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        Οκτώβριος  2005 
 
 
 Συνεχίζουμε και τον Οκτώβριο τις Πολιτιστικές Διαδρομές, για όσους χαίρονται την 
ομορφιά που προσφέρει το νησιώτικο τοπίο της Σαντορίνης αλλά και το τόσο ιδιαίτερο, σε 
φυσικό  και πολιτιστικό πλούτο, τοπίο του Αμβρακικού. 
 

1. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (πεζοπορική – ορειβατική) 
 Πέμ – Παρ – Σάβ- Κυρ-Δευτέρα 13-14-15-16 -17  Οκτωβρίου. 
Αναχώρηση την Πέμπτη στις 5:30 μ.μ από τον Πειραιά. 
Άφιξη στη Σαντορίνη στις 2:00 το πρωί της Παρασκευής. 
Επιστροφή από τη Σαντορίνη τη  Δευτέρα  στις 3:30 μ.μ και άφιξη στον Πειραιά  στις 11:00  το 
βράδυ. 
Κατά τη διάρκεια των δυόμισι ημερών στο ιδιαίτερο από πλευράς φυσικού τοπίου νησί, θα έχουμε 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις σπάνιες ομορφιές του, περπατώντας σε λιθόστρωτα και 
μονοπάτια και επισκεπτόμενοι τόπους που είναι πολύ δύσκολο να δει και  να βιώσει κάποιος κατά 
τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 
Οι πεζοπορίες θα καλύψουν τις εξής διαδρομές:  
Παρασκευή πρωί : Φηροστεφάνι- Ημεροβίγλι  - Σταυρός –Οία (2 ώρ. 30΄). 
     απόγευμα: Οία –Φοινικιά – Κυρά Παναγιά – Κουλούμπος (1 ώρ. 30΄). 
Σάββατο πρωί : Πύργος – Μονή Προφήτη Ηλία (κορφή)  (1 ώρ.). 
   Κορφή – Αρχαία Θήρα (45΄). 
   Αρχαία Θήρα – Περίσσα (45΄). 
 Το απόγευμα θα γίνει η ειδικά σχεδιασμένη θαλασσινή διαδρομή : Αμμούδι Οίας – Αρμένι – 
Άγιοι Εφτά Παίδες – Ρήβα – Μανωλάς Θηρασιάς – Καμένα νησιά (ηφαίστειο) – Αμμούδι. 
(διάρκεια 4 – 5 ώρ.). Η διαδρομή στο μικρό νησί της Θηρασιάς θα γίνει με το τοπικό λεωφορείο – 
φορτηγό. 
Κυριακή πρωί: Φηροστεφάνι –Φηρά  (με επισκέψεις στις εκκλησίες της καθολικής συνοικίας,  στο 
           Μέγαρο Γκίζι, στο αρχ.μουσείο κ.λ.π.) (30΄). 
  απόγευμα: Μεσσαριά (30΄), Βόθωνας (30΄), Μεγαλοχώρι (30΄), Κόκκινη Παραλία- Βλυχάδα 
          (30΄), Πύργος (30΄). 
Δευτέρα πρωί:  Φηροστεφάνι – Ημεροβίγλι –Σκάρος (1 ώρ.). 
           Πύργος-Εμπορείο (1 ώρ.).   
Η  τιμή  των  108 € (παιδιά 85 €). Περιλαμβάνει τα εισιτήρια  των πλοίων, και 4 
διανυκτερεύσεις  με πρωινό στο Φηροστεφάνι.  
Οι επισκέψεις σε μουσεία, αρχ. χώρους  και οι μετακινήσεις στο νησί καλύπτονται με ατομικά 
έξοδα. 
 
2. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 4:15 μ.μ 
Η ξενάγηση στις πολύ ενδιαφέρουσες συλλογές των προϊστορικών ευρημάτων (κυκλαδικών και 
μυκηναϊκών) καθώς και στη νέα αίθουσα με τις τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι  της Θήρας (16ος 
αι. π.Χ.) θα γίνει από την κα Γεωργία Τόγκα.  
Τιμή εισόδου 7 €  (παιδιά δωρεάν).  
Σημ 1: Η ξενάγηση αυτή θα επαναληφθεί Σάββατο ή Κυριακή στο άμεσο μέλλον.  
Σημ 2: Η Γραμματεία Πολιτισμού του ΣΥΕΤΕ καταβάλλει προσπάθειες για ένταξη των μελών της 
       σε ειδικές ομάδες με μειωμένες τιμές σε μουσεία και αρχ. χώρους. 
 



 
 
 
 
3. Στις Λιμνοθάλασσες  του Αμβρακικού και στα Μνημεία του Δεσποτάτου της Ηπείρου. 
  Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 27- 28-29-30 Οκτωβρίου.  
Μια περιπλάνηση στους βιότοπους του Αμβρακικού, της Άρτας και της Φιλιππιάδας. 
Με το αυτοκίνητο, τα πόδια αλλά και με ειδικό σκάφος θα γνωρίσουμε και θα ξεναγηθούμε σε 
ξεχωριστές περιοχές όπως το παραποτάμιο  δάσος του Λούρου, την πανέμορφη ορεινή λίμνη 
Ζηρού, τΙς μεγάλες λιμνοθάλασσες Λογαρού, Τσουκαλιό και Κόπραινα, τις εκτεταμένες φυσικές 
λουρονησίδες, όπως αυτή της Κορωνησίας και το μεγαλύτερο καλαμιώνα της Ευρώπης, τη Ροδιά.  
Σημαντικότατα οικοσυστήματα με πλούσια ποικιλία πουλιών, όπως αργυροπελεκάνοΙ, ερωδιοί, 
κορμοράνοι, ασημόγλαροι, χαλκόκοτες, χουλιαρομύτες, βασιλαετοί και άλλα πολλά. 
 
Η αρχαία Αμβρακία και η ρωμαϊκή Νικόπολη, αλλά κυρίως τα πάμπολλα βυζαντινά μνημεία όπως 
τα κάστρα των Ρωγών, της Άρτας και του Καστριού στο Ριζοβούνι, μοναστήρια και εκκλησιές 
όπως η Παρηγορήτισσα , η Αγία Θεοδώρα, η Βλαχέρνα, η μονή Καστρίου και η μονή Ροδιάς, 
αλλά και ξακουστά γεφύρια όπως το θρυλικό μεταβυζαντινό γεφύρι της Άρτας, αναδεικνύουν  την 
ιστορική ταυτότητα της ξεχωριστής αυτής περιοχής που έχει γράψει μια από τις πιο λαμπρές 
σελίδες για την τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό, γνωστή ως εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου. 
 
Αναχώρηση την Πέμπτη 27/10 και ώρα 8 το πρωί από το Πεδίο του Άρεως  (άγαλμα Κων/νου) 
Οι τρεις διανυκτερεύσεις θα γίνουν στις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ στη Λούτσα Πρεβέζης. 
Απαραίτητα: Καλή φυσική κατάσταση, όρεξη για περιπέτεια και παπούτσια για περπάτημα, 
σακίδιο, αδιάβροχο, σεντόνια, πετσέτες και υπνόσακους ή κουβέρτες  (κρεβάτια υπάρχουν). 
Η τιμή   48  € (παιδιά  35 €). 
Τα έξοδα για το σκάφος στο Βάλτο της Ροδιάς καλύπτονται ατομικά.  

 
 
 
 Το πολιτιστικό τμήμα του ΣΥΕΤΕ στηρίζει την κίνηση της WWF Ελλάς για την 
προστασία της φύσης και της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη χρήση των τοξικών 
ουσιών. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της οργάνωσης (www.wwf.gr/detox) και  υπογράψτε 
την έκκληση  του wwf προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27 
 
 
 
 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ 
 


