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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
11/9

Σοφικό – Κόρφος

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Σοφικό Κορινθίας. Πορεία από το θέατρο Σολυγεία μέσα σε πευκοδάσος,
κατόπιν σε ελαιώνα, με διάσχιση πέτρινης γέφυρας 17ου αιώνα. Συνέχιση της πορείας με θέα τον όρμο του
Κόρφου από ψηλά και κατάληξη στο όμορφο χωριό Κόρφος για κολύμπι και φαγητό. Επιστροφή στην Αθήνα.
Ώρες πορείας: 4-5. Υ∆: μικρή.
∆ήλωση από: 5/9.
Αρχηγός: Γιάννης Κωνσταντινίδης

16-18/9

Στα μονοπάτια των Μετεώρων

1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Καστράκι (Μετέωρα). Τακτοποίηση σε σκηνές στο camping Βράχος και
σε δωμάτια του χωριού.
Σάββατο: Κυκλική πορεία από τη μονή Αγίου Νικολάου (Αναπαυσά) μέσα και γύρω από τους πέτρινους γίγαντες
των Μετεώρων (παλιό καλντερίμι προς τις μεγάλες μονές Μεταμόρφωσης και Βαρλαάμ, μονοπάτι προς τις
ακατοίκητες μονές Αγίου ∆ημητρίου και Υπαπαντής) και επιστροφή στο σημείο αφετηρίας. Ώρες πορείας: 3.
Το απόγευμα ανάβαση στο πλάτωμα της βελόνας Αδράχτι ανάμεσα στους τεράστιους βράχους Μεγάλη Αγιά,
Άλυσο, Πυξάρι και Σουρλωτή. Στη συνέχεια κυκλική πορεία γύρω από τον επιβλητικό και ιστορικό βράχο Άγιο
Πνεύμα και ανάβαση στο μεγάλο πλάτωμα που βρίσκεται στα 2/3 του ύψους του. Ώρες πορείας: 3.
Κυριακή: Μετάβαση με τα πόδια στην Καλαμπάκα και ανάβαση από ωραίο καλντερίμι προς τις μονές Αγίας
Τριάδας και Αγίου Στεφάνου. Κατάβαση από άλλο μονοπάτι προς τη μονή Αγίας Βαρβάρας (Ρουσάνου) και τελικά
μέσα από τους βράχους στην Καλαμπάκα. Ώρες πορείας: 3. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 6/9.
Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Φρόσω Νίτη

16-18/9

28η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Καστράκι (Μετέωρα). Τακτοποίηση στο camping Βράχος σε σκηνές
και τροχόσπιτα.
Προσκαλούμε όλους τους αναρριχητές του Ομίλου να δώσουν δυναμικό παρών και να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή για τον καλύτερο συντονισμό της συνάντησης και την οργάνωση της ασφαλιστικής κάλυψης.
∆ήλωση από: 6/9.

25/9

Ακροκόρινθος

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Ακροκόρινθο. Πορεία από την Οθωμανική Βρύση στο Πεντεσκούφι και
ανάβαση στο κάστρο. Περιήγηση περιμετρικά του κάστρου και αναχώρηση για τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης
για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 3,5. Υ∆: μικρή.
∆ήλωση από: 16/9.
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

