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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Κυριακή 15 Απριλίου 2018
Φθιώτιδα: Κουμαρίτσι

Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:00 με στάσεις (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Ρενώ) με ενδιάμεση
στάση για το Κουμαρίτσι, το "Μπαλκόνι" του Δήμου Γοργοποτάμου. Βρίσκεται μέσα στο ελατοδάσος της Οίτης και
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 850 μ. και σε σημείο με μοναδική θέα, τόσο του κάμπου της Λαμίας. του Καλλίδρομου
όσο και του Μαλιακού κόλπου και της Όθρυς και από την άλλη πλευρά στον Παρνασσό και την Γκιώνα.
Κοντά στο χωριό βρίσκεται το φημισμένο φαράγγι του Γοργοποτάμου και ο Εθνικός Δρυμός Οίτης. Ένας
αγνός, καταπράσινος τόπος, που απέχει μόλις 26 χιλιόμετρα από τη Λαμία
υπόσχεται στιγμές ηρεμίας και
γαλήνης...
Τα μονοπάτια που θα κινηθούμε έχουν μεγάλη ιστορία. Για αιώνες τα χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι για να
μεταφέρουν ξυλεία αλλά και να ανεβάσουν τα κοπάδια ψηλά το καλοκαίρι. Όμως τα τελευταία 50 χρόνια έκλεισαν.
Τα τελευταία χρόνια έγινε καθαρισμός του, για τις ανάγκες ενός ποδηλατικού αγώνα και έγιναν πάλι επισκέψιμα.
Από το χωριό ανηφορίζουμε ελαφρά μέχρι που θα συναντήσουμε ένα χώρο αναψυχής. Το τοπίο με την πηγή
και το γεφυράκι σίγουρα είναι το τέλειο μέρος για ξεκούραση στο δάσος. Όμως για τους πεζοπόρους εδώ ξεκινά η
ανηφόρα. Το ελατόδασος είναι τόσο πυκνό που σίγουρα μαγεύει. Στα ξέφωτα τα λουλούδια της Οίτης δίνουν
πολύχρωμες εικόνες. Στην επιστροφή θα περάσουμε πάλι από το χώρο αναψυχής. Όσοι κουράστηκαν
επιστρέφουν στο λεωφορείο ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν.
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Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου,
και το ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.
Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στο χωριό για καφεδάκι, και περίπατους στη φύση, να
επισκεφθούν την εκκλησία του χωριού και να κάνουν μια βόλτα μέχρι το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου.
Καλή διάθεση..... και.....χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.
Αρχηγοί εκδρομής: Κική Δημητρέλλη - Ζαν Μώρου
Δηλώσεις συμμετοχής: : Ζαν Μώρου τηλ. 6996292843 ή Καίτη Λαρεντζάκη 6972086817 ή στο e-mail
ofaktis@gmail.com ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.
Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, σκούφος ή καπέλο, γάντια, γυαλιά ηλίου,
αδιάβροχο, δεύτερη αλλαξιά
Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη
ή πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές
συνθήκες, κλπ). Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία
συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του.
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