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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν  
αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 40° και πάνω.  

Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. 
Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις  

στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.
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19/3 Φαράγγι Ροδόκαλου Οίτης   Canyoning 3.3.ΙΙ

10/9 Στρόπωνες – Χιλιαδού 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα –Στρόπωνες. Κατάβαση του όμορφου φαραγγιού των Στροπώνων 
μέσα σε καταπράσινο τοπίο μέχρι την παραλία της Χιλιαδούς. Μπάνιο, φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.
Ώρες πορείας: 5.
Δήλωση από: 1/9   Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης 

15-17/9 29η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα 
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Καστράκι (Μετέωρα). Τακτοποίηση στο ���������������� 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.
Δήλωση από: 6/9

17/9 Άνω Αλμυρή – Κατακάλι – Παλιά Σιδερώνα 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Από εκεί πορεία σε μονοπάτι μέσα από πευκόφυτες 
πλαγιές με καταπληκτική θέα στον κόλπο της Ωραίας Ελένης και στα Γεράνεια και ανάβαση στο ψηλότερο σημείο 
(Προφ. Ηλίας, 570μ.). Κατάβαση πάλι από μονοπάτι προς το Κατακάλι και την παραλία του Σιδερώνα. Μπάνιο, 
φαγητό στο παραθαλάσσιο ταβερνάκι και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 500μ.
Δήλωση από: 11/9 Αρχηγός: Γιώργος Μέτσος

17/9 Φαράγγι Νέδας  canyoning 2-1-II
Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Κατάβαση του φαραγγιού της Νέδας, ενός 
ανοικτού και πανέμορφου φαραγγιού χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Τα πράσινα νερά και η πυκνή βλά-
στηση δημιουργούν έναν επίγειο παράδεισο. Προσέγγιση του σημείου όπου το φαράγγι σιγά σιγά στενεύει και 
ο ποταμός εισέρχεται σε σπηλιά μήκους 100μ., το Στόμιο. Ώρες κατάβασης: 5.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στοιχειώδης φυσική κατάσταση.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός ���yo����� και στολή �eo�re�e. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 7/9

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

23-24/9 Γκιώνα: Καλοσκοπή – Πυραμίδα (2508μ.) – Χαράδρα Ρεκάς 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Καλοσκοπή. Ανάβαση από την τοποθεσία Μνήματα (1300μ.) – Βαθειά Λάκκα 
– Διάσελο – κορυφή Πυραμίδα (2508μ.) και κατάβαση στη Λάκκα Καρβούνη για τη διανυκτέρευση στο καταφύγιο 
του ΠΟΑ (1750μ.). Ώρες πορείας 7. ΥΔ: 1200μ.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 από το καταφύγιο και κατάβαση στο χωριό Βίνιανη (550μ.) από την χαράδρα 
της Ρεκάς. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 1200μ. Μπάνιο και φαγητό στην Ιτέα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 12/9  Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

29/9-1/10 Όλυμπος 2  & �

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο Πιερίας. Άφιξη αργά το βράδυ και διανυκτέρευση σε ξενο-
δοχείο ή αντίσκηνα.
Σάββατο: Πεζοπορική ομάδα: Προώθηση μέχρι την Παλαιά Μονή Αγ. Διονυσίου. Ανάβαση από μονοπάτι δίπλα 
στον Ενιπέα μέχρι την τοποθεσία Πριόνια και στη συνέχεια μέχρι το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός για διανυ-
κτέρευση. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ. 1200μ. Β.Δ. 2
Ορειβατική ομάδα: Προώθηση στην τοποθεσία Πριόνια. Ανάβαση από μονοπάτι μέχρι τη θέση Λιβαδάκι και κατόπιν 
στις κορυφές Πάγος και Καλόγερος από την εντυπωσιακή κορυφογραμμή τους με θέα προς το συγκρότημα 
των ψηλών κορυφών. Κατάληξη για διανυκτέρευση στο καταφύγιο ανάγκης στον Αγ. Αντώνιο (οι προμήθειες σε 
τρόφιμα και νερό θα μεταφερθούν από τους συμμετέχοντες). Ώρες πορείας: 9. ΥΔ: 1800μ. Β:Δ: 4. 
Κυριακή: Πεζοπορική ομάδα: Από το καταφύγιο, ανάβαση στην κορυφή Σκολιό και στη συνέχεια κατάβαση στο 
οροπέδιο της Μεγάλης Γούρνας και στο χωριό Κοκκινοπλός από τη χαράδρα της Σταλαγματιάς. Ώρες πορείας: 
7. ΥΔ. 800μ. ΒΔ: 2.
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Ορειβατική ομάδα: Κατάβαση προς τη κορυφή Χότζας και στη συνέχεια διάσχιση της κορυφογραμμής του Φλά-
μπουρου και του Κίτρους με καταπληκτική θέα στο πέταλο των ψηλών κορυφών. Από το Κίτρος κατάβαση στο 
χωριό Κοκκινοπλός. Ώρες πορείας: 8. ΥΔ: 300μ. ΒΔ: 4. 
Δήλωση με προκαταβολή από: 5/9 Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Αντώνης Παπάδης