30/9-2/10 Όλυμπος: Ράχη Μπαρμπαλά – Μύτικες – Σκολιό – Βρυσοπούλες

3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Λιτόχωρο (πεζοπορική ομάδα, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο) ή καταφύγιο
Κρεβάτια (ορειβατική ομάδα, ανάβαση με αυτοκίνητα).
Σάββατο: Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση από τη ράχη Μπαρμπαλά μέχρι οροπέδιο Μουσών και κατάληξη στο
καταφύγιο Γιόσος Αποστολίδης, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 1700μ, Β∆ 3.
Πεζοπορική ομάδα: Ανάβαση από Γκορτσιά μέχρι οροπέδιο Μουσών και κατάληξη στο καταφύγιο Γιόσος Αποστολίδης, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 1600μ. Β∆ 3.
Κυριακή: Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση από το λούκι του Μύτικα στη κορυφή και κατάβαση από Κακόσκαλα, στη
Σκάλα. Συνέχεια προς το Σκολιό και κατάβαση στις Βρυσοπούλες. Ώρες πορείας 7. Υ∆: 300μ. Β∆ 2+.
6
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Πεζοπορική ομάδα: ∆ιάσχιση των Ζωναριών και ανάβαση στο Σκολιό. Στη συνέχεια κατάβαση στις Βρυσοπούλες.
Ώρες πορείας 6, Υ∆ 500μ, Β∆ 2.
∆ήλωση από: 19/9
Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Ράνια Χατζηδάκη

9/10

2

Παρνασσός – Ακρινό Νερό

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Μονή Ιερουσαλήμ (830μ.), πάνω από τη ∆αύλεια Βοιωτίας. Ανάβαση σε
μονοπάτι με ελατοδάσος προς το Ακρινό Νερό (1761μ.) σε αλπικό τοπίο. Κατάβαση στο Ζεμενό (750μ.) Αράχωβας. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 1000μ.
∆ήλωση από: 3/10.
Αρχηγός: ∆ημήτρης Τσαραμπάρης

10/10

Αποστολή στο Αρχιπέλαγος Svalbard

∆ευτέρα 20:00. Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών.
Παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος

15-16/10

3

Κίσσαβος (1977μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Λάρισα – Τέμπη – Στόμιο. Ανάβαση στο καταφύγιο Κάναλος από το μαγικό
φθινοπωρινό μονοπάτι Νο. 3, που αρχικά διασχίζει δρυοδάση και εκτεταμένους καστανιώνες, ενώ ψηλότερα
μπαίνει σε δάσος οξιάς, όπου η πορεία γίνεται πάνω στα πεσμένα φύλλα. ∆ιανυκτέρευση στο καταφύγιο. Ώρες
πορείας: 6. Υ∆: 1520μ.
Κυριακή: Νωρίς το πρωί ανάβαση στην κορυφή Προφ.Ηλίας (1977μ.) και στη συνέχεια κατάβαση από την κορυφογραμμή προς το μονοπάτι Νο. 4, που καταλήγει στην Καρίτσα μέσα από άλλη πλαγιά του βουνού με δάση
ελάτης, οξιάς και καστανιάς. Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆ +500μ., -1700μ. Φαγητό σε παραλιακή ταβέρνα του Στομίου
και επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.
∆ήλωση από: 5/10.
Αρχηγοί: Άλκης Τερτσέτης, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

22-23/10

Αναρριχητική Συνάντηση μελών ΠΟΑ στη Βαράσοβα

Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα. ∆ιανυκτέρευση στην παραλία της Βαράσοβας.
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 18/10.

23/10

1

Γεράνεια Όρη

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 από Αθήνα και άφιξη στο χωριό Πίσσια, κοντά στο Λουτράκι, στους πρόποδες
των Γερανείων Ορέων. Από εκεί, κυκλική πορεία σε ένα από τα πιο όμορφα δάση, ως εξής: Ανάβαση μέσα από
ελατόδασος μέχρι την κορυφή Πίντιζα (1032μ.) με καταπληκτική θέα στον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό καθώς
και τα βουνά της Στέρεας Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, από μονοπάτι, διάσχιση μέρους της
κορυφογραμμής μέχρι την εκκλησία της Φανερωμένης και από εκεί, από δασικό χωματόδρομο, επιστροφή στα
Πίσσια. Ώρες πορείας: 4-5. Υ∆: 500μ. Φαγητό στην παραδοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 17/10.
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

28-30/10

28η Οκτωβρίου: Σμόλικας (2631μ.)

