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Επιμέλεια περιγραφών : Βασίλης Γεωργιάδης(ΕΟΣ Σπάρτης), Θύμιος Αλεξόπουλος (ΕΟΣ Καλαμάτας) 
Επιμέλεια διαγραμμάτων : Γιώργος Πουλοκέφαλος (ΕΟΣ Σπάρτης) 
Επιμέλεια χαρτών : Εκδόσεις ΑΝΑΒΑΣΗ® 
Φωτογραφίες : Βασίλης Γεωργιάδης(ΕΟΣ Σπάρτης), Στράτος Πανταζίδης (ΕΟΣ Καλαμάτας) 
 2007 των επιμελητών – συγγραφέων και του ΕΟΣ Σπάρτης 
Εκτύπωση : Παν. Μηνακάκης – Γραφικές Τέχνες 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Οι χάρτες που περιέχονται στον οδηγό, έχουν φτιαχτεί με την 
επιμέλεια των εκδόσεων �ΑΝΑΒΑΣΗ�. Τα διαγράμματα των μονοπατιών έχουν 
συνταχθεί με ευθύνη του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης. Τα μονοπάτια των βασικών διαδρομών 
πρόσβασης που περιγράφονται, είναι σηματοδοτημένα από τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης, ενώ 
στις ορειβατικές διασχίσεις που θα ακολουθήσουν θα υπάρχουν έμπειροι συνοδοί 
των δύο συνδιοργανωτών συλλόγων. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχουν οι χάρτες :

Ταΰγετος (1:50.000)
Ταΰγετος : Σπάρτη – Μυστράς (1:25.000)
Ταΰγετος : Ξηροκάμπι (1:25.000)
Μάνη (1:50.000)
Μάνη : Βέργα – Κάμπος (1:25.000)
Μάνη : Καρδαμύλη – Στούπα (1:25.000)
Μάνη : Άγιος Νικόλαος – Τραχήλα (1:25.000)

των εκδόσεων �ΑΝΑΒΑΣΗ� (τηλ. : 210 3218104)

Καλήν αντάμωση στον Ταΰγετο !



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 67ης Π.Ο.Σ. 
 
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Άφιξη στην Καλαμάτα των εκπροσώπων των ορειβατικών συλλόγων που θα 
παρακολουθήσουν τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Ορειβατικού Συνεδρίου. 
Διανυκτέρευση στην Καλαμάτα. 

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007

10.00 π.μ. : Έναρξη συνεδρίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Αλέξανδρου 
Κουμουνδούρου® της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας –
χαιρετισμοί.

11.00 – 1.30 μ.μ. : Εργασίες συνεδρίου
1.30 – 5.30 μ.μ. : Ανάπαυση
6.00 – 8.30 μ.μ. : Εργασίες συνεδρίου
8.30 – 8.45 μ.μ. : Μήνυμα της οργανωτικής επιτροπής – πέρας των εργασιών του 

Συνεδρίου.
9.30 μ.μ. : Δείπνο προς τιμήν των προσκεκλημένων

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2007
8.30 – 10.30 π.μ. : Ξενάγηση των προσκεκλημένων στο Βυζαντινό Μυστρά
8.30 π.μ. – 1.30 μ.μ. : Οργανωμένες ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης 

και στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού.
4.00 μ.μ. : (Επίσημη) ώρα έναρξης προσελεύσεως στον χώρο κατασκήνωσης της 

67ης Π.Ο.Σ. (Ορειβατικό Καταφύγιο Ταϋγέτου)
6.30 – 8.30 μ.μ. : Συσσίτιο 
9.00 μ.μ. : Εορταστικές εκδηλώσεις

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2007 

5.45 – 7.00 π.μ. : Πρωινό με ζεστό τσάι Ταϋγέτου
9.00 π.μ. : Θεία Λειτουργία στον Πρ. Ηλία (2.404 μ.)
10.30 – 12.00 μ.μ. :Συγκέντρωση στο διάσελο ªΠόρτες« - χαιρετισμοί συλλόγων-

λήξη της 67ης Π.Ο.Σ.

