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19/3 Φαράγγι Ροδόκαλου Οίτης   Canyoning 3.3.ΙΙ

8/9 Αγκίστρι ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση από Πειραιά με ιπτάμενο δελφίνι για το καταπράσινο νησί του Αργοσαρωνικού (η ώρα 
αναχώρησης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία κοντά στην ημερομηνία της εξόρμησης). Άφιξη στο λιμάνι των 
Μύλων,προώθηση με λεωφορείο στην παραλία Δραγονέρα και πεζοπορία προς το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. 
Στη συνέχεια, μέσα από πευκόδασος ανηφορίζουμε προς τον γραφικό οικισμό Μετόχι με κατάληξη στη Σκάλα. 
Κολύμπι στις γραφικές παραλίες Χαλικιάδα και Σκληρή, φαγητό και επιστροφή με το φέρι της γραμμής στον 
Πειραιά. ΩΠ 4.
Δήλωση με προκαταβολή από: 2/9 Αρχηγοί: Μάκης Κακολύρης, Λεωνίδας Μαργέλης

13/9 Φαράγγι Καλλιθέας Κορινθίας 3.3.IΙΙ
Ένα εντυπωσιακό φαράγγι σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα. Διαθέτει νερό όλο τον χρόνο, με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν πάντοτε μικρές φυσικές πισίνες, εντυπωσιακοί καταρράκτες και πράσινα νερά. Μέτριας δυσκολίας 
(3.3.IΙΙ). Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης τουλάχιστον ενός φαραγγιού, μέτρια φυσική 
κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 4/9

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Κοτσώρης 

13-15/9 Πεζοπορική Διάσχιση Ολύμπου ΒΔ 2
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Λιτόχωρο Πιερίας, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στη Γκορτσιά και ανάβαση στο όμορφο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, όπου και το φα-
γητό και η διανυκτέρευση. Επίσκεψη στη Σπηλιά του Ιθακήσιου, του ζωγράφου του Ολύμπου (Βασίλης Ιθακήσιος, 
1878-1977). ΩΠ 4, ΥΔ 900μ.
Κυριακή: Ανάβαση στο οροπέδιο των Μουσών και κατάβαση μέσω Ζωναριών και καταφυγίου Σπήλιος Αγαπητός 
(Ζολώτας) στα Πριόνια. ΩΠ 7, ΥΔ +700μ., –1700μ. Φαγητό στο Λιτόχωρο.
Δήλωση με προκαταβολή από: 3/9 Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

13-15/9 Όλυμπος: Καζάνια – Οροπέδιο Μουσών – Μύτικας (2917μ.) ΒΔ 3
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Λιτόχωρο Πιερίας, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Πέτρα και με αγροτικό αυτοκίνητο στο σημείο Ρέμα Ναούμ – Σπηλιές. Πορεία 
μέσα από το ρέμα Ναούμ και τα επιβλητικά Μεγάλα Καζάνια προς το Οροπέδιο των Μουσών. ΩΠ 9, ΥΔ 1500μ. 
Διανυκτέρευση στο καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος.
Κυριακή: Ανάβαση στον Μύτικα (2917μ.) από το λούκι και μέσω Κακόσκαλας κατάβαση στο καταφύγιο Σπήλιος 
Αγαπητός (Ζολώτας) και στα Πριόνια. ΩΠ 6, ΥΔ 300μ., -1700μ. Όποιος/α δεν επιθυμεί να ανέβει στον Μύτικα, 
μπορεί να ακολουθήσει την πεζοπορική ομάδα (βλ. Πεζοπορική Διάσχιση Ολύμπου) από το οροπέδιο μέχρι τα 
Πριόνια. Φαγητό στο Λιτόχωρο.
Εξοπλισμός: Κράνος υποχρεωτικό για την ανάβαση στον Μύτικα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 3/9 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

13-15/9 31η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα
Μετάβαση με ίδια μέσα στο Καστράκι  και διανυκτέρευση σε κάμπινγκ. Το Σάββατο και την Κυριακή αναρρίχηση 
στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων.
Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής μέχρι: 2/9 για έγκαιρη ασφάλιση. 

21-22/9 Κύθνος ΒΔ 1
Σάββατο: Αναχώρηση με πρωινό πλοίο από τον Πειραιά για τον Μέριχα, το λιμάνι της Κύθνου. Προώθηση με 
πούλμαν στη Χώρα και περιήγηση στα όμορφα στενά της. Αν ο καιρός το επιτρέψει, κατάβαση για 1 ώρα από το 
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παλιό καλντερίμι στα Λουτρά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο. Ελεύθερη μέρα για μπάνιο ως το απόγευμα, οπόταν 
θα πεζοπορήσουμε μέχρι το Κάστρο της Ωριάς για να θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο. ΩΠ 3,ΥΔ 250μ.
Κυριακή: Προώθηση με το πούλμαν ως την Δρυοπίδα, το άλλο μεγάλο χωριό της Κύθνου. Μετά από σύντομη 
περιήγηση στα στενά, πορεία σε μονοπάτια προς την παραλία Καλό Λιβάδι με κατάληξη στην Παναγία την Κανά-
λα, σύμβολο του νησιού. Μπάνιο και φαγητό, μετάβαση στο λιμάνι του Μέριχα και επιστροφή στην Αθήνα με το 
απογευματινό πλοίο. ΩΠ 4.
Δήλωση με προκαταβολή από: 2/9 Αρχηγοί: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Λάζαρος Κουλπούζης

