Ο Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. ΣΤΑ ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΟΡΗ
Η

απόφαση

των

Πρυτανικών

Αρχών

να

επιτρέψει

την

επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στην
πρώτη μας εξόρμηση στο Δάσος της Σκιρίτιτδας, στις πηγές του Ευρώτα στην

Αρκαδία. Η θριαμβευτική αυτή έναρξη θα εμφανιστεί στην περιγραφή της
εκδρομής, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας.
Με την δεύτερη αυτή εξόρμηση θα
έχουμε την ευκαιρία να συνδέσουμε την
πορεία που απροσδόκητα, λόγω της
σφοδρής
ολοκληρώσαμε

χιονόπτωσης,
(πριν

περίπου

δεν
δύο

χρόνια) στα Κοτύλαια Όρη.
Το φθινόπωρο η επίσκεψη στο βουνό
αυτό είναι μαγευτική επειδή τα χρώματα
των δέντρων είναι εξαιρετικά, γιατί τα
όρη αυτά είναι ντυμένα με πλούσια
χλωρίδα (έλατα, πλατάνια, βελανιδιές, αριές, φυλίκια, σφενδάμια, ίταμοι,

σκλήθρα, οστριές, ανθισμένες αλλά και κατάφορτες με ώριμους καρπούς
κουμαριές), γιατί η περιοχή πλημμυρίζει με περισσότερα από 200 είδη
μανιταριών, γιατί η πανίδα και η ορνιθοπανίδα είναι σημαντική και γιατί στα
βουνά αυτά υπάρχει η μεγαλύτερη σπηλαιοκάλυψη στην Ελλάδα, με
περισσότερες από 200 εισόδους σπηλαίων, με προοπτική να μετεξελιχθεί σε
σπηλαιολογικό πάρκο.
Η πορεία αρχίζει και τελειώνει στο Ρέμα της Καρυάς, περνώντας από
πανέμορφα δάση, ξέφωτα, ρυάκια και πηγές. Το υψηλότερο σημείο που θα

φτάσουμε είναι περίπου στα 900μ., με θέα το Μαυροβούνι.

Κατά τη

διάρκεια της πορείας επίσης θα εμφανιστεί το γαλάζιο του Αιγαίου και οι
Σποράδες.

Η εξόρμησή μας θα γίνει το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.
Πρέπει να έχουμε μαζί μας :
 Ορειβατικά ή πεζοπορικά υποδήματα με καλή πρόσφυση στο έδαφος
και κατάλληλες κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά να μην αφήνουν

εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. ΟΧΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
 Κατάλληλο ρουχισμό (φλις, αδιάβροχο, σκούφο, γάντια).
 Ορειβατικά μπαστούνια.
 Τρόφιμα και παγούρι με νερό.
 Δεύτερο ζευγάρι υποδήματα, κάλτσες και ρουχισμό που θα αφήσουμε
στο λεωφορείο ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε σε περίπτωση που
έχουμε βραχεί ή λασπωθεί.
Σημείο συνάντησης: Πρέπει να βρίσκεστε μπροστά στην πύλη της πλευράς
που βρίσκεται το εστιατόριο του Γ.Π.Α. στις 6:45 π.μ.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 π.μ. χωρίς αναμονή για
όσους έχουν καθυστερήσει και λόγω της μικρής διάρκειας της ημέρας.
Κόστος συμμετοχής :
10€/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Γ.Π.Α.).
13€/άτομο για τους φίλους του Συλλόγου.
Το ποσό αυτό αφορά τη μετακίνηση 46 ατόμων με μισθωμένο λεωφορείο
(πληρότητα 85% όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο). Θα υπάρχει πλήρης
εναρμόνιση με όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν
ταξίδια με λεωφορείο. Η χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
είναι υποχρεωτική.
Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Δρα Ε. Πάνου
(Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας) μετά την ημερομηνία
ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.
Σε περίπτωση ακυρώσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

