
 
 

 
 
 

  
 
 
 

                      Φεβρουάριος   2011 
 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ...στο βράχο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΗΣ που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο των 
Στύλων του Ολυμπίου ∆ιός. 
Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. Τόπος συνάντησης τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. 
Συνηθίζεται η κοπή της πίτας μας να γίνεται κάτω από τον αττικό ουρανό σε χώρους όχι και τόσο ιδιαίτερα γνωστούς, 
πάντως, για κάποιο λόγο, σημαντικούς και ξεχωριστούς. 
Για το 2011 επιλέξαμε έναν τόπο που, αν και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, παρουσιάζει όψη γαλήνια και απόκοσμη.  
Κι είναι αυτός ο βράχος όπου  τα πανάρχαια χρόνια ήταν κτισμένο το τέμενος της Ολυμπίας Γης.    
Η ξενάγηση στους χώρους των παριλίσιων ιερών θα γίνει από την κ.Μελίνα Παυλίδου. 
Είσοδος ελεύθερη. Για την καλύτερη προετοιμασία της εκδήλωσης:  ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ Σάββατο 19 Φεβρουαρίου.  
«Η θεά Άρτεμις αναπαύεται στο νέο της σπίτι» γράφανε η εφημερίδες, ένα, περίπου, χρόνο πριν, τονίζοντας το 
αξιέπαινο αποτέλεσμα της ανακαίνισης του μουσείου της Βραυρώνας. Κι όμως, λίγα μόλις μέτρα πιο δίπλα, το περίφημο 
ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, έργο του 5ου αι. π.Χ. παραμένει κλειστό για το κοινό «λόγω έλλειψης προσωπικού, μιας 
και οι συμβάσεις των αρχαιοφυλάκων δεν ανανεώθηκαν». Έτσι και εμείς θα θαυμάσουμε τον αρχαίο ναό πίσω από τα 
κάγκελα και το μεγαλόπρεπο νεοελληνικό λουκέτο της κεντρικής πύλης, θα ξεναγηθούμε στο χώρο του μουσείου από την 
κ.Αρτέμιδα Σκουμπουρδή, θα περπατήσουμε στον, άξιο θρήνων, μοναδικό υγρότοπο της Μεσογαίας με το μικρό ποταμό 
Ερασίνο και θα καταλήξουμε σε ταβερνάκι  της  παραλίας  στη Χαμολιά (πεζ. 20λ.). 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το φράγκικο πύργο της Μεσογαίας, τη βυζαντινή μικροεκκλησιά του Βαραμπά (12αι μ.Χ.) 
και το Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού των Μεσογείων Αττικής, που στεγάζεται στο χώρο του αερολιμένα «Ελευθέριος 
Βενιζέλος».  
Η αναχώρηση θα γίνει στις 8:00 π.μ. από πλ. Καραϊσκάκη και η επιστροφή σε αυτήν γύρω στις 8 μ.μ. 
Τιμή 10 € (παιδιά 5€). 
 
ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 
Αναχώρηση 7:30 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (μετρό: σταθμός Μεταξουργείου). 
Στους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών και στο μουσείο θα ξεναγηθούμε από την κ.Μελίνα Παυλίδου. 
Το μεσημέρι θα βρεθούμε στο Παλαμήδι, φαγητό στ’ Ανάπλι και περίπατος με ξεναγήσεις στην παλιά πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους. Αναχώρηση στις 6 μ.μ. για την Αθήνα. Τιμή 12€ (παιδιά 6€). 
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 5:00 μ.μ,  
Η ξενάγηση στα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης θα γίνει από την κ.Αρτέμιδα Σκουμπουρδή.  
Συνάντηση στα εκδοτήρια εισιτηρίων  ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15. Τιμή εισόδου 5€.∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.   
 
ΑΝ∆ΡΟΣ (με πεζοπορίες στο καταπράσινο, αυτή την εποχή, νησί). 
Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυριακή 24-25-26 και 27 Φεβρουαρίου. 
Μια ξεχωριστή εκδρομή για αυτούς που θα ήθελαν να γνωρίσουν την υπέροχη ανδριώτικη ενδοχώρα με τα πανέμορφα 
χωριά, τα ιστορικά μοναστήρια, τα παλιά αγροτικά κτίσματα και γεφύρια και τα βυζαντινά και μεσαιωνικά λιθόστρωτα. 
Η εποχή αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για πεζοπορίες στο νησί. 