3

, 1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07:00 για Παλιοσέλι Κόνιτσας (1080μ.). Ανάβαση μέσα από πυκνά δάση κωνοφόρων
και δρυών στο καταφύγιο (1700μ.), όπου και όλες οι διανυκτερεύσεις. Ώρες πορείας: 2. Υ∆: 620μ. Β∆: 1.
Σάββατο: Ανάβαση από ομαλή διαδρομή στη ∆ρακόλιμνη (2150μ.) και κατόπιν στην κορυφή του Σμόλικα (δεύτερη
ψηλότερη ελληνική κορυφή, 2631μ.) με έξοχη πανοραμική θέα όλης της βόρειας Πίνδου. Κατάβαση της νότιας
ράχης του Σμόλικα και επιστροφή από άλλη διαδρομή στο καταφύγιο. Ώρες πορείας: 5 (ή 9 με κορυφή). Υ∆:
450μ. (ή 930μ.): Β∆: 1 ή 3 με κορυφή.
Κυριακή: Κατάβαση στο Παλιοσέλι (ώρες πορείας: 2. Β∆: 1) και μετάβαση στην Κόνιτσα. Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης, φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 13/10.
Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Νίκος Τόδουλος
7
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6/11

Ελικώνας: Αρβανίτσα – Ζερίκι

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Αρβανίτσα Λιβαδειάς (900μ). Ανάβαση προς Ρονιές μέσω του μονοπατιού
22 και κατάβαση προς το χωριό Ζερίκι – σύγχρονη ονομασία Ελικώνας (850μ.), χωριό με πλακόστρωτα δρομάκια
και γραφική πλατεία. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 200μ.
∆ήλωση από: 31/10.
Αρχηγός: ∆ημήτρης Τσαραμπάρης

11-13/11

Ορεινή Ναυπακτία – Στενά Ευήνου – Κοκκινιάς (1832μ.)

2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Άνω Χώρα Ναυπακτίας, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές ή ξενώνα.
Σάββατο: Από το ξωκκλήσι της Αγ. Παρασκευής, πορεία προς Κάτω Χώρα και, από παλιό μονοπάτι πρόσφατα
καθαρισμένο, ανάβαση στο μοναστηράκι του Αγ. ∆ημητρίου. Στη συνέχεια, πορεία από μονοπάτι προς τα Κρυονέρια και κατάβαση στα εντυπωσιακά στενά του Εύηνου. ∆ιάσχιση του παλιού γεφυριού και ανάβαση μέχρι τα
Κλεπά, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές ή ξενώνα. Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 900μ.
Κυριακή: Προώθηση με το πούλμαν μέχρι τον Αυχένα των Αγ. Αποστόλων κι από εκεί, από μονοπάτι μέσα σε
πυκνό ελατόδασος και στη συνέχεια σε αλπική ράχη, ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της Ναυπακτίας, τον
Κοκκινιά (1832μ.). Στη συνέχεια, πορεία σε όλη την κορυφογραμμή και κατάβαση στη Μεγάλη Βρύση, στο δρόμο
προς ∆ομνίστα και Καρπενήσι. Ώρες πορείας: 6. Υ∆. 600μ.
∆ήλωση από: 29/9.
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

20/11

Βόρειος Ταΰγετος: Καστρί – Επάνω Χώρα – Βορδόνια

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Καστρί Λακωνίας (530μ.). Από εκεί, διάσχιση προς μονή Ζωοδόχου
Πηγής. Πορεία πάνω από το ρέμα του Λουκά, κατόπιν μέσα σε ελατοσκέπαστο μονοπάτι (1050μ.) και κατάληξη
στη Επάνω Χώρα στα Βορδόνια. Ώρες πορείας: 4-5. Υ∆: 550μ. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 10/11.
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

