
 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2019 
    

Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη 6 Ιανουαρίου6 Ιανουαρίου6 Ιανουαρίου6 Ιανουαρίου    
Γιορτάσαμε τα Θεοφάνια στο πάντα γοητευτικό Ναύπλιο και πραγματοποιήσαμε μια μικρή αλλά όμορφη 

πορεία δίπλα στη θάλασσα μέχρι τον Καραθώνα. 

 

Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα 14 Ιανουαρ14 Ιανουαρ14 Ιανουαρ14 Ιανουαρίουίουίουίου    
Κόψαμε την πίτα στα γραφεία μας και με τα μέλη μας και φίλους γιορτάσαμε τον καινούργιο χρόνο. 

Επίτιμος καλεσμένος ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βασίλης Κατσαντώνης. 

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 27 Ιανουαρίου27 Ιανουαρίου27 Ιανουαρίου27 Ιανουαρίου    
Ημερήσια εκδρομή στους Δελφούς. Επισκεφθήκαμε το εξαιρετικό μουσείο και περπατήσαμε μέχρι το 

Χρισσό. 

 

Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου18 Φεβρουαρίου18 Φεβρουαρίου18 Φεβρουαρίου    
Στα γραφεία του Ομίλου έγινε παρουσίαση από τον Σύλλογο «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και 

την ποιότητα ζωής» με θέμα «Αφιέρωμα στα παλιά καφενεία». 

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 3 Μαρτίου3 Μαρτίου3 Μαρτίου3 Μαρτίου        
Ημερήσια εκδρομή στο Ψάρι Κορινθίας. 

 

Σάββατο Σάββατο Σάββατο Σάββατο 9 έως 9 έως 9 έως 9 έως ΔευτΔευτΔευτΔευτέρα έρα έρα έρα 11 Μαρτίου11 Μαρτίου11 Μαρτίου11 Μαρτίου        
Αποκριές στην Κοζάνη. Διαμονή στο όμορφο Βελβεντό. Όπως πάντα αρκετοί μασκαρεύτηκαν και 

γλεντήσαμε σε κέντρο της περιοχής. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε το έθιμο των φανών 

και επιστρέψαμε με ένα «αγκάθι» στην καρδιά. Την επόμενη φορά! 

 

Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα 18 Μαρτίου18 Μαρτίου18 Μαρτίου18 Μαρτίου        
Βίντεο-προβολή του Τρύφωνα Αναγνωστόπουλου με θέμα «Στιγμιότυπα από τις εκδρομές μας της 

τελευταίας τριετίας (2016-2019)». 

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 24 Μαρτίου24 Μαρτίου24 Μαρτίου24 Μαρτίου        
Ημερήσια εκδρομή στην Αγ. Άννα Βοιωτίας. Ωραίο περπάτημα μέσα στο δάσος απολαμβάνοντας τις 

μυρωδιές και τα χρώματα της πρώιμης άνοιξης. Στην επιστροφή επισκεφθήκαμε τον Όσιο Λουκά και για 

μια ακόμα φορά θαυμάσαμε τα εκπληκτικά ψηφιδωτά του. 

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 31 Μαρτίου31 Μαρτίου31 Μαρτίου31 Μαρτίου        
Ημερήσια εκδρομή στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Άλλο ένα ωραίο περπάτημα στην ανοιξιάτική φύση με 

πολύ δυνατό αέρα που μας ανάγκασε στην επιστροφή να βρούμε καταφύγιο σε ένα συμπαθητικό 

ταβερνάκι. 

 



Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 14 Απριλίου14 Απριλίου14 Απριλίου14 Απριλίου        
Ημερήσια εκδρομή στα Δίδυμα Αργολίδας. Η 

ανάβαση στη μονή Αβγού δεν πραγματοποιήθηκε εξ 

αιτίας λανθασμένης πληροφορίας, αλλά 

αποζημιωθήκαμε με την άκρως ενδιαφέρουσα 

επίσκεψη στα δύο σπήλαια, δολίνες, των Διδύμων, 

δύο τεράστια κυκλικά κοιλώματα σαν ηφαιστειακοί 

κρατήρες που δημιουργήθηκαν από την καθίζηση 

του εδάφους. Κατάφυτα και τα δύο, στο δε 

βραχώδες τοίχωμα του ενός, σαν μικρές φωλιές, δύο 

εκκλησάκια βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. 

