
Διήμερη εκδρομή  στην ορεινή Φωκίδα 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, 

 

             Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι  το 

Κυριακή 12 και την Δευτέρα 13 Ιουνίου,  η Ομοσπονδία μας  θα 

πραγματοποιήσει διήμερη εκδρομή στην πανέμορφη ορεινή Φωκίδα 

(Παύλιανη, Καλοσκοπή). Αφορμή για την πραγματοποίηση αυτής της 

εκδρομής αποτελεί η βούληση συμμετοχής στις φετινές εκδηλώσεις τιμής 

και μνήμης για τη μάχη στην Αγία Τριάδα Καλοσκοπής (Κουκουβίστας) 

Φωκίδας (Ιανουάριος 1944), στην οποία συμμετείχε και ο Κασιώτης, 

υπέρ πατρίδος πεσών, Μιχάλης Εμμ. Κουτλάκης.       

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  (ΣΧΕΔΙΟ) 

Κυριακή 12 Ιουνίου  

08.00            Αναχώρηση πούλμαν από  Πειραιά - Αθήνα για Παύλιανη 

13.00           Άφιξη πούλμαν στην  Παύλιανη – Τακτοποίηση στους ξενώνες  

14.00 Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής 

19.00 Πολιτιστική εκδήλωση σε συνεργασία με τοπικούς φορείς 

Δευτέρα 13 Ιουνίου  

09.00 Αναχώρηση πούλμαν από ξενώνες  για ΙΝ Αγίας Τριάδας 

10.00 Λειτουργία  

11.00            Μετάβαση στο χώρο μνημείου - Επιμνημόσυνη δέηση – Κατάθεση 

στεφάνων 

12.00 Πέρας τελετής – αναχώρηση για Καλοσκοπή 

14.00            Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής 

15.00            Αναχώρηση για Αθήνα - Πειραιά 

20.00 Άφιξη σε Αθήνα - Πειραιά 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1) Το πρόγραμμα της εκδρομής θα οριστικοποιηθεί μέχρι 3 Ιουνίου.  

2) Θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην όμορφη περιοχή  

3)  Για δηλώσεις συμμετοχής, θα απαιτηθεί προκαταβολή 60 ευρώ με 

κατάθεση στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας μας  

ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ: GR50 0172 1080 0051 0809 0400 561 

(Συνολικό κόστος συμμετοχής ανά άτομο, μέχρι 140 ευρώ: μεταφορά 

με πούλμαν, διαμονή, πρωινό, 2 γεύματα) 
 



 

Η Καλοσκοπή βρίσκεται στο νομό Φωκίδας στην οροσειρά 

της Γκιώνας με 358 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 2011) και η 

κεντρική πλατεία του χωριού βρίσκεται σε υψόμετρο 1040 μ. Διοικητικά 

το χωριό ανήκει στο Δήμο Δελφών και υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα 

Γραβιάς. Το πρώτο όνομά του ήταν Κουκουβίστα.
[1]

 Το νέο όνομα έλαβε 

από την «καλή σκοπιά», αντικρίζοντας από ψηλά τον γύρω ευρύ 

ορίζοντα. Χτισμένο αμφιθεατρικά στο βορειοανατολικό σύνορο του 

Νομού Φωκίδας με το Νομό Φθιώτιδας, διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο 

της "Ελβετίας της Ελλάδας"! Το αλπικό κλίμα και η αλπική βλάστηση 

της περιοχής αποτελούν ακόμη έναν λόγο για την ένταξη της ευρύτερης 

ορεινής έκτασης στο δίκτυο περιοχών Natura 2000. 

 

Ένας μικρός παράδεισος επί γης είναι το μικρό χωριό Παύλιανη, που 

βρίσκεται στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και διαθέτει, πέρα 

από τον οικισμό με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην οποία 

πρωταγωνιστούν η πέτρα και το ξύλο, ένα υπέροχο φυσικό Πάρκο στις 

πηγές του Ασωπού, διαμορφωμένο από τους κατοίκους του χωριού. 

Τα αιωνόβια δέντρα θα σε καταπλήξουν και θα σε οδηγήσουν και στον 

ακόμη πιο φαντασμαγορικό Εθνικό Δρυμό. Ο ανηφορικός δρόμος θα σας 

φέρει κοντά στα μικρότερα γραφικά χωριουδάκια της ορεινής Φωκίδας, 

με τελικό σταθμό το επόμενο χωριό, τον Αθανάσιο Διάκο. 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ 

Η διαμονή θα γίνει στους 2 ξενώνες της Παύλιανης και οι συμμετέχοντες 

πρέπει να επιλέξουν δωμάτια από την ακόλουθη λίστα  

ΞΕΝΩΝΑΣ : ΟΝΕΙΡΟ 

 

ΞΕΝΩΝΑΣ : ΠΕΤΡΙΝΟ & 

ΕΠΟΧΕΣ 

2 ΔΙΚΛΙΝΑ  

3 ΤΡΙΚΛΙΝΑ  

1 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ   ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ 8 

ΑΤΟΜΩΝ  

 

2 ΤΡΙΚΛΙΝΑ (3 ΜΟΝΑ 

ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ) 

6 ΤΡΙΚΛΙΝΑ (1 ΔΙΠΛΟ ΚΑΙ 1 

ΜΟΝΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ) 

2 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ (2 ΔΙΠΛΑ 

ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ) 

 

 
 

Πληροφορίες: τηλ. 6981156333 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82#cite_note-1

