ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 24 – 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ – ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
Μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορικής
συνείδησης, όπως είναι η Μονή του Προυσού και το ιστορικό
σχολείο στους Κορυσχάδες, που σήμερα είναι
Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης και βρίσκονται ανάμεσα στα επιβλητικά βουνά,
Βελούχι, Χελιδόνα και Καλιακούδα, θα έχουμε την ευκαιρία να
περιηγηθούμε και ξεναγηθούμε στο διήμερη εξόρμηση μας στις 24
και 25 Νοεμβρίου. Παράλληλα βέβαια θα έχουμε την θα γνωρίσουμε
και τη γοητεία της μοναδικής φύσης της Ευρυτανίας καθώς θα
πεζοπορήσουμε σε δασοσκέπαστα μονοπάτια

ΑΝΑΛYΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
7πμ Αναχώρηση από Βούλα και διαμέσου παραλιακής Ποσειδώνος και
Συγγρού, το πούλμαν θα κατευθυνθεί Ομόνοια
7.30πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια .
1.30μμ Μετά από τις αναγκαίες στάσεις θα φθάσουμε στη Μονή
Προυσού, που στέκει εκεί από τον 12ο αι. μ.Χ. στις άκρες ενός
απόκρημνου βράχου των Ευρυτανικών βουνών (Χελιδόνα και
Καλιακούδα. Η μονή στη θέση της οποίας από την αρχαιότητα
υπήρχε το Μαντείο του Οδυσσέα. Είναι Σταυροπηγιακή και έχει
ενδιαφέρουσα αγιογράφηση. Στη διάρκεια του αγώνα του 1821
λειτούργησε με ευθύνη της Φιλικής Εταιρείας σαν Κέντρο πολιτικής
καθοδήγησης, στρατηγείο και Θεραπευτήριο τραυματιών. Ανάμεσα
στα πολύτιμα κειμήλια που εκτίθενται στο Μουσείο υπάρχει και μέρος
του οπλισμού του Γ. Καραϊσκάκη.

3μμ Μετά την επίσκεψη στη μονή θα φθάσουμε στο Καρπενήσι και θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Κατόπιν θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για βόλτα στο Καρπενήσι
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

9πμ Αναχώρηση για Κορυσχάδες, το ιστορικό χωριό της Ευρυτανίας,
στο δημοτικό σχολείο του οποίου από τις 17 έως τις 24 Μαίου του 1944
πραγματοποιήθηκε η 1η εθνοσυνέλευση του βουνού
10.30πμ Αφού ξεναγηθούμε στο σχολείο, που σήμερα λειτουργεί σα
μουσείο θα αναχωρήσουμε για το Μεγάλο Χωριό
11πμ Θα πραγματοποιήσουμε πεζοπορία 2.30 ωρών στο ελατόφυτο
βουνό Καλιακούδα Όσοι δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν μπορούν
να κάνουν περίπατο στο χωρίο που είναι παραδοσιακό και έχει
ιδιαίτερη ομορφιά ή και να παραμείνουν στη γραφική και όμορφη
πλατεία .
2-4μμ Μεσημεριανό φαγητό σε ταβέρνα του χωριού
4μμ Αναχώρηση για την Αθήνα.

Κόστος συμμετοχής 70 Ευρώ για μέλη και 80 για μη μέλη
Η διαφορά του μονόκλινου είναι 15 ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται
-Μετακινήσεις με πούλμαν
-Διαμονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο LEKANIN www.lecadin.gr
-Ξεναγήσεις
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Νόρα Πολυδούρη
6949138298
9-2 το πρωί και 5-7 το
απόγευμα
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη thn
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου με προκαταβολή 30 Ευρώ ανά
άτομο στο λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78
0171 6040 0066 0413 8920 890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

