
Δύο μέρες στο βουνό



Την εκδρομή την διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών (ΕΟΣ Αχαρνών).

Οι μικρότεροι από 7  χρονών μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με τη συνοδεία των γονιών τους.

Όχι, δεν μπορεί να πάει στην εκδρομή όποιος είναι μεγαλύτερος από 18 εκτός και αν είναι συνοδός.

Η εκδρομή στον Παρνασσό θα γίνει στις 15 και 16 Φεβρουαρίου του 2003 και η μεταφορά μέχρι εκεί 
θα γίνει με πούλμαν. 

Η τελευταία μέρα για  να δηλώσει κάποιος συμμετοχή είναι η 31η  Ιανουαρίου  2003.

Ο κύριος Σα(υ)μούλης είναι ο υπεύθυνος προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συμμετέχοντας στην εκδρομή θα εξασκηθούμε στη χιονοδρομία, θα 
γνωρίσουμε φίλους, θα ανακαλύψουμε την ομορφιά της ελληνικής φύσης, θα μάθουμε να 
προσανατολιζόμαστε, θα διασκεδάσουμε με θεατρικό παιχνίδι και, το κυριότερο, θα χορτάσουμε 
καθαρό αέρα και θα περάσουμε ξένοιαστες ώρες.



θα συναντήσεις

θα βρεις

θα δεις

θα σε οδηγήσει θα περάσεις

θα ανηφορίσεις Θα καθίσεις

Θα χαλαρώσεις

θα χαρείς Θα αντικρίσεις θα αγναντέψεις

θα επισκεφθείς

θα πάρεις θα γνωρίσεις

θα κοιτάξεις

περνάει



Πηγαίνοντας στα Ζαγοροχώρια θα συναντήσεις ένα σύνολο 46 χωριών στην ορεινή περιοχή της 
Πίνδου. Στο Ζαγόρι δε θα βρεις άσχημο χωριό. Στα απλά αγροτικά κτίσματα και στις εκκλησίες οι 
λαξευμένες πέτρες διατηρούν κάτι από τη μεγάλη τέχνη των παλιών μαστόρων.  

Καλοδιατηρημένα χωριά θα δεις πολλά. Το Πάπιγκο (Μικρό και Μεγάλο), το Μονοδένδρι, το 
Δίλοφο, το Καπέσοβο, το Τσεπέλοβο και πολλά άλλα ακόμα. 

Ο δρόμος που θα σε οδηγήσει ως το Πάπιγκο περνάει από την κεντρική αρτηρία για Κόνιτσα. 
Στη συνέχεια  θα περάσεις από την Αρίστη και  θα ανηφορίσεις προς τους δύο οικισμούς, το Μικρό 
και το Μεγάλο Πάπιγκο.  Θα καθίσεις στην πλατεία του μικρού χωριού και  θα κοιτάξεις τη θέα στις 
πλαγιές. Θα χαλαρώσεις στα καφενεδάκια και τις ταβέρνες του χωριού, κυρίως όμως θα χαρείς τη 
φύση.  Θα αντικρίσεις τα λαμπερά νερά του Βοϊδομάτη, τις κορυφές της Αστράκας, θα αγναντέψεις
τη θέα προς το φαράγγι του Βίκου, θα επισκεφθείς τις κολυμπήθρες (φυσικές πισίνες στο δρόμο από 
Μεγάλο προς Μικρό Πάπιγκο) και, αν είσαι έτοιμος για πεζοπορία, θα πάρεις τη μεγάλη ανηφόρα της 
Τύμφης και  θα γνωρίσεις τη Δρακόλιμνη.





ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Δυο μέρες στη θάλασσα

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 43ου Δημοτικού  σχολείου Σπάρτης σας καλεί στη διήμερη εκδρομή 
που διοργανώνει στο Αίγιο στις 10 και 11 Ιουνίου. Η μεταφορά μας θα γίνει με πούλμαν.  Στην  εκδρομή  μπορούν  
να  λάβουν  μέρος  μόνο οι  μαθητές των δύο μεγάλων τάξεων με τους κηδεμόνες τους. 