25-27/11

Παναιτωλικό: Κουτουπάς (1793μ.) – Νεραϊδοβούνι (1761μ.) 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για το χωριό Αγ. Βλάσιος Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιανυκτέρευση σε υπνόσακους
σε στεγασμένο χώρο ή σε σκηνές.
Σάββατο: Ανάβαση από καλογραμμένο μονοπάτι στην πιο εντυπωσιακή πλευρά του Παναιτωλικού, αρχικά στην
κορυφή του Κούτουπα (1793μ.), περνώντας από ένα εύκολο βράχινο πέρασμα. Στη συνέχεια κατάβαση προς
τον οικισμό του Κυνηγού και ανάβαση στο επίσης επιβλητικό Νεραϊδοβούνι (1761μ.). Κατάβαση προς την Κάτω
Αρέντα, όπου φαγητό και διανυκτέρευση στη φιλόξενη ταβέρνα του Κυρ Λάμπρου. Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 1500μ.
Β∆: 3.
Κυριακή: Ανάβαση στη κορυφή Καταβόθρα (1752μ.) και πορεία στην κορυφογραμμή του Παναιτωλικού μέχρι την
Τσίνα. Κατάβαση προς τα Αραποκέφαλα κι από εκεί, από το εκπληκτικό μονοπάτι της Παναγιάς πάνω από το
επιβλητικό φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς, κατάληξη στον Προυσσό. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 700μ., Β∆: 2.
∆ήλωση από: 16/11.
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης, Νίκος Τόδουλος

4/12

Γερόντιον Όρος (1754μ.)

1½

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καστάνια Κορινθίας (1000μ). Ανάβαση στο Γερόντιον Όρος (1754μ.) με
καταπληκτική θέα στη λίμνη της Στυμφαλίας και την πεδιάδα του Φενεού. Κατάβαση στο χωριό Γκούρα και
φαγητό σε ταβέρνα.
Προσοχή: Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών, θα γίνει παράκαμψη της κορυφής. Ώρες πορείας: 6.
Υ∆: 750μ.
∆ήλωση από: 23/11.
Αρχηγός: Γιώργος Μέτσος

8
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11/12

1

∆ιάσχιση: Κίρρα – ∆ελφοί

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ιτέα – Κίρρα. Από το μεσαιωνικό κάστρο της Κίρρας, πορεία πάνω στο αρχαίο
μονοπάτι των προσκυνητών προς την αρχαία Κρίσσα, με ωραία θέα προς την κοιλάδα του ποταμού Πλείστου και
κατάληξη στους ∆ελφούς. Ώρες πορείας:4-5. Υ∆: 520μ.
∆ήλωση από: 2/12.
Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου

14/12

Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική)

Τετάρτη: 20:00 στα Γραφεία του ΠΟΑ

17/12

2

Παρνασσός: Πετρίτης (1923μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λιβάδι Αράχωβας. Από εκεί πορεία για λίγο στον δασικό δρόμο και κατόπιν
στο καλογραμμένο μονοπάτι μέχρι τον Πετρίτη (1923μ.). Εξαιρετική θέα προς την Αράχωβα, την κοιλάδα του
Πλειστού αλλά και τις ψηλές κορυφές του Παρνασσού. Στη συνέχεια, από άλλο μονοπάτι, κατάβαση προς την
πηγή Μάννα και από το Ο22 στο Ζεμενό. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 700μ.
∆ήλωση από: 7/12.
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

