση από  10/09 

Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

27/9  Ξενάγηση στην Αρχαία Νεμέα – Γευσιγνωσία κρασιού σε οινοποιείο  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Κόρινθο – Αρχαία Νεμέα. Εδώ, κατά τον μύθο, ο Ηρακλής εξόντωσε το 
φοβερό λιοντάρι της Νεμέας. Θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο σε υψόμετρο 333μ., στους πρόποδες 
των αρκαδικών βουνών, όπου διεξάγονταν στην αρχαιότητα οι πανελλήνιοι γυμνικοί και ιππικοί αγώνες των 
Νεμέων. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τον ναό του Δία, το στάδιο και το αρχαιολογικό μουσείο, όπου, 
μεταξύ άλλων, εκτίθεται και ο περίφημος θησαυρός των Αηδονιών. Θα έχουμε την τύχη να ξεναγηθούμε από 
τον αρχαιολόγο κ. Στέφανο Μίλλερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, που αφιέρωσε 
40 χρόνια της ζωής του στη Νεμέα. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε σε γνωστό οινοποιείο της Νεμέας, παραγωγό πολλών γνωστών ετικετών κρασιού 
Νεμέας, θα ξεναγηθούμε στους χώρους οινοποίησης και θα δοκιμάσουμε τα κρασιά τους. 
Φαγητό σε τοπική ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από  15/09. 

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

3-4/10  Μολάοι – Κυπαρίσσι  1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Μολάους Λακωνίας. Πορεία στο πανέμορφο φαράγγι του Λάρνακα μέχρι 
το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και επιστροφή στους Μολάους. Εύκολη διαδρομή, χωρίς μεγάλη υψομετρική 
διαφορά, συνολική απόσταση περίπου 3 χλμ. Ώρες πορείας: 1,5. Προώθηση στο Κυπαρίσσι, όπου και η διανυ-
κτέρευση σε δωμάτια και σκηνές.
Κυριακή: Προώθηση στα χωριά Χάρακας και Κρεμαστή, πορεία μέσα από δάσος πεύκης και κατάληξη στο 
Κυπαρίσσι. Απόσταση: 12χλμ. περίπου. ΥΔ: μικρή. Ώρες πορείας: 6–7. Φαγητό στο Κυπαρίσσι και επιστροφή 
στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Μαγιό (κολύμπι στην πανέμορφη παραλία του Κυπαρισσιού).
Δήλωση από  21/09

Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού, Γιάννης Κωνσταντινίδης

5/10  Σεμινάριο προσανατολισμού: Χρήση πυξίδας, χάρτη, GPS. Μέρος 1Ο

Δευτέρα 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

10/10  Χελμός: Ζαρούχλα – Σόλο  1

Σάββατο: Αναχώρηση 07:00 για Ζαρούχλα Αχαΐας. Πορεία από όμορφο μονοπάτι μέσα σε ελατόδασος προς το 
διάσελο, κατάβαση από μονοπάτι μέχρι τα Αθάνατα Νερά και κατόπιν από δασικό δρόμο κατάληξη στο Σόλο. 
Ώρες πορείας: 4–5. ΥΔ: 500μ.
Δήλωση από  01/10

Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης

10/10  Γαρδίκι Χελμού (2182μ.)  3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 με προορισμό τη Ζαρούχλα Αχαΐας. Πορεία από όμορφο μονοπάτι μέσα σε 
ελατόδασος προς το διάσελο και κατόπιν πάνω στη δασωμένη ράχη, που στη συνέχεια γίνεται αλπική, μέχρι 
τη κορυφή του Γαρδικιού. Όμορφη θέα προς τα Χτένια και τις ψηλές κορφές του Χελμού. Επιστροφή από τα 
ίδια στο διάσελο, πορεία σε κατηφορικό μονοπάτι μέχρι τα Αθάνατα Νερά και στη συνέχεια από δασικό δρόμο 
κατάληξη στο Σόλο. Ώρες πορείας: 8. ΥΔ: 1200μ.
Δήλωση από  01/10

