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Θάλαττα-Τέτσης-Άνδρος (Πεζοπορική) 
Μια γιορτή αφιερωμένη στη θάλασσα . 
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 8-9-10 Σεπτεμβρίου 
Αναχώρηση στις 6:30 ακριβώς το πρωί της Παρασκευής από την πλατεία Καραϊσκάκη (Μετρό στάση 
Μεταξουργείο) για Ραφήνα – Άνδρο. 
Επίσκεψη του μικρού αρχαιολογικού μουσείου της Παλαιόπολης και των χωριών Μένητες και Λάμυρα. 
Μπάνιο ανάλογα με τη φορά του ανέμου σε δυτική  ή ανατολική παραλία του νησιού, φαγητό στη χώρα 
και απογευματινή κατηφορική πεζοπορία από το χωριό Κοχύλου στο Κόρθι (1 ώρ). 
Η λιθόστρωτη αυτή διαδρομή παρουσιάζει και ιστορικό  ενδιαφέρον αφού κατασκευάστηκε από τον 
αυτοκράτορα Ανδρόνικο Κομνηνό (1222-1235 μ.Χ.). 
Το ηλιοβασίλεμα θα δειπνήσουμε γύρω από τη φωτιά στην όμορφη ερημική αμμουδιά «της Γριάς το 
Πήδημα» και η νύχτα θα μας βρει με άλλους να κοιμούνται δίπλα στο κύμα κι άλλους να απολαμβάνουν 
το γεμάτο φεγγάρι μετρώντας τ’ άστρα  και περιμένοντας την αυγή που ούτως ή άλλως είναι στην 
παραλία αυτή, από τις ομορφότερες του Αιγαίου.  
Το Σάββατο μετά την πρωινή δροσερή βουτιά και τον ζεστό καφέ στην αμμουδιά θα ξεκινήσουμε με τα 
πόδια για το Κόρθι (15 λ.) και στη συνέχεια με το πούλμαν για τα Αποίκια. Πεζοπορία 15 λ. για την 
ποταμίσια  Πυθάρα  και κατηφορική πορεία 2 περίπου ωρών με τις στάσεις για τις Στενιές μέχρι την 
παραλία Γιάλια. 
Άφιξη με το πούλμαν στη Χώρα για επισκέψεις στην Καϊρειο  βιβλιοθήκη στο αρχαιολογικό μουσείο και 
στην έκθεση «Θάλαττα» του μεγάλου μας ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση όπου θα ξεναγηθούμε από την 
επιμελήτρια  της έκθεσης κα Μαργαρίτα Καταγά.  
Μπάνιο στο Παραπόρτι ή βόλτα στη χώρα για όσους την επισκέπτονται για πρώτη φορά και με το 
πούλμαν θα συνεχίσουμε για την ιστορική μονή Παναχράντου στα  ορεινά του νησιού. 
Απογευματινή πεζοπορία 2 περίπου ωρών μέχρι την Μεσαριά και άφιξη με το πούλμαν το βράδυ στο 
Μπατσί. Φαγητό σε ταβέρνα και ύπνος σε  κρεβάτι.  
Το πρωί της Κυριακής θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι Άρνη – Κατάκοιλο. Μπάνιο στην παραλία του 
Άγίου Πέτρου και αναχώρηση από το Γαύριο στις 4:30 μ.μ με το πλοίο για Ραφήνα και με το πούλμαν 
για Αθήνα.  
Απαραίτητα:Παπούτσια και κάλτσες πεζοπορίας, σακίδιο, υπνόσακος, παγούρι, ψάθα, καπέλο και φακός.   
Η τιμή των 75 €. (παιδιά 50 €.) περιλαμβάνει το πούλμαν, τα εισιτήρια του πλοίου και μία διανυκτέρευση 
με πρωινό στο Μπατσί. 
Σημείωση: όσοι επιθυμούν το βράδυ της Παρασκευής να κοιμηθούν σε κρεβάτι στο Κόρθι, το κόστος 
επιβαρύνεται κατά 17,50 €. 
 



 
Η Μορφή της Αρχής 
Καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και η Αρχαία Ανατολική Μεσόγειος. 
Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4) 
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. 
Στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα των πρώιμων πολιτισμών της 
Μεσογείου σε συσχετισμό με γλυπτά και σχέδια των σημαντικότερων ευρωπαίων εικαστικών του 20ου 
αιώνα όπως των Rodin, Brancusi, Matisse, Picasso, Giacometti, Moore, Calatrava κ.α . 
Στην έκθεση θα ξεναγηθούμε από την ιστορικό τέχνης κα Αθηνά Σχινά. 
Τιμή εισόδου 2,5 €.  
 
