
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Σ.  Γ.Π.Α. ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ 

Η επόμενη εξόρμηση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί στο όρος 

Οίτη, το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. 

Ο ορεινός όγκος της Οίτης, άγριος και αγέρωχος, όπως όλα τα 

Ρουμελιώτικα βουνά, αποτελεί το βουνό του μύθου, του Νάρκισσου και των 

πολύχρωμων λουλουδιασμένων λιβαδιών.  Εδώ ο Ηρακλής, για να 

απαλλαχθεί από τους πόνους που του προκαλούσε ο ποτισμένος χιτώνας με 

το αίμα του Κένταυρου Νέσσου, ανέβηκε σε σωρό από ξύλα, τον οποίο άναψε 

ο Φιλοκτήτης.  Εδώ υπάρχει εντυπωσιακό σπηλαιοβάραθρο στο οποίο πέφτει 

και εξαφανίζεται χείμαρρος, 

που λέγεται ότι βγαίνει στον 

Γοργοπόταμο της Λαμίας.   

Πρόκειται για ένα 

πανέμορφο, κατάφυτο και με 

πολλά νερά βουνό που 

ανακηρύχθηκε Εθνικός 

Δρυμός από το 1966. 

Η πορεία μας θα ξεκινήσει από το χωριό Άνω Παύλιανη και θα διαρκέσει 

περίπου 7-8 ώρες.  Είναι μία σχετικά εύκολη διαδρομή μέσα από ελατοδάσος 

με ξέφωτα και με πανέμορφα χλοασμένα λιβάδια.  Τελικός προορισμός το 

σπηλαιοβάραθρο Καταβόθρα. 

 
Από την διερευνητική μας εκδρομή στις 3.5.2016 

 



Πρέπει να προσέξουμε τα εξής : 

 Κατάλληλα ρούχα. 

 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.   

 Ορειβατικά μπαστούνια ή έστω ξύλινη μαγκούρα (γκλίτσα). 

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

συναντήσουμε στην πορεία μας). 

Σημείο συνάντησης: το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:30 π.μ. 

Κόστος συμμετοχής : 13 € / άτομο.  

Το κόστος αυτό υπολογίζεται εφόσον 

υπάρξει πληρότητα συμμετοχής (50-

53 άτομα) και πρέπει να καταβληθεί 

έως τις 13:00 μ. της Παρασκευής 13 

Μαΐου 2016 στους:  

Πάνου Ελένη (Εργαστήριο Γεωργικής 

Ζωολογίας & Εντομολογίας), τηλ. 210 

529 4563, 6947299456 

ή 

Δανίτσα Δημήτρη (Γυμναστήριο), τηλ. 

210 529 4954, 6947363095. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

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

οφείλουν να υπογράψουν σχετικό κείμενο που θα τους δοθεί. 

  



 

 

 

Ας ετοιμαστούμε όλοι να δούμε στην διαδρομή μας αυτή 

πανέμορφα ανοιξιάτικα τοπία! 