23-26/12

Χριστούγεννα: Βέρμιο (1708μ.) – Πίνοβο (2150μ.) 3 (6) - 1

Παρασκευή: Αναχώρηση από στις 17:00 για Λουτράκι Αριδαίας. Άφιξη αργά το βράδυ και διανυκτέρευση σε
δωμάτια και σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στον Αγ. Νικόλαο της Νάουσας.
Πεζοπορική ομάδα: Είσοδος στην πυκνή ρεματιά του Μακρύλακκου και ανάβαση στο πανέμορφο μοναστηράκι της
Υπαπαντής. Στη συνέχεια, από άλλο μονοπάτι, επιστροφή στον Αγ. Νικόλαο για επίσκεψη στο μοναδικό πάρκο
των πηγών Αραπίτσας. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 500μ.
Ορειβατική ομάδα: Κοινή πορεία με την πεζοπορική ομάδα για την είσοδο στη ρεματιά του Μακρύλακκου. Στη
συνέχεια, ανάβαση μέσα από πυκνά δάση οξιάς μέχρι την κορυφή Μουντάκι (1708μ.), απ’ όπου υπάρχει πανοραμική θέα των γύρω κορυφών της Μακεδονίας. Κατάβαση στον Αγ. Νικόλαο από άλλο μονοπάτι μέσα από την
φανταστική ρεματιά του Σελιώτικου Λάκκου. Ώρες πορείας:7-8. Υ∆: 1300μ.
Κυριακή:
Πεζοπορική ομάδα: Πορεία προς τον καταρράκτη της Κουνουπίτσας στα Λουτρά Πόζαρ. Ώρες πορείας: 3. Υ∆:
200μ.
Ορειβατική ομάδα: Προώθηση με το πούλμαν στο χωριό Θηριόπετρα κι ανάβαση προς την κορυφή του Πίνοβου
(2150μ.). Επιστροφή στο χωριό από άλλο μονοπάτι. Ώρες πορείας: 9-10. Υ∆: 1500μ.
∆ευτέρα: Ελεύθερο πρωινό για λουτρά και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 22/11.
Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Βαρβάρα Βλαβιανού

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2017
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επόμενο τεύχος των Φ.Ο.
(Ιανουάριος-Αύγουστος 2017) για τυχόν αλλαγές.

6-8/1

Θεοφάνεια: Φλέγγα (2157μ.) – Τσούκα Ρόσα (1985μ.)

2

- 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 08:00 για Τρίστενο ανατολικού Ζαγορίου (940μ.), όπου και οι δύο διανυκτερεύσεις σε δωμάτια και σκηνές. Ενδιάμεσα, στάση 1,5 ώρας στο Μέτσοβο για καφέ ή φαγητό και περιήγηση στα
αξιοθέατα.
Σάββατο: Προώθηση στην ορεινή τεχνητή λίμνη του Αώου (1400μ.), ανάβαση αρχικά στο καταφύγιο μέσα από
δάσος κωνοφόρων και κατόπιν, από την ομαλή γυμνή κορυφογραμμή, στη Φλέγγα (2157μ.). Κατάβαση στη λίμνη
από εναλλακτική συντομότερη διαδρομή και επιστροφή στο Τρίστενο. Ώρες πορείας: 9. Υ∆: 760μ. Β∆: 3.
Κυριακή: Προώθηση στο φράγμα της λίμνης του Αώου (1350μ.) και ανάβαση μέσα από δάσος φυλλοβόλων στην
Τσούκα Ρόσα (1985μ.). Κατάβαση στο χωριό Φλαμπουράρι (1000μ.), φαγητό στην Καλαμπάκα και επιστροφή
9
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στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 650μ. Β∆: 2.
∆ήλωση από: 15/12 (τα γραφεία του ΠΟΑ θα είναι κλειστά κατά τις αργίες Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς) .
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

15/1

Κοπή Πίτας: Ελικώνας – Παλιοβούνα (1747μ.)

