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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018
Μεσσηνία: Γιάλοβα - Φαράγγι Στενωσιάς

Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:00 με στάσεις (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Βιαμάξ) με ενδιάμεση
στάση για την Γιάλοβα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας για το μικρό χωριό Στενωσιά.
Το φαράγγι της Στενωσιάς, που θα πεζοπορήσουμε, άνοιξε χάρη στις προσπάθειες του προέδρου του
Πολιτιστικού συλλόγου της Στενωσιάς, κου Βαλάντη Καλογερόπουλου, που ήθελε να κάνει ένα περιπατητικό μονοπάτι
στην περιοχή, με την βοήθεια του Πολιτιστικού συλλόγου, των κατοίκων του χωριού, αλλά είχε και μερική βοήθεια από
μέλη του "Ευκλή" .
Το φαράγγι είναι ένας φυσικός καταπράσινος παράδεισος, που το διασχίζει ένας ήρεμος ποταμός, χωρίς όνομα, με
μικρούς καταρράκτες και λιμνούλες που καταλήγει στον γνωστό καταρράκτη Καλάμαρη της Πυλίας, που βρίσκεται
ανάμεσα στην Σχινόλακκα και τη Γιάλοβα..
Από εδώ, θα ξεκινήσουμε και μετά από 20 περίπου λεπτά πεζοπορίας, κάτω από τα πολλά πλατάνια, που θα μας
κάνουν να ξεχάσουμε την ζέστη του καλοκαιρού και αφού περάσουμε μια μικρή γέφυρα θα βρεθούμε μπροστά στον
καταρράκτη Καλαμάρη, που όμως μπορεί να μην βρούμε πολύ νερό, ίσως μόνο μερικά μικρά ρυάκια που τρέχουν από τον
βράχο μέσα στην λίμνη....
Θα συνεχίσουμε την πεζοπορία μας κάτω από ψηλά δέντρα ανάμεσα από μικρούς καταρράκτες και λιμνούλες και
περνώντας μέσα και έξω από τα ποταμάκια, μέχρι να φτάσουμε στο χωριό Στενωσιά.
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Ο χρόνος που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τις… καθυστερήσεις για παρατήρηση του εξαιρετικού τοπίου, και το
ρυθμό βαδίσματος των συμμετεχόντων.
Η Στενωσιά βρίσκεται δυτικά από τον Χανδρινό από τον οποίο απέχει 4,5 περίπου χιλιόμετρα και
βορειοανατολικά από την Πύλο από την οποία απέχει περίπου 11,5 χιλιόμετρα. Έχει υψόμετρο 177 μέτρα και απέχει από
τον Κόλπο του Ναυαρίνου περίπου 9 χιλιόμετρα. Κοντά στην Στενωσιά βρίσκονται, προς τα βόρειά της η Κουκκουνάρα
προς τα νότιά της τα Μπαλοδημαίικα. Την εποχή της Β΄ Ενετοκρατίας αναφερόταν ως Λέζαγα.
Σύμφωνα με την τοπική ιστορία, στο ποτάμι της Στενωσιάς οι Ιταλοί είχαν φτιάξει παλαιότερα εκεί φράγμα και τον
πρώτο υδροηλεκτρικό σταθμό της Μεσσηνίας, ο οποίος ηλεκτροδοτούσε την Πύλο.
Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα παραμείνουν στην Γιάλοβα για μπάνιο....
Καλή διάθεση..... και.....χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.
Αρχηγοί εκδρομής: Καίτη Λαρεντζάκη - 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 24 Αυγούστου 2018.
Απαραίτητα μαζί μας: Άρβυλα, Παγούρι με νερό, μπατόν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, μαγιό, σαγιονάρες, δεύτερη
αλλαξιά, προσωπικό φαρμακείο...
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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