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

�



�

12/10  Σεμινάριο προσανατολισμού: Χρήση πυξίδας, χάρτη, GPS. Μέρος 2Ο

Δευτέρα 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

16-18/10  Πήλιο  1  -  2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Βόλο – Άγιο Λαυρέντιο. Πορεία προς το χιονοδρομικό κέντρο μέσα από 
καστανιές και δάσος οξιάς και, αφού διασχίσουμε το χωριό Χάνια, κατάληξη στο πανέμορφο καταφύγιο του ΦΟ 
Βόλου «ο ΠΑΝ», όπου και η διανυκτέρευση. ΥΔ: 700μ. Απόσταση: περίπου 8χλμ. Ώρες πορείας: 4–5.
Κυριακή: Αναχώρηση για Μακρυνίτσα. Πορεία για Κάτω Κερασιά μέσα από πανέμορφο μονοπάτι με πολλές 
εναλλαγές της φύσης, μέσα από δάση οξιάς και βελανιδιάς του βορειοδυτικού Πηλίου. ΥΔ: 400μ. Απόσταση: 
15χλμ. Ώρες πορείας: 6–7. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από  05/10

Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού, Γιάννης Κωνσταντινίδης

18/10  Πάρνηθα ή Υμηττός: Πρακτική εξάσκηση στον προσανατολισμό  1

Πρακτική εξάσκηση πεδίου για όσους παρακολούθησαν τα σεμινάρια προσανατολισμού στα γραφεία του Ομίλου 
(Δευτέρες 5/10 και 12/10). Μετακινήσεις με ίδια μέσα ή, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, με πούλμαν. Η 
ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής. 
Δήλωση από 12/10 

Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

25/10  Φαράγγι Κλεισούρας  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κυριάκι Βοιωτίας. Κατάβαση του πανέμορφου φαραγγιού της Κλεισούρας 
με κατάληξη στην παραλία της Αντίκυρας. Ώρες πορείας: 5–6. ΥΔ: 700μ. Φαγητό ή καφές στην Αντίκυρα και 
επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από  19/10

Αρχηγός: Δημήτρης Τσαραμπάρης

28/10  Παρνασσός: Πεζοπορία στη Βελίτσα   1

Τετάρτη: Αναχώρηση στις 07:00 για Ορχομενό – Βελίτσα (Τιθορέα). Κατάβαση στην εντυπωσιακή χαράδρα και 
ανάβαση από την απέναντι (ανατολική) πλευρά της στο εκκλησάκι του Αη Γιάννη. Στη συνέχεια, μέσα από ελα-
τόδασος, ανάβαση στο ύψωμα Κουμπές (1254μ.) με την υπέροχη θέα στις κορφές του Παρνασσού. Επιστροφή 
από τα ίδια, φαγητό σε ταβέρνα της Βελίτσας και αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες πορείας: 6–7. ΥΔ: 900μ.

Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

31/10 - 1/11  Κοκκάλια (1716μ.) – Καρφοπεταλιάς (1563μ.)  3+

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λαμία – Ράχες Τυμφρηστού. Ανάβαση από το μνημείο της μάχης εναντίον 
των Γαλατών στην κορυφή Κοκκάλια. Επιστροφή από τα ίδια. Διανυκτέρευση στη Δομνίστα σε δωμάτια και 
σκηνές. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 400μ.
Κυριακή: Ανάβαση από τον Ψηλό Σταυρό στη κορυφή Καρφοπεταλιάς από βράχινη κόψη. Επιστροφή από τα ίδια. 
Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 300μ.
Εξοπλισμός: Κράνος, μποντριέ, 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας, κορδονέτο.
Δήλωση από  21/10.

Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

7/11  Σκοτεινή Ευβοίας  2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το διάσελο της Δίρφης πάνω από τη Στενή. Κίνηση στις παρυφές του 
Ξεροβουνίου μέχρι την πηγή Κόνισμα και ανάβαση στο διάσελο της Σκοτεινής με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. 
Κατόπιν ανάβαση στην κορυφή της Σκοτεινής. Επιστροφή στο διάσελο και πορεία προς Αμπουδιώτισσα και από 
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εκεί προώθηση στην Κάτω Σέττα για φαγητό.
Δήλωση από  29/10