2

(5) - 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 09:00 για Αγία Άννα Βοιωτίας.
Ορειβατική ομάδα: Από το χωριό, πορεία σε μονοπάτι μέχρι την κορυφή του Ελικώνα (Παλιοβούνα, 1747μ.).
Κατόπιν κατάβαση από τα ίδια μέχρι τα μεταλλεία και, συνεχίζοντας στο Ο22, κατάβαση στον πανέμορφο ορεινό
χώρο αναψυχής της Αρβανίτσας. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 900μ., Β∆: 2 ή 5.
Πεζοπορική ομάδα: Από την Αρβανίτσα, πορεία από μονοπάτι μέσα σε δάσος και κοιλάδα, ανάβαση μέχρι τη θέση
Σταυρός, με ωραία θέα στον Κορινθιακό, και επιστροφή από άλλο μονοπάτι στην Αρβανίτσα. Ώρες πορείας: 4.
Υ∆: 250μ. Β∆: 1. Φαγητό και κοπή της πίτας στην Αρβανίτσα.
∆ήλωση από: 3/1.
Αρχηγός: ∆.Σ.

22/1

1

Μονή Σαγματά

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Ύπατο Βοιωτίας. Από εκεί πορεία σε δασικό δρόμο και μονοπάτια και
ανάβαση μέχρι τη Μονή Σαγματά, στην κορυφή του Ύπατου όρους (730μ.). Μοναδική θέα προς τις λίμνες Υλίκη
και Παραλίμνη, αλλά και τον κάμπο της Θήβας. Επιστροφή από τα ίδια στο Ύπατο. Φαγητό και επιστροφή στην
Αθήνα. Ώρες πορείας: 4 Υ∆: 500μ.
∆ήλωση από: 16/1.
Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Μάκης Κακολύρης

29/1

2

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.
Ώρες πορείας: 8. Υ∆ 1300μ.
∆ήλωση από: 23/1.
Αρχηγοί: Γιώργος Μέτσος, Μάκης Κακολύρης

3-5/2

Τριγγία (2204μ.) – Μοράβα (1845μ.)

3

(6)

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το χωριό Καστανιά Καλαμπάκας (800μ.), όπου και η διανυκτέρευση σε
δωμάτια και σκηνές.
Σάββατο: Μετάβαση οδικώς στον αυχένα Κιάτρα Μπροάστρα (1400μ.) και ανάβαση στην Τριγγία (2204μ.) με
άπλετη θέα όλης της νότιας Πίνδου. Κατάβαση στο χωριό Κρανιά (1200μ.). Ώρες πορείας: 9. Υ∆: 900μ., Β∆:
3 (6).
Κυριακή: Ανάβαση στη Μοράβα (1845μ.) από ομαλή διαδρομή μέσα σε πυκνό δάσος. Κατάβαση από συντομότερη
διαδρομή στον ασφαλτόδρομο (1350μ.) και επιστροφή οδικώς στην Καστανιά. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 1000μ. Β∆:
3 (5). Φαγητό στην Καλαμπάκα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 9/1.
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

12/2

Καλάβρυτα – Σπήλαια Λιμνών – Πλανητέρο

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα - Άνω Λουσούς. Πορεία προς Κάτω Λουσούς (Σουδενά), όπου
θα επισκεφθούμε τον πύργο των Πετμεζαίων. Κατόπιν πορεία από τον Επάνω Κάμπο μέχρι το εντυπωσιακό
Σπήλαιο των Λιμνών. Επίσκεψη του σπηλαίου και συνέχιση της πορείας με θέα στις κορυφές του Χελμού προς
Αγία Βαρβάρα, με κατάληξη στο Πλανητέρο. Ώρες πορείας: 4. Υ∆: 200μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή
στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 2/2.
Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης
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12/2

5

Χελμός (2355μ.) (ορειβατική + ορειβατικό σκι)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα – χιονοδρομικό. Ανάβαση στη Νεραϊδόρραχη (2341μ.), κατόπιν
στην Ψηλή Κορφή (2355μ.) και κατάβαση στο χιονοδρομικό (ώρες πορείας: 6. Υ∆: 650μ.) ή στους Κάτω Λουσούς,
αν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ για το σκι, κράνος, arva, sonda.
∆ήλωση από: 2/2.
Αρχηγός: Nικόλας Αναστασόπουλος

