
 
 
 
 
 
 

 

 
Μανιταροεξόρμηση 

παρέα με τον 
ΣΑΣΜ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αγ. Δημητρίου & 
Παπαναστασίου 
Ψυχικό, 15452  

Τηλέφωνο 210 6756 
970  

Email info@sasm.gr



 

«Εκδρομή!»  
όπως και τότε που πηγαίναμε Σχολείο! 

 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 17 & 18 

Νοεμβρίου Μανιταροεξόρμηση στην Ορεινή Φωκίδα, στην αγκαλιά τριών πανέμορφων 

βουνών, της Οίτης, της Γκιώνας και των Βαρδουσίων!  
 
 

 

 

 Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 
 

  
 
 

Ορεινή Φωκίδα 
 

Σε απόσταση λίγων μόνο ωρών από την Αθήνα 

βρίσκεται η Φωκίδα. Απόκρημνοι βράχοι που 

φτάνουν μέχρι τον ουρανό, κορυφές που 

χάνονται στα σύννεφα, πλαγιές κατάφυτες 

από πεύκα, έλατα και πλατάνια και ατελείωτη 

εναλλαγή πράσινου και χρυσού φυλλώματος.  

 

 

H Oρεινή Φωκίδα που εκτείνεται από τους 

Oρεινούς Όγκους της Γκιώνας μέχρι τα 

Bαρδούσια. Χωριά και κωμοπόλεις αναδύονται 

μέσα από φαράγγια, απόκρημνες πλαγιές και 

καταπράσινα δάση, γράφοντας τη δική τους 

ιστορία και ξεχωριστή πορεία μέσα στο χρόνο.  

Σε όλο το νομό το βλέμμα μας αγκαλιάζει το 

εναλλασσόμενο γεωμορφολογικό τοπίο, 

προικισμένο από τη φύση του με την ομορφιά  

 

 

των αντιθέσεων. Ένας τόπος άγριας ομορφιάς, 

αλλά παράλληλα ζεστός και φιλόξενος. Το 

πρωτόγνωρο περιβάλλον της παρθένας φύσης, 

που συνθέτουν μεταξύ άλλων οι οροσειρές της 

Οίτης, της Γκιώνας και των Βαρδουσίων, 

σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει.  

 
Οίτη 

 

 

Η Οίτη (παλαιότερη ονομασία Καταβόθρα) είναι 

βουνό της Στερεάς Ελλάδας και καταλαμβάνει 

τμήμα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας. 

Συνδέεται στα νότια με την Γκιώνα, δυτικά με 

τα Βαρδούσια και ανατολικά με το 

Καλλίδρομο, ενώ το όριο της στα βόρεια είναι 

η κοιλάδα του Σπερχειού.  

 

 



Στις πλαγιές της σχηματίζονται πολλά υδάτινα 

ρεύματα. Σημαντικά χωριά στις πλαγιές και 

στους πρόποδές της είναι η Παύλιανη, η Υπάτη 

και το Μαυρολιθάρι. Η Οίτη είναι επίσης 

γνωστή ως το βουνό των λουλουδιών και του 

μυθικού ήρωα Ηρακλή. Σε ένα μικρό ύψωμα, 

στην είσοδο του οροπεδίου της Καταβόθρας, 

σώζονται ερείπια αρχαίου ναού που είχε 

φτιαχτεί προς τιμή του. Στη θέση αυτή, που 

ονομάζεται «Πυρά Ηρακλέους», σύμφωνα με 

τη μυθολογία, έπεσε στις φλόγες για να 

λυτρωθεί από τους αφόρητους πόνους ο 

Ηρακλής, στην προσπάθειά του να 

ελευθερωθεί από το δηλητηριασμένο με το 

αίμα του Κένταυρου Νέσσου χιτώνα, που του 

είχε στείλει να φορέσει η γυναίκα του 

Δηιάνειρα. Από το οροπέδιο της Καταβόθρας, 

με το εντυπωσιακό ομώνυμο σπηλαιοβάραθρο, 

λέγεται ότι πηγάζει ο Γοργοπόταμος από τον 

οποίο υδροδοτείται η πόλη της Λαμίας.  

