Όρη Βάλτου – Γρανιτσιώτης
ποταμός – κορυφή Καλάνας –
φαράγγι Μπουζονίκου

Τριήμερη πεζοπορική
19 – 21 Ιουνίου 2021

Mία περιοχή μοναδικής ομορφιάς θα εξερευνήσουμε το τριήμερο
αυτό, συνδυάζοντας το ορεινό στοιχείο με το στοιχείο του
νερού.
Χαλκιόπουλου Αιτωλ/νιας : Η φύση το πλούτισε απλόχερα, αφού
εκεί συνυπάρχουν αρμονικά ο κάμπος, τα βουνά και τα οροπέδια.
Ο Ίναχος (Μπζιάκος για τους ντόπιους), ρέει έχοντας καθ΄ όλη
τη διαδρομή του αριστερά και δεξιά συστοιχίες από πανύψηλα
πλατάνια. Τα νερά του αγκαλιάζουν τρυφερά το τοπίο χαρίζοντας
απρόσμενες πινελιές σκούρου μπλε. Η επιβλητική Καλάνα
(1.520μ.) στέκει αγέρωχα στην βορειοανατολική πλευρά του
χωριού και θαυμάζει τον απέραντο κατάφυτο κάμπο, που απλώνεται
μπροστά της.
Στη περιοχή του Βάλτου ο Αχελώος, δημιουργεί φυσικό σύνορο με

την Ευρυτανία. Επίσης εδώ βρίσκονται και οι δύο τεχνητές
λίμνες του ποταμού, η λίμνη των Κρεμαστών και η λίμνη του
Καστρακίου, με τις ακτές τους να μοιάζουν σαν φιόρδ.
Και στις δύο διαδρομές μας ,θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε από ψηλά τη λίμνη Κρεμαστών, με θέα που πραγματικά
κόβει την ανάσα.

Σάββατο 19/06/2021
Αναχώρηση στις 7.00 πμ από τη Ν. Ιωνία με τελικό προορισμό το
Χαλκιόπουλο. Πεζοπορία 2 ωρών περίπου, στο «μαγεμένο»
Πλατανόρεμα
και κατάληξη στο Νέο Χαλκιόπουλο, όπου θα
διανυκτερεύσουμε.
Εύκολη διαδρομή για όλους.

Κυριακή 20/6/2021
Αναχώρηση με το πούλμαν για το Παλαιό Χαλκιόπουλο, στους
πρόποδες του όρους Καλάνα, σε υψόμετρο 850 μ.
Εύκολη πεζοπορία κοινή και για τις δύο ομάδες
Από εδώ θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας και ανηφορίζοντας
αρχικά μέσα σε ελατοδάσος, θα φθάσουμε μετά από 2 ώρες
περίπου, στο σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη που είναι

φωλιασμένο μέσα σε απόκρημνους βράχους στα 1.100 μ. υψόμετρο.
Εδώ βρίσκεται ο τάφος του και ένας μικρός ναός αφιερωμένος
στον Άγιο, στον οποίο σώζονται ακόμα εντυπωσιακές
τοιχογραφίες. Ασκήτεψε εδώ τον 13 ο αιώνα.
Αφού θαυμάσουμε τη θέα στη λίμνη των Κρεμαστών, θα συνεχίσουμε
την πεζοπορία μας ανηφορικά, σε βραχώδες έδαφος, μέχρι την
πρώτη κορυφή της Καλάνας
τους Τρεις Πύργους, σε υψόμετρο
1.420 μ. με θέα στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών, τον Αχελώο,
τα Άγραφα και τα όρη του Βάλτου.
Ώρες Πεζοπορίας : 6
Υψομετρική Διαφορά : +600 μ.
Βαθμός Δυσκολίας : 1+
Εδώ θα χωριστούμε
σε δύο ομάδες . Η πρώτη ομάδα (εύκολη
διαδρομή) θα επιστρέψει από τα ίδια στο Παλαιό Χαλκιόπουλο.
Η δεύτερη ομάδα (δύσκολη διαδρομή) θα συνεχίσει τη διάσχιση
της κορυφογραμμής μέχρι κάποιο σημείο και θα επιστρέψει από τα
ίδια.
Ώρες Πεζοπορίας : 8
Υψομετρική Διαφορά : +1000 μ.
Βαθμός Δυσκολίας : 2+

Αφού επιστρέψει και η δεύτερη ομάδα, θα αναχωρήσουμε για το
Νέο Χαλκιόπουλο, όπου θα έχουμε το γεύμα μας.
Σημείωση : Εάν ο χρόνος και οι δυνάμεις το επιτρέψουν θα
υπάρξει η δυνατότητα να γίνει
διάσχιση όλης της
κορυφογραμμής με κατάβαση στο χωριό Εμπεσσός στα 220 μ.. Η
Καλάνα αν και είναι χαμηλή σε υψόμετρο είναι ένα αρκετά
δύσκολο και βραχώδες βουνό και θα απαιτηθεί scrambling.

Ώρες Πεζοπορίας : 10
Υψομετρική Διαφορά : +1.200 μ.
Βαθμός Δυσκολίας : 2+
Επιστροφή στο Νέο Χαλκιόπουλο, γεύμα και διανυκτέρευση.

Δευτέρα 21/6/2021
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το χωριό Τοπόλιανα, στο νομό
Ευρυτανίας. Στο δρόμο μας θα συναντήσουμε έναν παραπόταμο του
Αχελώου, τον Γρανιτσιώτη. Εδώ το ποτάμι, στη χιλιόχρονη πορεία
του έχει κατασκάψει τους βράχους σχηματίζοντας ένα
εντυπωσιακότατο φαράγγι, μήκους μόλις 630 μ. βγαλμένο από
παραμύθι.
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με τη διάσχισή του φαραγγιού, η οποία
στο τέλος θα μας οδηγήσει στο ποτάμι που το καλοκαίρι με την
ορμή και τη δροσιά του, δημιουργεί έναν επίγειο παράδεισο.
Θα περπατήσουμε για μία ώρα περίπου στην κοίτη του και στη
συνέχεια θα πάρουμε παραποτάμιο μονοπάτι, με θέα συνεχώς προς
τη λίμνη Κρεμαστών.

Η συνολική δραστηριότητα, θα διαρκέσει 5 – 5.30 ώρες και
ενδείκνυται για όλους.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Ν.
σταματήσουμε σε κάποιο χωριό για φαγητό.

Ιωνία,

αφού

Σημαντικό
Υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει είτε να έχουν
εμβολιαστεί είτε να έχουν κάνει τεστ σύμφωνα με τα ισχύοντα,
καθώς επίσης να φορούν μάσκα μέσα στο πούλμαν και να κρατούν
αποστάσεις κατά την διάρκεια της πεζοπορίας.
Αρχηγός : Μπέγκα Γκέλυ
Κρατήσεις : Λαγόπουλος Επαμεινώνδας (τηλ : 6939205638)