Από τις 12.30 μ.μ. και μετά : ορειβατικές διασχίσεις του Ταϋγέτου, με οδηγούς μέλη 
των Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας & Σπάρτης :
α) �Πόρτες� - �Χαλασμένο Βουνό� - Ρίντομο (διανυκτέρευση στο ύπαιθρο ή σε 
αντίσκηνα το βράδυ της Κυριακής) και Ρίντομο - Παναγιά Καψοδεματούσα – Γέφυρα 
Κοσκάρακας (κατάληξη το απόγευμα της Δευτέρας)
β) �Πόρτες� - �Σιδηρόκαστρο� - �Σπανακάκι� (Μικρός Πενταδάκτυλος) – �Λιβάδι� -
Αναβρυτή (κατάληξη το βράδυ της Κυριακής).
γ) �Πόρτες�  – Άγιος Δημήτριος  - Φαράγγι Βιρού – Εξωχώρι (κατάληξη το βράδυ 
της Κυριακής)

  

(Λεπτομέρειες για τις διασχίσεις αυτές, υπάρχουν στο τέλος του οδηγού.)



ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1η διαδρομή πρόσβασης (από Σπάρτη – Παλαιοπαναγιά) : σελ. 7-8

2η διαδρομή πρόσβασης (από Σπάρτη – Αναβρυτή) : σελ.11

Διασχίσεις Ταϋγέτου : σελ. 13-14

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικές με το οδικό δίκτυο 
πρόσβασης για την 1η και 2η διαδρομή, οι οδηγοί των λεωφορείων μπορούν να 
επικοινωνούν με τον συνάδελφό τους και ιδιοκτήτη τοπικού τουριστικού 
γραφείου κ. Βασίλη Σκούρο στο τηλ. : 6944561316, ο οποίος διαθέτει εμπειρία 
από τις συγκεκριμένες διαδρομές και προσφέρθηκε ευγενικά να μας βοηθήσει.



ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ :

Η 67η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη βάση της 
πυραμίδας του Πρ. Ηλία, ενώ ως χώρος κατασκήνωσης έχει ορισθεί η περιοχή του 
καταφυγίου Ταϋγέτου.

…ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ…
Η πιο συνηθισμένη διαδρομή για να φτάσει κανείς εκεί, ξεκινά από την Σπάρτη και 

ακολουθεί αρχικά την εθνική οδό προς Γύθειο. Στο 7ο χλμ. συναντά ενδεικτική πινακίδα για τα 
χωριά Ανώγεια – Παλαιοπαναγιά και για το Καταφύγιο Ταϋγέτου. Στρίβοντας δεξιά, σε 3 χλμ., 
φτάνει στο χωριό Ανώγεια – το οποίο διασχίζει – κι έπειτα στην Παλαιοπαναγιά, όπου λίγο 
μετά την πλατεία, συναντά το ξύλινο Περίπτερο Ενημέρωσης και ενδεικτική πινακίδα, η οποία 
σηματοδοτεί την αρχή του δρόμου προς τα χωριά Τόριζα, Πολιάνα (Κρυονέριο) και το 
Καταφύγιο. Ακολουθώντας στη συνέχεια τον ασφαλτοστρωμένο δασικό δρόμο, αγνοεί στα
δεξιά του τη διασταύρωση για τη θέση �Διπόταμα� και, ψηλότερα , αριστερά του για το χωριό 
Τόριζα. Συνεχίζοντας, περνά ανάμεσα στα παλιά σπίτια του εποχιακού οικισμού Πολιάνα 
(Κρυονέριον – 850 μ.) και φθάνει στη θέση �Μαγγανιάρη�, όπου υπάρχει πηγή νερού 
(Παλαιοπαναγιά – πηγή �Μαγγανιάρη� : 9 χλμ). 

