
 
 
 
 
 
 
 

 
       
Απρίλης 2013 
 
Για να καλωσορίσουμε τον ερχομό της Άνοιξης και να αποχαιρετίσουμε τις τελευταίες ημέρες του 
χειμώνα, οι Πολιτιστικές Περιπλανήσεις θα ξεκινήσουν από την πανέμορφη Μεσσήνη. 
 
ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ (μία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιηγητική εκδρομή) 
Παρ-Σαβ- Κυριακή 12-13 και 14 Απριλίου 2013. 
Αναχώρηση την Παρασκευή στις 6:30 μ.μ. από πλ. Κοραή  και άφιξη στο ξενοδοχείο μας. 
Η Αρχαία Μεσσήνη είναι μία από τις πιο σημαντικές σε μέγεθος, μορφή και διατήρηση, πόλεις της 
αρχαιότητας, που έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Δεν διαθέτει μόνο ιερά και δημόσια 
οικοδομήματα,  αλλά και οχυρώσεις επιβλητικές, κατοικίες και ταφικά μνημεία. 
Διαθέτει, εκτός των άλλων, το σπάνιο προνόμιο να μην έχει καταστραφεί ή καλυφθεί από 
νεότερους οικισμούς και να βρίσκεται  σε ένα κατ’ εξοχήν μεσογειακό αλώβητο φυσικό περιβάλλον. 
Το φυσικό αυτό περιβάλλον συνδυάζει την ορεινή μεγαλοπρέπεια των Δελφών  και τη χαμηλή 
παραποτάμια γαλήνη της Ολυμπίας,  με τον δεσπόζοντα γυμνό ασβεστολιθικό όγκο της Ιθώμης, 
όπου βρίσκεται η Ακρόπολη, με την  εύφορη κοιλάδα γύρω από τη αρχαία πόλη. 
 
Σάββατο: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ιθώμης όπου θα 
γίνει  τρίωρη ξενάγηση από την καθηγητή της κλασικής αρχαιολογίας και υπεύθυνο 
ανασκαφών στην αρχαία Μεσσήνη κ. Πέτρο Θέμελη. 
Κατά την διαδρομή προς την αρχαία Ιθώμη θα επισκεφτούμε το μοναστήρι Βουλκάνο.  
Το παλιό μοναστήρι  Βουλκάνο ή Βουρκάνο, είναι χτισμένο πραγματικά στην κορυφή της Ιθώμης 
(802 μ.) πάνω σε πελώριο φυσικό βράχο. Το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς τον 
16ο αιώνα, όχι μόνο επειδή το ανέβασμα ήταν απότομο και δύσκολο, αλλά και επειδή η θέση του 
ήταν τέτοια που το χτύπαγε ο άνεμος, το κρύο, αλλά και ο ήλιος. Σιγά σιγά έχτισαν λίγο 
χαμηλότερα την νεώτερη μονή  Βουλκάνο την οποία και θα επισκεφθούμε. 
 
Κυριακή: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας, βόλτα 
και φαγητό στην πόλη,  και το απογευματάκι επιστροφή στην Αθήνα.  
 
Η τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο είναι 140€  σε δίκλινο 110€ και περιλαμβάνει το πούλμαν,  
2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο OSTRIA  παραλία Καλαμάτας, ένα γεύμα στην Ιθώμη 
και την είσοδο στα Μουσεία. 

Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες 
 
►Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349908 (19908) Γ. Δαμίγος  και 210-
3349927 (19927) Β. Βελέντζα.  Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr , αριθμός λογαριασμού 
040-480005-27. 

 
Για το ΣΥΕΤΕ 
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