O Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΟ ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι στις 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2019 θα
πραγματοποιηθεί ανάβαση στην Γκιώνα, το Ασέληνο Όρος των Αρχαίων, το
εντυπωσιακό αυτό βουνό της Στερεάς Ελλάδας.
Θα έχουμε την ευκαιρία αφού προωθηθούμε με αγροτικά αυτοκίνητα στην αρχή
του μονοπατιού, σε υψόμετρο 1.400μ. περίπου, να φτάσουμε στην περίφημη Βαθιά
Λάκα και από εκεί να προωθηθούμε στο διάσελο της Πλατυβούνας από όπου και η
τελική ανάβαση στην κορυφή Πυραμίδα (2.510,5μ). Ουσιαστικά θα είμαστε στην
κορυφή της Στερεάς Ελλάδος απ’ όπου η θέα ανεμπόδιστη στα Βαρδούσια και τα
γύρω βουνά θα μας αποζημιώσει.

Αυτό θα γίνει την Κυριακή 1/12 αφού θα έχουμε διανυκτερεύσει στο χωριό
Καλοσκοπή σε δωμάτια ή ενδεχομένως και στο πολιτιστικό κέντρο. Εννοείται ότι
όσοι φέρουν τα αντίσκηνά τους και έχουν χειμερινό υπνόσακο θα κοιμηθούν εκτός
χωρίς σχετική οικονομική επιβάρυνση. Σκεφτείτε και την περίπτωση να κοιμηθείτε
περισσότερα άτομα ανά σκηνή.
Το Σάββατο 30/11 θα περάσουμε από την Παύλιανη όπου θα πραγματοποιηθεί
μικρή πορεία προς τον Ασωπό ποταμό.
Η εξόρμηση αυτή έγινε κατορθωτή μετά από πράγματι πολλές προσπάθειές μας
δεδομένου ότι έπρεπε να βρεθούν πρωτίστως αγροτικά για να μας προωθήσουν σε
χωματόδρομο. Η επιβάρυνση για την μεταφορά αυτή θα είναι μικρή, η ακριβής
τιμή/άτομο δεν είναι ακόμη γνωστή. Το ίδιο και το ποσό που θα αναλογεί στην
διανυκτέρευση γιατί αυτή μπορεί να αφορά είτε σε κρεβάτι ή στο πάτωμα σε

υπνόσακο ανάλογα και με τον αριθμό των ατόμων ανά δωμάτιο. Αντιληπτό λοιπόν
γίνεται ότι και αυτή θα είναι λογική.
Συνεπώς το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί για την συμμετοχή στην εκδρομή
αφορά μόνο στην μετακίνηση με το λεωφορείο και είναι 18€/άτομο για τα μέλη και
21€/άτομο για τους φίλους του Συλλόγου. Τα υπόλοιπα θα δοθούν επιτόπου και
θα ποικίλουν ανά άτομο. Για τη συμμετοχή σας στην εκδρομή απευθυνθείτε στην
Πάνου Ελένη, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας.
Σημείο συνάντησης: Η αναχώρηση του λεωφορείου θα γίνει από το Γ.Π.Α. το
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στις 8 π.μ.
Πρέπει να έχουμε μαζί μας :
Υπνόσακο όσο το δυνατό καλύτερο, αλλά αν δεν υπάρχει τέτοιος και είναι
καλοκαιρινός μπορεί να φέρετε κάποιο σκέπασμα εφόσον το λεωφορείο θα μας
φτάσει έως το σημείο που θα διανυκτερεύσουμε και δεν θα χρειαστεί να
κουβαλήσουμε τίποτα από αυτά στην πορεία παρά μόνο τα γνωστά: αδιάβροχο,
αντιανεμικό, φλις, γάντια, σκούφο και λίγα φαγώσιμα. Νερό θα βρίσκουμε στην
πορεία. Εξυπακούεται ότι όπως κάθε φορά λέμε τα υποδήματα πρέπει να είναι
ορειβατικά ή πεζοπορικά και οι κάλτσες χοντρές. Ορειβατικά μπαστούνια καλό
είναι να υπάρχουν. Δεν γνωρίζουμε προφανώς τον καιρό από τώρα, θα ήταν
ευτύχημα όμως να έχει μία ελαφριά χιονόπτωση.
Καλό θα ήταν να έχουμε μαζί μας δεύτερο ζευγάρι υποδήματα, κάλτσες και
ρουχισμό που θα αφήσουμε στο λεωφορείο ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε στην
επιστροφή.
Είναι γνωστό ότι δεν αποζητούμε τις ανέσεις, αλλά μόνο την εμπειρία της
γνωριμίας με την ορεινή φύση και την συντροφικότητα της προσπάθειας. Και
θυμηθείτε …

«Κάθε βουνό είναι ένα ποίημα που
σου γυρεύει να το ακούσεις».