Από το πλάτωμα, αμέσως μετά τον Μαγγανιάρη και στην αριστερή πλευρά του 
δρόμου, αρχίζει το σηματοδοτημένο μονοπάτι για το καταφύγιο και τον χώρο 
κατασκήνωσης της 67ης Π.Ο.Σ. Ακολουθώντας τη σήμανση του μονοπατιού (κόκκινο 
τετράγωνο) περνά πρώτα από την πηγή �Τρίποδα� και μετά περπατώντας μέσα σε 
δασωμένες πλαγιές με ανηφορικές τραβέρσες, από την πηγή �Βαρβάρα�. Από την πηγή 
αυτή θα εφοδιάζονται οι ορειβάτες με το πόσιμο νερό που θα χρειάζονται για τον χώρο 
κατασκήνωσης [ σε περίπτωση που, λόγω ανομβρίας, η πηγή έχει στερέψει, υπάρχει 
πρόβλεψη για μεταφορά νερού στο χώρο της κατασκήνωσης] . Δέκα λεπτά πιο ψηλά, κι αφού 
έχει ολοκληρώσει πορεία 1ω 30λ , φθάνει στο ορειβατικό καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης, σε 
υψόμετρο 1.550 μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η – σηματοδοτημένη – διαδρομή προς τον χώρο κατασκήνωσης – και εν 
συνεχεία συγκέντρωσης – ξεκινά από τη θέση �Μαγγανιάρη�, όπου υπάρχει πηγή. Τα 
αυτοκίνητα θα παρκάρουν ΜΟΝΟ στην μια πλευρά του δρόμου ΜΕΤΑ τη θέση 
�Μαγγανιάρη� κατά μήκος του δρόμου προς Αναβρυτή (βλ. σκαρίφημα σελ. 9). Επίσης τα 
αυτοκίνητα πρέπει να είναι στραμμένα προς την κατεύθυνση επιστροφής. Για να 
αποφευχθούν προβλήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες των διοργανωτών που θα βρίσκονται 
επί τόπου. 

Στην περιοχή γύρω από το καταφύγιο, σε οριοθετημένο χώρο, (βλ. σκαρίφημα 
σελ.9) θα κατασκηνώσουν οι ορειβάτες που θα συμμετάσχουν στην 67η Π.Ο.Σ., οι οποίοι 
είναι καλό να έχουν υπ’ όψιν τους τα εξής :   
α) λόγω της εξαιρετικά μικρής χωρητικότητας του καταφυγίου και για τις ανάγκες τις 
διοργάνωσης η διανυκτέρευση σε αυτό αφορά σε ελάχιστες και ειδικές περιπτώσεις. Άρα 
θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για αντίσκηνα από όλους τους ορειβάτες. 
β) λόγω της προσελεύσεως και μη ορειβατών – φυσιολατρών ή απλών επισκεπτών – οι 
οποίοι, πιθανώς, δεν θα είναι σε θέση να μεταφέρουν βαριά σακίδια, αντίσκηνα κλπ , θα 
υπάρξει ένα όχημα που θα μεταφέρει τα ατομικά τους είδη από τη θέση Μαγγανιάρη® σε 
θέση 5’ λεπτά από το καταφύγιο, στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του μονοπατιού. 
Γνωρίζοντας ότι αυτό το γεγονός δεν συνάδει με το πνεύμα των Πανελλήνιων Ορειβατικών 
Συγκεντρώσεων, ζητάμε την κατανόηση των φίλων ορειβατών. 
γ)οι διοργανωτές θα προσφέρουν το δείπνο και την πατροπαράδοτη φασολάδα το βράδυ 
του Σαββάτου – προσφορά τοπικών επιχειρήσεων - (6.30 – 8.30 μ.μ.) και ένα ζεστό τσάι 
τα ξημερώματα της Κυριακής (5.45 – 7.00) .  
δ) οι διοργανωτές θα έχουν φροντίσει να υπάρχουν κάδοι και σακούλες απορριμμάτων 
καθώς και για την συλλογή και μεταφορά των σκουπιδιών στην ειδική θέση που 
φροντίζεται από τον Δήμο Σπάρτης. Όμως μόνο η υπευθυνότητα των ορειβατών μπορεί να 
εγγυηθεί πως μιας μεγάλης κλίμακας διοργάνωση – όπως η Π.Ο.Σ. – θα περιορίσει την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση του Ταϋγέτου στο ελάχιστο. 
ε) Ακολουθήστε τις οδηγίες των διοργανωτών και ζητείστε τους κάθε πληροφορία. 
Θυμηθείτε πως η παρουσία τους έχει ως μοναδικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 
όλων και την επιτυχία της 67ης Π.Ο.Σ. 



…ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ…
Αριστερά πίσω από το καταφύγιο, ξεκινάει η κλασική διαδρομή πρόσβασης στην 

κορυφή. Το σηματοδοτημένο μονοπάτι, τραβερσάροντας τις Ανατολικές γυμνές πλαγιές του 
βουνού, μας οδηγεί – με κατεύθυνση, για τη μισή περίπου διαδρομή, ΝΑ– ΒΔ – στις θέσεις 
�Γούβες� (αμφιθεατρική θέση με λιβάδια) και �Κρατήρα� (χαρακτηριστικός τρίεδρος 
σχηματισμός) και στη συνέχεια – με κατεύθυνση Β-Ν – στις �Πλάκες� (συνεχές 
�πλακόστρωτο� μονοπάτι μικρής κλίσης) και, τέλος στις Πόρτες (διάσελο σε υψόμετρο 
2200μ.), μετά από πορεία 2 – 2.30 ωρών . Στη θέση �Πόρτες� (αφού πρώτα τελεστεί η Θεία 
λειτουργία στον Πρ. Ηλία – 2.404 μ.) θα εκφωνηθούν οι χαιρετισμοί το πρωί της Κυριακής, 
22ας Ιουλίου 2007.

…ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ…
Από τις �Πόρτες� το μονοπάτι συνεχίζει με μικρές τραβέρσες πάνω στη βόρεια 

πλαγιά της πυραμίδας του Πρ. Ηλία και οδηγεί στην κορυφή σε +20λ περίπου. Ανεβαίνοντας 
προς την κορυφή, κοντά στην ΒΑ κόψη, υπάρχει ένα μικρό σπηλαιοβάραθρο, επισημασμένο 
από τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης, το οποίο αποτελεί �παγίδα του χειμώνα� για τον απρόσεκτο 
ορειβάτη.

Στην κορυφή υπάρχουν το ομώνυμο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και πρόχειρα 
πετρόχτιστα κελιά που ανήκουν σε προσκυνητές από τα γύρω χωριά όπως τα Τσέρια, το 
Εξωχώρι, την Αναβρυτή κ.α. Εδώ, κάθε χρόνο, το βράδυ της 19ης Ιουλίου, παραμονή της 
γιορτής του Αγίου, προσέρχονται δεκάδες προσκυνητές τόσο από τη Λακωνία, όσο και από 
τη Μεσσηνία. Φαντασμαγορική είναι η θέα με τις φωτιές της προσφοράς λιβανιού. Ακολουθεί 
πανηγύρι, και τα ξημερώματα της επομένης, γίνεται η Ακολουθία του Αγίου μέσα σε 
κατανυκτική ατμόσφαιρα. Μέσα στο εκκλησάκι φυλάσσονται ανάγλυφες εικόνες του Αγίου, 
φτιαγμένες από παραδοσιακούς μαστόρους σε ασβεστολιθικές πλάκες. Όλα αυτά τον 
χειμώνα είναι θαμμένα κάτω από παχύ στρώμα χιονιού.