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

7/11  Σκοτεινή Ευβοίας  1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07.00 για το διάσελο της Δίρφης πάνω από τη Στενή. Κίνηση στις παρυφές του 
Ξεροβουνίου μέχρι την πηγή Κόνισμα και ανάβαση στο διάσελο της Σκοτεινής με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. 
Κατόπιν πορεία προς το εκκλησάκι της Αμπουδιώτισσας, περνώντας κι από την Καταβόθρα. Προώθηση στην 
Κάτω Σέττα για φαγητό.
Δήλωση από  29/10

Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου

13-15/11  Πάικο: Γκόλα Τσούκα (1647μ.), Καντάστι (1645μ.)  2  -  3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για παραλία Λιτοχώρου, όπου και η διανυκτέρευση σε καταφύγιο.
Σάββατο: Μετάβαση στο Ελευθεροχώρι Γιαννιτσών και ανάβαση, μέσα σε δάσος οξιάς με υπέροχα φθινοπωρινά 
χρώματα, προς καταφύγιο και κορυφή Γκόλα Τσούκα (1647μ.). Κατόπιν κατάβαση από τη βόρεια πλευρά και 
πάλι μέσα σε πυκνά δάση οξιάς μέχρι το Παλαιοχώρι. Προώθηση στα Μεγάλα Λιβάδια για τη διανυκτέρευση σε 
ξενώνα ή σκηνές. Ώρες πορείας: 8–9. ΥΔ: 1200μ.
Κυριακή: Προώθηση μέχρι τον Στραβοπόταμο και διάσχισή του πάνω από πολυάριθμα γεφυράκια. Στη συνέχεια 
ανάβαση στην κορυφή Καντάστι (1645μ.), τη δεύτερη ψηλότερη του Πάικου. Επιστροφή στον Στραβοπόταμο, 
προώθηση στην Καστανερή για φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΥΔ: 500μ. Ώρες πορείας: 5–6. 
Δήλωση από  29/10

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος, Γιάννης Δημητράκης

22/11  Ορχομενός: Ακόντιο Όρος  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ορχομενό. Επίσκεψη στη Μονή Παναγιάς Σκριπούς του 9ου αιώνα, στο αρ-
χαίο θέατρο του Ορχομενού, στον θολωτό τάφο του Μινύου και ανάβαση στο Ακόντιο Όρος (502μ.). Κατάβαση 
προς Υφάντειο Όρος και τις Πηγές των Χαρίτων. Κατάληξη στη Λειβαδιά και επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο. 
Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 4–5. ΥΔ: 400μ.
Δήλωση από  11/11

Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου

29/11  Κνημίδα  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, συνάντηση στις 09:30 με τους Προβομά-
στορες και προώθηση στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Ανάβαση από το μονοπάτι των χωρικών μέσα 
σε πευκοδάσος έως το Μέγα Ρέμα. Πορεία προς καταρράκτες, Γεφυράκι και κορυφή Κοτρώνα. Από μονοπάτι 
ανάβαση στην κόψη του Αέρα και στην κορυφή Αέρας (865μ.). Κατάβαση από δρυοδάσος (μη εμφανές μονοπάτι) 
στο εκκλησάκι του Άγιου Νέστορα. Πορεία σε εμφανές μονοπάτι προς Κλεφτόβρυση, Φακίτσα και σπηλιά του 
Κοκκινόβραχου. Ανάβαση από Αντρειωμένη Πατησιά στο Γιαννάκη και κατάβαση στον οικισμό Άλογο των Καμένων 
Βούρλων. ΥΔ: 950μ. Ώρες πορείας: 6. Προαιρετικά, χαλαρωτικό μπάνιο στις πηγές Κουνιαβίτη ή Καλλυντικών 
στα Καμένα Βούρλα.
Δήλωση από  19/11 

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος, Κωστής Πετρόπουλος

5/12  Νότιος Χελμός: Πλανητέρο – Ελατόφυτο – Καλόγηρος  1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα – Πλανητέρο (700μ.). Πορεία σε κτιστό μονοπάτι προς το χωριό 
Ελατόφυτο (Μάζι, 1150μ.). Στη συνέχεια ανάβαση από μονοπάτι στη χαμηλή κορυφή Καλόγηρος (1.373μ.) και 
επιστροφή στο Πλανητέρο από άλλο μονοπάτι (κυκλική διαδρομή). ΥΔ: 670μ. Ώρες πορείας: 4. 
Δήλωση από  26/11

Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης
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  7/12  Αποστολή στην Παταγονία, Dientes de Navarino
Δευτέρα 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος

Ένα οδοιπορικό στην χιλιανή επαρχία της Ανταρκτικής, στο νησί Isla De Navarino, που αποτελεί 
την νοτιότερη διαδρομή στον κόσμο, σε απόσταση μικρότερη από μόλις 100 χλμ. από το νοτιότερο 
άκρο της αμερικανικής ηπείρου, το ακρωτήριο Cape Horn. Μια μοναδική διάσχιση του αλπικού αυτού 
νησιού μέσα από τα επιβλητικά γρανιτένια σπιρούνια των ορεινών όγκων Dientes de Navarino και 
Lindermayer, με εντυπωσιακή θέα τα στενά του Beagle και τα βουνά βορειότερα στην Γη του Πυρός, 
ανάμεσα σε ποτάμια, αλπικές λίμνες, χιονοσκέπαστες κορυφές και μαγγελανικά παρθένα δάση.

11-13/12  Άγραφα – Αργιθέα: Καράβα (2184μ.), Καραβούλα (1862μ.)  2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το χωριό Πευκόφυτο Μουζακίου, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια 
ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στο διάσελο Αγ. Νικολάου και ανάβαση στην Καράβα, την ψηλότερη κορυφή των Αγράφων. 
Στη συνέχεια κατάβαση από τη βόρεια πλευρά και από το μονοπάτι Ε4 και κατάληξη στην Αργιθέα. Διανυκτέρευση 
σε δωμάτια ή σκηνές στο Ανθηρό. ΥΔ: 700μ. Ώρες πορείας: 7–8. 
Κυριακή: Ανάβαση από την Αργιθέα μέσω του Ε4 μέχρι το διάσελο Καραβούλας – Αχλαδιά. Πορεία στη ράχη 
της κορυφής και ανάβαση στην Καραβούλα, τη βορειότερη κορυφή των Αγράφων. Στη συνέχεια, ακολουθώντας 
την κορυφογραμμή, κατάβαση στο πέρασμα του Τύμπανου. Προώθηση στο Μουζάκι για φαγητό και επιστροφή 
στην Αθήνα. ΥΔ: 900μ. Ώρες πορείας: 6–7. 
Δήλωση από  30/11 

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος, Γιάννης Δημητράκης

16/12  Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική) 
Τετάρτη: 20:00 στα Γραφεία του ΠΟΑ 

20/12  Διάσχιση στα Γεράνεια (1032μ.)  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Λουτράκι – Μονή Οσίου Παταπίου (507μ.). Ανάβαση από καλογραμμένο 
μονοπάτι στην κορυφή Πίντιζα (1032μ.) και κατάβαση στα Πίσια (508μ.). 
Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 4–5. ΥΔ: 525μ.
Δήλωση από  10/12

Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

24-27/12 Χριστούγεννα στις Σέρρες: Λαϊλιάς 1849μ., σπήλαιο Αλιστράτης, Αμφίπολη  1 - 2