28-29/9 Όχη (1399μ.) – Φαράγγι Δημοσάρη ΒΔ 2
Σάββατο: Αναχώρηση στις 09:00 και, μέσω του πορθμείου Αγ. Μαρίνας – Νέων Στύρων, μετάβαση στην Κάρυστο. 
Μπάνιο σε κοντινή παραλία και νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για το χωριό Μύλοι. Πορεία σε ομαλό μονοπάτι 
και, αφού περάσουμε από το αρχαίο λατομείο με τις κολώνες, κατάληξη στο καταφύγιο κάτω από την κορυφή. 
ΩΠ 3,5, ΥΔ 900μ.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή της Όχης με τα δρακόσπιτα και την καταπληκτική θέα στις Κυκλάδες. Κατάβαση 
μέχρι την είσοδο της χαράδρας του Δημοσάρη, διάσχιση της χαράδρας μέχρι την παραλία των Καλλιανών, μπάνιο 
και αναχώρηση για Νέα Στύρα – Αγ. Μαρίνα, με ενδιάμεση στάση για φαγητό. ΩΠ 8, ΥΔ +200μ. -1400μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 10/9 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

29/9 Σπηλαιολογική: Σπήλαιο Αγίας Τριάδας – Κάρυστος ΒΔ 2+
Κατάβαση μέσα στο εντυπωσιακό σπήλαιο – ποτάμι της Αγίας Τριάδας μέχρι τον μεγάλο καταρράκτη και επιστροφή 
από τα ίδια. Η κίνηση σε μεγάλο τμήμα του σπηλαίου γίνεται με αντιστήριξη, ασφαλισμένη όπου απαιτείται, ή σε 
ρηχό νερό. Η πρόσβαση μέχρι τον καταρράκτη απαιτεί τη διάσχιση οριζόντιου στενώματος μήκους 7μ. Διάρκεια 
κίνησης στο σπήλαιο: 6 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Η κατάβαση απευθύνεται κυρίως σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει σεμι-
νάρια σπηλαιολογίας. Δυνατή η συμμετοχή και ατόμων με έλλειψη κλειστοφοβίας και εξοικείωση στην 
κίνηση με μέτριας δυσκολίας αντιστήριξη. 
Εξοπλισμός: Κράνος, δύο φακοί κεφαλής, σπηλαιολογική ή αναρριχητική ζώνη με δύο λανιέρες αυτασφάλισης, σπη-
λαιολογική φόρμα, αντιολισθητικά παπούτσια με προστασία αστραγάλου που θα βραχούν, καλτσάκια νεοπρέν.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα μέσω Αγίας Μαρίνας ή Ραφήνας.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 23/9

Υπεύθυνοι κατάβασης: Αλέξανδρος Μαργιόλης, Νίκος Χαρίτος

6/10 Κόψη Ξεροβουνίου (1469μ.) ΒΔ2+
Κυριακή: Aναχώρηση στις 07:00 για Στενή Εύβοιας και προώθηση με το πούλμαν στα 1000μ. Ανάβαση από μο-
νοπάτι προς το Ξεροβούνι, αρχικά μέσα από δάσος και κατόπιν στις παρυφές του Ξεροβουνίου, απ’ όπου ξεκινούν 
τα τεχνικά σημεία (scrambling). Στη συνέχεια, ακολουθώντας την κορυφογραμμή, φθάνουμε στην κορυφή (1469μ.). 
Επιστροφή από το κλασικό μονοπάτι στο σημείο εκκίνησης.
Προσοχή: Απαιτείται εξοικείωση με scrambling και κίνηση σε εκτεθειμένα περάσματα, καθώς και γνώση χρήσης 
σταθερών σχοινιών. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. ΩΠ 4. YΔ 500μ.
Εξοπλισμός: Κράνος, μποντριέ, 2 καραμπίνερ ασφαλείας, ιμάντας, κορδονέτο.
Δήλωση συμμετοχής μετά από συνεννόηση με την αρχηγό από: 25/9

Αρχηγός: Νίκη Παπασταθοπούλου

6/10 Φαράγγι Αγάλης ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Αγ. Αθανάσιο. Ανάβαση του πανέμορφου φαραγγιού της Αγάλης με 
τα εντυπωσιακά βράχια, από καλοχαραγμένο μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πλατάνια και έλατα, και κάτω 
από τη ράχη Τσεργών, σε μπαλκόνι με θέα στον Ευβοϊκό. Κατάβαση από τα ίδια. ΩΠ 5. ΥΔ 600μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 25/9 Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