1/10 Φαράγγι Καλλιθέας canyoning 3-3-I
Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Κατάβαση του φαραγγιού Καλλιθέας, ενός 
πολύ εντυπωσιακού φαραγγιού σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Διαθέτει νερό όλο το χρόνο με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται μικρές φυσικές πισίνες, εντυπωσιακοί καταρράκτες και πράσινα νερά, που συνθέτουν ένα 
τοπίο μοναδικό. Ώρες κατάβασης: 5. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Καλή φυσική κατάσταση, γνώση κολύμβησης και καλή γνώση χειρισμού των σχοι-
νιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός ���yo����� και στολή �eo�re�e. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 21/9

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

8/10 Δεσφίνα – Χρυσό – Δελφοί 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δεσφίνα Φωκίδας. Πορεία σε δασικό δρόμο χωρίς κλίση για 1 ώρα περίπου, 
και κατάβαση από παλιό μονοπάτι προς την κοιλάδα του Πλειστού με εντυπωσιακή θέα προς την κοιλάδα και 
τους Δελφούς στην απέναντι πλαγιά. Από το τέλος του μονοπατιού, πορεία σε αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό 
Χρυσό και, στη συνέχεια, ανηφορική πορεία από το αρχαίο μονοπάτι μέχρι τους Δελφούς. Φαγητό και προαιρετική 
επίσκεψη του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 500μ.
Δήλωση από: 2/10 Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

13-15/10 Παναιτωλικό: Κούτουπας (1793μ.) – Νεραϊδοβούνι (1761μ.)  3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Αγρίνιο – Αγ. Βλάσιο. Διανυκτέρευση σε λίγα δωμάτια και υπνόσακους 
σε στεγασμένο χώρο.
Σάββατο: Ανάβαση από καλογραμμένο μονοπάτι στην πιο εντυπωσιακή μεριά 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, για φαγητό και διανυκτέρευση στη φιλόξενη ταβέρνα του κυρ Λάμπρου. Ώρες πορείας:8. ΥΔ: 1500μ. 
ΒΔ: 3 (τα υλικά διανυκτέρευσης θα μεταφερθούν με αγροτικό).
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή Καταβόθρα (1752μ.) και συνέχιση της πορείας στην κορυφογραμμή του Παναι-
τωλικού μέχρι την Τσίνα. Κατάβαση προς τα Αραποκέφαλα κι από εκεί, ακολουθώντας το εκπληκτικό μονοπάτι 
της Παναγιάς πάνω από το επιβλητικό φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς, κατάληξη στον Προυσσό. Ώρες πορείας:7. 
ΥΔ: 700μ. ΒΔ: 2.
Δήλωση με προκαταβολή από: 25/9 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

22/10 Ζαρούχλα – Προφήτης Ηλίας (1760μ.) – Σόλο 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ζαρούχλα Αχαΐας. Πορεία σε μονοπάτι μέχρι το διάσελο του Προφ. Ηλία. 
Ανάβαση στην κορυφή Προφ. Ηλίας και κατάβαση μέσα από ελατόδασος προς το Σόλο. Φαγητό στην ταβέρνα 
του Κυρ Γιώργου και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 600μ.
Δήλωση από: 16/10 Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

