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Πεζοπορία στην Πάρνηθα, 
13.07.2019 

Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η 1η αθλητική εκδήλωση “Let’s Rock Cancer” στην Ελλάδα στα 
πλαίσια του έργου Erasmus+: «Έξω κατά του καρκίνου: κινηθείτε, βγείτε έξω και ζήστε» (Outdoors Against Cancer: 
Move yourself, go out and live – OaC my goal).  

Κύριος στόχος του έργου, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, 
Σουηδία και Ιταλία), είναι μέσα από μια σειρά υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων να ενημερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει για τη θετικές συνέπειες που έχει η επαφή με τη φύση και η άσκηση, στην ενίσχυση της  ψυχικής 
αλλά και σωματικής υγείας των ασθενών με καρκίνο. 

Κατά την αθλητική εκδήλωση της 13ης Ιουλίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια 
καθοδηγούμενη πεζοπορία από έμπειρους εκπαιδευτές μέσα στα έλατα και τα πεύκα, σε μια βατή διαδρομή μέσα από 
μονοπάτια, με συναρπαστικές στιγμές, και να μάθουν πολλά για τους πράσινους πνεύμονες της Πάρνηθας. 

 

Πριν την έναρξη της πεζοπορίας θα 
υπάρξει σύντομη ενημέρωση για το έργο 
καθώς λίγες ήπιες ασκήσεις stretching. 

Διάρκεια πεζοπορίας: 2 – 2,5 ώρες 

 Έναρξη: 18:00 

Λήξη: 20:00 – 20:30 

Θα ακολουθήσει δείπνο στο καταφύγιο. 

 

 Θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν στο σημείο που θα ξεκινήσει η διαδρομή, καταφύγιο 
Μπάφι. Εναλλακτικά μπορείτε να μεταβείτε με δικό σας μέσο. (Για οδηγίες ενημερωθείτε παρακάτω). 

Τα έξοδα της εκδήλωσης θα καλυφθούν από το έργο. 

Θα γίνει λήψη φωτογραφικού υλικού και βίντεο για τη δημοσιοποίηση  της εκδήλωσης, το οποίο θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα και στο facebook του έργου: OaCmy goal. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή καθώς και για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
info@crethidev.gr  

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για το έργο OAC my 
goal επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του 
έργου: www.oacmygoal.eu και ακολουθώντας τη σελίδα 
του στο facebook: https://www.facebook.com/OaCmygoal 

Οργανώτρια εταιρεία: CreThiDev (www.crethidev.gr) σε 
συνεργασία με την Trekking Hellas. 

 

 

ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΥΜΕ! 
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Χάρτης πρόσβασης οδικώς στο καταφύγιο Μπάφι  

Η πρόσβαση γίνεται είτε οδικώς από το δρόμο που 
ανεβαίνει στην Πάρνηθα προς το καζίνο "Mont Parness" 
(κόκκινη - άσπρη γραμμή), είτε από σηματοδοτημένο 
μονοπάτι (κίτρινη - διακεκομμένη μαύρη γραμμή) το οποίο 
ξεκινάει από το χώρο στάθμευσης του τελεφερίκ και μέσω 
της χαράδρας της Χούνης οδηγεί στο καταφύγιο. 

Μετά την Αττική Οδό (για όσους έρχονται από Αθήνα) στην 
επόμενη ακριβώς έξοδο (ΠΑΡΝΗΘΑ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 
ΑΧΑΡΝΑΙ) βγαίνετε από Εθνική δεξιά για να ανεβείτε τη 
γέφυρα και στο φανάρι κάνετε αριστερά και ακολουθείτε 
την πινακίδα για Πάρνηθα. 

Συνεχίζετε όλο ευθεία χωρίς να στρίψετε πουθενά για 
αρκετά χλμ(15-20’ ανάλογα την κίνηση). Περνάτε και τις 
ταβέρνες της Πάρνηθας όπου φτάνετε στο parking του 
τελεφερίκ. Ακολουθείστε τον χάρτη. Έπειτα από 16 χλμ(20’-
25’) περίπου φτάνετε στο καταφύγιο. 

Οδηγείτε προσεχτικά στην Πάρνηθα υπάρχουν ελάφια και 
άλλα θηλαστικά που κυκλοφορούν ελεύθερα στο δρυμό. 
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#oacmygoal 

#moveyourselfgooutandlive 

#outdooragainstcancer 

#erasmusplus 

#beactive 
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