11-13/10 Ορεινή Ναυπακτία – Τσεκούρα (1733μ.) – Τσακαλάκι (1701μ.) ΒΔ 2
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για την Άνω Χώρα Ναυπακτίας, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή 
σκηνές.
Σάββατο: Πορεία από Άνω Χώρα προς Κάτω Χώρα μέσα από παλιά μονοπάτια με τα χρώματα του φθινοπώρου 
και κατάληξη στην κορυφή Τσεκούρα (1733μ.). Κατάβαση από άλλο μονοπάτι προς τα Κρυονέρια και επιστροφή 
με το πούλμαν στην Άνω Χώρα. ΩΠ8, ΥΔ +1000μ., -600μ.
Κυριακή: Πορεία μέσα από πανέμορφα καστανοδάση μέχρι την κορυφή Τσακαλάκι. Στη συνέχεια διάσχιση της 
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ράχης προς τον χώρο αναψυχής της Αγ. Κυριακής και κατόπιν πορεία σε δασικό δρόμο και στο παλιό μονοπάτι με 
τα ερειπωμένα πια χάνια που οδηγούσε στη Ναύπακτο. ΩΠ 7,ΥΔ +700μ. –1000μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 24/9 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

20/10 Ξηρό Όρος – Καταρράκτες Δρυμώνα ΒΔ1
Κυριακή: Aναχώρηση στις 07:00 για Β. Εύβοια – χωριό Κερασιά. Ανάβαση μέσα σε πυκνό ελατόδασος μέχρι την 
κορυφή του Ξηρού όρους (990μ.), απ’ όπου, εάν το επιτρέπει ο καιρός, θα απολαύσουμε θέα από τον Ευβοϊκό μέχρι 
το Αιγαίο, και από το Καντήλι και τη Δίρφη μέχρι το Πήλιο και τον Άθωνα. Κατά την κατάβαση, επίσκεψη στους 
ονειρεμένους καταρράκτες του Δρυμώνα, ένα δίκτυο από ρυάκια, καταρράκτες και μια κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη 
από βράχια και δάσος. Γεύμα σε ταβέρνα σε γειτονικό χωριό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4-5, YΔ 350μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 9/10 Αρχηγοί: Άλκης Τερτσέτης, Νίκη Παπασταθοπούλου

26-28/10 Γιάννενα – Ζαγοροχώρια - Μικρή Ολύτσικα (Τόμαρος) ΒΔ 1 & 2
Μια μοναδική ευκαιρία να γευτούν οι πεζοπόροι τα ιστορικά οχυρά Μπιζανίου, τη γραφική ομορφιά των Ζαγορο-
χωρίων, καθώς και την άγρια και επιβλητική Ολύτσικα.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Γιάννενα. Λίγο πριν τα Γιάννενα, επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμά-
των Βρέλλη. Στη συνέχεια πεζοπορία στα ιστορικά οχυρά Μπιζανίου. ΩΠ 3. Προώθηση στα Γιάννενα, όπου και η 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
Κυριακή: Προώθηση στο κεντρικό Ζαγόρι – Δίλοφο. Πορεία προς Κήπους και Κουκούλι, με κατάληξη στη Βίτσα. 
Στη διάρκεια της πεζοπορίας μας θα απολαύσουμε την ομορφιά των Ζαγοροχωρίων και θα θαυμάσουμε πολλά 
όμορφα και ξακουστά πέτρινα γεφύρια όπως του καπετάν Αρκούδα, του Κόκορη, το Καλογερικό, του Κοντοδήμου, 
του Μίσιου κ.ά. Επιστροφή στα Γιάννενα. ΩΠ 5-6, ΒΔ 1.
Δευτέρα: Προώθηση στη Δωδώνη. Ανάβαση μέσα από πανέμορφο μονοπάτι στη Μικρή Ολύτσικα (1820μ.). Πολύ 
όμορφη διαδρομή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Μετά την τελευταία κόντρα, η θέα θα μας αποζημιώσει! Επιστροφή 
από τα ίδια. ΩΠ 5-6, ΥΔ 950μ., ΒΔ 2.
Για όσους δεν πεζοπορήσουν, περιήγηση στη γραφική και ιστορική πόλη των Ιωαννίνων και στη συνέχεια μετάβαση 
στη Δωδώνη για επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου. Φαγητό στην περιοχή και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από:  27/9 Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

2/11 Χαράδρα Βελίτσας ΒΔ 1
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Τιθορέα Φθιώτιδας. Από το μοναστήρι της Παναγίας πάνω από την 
Αγ. Μαρίνα, πορεία από δασικό δρόμο και μονοπάτι, με θέα προς τις κορφές Κούκος και Μαύρα Λιθάρια, προς το 
κυνηγετικό καταφύγιο και το διάσελο (1200μ.) κάτω από τις Κουμπές. Κατάβαση από ελατόδασος στη χαράδρα 
της Βελίτσας με θέα στις απέναντι κορφές του Παρνασσού και στο εκκλησάκι του Άη Γιάννη και κατάληξη στη 
Βελίτσα (Τιθορέα). ΩΠ 5, ΥΔ 450μ.
Δήλωση από: 24/10 Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης

2/11 Νίψι (1996μ.) ΒΔ 3
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για την Άνω Τιθορέα Φθιώτιδας. Πορεία σε μονοπάτι προς τη Σπηλιά του 
Ανδρούτσου και τη ράχη της Αχλαδίτσας προς την κορυφογραμμή του Παρνασσού και ανάβαση στην κορυφή 
Νίψι (1996μ.) με την καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Βοιωτικού Κηφισού. Κατάβαση από άλλο μονοπάτι 
και, περνώντας από τα υπέροχα μπαλκόνια με το εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ, κατάληξη στην Άνω Τιθορέα 
(Βελίτσα). ΩΠ 9, ΥΔ 1600μ.
Δήλωση από: 24/10 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης 

9-10/11 Διάσχιση Τυμφρηστού (Βελούχι): Συμπεθεριακό (2115μ.) – Ψηλή Κορφή (2313μ.) ΒΔ 2
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρπενήσι – εξωκκλήσι Αγίου Αθανασίου (1430μ.). Ανάβαση στην κορυφή 
Συμπεθεριακό (2115μ.) και διάσχιση μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Βελουχιού (1850μ.), χωρη-
τικότητας 27 (34) ατόμων, όπου και η διανυκτέρευση. ΩΠ 4, ΥΔ 700μ.
Κυριακή: Από το καταφύγιο, ανάβαση στην ψηλότερη κορφή του Βελουχιού (Ψηλή Κορφή, 2313μ.). Από εκεί, αν 
οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, βλέπουμε πλήθος κορυφών γύρω μας (Καλιακούδα – Χελιδόνα, Βαρδούσια, Άγραφα, 
βουνά βόρειας Πελοποννήσου κ.ά.). Κατάβαση της μεγάλης νοτιοανατολικής κόψης του βουνού μέχρι την κορυφή 
Κουμπί (1877μ.) και κατάληξη στο εξωκκλήσι των Αγίων Αποστόλων (1360μ.). ΩΠ 7, ΥΔ 500μ. (κατάβαση 950μ.). 
Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 21/10 Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
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16-17/11 Αρχαία Μεσσήνη ΒΔ 1&2
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για αρχαία Μεσσήνη. Ανάβαση στον Ιθωμάτα Δία (κορυφή) και κατάβαση από τα 
ίδια. Επίσκεψη με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο: μια ολόκληρη πόλη με δύο θέατρα, στάδιο, ναούς, ρωμαϊκά 
κ.λπ. ευρήματα των τελευταίων 30 χρόνων από τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη. Αργά το απόγευμα, μετάβαση στην 
Καλαμάτα για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 3, ΥΔ 300μ., ΒΔ 1.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Μαγγανιακό και πορεία σε μονοπάτι μέσα από δάσος με κουμαριές (λόγω εποχής 
θα γευθούμε τον καρπό τους) μέχρι την κορυφή. Μετά από το εκκλησάκι του Σταυρού, κατάβαση από μονοπάτι 
στην Μαυρηλίμνα και κατόπιν στο Ανδρομονάστηρο, όμορφο μοναστήρι του 12ου αιώνα με εντυπωσιακούς πύργους 
και πηγή που αναβλύζει κάτω από το ιερό. Μέσω αγροτικού δρόμου, κατάληξη στην αρχαία Μεσσήνη. ΩΠ 6-7, ΥΔ 
600μ., ΒΔ 2. Φαγητό στο χωριό και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 24/10 Αρχηγός: Δημήτρης Δημητρόπουλος

23-24/11 Κάτω Όλυμπος – Καταρράκτης Καλυψώς ΒΔ 1
Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για το χωριό Κρανιά Τεμπών. Πορεία μέσα στα υπέροχα δάση του Κάτω Ολύμπου 
προς τους Παλαιούς Πόρους και κατόπιν μέχρι τον Παλαιό Παντελεήμονα, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενώνα 
ή αντίσκηνα. ΩΠ 5, ΥΔ +400μ., -300μ.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Κόκκινο Νερό του Κισσάβου και πορεία σε ανηφορικό μονοπάτι μέσα σε καστα-
νοδάσος μέχρι το μοναδικό τοπίο του καταρράκτη της Καλυψώς. Επιστροφή από τα ίδια, φαγητό στο Στόμιο κι 
επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5, ΥΔ 500μ.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 23/10 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

23-24/11 Canyoning: Καστόρι Λακωνίας – Φαράγγια Λουκά & Κριμπιάς – Γιορτή Μπουκουβάλας 3.2.I
Η γιορτή Μπουκουβάλας πραγματοποιείται στα τέλη Νοεμβρίου στις πηγές του Άη Μάμα στο Καστόρι με δειγμα-
τισμό λαδιού, έκθεση φωτογραφίας, πλούσιο φαγητό, ποτό, τραγούδι και χορό. Και, φυσικά, με την κατάβαση δυο 
πανέμορφων φαραγγιών μέτριας δυσκολίας (3.2.I) με πλούσια βλάστηση και εύκολες τεχνικές καταβάσεις ιδανικές 
για αρχάριους. Διάρκεια κατάβασης για κάθε φαράγγι: 4 ώρες (απαιτείται πεζοπορία 50’ για την προσέγγιση της 
εισόδου τους).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση, γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Καστόρι Λακωνίας.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 13/11

