Εκδρομή στο δάσος της Σκιρίτιδας, στον Ευρώτα
Με πολλή χαρά σας ενημερώνουμε την επαναδραστηριοποίηση του
Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου μας μετά και από
τη σύμφωνο γνώμη των Πρυτανικών Αρχών.
Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η εξόρμησή μας.
Επιλέξαμε ένα μέρος που έχουμε επισκεφτεί και στο παρελθόν, το δάσος της
Σκιρίτιδας, στην Βλαχοκερασιά Αρκαδίας.

Θα είναι ευκαιρία να γνωριστούμε και με το Ορειβατικό Τμήμα της ΕΥΔΑΠ,
που έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδρομές στους ορεινούς όγκους της
Ελλάδας, σε μερικές από τις οποίες έχουν συμμετάσχει και μέλη του Φ.Ο.Σ.
Γ.Π.Α. Ο Σύλλογος αυτός έχει κάνει την διάνοιξη του μονοπατιού που θα
ακολουθήσουμε.
Η εκδρομή μας θα γίνει σε πανέμορφο φθινοπωρινό σκηνικό, σε πυκνό
δάσος από αιωνόβια πλατάνια, ιτιές, πεύκα, καστανιές, σε αρκετά σημεία
δίπλα στα νερά του ποταμού Ευρώτα. Θα συναντήσουμε μικρούς
καταρράκτες, λιμνούλες, νερόμυλους, πηγές ενώ για την ευκολία μας θα

χρησιμοποιήσουμε και τεχνικά σημεία που έχουν ειδικά διαμορφωθεί για την
πορεία αυτή.

Η διαδρομή μας είναι μία κυκλική πορεία που θα ξεκινήσει και θα
καταλήξει στο χωριό Βλαχοκερασιά. Η διάρκεια της πορείας μας υπολογίζεται
στις 7 περίπου ώρες. Η υψομετρική διαφορά είναι περίπου 450μ.
Πρέπει να έχουμε μαζί μας :
 Ορειβατικά ή πεζοπορικά υποδήματα με καλή πρόσφυση στο έδαφος
και κατάλληλες κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά να μην αφήνουν
εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. ΟΧΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ.
 Κατάλληλα ρούχα (φλις, αδιάβροχο).
 Ορειβατικά μπαστούνια καλό είναι να υπάρχουν.
 Λίγα τρόφιμα και παγούρι με νερό (νερό δεν θα βρούμε στην πορεία).
 Καλό θα ήταν να έχουμε μαζί μας δεύτερο ζευγάρι υποδήματα,
κάλτσες και ρουχισμό που θα αφήσουμε στο λεωφορείο ώστε να
μπορούμε να αλλάξουμε σε περίπτωση που έχουμε βραχεί ή
λασπωθεί.

Σημείο συνάντησης: Πρέπει να βρίσκεστε μπροστά στην πύλη της πλευράς
που βρίσκεται το εστιατόριο του Γ.Π.Α. στις 6:45 π.μ.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 π.μ. του Σαββάτου 13
Νοεμβρίου 2021 χωρίς αναμονή για όσους έχουν καθυστερήσει και λόγω
της μικρής διάρκειας της ημέρας.
Κόστος συμμετοχής :
10€/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Γ.Π.Α.).
13€/άτομο για τους φίλους του Συλλόγου.
Το ποσό αυτό αφορά τη μετακίνηση 46 ατόμων με μισθωμένο λεωφορείο
(πληρότητα 85% όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο). Θα υπάρχει πλήρης
εναρμόνιση με όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν
ταξίδια με λεωφορείο. Η χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
είναι υποχρεωτική.
Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Δρα Ε.
Πάνου (Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας) μετά την
ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α.
Ακύρωση συμμετοχής με επιστροφή χρημάτων γίνεται έως την Παρασκευή
5.11.2021. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής δεν επιστρέφονται
χρήματα εκτός εάν γίνει αντικατάσταση θέσης.
Σε περίπτωση ακυρώσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

