ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΟΔΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Το όρος Μαίναλο της Αρκαδίας ο Σύλλογός μας επισκέφθηκε μόνο μία φορά και
αυτή όχι στον κύριο όγκο του, αλλά στα αντερίσματα (πορεία από την Βυτίνα στην
Στεμνίτσα).
Έτσι, είναι μία ευκαιρία να θαυμάσουμε τα πυκνά ελατοδάση που υπάρχουν στις
νότιες πλευρές του βουνού αυτού, με κυρίαρχο είδος την Κεφαλληνιακή ελάτη
(Abies cephalonica) απ’ όπου βγαίνει και το περίφημο μέλι ΠΟΠ «Βανίλια» της
περιοχής.
Η πορεία αφορά τη διαδρομή Αλωνίσταινα - Ροεινό, 12 περίπου χιλιομέτρων με
διάρκεια γύρω στις 5 ώρες.

Μετά το πέρας της πεζοπορίας θα υπάρχει η δυνατότητα να δειπνήσουμε σε
γραφική ταβέρνα του χωριού (θα υπάρχουν και νηστίσιμα).
Σημείο συνάντησης: Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 π.μ. του
Σαββάτου 16 Απριλίου 2022. Πρέπει να βρίσκεστε μπροστά στην πύλη της πλευράς
που βρίσκεται το εστιατόριο του Γ.Π.Α. στις 6:45 π.μ.
Κόστος συμμετοχής : 12 €/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Γ.Π.Α.). 15 €/άτομο για τους φίλους του Συλλόγου. Το
ποσό αυτό αφορά τη μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο. Εφιστούμε την
προσοχή όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση στα υγειονομικά πρωτόκολλα
(χρήση μάσκας, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή πρόσφατο rapid test).
Σχετικός έλεγχος θα γίνει κατά την επιβίβαση.

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.
Πρέπει να έχουμε μαζί μας το συνήθη ορειβατικό εξοπλισμό:
 Κατάλληλα ρούχα (αδιάβροχο-αντιανεμικό, φλις).
 Ορειβατικά υποδήματα με καλή πρόσφυση στο έδαφος και κατάλληλες
κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά, να μην αφήνουν εκτεθειμένο (να περιβάλλουν
δηλαδή) τον αστράγαλο.
 Ορειβατικά μπαστούνια.
 Τρόφιμα και παγούρι με νερό.
Η εκδρομή γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια διήμερη
απαιτητική εξόρμηση που θα κάνει για πρώτη φορά ο Σύλλογός μας, στα
Ύδατα της Στυγός (Αθάνατο νερό) του όρους Αροάνεια (Χελμός), με
διανυκτέρευση στο ύπαιθρο ή/και σε δωμάτια.
Είναι γνωστός ο μύθος που η Θεά Θέτις βάφτισε στην Στύγα τον Αχιλλέα
κρατώντας τον από την φτέρνα. Για το λόγο αυτό το μοναδικό σημείο που ο
ήρωας ήταν τρωτός ήταν εκεί όπου και ο Πάρις με το βέλος του τον χτύπησε
θανατώνοντάς τον.