Πέμπτη: Αναχώρηση στις 07:00 για Σέρρες και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο. Το βράδυ περίπατος 
γνωριμίας στους πεζόδρομους της Παλιάς Αγοράς με τα όμορφα χαρακτηριστικά στέκια.
Παρασκευή: Ανάβαση στην κορυφή Αλή Μπαμπάς* (1849μ.) του Λαϊλιά, δίπλα στο χιονοδρομικό, και επιστροφή 
στην Παλιά Πόλη των Σερρών, όπου θα γευματίσουμε όλοι μαζί σε ταβέρνα για την ημέρα των Χριστουγέννων, 
δοκιμάζοντας παραδοσιακές γεύσεις. ΥΔ: 250μ. Ώρες πορείας: 2,5–3.
Σάββατο: Μετάβαση στο χωριό Αλιστράτη και πορεία στο φαράγγι του Αγγίτη σε πετρόχτιστο μονοπάτι το οποίο 
κινείται κατά μήκος του, επάνω από το φαράγγι, με πολλά παρατηρητήρια στα τοιχώματά του, για παρατήρηση 
της ζωής και της οργιαστικής βλάστησης που το χαρακτηρίζει. Ώρες πορείας: 4-5. Μετάβαση στο σπήλαιο της 
Αλιστράτης με τον πλούσιο διάκοσμο, με ξενάγηση από τοπικό ξεναγό. Επιστροφή στην πόλη των Σερρών και 
γνωριμία με το οθωμανικό φρούριο Κουλάς, που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την πόλη με θέα στον κάμπο 
των Σερρών μέχρι την Ασπροβάλτα και τις εκβολές του Στρυμώνα.
Κυριακή: Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά τον επιβλη-
τικό Λέοντα, σύμβολο και άγρυπνο φύλακα τού σερραϊκού κάμπου, με παράλληλη ξενάγηση στο Μουσείο τής 
Αμφίπολης.
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Ασπροβάλτας –Σταυρού – Μακεδονικών Τεμπών.
*Σε περίπτωση που η ανάβαση στην κορυφή του Λαϊλιά είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει 
εναλλακτικό πρόγραμμα με επίσκεψη στη λίμνη Κερκίνη και τα οχυρά του Ρούπελ.
Δήλωση με προκαταβολή από  24/11

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χαρά Σιδηροπούλου
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ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2016

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επόμενο τεύχος των Φ.Ο.  
(Ιανουάριος-Αύγουστος 201�) για τυχόν αλλαγές.

17/1  Δίρφη (κοπή πίτας)  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Στενή Ευβοίας και ανάβαση σε καθαρό μονοπάτι μέσα από όμορφο δάσος 
μέχρι το διάσελο Δίρφης – Ξεροβουνιού και το καταφύγιο «Μ. Νικολάου» του ΕΟΣ Χαλκίδας, όπου θα γίνει η 
κοπή της πίτας μας. Ώρες πορείας: 3. ΥΔ: 720μ.
Δήλωση από  07/01 

Αρχηγός: Δ.Σ.

17/1  Δίρφη (1743μ.) (κοπή πίτας)  �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Στενή Ευβοίας και διάσελο Δίρφης – Ξεροβουνιού. Πορεία μέχρι το καταφύγιο 
«Μ. Νικολάου» του ΕΟΣ Χαλκίδας και ανάβαση στην κορυφή της Δίρφης (1743μ). Επιστροφή στο καταφύγιο για 
την κοπή της πίτας. ΥΔ: 790μ. ‘Ωρες πορείας: 4–5. 
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από  07/01

Αρχηγός: Δ.Σ.

24/1  Κλωκός (1778μ.)  2  ( � )
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Φτέρη Αιγιαλείας (1100μ.). Ανάβαση από τη ράχη που οδηγεί κατευθείαν 
στην κορυφή Κλωκός (1778μ.), με ωραία θέα προς Χελμό, Ερύμανθο, βουνά Ρούμελης κ.ά. Επιστροφή από τα 
ίδια και φαγητό σε ταβέρνα στη Φτέρη. Ώρες πορείας: 5–6. ΥΔ: 700μ.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης, ο βαθμός δυσκολίας είναι 5 και απαιτείται εξοπλισμός χειμερινού 
βουνού.
Δήλωση από  14/01

Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Φρόσω Νίτη

31/1  Κίρρα – Δελφοί  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ιτέα – Κίρρα. Από το μεσαιωνικό κάστρο της Κίρρας, πορεία από το αρχαίο 
μονοπάτι των προσκυνητών προς αρχαία Κρίσσα, με ωραία θέα προς την κοιλάδα του ποταμού Πλείστου, και 
κατάληξη στους Δελφούς. ΥΔ: 520μ. Ώρες πορείας: 4–5.
Δήλωση από  21/01

Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου

6-7/2  Βαρδούσια – Χωμήριανη (2294μ.)  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:30 για Αθανάσιο Διάκο. Ανάβαση προς Προφήτη Ηλία – Σταυρό με κατάληξη στο 
καταφύγιο του ΠΟΑ.  Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 1000μ.
Κυριακή: Κατάβαση στην τοποθεσία Σταυρός και ανάβαση στην κορυφή της Χωμήριανης (2294μ.) με έξοχη 
θέα προς τις άλλες κορυφές των Βαρδουσίων, τη Γκιώνα και την Οίτη. Κατάβαση από τα ίδια στον Σταυρό και 
κατόπιν στον Προφήτη Ηλία με κατάληξη στον Αθανάσιο Διάκο. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. 
ΥΔ: 570μ. Ώρες πορείας: 7–8.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από  25/01

Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Άλκης Τερτσέτης
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14/2  Κιθαιρώνας (1407μ.)  2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Βίλλια. Ανάβαση από πηγή Βιλλίων στο καταφύγιο «Βαγγέλης Τσάκος» του 
Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας και στην κορυφή του Κιθαιρώνα (1407μ.). Κατάβαση από τα ίδια στα Βίλλια. Φαγητό σε ταβέρνα 
στο Πόρτο Γερμενό και επιστροφή στην Αθήνα. ΥΔ: 780μ. Ώρες πορείας: 6–7. 
Δήλωση από  04/02

Αρχηγοί: Δημήτρης Τσαραμπάρης, Χρήστος Χρυσάφης

20-21/2  Μπορλέρο (2007μ.), Ίταμος (1490μ.)  �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λίμνη Πλαστήρα και τακτοποίηση στη Μούχα (880μ) σε δωμάτια και σκηνές. 
Προώθηση στη Βρύση του Ίταμου (1030μ.) και ανάβαση στην κορυφή Ίταμος (1490μ.). Επιστροφή από τα ίδια. 
ΥΔ: 460μ. Ώρες πορείας: 3–3,5. 
Κυριακή: Προώθηση σε Ζυγογιαννέικα ή Κέδρο (1050μ.) και ανάβαση από διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλλους 
προς καταφύγιο «Ελατάκος» – Πετσαλούδα – Μπορλέρο (2016μ). Επιστροφή από τα ίδια ή, αν το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, κατάβαση στον οικισμό Έλατος (1200μ). Ώρες πορείας: 7–8. ΥΔ: 870μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από  08/02

Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

26-28/2  4η Συνάντηση Ορειβατικού Σκι στη Γκιώνα
Παρασκευή: Αναχώρηση με ίδια μέσα για το χωριό Προσήλιο, όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή δω-
μάτια.
Σάββατο: Εκκίνηση από το δασικό χωριό Προσηλίου και, μέσω της ρεματιάς του Αγκαθιά, ανάβαση στον Προ-
φήτη Ηλία (2298μ.). Κατάβαση προς Βροκόρεμα και άφιξη στο καταφύγιο του ΠΟΑ στη Λάκκα Καρβούνη. Ώρες 
πορείας: 7–8.
Κυριακή: Ανάβαση στο Τραγονόρος (2456μ.) και επιστροφή στο δασικό χωριό Προσηλίου μέσω του Μακρύλακκου 
και του ρέματος του Αγκαθιά. Ώρες 5–6.
Εξοπλισμός (υποχρεωτικός): ARVA, φτυάρι, σόντα, κραμπόν.
Δήλωση από  18/2

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

28/2  Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Θερμοπύλες – Ηράκλεια. Πορεία αρχικά από χωματόδρομο μέχρι την είσοδο 
του μονοπατιού μέσα στο φαράγγι του Ασωπού και κατόπιν παράλληλα με τις γραμμές του τρένου μέχρι τον 
εγκαταλελειμμένο σταθμό του Ασωπού. Επιστροφή από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα στον Γοργοπόταμο και στην 
επιστροφή στάση για ιαματικά λουτρά στην Δαμάστα. Ώρες πορείας: 4-5.
Εξοπλισμός: Μαγιό (προαιρετικό).
Δήλωση από  18/2

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

12

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.
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς τα μέλη του Ομίλου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Α. καλεί τα μέλη του Ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στα γραφεία 
του Ομίλου, Ζαΐμη 45, με τα εξής θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία πεπραγμένων Δ.Σ. για το έτος 2015
3. Απολογισμός εσόδων - εξόδων
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016
8. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι στις 16 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα 
Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 ΑΝΑΣΤ. ΒΑΣΣΟΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΣ
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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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