Η Άνοιξη σε όλο της το μεγαλείο. Η γη στρωμένη με λουλουδοχαλιά σε όλα τα χρώματα σε ταξίδευε σε 

άλλους ονειρικούς κόσμους. «Μάγεμα η φύση κι’ όνειρο» κατά τον ποιητή. 

Περπατήσαμε και επισκεφτήκαμε το σπήλαιο στο Φράγχθι. Διαφορετικό από άλλα σπήλαια χωρίς 

σταλακτίτες και σταλαγμίτες, με ανοιχτή οροφή λόγω κατακρήμνισης, από την οποία περνά άπλετο φως 

που αποκαλύπτει τους τεράστιους ογκόλιθους από το πεσμένο τμήμα της οροφής. Ένας χώρος με συνεχή 

παρουσία ζωής 250 αιώνων. 

Στην παραλιακή Κοιλάδα ξεκουραστήκαμε και ανακτήσαμε τις δυνάμεις μας σε τοπική ταβέρνα.  

 

Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη 25 έως 25 έως 25 έως 25 έως Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα 29 Απριλίου29 Απριλίου29 Απριλίου29 Απριλίου        
Πάσχα στη Νάξο.  

Ακύμαντο το πέλαγος, εκτυφλωτικός ο ήλιος και το πλοίο να γλιστρά απαλά για να μας φέρει στην όμορφη 

Νάξο. Από μακριά να δεσπόζει η Πορτάρα πάνω σε ένα χαλί καμωμένο από κόκκινα και λευκά 

αγριολούλουδα. 

Μέσα από τα πλακόστρωτα καλντερίμια και τις καμάρες ανηφορίσαμε μέχρι το ενετικό κάστρο και 

επισκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο, όπου κυριαρχούν τα κυκλαδικά ειδώλια, μάρτυρες ενός 

θαυμαστού απώτατου πολιτισμού.   

Ακολουθήσαμε την περιφορά του Επιταφίου της 

μητρόπολης μουρμουρίζοντας το «ω γλυκύ μου έαρ» 

μέχρι του σημείου όπου συναντήθηκαν οι τρεις Επιτάφιοι 

της πόλης όμορφα στολισμένοι λογής λογής ανοιξιάτικα 

λουλούδια. 

Σε μια πλευρά του λιμανιού το αντίγραφο της Σφίγγας, της 

οποίας το πρωτότυπο είδαμε στο μουσείο των Δελφών. 

Πολλά τα χωριά του νησιού, το καθένα με τη δική του 

ομορφιά, και οι άνθρωποι ευγενικοί, γελαστοί σε αντιμε-

τωπίζουν με ζεστασιά και χιούμορ πολλές φορές. 

Στον Δαμαλά επισκεφθήκαμε ένα εντυπωσιακό εργαστήρι κεραμικής με πάμπολλα εκθέματα που σε 

έβαζαν στον πειρασμό να τα αγοράσεις. Προσπαθήσαμε να αντισταθούμε. 

Ακολούθησε η επίσκεψη στη μονή της Παναγίας της Δροσιανής, βυζαντινό κτίσμα του 6ου αι. Στη συνέχεια 

«καταλάβαμε» το Φιλώτι, παραδοσιακό οικισμό στους πρόποδες του όρους Ζας. 

Στο Χαλκί ξεναγηθήκαμε στο αποστακτήριο του κίτρου, του ονομαστού ηδύποτου της Νάξου. Γραφικά 

δρομάκια, ολάνθιστα μπαλκόνια και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική των σπιτιών του με δείγματα 

κλασικισμού. 

Στην Ποταμιά, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, γευθήκαμε τον πασχαλινό οβελία και πλήθος άλλων 

εδεσμάτων παρά τις διαμαρτυρίες του στομάχου μας. 

