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Φεβρουαρίου 2008 

 
«Κάποτε η φύση θα μας αποδοκιμάσει…» Έγραψε κάποιος πριν μερικά χρόνια… Φαίνεται πως αυτό, άρχισε ήδη να γίνεται. 
 

Οι Πολιτιστικές ∆ιαδρομές, εύχονται σ’ αυτούς που αγωνιούν για το αύριο, 
μια καλή και ελπιδοφόρα νέα χρονιά. 

 
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 
Κοπή πίττας στο «σπίτι του Ροδάκη» στο Μεσαγρό της Αίγινας. 
Σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη της Αίγινας, στο χωριό Μεσαγρός, ένα μικρό αγροτικό σπίτι που μεγάλοι αρχιτέκτονες το 
χαρακτήρισαν ως το «διαλεχτό ακρόπρωρο της λαϊκής μας αρχιτεκτονικής», ερειπώνεται ξεχασμένο από τους αρμόδιους 
κρατικούς φορείς της μεγάλης νύχτας της παρακμής του πολιτισμού μας. 
Εκεί λοιπόν, στο χώρο του μικρού αυτού σπιτιού του Ροδάκη στη γειτονική μας Αίγινα, θα κόψουμε την πίττα του 2008 
θέλοντας και εμείς με τις όποιες δυνάμεις μας να συμβάλουμε στον αγώνα του τοπικού ∆ήμου και των πολιτιστικών συλλόγων 
του νησιού για τη σωτηρία του μικρού και ταπεινού αλλά και τόσο σημαντικού αυτού δημιουργήματος του λαϊκού πολιτισμού 
μας.  
Σημείο συνάντησης είναι στο εκκλησάκι του Άη Νικόλα στην προβλήτα του λιμανιού της Αίγινας στις 9:15 π.μ. 
(Αναχώρηση πλοίων από τον Πειραιά στις 7:45 π.μ. ΦΟΙΒΟΣ, στις 8:00 π.μ. ΑΡΤΕΜΙΣ).  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας, στα καποδιστριακά κτίρια της πόλης, την 
Παληαχώρα, το Ναό της Αφαίας, το σπίτι του Καζαντζάκη το ατελιέ – μουσείο του Καπράλου, το «παλάτι» της Περιβόλας,την 
κοπή πίττας στο Μεσαγρό και το απογευματινό φαγητό στην Πέρδικα.  
Η τιμή των 4 € (κατάθεση με τη δήλωση) αφορά τις μετακινήσεις στον νησί. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.  
 
∆ιαγωνισμοί Ζωγραφικής – Γλυπτικής - Φωτογραφίας – Λογοτεχνίας. 
Και αυτή τη χρονιά η ΟΤΟΕ προκηρύσσει διαγωνισμούς με ελεύθερο θέμα και καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν με το 
μεράκι και το ταλέντο τους. ∆ηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του ΣΥΕΤΕ και της ΟΤΟΕ. 
 
Εργαστήρι Ψηφιδωτού. Από τις αρχές Μαρτίου  θα συνεχίσουν τα μαθήματα ψηφιδωτού στο «Κέντρο Ψηφιδωτού 
ΨΗΦΙ∆ΩΝ Γνώσις». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του Συλλόγου μέχρι τις 26 
Φεβρουαρίου.   
 
Στις αρχαίες οδούς των ∆ελφών (πεζοπορική). 
Παρασκευή –Σάββατο – Κυριακή 8-9-10 Φεβρουαρίου. 
Ένα τριήμερο πεζοποριών  στις 3 από τις 4 κυριότερες οδούς, που οδηγούσαν για πάνω από 3.000 χρόνια στον ομφαλό της 
γης, τους ∆ελφούς. 
Πρόγραμμα 
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη (στάση μετρό: Μεταξουργείο), για το ιστορικό Μοναστήρι 
του Οσίου Λουκά και την ∆εσφίνα. Πεζοπορία 3 ώρες και 30΄στη διαδρομή «Κόχραν» για τον ποταμό Πλειστό και στη 
συνέχεια με το πούλμαν για τους ∆ελφούς. 
Σάββατο: Με το αυτοκίνητο θα μεταβούμε μέσω Αράχωβας και Καλυβιών  στον Τριζινίκο του Παρνασσού. Από εκεί μέσω 
δασικού δρόμου θα φθάσουμε περπατώντας μετά από 40’ στο Κορύκειον Άντρο, τόπο λατρείας του θεού Πάνα και μέσω της 
Κακόσκαλας θα κατηφορίσουμε στους ∆ελφούς (πεζ. 3 ωρών). 
Κυριακή: Θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και θα βαδίσουμε την αρχαία οδό προς την ακρόπολη της αρχαίας Κρίσας   
μέσα από μικρό δάσος ανθισμένων αμυγδαλιών. Στάση για καφέ στο παραδοσιακό χωριό Χρισσός και μέσω του αρχαιότερου 
ελαιώνα της Ευρώπης θα φθάσουμε στην παραλιακή Κίρρα (πεζ. 3 ωρών). Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και αναχώρηση το 
απόγευμα για την Αθήνα.   



Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα και φαγητό εδάφους για την Παρασκευή το μεσημέρι.  
Η τιμή των 97 € και 85 € κατ άτομο περιλαμβάνει το πούλμαν και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινα και τρίκλινα 
δωμάτια αντίστοιχα. 
 
Σπύρος Παπαλουκάς (στο ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασ.Σοφίας 9). 
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου. 
 Α ομάδα 2:00 μ.μ. – 3:30 μ.μ. και Β ομάδα 3:30 μ.μ. – 5:00 μ.μ. 
Στην αναδρομική έκθεση του Σπύρου Παπαλουκά, που κατέχει  εξέχουσα θέση στους κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους του 
περασμένου αιώνα, θα μας ξεναγήσει η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κα Αθηνά Σχινά. 
Τιμή εισόδου 4 € (παιδιά δωρεάν). ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
Αρχαία Κόρινθος –Ακροκόρινθος 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  
Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη (στάση μετρό: Μεταξουργείο).  
Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από την ιστορικό κα Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. 
Απαραίτητα: Παπούτσια για περπάτημα, ψάθα και φαγητό εδάφους. 
Τιμή 9 € (παιδιά 5 €). 
 
Βυζίτσα και Πινακάτες Πηλίου (πεζοπορική) 
Παρασκευή – Σάββατο- Κυριακή 22-23-24 Φεβρουαρίου και αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, λόγω του ότι η εκδρομή αυτή 
γίνεται για πρώτη φορά, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 29 – 1 – 2 Μαρτίου. 
Πρόγραμμα 
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη (στάση μετρό: Μεταξουργείο) για τη Βυζίτσα του 
κεντροδυτικού Πηλίου, με ενδιάμεσες στάσεις.  Από τη Βυζίτσα θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι και το παλιό λιθόστρωτο 
περνώντας από καταρράκτες και γεφύρια για τα Αργυραίικα μέχρι τα Καλά Νερά στον Παγασητικό κόλπο (2 ωρ και 30 λεπτά). 
Βραδινό φαγητό στη Βυζίτσα. 
Σάββατο: Θα επισκεφθούμε τις Πινακάτες, ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, θα περπατήσουμε από το υπέροχο 
λιθόστρωτο για τα μικρά χωριά του Αγίου Αθανασίου και του Ογλά, και στη συνέχεια περπατώντας πάνω στις γραμμές του 
τρένου  θα φθάσουμε στις Μηλιές(4 ώρ. και 30’). 
Κυριακή: θα επισκεφθούμε τα κυριότερα αξιοθέατα  των ξακουστών Μηλεών και, παρέα με τυρο-λιόψωμα, θα ακολουθήσουμε 
το παλιό λιθόστρωτο της Μπούφας, μιας από τις ομορφότερες διαδρομές του βουνού των θρυλικών Κενταύρων.  
Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε 3 ξενώνες της ξακουστής, για τα υπέροχα πηλιορείτικα αρχοντικά της, Βυζίτσας 
Οι τιμές των 85 – 90 – 95 – 110 – 115 € περιλαμβάνουν το πούλμαν και δύο διανυκτερεύσεις που ποικίλουν ανάλογα με τα 
δωμάτια των ξενώνων.  
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα και φαγητό εδάφους για την Παρασκευή το μεσημέρι.  

 
 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Ηλεκτρονική διεύθυνση:www. syete.gr  

 
 
 
 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