Ένα διήμερο στη θάλασσα με δραστηριότητες είναι ο στόχος μας.  Θα κολυμπήσουμε, θα εξασκηθούμε στα 
θαλάσσια σπορ, θα γνωρίσουμε φίλους, θα ανακαλύψουμε την ομορφιά της ελληνικής θάλασσας, θα παίξουμε, θα 
διασκεδάσουμε και θα περάσουμε ξένοιαστες ώρες. 

Καλό είναι να έχετε μαζί σας το σακίδιό σας, καπελάκι, μαγιό, πετσέτες, γυαλιά ηλίου, ψάθα, αντηλιακό, νερό, και 
το κυριότερο καλή διάθεση.

Το κόστος συμμετοχής είναι για την μετακίνηση 30 € κατ’ άτομο, ενώ η τιμή του δωματίου (σε 4 αστέρων 
ξενοδοχείο με πρωινό) είναι 60 € κατ’ άτομο.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλούμε να το δηλώσετε άμεσα ως τις 29 Μαΐου , ώστε να γίνει έγκαιρη 
κράτηση δωματίων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολές επικοινωνήστε με τον   
κ. Μ.  Κηδεμονάκο τηλ.: 27310 81881

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας

Κηδεμονάκος Μιχάλης            Γονεαδάκου Ειρήνη 





Η εκδρομή στον Παρνασσό
Μια εκδρομή σε βουνό είναι πάντοτε όμορφη. Έτσι όταν ο Ελληνικός Ορειβατικός  Σύλλογος 

διοργάνωσε μια επίσκεψη στον Παρνασσό δε χάσαμε την ευκαιρία να λάβουμε μέρος.
Ξεκινήσαμε ένα κρύο χειμωνιάτικο πρωινό του Φεβρουαρίου έχοντας μαζί μας τα απαραίτητα και φυσικά 

αστείρευτη διάθεση. Η διαδρομή ήταν φανταστική. Το πράσινο εναλλασσόταν με το άσπρο του χιονιού.
Έπειτα από ολιγόωρο ταξίδι φτάσαμε στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού.  Αμέσως άρχισε  η 

περιήγηση  στις χιονισμένες πλαγιές. Πλήθος κόσμου έκανε σκι, έπαιζε χιονοπόλεμο και απολάμβανε τη φύση. 
Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. 

Σύντομα όλοι εφοδιαστήκαμε με χιονοπέδιλα ή με έλκηθρα και με την βοήθεια  έμπειρων εκπαιδευτών 
αρχίσαμε τα χιονοπαίχνιδα. Βρεθήκαμε αμέτρητες φορές πεσμένοι στο χιόνι . Αυτό δεν μας απογοήτευσε. Το 
αντίθετο μα έδωσε αφάνταστη χαρά. Το βράδυ μας βρήκε κουρασμένους, μας και ευχαριστημένους. Ο  ύπνος 
σε ένα υπέροχο ξενώνα μας έδωσε δυνάμεις για την επόμενη μέρα.  

Η ανατολή του ήλιου, την επόμενη μέρα, μας βρήκε ξύπνιους και έτοιμους για τα χιονοπαίχνίδα. Η χαρά 
και το γέλιο κυριαρχούσαν και πάλι.  Ξαφνικά μπροστά μας βρέθηκε ένα ελάφι. Ήταν τραυματισμένο. Ειδικοί 
διασώστες κατάφεραν να το πιάσουν και να το περιποιηθούν. Ο χρόνος όμως πέρασε γρήγορα και ήρθε η ώρα 
της επιστροφής. Αναζωογονημένοι, πήραμε το δρόμο της επιστροφής και μαζί τις ωραιότερες αναμνήσεις.

Το διήμερο αυτό ανακαλύψαμε τις ομορφιές της ελληνικής  φύσης, διασκεδάσαμε, χορτάσαμε καθαρό 
αέρα και, το κυριότερο, γνωρίσαμε καινούριους φίλους. 

Η εκδρομή στον Παρνασσό θα μας μείνει αξέχαστη.



Δελφοί, ο ομφαλός της Γης
Στις υπώρειες του Παρνασσού, βρίσκονται οι Δελφοί, το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ συναντήθηκαν οι δύο αετοί που εξαπέστειλε ο Δίας για να βρει το κέντρο του 
κόσμου, γι' αυτό και ταυτίστηκαν με τον ομφαλό της Γης.

