
Ο Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. στην ψηλότερη κορυφή της Πελοποννήσου (2.405μ) 

Με επιθυμία των φοιτητών μας για ανάβαση στο ψηλότερο βουνό της 
Πελοποννήσου, τον Ταΰγετο, ο Φ.Ο.Σ. προγραμματίζει εξόρμηση στις 28-30 

Οκτωβρίου 2022 για να επισκεφθεί την κορυφή Προφήτης Ηλίας. 

Δύο ημέρες, ανταποκρινόμενοι και στους άλλους σκοπούς του Συλλόγου, θα 
αφιερωθούν στην επίσκεψη δύο Μεσαιωνικών καστροπόλεων, μίας βυζαντινής 
(Μιστράς) και μίας Φράγκικης (Γεράκι). 

Επίσης, θα βιώσουμε τη γιορτή ενός ντόπιου προϊόντος, του κάστανου.  Θα 
επισκεφθούμε το όμορφο χωριό Άρνα, στους πρόποδες του Ταϋγέτου όπου και 
τοπική πανήγυρις καθώς και το γραφικό χωριό Κοσμάς στον Πάρνωνα.   

Η ανάβαση στον Ταϋγετο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Οκτωβρίου. Με 
μικρή παράκαμψη θα επισκεφθούμε το μέρος όπου ηθελημένα έφυγε από τη ζωή ο 
φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.,  
Δημήτρης Λιαντίνης.  Συνολική υψομετρική διαφορά ανάβασης 1.400μ.  Ώρες 
πορείας: 11. 

Η διαμονή μας θα γίνει σε οργανωμένο camping στο Γύθειο, σε αντίσκηνα (ή 
όποιος επιθυμεί σε σπιτάκια), με δυνατότητα πρωινού. 

Πρέπει να έχουμε μαζί μας τα εξής:  
 Αντίσκηνο, υπνόσακο και υπόστρωμα. 
 Κατάλληλα ρούχα (αδιάβροχο, αντιανεμικό, φλις, σκούφο, καπέλο). 

 Ορειβατικά υποδήματα και κατάλληλες κάλτσες.  Τα υποδήματα αυτά, να 
μην αφήνουν εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. 

 Ορειβατικά μπαστούνια ή έστω ξύλινη μαγκούρα (γκλίτσα). 
 Φακό κεφαλής ή απλό φακό. 
 Τρόφιμα και νερό για την πορεία του Σαββάτου. 

 Δεύτερο ζευγάρι ελαφριά υποδήματα (π.χ. αθλητικά) και αλλαξιά ρούχων 
(θα μείνουν στο λεωφορείο). 

Σημείο συνάντησης: Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 π.μ. την 

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022. 

Κόστος συμμετοχής : 39€/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. και 42€/άτομο για τους 
φίλους του Συλλόγου. Το ποσό αυτό αφορά τη μετακίνηση με το λεωφορείο και δεν 

συμπεριλαμβάνει τα έξοδα της διαμονής στο camping, των γευμάτων πρωϊνού κ.ά. 

Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Ε. Πάνου 
(Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας). Όπως πάντα θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 
 