27-29/10 Πήλιο: Μακρυράχη – Πουρί – Χορευτό 1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Χάνια Πηλίου. Διανυκτέρευση σε ξενώνα.
Σάββατο: Κατάβαση από το χιονοδρομικό στα Χάνια (1180μ.) προς το χωριό Μακρυράχη (300μ.) μέσα από δάση 
οξιάς, καταρράκτες και περιβόλια με μηλιές. Φαγητό στο χωριό κι επιστροφή στα Χάνια. Ώρες πορείας:5. ΥΔ. 
600μ. περ.
Κυριακή: Προώθηση στο Πουρί και κατάβαση προς την παραλία του Χορευτού. Προαιρετικό μπάνιο στην παραλία 
της Παρίσαινας. Μετάβαση στο Βόλο για φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 2. ΥΔ. 400μ. περ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 4/10

Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Γιάννης Κωνσταντινίδης

5/11 Αρχαία Επίδαυρος – Μονοπάτια Πολεμάρχας 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Αρχαία Επίδαυρο. Πορεία από τη θέση Βαγιωνιά (μονοπάτι Νο 1) – Μονή 
Παναγίας Πολεμάρχας – κορυφή Άκρον (μονοπάτι Νο 2) και, περνώντας μέσα από τα ερείπια του ναού της 
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Αρτέμιδας και τους μυκηναϊκούς τάφους, κατάληξη στην Αρχαία Επίδαυρο. Διαδρομή μέσα από πευκοδάσος με 
ήπιες κλίσεις και υπέροχη θέα. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 500μ.  
Δήλωση από: 30/10 Αρχηγός: Παναγιώτης Μόρφης

10-12/11 Βόιο (1805μ.) – Μικρά Όντρια 2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Πεντάλοφο Κοζάνης. Διανυκτέρευση σε δωμάτια ή αντίσκηνα.
Σάββατο: Ανάβαση από το διάσελο και από τις δυο εντυπωσιακές σκάλες στην κορυφή Προφ. Ηλίας (1805μ.). Κατά-
βαση από άλλη διαδρομή και, περνώντας από τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Σκοτωμένου Νερού, κατάληξη 
στο χωριό Βυθός. Επιστροφή στον Πεντάλοφο για τη διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 800μ. ΒΔ: 2.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Βράχος. Ανάβαση μέσα από δάσος οξιάς στο πανέμορφο οροπέδιο των Μικρών 
Όντριων με τα καταπληκτικά μπαλκόνια και τα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα. Επιστροφή στον Βράχο από άλλη 
διαδρομή. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 500μ. ΒΔ: 1.
Δήλωση με προκαταβολή από: 23/10 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

19/11 Αίγινα: Παλαιοχώρα – Ναός Αφαίας  1

Κυριακή: Συνάντηση στις 07:00 στον Πειραιά και αναχώρηση για Αίγινα. Μετάβαση με πούλμαν στην περιοχή 
Παλαιοχώρα και πορεία στα διατηρημένα βυζαντινά εκκλησάκια της. Συνέχιση της πορείας στην κορυφογραμμή 
περνώντας από τους παλιούς ανεμόμυλους, με πανοραμική θέα, και κατόπιν από μονοπάτι και δασικό δρόμο 
κατάληξη στον ναό της Αφαίας. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, φαγητό και προώθηση στο λιμάνι για ανα-
χώρηση προς Πειραιά. Ώρες πορείας: 5. 
Δήλωση από: 8/11 Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

25-26/11 Όθρυς (1726μ.)  2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Παλαιά Μονή Κάτω Ξενιάς, στους πρόποδες της Όθρυος. Ανάβαση από παλιό 
μονοπάτι στο χωριό Βρύναινα, πορεία μέσα σε όμορφο δρυοδάσος από το παλιό γεφύρι του Τσιγγενορέματος 
και κατάληξη στην Άνω Μονή Ξενιάς. Επίσκεψη στο μοναστήρι και συνέχιση της πορείας προς τους Κοκκωτούς. 
Προώθηση στον Αλμυρό για τη διανυκτέρευση σε δωμάτια ή αντίσκηνα. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 300μ. ΒΔ: 1.
Κυριακή: Προώθηση στο μνημείο των αεροπόρων και ανάβαση, από την κορυφογραμμή, στις κορυφές Γερακο-
βούνι (1640μ.), Γκιούζι (1726μ., ψηλότερη κορυφή της Όθρυος) και Πήλιουρα (1558μ.). Κατάβαση από άλλη 
διαδρομή. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 700μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 13/11 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