Άλλος τρόπος πρόσβασης στην κορυφή από το χώρο κατασκήνωσης του 
καταφυγίου, είναι η λεγόμενη µκόντρα¶, η ανάβαση δηλαδή κατ’ ευθείαν από το καταφύγιο 
προς την κορυφή, πάνω στην Ανατολική πλευρά της πυραμίδας του Πρ. Ηλία. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο μονοπάτι, αλλά ανεβαίνοντας με κατεύθυνση πάντα Δ., Ν.Δ., μετά από 2ω 30λ
φτάνουμε στην κορυφή . Στην αρχή, το υποτυπώδες μονοπάτι διασχίζει την αραιοδασωμένη 
πλαγιά πάνω από το καταφύγιο και περνάει (και …χάνεται ) ανάμεσα σε σχιστόπλακες, με 
ανάγκη μερικές φορές μικρής αναρρίχησης. Εδώ απαιτείται προσοχή κυρίως στις λιθοπτώσεις 
και – δευτερευόντως – στα, μάλλον σπάνια, φίδια. Στα μισά περίπου της διαδρομής της 
ανάβασης, εξέχει μεγάλος βράχος, ο οποίος δείχνει σαν �δάκτυλο� προς το Νότο. Από’ κει 
πρέπει και να περάσουμε, δηλ. αριστερά του και να κινηθούμε κατά μήκος της ΝΑ κόψης της 
κορυφής. 



ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ :     
Εναλλακτική διαδρομή πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αφετηρία το χωριό 

Αναβρυτή, εφόσον προγραμματιστεί διανυκτέρευση για το βράδυ της Παρασκευής, απ’ όσους 
έρχονται από μακριά. Ξεκινώντας από την Σπάρτη με αυτοκίνητο και περνώντας από το 
χωριό Άγιος Ιωάννης, φτάνουμε στην Αναβρυτή μετά από διαδρομή περίπου 15 χλμ. 
Διανυκτέρευση στην Αναβρυτή μπορεί να γίνει σε ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια                             
[πληροφορίες 6979118855 και 2731081595] ή σε σκηνές, (στον προαύλιο χώρο του 
Βοτανικού & Γεωλογικού Μουσείου - ο Ε.Ο.Σ. έχει κάνει σχετικές συνεννοήσεις ). 

Ξεκινάμε από την πλατεία του χωριού (υψομ. 790μ.) παίρνοντας (αριστερά) το δρόμο 
που πηγαίνει προς τη συνοικία Καλαμαραίϊκα και σε 100 μέτρα, στο σημείο που υπάρχει 
πέτρινη κρήνη, μπαίνουμε δεξιά σε τσιμεντένιο χωραφόδρομο που πολύ σύντομα εξελίσσεται 
σε χωματόδρομο. Αμέσως μετά από την πρώτη δεξιά στροφή του, μπαίνουμε (αριστερά) σε 
μονοπάτι. Σε 10 λεπτά από την εκκίνησή μας συναντάμε εκκλησάκι.

Στη συνέχεια περνάμε από πηγή (Πλατανίτσα) με μεγάλες λεύκες, διασχίζουμε 
ρεματιά με ξύλινο γεφυράκι, διασταυρωνόμαστε με αγροτικό δρόμο και, περνώντας από 
χωράφι με καρυδιές, όπου και η διασταύρωση με το μονοπάτι προς Λιβάδι, ανηφορίζουμε ως 
τον κεντρικό δασικό δρόμο που συνδέει την Αναβρυτή με τον Μαγγανιάρη. Ακολουθούμε το 
δασικό δρόμο προς τα αριστερά (νότια) για 300 μέτρα και τον αφήνουμε για να ανηφορίσουμε 
σε πευκόφυτη πλαγιά. (Επειδή το τμήμα αυτό έχει αρκετή κλίση, το μονοπάτι ανηφορίζει με 
συνεχείς τραβέρσες). Τελειώνοντας το κομμάτι αυτό, συναντάμε δασικό δρόμο ο οποίος μετά 
από 500 μέτρα μας οδηγεί στην κεντρική πηγή του παλιού παραθεριστικού οικισμού των 
Λακκωμάτων (υψομ. 1280 μ.). Ως εδώ έχουμε διανύσει διαδρομή 2 περίπου ωρών.

Ακολουθώντας το μονοπάτι που ξεκινά από την πηγή με κατεύθυνση νότια, 
τραβερσάρουμε εναλλάξ πευκόφυτες πλαγιές, παλιές πεζούλες με τσάι και ρίγανη και
ρεματιές με πηγές (με κυριότερες : τα Κανελλάκια και του Τσαγκάκη) έως ότου συναντήσουμε 
(+ 2ω 30λ) το μονοπάτι που οδηγεί από το Μαγγανιάρη στο Καταφύγιο. Σε +10λ το μονοπάτι 
μας οδηγεί στην πηγή Βαρβάρα και σε +5λ ακόμη στο Καταφύγιο.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΧΙΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο Ε.Ο.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Ο Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ 67ης Π.Ο.Σ.

