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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Για την καλύτερη προετοιμασία σας στην εκδρομή που διοργανώνουμε στην Πάρνηθα το Σάββατο 

2/3/13 σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

1ο Εφόδια: Στο βουνό επικρατούν πάντα διαφορετικές συνθήκες απ’ ότι σε κοντινές πεδινές περιοχές. 

Ιδιαίτερα για την Πάρνηθα και σε υψόμετρο των 1000 + μέτρων που θα κινηθούμε επικρατούν 

θερμοκρασίες περίπου 10ο C χαμηλότερες από αυτές στο κέντρο της Αθήνας, ενώ και η υγρασία (αέρα 

και εδάφους) είναι αυξημένες. Αυτά όμως είναι και τα στοιχεία που μαζί με την ομορφιά και την ποικιλία 

του φυσικού περιβάλλοντος κάνουν την επίσκεψη στη φύση μια μοναδική εμπειρία. Οπότε καλό είναι να 

φοράμε ή να έχουμε μαζί μας: αρβυλάκια πεζοπορίας ή παπούτσια trekking (εάν δεν έχουμε μπορεί να 

βολευτούμε και με ένα αθλητικό ή άλλο παπούτσι γερό με αντιολισθητική σόλα), άνετα και ζεστά ρούχα, 

αδιάβροχο, γάντια και σκούφο. Επίσης καλό είναι να έχετε και ένα μικρό σάκο, όπου μπορείτε να μετα-

φέρετε ένα μικρό δοχείο με νερό και κάποια σνακ (πχ σοκολάτα ή ξηρούς καρπούς) για την πεζοπορία. 

2ο Πρόγραμμα: Η εκδρομή θα περιλαμβάνει ποικιλία τοποθεσιών που θα επισκεφτούμε: Μικρή έκθεση 

για την Πάρνηθα (στο χώρο του τελεφερίκ), επίσκεψη στο «Πάρκο των Ψυχών»,  μικρή διαδρομή στα 

καμένα, όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις τεχνητής αναδάσωσης, πεζοπορική διαδρομή διάρκειας 1,5 

περίπου ώρας σε τμήμα του Εθνικού Δρυμού που δεν κατακάηκε από την πυρκαγιά του 2007 και τέλος 

θα καταλήξουμε στο καταφύγιο «Μπάφι» όπου θα υπάρχει χρόνος για φαγητό (το κανονίζει ατομικά ο 

καθένας) αλλά και χρόνος για συζήτηση σχετικά την επίσκεψή μας στον Εθνικό Δρυμό. 

Επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία μέσων μετακίνησης και χώρων επίσκεψης είναι σημαντικό 

να τηρήσουμε τις ώρες του προγράμματος (ιδιαίτερα τις ώρες αναχώρησης, συναντήσεων και 

επιστροφής που είναι ανελαστικές):  

09.45 – 09.50: Προσέλευση στο ΚΠΕ Αργυρούπολης (σημείο συνάντησης Α) 

10.00: Αναχώρηση με πούλμαν 

10.40: Στάση επιβίβασης στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης (σημείο συνάντησης Β*) 

11.00: Άφιξη στην είσοδο του Τελεφερίκ (σημείο συνάντησης Γ*) 

11.00 – 11.20:  Περιήγηση στην Έκθεση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  

11.20 – 11.40: Ανέβασμα με το τελεφερίκ στο Mont Parnes 

11.45: Επιβίβαση στο πούλμαν (από την κεντρική είσοδο του Καζίνο) 

11.55 - 12.10: 1η Στάση πεδίου: Πάρκο Ψυχών (περιοχή Ξενία) 

12.10 – 12.50: Πεζοπορική διαδρομή Ξενία – Αγ. Τριάδα (από μονοπάτι & δρόμο): παρατήρηση έργων 

μεταπυρικής διαχείρισης και φυσικής αναγέννησης στα καμένα 

12.50: Επιβίβαση στο πούλμαν (στην Αγ. Τριάδα) 

13.00 – 14.40:  2η Στάση πεδίου: Μετάβαση στην αρχή του μονοπατιού για Σκίπιζα/Παρατηρητήριο 

ΕΔΑΣΑ πεζοπορική διαδρομή - παρατήρηση δασικού οικοσυστήματος 

14.45 – 14.55:  Μετάβαση στο καταφύγιο Μπάφι 

15.00 -  16.20: Γεύμα (ο καθένας κανονίζει τι θα πάρει) 

16.20 -  17.40: Συζήτηση – δραστηριότητα στην αίθουσα εκδηλώσεων του καταφυγίου 

17.45: Αναχώρηση με πούλμαν 

19.00:   Άφιξη στην Αργυρούπολη 

Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες 

* Παρακαλείστε όσοι έρθετε στα σημεία συνάντησης Β ή Γ να μας το δηλώσετε τηλεφωνικά (210-
9959251, 6939630478, 6974633272,  ή με e-mail στο acee@otenet.gr μέχρι την Πέμπτη 28/2. 
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