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1. Κοπή της βασιλόπιτας του Πολιτιστικού τμήματος…. 
 με μικρό περίπατο στο δάσος της Καισαριανής και ξενάγηση στο ιστορικό  μοναστήρι. 
 Κυριακή 16 Ιανουαρίου. 
 Στο θαυμάσιο χώρο του αισθητικού δάσους του Υμηττού και κοντά στο σπουδαίο 
 βυζαντινό ιερό μνημείο της Καισαριανής, διαλέξαμε να  κόψουμε τη  βασιλόπιτα 
 του 2005.  
 
 Η αναχώρηση του πούλμαν θα γίνει στις 10:00 π.μ  από τη πλατεία Κλαυθμώνος 
 (Σταδίου και Κοραή). 
 Για όσους έρθουν με δικά τους μεταφορικά μέσα, τόπος συνάντησης είναι η  είσοδος 
 του μοναστηριού  στις 10:30 π.μ 

 
 Η κοπή της πίτας θα γίνει στον λόφο των Ταξιαρχών, στο  φραγκομονάστηρο του 
 Αγίου Μάρκου (πεζ. 10 λ.) Στη συνέχεια θα  περπατήσουμε προς την Ανάληψη 
 και το μικρό μνημείο της Καίτης  Αργυροπούλου, ιδρύτριας της Φιλοδασικής 
 Ένωσης Αθηνών και  δημιουργού του θαυμάσιου αισθητικού δάσους της  Καισαριανής 
 (πεζ 10 λ.) 
 Μετά θα κατηφορίσουμε προς το χώρο της μονής όπου και θα ξεναγηθούμε  από 
 την κ.Αρτ.Σκουμπουρδή.  
 -Το πούλμαν του Συλλόγου θα επιστρέψει στην πλ. Κλαυθμώνος γύρω  στις  2:30 μ.μ. 
 
 Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του Συλλόγου  3210661-2  και  19594.  
 
          Μαραθώνας – Ραμνούς – Λίμνη Μαραθώνα. 

    Αθηναίος 
οπλίτης  

Σάββατο 22 Ιανουαρίου. 
 Αναχώρηση στις 8:00 π.μ από το Πεδίο του 
Άρεως (άγαλμα Κων/νου) 
 Θα επισκεφθούμε τον Τύμβο των Αθηναίων  το  
πρωτοελλαδικό νεκροταφείο      και  το 
 αρχ.μουσείο στην περιοχή του Βρανά. 
 Στη συνέχεια θα μεταβούμε με το πούλμαν στη 
περιοχή του αρχαίου δήμου   του  Ραμνούντος 
και θα επισκεφθούμε το ιερό το αφιερωμένο στη 
Νέμεση  (5ου αι π.Χ). 
 Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από την κα Άρτ. 
Σκουμπουρδή. 
 Μετά το φαγητό θα κάνουμε μια στάση για 
καφέ στην τεχνητή λίμνη του  Μαραθώνα   και 
γύρω στις 7:00 μ.μ θα επιστρέψουμε  στην Αθήνα. 

 Τιμή 8 €  (παιδιά  5 €). 



    

 
 
 
       Ο Φάρος της Αίγινας 

 
 
3. Αίγινα (πεζοπορική) 
  Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή  28-29-30 Ιανουαρίου. 
 Μια γνωριμία με τη γνωστή – άγνωστη αυτή γειτόνισσα του   Σαρωνικού, με οδηγό, 
 τα κείμενά των  Ν.Καζαντζάκη,  Φ.Κόντογλου, Δ.Πικιώνη, Μ.Αργυράκη,  Ρ.Κοψίδη. 
 Θα επισκεφτούμε τους αρχαίους ναούς της Αφαίας Αθήνάς, του Ελλανίου Διός  και του 
 Απόλλωνα, τα μοναστήρια της Χρυσολεόντισσας και της Αγ.Τριάδας 
 (Αγ.Νεκταρίου), την « Όμορφη  Εκκλησιά» με τις καταπληκτικές τοιχογραφίες του 
 9ου αιώνα και την  ερειπωμένη μεσαιωνική Παλιαχώρα.    
 Θα βαδίσουμε στα λιθόστρωτα και στα μονοπάτια στην ενδοχώρα του  νησιού 
 (Παλιαχώρα- Χρυσολεόντισσα- Αγ.Λεόντιο- Παχιά Ράχη) σε    μια  πορεία 5 
 περίπου ωρών με πολλές στάσεις και θα γνωρίσουμε τους  ορεινούς οικισμούς,  την 
 γραφική Πέρδικα και φυσικά την πόλη της  Αίγινας με σύντομες αναφορές στα 
 έργα της Καποδιστριακής  περιόδου.  
 Η Ξενάγηση στον σπίτι – ατελιέ του μεγάλου Έλληνα γλύπτη  Χρήστου  Καπράλου, 
 από τη γυναίκα του  κ.Σούλη Καπράλου, θα συμπληρώσει  την  σύντομη επίσκεψή 
 μας στο όμορφο αυτό νησί. 
  
 Αναχώρηση την Παρασκευή 29/1 και ώρα 6:30 μ.μ από τον  Πειραιά.  
 Επιστροφή από την Αίγινα τη Κυριακή 30/1 και ώρα 7:30 μ.μ 
 Η τιμή των  70  €  (παιδιά 55 €)   περιλαμβάνει τα εισιτήρια του πλοίου, 2 
 διανυκτερεύσεις με  πρωινό στο ξενοδοχείο ΔΑΝΑΗ και τις  μετακινήσεις με το 
 πούλμαν στο νησί.   
 Επιτύμβια στήλη                     
 



                                   

 
 
     Ο Άγιος Νικόλαος, στο λιμάνι.   (Έργο Μίνωος Αργυράκης) 
  

 Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
 Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594    
           Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. 
 Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27 
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