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Κοτσώρης
 

1/12 Αίγινα ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση από Πειραιά για Αίγινα με το πλοίο της γραμμής (η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί όταν 
οριστικοποιηθούν τα δρομολόγια). Από το λιμάνι, προώθηση με πούλμαν στην Πέρδικα και ανάβαση στο Ελλάνιο 
όρος (532μ.) με την εντυπωσιακή θέα στον Σαρωνικό. Κατά τη πορεία, επίσκεψη στα δρακόσπιτα του νησιού 
και τις αρχαίες σουβάλες, υπόσκαφους ταμιευτήρες ομβρίων. Κατάβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του 
Ελλανίου Διός και στο καταφύγιο περίθαλψης αγρίων ζώων (σε αυτό το σημείο, δυνατότητα διακοπής της πορείας 
για όποιον/αν επιθυμεί να επιστρέψει στην Αίγινα). Ανάβαση στο οροπέδιο με το Καστρομονάστηρο της Χρυσο-
λεόντισσας και επίσκεψή του. Κατάβαση στον Ναό του Αγίου Νεκταρίου και προώθηση με πούλμαν στον Ναό της 
Αφαίας για επίσκεψή του, εάν ο χρόνος το επιτρέψει. Μετάβαση στην πόλη της Αίγινας για φαγητό και επιστροφή 
με το τελευταίο πλοίο στον Πειραιά. ΩΠ 6, ΥΔ 600μ.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 18/11 Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

8/12 Λιμνή Τσιβλού – Κλουκινοχώρια ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ακράτα – Λίμνη Τσιβλού. Πορεία από μονοπάτι και δασικό δρόμο προς το 
χωριό Περιστέρα. Στην συνέχεια, πορεία προς τα ριζά της κορυφής Νεραϊδόραχη και ανάβαση μέσα από ελατό-
δασος στη θέση Πρώτα Ταμπούρια με όμορφη θέα στην αγέρωχη ορθοπλαγιά της Νεραϊδόραχης. Κατάβαση από 
Καστράκι στο Σόλο. ΩΠ 6, ΥΔ 550μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 27/11 Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης
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11/12 Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική) 
Τετάρτη: 20:00 στα Γραφεία του ΠΟΑ 

15/12 Μονοπάτι Μαινάλου Ελάτη – Μυλάοντας – Βυτίνα – Νυμφασία ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ελάτη Αρκαδίας. Από την τοποθεσία Παλιοχώρι πορεία στο μονοπάτι του 
Μαινάλου, δίπλα στον ποταμό Μυλάοντα. Μετά από σύντομη στάση στην Βυτίνα, πορεία και κατάληξη στην πανέ-
μορφη Νυμφασία. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5, ΥΔ 400μ.
Δήλωση συμμετοχής από:  9/12 Αρχηγοί: Χρήστος Χρυσάφης, Ιωάννα Πολύδερα

21-28/12 Χριστούγεννα: Βαρνούντας – Πρέσπες –
 Εθνικό Πάρκο Pelister Βόρειας Μακεδονίας ΒΔ Χ1 & Χ2

(βλέπε νέο πίνακα βαθμών δυσκολίας)
Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Φλώρινα. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδο-
χείο.
Κυριακή: Προώθηση στο χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας και πορεία σε δασικό δρόμο και μονοπάτι προς την 
κορυφή Κίρκο (2155μ.) με καταπληκτική θέα στις λίμνες των Πρεσπών. Κατάβαση από άλλη διαδρομή προς το 
μοναστήρι της Αγ. Τριάδας Πισοδερίου. Επιστροφή στη Φλώρινα νωρίς το απόγευμα. ΩΠ 5, ΥΔ 600, ΒΔ Χ1.
Δευτέρα: Μετάβαση στην περιοχή των Πρεσπών με περιήγηση στα χωριά Ψαράδες και Αγ. Γερμανός, καθώς και 
στο νησάκι του Αγ. Αχίλλειου, με τα ερείπια των βυζαντινών εκκλησιών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Φλώρινα, 
για να απολαύσουμε το έθιμο Κόλιντα Μπάμπω με το άναμμα τεράστιων φωτιών στους δρόμους της πόλης.
Τρίτη: Προώθηση στο χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας και πορεία σε δασικό δρόμο και μονοπάτι προς την κορυφή 
Δεσποτικό (2334μ.), την ψηλότερη του Βαρνούντα. Επιστροφή από άλλη διαδρομή προς το χωριό Κρατερό. ΩΠ 
8, ΥΔ 900μ, ΒΔ Χ2 (απαραίτητος χειμερινός εξοπλισμός). Εναλλακτική πρόσθετη διαδρομή προς την κορυφή 
Λούτζερ (1929μ.). ΩΠ 3, ΥΔ 400μ., ΒΔ Χ1. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για την πόλη Μοναστήρι (Μπίτολα) κι 
εγκατάσταση στον ορεινό ξενώνα Molika στην καρδιά του εθνικού πάρκου Pelister της Βόρειας Μακεδονίας. Η 
κουραστική βραδιά θα κλείσει με το εορταστικό δείπνο των Χριστουγέννων.
Τετάρτη: Από το ξενοδοχείο, πορεία προς την ψηλότερη κορυφή Pelister (2601μ.), με καταπληκτική θέα στη Με-
γάλη Πρέσπα. Επιστροφή από τα ίδια ΩΠ 8, ΥΔ 1200μ., ΒΔ Χ2 (απαραίτητος χειμερινός εξοπλισμός). Εναλλακτικά, 
μικρές διαδρομές σε μονοπάτια μέσα στο εθνικό πάρκο.
Πέμπτη: Μετάβαση στο χωριό Nizhepole και ανάβαση στην αλπική λίμνη Γκολέμι. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 8, 
ΥΔ 1100μ., ΒΔ Χ2 (απαραίτητος χειμερινός εξοπλισμός). Εναλλακτικά, μικρές διαδρομές σε μονοπάτια μέσα στο 
εθνικό πάρκο.
Παρασκευή: Αναχώρηση για το χωριό Δροσοπηγή Φλώρινας. Πορεία στο μονοπάτι Ε4 με κατάληξη στο περίφημο 
χωριό Νυμφαίο. ΩΠ 5, ΥΔ 300μ., ΒΔ Χ1. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης Αρκτούρος και νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση για την γραφική κωμόπολη Σιάτιστα, όπου και η διανυκτέρευση.
Σάββατο: Επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 12/11 Αρχηγός Γιάννης Δημητράκης

21/12 Canyoning: Φαράγγι Μύλων, Γεράνεια Όρη 2-1-Ι
Στενό φαράγγι με μικρές τεχνικές καταβάσεις, η μεγαλύτερη 25μ. Ιδανικό για μια πρώτη επαφή με το canyoning. 
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο (2-1-Ι)
Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία κατάβασης 
φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Αλεποχωρίου.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 12/12

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Κοτσώρης 

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2020
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επόμενο τεύχος των Φ.Ο.  

(Ιανουάριος-Αύγουστος 2020) για τυχόν αλλαγές.
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12/1 Φαράγγι Καταφύκι – Σπήλαιο Φράχθι ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Φούρνοι Αργολίδας. Επίσκεψη στο σπήλαιο Φράχθι με τα εντυπωσιακά 
ευρήματα του πιο παλαιού οικισμού στην Ευρώπη. Επιστρέφοντας στο χωριό, πορεία σε δασικό δρόμο μέχρι την 
είσοδο του φαραγγιού Καταφύκι και κατόπιν, από μονοπάτι, πορεία μέσα στο εντυπωσιακό φαράγγι με κατάληξη 
από ασφαλτόδρομο στην Ερμιόνη. ΩΠ 4, ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής από: 7/1 Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

18/1 Canyoning: Φαράγγι Μαρουσώς Αναβρυτής Ταϋγέτου – Κοπή Πίτας 2-2-Ι
Πρόκειται για ανοικτό φαράγγι, τεχνικά και αισθητικά ενδιαφέρον, με εύκολη πρόσβαση και μικρή δυσκολία. Βαθμός 
δυσκολίας: Εύκολο (2-2-Ι). Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία κατάβασης 
φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην πόλη της Σπάρτης. 
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 8/1

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Κοτσώρης 

19/1 Κοπή πίτας ΠΟΑ – Λίμνη Δασίου – Καρυά ΒΔ Χ1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Άνω Τρίκαλα Κορινθίας και το χιονοδρομικό κέντρο στο οροπέδιο 
της Ζήρειας. Πορεία προς τη λίμνη Δασίου και το χωριό Καρυά. ΩΠ 5. ΥΔ +300μ., –400μ. Φαγητό και κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΠΟΑ σε ταβέρνα της Καρυάς.
Δήλωση συμμετοχής από: 9/1  Αρχηγός: ΔΣ

19/1 Κοπή πίτας ΠΟΑ – Ζήρεια (2374μ.) ΒΔ Χ2
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Άνω Τρίκαλα Κορινθίας και το χιονοδρομικό κέντρο στο οροπέδιο 
της Ζήρειας. Ανάβαση στην κορυφή της Ζήρειας (2374μ.) από την κλασική διαδρομή με επιστροφή από τα ίδια. 
ΩΠ 7, ΥΔ 900μ. Φαγητό και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΠΟΑ σε ταβέρνα της Καρυάς.
Δήλωση συμμετοχής από: 9/1 Αρχηγός: ΔΣ