Διάσχιση 1η : Κυριακή 22 Ιουλίου – Δευτέρα 23 Ιουλίου
�ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ� - ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΣΚΑΡΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΝΤΟΒΑΣ

Υπεύθυνοι : Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας  - Ε.Ο.Σ. Σπάρτης  

Εκκίνηση με την λήξη της Π.Ο.Σ., δηλαδή περίπου στις 12.30 το μεσημέρι της 
Κυριακής, από �Πόρτες� για Χαλασμένο Βουνό (2204μ.), ανάβαση στην κορυφή και κάθοδος 
στο ρέμα του Ρίντομου για διανυκτέρευση στο Ρίντομο (προσφορά πρόχειρου φαγητού από 
το Δήμο Αβίας) [σύνολο ωρών πορείας από τις �Πόρτες� περίπου 6]. Με το νερό που θα 
έχουμε μαζί μας από την πηγή της Βαρβάρας ή το Καταφύγιο, θα κινηθούμε ως την βάση του 
Χαλασμένου όπου και θα ξανασυναντήσουμε πόσιμο νερό. (Για την ημιαναρριχητική ανάβαση 
στο Χαλασμένο – μέσα από σαθρό λούκι – καλό θα ήταν να υπάρχουν κράνη για τον φόβο 
των λιθοπτώσεων). Το πρωί κατάβαση στην Παναγία Καψοδεματούσα και στο Φαράγγι της 
Κοσκάρακας μέχρι τη γέφυρα της Κοσκάρακας, στην Ε.Ο. Καλαμάτας – Καρδαμύλης ( ώρες 
πορείας περίπου 8).

[ Υπάρχει και η δυνατότητα για την πραγματοποίηση της διάσχισης μόνο της πρώτης μέρας, 
χωρίς παραμονή στο Ρίντομο, με έξοδο στα Πηγάδια (+3ω)] 

 
 

Διάσχιση 2η : Κυριακή 22 Ιουλίου

�ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ� : �ΠΟΡΤΕΣ�-�ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ�-�ΣΠΑΝΑΚΑΚΙ�-
ΤΣΑΡΚΟΣ - ΑΝΑΒΡΥΤΗ

Υπεύθυνος : Ε.Ο.Σ. Σπάρτης 
 

Εκκίνηση με τη λήξη της Π.Ο.Σ., δηλαδή περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, από 
�Πόρτες� για την κορυφογραμμή προς τα βόρεια. Ανάβαση διαδοχικά σε όλες τις κορυφές 
που εκτείνονται ανάμεσα στην �Αθάνατη Ράχη� και τον �Τσάρκο� (περίπου 5ω) και κάθοδος 
στη θέση �Λιβάδι� (+45λ) και - εν συνεχεία – Αναβρυτή ( +1ω 30λ – +2ω). Σημειώστε ότι : το 
νερό που πρέπει να έχουν μαζί τους όσοι σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή 
πρέπει να τους καλύψει από το καταφύγιο μέχρι την Αναβρυτή, δηλαδή για πάνω από 10 
ώρες καθαρής πορείας από το καταφύγιο. Ενδιαμέσως δεν υπάρχει πηγή στην διαδρομή μας. 
Ως προς τα υπόλοιπα, η διαδρομή – από τις πιο γνωστές και όμορφες του Ταϋγέτου –
προσφέρει ανεμπόδιστη θέα σε Μεσσηνία και Λακωνία καθώς και στα βουνά της Βόρειας 
Πελοποννήσου.

