
 
 
 
 

  
 

 
 

Καλοκαίρι 2012 
Στα μικρά νησιά  του Παγασητικού  (θαλασσινή και πεζοπορική για αρχαρίους). 
Πεμ-Παρ–Σαβ -Κυριακή. 24-25-26 και 27 Μαΐου.   

 Πέμπτη: Αναχώρηση στις 7:30 π.μ.  από την πλ. Καραϊσκάκη  με ενδιάμεσες στάσεις για το Χόρτο Πηλίου (50 χλμ 
από το Βόλο).  Άφιξη στο ξενοδοχείο Λήδα, μπάνιο, και αναχώρηση με το πούλμαν για το γραφικό Τρίκερι.  
Το ηλιοβασίλεμα θα μας βρει να κατεβαίνουμε το λιθόστρωτο για το ψαροχώρι - καρνάγιο της Αγίας Κυριακής (πεζ. 40 λ.). 

Παρασκευή: Αναχώρηση με το πούλμαν για την Αργαλαστή. Πεζοπορία μίας ώρας για το  Λεφόκαστρο, μπάνιο, 
ελαφρύ γεύμα  και πεζοπορία μίας ώρας μέχρι την Άφυσσο. Επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο για μπάνιο και φαγητό. 
Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο υπέροχο λιθόστρωτο από το Λαύκο στη Μηλίνα, με θέα το ηλιοβασίλεμα του Παγασητικού.  

Σάββατο: Αναχώρηση στις 10:00 π.μ. από τη Μηλίνα με σκάφος για τα νησάκια του Αλατά και της Πρασούδας με τα 
μεταβυζαντινά μνημεία των Αγ. Τεσσαράκοντα και της Ζωοδόχου Πηγής, την πανέμορφη παραλία της Τζάστενης και τα 
Πυθονήσια. Βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του Παγασητικού.  Φαγητό στο μικρό παραθαλάσσιο οικισμό του Αηγιάννη,  βόλτα 
στο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και αργά το απόγευμα επιστροφή με το σκάφος στη Μηλίνα. 

Κυριακή: Με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Μικρής  Πάου και θα περπατήσουμε  το 
παραλιακό μονοπάτι. Βουτιές στους καταπράσινους ορμίσκους  μέχρι το ξενοδοχείο. Φαγητό στη Νέα Αγχίαλο και αναχώρηση 
στις 4:00 μ.μ. για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά, σακίδιο, ψάθα, και 2 μαγιό για πολλά μπάνια. 
Η τιμή των  135 € κατ άτομο (142€ για μη μέλη)  περιλαμβάνει το πούλμαν και 3 διανυκτερεύσεις με  πρωινό σε 2κλινα. 
Οι αντίστοιχες τιμές σε 3κλινα είναι 115€ (μη μέλη 123 €). 
Τα έξοδα της ημερήσιας κρουαζιέρας είναι ατομικά. 
 
Μικρές διακοπές στην Ανάφη (πεζοπορική) 
Σαβ-Κυρ-∆ευτ-Τρ-Τετ-Πέμπτη 2-3-4-5-6 και 7 Ιουνίου. 
Μια ολιγοήμερη παραμονή στο πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί με μπάνια στις υπέροχες παραλίες του, παραθαλάσσιες 
πεζοπορίες και αναβάσεις στο μεσαιωνικό καστέλι και στον ξακουστό βράχο της Καλαμιώτισσας αλλά και γλέντια στις 
ταβέρνες της γραφικής Χώρας. 
Το βράδυ του Αγίου Πνεύματος όσοι το επιθυμούν θα διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι που βρίσκεται στην κορυφή του βράχου 
της Καλαμιώτισσας  (υψ. 461 μ.) και θα απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα αλλά και την πανσέληνο (εδώ τα λόγια είναι περιττά). 
Απαραίτητος ο υπνόσακος και υπόστρωμα. 
Η αναχώρηση θα γίνει από τον  Πειραιά το Σάββατο 2 Ιουνίου και ώρα 7:15 π.μ. για τη Σαντορίνη. Θα παραμείνουμε για 3 
ώρες στα Φηρά και στις 7:00 μ.μ. θα αναχωρήσουμε με τοπικό πλοίο για την Ανάφη. Άφιξη στο νησί στις 8:30 μ.μ. 
Η επιστροφή θα γίνει την Πέμπτη 7 Ιουνίου (αναχώρηση στις 9:30 μ.μ. από την Ανάφη και άφιξη στον Πειραιά στις 7 το πρωί 
της Παρασκευής.   
Η τιμή των 185 € περιλαμβάνει το πλοίο για τη Σαντορίνη, το πούλμαν Αθηνιό-Φηρά-Αθηνιό, το τοπικό πλοίο για την Ανάφη, 
5 διανυκτερεύσεις στη Χώρα και το πλοίο Ανάφη-Πειραιάς σε 4κλινες καμπίνες. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας – ψάθα – μαγιό – σακίδιο. 
 