Την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε τις Μέλανες, όπου, μέσα σε πλούσια βλάστηση κείτεται εδώ και 

πολλούς αιώνες ο ημιτελής τεράστιος κούρος του 6ου π.Χ. αιώνα. 



Άλλη μια μαρτυρία του υψηλού πολιτιστικού επιπέδου του νησιού είναι ο αρχαίος ναός της Δήμητρας του 

530 π.Χ. Πολύ επιτυχημένη η αναστήλωση αναδεικνύει τη μεγαλοπρέπεια και τη λαμπρότητα του 

μαρμάρινου ναού. 

Τελευταία επίσκεψη στην Απείρανθο, το 

μαρμάρινο χωριό. Βόλτα στα σοκάκια και 

αποχαιρετιστήριο γεύμα.  

Γεμάτοι με μυρωδιές, θεάματα και ακούσματα 

πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.  

Η μόνη δυσάρεστη εμπειρία της παραμονής μας 

στο νησί ήταν από το βράδυ της Ανάστασης. Επί 

πολλή ώρα μια ομάδα νεαρών επιδόθηκε μετά 

μανίας στη ρίψη κροτίδων με τόσο ισχυρό ήχο ώστε 

να καλύψουν την αφτιά μας. 

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 12 Μαΐου12 Μαΐου12 Μαΐου12 Μαΐου        
Ημερήσια εκδρομή στο πάντα πανέμορφο φαράγγι του Λούσιου. Λόγω υψηλής θερμοκρασίας η πορεία 

μας ξεκίνησε από τη Μονή Φιλοσόφου με κατάληξη την αρχαία Γόρτυνα. Όσοι δεν περπάτησαν 

επισκέφθηκαν το υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης της Δημητσάνας και μετά κατέληξαν στο Ελληνικό για 

περιπάτους και φαγητό. 

 

Σάββατο Σάββατο Σάββατο Σάββατο 6 6 6 6 έωςέωςέωςέως    Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 7 Ιουλίου7 Ιουλίου7 Ιουλίου7 Ιουλίου        
H κλασική εξόρμηση για το θέατρο της Επιδαύρου. Μείναμε σε ένα όμορφο ξενοδοχείο στο Βιβάρι, κοντά 

στη θάλασσα όπου απολαύσαμε τα μπάνια μας. Το βραδάκι του Σαββάτου ξεκινήσαμε για το θέατρο. 

Ατμόσφαιρα μαγική με τη φωνή του γκιώνη να έρχεται από μακριά. Παρακολουθήσαμε τις «Ικέτιδες» του 

Ευριπίδη, σε συμπαραγωγή με τον θεατρικό οργανισμό Κύπρου και σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού, μία 

σπουδαία τραγωδία για τον πόλεμο, τους νικητές και τους ηττημένους, για το ανθρώπινο σθένος και τον 

σεβασμό στη ζωή και στον θάνατο.  

Την επόμενη ημέρα, μετά το μπάνιο και ένα απολαυστικό γεύμα, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής 

κάνοντας μία στάση στο πάντα όμορφο Ναύπλιο για καφέ και παγωτό. 

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου8 Σεπτεμβρίου8 Σεπτεμβρίου8 Σεπτεμβρίου        
Ξεκινήσαμε τη φθινοπωρινή σεζόν με μία ημερήσια εξόρμηση στη Σαλαμίνα. Στην πόλη της Σαλαμίνας 

επισκεφθήκαμε το μικρό αλλά αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο καθώς και  τη Μονή της Παναγίας της 

Φανερωμένης και ακριβώς απέναντι το σπίτι του Άγγελου Σικελιανού.  

Μια διαδρομή υπέροχη μέσα από πευκόφυτες περιοχές μας οδήγησε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. 

Από εκεί πεζοπορήσαμε μέχρι τα Κανάκια για να βουτήξουμε με λαχτάρα στα καθαρά νερά της θάλασσας 

και να απολαύσουμε ένα γευστικότατο γεύμα με θαλασσινά. Το απόγευμα πήραμε τον δρόμο της 

επιστροφής περνώντας από τα Σελήνια για καφέ και γλυκό. 



    Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη 26 26 26 26 έως Σάββατοέως Σάββατοέως Σάββατοέως Σάββατο    28 Σ28 Σ28 Σ28 Σεπτεμβρίουεπτεμβρίουεπτεμβρίουεπτεμβρίου        
Τριήμερη απόδραση για το άλλο νησί του Σαρωνικού, την Αίγινα. Το ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα 

εξαιρετικό με μια μικρή, σχεδόν ιδιωτική , παραλία όπου σε οδηγούσε ένας κατηφορικός δρόμος ή μια 

σκάλα. Κάναμε την απαραίτητη η επίσκεψη στο Ναό της Αφαίας, για να θαυμάσουμε για άλλη μία φορά 

την αρμονία και το κάλλος του οικοδομήματος σε συνδυασμό με την περιβάλλουσα φύση. Χαζέψαμε τα 

βράδια περπατώντας στην πόλη της Αίγινας που έσφυζε από ζωή και τιμήσαμε 

δεόντως τα τοπικά προϊόντα. 

 Η εξόρμησή μας στην Πέρδικα σημαδεύτηκε από ένα γερό τσιμπούσι, ενώ 

κάποιοι από την ομάδα έπλευσαν με το καραβάκι στη Μονή όπου απόλαυσαν 

το μπάνιο τους. 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 13 Οκτωβρίου13 Οκτωβρίου13 Οκτωβρίου13 Οκτωβρίου        
Επίσκεψη στα σπήλαια Λιμνών με τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς σταλα-

κτιτών και σταλαγμιτών. Άλλο ένα μεγαλείο της φύσης. Από εκεί πεζοπορήσαμε 

μέχρι το Πλανητέρο, όμορφο ακόμα, με τα πλατάνια ζωντανά, και τιμήσαμε 

δεόντως την ψητή πέστροφα.  

 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 27 Οκτωβρίου27 Οκτωβρίου27 Οκτωβρίου27 Οκτωβρίου        
Εκδρομή στην Αγία Άννα, πρώην Κούκουρα. Περπάτημα στην Αρβανίτσα, μέσα 

σε ένα καταπράσινο, ελατόφυτο, ηλιόλουστο περιβάλλον. Βόλτα μέχρι το 

Κυριάκι και επιστροφή στο κλεινόν άστυ. 

 

Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου11 Νοεμβρίου11 Νοεμβρίου11 Νοεμβρίου                
Πραγματοποιήθηκε βίντεο-προβολή με θέμα «Πέντε Αιώνες: από τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα στο West Side 

Story» από τη Ντόρα Λαΐνη και τον Τρύφωνα Αναγνωστόπουλο. 

 

Σάββατο Σάββατο Σάββατο Σάββατο 23 23 23 23 έωςέωςέωςέως    Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 24 Νοεμβρίου24 Νοεμβρίου24 Νοεμβρίου24 Νοεμβρίου        
Διήμερο στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Το ξενοδοχείο, μέσα 

στην αγκαλιά των πανύψηλων ελάτων, μας υποδέχτηκε λαμπρά 

στολισμένο λόγω των επικείμενων χριστουγεννιάτικων εορτών. 

Κάναμε μία φανταστική πορεία μέσα στο ελατοδάσος όπου 

συναντήσαμε μία μεγάλη ποικιλία μανιταριών σε διάφορα 

σχήματα και χρώματα. Η ελαφριά ομίχλη που έπεσε κάποια 

στιγμή μεταμόρφωσε το τοπίο σε ένα μαγικό κόσμο που σε 

καλούσε να ονειρευτείς. Στην επιστροφή κάναμε στάση στην 

Ναύπακτο, όμορφη μέσα στα φθινοπωρινά φύλλα. 

Κυριακή Κυριακή Κυριακή Κυριακή 8 Δεκεμβρίου8 Δεκεμβρίου8 Δεκεμβρίου8 Δεκεμβρίου        
Εκδρομή στην Ορεινή Κορινθία. Επίσκεψη στο μουσείο περιβάλλοντος στη 

Στυμφαλία. Πορεία στο δρυοδάσος Μογγοστού. Βαδίσαμε πάνω σε ένα 

μαλακό στρώμα από τα κίτρινα φύλλα των βελανιδιών. Φτάνοντας στο 

κολωνάκι αντικρίσαμε, πιάτο στα πόδια μας, το ανάγλυφο της περιοχής και 

στην επιστροφή στη βάση μας το γαλανό της θάλασσας. Από το Κεφαλάρι 

όπου συναντήθηκαν οι δύο ομάδες ξεκινήσαμε για την επιστροφή. 

  

Τρίτη Τρίτη Τρίτη Τρίτη 10 10 10 10 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου        
Ο σύγχρονος ζωγράφος Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος παρουσίασε το έργο του και τη φιλοσοφία του. 



 

Σάββατο 23 έως Τρίτη 26 ∆εκεµβρίου 

Χριστούγεννα στον Βόλο. 

Τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, ξεκινήσα-

με  για τη χριστουγεννιάτικη εκδρομή 

μας με προορισμό τον Βόλο. Πριν 

τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, επι-

σκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο 

της πόλης, εξαιρετικά ενδιαφέρον με 

πολλά ευρήματα από τη γύρω περιοχή, 

πλούσια σε προϊστορικούς οικισμούς 

που σηματοδοτούν τη συνεχή κατοί-

κηση του χώρου από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Το απόγευμα επισκεφθήκαμε 

τη συνοικία Παλαιά, του δυτικού 

τομέα της πόλης, περπατήσαμε στα 

δρομάκια της και στο υπόγειο γκαράζ του πολυχώρου "Village" είδαμε υπολείμματα ρωμαϊκών λουτρών. 

Το βράδυ ο Βόλος μεταμορφώνεται σε γαλάζια, ονειρική πολιτεία με τα χιλιάδες μπλε φωτάκια που 

δημιουργούν έναν εξωτικό ουρανό, κάτω από τον οποίο συνεχίσαμε τις βόλτες μας.  

Την παραμονή των Χριστουγέννων 

κάναμε τη διαδρομή Άνω Λεχώνια - 

Μηλιές με το ιστορικό τρενάκι του 

Πηλίου. Θέαμα υπέροχο διασχί-

ζοντας πλαγιές κατάφυτες με ελιές 

και στο βάθος τα ήρεμα νερά του 

Παγασητικού. Από τον σταθμό των 

Μηλιών μια ομάδα περπάτησε έως τη 

Βυζίτσα, άλλο ένα χαρακτηριστικό 

πηλειορίτικο χωριό. 

Το βράδυ ρεβεγιόν σε κέντρο της 

πόλης. Φάγαμε, ήπιαμε και, φυσικά, 

χορέψαμε στους ρυθμούς της ζωντα-

νής μουσικής. 

Τα Χριστούγεννα ξεκινήσαμε για την Πορταριά, απ' όπου περπατήσαμε στο μονοπάτι των Κενταύρων, μια 

απολαυστική διαδρομή που κινείται μέσα στον οικισμό αλλά και στην κατάφυτη ρεματιά του Κάκαβου. Το 

μονοπάτι, στρωμένο με κίτρινα πλατανόφυλλα και, κατά διαστήματα, με μικρούς καταρράκτες, μας 

οδήγησε πάλι στην Πορταριά. Από εκεί επίσκεψη στην Μακρινίτσα και επιστροφή στον Βόλο. Το βράδυ 

παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση που οργάνωσε ο δήμος με τη φιλαρμονική 

του και με νεαρούς, πολύ καλούς τραγουδιστές. 

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων επισκεφθήκαμε ένα ακόμα όμορφο χωριό, τον Άγιο Λαυρέντιο, και 

περπατήσαμε στα καλντερίμια του πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, γεμάτοι εικόνες και ευφορία 

που μας προσφέρει κάθε απόδραση από την καθημερινότητα.        

 

 