26/1 Κνημίδα – Αέρας – Γιαννάκη – Άλογο ΒΔ2
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. Πορεία σε εντυπωσιακό μονοπάτι μέσα στο 
φαράγγι του Μεγάλου Ρέματος μέχρι τα οροπέδια της Κνημίδας και την κορυφή Αέρας. Στη συνέχεια πορεία σε 
δασικούς δρόμους και μονοπάτια προς το μπαλκόνι Γιαννάκη με τη μοναδική θέα στα Καμένα Βούρλα, τον Μαλιακό 
κόλπο και τη Β. Εύβοια και κατάληξη τη θέση Άλογο. Προώθηση στα Καμένα Βούρλα για φαγητό ή θερμό λουτρό 
στις πηγές Κουνιαβίτη. ΩΠ 7, ΥΔ 900μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 15/1 Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης
 

2/2 Πεζοπορία στο Παναχαϊκό ΒΔ1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το παλιό Σανατόριο πάνω από την Πάτρα. Πορεία μέχρι το καταφύγιο Ψαρθί 
και  επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ. Προώθηση στην Πάτρα για το φαγητό. 
Δήλωση συμμετοχής από: 27/1 Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

2/2 Παναχαϊκό (1924μ.) ΒΔ Χ2
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το παλιό Σανατόριο πάνω από την Πάτρα. Πορεία μέχρι το καταφύγιο Ψαρθί, 
ανάβαση στην κορυφή Βοδιάς (1838μ.) και κατόπιν στην κορυφή Παλαβού Πύργος (1924μ.), την ψηλότερη του 
Παναχαϊκού. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 8, ΥΔ 1300μ. Προώθηση στην Πάτρα για το φαγητό. 
Δήλωση συμμετοχής από: 27/1 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

9/2 Παρνασσός: Αη Γιάννης – Γερσαλή – Αμφίκλεια ΒΔ 1
Κυριακή: Aναχώρηση στις 07:00 για Αμφίκλεια Παρνασσού. Προώθηση, στον Άη Γιάννη (995μ.) Κατάβαση στα 
745μ., πέρασμα του ρέματος Κεραμιδίου και πορεία σε μονοπάτι μέσα στη χαράδρα Κεραμιδίου μέχρι τη σκαρ-
φαλωμένη στα βράχια Μονή Αγίας Ιερουσαλήμ (Γερσαλή) 850μ. Η εκκλησία αυτή φημολογείται ότι κτίστηκε τον 
12ο αιώνα από ιππότες του Τάγματος των Ναϊτών της 4ης Σταυροφορίας, ενώ λέγεται ότι εδώ είχε το καραούλι του 
ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Κατάβαση στην Αμφίκλεια, φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4-5, ΥΔ 100μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 3/2 Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Νίκη Παπασταθοπούλου
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14-16/2 Ε4 Αναβρυτή – Βρύση Μαγγανιάρη & Καλύβια Σοχάς – Σοχά ΒΔ 1
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Σπάρτη, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Σάββατο: Προώθηση στην Αναβρυτή και πορεία στο μονοπάτι Ε4 με κατάληξη στη Βρύση Μαγγανιάρη. Επιστροφή 
στη Σπάρτη για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ.
Κυριακή: Προώθηση στα Καλύβια Σοχάς και πορεία από το παλιό αέρινο μονοπάτι με καταπληκτική θέα στον 
λακωνικό κάμπο με κατάληξη στη Σοχά. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ. 
Δήλωση με προκαταβολή από: 21/1 Αρχηγός: Διονύσης Κουκουλάς 

14-16/2 Ταΰγετος: Σπανακάκι (2024μ.) – Προφ. Ηλίας (2405μ.) – Πενταδάκτυλος Χ2 & Χ3+
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Σπάρτη, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. 
Σάββατο: Προώθηση στην Αναβρυτή, ανάβαση στην κορυφή Σπανακάκι (2024μ.) και επιστροφή από τα ίδια. 
Προώθηση στη Βρύση Μαγγανιάρη και ανάβαση στο καταφύγιο για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 6 (Σπανακάκι) συν 2 
(Καταφύγιο), ΥΔ 1200μ. συν 550μ, ΒΔ Χ2. Από το Σπανακάκι μια μικρή ομάδα θα συνεχίσει μέχρι την κορυφογραμμή 
(Πενταδάκτυλος), όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. ΒΔ Χ3+.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή του Ταϋγέτου (Προφ. Ηλίας, 2405μ.) και επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο 
και τη βρύση Μαγγανιάρη. ΩΠ 7 συν 1, ΥΔ +900μ. –1400μ., ΒΔ Χ2.
Εξοπλισμός: Χειμερινός εξοπλισμός. Για την ομάδα του Πενταδάκτυλου, αναρριχητικός και κατασκηνωτικός 
εξοπλισμός.
Δήλωση με προκαταβολή από: 21/1 Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Αντώνης Παπάδης

16/2 Canyoning: Φαράγγι Τρίτωνα Ηλείας 3.2.II
Το πανέμορφο ανοικτό φαράγγι Τρίτωνα, με πυκνή βλάστηση,χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και έναν εντυ-
πωσιακό καταρράκτη 50 μέτρων, ενδείκνυται για μια πρώτη επαφή με το canyoning. Βαθμός δυσκολίας: Μικρής 
δυσκολίας (3.2.II). Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Ανδρίτσαινας Ηλείας. 
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 10/2