Αναχώρηση από την πλ. Καραϊσκάκη (μετρό: σταθμός Μεταξουργείου)  και ώρα 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης. 
Στις 5:30 με το πλοίο Θεολόγος θα αναχωρήσουμε για το Γαύριο. Το πρόγραμμα των 3 ημερών περιλαμβάνει επισκέψεις 
στα βυζαντινά μοναστήρια του Αγ.Νικολάου, της Παναχράντου και της Αγίας Ειρήνης, στα χωριά Αποίκια, Στενιές, 
Βουρκωτή, Κατακαλαίοι, Μένητες, Λάμυρα, Πισκοπειό, Ρωγοί, Κόρθι, Μεσαριά, Μπατσί καθώς και στη Χώρα. 
Πεζοπορίες: Μένητες-Λάμυρα:40 λ./Αποίκια-Πυθάρα-Στενιές-Γιάλια:1 ωρ. και 40 λ./Πισκοπειό-Κόρθι:40 λ./Κοχύλου-
∆ιπόταμα-Σινετί:45λ./Μεσαριά-Γεφύρι της Στοιχειωμένης-Μονή Παναχράντου:2ωρ(ανάβαση). 
Κατακαλαίοι-Αποίκια: 30λ. 
 



 
Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Πηγή Σάριζα στα Αποίκια και η αναχώρηση από το Γαύριο για τη Ραφήνα θα γίνει 
στις 3:15 το απόγευμα της Κυριακής.  
Η τιμή των 118 € για τα μέλη και 125€ για τα μη μέλη περιλαμβάνει: 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό, τα εισιτήρια των 
πλοίων, το πούλμαν  για τις 3 ημέρες στο νησί, τις μεταβάσεις Αθήνα – Ραφήνα – Αθήνα και τις μικροεκπλήξεις των 
πεζοπορικών διαδρομών.  
Απαραίτητα: παπούτσια  πεζοπορίας, αδιάβροχο, σακίδιο και ψάθα. Χρήσιμα:μπαστούνια πεζοπορίας 
 
ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗ (πεζοπορική).  
Παρ – Σαβ –Κυρ και  Καθαρή ∆ευτέρα 4-5-6-7 Μαρτίου. 
Αναχώρηση στις 4:00 το απόγευμα της Παρασκευής (από πλ.Καραϊσκάκη) για Σταυρί  Γερολιμένα, με ενδιάμεσες στάσεις 
στη Νεστάνη για καφέ και στην Αρεόπολη για φαγητό. Στις 3 ημέρες παραμονής μας στην καταπράσινη αυτή την εποχή 
Μάνη, θα επισκεφθούμε πετρόχτιστα χωριά, βυζαντινά κάστρα και εκκλησίες και θα βαδίσουμε στα μεσαιωνικά 
λιθόστρωτα, χωρίς να παραλείψουμε να ξεναγηθούμε και στις γευσιγνωστικές διαδρομές της μανιάτικης κουζίνας  του 
παρελθόντος.   
Το βυζαντινό κάστρο της Μάινης στο ακρωτήρι Τηγάνι, η αρχαία Ιππόλα και η Παναγιά η Αγήτρια  στο Κάβο Γκρόσσο, η 
Επισκοπή, ο Άγιος Στρατηγός, τα αθέατα  χωριά του βουνού Σαγγιά (το Λιοντάκι, το Πέπο και τα Μουντανίστικα), ο 
πρόσφατα αναστυλωμένος φάρος του Ταίναρου, το κάστρο του Αχίλλειου  στο Πόρτο Κάγιο, ο γραφικός Γερολιμένας και 
τα καστροχώρια Βάθεια-Κοίτα-Νόμια-Κηπούλα-Σταυρί και Γαρδενίτσα, θα μας δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, ντυμένο 
στα χρώματα της πρώιμης άνοιξης, της πιο κατάλληλης εποχής για αληθινή γνωριμία με αυτή την τόσο ιδιαίτερη γωνιά 
της Ελλάδας. 
Η τιμή των 120 € (σε 3κλινο 100€) για τα μέλη και 128€ για τα μη μέλη περιλαμβάνει το πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις  με 
πρωινό (στον Πύργο Τσιτσίρη) και το ξεναγητικό υλικό. 
Απαραίτητα: παπούτσια πεζοπορίας, ψάθα, σακίδιο και αδιάβροχο. Χρήσιμα:μπαστούνια πεζοπορίας. 
 
► Στις δηλώσεις συμμετοχής των εκδρομών προηγούνται τα μέλη του συλλόγου μας, μέχρι  μία εβδομάδα πριν την 
αναχώρηση. Για την μία εβδομάδα πριν την εκδρομή και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα γίνονται δεκτά και μέλη 
της ευρύτερης εθνοτραπεζικής οικογένειας (μέλη άλλων συλλόγων και συνταξιούχοι). 
 
►Οι πεζοπόροι και οι περιπατητές των «Πολιτιστικών ∆ιαδρομών» φέρουν αποκλειστικά ατομική ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήματος. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων οι πεζοπορικές διαδρομές θα μετατρέπονται αυτόματα και 
επιτόπου σε περιηγητικές. 
 
►Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349929 (19929) Κ. Ζαρόκωστας και 210-3349927 (19927) 
 Β. Βελέντζα.  Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr     Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27. 
 

 
 

 

Για τον ΣΥΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 