3/12 Ολίγυρτος (1935μ.)  1 , 2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κιάτο – Στυμφαλία – Λαύκα. Ανάβαση από το χωριό Λαύκα στην εκκλησία 
του Σωτήρα και στη συνέχεια μέσα σε ελατόδασος προς το οροπέδιο κάτω από την κορυφή. Από εδώ:
Πεζοπορική ομάδα: Επιστροφή από τα ίδια στη Λαύκα. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ. 800μ. ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην κορυφή Σκίπιζα (1935μ.) και επιστροφή από τα ίδια στη Λαύκα. Ώρες πορείας: 
7. ΥΔ. 1250μ. ΒΔ: 2.
Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 24/11 Αρχηγοί: Μάκης Κακολύρης, Σαμουήλ Αμάρ

10/12 Δρυοδάσος Μογγοστού 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κιάτο και Σούλι Κορινθίας. Από τη βρύση στη διασταύρωση για Χούνη, πορεία 
από μονοπάτι μέσα στο δρυοδάσος, κατόπιν από τη σπηλιά στη χαράδρα της Χούνης, και ανάβαση στο ψηλότερο 
σημείο της διαδρομής (982μ.) με τη μοναδική θέα προς προς τη Ζήρεια, τον Κορινθιακό και τον Παρνασσό. 
Επιστροφή στο σημείο εκκίνησης από δασικό δρόμο. Ώρες πορείας:4. ΥΔ. 500μ.
Δήλωση από: 4/12 Αρχηγός: Λάζαρος Κουλπούζης 

13/12 Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική) 
Τετάρτη: 20:00 στα Γραφεία του ΠΟΑ 

 17/12 Μαίναλο: Βαλτεσινίκο – Λαγκάδια 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Βαλτεσινίκο Αρκαδίας (1140μ.). Πορεία προς το κάστρο Βαλτεσινίκου 
μέσα από ελατοδάσος, με πηγές, νερόμυλους, αλώνια και καλύβια, και κατάληξη στο χωριό Λαγκάδια (980μ.). 
Ώρες πορείας: 5. 
Δήλωση από: 11/12 Αρχηγοί: Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Κατερίνα Κολινιάτη

�



��

17/12 Φαράγγι Μύλων (Γεράνεια Όρη) canyoning 2-1-I
Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Αλεποχωρίου. Κατάβαση του φαραγγιού των Μύλων, ενός 
στενού και επιβλητικού φαραγγιού που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την πρώτη επαφή 
με το ���yo�����. Ώρες κατάβασης: 5.���yo�����. Ώρες κατάβασης: 5.��yo�����. Ώρες κατάβασης: 5.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στοιχειώδης φυσική κατάσταση. 
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός ���yo����� και στολή �eo�re�e. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 7/12.

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

23-26/12 Χριστούγεννα σε Ελάτη – Περτούλι 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Ελάτη Τρικάλων. Επίσκεψη στο γεφύρι και στη Μονή της Πόρτας Παναγιάς 
και άφιξη στην Ελάτη, όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο.
Κυριακή (παραμονή Χριστουγέννων): Προώθηση στο χωριό Περτούλι. 
Πεζοπορική ομάδα: Πορεία από τον αυχένα Τζατζά σε δασικούς δρόμους μέσα από θαυμάσια δάση και λιβάδια 
προς το ιστορικό Περτούλι. Ώρες πορείας: 4. ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα: Από το εκκλησάκι της Αγ. Κυριακής, ανάβαση από μονοπάτι προς τις κορυφές Μπουντούρα 
(2010μ.) και Νεράιδα (2074μ.) και κατάβαση στο Περτούλι. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 1000μ. ΒΔ: 2 ή 5 σε περίπτωση 
χιονόστρωσης. Επιστροφή στην Ελάτη για το εορταστικό δείπνο.
Δευτέρα (Χριστούγεννα): Προώθηση στον οικισμό Βλάχα. 
Πεζοπορική ομάδα: Πορεία σε δασικό δρόμο και μονοπάτι πάνω στην περίφημη βλαχόστρατα και από το πέτρινο 
γεφύρι του Χατζηπέτρου, που οδηγεί στο Νεραϊδοχώρι. Ώρες πορείας: 4. ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα: Από τον οικισμό Βλάχα, ανάβαση από δασικό δρόμο και μονοπάτι προς την κορυφή Λου-
πάτα (2060μ.) και κατάβαση από άλλο μονοπάτι στο Νεραϊδοχώρι. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ. 900μ. ΒΔ: 2 ή 5 σε 
περίπτωση χιονόστρωσης. 
Τρίτη: Προώθηση στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλιού.
Πεζοπορική ομάδα: Πορεία σε ελατοσκέπαστους δασικούς δρόμους και μονοπάτια στους πρόποδες του Κόζιακα. 
Ώρες πορείας: 4. ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα: Από το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλιού, ανάβαση στην κορυφή Κόζιακας (1900μ.). Επιστροφή 
από τα ίδια. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 700μ. ΒΔ: 2 ή 5 σε περίπτωση χιονόστρωσης. 
Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 27/11 Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2018
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επόμενο τεύχος των Φ.Ο.  