 

Η Οίτη είναι κατάφυτη, με εκτεταμένα 

ελατοδάση, σπάνια αλλά και εντυπωσιακά 

είδη φυτών, πλούσια πανίδα και πολλά νερά, 

που κατεβαίνουν τις περισσότερες φορές 

απότομα, μέσα από απόκρημνα και 

πανέμορφα φαράγγια. Αποτελεί το πέμπτο 

ψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας και 

βρίσκεται στα όρια των Νομών Φθιώτιδας και 

Φωκίδας με ψηλότερη κορυφή τον Πύργο 

(2.152 μ.). Η περιοχή της Οίτης είναι 

ανακηρυγμένος Εθνικός δρυμός. 

 

 

 
 
 

Το Πρόγραμμά μας 
 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 

Αναχώρηση στις 9:30 από το Σχολείο και μετά 

από μια όμορφη διαδρομή περίπου 3 ωρών, 

άφιξη στο Καταφύγιο Oίτη, που βρίσκεται σε 

ένα καταπράσινο διάσελο σε υψόμετρο 1.240 

μέτρων, στη θέση Βρύζες, με υπέροχη θέα στη 

Γκιώνα. Εδώ θα διεξαχθεί το σεμινάριο 

εισαγωγής στην μανιταρογνωσία, από την 

απόφοιτό μας Ελένη Αναστασίου (’92), 

προκειμένου να εκδράμουμε προετοιμασμένοι 

στο δάσος.  

 

Παράλληλα, θα έχουμε τη δυνατότητα να 

απολαύσουμε ζεστά ροφήματα, φρέσκα 

σπιτικά γλυκά ή ένα ελαφρύ γεύμα. Κατά τις 

16:00 άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

Hotel Vardousia, στον Αθανάσιο Διάκο 

Φωκίδας.  Το ξενοδοχείο είναι μέσα στη φύση, 

λίγο έξω από το 

ιστορικό χωριό. Ο 

χώρος μοιάζει με 

πάρκο αναψυχής 

(μπορεί κάποιος 

να δει ελάφια, 

λάμα!), στο οποίο 

μπορείτε να απολαύσετε την επαφή με τη 

φύση, με μαγευτική θέα στην πανέμορφη 

Γκιώνα, στα επιβλητικά Βαρδούσια και τον 

οικολογικό βιότοπο της Οίτης. Στη συνέχεια θα 

απολαύσουμε το γεύμα μας στο ξενοδοχείο ή 

σε ταβέρνα της περιοχής. Αφού 

ξεκουραστούμε θα έχουμε την ευκαιρία για 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στον 

συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου. Το βράδυ 

θα μας δοθεί η ευκαιρία για γευσιγνωσία 

http://www.katafygio-oiti.gr/


μανιταριών, με μανιταρόσουπα και λοιπές 

εκλεκτές γεύσεις 

μανιταριών και μετά 

ετοιμαστείτε για Pool 

Party με μουσική, 

χορό, και τραγούδι, 

όπως παλιά... τα χρόνια τα μαθητικά!!! 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11 

Αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε το πρωινό μας 

στο ξενοδοχείο, περίπου στις 11:00, θα 

αναχωρήσουμε για περίπατο-περιήγηση στο 

δάσος, προκειμένου να συλλέξουμε και να 

αναγνωρίσουμε μανιτάρια. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφτούμε το θεματικό πάρκο αναψυχής 

στο χωριό Καστριώτισσα, το «Άλσος του 

Ηρακλή», το χωριό Πυρά και τον ιστορικό 

αιωνόβιο πλάτανο στην πλατεία του χωριού 

Μαυρολιθάρι, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο 

φύσης, πολιτισμού και εθνικής αντίστασης από 

το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.  