Στα μικρονήσια του Παγασητικού (με μικρές πεζοπορίες). 
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 15-16-17 Σεπτεμβρίου. 
Αναχώρηση στις 7:00 π.μ της Παρασκευής από την πλατεία Καραϊσκάκη για το Χόρτο του Νότιου 
Πηλίου με ενδιάμεσες στάσεις στα Καμμένα Βούρλα  στη Νέα Αγχίαλο στην Αργαλαστή και στη Μονή 
Πάου. Άφιξη στο ξενοδοχείο Λήδα , μπάνιο, φαγητό και μεσημβρινή ξεκούραση. 
Το απόγευμα θα κατηφορίσουμε με τα πόδια το λιθόστρωτο από το χωριό Λαύκος στην παραλία Μηλίνα.  
Φαγητό  στα ταβερνάκια της Μηλίνας. 
Το πρωί του Σαββάτου αναχώρηση με δύο τρεχαντήρια για το μικρό νησάκι της Πρασούδας με την 
μεταβυζαντινή Μονή της Ζωοδόχου Πηγής και για βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του. 
Μπάνιο στη μικρή παραλία της Τζάστενης και συνεχίζουμε πάντα με τα καΐκια για το μοναδικό 
κατοικημένο νησί του Παγασητικού  το παλαιό Τρίκερι. Μια καταπράσινη πινελιά σε γαλάζιο φόντο με 
όμορφες παραλίες όπως η Πράσινη Άμμος και ο Πίθος, νησιώτικο οικισμό, το μοναστήρι της Παναγιάς 
και βέβαια δρομάκια και μονοπάτια. Μέσα σε τρεις ώρες θα γνωρίσουμε πεζοπορικά το πανέμορφο αυτό 
νησάκι θα γευματίσουμε στο ταβερνάκι του Αϊ Γιάννη  και το απόγευμα θα καταπλεύσουμε στις Κόττες  
και με το πούλμαν  θα ανεβούμε στο ακρόπρωρο του Πηλίου, το ξακουστό Τρίκερι. 
Με πεζοπορία 30 λ. στο όμορφο λιθόστρωτο θα βρεθούμε στο γραφικό ψαροχώρι της Αγίας Κυριακής. 
Βραδινό φαγητό και με το πούλμαν επιστροφή στη βάση μας στο Χόρτο. 
Το πρωί της Κυριακής με τα καΐκια θα βολτάρουμε το επίμηκες  νησάκι του Αλατά με το μοναστήρι των 
Αγίων Τεσσαράκοντα με βουτιές στις μικρές του παραλίες και γύρω στις 12 αναχώρηση για την Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις όπως η τελευταία για θερμή βουτιά στο μικρό καταρράχτη των Θερμοπυλών.  
Η τιμή των 75 – 65 €. (ανάλογα την κατηγορία του δωματίου) περιλαμβάνει το πούλμαν και 2 
διανυκτερεύσεις με πρωινό.  
   
Fernando BOTERO στην Εθνική Πινακοθήκη. 
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ.  
Στη μεγάλη έκθεση του παγκόσμια καταξιωμένου Κολομβιανού  ζωγράφου παρουσιάζονται 142 έργα 
από όλες τις εποχές, φθάνοντας μέχρι τις τελευταίες του δημιουργίες  που αναφέρονται στα βασανιστήρια 
στις φυλακές του  Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ. 
Ο Μποτέρο είναι ένας ζωγράφος που έχοντας καταβολές από την παραστατική τέχνη της πατρίδας του, 
αφομοίωσε τη μεγάλη παράδοση της δυτικοευρωπαϊκής δημιουργίας, από τον  Τζόττο ως τους Βελάσκεθ. 
Πικάσσο και πολλούς άλλους. Διαθέτοντας πλούσια φαντασία και μοναδική αμεσότητα, δημιούργησε 
ένα δικό του κόσμο και ένα έργο με αναγνωρίσιμη ταυτότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.  
Στην  έκθεση του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη θα ξεναγηθούμε από την ιστορικό τέχνης κα Αθηνά Σχινά. 
Τιμή εισόδου 3 €.  
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