(Ιανουάριος-Αύγουστος 201�) για τυχόν αλλαγές.

14/1 Κοπή Πίτας: Παρνασσός – Γεροντόβραχος (2367μ.)  1  & �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, στα Κελλάρια. 
Πεζοπορική ομάδα: Πορεία προς το καταφύγιο Δέφνερ και κατάβαση από δασωμένο μονοπάτι προς Λιβάδι 
Αράχωβας. Ώρες πορείας: 4. ΒΔ: 1 ή 5 (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). 
Εξοπλισμός: Γκέτες, μπατόν.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στον Γεροντόβραχο (2367μ.) και επιστροφή από τα ίδια στα Κελλάρια. Ώρες 
πορείας: 4. ΥΔ: 700μ. ΒΔ: 5. Προώθηση στο Λιβάδι Αράχωβας.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ. 
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε ταβέρνα στο Λιβάδι Αράχωβας και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 8/1 Αρχηγός: Δ.Σ.

20-21/1 Καμβούνια Όρη (1615μ.)  1  ή �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Δεσκάτη Γρεβενών. Ανάβαση από μονοπάτι μέσα σε ελατόδασος μέχρι το 
καταφύγιο, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 3. ΥΔ: 550μ. 
Κυριακή: Από το καταφύγιο, ανάβαση στην κορυφή Βουνάσα (1615μ.) και, στη συνέχεια, από μονοπάτι με κατα-
πληκτική θέα στην κοιλάδα του Αλιάκμονα και τις τεχνητές λίμνες του, κατάβαση στο χωριό Ελάτη.  Προώθηση 
στο χωριό Μικροβάλτος και επίσκεψη στο μοναδικό γεωπάρκο των Μπουχαρίων. Φαγητό κι επιστροφή στην 
Αθήνα. Ώρες πορείας:4. ΥΔ: 200μ. 
Δήλωση με προκαταβολή από: 11/1 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
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21/1 Κατάβαση φαραγγιού Μεγάλου Ρέματος Β΄ – κοπή πίτας  canyoning 2-3-II
Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο όρος Κνημίδα (Άγ. Κωνσταντίνος Φθιώτιδας). Κατάβαση του φαραγγιού 
του Μεγάλου Ρέματος, ενός από τα ωραιότερα φαράγγια της Ελλάδας, με πανέμορφους σχηματισμούς και τη 
χαρακτηριστική αψίδα μέσα στο φαράγγι. Κατά τη διάσχισή του θα απολαύσουμε διαδοχικές τεχνικές καταβάσεις, 
κολύμπι, άλματα, φυσικές τσουλήθρες. Ώρες κατάβασης: 4. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της παράδοσης με 
το περιβάλλον, θα πραγματοποιηθεί κοπή πίτας. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στοιχειώδης φυσική κατάσταση, γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός ���yo����� και στολή �eo�re�e. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 15/1

 Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

28/1 Σαϊτάς (1812μ.)  1  ή �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για κοιλάδα Φενεού – διάσελο Λυκουριών. Ανάβαση από δασικό δρόμο και 
μονοπάτι στην κορυφή Σαϊτάς (1812μ.) Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 700μ. ΒΔ: 1 ή 5 (ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες).
Δήλωση από: 22/1 Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

4/2 Αρτεμίσιο (1771μ.)  2  ή �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το γραφικό χωριό Καρυά Αργολίδας. Πορεία μέσα από μονοπάτι μέχρι την 
Νεραϊδόβρυση. Από εκεί: 
Πεζοπορική ομάδα: Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 600μ. ΒΔ: 2. 
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην κορυφή Αρτεμίσιο (1771μ.) και επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 
1000μ. ΒΔ: 2 ή 5 (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). 
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ (πιθανή χρήση).
Δήλωση από: 29/1 Αρχηγοί: Μάκης Κακολύρης, Σαμουήλ Αμάρ

10/2 Ζήρεια: Ορειβασία – Ορειβατικό Σκι �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 με προορισμό το οροπέδιο της Ζήρειας. Από εκεί θα ακολουθήσουμε την βό-
ρεια ράχη μέχρι την ψηλότερη κορυφή Σημείο 2374μ. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μέσα από τη ρεματιά της 
Φαρμακίλας κι από το οροπέδιο της Σκαφιδιάς θα κατεβούμε μέχρι την Γκούρα. Ώρες πορείας:8. ΥΔ. 900μ. 
Δήλωση από: 1/2

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης, Άλκης Τερτσέτης

11/2 Φαράγγι Ροδόκαλου Οίτης   canyoning 3.3.IIanyoning 3.3.II
Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στα Λουτρά Υπάτης. Κατάβαση του φαραγγιού Ροδόκαλος, που βρίσκεται 
στο καταπράσινο βουνό της Οίτης, κρυμμένο μέσα σε έλατα και φυλλοβόλες βελανιδιές. Όμορφο φαράγγι με 
κρυστάλλινα νερά, καταπληκτική θέα και, στο τελικό του τμήμα, έναν ατμοσφαιρικό καταρράκτη 45 μέτρων, 
με δυνατότητα παράκαμψης για όσους δεν επιθυμούν την κατάβασή του. Κατά τη διάσχιση του Ροδόκαλου θα 
πραγματοποιηθούν 30 καταβάσεις σε σχοινί (ραπέλ). Ώρες κατάβασης: 5 (απαιτείται πεζοπορία 30’ για την 
προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στοιχειώδης φυσική κατάσταση, γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός ���yo����� και στολή �eo�re�e. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 5/2 

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

17-19/2 Απόκριες – Καθαρά Δευτέρα στα Ιωάννινα 1 , 2  ή �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Ιωάννινα. Άφιξη στις 12:00 περίπου και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενο-
δοχείο της πόλης. Επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος, ένα από τα μεγάλα σπήλαια, με υπέροχους σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες. Αν ο χρόνος το επιτρέψει, επίσκεψη στο νησί της Λίμνης των Ιωαννίνων, για περιήγηση και 
φαγητό. Το βράδυ, ελεύθερο πρόγραμμα στη βραδινή ζωή της πόλης.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για το χωριό Λιγκιάδες (940μ.), το μπαλκόνι προς την πόλη και τη λίμνη. Πορεία 
από ορεινό χωματόδρομο μέχρι το καταφύγιο του ΕΟΣ Ιωαννίνων (1290μ.). Από εκεί:
Πεζοπορική ομάδα: Επιστροφή από τα ίδια στους Λιγκιάδες. Ώρες πορείας: 2,5. ΥΔ. 350μ. ΒΔ: 1
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην κορυφή του όρους Μιτσικέλι (1810μ.) με εξαιρετική θέα προς τα περισσό-
τερα βουνά της Ηπείρου. Επιστροφή από τα ίδια στους Λιγκιάδες. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 870μ. ΒΔ: 2 ή 5 σε 
χιονόστρωση.
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Το βράδυ περιήγηση στα δρώμενα με τις μεγάλες φωτιές (τζαμάλες), στις γειτονιές της πόλης, όπου γίνεται 
τρικούβερτο γλέντι με μουσική, φασουλάδα, κρασί, σουβλάκια και ηπειρώτικες πίττες. Ξεφάντωμα με σκωπτικούς 
σατυρικούς χορούς και πειράγματα μεταμφιεσμένων. Ένα έθιμο από την τουρκοκρατία, που ξυπνούσε τον πόθο 
για τη λευτεριά.
Καθαρά Δευτέρα: Αναχώρηση στις 08:00 και προώθηση στο χωριό Βραδέτο (1340μ.), στο κεντρικό Ζαγόρι. Πο-
ρεία προς την τοποθεσία Μπελόη, το μπαλκόνι με την υπέροχη θέα προς όλη τη χαράδρα του Βίκου. Επιστροφή 
στο χωριό και καφές στην πλατεία. Ώρες πορείας: 2. Κατόπιν κατάβαση της περίφημης Σκάλας του Βραδέτου, 
ενός από τα καλύτερα διατηρημένα φιδογυριστά μονοπάτια–καλντερίμια της Ηπείρου. Ώρες πορείας: 1. ΥΔ: 
-250μ. ΒΔ:1. Επιστροφή στην Αθήνα, με στάση για κούλουμα στο παραθαλάσσιο Μενίδι, στις ψαροταβέρνες 
της περιοχής.
Δήλωση με προκαταβολή από: 16/1 Αρχηγοί: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Γιάννης Τζίμας 