Επίσης, στον δρόμο της 

επιστροφής, θα έχουμε την 

ευκαιρία να επισκεφτούμε 

και το θεματικό πάρκο 

αναψυχής στην Παύλιανη 

και να δούμε την μουσική 

γέφυρα, το μουσείο 

υδροκίνησης, το νεροπρίονο, τον νερόμυλο, 

τον «Θρόνο του Δία», δεντρόσπιτα, μυστικά 

παιχνίδια, το φυσικό τζακούζι, χρωματιστά 

γεφύρια, το μυστικό μουσικό σχολείο κλπ. 

Τέλος, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο 

καταφύγιο Νorth στην Παύλιανη με το 

παραμυθένιο δεντρόσπιτό του και την υπέροχή 

του θέα. 

Αναχώρηση γύρω στις 18:00 και επιστροφή 

στο Σχολείο γύρω στις 21:00 .



Κόστος Εκδρομής 

 

 

Το κόστος της εκδρομής διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 Για τα ταμειακώς ενήμερα μελή του ΣΑΣΜ το κόστος κατ’ άτομο ανέρχεται στα 110€.  

 Για τους υπόλοιπους εκδρομείς το κόστος κατ’ άτομο είναι 120€.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εκδρομής είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 20 

θέσεων και δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 συμμετοχές συνολικά. 

 

Στην τιμή κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνονται: 
 
 

 1 διανυκτέρευση με πρωινό  
 
 Όλες οι εισηγήσεις/περιηγήσεις από την απόφοιτό μας Ελένη Αναστασίου (’92) 

 

 Όλες οι μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω 
 

 Φόροι 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 
 
 Ατομικά γεύματα εκτός προγράμματος  
 
 Ποτά και αναψυκτικά  
 

 Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω 
 
 

Frequently Asked Questions 

 
 

Μπορώ να έρθω μόνος μου με αυτοκίνητο και να σας βρω εκεί; 

Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει έκπτωση στην τιμή διότι γίνεται κράτηση θέσης για χρήση του πούλμαν στις 

άλλες διαδρομές. 

 

Μπορώ να κλείσω μονόκλινο δωμάτιο; 

Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ναι, αλλά με επιβάρυνση 20€.  

 

Είναι η εκδρομή Child Friendly; 

Η εκδρομή ενδείκνυται για παιδιά. Ωστόσο, παρακαλούμε τους γονείς να κρίνουν οι ίδιοι, αν τα 

παιδιά τους θα μπορέσουν με ευκολία να ακολουθήσουν το πρόγραμμά μας. 

 

Ποια είναι η χρέωση για τρίκλινο; 

Στην περίπτωση που επιλέξετε τρίκλινο δωμάτιο θα χρειαστεί να αφαιρεθούν 5€ από το συνολικό 

κόστος της εξόρμησης.



Έλα κι εσύ στην Μανιταροεξόρμηση με τον ΣΑΣΜ! 
 

 

 

Friends & Family... 

Η εκδρομή οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη, αλλά όπως και σε όλες τις 

δράσεις & εκδηλώσεις του ΣΑΣΜ, φίλοι, οικογένειες, καθηγητές και γονείς της Σχολής Μωραΐτη 

είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους έχουμε μαζί μας!  

Σημ. Οι ταμειακώς ενήμεροι απόφοιτοι θα έχουν προτεραιότητα.  

 

Πώς γίνεται η κράτηση θέσης; 

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

απευθείας με τη Γραμματεία του ΣΑΣΜ στο τηλέφωνο 210 6756 970 και στο email info@sasm.gr. 

Αφού λάβουμε την εγγραφή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο και θα σας 

αποστείλουμε λεπτομέρειες για την αποπληρωμή. 

Σημ. Ο μέγιστος αριθμός κρατήσεων θέσεων ανά άτομο θα είναι 2. 
 
 
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής & εξόφλησης μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ! 

Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας δωματίων, για να ισχύσει η κράτησή σας θα πρέπει να έχουμε 

λάβει την εγγραφή σας (ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς), μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου. Παράλληλα, 

θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό, για να εξασφαλίσουμε τις κρατήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Εκδρομή! Εκδρομή! Εκδρομή! 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf49sEw3YKunh0A_39MVXSnqGXwLV0LI2WCvFVbtkfdJ65lFw/viewform
mailto:info@sasm.gr