Η ανάπτυξη του μαντείου άρχισε τον 8ο αι. π.Χ..  Στους κατοπινούς αιώνες καταστράφηκαν επανειλημμένα.  Το 
ιερό άρχισε να παρακμάζει με την επικράτηση της νέας θρησκείας και έκλεισε οριστικά στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. 

O αρχαιολογικός χώρος αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές της Γαλλικής Aρχ. Σχολής στα τέλη του 19ου αι.
Τα σημαντικότερα μνημεία του είναι τα ακόλουθα: O ναός του Απόλλωνα, ο Θησαυρός των Αθηναίων, η στοά 
των Αθηναίων, το θέατρο, το στάδιο, το γυμνάσιο, η Kασταλία πηγή.

Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών πρέπει να συνοδευτεί από μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, που περιλαμβάνει γλυπτά, αγάλματα και έργα όπως το άγαλμα του Hνιόχου, τους  Διόσκουρους , 
το άγαλμα του Aντίνοου.

Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών βρίσκεται η ομώνυμη κωμόπολη, που διαθέτει αξιόλογη τουριστική 
υποδομή.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μουσείο Δελφικών Εορτών, που στεγάζεται στο σπίτι του 
ποιητή Άγγελου Σικελιανού .

www.diakopes.gr



Μονοήμερη εκδρομή στον ομφαλό της Γης
Αναχώρηση με πούλμαν στις 08.00 το πρωί από το χώρο του σχολείου για τους Δελφούς. Περνώντας από την 

πεδιάδα της Βοιωτίας, τη γενέτειρα του Οιδίποδα, Θήβα και τη Λειβαδιά, όπου θα κάνουμε μια παράκαμψη για 
να επισκεφθούμε τον Όσιο Λουκά. Το περίφημο αυτό θρησκευτικό, βυζαντινό μνημείο με το σύμπλεγμα των 
εκκλησιών και των μετοχίων, με τις κατακόμβες, τα λείψανα των αγίων και το πλούσιο σκευοφυλάκιο, θα μας 
φιλοξενήσει για να ξεμουδιάσουμε.

Στη συνέχεια θα περάσουμε από την περίφημη Κασταλία Πηγή και στη έπειτα  θα επισκεφθούμε τον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, με την συγκλονιστική θέα, που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «Ομφαλό» της 
γης. Η ξενάγηση μας στο ναό του Απόλλωνα, το ιερό από όπου η Πυθία έδινε τους χρησμούς της, τους 
θησαυρούς των πόλεων, το στάδιο, θα ξαναζωντανέψουν μπροστά μας την αίγλη του αρχαίου μαντείου.

Στο Μουσείο, μεταξύ άλλων, θα δούμε μερικά από τα πιο γνωστά ευρήματα όπως το χάλκινο άγαλμα του 
Ηνίοχου, τη Σφίγγα των Ναξίων και το άγαλμα του Αντίνοου.

Θα ακολουθήσει γεύμα στους Δελφούς. Μετά από μια σύντομη διαδρομή η Αράχωβα, η γραφική ορεινή 
κωμόπολη χτισμένη στις πλαγιές του Παρνασσού, μας περιμένει για μια βόλτα στα δρομάκια της. Είναι γνωστή 
για τα χειροποίητα μάλλινα χαλιά και κουρελούδες, για το κρασί και τα τυριά της. Κοσμοπολίτικο χειμερινό 
θέρετρο στις μέρες μας. 

Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα, νωρίς το βράδυ.



Μονοήμερη εκδρομή στον ομφαλό της Γης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Μονοήμερη εκδρομή στον ομφαλό της Γης
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας σας καλεί στη μονοήμερη εκδρομή που διοργανώνει στους  Δελφους στις 10 Ιουνίου. Η 

μεταφορά μας θα γίνει με πούλμαν.  Στην  εκδρομή  μπορούν  να  λάβουν  μέρος  μόνο οι  μαθητές των δύο μεγάλων τάξεων με τους κηδεμόνες τους. 
Το κόστος συμμετοχής είναι 50 € κατ’ άτομο.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλούμε να το δηλώσετε άμεσα ως τις 29 Μαΐου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Μ.  Κηδεμονάκο τηλ.: 27310 81881

ή) Οικονομικά θέματα: (Κόστος – Συμμετοχή) 
Τιμή κατ’ άτομο:  50 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν 
κλιματιζόμενο
• Ξενάγηση από ξεναγό 
• Γεύμα σε εστιατόριο των Δελφών
•Είσοδος στο μουσείο 
•Είσοδος στον Αρχαιολογικό χώρο 

Δεν περιλαμβάνονται:
• Προσωπικά έξοδα εκδρομέων
• Ποτά, αναψυκτικά και εμφιαλωμένα 
νερά,
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα

Η εκδρομή πραγματοποιείται με την ελάχιστη συμμετοχή των 45 ατόμων.