18-19/2

5

Βαρδούσια: διάσχιση μέχρι Αρτοτίνα

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Μπράλο – Μουσουνίτσα. Ανάβαση σε Προφήτη Ηλία – καταφύγιο ΠΟΑ στα
Μετερίζια, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 4. Υ∆: 1050μ.
Κυριακή: Κατάβαση με ∆ κατεύθυνση προς τις στάνες Ραϊλή κάτω από το καταφύγιο και ανάβαση από τη ΝΑ
πλευρά της Αλογόραχης μέχρι την τοποθεσία Ζηριλάκι. Από εκεί τραβερσάροντας δυτικά βγαίνουμε στο διάσελο
Σούφλας-Αλογόραχης και κατόπιν συνεχίζουμε την τραβέρσα με Ν κατεύθυνση. Ανάβαση στην εύκολη ∆υτική Σούφλα (2150μ.), κατάβαση στα Αρτοτινά λιβάδια και κατάληξη στην Αρτοτίνα. Ώρες πορείας: 8-10. Υ∆: 350μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 9/2.
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

24-27/2

Απόκριες – Καθαρά ∆ευτέρα:

Γκιώνα – Άμφισσα – Γαλαξίδι

1

, 2 , 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:00 για το δασικό χωριό Καψίτσα στο Προσήλιο Φωκίδας, όπου και όλες οι
διανυκτερεύσεις σε δωμάτια.
Σάββατο:
Πεζοπορική ομάδα: Προώθηση στο 51 του δρόμου Άμφισσας–Λαμίας κι από εκεί διάσχιση του μονοπατιού Ε4
με κατάληξη στη Βάργιανη. Ώρες πορείας: 5-6. Υ∆: 300μ. Β∆: 1.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στον Προφήτη Ηλία (2301μ.) και, με κυκλική πορεία, επιστροφή στο δασικό χωριό.
Ώρες πορείας: 8-9. Υ∆: 1200μ. Β∆: 3 (6 σε χιονισμένο πεδίο). Το βράδυ μασκέ πάρτι στον χώρο του δασικού
χωριού.
Κυριακή:
Πεζοπορική ομάδα: Κυκλική διαδρομή γύρω από το δασικό χωριό σε ελατοσκέπαστο μονοπάτι και δασικό δρόμο.
Ώρες πορείας: 4. Β∆: 1.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην Ψηλή Κορφή (1974μ.) μέσω Γκλογκιρορέματος και κατάβαση στην τοποθεσία
Λιανοκλάδι. Επιστροφή με το πούλμαν στο δασικό χωριό. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 800μ. Β∆: 2 (6 σε χιονισμένο
πεδίο).
Το απόγευμα μεταφορά όλων στην Άμφισσα για το παραδοσιακό δρώμενο «Το στοιχειό της Χάρμαινας» (από
την παλιά συνοικία και τα σκαλιά του Αη Νικόλα κατεβαίνει το «στοιχειό» και ακολουθούν κορυβαντιώντας τα
πλήθη των συνοδών του: ντβετσικάδες, μποτζινάκηδες, αράπηδες, αχυρένιοι κ.λπ., με παγανιστικές μεταμφιέσεις και διαθέσεις).
Καθ. ∆ευτέρα: Πεζοπορία από το δασικό χωριό προς τη Μονή Παναγίας Σιγδίτσας. Ώρες πορείας: 1,5. Β∆: 1.
Μεταφορά στο Γαλαξίδι για το παραδοσιακό έθιμο του αλευρομουτζουρώματος και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 25/1.
Αρχηγός: Γιώργος Μέτσος

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017

Ιούλιος

Πυρηναία: πολυήμερη πεζοπορική – ορειβατική διάσχιση

Πεζοπορική διάσχιση των Κεντρικών Πυρηναίων από καταφύγιο σε καταφύγιο και ανάβαση των 3 υψηλοτέρων
κορυφών από την ορειβατική ομάδα.
Αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής από τον Μάρτιο.
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