Διάσχιση 3η : Κυριακή 22 Ιουλίου
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ : �ΠΟΡΤΕΣ� - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ -
ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΡΟΥ – ΕΞΩΧΩΡΙ 

Υπεύθυνος : Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας   

Εκκίνηση με τη λήξη της Π.Ο.Σ. , δηλαδή περίπου στις 12.30 το μεσημέρι από τις   
Πόρτες για κατάβαση μετά από 3 ώρες πορεία στον Άγιο Δημήτρη , όπου    υπάρχει νερό



για ανεφοδιασμό. Από εκεί θα ξεκινήσει η διάσχιση του φαραγγιού η οποία θα διαρκέσει,  
μέχρι την έξοδο στο Εξωχώρι , περίπου άλλες +6 ώρες. Συνολική πορεία, δηλαδή, 9 ώρες. 

Γενικές Παρατηρήσεις για τις ορειβατικές διασχίσεις : 

1. Οι διαδρομές αυτές, λόγω πεδίου, υψομέτρου και θερμοκρασίας, απαιτούν πολύ 

καλή φυσική κατάσταση, ορειβατική εμπειρία και ανάλογο εξοπλισμό. Η ευθύνη 

για την επιλογή των συμμετεχόντων θα ανήκει εξίσου στον υπεύθυνο κάθε 

συμμετέχοντος συλλόγου, όσο και στον ίδιο τον ορειβάτη. Παρ’ όλα αυτά, οι 

υπεύθυνοι αρχηγοί των δυο συνδιοργανωτών συλλόγων διατηρούν το δικαίωμα 

να αποκλείσουν τη συμμετοχή όποιου – ων κρίνουν πως δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την ασφαλή κίνηση και για την τήρηση των χρονικών ορίων 

του προγράμματος.

2. Όσοι ακολουθήσουν τις διαδρομές αυτές πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί 

τους φακούς (με εφεδρικές μπαταρίες), επειδή η διάρκεια των πορειών αγγίζει 

οριακά τη δύση του ηλίου. Επιπλέον, όσοι θα πάρουν μέρος στην πρώτη από 

αυτές, θα πρέπει να έχουν εξοπλισμό διανυκτέρευσης. 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Περιοχή Καλαμάτας – Μεσσηνίας (πρόθεμα 27210) 

 
Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας………………………………………97733 
Πάρκο Λιμενικού 
 
Συγκοινωνίες: 
Ράδιο Taxi Καλαμάτας……………………………21112,26565 
ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας…………………………………… . 28581 
ΟΣΕ Καλαμάτας ………………………………………….83450 
 
Πολιτιστικά – Τουριστικά: 
Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας……………………26209 
Δήμος Καλαμάτας………………………………………22651 
 
Αστυνομικό Τμήμα (Καλαμάτας)………………………22622 
Τμήμα Τροχαίας (Καλαμάτας)………………………...25444    
Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ………………………46000 

 
Περιοχή Σπάρτης – Λακωνίας (πρόθεμα 27310) 

 
Ε.Ο.Σ. Σπάρτης……………………………………………22574 
Γκορτσολόγου 97 
(Κεντρική Πλατεία Σπάρτης) 
 
Συγκοινωνίες: 
Ράδιο Taxi Σπάρτης……………………..24100,26100, 25300 
Taxi Ξηροκαμπίου………………………………………..35700 
Taxi Μυστρά ……………………………………………..83450 
 
Πολιτιστικά – Τουριστικά: 
Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά…………………………83377 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης……………………….28575 
Μουσείο Ελιάς & Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη)……….89315 
Δήμος Μυστρά ………………………………………….81866 
Δήμος Σπάρτης………………………………………….26518 
Δήμος Φάριδος (Ξηροκάμπι)…………………………. 35243 
 
 
Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας (Σπάρτης)………………89620 
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης……………… ..28671, 29100-9 
 
  



ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΧΟΡΗΓΙΑ : 

 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ �ΛΑΚΩΝΙΑ�
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΑΜΥΚΛΩΝ �ΛΑΚΩΝΙΑ�
 ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 Αφοι ΛΑΜΠΟΥ
 Αφοι ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ (ΩΜΕΓΑ)
 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ �ΝΕΣΤΩΡ�
 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αφοι ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ


