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Αρχαία Φρούρια της Β.∆. Αττικής (Φυλής-Ελευθερών-Αιγοσθένων). 
Σάββατο 20 Μαρτίου. Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (μετρό: στάση Μεταξουργείο) 
Μέσα από τον πανάρχαιο δρόμο Αθηνών-Τανάγρας-Θηβών θα περπατήσουμε για 30λ. μέχρι το φρούριο της Φυλής. Θα 
συνεχίσουμε με το πούλμαν για  το αρχαίο κάστρο των Ελευθερών (πεζ. 40λ.) και το βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Μελετίου 
στο Βουνό Πάστρα. Το μεσημέρι θα επισκεφθούμε το αρχαίο φρούριο και την πόλη των Αιγοσθένων (πεζ. 30λ.) και μετά το 
φαγητό στις ψαροταβέρνες του Πόρτο-Γερμενού θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα. Τιμή 12€. 
 
 
Ξενάγηση στα Αναφιώτικα και στην Ανατολική Πλάκα. 
Κυριακή 21 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ. Συνάντηση στο μνημείο του Λυσικράτους (φανάρι ∆ιογένη). 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
 
Στη Σκάλα του Βραδέτου και στα γεφύρια του  Κεντρικού και ∆υτικού Ζαγοριού (πεζοπορική). 
Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 25-26-27-28 Μαρτίου και  
Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 15-16-17-18 Απριλίου. 
 Αναχώρηση στις 7:15 π.μ.  από την πλ. Καραϊσκάκη (μετρό: στάση Μεταξουργείο) 

Μία εκδρομή για όσους  δεν βιώνουν ένα τόπο σαν αυτό του Ζαγοριού της Ηπείρου καθισμένοι με τις ώρες στις 
αναπαυτικές πολυθρόνες δίπλα στο τζάκι του πολυτελούς ξενώνα με τα ατέλειωτα πρωινά, το τζακούζι και τα αφράτα 
μπουρνούζια … 

 Μια εκδρομή για αυτούς που θάθελαν να νιώσουν την εμπειρία του ζαγορίσιου λιθόστρωτου και του μονοπατιού, σε 
στράτες και γεφύρια πατημένα από τις γενιές των βοσκών, των εμπόρων, των μαθητών, των προσκυνητών αλλά και των 
περιηγητών των αιώνων που πέρασαν.  

Μια εκδρομή με πρόγραμμα αλλά και «σενάριο» φτιαγμένο για τους οδοιπόρους των «Πολιτιστικών ∆ιαδρομών», που 
θέλουν να ανακαλύψουν την ανυπέρβλητη και ακατανίκητη ομορφιά της ζαγορίσιας φύσης αλλά και των υπέροχων έργων των 
ανθρώπων, αντίλαλος  μια ζωής με μέτρο,  πολιτισμό, αρχοντιά και  ηπειρώτικη υπερηφάνεια.  
Το «σενάριο»  περιλαμβάνει επισκέψεις:  
Στα ξακουστά για την ομορφιά τους Ζαγοροχώρια όπως το Μονοδένδρι, η Βίτσα, το ∆ίλοφο το Κουκούλι, οι Κήποι, το 
Καπέσοβο, το Βραδέτο, τα Πεδινά, η Αρίστη, ο  Άγιος Μηνάς και το Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο.  
Στα ονομαστά μοναστήρια   της Αγίας Παρασκευής, του Ιωάννου του Ρογκοβού, του Προφήτη Ηλία της Βίτσας, της 
Ευαγγελίστριας των Άνω Πεδινών, των Αγίων Αναργύρων και της Σπηλιώτισσας του Βοϊδομάτη.   
Στα υπέροχα πετρογέφυρα όπως: του Μίσιου, του Κοκκόρου, του Κοντοδήμου, του Μήλου, το Καλογερικό, της Κλειδωνιάς 
αλλά και άλλων μικρότερων που βρίσκονται στα ποτάμια  Μπαγιώτικο, Βίκο και Βοϊδομάτη. 
Καθώς και σε ένα από τα  κορυφαία έργα της λαϊκής αρχιτεκτονικής και οδοποϊίας , τη Σκάλα του Βραδέτου.    
Θα κάνουμε τις πιο κάτω πεζοπορικές διαδρομές, που είναι βατές και κατηφορικές, και κινούνται άλλοτε σε λιθόστρωτα και 
άλλοτε σε μονοπάτια και παραποτάμιες διαδρομές: 
 

► Βίτσα-Σκάλα Βίτσας-Γεφύρι Μίσιου-Γεφύρι Κοκκόρου  (1 ώρ. και 30 λ.)  
► ∆ίλοφο-Καλογερικό -Κήποι (1 ώρ.) 
► Κήποι-Γεφύρι Κοντοδήμου-Κουκούλι (50λ.) 
►Βραδέτο –Μπελόη- Βραδέτο (1 ωρ.) 
►Βραδέτο – Καπέσοβο (μέσω Σκάλας Βραδέτου) (1 ώρ και 10λ.) 
►Θεόκτιστα-Οξιά (30λ.)  
►Μεγάλο Πάπιγκο –Μικρό Πάπιγκο (30λ.) 
►Γεφύρι Κλειδωνιάς-Αγ.Ανάργυροι με επιστροφή (45λ.) 
►Αγ.Μηνάς –Σπηλιώτισσα-Γεφύρι Βοϊδομάτη  (1ωρ. και 10λ.) 

 



Απαραίτητα: Σακίδιο, παπούτσια πεζοπορίας, αδιάβροχο, ψάθα, κολατσιό για το μεσημέρι της Πέμπτης και καλή φυσική 
κατάσταση.  
Η τιμή των  140 € (σε τρίκλινο 115 € και σε τετράκλινο 90 €) περιλαμβάνει το πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 
ξενώνες της Βίτσας και φαγητό εδάφους για Παρασκευή και Σάββατο μεσημέρι.     

 
 

ΕΡΩΣ  από τη θεογονία του Ησιόδου στην Ύστερη Αρχαιότητα. 
Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου ∆ούκα 4) 
Σάββατο 27 Μαρτίου και ώρα 12:00 π.μ. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ Αθηνά Σχινά. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. Τιμή εισόδου 5€.  
 
 
Στα μνημεία του ιερού βράχου της Ακρόπολης 
Κυριακή 28 Μαρτίου (των Βαΐων) και ώρα 10:30π.μ.Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή.  
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. Είσοδος ελεύθερη. 

 
 
Στην ερειπωμένη βυζαντινή Ταρσό και στην Παναγιά του Βράχου. 
Σάββατο 10 Απριλίου. (ημερήσια πεζοπορική και για αρχαρίους). 
Η  πρώτη οργανωμένη πεζοπορική επίσκεψη στον ιστορικό χώρο της βυζαντινής πολίχνης του Ταρσού της Ορεινής 
Κορινθίας. 
Η Γραμματεία Πολιτισμού του ΣΥΕΤΕ σε υλοποίηση απόφασης για σήμανση διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, προχωρά 
σε μέτρηση αποστάσεων και μελέτη τοποθέτησης πεζοπορικών πινακίδων στην περιοχή του χωριού Κάτω Ταρσός με 
κατεύθυνση το ερειπωμένο κάστρο των Σφυρών και τον ερειπιώνα του βυζαντινού οικισμού στη θέση Παλιοχώρι. 
Πρόγραμμα: Αναχώρηση στις 7:15 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (μετρό: στάση Μεταξουργείο)  για Κιάτο-Στυμφαλία-Φενεό. 
Περπάτημα 40λ. στο παραλίμνιο δάσος της ∆όξας και σύντομη επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού. 
Πεζοπορίες:  30λ. στη μικρή κοιλάδα του Όλβιου ποταμού και μετά  1 ώρ και 30λ. για την Παναγιά του Βράχου και τη 
βυζαντινή μικρή πόλη του Ταρσού.  Φαγητό δικό μας αλλά και λίγο ντόπιο στο καφενείο – ατελιέ ζωγραφικής του Παναγιώτη 
και της Βέτας  Τετσώνη και αναχώρηση μέσω Τρικάλων Κορινθίας για Αθήνα. Τιμή 14 €. 
 
 
Μουσείο της Ακρόπολης (∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15). 
Κυριακή 11 Απριλίου (του Θωμά) και ώρα 3:00 μ.μ. 
Η ξενάγηση στα αριστουργήματα της αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του Νέου Μουσείου  θα γίνει από την κ. Αρτέμιδα 
Σκουμπουρδή.  Τιμή εισόδου 5€.  Σημείο συνάντησης αριστερά από τα γκισέ των ταμείων.  
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349929 και 19929 Κ. Ζαρόκωστας, 210-3349927 και 19927  
Βαρβάρα Βελέντζα. Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr  Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27. 
 
 
 

Για το ΣΥΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 
 