19/2 Καθαρά Δευτέρα: Φαράγγι Λεπίδας Πάρνωνα  canyoning 4-3-I
Καθαρά Δευτέρα: Μετάβαση με ιδιωτικά στο Άστρος Κυνουρίας. Κατάβαση του φαραγγιού της Λεπίδας, ενός 
από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια του Πάρνωνα, με μοναδική φυσική ομορφιά, πλούσια χλωρίδα και πανίδα, 
καθώς και δύο ατμοσφαιρικούς μεγάλους καταρράκτες 45 και 70 μέτρων. Ώρες κατάβασης: 4.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Γνώση κολύμβησης, προηγούμενη εμπειρία κατάβασης τουλάχιστον ενός τεχνικού 
φαραγγιού.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός ���yo����� και στολή �eo�re�e. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 8/2

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

24/2 Δίρφη: Πεζοπορία – Ορειβασία – 0ρειβατικό Σκι 1  & �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το διάσελο της Γλυφάδας. Από εκεί:
Πεζοπορική ομάδα: Κατάβαση–διάσχιση του φαραγγιού της Αγάλης. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ. -1000μ. ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα και ομάδα ορειβατικού σκι: Ανάβαση από τη ράχη του Ίταμου στην κορυφή της Δίρφης 
(Δέλφι, 1743μ.) και κατάβαση από την κλασική διαδρομή προς το καταφύγιο και το διάσελο. Ώρες πορείας: 6. 
ΥΔ: 800μ. ΒΔ ορειβατική ομάδας: 5.
Δήλωση από: 15/2 Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Ράνια Χατζηδάκη

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2018

31/3-6/4 Αποστολή Ορειβατικού Σκι στις Ελβετικές Άλπεις 

      Alphubel (4206μ.), Strahlhorn (4190μ.), Allalinhorn (4027μ.)
Αποστολή του ΠΟΑ στις �λβετικές Άλπεις με βάση το καταφύγιο �r������� (3030μ.)�λβετικές Άλπεις με βάση το καταφύγιο �r������� (3030μ.)λβετικές Άλπεις με βάση το καταφύγιο �r������� (3030μ.)�r������� (3030μ.) (3030μ.)