Δελφοί, ο ομφαλός της Γης
Στις υπώρειες του Παρνασσού, βρίσκονται οι Δελφοί, το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ 

συναντήθηκαν οι δύο αετοί που εξαπέστειλε ο Δίας για να βρει το κέντρο του κόσμου, γι' αυτό και ταυτίστηκαν με τον ομφαλό της Γης.
Η ανάπτυξη του μαντείου άρχισε τον 8ο αι. π.Χ..  Στους κατοπινούς αιώνες καταστράφηκαν επανειλημμένα.  Το ιερό άρχισε να παρακμάζει με την 

επικράτηση της νέας θρησκείας και έκλεισε οριστικά στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. 
O αρχαιολογικός χώρος αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές της Γαλλικής Aρχ. Σχολής στα τέλη του 19ου αι.

Τα σημαντικότερα μνημεία του είναι τα ακόλουθα: O ναός του Απόλλωνα, ο Θησαυρός των Αθηναίων, η στοά των Αθηναίων, το θέατρο, το στάδιο, 
το γυμνάσιο, η Kασταλία πηγή.

Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών πρέπει να συνοδευτεί από μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που περιλαμβάνει γλυπτά, 
αγάλματα και έργα όπως το άγαλμα του Hνιόχου, τους  Διόσκουρους , το άγαλμα του Aντίνοου.

Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών βρίσκεται η ομώνυμη κωμόπολη, που διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το Μουσείο Δελφικών Εορτών, που στεγάζεται στο σπίτι του ποιητή Άγγελου Σικελιανού .

www.diakopes.gr

Μονοήμερη εκδρομή στον ομφαλό της Γης
Αναχώρηση με πούλμαν στις 08.00 το πρωί από το χώρο του σχολείου για τους Δελφούς. Περνώντας από την πεδιάδα της Βοιωτίας, τη γενέτειρα του 

Οιδίποδα, Θήβα και τη Λειβαδιά, όπου θα κάνουμε μια παράκαμψη για να επισκεφθούμε τον Όσιο Λουκά. Το περίφημο αυτό θρησκευτικό, βυζαντινό 
μνημείο με το σύμπλεγμα των εκκλησιών και των μετοχίων, με τις κατακόμβες, τα λείψανα των αγίων και το πλούσιο σκευοφυλάκιο, θα μας 
φιλοξενήσει για να ξεμουδιάσουμε.

Στη συνέχεια θα περάσουμε από την περίφημη Κασταλία Πηγή και στη έπειτα  θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, με την 
συγκλονιστική θέα, που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «Ομφαλό» της γης. Η ξενάγηση μας στο ναό του Απόλλωνα, το ιερό από όπου η Πυθία έδινε τους 
χρησμούς της, τους θησαυρούς των πόλεων, το στάδιο, θα ξαναζωντανέψουν μπροστά μας την αίγλη του αρχαίου μαντείου.

Στο Μουσείο, μεταξύ άλλων, θα δούμε μερικά από τα πιο γνωστά ευρήματα όπως το χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου, τη Σφίγγα των Ναξίων και το 
άγαλμα του Αντίνοου.

Θα ακολουθήσει γεύμα στους Δελφούς. Μετά από μια σύντομη διαδρομή η Αράχωβα, η γραφική ορεινή κωμόπολη χτισμένη στις πλαγιές του 
Παρνασσού, μας περιμένει για μια βόλτα στα δρομάκια της. Είναι γνωστή για τα χειροποίητα μάλλινα χαλιά και κουρελούδες, για το κρασί και τα τυριά 
της. Κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο στις μέρες μας. 

Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα, νωρίς το βράδυ.