∆ιακοπές στην Ηρακλειά και ολοήμερες κρουαζιέρες στη Σχοινούσα και στο Κάτω Κουφονήσι (πεζοπορική) 
Από Κυριακή 26 Αυγούστου μέχρι  Σάββατο  1 Σεπτεμβρίου. 
Αναχώρηση από τον Πειραιά  την Κυριακή στις 5:30 μ.μ. και άφιξη στην Ηρακλειά στις 12:30 π.μ.  
Τα μπάνια στις όμορφες παραλίες, οι πεζοπορίες (4 των 2 ωρών και 1 των 6 ωρών) τα πικ νικ, τα ηλιοβασιλέματα και οι 
βαρκάδες στα υπέροχα νερά των Μικρών Κυκλάδων θα μας αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις από  τη σμαραγδένια αυτή 
γωνιά του Αιγαίου. 
 Την Τετάρτη 29 Αυγούστου θα μας δοθεί η ευκαιρία να  βρεθούμε στο σπήλαιο – εκκλησιά του Αγίου Ιωάννη και να βιώσουμε 
την ξεχωριστή εμπειρία της πιο ιδιαίτερης θρησκευτικής λειτουργίας.  
Αναχώρηση από την Ηρακλειά το Σάββατο στις 8 το πρωί και άφιξη στον Πειραιά στις 3 μετά το μεσημέρι. 
Η τιμή των 188€ περιλαμβάνει τα εισιτήρια των πλοίων και 6 βραδιές στο νησί σε δωμάτια με θέα τη θάλασσα. Για τα δωμάτια 
με θέα τον κήπο η τιμή είναι 175 €.  Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας – ψάθα – μαγιό – σακίδιο. 
 
 



 
 
 
Γαύδος (πεζοπορική) 
Την 3η  εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.  
Τρεις ημέρες γεμάτες μπάνια, περπάτημα αλλά και περισυλλογή στο παραδεισένιο νησί του Λυβικού Πελάγους. 
Το πρόγραμμα θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους. 
 
Στο Ηραίον με Πανσέληνο (βραδιά ρεμπέτικου) 
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου. 
Αναχώρηση στη 1:00 μ.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη για Λουτράκι – Λίμνη Βουλιαγμένης.  
Βόλτα 30 λ. μέχρι τον ∆ίαυλο, επίσκεψη στον  αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου, μπάνιο και ηλιοβασίλεμα στο φάρο Μελαγκάβι. 
Επιστροφή στη Λίμνη, κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι, φαγητό τραγούδι και χορός στο παραλιακό ταβερνάκι και επιστροφή 
στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η τιμή των 8€ περιλαμβάνει το πούλμαν.  
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.     
 
Πρέσπες (4ήμερη πεζοπορική) 
Την 1η  εβδομάδα του Οκτωβρίου. 
Αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους.  
 
 
 

Στις 10 Μαΐου του 2000 μία ομάδα 50 συναδέλφων εγκαινίασε την πρώτη εκδήλωση των «Πολιτιστικών ∆ιαδρομών 
του ΣΥΕΤΕ» στο χώρο της Ολυμπίας. Πάνε 12 χρόνια από τότε. Οι ομάδες γίνανε παρέες, οι παρέες συντροφιές και οι 
συντροφιές γέννησαν φιλίες απ΄αυτές που αντέχουν στο χρόνο. 
  Στις 322 εκδηλώσεις των χρόνων αυτών, ξεναγηθήκαμε σε χώρους τέχνης και ιστορικής μνήμης, απολαύσαμε την 
πανέμορφη ελληνική φύση, είδαμε φάρους να λάμπουν στο τελευταίο φως του δειλινού, διαβήκαμε με σεβασμό τόπους ιερούς 
και ανεβήκαμε σε κάστρα τυλιγμένα στους αλλεπάλληλους  χιτώνες της ιστορίας τους. 
       Κι ήταν αυτός ένας κύκλος που έκλεισε και μέσα σ’ αυτόν ένας άλλος θα ανοίξει, γιατί  όσο υπάρχουν άνθρωποι που 
αναζητούν, αφουγκράζονται και ονειρεύονται, το ταξίδι για πάντα θα συνεχίζεται….. 

 
 
 
 
 
 
 
►Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349929 (19929) Κ. Ζαρόκωστας και 210-3349927 (19927) 
 Β. Βελέντζα.  Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr, Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27. 
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