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

23/2 Φαράγγι Κλεισούρας – Μονή Οσίου Λουκά ΒΔ 1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας και το εργοστάσιο της Πεσινέ. Πορεία στο παλιό 
μονοπάτι μέσα στο φαράγγι της Κλεισούρας, περνώντας κι από το εντυπωσιακό πέτρινο γεφύρι. Βγαίνοντας από 
το φαράγγι, πορεία σε αγροτικούς δρόμους με κατάληξη στο μοναστήρι του Όσιου Λουκά. Επίσκεψη στο θαυμάσιο 
βυζαντινό αυτό μνημείο και προώθηση στο Δίστομο για φαγητό. ΩΠ 4, ΥΔ 600μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 17/2 Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2020

29/4-11/5 13 ημέρες στο Τουρκμενιστάν 
Ένα οδοιπορικό σε αυτή την άγνωστη χώρα της κεντρικής Ασίας με πλούσιο πολιτιστικό ενδιαφέρον καθώς έχει 
βρεθεί στα σταυροδρόμια μεγάλων πολιτισμών για αιώνες. Μια χώρα πάνω στον Δρόμο του Μεταξιού που κάποτε 
αποτελούσε σημαντική στάση για την διαδρομή των καραβανιών για το εμπόριο με την Κίνα έως τα μέσα του 
15ου αιώνα.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στον αρχηγό από τον Σεπτέμβριο 2019.
Αναλυτικό πρόγραμμα από τον Οκτώβριο 2019.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από αρχές Δεκεμβρίου 2019

Αρχηγός Νίκος Τόδουλος, 6972926910,  ntodoulo@yahoo.gr

Πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου  Διάσχιση Αρχιπελάγους Lofoten στη Νορβηγία
Μια πεζοπορική διάσχιση 160 χλμ., με αντίσκηνα, διάρκειας 12 ημερών, στο πιο όμορφο αρχιπέλαγος της Ευρώπης, 
κοντά στον Αρκτικό κύκλο, που είναι γνωστό για την εξαιρετική και σπάνια φυσική ομορφιά του.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στον αρχηγό από τον Σεπτέμβριο 2019.
Αναλυτικό πρόγραμμα από τον Οκτώβριο 2019.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Αρχηγός Νίκος Τόδουλος, 6972926910,  ntodoulo@yahoo.gr10
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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 4 Δεκεμβρίου 2019, 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 2019
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 2020
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι στις 11 Δεκεμβρίου 2019, 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

25/9-23/10 Σεμινάριο Αθλητικής και Εξερευνητικής 
       Σπηλαιολογίας Α’ Επιπέδου
Ο ΠΟΑ διοργανώνει και φέτος Σεμινάριο Αθλητικής και Εξερευνητικής Σπηλαιολογίας Α’ Επιπέδου.  Το σεμινάριο 
προσφέρει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την ασφαλή κίνηση σε σπήλαια (τεχνικές κίνησης σε μονό σχοινί). Πα-
ράλληλα γίνονται θεωρητικά μαθήματα για την πλήρη κατανόηση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος των σπηλαίων.
Τα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνουν εκμάθηση σε οργανωμένα πεδία και σπήλαια της Αττικής και μία διήμερη 
εξόρμηση σε σπήλαια εκτός Αττικής. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στην οργανωμένη αίθουσα διαλέξεων στα 
γραφεία του συλλόγου.  
Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου: 
Θεωρητικά: 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10. 
Πρακτικά: 28-29/9, 5-6/10, 12-13/10, 19-20/10.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα από 2/9 στα γραφεία του ΠΟΑ και στην ιστοσελίδα 
www.poa.gr. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Μαργιόλης, Νίκος Χαρίτος

Αύγουστος 2020 Κ2 Basecamp trek με τον ΠΟΑ
Τον Αύγουστο 2020 ο ΠΟΑ θα πραγματοποιήσει ένα από τα εντυπωσιακότερα τρέκινγκ στον κόσμο. Για 21 μέρες 
θα περπατήσουμε στα Ιμαλάια του Πακιστάν, στην οροσειρά του Karakoram (Καρακορούμ), διασχίζοντας τον 
μεγαλύτερο ορεινό παγετώνα του κόσμου, τον Baltoro, και θαυμάζοντας μοναδικές Ιμαλαϊκές κορυφές, όπως τους 
Trango Towers, το Broad Peak και, φυσικά, το θρυλικό Κ2.
Πληροφορίες-προεγγραφές από 15/10. Αρχηγός Γιάννης Δημητράκης
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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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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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Χαριλάου Τρικούπη 6 - 10, Εμπορικό κέντρο ATRIUM (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), 106 79 Αθήνα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: Τ 210 3627 032, F 210 3615 045, E info@alpamayopro.gr

e-shop:www.alpamayopro.gr

     Unboxing 
30 years of adventures

s i n c e  1 9 8 9


