
Ο  Φ.Ο.Σ.  Γ.Π.Α. ΣΤΟ «ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ» !!! 

Ένα από τα ωραιότερα ορεινά, μικρά ποτάμια της χώρας μας θα έχουμε 

την ευκαιρία να διασχίσουμε στην επόμενη εξόρμηση του Συλλόγου μας που 

θα πραγματοποιηθεί στον Κρικελλοπόταμο (παραπόταμο του Αχελώου) της 

Ευρυτανίας, το Σαββατοκύριακο 16-17 Ιουλίου 2016. 

Αν η ομορφιά των μεγάλων ποταμών είναι δεδομένη, πως μπορεί 
κανείς να αγνοήσει την μυστηριώδη γοητεία που πάντα κρύβει η 
πορεία των μικρών ρεμάτων που βλέπουμε να ξεπροβάλουν από 
δασωμένες ή χλοασμένες πλαγιές ή ακούμε να διαβαίνουν σε απρόσιτα 
φαράγγια…. 

 

Η πορεία μας 10 ώρες περίπου θα ακολουθεί τον ρου του ποταμού αυτού 

και ουσιαστικά θα βαδίζουμε μέσα στο νερό όπου θα έχουμε την ευκαιρία και 

να κολυμπήσουμε –εφόσον το επιθυμούμε- αν και αυτό θα γίνει υποχρεωτικό 

σε τρία σημεία όπου το ποτάμι στενεύει και βαθαίνει.  Η ευκαιρία επίσης του 

να δούμε και να δροσιστούμε στους καταρράκτες του περίφημου «Πάντα 

Βρέχει» θα αποτελέσει για όλους μία αξέχαστη εμπειρία. 

Ιδιαιτερότητα της εκδρομής αυτής έγκειται μεταξύ άλλων ότι απευθύνεται σε 

ανθρώπους που γνωρίζουν κολύμπι και είναι έτοιμοι να βιώσουν την εμπειρία 

των δροσερών νερών.  Τα σακίδια θα έχουν μόνο τα άκρως απαραίτητα 

τρόφιμα και νερό.  Τα βρεγμένα ρούχα μας θα αλλαχθούν (αν δεν έχουν ήδη 

στεγνώσει) στο λεωφορείο που θα μας περιμένει στο τέρμα της διαδρομής.  

Θα είμαστε επίσης προετοιμασμένοι -όσοι θέλουν- να κοιμηθούν στους 

υπνόσακούς τους … στο ύπαιθρο, κάτω από τα άστρα!!  Όσοι δεν θέλουν, 



υπάρχουν ξενώνες στο χωριό Κρίκελλο.  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, για 

όσους έχουν κουραστεί, στη μέση της διαδρομής κι αφού βεβαίως δούμε το 

«Πάντα Βρέχει», να επιβιβαστούν σε αγροτικά  αυτοκίνητα, με κάποια μικρή 

επιβάρυνση, ώστε μέσω των χωριών Ρωσκά και Καστανούλα να επιστρέψουν 

στο χωριό Κρίκελλο. 

 

Πρέπει να προσέξουμε τα εξής : 

 Κατάλληλα ελαφριά ρούχα ή και μαγιό.  

 Ορειβατικά ή έστω πεζοπορίας υποδήματα με καλή πρόσφυση στο 

έδαφος και κατάλληλες κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά, να μην αφήνουν 

εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο.   

 Για όσους διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο, υπνόσακος και υπόστρωμα 

υποχρεωτικά, σκηνή προαιρετικά (αυτά θα μείνουν στο λεωφορείο). 

 Ορειβατικά μπαστούνια ή έστω ξύλινη μαγκούρα (γκλίτσα). 

 Δεύτερα ρούχα και υποδήματα που επίσης θα αφήσουμε στο 

λεωφορείο για την επιστροφή. 

 Λίγα τρόφιμα και παγούρι με νερό (αν και πηγές θα συναντήσουμε 

στην πορεία μας).  Τα τρόφιμα γι αυτούς που θα κοιμηθούν έξω 

προφανώς θα είναι περισσότερα εκτός αν θελήσουν να δειπνήσουν 

στο Κρίκελλο όπου σε κάθε περίπτωση αργά το απόγευμα θα 

φτάσουμε όλοι μαζί. 

Το νερό που θα συναντήσουμε, λόγω του 
προχωρημένου της εποχής και της 
ανομβρίας που υπήρξε φέτος, πιθανότατα 
να είναι λιγότερο απ’ ότι φανταζόμαστε 
βλέποντας τη φωτογραφία αυτή.  Άλλωστε 
το εικονιζόμενο σημείο αναφέρεται σε ένα 
από τα τρία στενά περάσματα του ποταμού 
στα οποία πρέπει να κολυμπήσουμε.  Σε 
όλη την υπόλοιπη πορεία θα είμαστε είτε 
εκτός νερού ή το πολύ έως τους μηρούς 
μέσα σε αυτό. 



Σημείο συνάντησης: το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 8:30 π.μ. 

Κόστος συμμετοχής : 19 € / άτομο.  Το κόστος αυτό υπολογίζεται εφόσον 

υπάρξει πληρότητα συμμετοχής (52 άτομα). Υπενθυμίζουμε την επιπλέον 

επιβάρυνση που θα χρειαστεί για όσους αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν  

αγροτικά αυτοκίνητα κατοίκων της περιοχής προκειμένου να φτάσουν πάλι 

στο χωριό Κρίκελλο όπου θα περιμένει το λεωφορείο.    

Η συμμετοχή σας κατοχυρώνεται με την καταβολή του ως άνω ποσού έως τις 

13:00 μ. της Δευτέρας 11ης Ιουλίου 2016 στην:  

Πάνου Ελένη (Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας) 

τηλ. 210 529 4563, 6947299456 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Επίσης, για να τηρηθούν οι τυπικοί όροι ασφάλειας, οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να υπογράψουν σχετικό κείμενο που θα τους δοθεί. 

 


