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Με δύο νέες εκδρομές, στο Άργος και στο Άστρος, καθώς και με μια ξενάγηση στην πολύ 
ενδιαφέρουσα έκθεση «Στον κόσμο του Διονύση Φωτόπουλου», συνεχίζουμε το πρόγραμμα του 
Φεβρουαρίου. 
 
 
ΑΡΓΟΣ(αρχαιολογικού ενδιαφέροντος) 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 
Αναχώρηση στις 7:15 π.μ. από το Πεδίο του Άρεως. 

Πόσοι από εμάς άραγε, δεν έχουμε περάσει από το Άργος, την αρχαιότερη πόλη της Ελλάδας 
χωρίς να επισκεφθούμε το κάστρο, το αρχαίο θέατρο, τα λουτρά, την αγορά, το Νυμφαίον, το 
αρχαιολογικό μουσείο και τα άλλα μνημεία του. Κι όμως το Άργος, παρά την άσχημη όψη που έχει η 
σημερινή πόλη, υπήρξε το λαμπρό άστυ της αρχαιότητας. 
 Αυτή ακριβώς την πόλη με το αρχαίο και ιστορικό κάστρο, τους αρχαίους ναούς της Αθηνάς 
Οξυδερκούς και του Απόλλωνα Δειραδιώτη, το Νυμφαίον, το θέατρο, το ωδείο, τα λουτρά και την 
αγορά, καθώς και το αρχαιολογικό μουσείο, θα επισκεφθούμε με ξεναγό την κα Αρτέμιδα  Σκουμπουρδή. 
 Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο Κεφαλάρι Άργους, δίπλα στις πηγές και στην 
σπηλαιοεκκλησιά της Ζωοδόχου Πηγής και το απόγευμα θα απολαύσουμε τα χρώματα της δύσης από 
την αρχαία Πυραμίδα, στο χωριό Ελληνικό. 
 
Σημ.: Λόγω της στενότητας των δρόμων, είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση μικρών ευέλικτων πούλμαν.   
Ως εκ τούτου, το κόστος της εκδρομής ανέρχεται σε 12,5 €(παιδιά 8€) . 



 
 
ΑΣΤΡΟΣ     (τουριστική και πεζοπορική) 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου  
Αναχώρηση στις 7 π.μ. από το Πεδίο του Άρεως. 
 Τόπος παραθερισμού και με έντονη τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, η περιοχή του 
Άστρους  παρουσιάζει πολύ μεγάλο αρχαιολογικό – ιστορικό αλλά και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. 
Λόγω της  πολύ μικρής τουριστικής κίνησης και της χαμηλής θερμοκρασίας, η εποχή αυτή είναι η 
καταλληλότερη για μια σε βάθος γνωριμία με την πανέμορφη αυτή περιοχή της βόρειας Κυνουρίας. 
 Η γνωριμία μας με τη Θυρεάτιδα Γη θα αρχίσει από τη μικρή πόλη του Άστρους με επίσκεψη του 
ιστορικού χώρου, όπου διεξήχθησαν οι εργασίες της Β’ Εθνοσυνέλευσης το 1823 και του μικρού 
αρχαιολογικού μουσείου. Θα συνεχίσουμε με επισκέψεις στη γειτονική μονή Λουκούς με το θαυμάσιο 
βυζαντινό ναό του 12ου αιώνα, στα ερείπια της ρωμαϊκής έπαυλης του Ηρώδου του Αττικού στην αρχαία 
πόλη της Εύας και στην αρχαιότερη υδατογέφυρα της Ευρώπης που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. 
 Στο Παράλιο Άστρος  θα επισκεφθούμε το κάστρο (πεζ.30λ.) και θα γευματίσουμε στα 
ταβερνάκια της παραλίας. 
 Η πεζοπορία μας θα αρχίσει από την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Μέσω της θαυμάσιας 
ακρογιαλιάς με τα ερείπια του παλιού ανεμόμυλου, θα συνεχίσουμε στα όρια της λίμνης Μουστού, που 
αποτελεί τον πιο σημαντικό υγροβιότοπο της ανατολικής Πελοποννήσου και θα καταλήξουμε στις πηγές, 
δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Άστρους – Λεωνιδίου (πεζ.1:30 ωρ περίπου, σε παραλία και αγροτικό 
δρόμο). 
Αναχώρηση για την Αθήνα γύρω στις 5:30 μ.μ. 
Τιμή 8 €, παιδιά 5 €. 
 
 
«Ο  ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00  π.μ. 
Στο νέο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138) 
 
 Σκηνικά, κοστούμια, μακέτες, μάσκες, κούκλες, μεγάλες φωτογραφίες παραστάσεων από δεκάδες 
θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, ξετυλίγουν την πολύχρωμη μαγευτική σαραντάχρονη πορεία του 
μεγάλου μας σκηνογράφου. 
 Παράλληλα, δεκάδες πίνακες ζωγραφικής, βυζαντινές εικόνες, φιγούρες καραγκιόζη, ξυλόγλυπτοι 
άγγελοι, πήλινα κεφάλια, και φαγιούμ, συγκεντρωμένα με μεράκι από το Διονύση Φωτόπουλο από 
διάφορα μέρη του κόσμου, παρουσιάζονται μέσα σε χώρους βαμμένους και φωτισμένους με θεατρικό 
τρόπο, που θυμίζει σκηνικό μέσα σε σκηνικό.  
 Η ξενάγηση θα γίνει από την κα Αθηνά Σχινά. 
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