Πεζοπορία στην Γκιώνα από την Ένωση
Γυμναστών (ΕΠΦΑ) Ν. Μαγνησίας

Η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Μαγνησίας (Ε.Π.Φ.Α.)
διοργανώνειΠεζοπορία στην Γκιώνα και την Καλοσκοπή,
την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014.
Η Γκιώνα, είναι το ψηλότερο συγκρότημα της νότιας Ελλάδας και το
πέμπτο της χώρας. Ο μεγάλος όγκος της απλώνεται ανάμεσα στα
Βαρδούσια, την Οίτη και τον Παρνασσό. Το ιδιαίτερο στοιχείο της
Γκιώνας είναι οι δύο μεγάλες χαράδρες της, η ξακουστή Ρεκά και το
επιβλητικό Λαζόρεμα, που σκίζουν τον συμπαγή ασβεστόλιθο και
διανοίγουν ένα τεθλασμένο κανάλι.
Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι στις χαράδρες αυτές κρυβόταν η
Σελήνη που τις νύχτες, ζευγάρωνε κρυφά με το ντόπιο βοσκό
Ενδυμίωνα, μύθο στον οποίο οφείλει η Γκιώνα το ποιητικό αρχαίο
όνομά της “Ασέληνα όρη”.
Η Καλοσκοπή ή Κουκουβίστα, βρίσκεται στη βορειοανατολική
πλευρά του όρους Γκιώνα. Tο χωριό είναι κτισμένο αμφιθεατρικά, σε
υψόμετρο 1100 μ. Ξεχωρίζει για το καταπράσινο περιβάλλον και τα
πηγαία νερά του. Μπροστά του απλώνεται το λεκανοπέδιο του
Βοιωτικού Κηφισού ή Δωρική κοιλάδα όπως λεγόταν παλιά,
προσφέροντας μια εξαιρετική θέα στον επισκέπτη, γι αυτό και ο
χαρακτηρισμός του χωριού «Μπαλκόνι της Γκιώνας».

Η περιοχή της Καλοσκοπής παρουσιάζει ενδιαφέρον
από ιστορικής και πολιτιστικής πλευράς. Διαθέτει μια από τις πιο
αξιόλογες λαογραφικές εκθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του νομού
Φωκίδος και συγκαταλέγεται στα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος,
καθώς κάηκε δις από τους Γερμανούς το Πάσχα και τον Αύγουστο
του 1944.
Είναι ιδανικός τόπος για όσους αγαπούν τη φύση και
την πεζοπορία.
Η διαδρομή είναι εύκολη και διαρκεί περίπου 2.30 ώρες.
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε το τοπίο, τον καφέ μας και το
μεσημεριανό φαγητό μας.
Επιστροφή στον Βόλο αργά το απόγευμα.
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07:30 μπροστά από το
Δημαρχείο του Βόλου.
Για δηλώσεις συμμετοχής και κρατήσεις θέσεων παρακαλούμε
να επικοινωνείτε εγκαίρως με την ταμία της Ε.Π.Φ.Α. κ. Νάνου
Ιφιγένειαστο τηλέφωνο: 6977012359
καθώς θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

