ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ : 2510 μ.
Το Σαββατοκύριακο 4-5 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί εκδρομή στην Γκιώνα.
Το λεωφορείο θα μας αφήσει κοντά στο χωριό Καλοσκοπή Φωκίδος, στην αρχή
του δρόμου που οδηγεί προς το μονοπάτι για την ανάβαση στην κορυφή. Με όλο
τον εξοπλισμό μας θα προχωρήσουμε αρχικά σε χωματόδρομο προς την τοποθεσία
Μνήματα, θα συνεχίσουμε και θα προωθηθούμε στο μονοπάτι μέχρι την θέση
Βαθιά Λάκα, το οροπέδιο με την εποχική λίμνη, όπου θα κατασκηνώσουμε για να
διανυκτερεύσουμε. Η συνολική πορεία μας προς τη Βαθιά Λάκα είναι περίπου 5-6
ώρες.
Την Κυριακή, με σακίδιο ελαφρύ, με τα απολύτως απαραίτητα, θα ξεκινήσουμε
την ανάβαση προς την επιβλητική Πυραμίδα περνώντας από το διάσελο της
Πλατυβούνας. Θα βρεθούμε στην ψηλότερη κορυφή της Στερεάς Ελλάδας με θέα
προς τα Βαρδούσια, την Οίτη και άλλα βουνά. Τον εξοπλισμό για τη διανυκτέρευση
θα τον αφήσουμε στο σημείο της κατασκήνωσης και θα τον πάρουμε στην
επιστροφή από την Πυραμίδα για να κατηφορίσουμε από το ίδιο μονοπάτι προς το
χωριό όπου θα μας περιμένει το λεωφορείο.

Πρέπει να έχουμε μαζί μας :
Καλό υπνόσακο, υπόστρωμα και αντίσκηνο. Θα κατασκηνώσουμε ψηλά, το
βράδυ θα έχει κρύο. Αδιάβροχο, αντιανεμικό, φλις, φακό κεφαλής ή απλό, καπέλο
και τρόφιμα για 1,5 ημέρα. Νερό θα βρίσκουμε στην πορεία. Τα υποδήματα πρέπει
να είναι ορειβατικά ή πεζοπορικά και οι κάλτσες κατάλληλες. Ορειβατικά
μπαστούνια καλό είναι να υπάρχουν.
Σημείο συνάντησης: Η αναχώρηση του λεωφορείου θα γίνει από το Γ.Π.Α. το
Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, στις 8 π.μ.
Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί για την συμμετοχή στην εκδρομή αφορά
την μετακίνηση με το λεωφορείο και είναι 20 €/άτομο για τα μέλη και 23 €/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.
Για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στις εκδρομές του Συλλόγου είναι πλέον
προφανές ότι στόχος μας είναι η επαφή με την φύση, η αλληλεπίδραση των μελών
της ομάδας, ο σεβασμός και η συντροφικότητα μέσα σε μοναδικά τοπία της χώρας.

