
Ορεινή πεζοπορία στο χιονισμένο Παναιτωλικό (Κυρά-Βγένα) 
Κοπή πίτας Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. 

Ο Σύλλογός μας προγραμματίζει εξόρμηση (η 3η
 φορά) στις 12-13 Μαρτίου 2022 

στο πανέμορφο Παναιτωλικό όρος που ορθώνεται πάνω από τη λίμνη Τριχωνίδα, τη 
μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος, την οποία ελπίζουμε να ατενίζουμε από ψηλά 
εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. 

Η διανυκτέρευση θα γίνει στο πανέμορφο καταφύγιο του ΕΟΣ Αγρινίου, σε 
υψόμετρο 1.170μ. (ευρύχωροι χώροι, κεντρικό τζάκι με ξύλα), στο οποίο θα 
φτάσουμε από το χωριό Περιστέρι (Λιγόστιανα) μετά από πορεία 3 περίπου 
χιλιομέτρων σε χωματόδρομο.  Εκεί θα γίνει και η κοπή της πίτας του Συλλόγου μετά 
από μία αναγκαστική διακοπή δύο ετών λόγω της Covid 19. 

Κατά τη μετάβαση μας την πρώτη ημέρα θα επισκεφτούμε τον Κήπο των Ηρώων 
στο Μεσολόγγι και θα παρατηρήσουμε τις παραδοσιακές «πελάδες» (ξύλινα σπίτια 
στηριζόμενα σε πασσάλους εντός της λιμνοθάλασσας) όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να μιλήσουμε και για το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.  Την Κυριακή θα γίνει η 

ανάβαση στην κορυφή Κόκα (1.685μ.) και την Κυρά-Βγένα (1.737μ.).  Στην επιστροφή 
για την Αθήνα (εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει) θα επισκεφτούμε το γραφικό Αιτωλικό, 

μια μικρή νησίδα που συνδέεται με την ξηρά από ανατολικά και δυτικά. 

Απαιτείται στοιχειώδης χειμερινός εξοπλισμός (ορειβατικές μπότες, ορειβατικές 
γκέτες, κατάλληλες κάλτσες και ρουχισμός, μπατόν ή πιολέ).  Ο συνολικός χρόνος για 
όσους θέλουν να ακολουθήσουν όλη τη διαδρομή, από και προς το καταφύγιο, 
υπολογίζεται γύρω στις 7 ώρες. 



Αν και το καταφύγιο διαθέτει καθαρές κουβέρτες και μαξιλάρια, όποιος επιθυμεί 
μπορεί να φέρει τον υπνόσακό του, ζεύγος σεντονιών και μαξιλαροθήκη. 

Στο καταφύγιο που θα διανυκτερεύσουμε θα απολαύσουμε κοντά στο τζάκι τα 
φαγητά που εμείς θα φέρουμε (π.χ. σάντουιτς, φρούτα, κονσέρβες, ψωμί, τυρί, ξηροί 
καρποί) ή που θα μαγειρέψουμε 
στην πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα.  Υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουμε και την 
ψησταριά του καταφυγίου. 
Δυνατότητα επίσης υπάρχει να 
παραγγείλουμε, όπως και τις 
άλλες φορές, ψητό κρέας που θα 
κανονίσουμε επιτόπου με το 
μοναδικό παραδοσιακό καφενείο-

εστιατόριο-κρεοπωλείο που 
υπάρχει στο χωριό Περιστέρι, σε 
πολύ προσιτή τιμή. 

Σημείο συνάντησης:  Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:30 π.μ. του 
Σαββάτου 12 Μαρτίου 2022 χωρίς αναμονή για όσους έχουν καθυστερήσει.  Πρέπει 
να βρίσκεστε μπροστά στην πύλη της πλευράς που βρίσκεται το εστιατόριο του Γ.Π.Α. 
στις 7:15 π.μ. 

Κόστος συμμετοχής : 38 €/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Γ.Π.Α.).  41 €/άτομο για τους φίλους του Συλλόγου. Η 
συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Ε. Πάνου (Εργαστήριο 
Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας) μετά την ημερομηνία ανάρτησης της 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.  Το ποσό αυτό αφορά τη διαμονή στο 
καταφύγιο και τη μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο. Θα υπάρχει πλήρης 
εναρμόνιση με όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν το ταξίδι με 

το λεωφορείο και τη διαμονή στο καταφύγιο.  Εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά 
την πλήρη συμμόρφωση στα υγειονομικά πρωτόκολλα (χρήση μάσκας, πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης ή πρόσφατο rapid test).  Σχετικός έλεγχος θα γίνει κατά την 
επιβίβαση. 