Πρόγραμμα προετοιμασίας
10/2 Ζήρεια: Ανάβαση στην κορυφή από την βόρεια ράχη και κατάβαση από το ρέμα της Φαρμακίλας μέχρι την 
Γκούρα, αναλόγως των συνθηκών χιονοκάλυψης.
16–19/2 Βασιλίτσα–Σμόλικας: Με βάση το καταφύγιο της Βασιλίτσας, στις 17/2 ανάβαση στις κορυφές Βασιλίτσα 
και Γομάρα και, στις 18/2, ανάβαση από τη Σαμαρίνα στον Σμόλικα και κατάβαση από την κοιλάδα του Βαθύλακκου 
μέχρι την Αγία Παρασκευή. Την Καθαρά Δευτέρα, σκι στις πίστες του χιονοδρομικού.
24/2 Δίρφη: Ανάβαση από το διάσελο της Γλυφάδας και τη ράχη του Ίταμου μέχρι την κορυφή, κατάβαση της 
βόρειας πλαγιάς κι επιστροφή στο διάσελο της Γλυφάδας. 
9–11/3 Αθαμανικά Όρη: Με βάση το καταφύγιο των Πραμάντων, το Σαββάτο ανάβαση από το Ματσούκι μέχρι 
την Κακαρδίτσα και κατάβαση από τα ίδια, ενώ την Κυριακή ανάβαση από τον Καταρράκτη στο Καταφίδι και 
κατάβαση από τα ίδια.
17/3 Παρνασσός: Από τη Φτερόλακκα, ανάβαση μέχρι το οροπέδιο Λυκέρι. Αναρρίχηση της ΒΑ κόψης της 
Λιάκουρας μέχρι την κορυφή και κατάβαση της Βελίτσας μέχρι το μοναστήρι της Παναγίας.
23–25/3 Όλυμπος: Από το ΚΕΟΑΧ, ανάβαση στο καταφύγιο ανάγκης του Αγ. Αντωνίου κι από εκεί εξόρμηση προς 
τις κορυφές Μεταμόρφωση, Κακάβρακας και Καλόγερος. Την επόμενη μέρα, ανάβαση στο Σκολιό και κατάβαση 
προς τη Μεγάλη Γούρνα και το Ξερολάκκι. Από εκεί ανάβαση στον Χότζα και κατάβαση προς το ΚΕΟΑΧ. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10.
Υποχρεωτικός ατομικός εξοπλισμός: Κράνος και εξοπλισμός διάσωσης (�r��, �o���, φτυάρι).�r��, �o���, φτυάρι)., �o���, φτυάρι).�o���, φτυάρι)., φτυάρι).
Αναλυτικό πρόγραμμα στo www.poa.gr από: 15/1.
Δήλωση συμμετοχής από: 20/1 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
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Πάσχα 2018 Σρι Λάνκα
5–15 Απριλίου 2018 (Μεγάλη Πέμπτη με Κυριακή Θωμά)
Ένα 11ήμερο ταξίδι στο νησί του Βούδα, τη Σρι Λάνκα. Έναν εξωτικό 
νησιωτικό προορισμό γνωστό για τις αρχαίες πολιτείες, τα μοναδικά 
θρησκευτικά μνημεία, τους πολύτιμους λίθους, τις φυτείες τσαγιού 
και τα τροπικά δάση του.Θα γνωρίσουμε την A�ur�dh��ur�,πρώτη 
πρωτεύουσα της αρχαίας Κεϋλάνης (UN�SCO), με το αρχαίο 
παλάτι �r�ze�, το φημισμένο άγαλμα του Βούδα S���dh�, τον ναό 
I�uru�u��y� και το Sr� M�h� �odh�, ένα δενδρύλλιο ηλικίας 2200 ετών και τα μοναδικά συμπλέγματα ναών και 
αγαλμάτων. Επίσης, θα επισκεφθούμε τις φυτείες και τα εργοστάσια του καλύτερου τσαγιού στον κόσμο στην 
πόλη Nuw�r� �l�y�, καθώς και το Εθνικό Πάρκο Y�l�, δεύτερο σε έκταση πάρκο της Σρι Λάνκα.
Aναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία του ΠΟΑ και στο www.�o�.��r από 15 Δεκεμβρίου 2017
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 15 Ιανουαρίου 2018

Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

Ιούλιος 2018 Μαδαγασκάρη (15 ημέρες)
Πιθανή ημερομηνία: 22 Ιουλίου-5 Αυγούστου 2018
Ένα πλούσιο, πρωτότυπο, συναρπαστικό ταξίδι, με εξερευνητικό 
χαρακτήρα σε μια χώρα–μωσαϊκό από κουλτούρες, ήθη και έθιμα 
18 φυλών. Είναι το όνειρο κάθε ταξιδευτή. Θα δούμε τα μοναδικά 
δένδρα Μπαομπάμπ, τα άγνωστα κατάφυτα τροπικά Παγκαλόνες, 
γεμάτα λεμούριους, το Δάσος της Βροχής Περινέ και πολλά άλλα 
συναρπαστικά.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: το νωρίτερα δυνατό. 
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 15/1
Αναλυτικό πρόγραμμα από 15/12 στα γραφεία του ΠΟΑ και στο www.�o�.��r

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος, 6972926910
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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.

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 6 Δεκεμβρίου 2017, 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 2017
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 2018
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι στις 13 Δεκεμβρίου 2017, 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 l� • •
ΠΥΞΙΔΑ - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ • •
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ • •
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ •
ΣΚΟΥΦΟΣ •
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ • •
ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ •
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ • •
ΚΑΛΤΣΕΣ μάλλινες ή συνθετικές (+ εφεδρικές) • •
ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ • •
FL��C� ή ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ • •
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (το χειμώνα μάλλινο ή flee�e) • •
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)





e-shop: www.alpamayopro.gr

Many choices

One place


