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1. Κοπή της βασιλόπιτας… στην Ανάληψη του Υμηττού. 
Σάββατο κι απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου. 
Η συνάντησή μας θα γίνει στην είσοδο του μοναστηριού της Καισαριανής στις 2 μ.μ. 
Μετά από σύντομη ξενάγηση στο ιστορικό μοναστήρι, θα περπατήσουμε (10λ) μέσα στο δάσος 
μέχρι το μικρό και τόσο ιδιαίτερο εκκλησάκι της Ανάληψης (17ου αι.) όπου και θα κόψουμε την 
πίτα μας . Κατόπιν θα επισκεφθούμε το φραγκομονάστηρο του Αγ. Μάρκου και τα ερείπια της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο λόφο των Ταξιαρχών. 
Αναχώρηση για την Αθήνα γύρω στις 4:30 μ.μ. 

Για όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο, στη 1:30 μ.μ. πούλμαν του Συλλόγου θα 
αναχωρήσει από την πλατεία Κλαυθμώνος (απέναντι από το μετρό) για το μοναστήρι της 
Καισαριανής, με επιστροφή στην Αθήνα γύρω στις 5 μ.μ.(τιμή 2,5€). 

 
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης οι δηλώσεις συμμετοχής είναι απαραίτητες όχι μόνο 
για αυτούς που θα επιβιβασθούν στο πούλμαν αλλά και για όσους θα έλθουν με δικό τους μέσον. 
Απαραίτητα: παπούτσια περιπάτου και ψάθα. 
Όχι απαραίτητα, αλλά πάντως ευπρόσδεκτα, μεζεδάκια για ανταλλαγές γεύσεων και ευχών. 
 
Σημ: Αν και αυτή τη φορά ο καιρός είναι βροχερός, την πίτα του 2007 θα την κόψουμε σε στεγασμένο 
χώρο, όπως ας πούμε, στα βάθη του σπηλαίου της Παιανίας. 
 

2. Βυζαντινές εκκλησίες της Αθήνας. 
Σάββατο 21 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Τόπος συνάντησης η πλατεία Καπνικαρέας. 
Θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε από την κ Αρτ. Σκουμπουρδή στις βυζαντινές εκκλησίες 
της Καπνικαρέας, του Αγ. Ελευθερίου, και των Αγ. Θεοδώρων.  
Όσοι επιθυμούν μπορούν στη συνέχεια να επιβιβασθούν στο πούλμαν του Συλλόγου στις 1:30 
μ.μ. από την πλατεία Κλαυθμώνος για την κοπή της πίτας, που θα γίνει στην περιοχή της μονής 
Καισαριανής  (βλέπε εκδήλωση 1). 
Οι δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

    
 3.    Αρχαία Αγορά – Ναός Ηφαίστου (Θησείο) 

 Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
 Η συνάντηση θα γίνει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου επί της οδού Αδριανού, απέναντι 
από τον Αγ. Φίλιππο. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αρτ. Σκουμπουρδή. 
Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

 



4. Αίγινα (πεζοπορική) 
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, 27-28-29 Ιανουαρίου. 
Αναχώρηση το απόγευμα της Παρασκευής για την Αίγινα. Βραδινό φαγητό στα ουζάδικα της 
ψαραγοράς και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο «ΔΑΝΑΗ». 
Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφθούμε το ατελιέ του μεγάλου έλληνα γλύπτη Χρήστου 
Καπράλου και το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη στα Πλακάκια και, στη συνέχεια, θα 
περπατήσουμε με μικρές ξεναγήσεις στην παλιά πόλη της Αίγινας με τις ιστορικές εκκλησίες και 
τα κτίρια της Καποδιστριακής περιόδου. Στις 12 το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε με το λεωφορείο 
για τον Αγ. Νεκτάριο, τη μεσαιωνική Παλαιαχώρα (πεζοπορία 1 ώρ.) και από το χωριό Κοντός θα 
περπατήσουμε προς το μοναστήρι της Χρυσολεόντισσας μέχρι την Παναγιά του χωριού 
Παχιοράχη (πεζοπορία 2,30 ώρ.). Φαγητό στην ταβέρνα του ορεινού χωριού Ανιτσαίο και 
επιστροφή με το λεωφορείο γύρω στις 9μ.μ. στην πόλη της Αίγινας . 
Τη Κυριακή, διασχίζοντας ολόκληρο το νησί με το λεωφορείο, θα επισκεφθούμε τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Κολώνας, το  ναό της Αφαίας Αθηνάς, το ναό του Ελλανίου Διός 
(πεζοπορία 40 λ.), το ορεινό χωριό Παχιοράχη, το σπίτι του Καποδίστρια και το αρχοντικό του 
Βούλγαρη στην Περιβόλα. Φαγητό το μεσημέρι στο ψαροχώρι της Πέρδικας και αναχώρηση 
γύρω στις 5:30 μ.μ. για Πειραιά. 
Στην τιμή των 74 € (παιδιά 50 €) περιλαμβάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δύο 
διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο «ΔΑΝΑΗ»  και όλες οι μετακινήσεις στο νησί. 
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδρομής οι τηλεφωνικές κρατήσεις θα πρέπει να 
συνοδεύονται από  την κατάθεση των χρημάτων.  
Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27. 
 

5. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. στην οδό Κυδαθηναίων 17 στην Πλάκα. 
Στο μικρό αυτό μουσείο που ιδρύθηκε το 1918 από τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, είναι 
συγκεντρωμένα σημαντικά αντιπροσωπευτικά έργα της νεώτερης πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αρτ. Σκουμπουρδή. 
Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

 
6. Γεώργιος Ιακωβίδης στην Εθνική Πινακοθήκη. 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 6:15 μ.μ. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αθηνά Σχινά.  
Είσοδος 3 € αντί των 6,5€. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

  
7. Γιώργος Μπουζιάνης στο Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1) 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και ώρα 9:30π.μ. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αθηνά Σχινά.  
Είσοδος 3 €. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

 
8. Στα βήματα του Αρχαίου Περιπάτου  

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αρτ. Σκουμπουρδή. 
Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες 
 

    
 Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594    
           Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. 
 Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27 
 Ηλεκτρονική διεύθυνση:www. syete.gr  

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

 