11
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Ιούλιος-Αύγουστος 2017 (Πιθανή ημερομηνία: 25/7-10/8)
15ήμερο ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό
Είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια στον κόσμο. Ένα ταξίδιμύθος. Η μεγάλη σιβηρική διαδρομή, η μακρύτερη συνεχόμενη σιδηροδρομική
γραμμή του κόσμου, που συνδέει την Μόσχα με τις ρωσικές επαρχίες της Άπω
Ανατολής μέσω της Νότιας Σιβηρίας. Με αφετηρία τη ρωσική πρωτεύουσα,
περνάει μέσα από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, διασχίζει τα Ουράλια Όρη,
που χωρίζουν Ευρώπη και Ασία, συνεχίζει μέσα από τάιγκα και τις στέπες
της Σιβηρίας και τελειώνει στις ρωσικές επαρχίες της Άπω Ανατολής, στο
Βλαδιβοστόκ, στην ακτή του Ειρηνικού Ωκεανού. Η κατασκευή του ξεκίνησε
ταυτόχρονα και από τα δύο άκρα το 1891 με εντολή του τσάρου Αλέξανδρου
Γ΄, ο οποίος αποφάσισε να ενώσει τη Σιβηρία από τις ακτές του Ειρηνικού
μέχρι τα Ουράλια (σύνορο Ευρώπης-Ασίας) και ολοκληρώθηκε το 1916. Ένα
ρομαντικό ταξίδι 9000 χιλιομέτρων, όνειρο πολλών ταξιδευτών, αποτελεί
πραγματικά ένα ταξίδι ζωής.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθείας στον αρχηγό: Άμεσα με email (ntodoulo@
yahoo.gr) ή τηλεφωνικά 6972926910.
∆ήλωση συμμετοχής: Από αρχές ∆εκεμβρίου 2016 με προκαταβολή.
Αναλυτικό πρόγραμμα και κόστος θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου
2016.
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

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.

12
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Η νεοσύστατη ομάδα αγωνιστικής αναρρίχησης του ΠΟΑ συμμετείχε
φέτος σε όλους τους πανελλήνιους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της ΕΟΟΑ με πολύ καλά αποτελέσματα. Mε την καθοδήγηση του
Αντώνη Σκευοφύλακα, Εκπαιδευτή Αναρρίχησης ΕΟΟΑ και υπεύθυνου
λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης Rockway, οι μικροί αθλητές μας έλαβαν μέρος στους
τελικούς όλων των αγώνων, με
κορυφαία επίδοση την πρώτη
θέση του Φίλιππου Νασιάκου
στο 27 ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Προαγωνιστική Α΄
Κατηγορία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Προς τα μέλη του Ομίλου:
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Α. καλεί τα μέλη του Ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί στις 7 ∆εκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στα γραφεία του Ομίλου, Ζαΐμη 45,
με τα εξής θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
3. Λογοδοσία πεπραγμένων ∆.Σ. για το έτος 2016
4. Απολογισμός εσόδων - εξόδων
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και απαλλαγή του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη
7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
9. Εκλογή νέου ∆.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής & Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι στις 14 ∆εκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη,
στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΣΤ. ΒΑΣΣΟΣ

ΑΝΤ. ΠΑΠΑ∆ΗΣ

13
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α.

∆ΗΛΩΣΗ 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 ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρούβουνού 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 ∆ευτέρα μέχρι Παρασκευή 79 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 χρεώνεται 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
ΣΑΚΙ∆ΙΟ
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές)
ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt
ΠΥΞΙ∆Α - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ
ΓΑΝΤΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ
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
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ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:
• ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ
• ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
• ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ
(ανάλογα με την εποχή)
• ΚΑΜΙΝΕΤΟ
• ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

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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e-shop: www.alpamayopro.gr
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