H ΠΟΛΙΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ στις 3-4-5 Ιούνη 2022
Σε Μεσολόγγι – Πλευρώνα – Αιτωλικό – Οινιάδες – Αστακό - Κάλαμο - Τουρλίδα

Το Πρόγραμμα
Παρασκευή 3.6.22 αναχώρηση από Πλ. Κλαθμώνος. 7.30πμ
Αθήνα Μεσολόγγι 3ώρες πέρασμα με καραβάκι Ρίο Αντίρριο
Συναντάμε τον αρχαιολόγο μας Γιώργο Σταμάτη και επισκεπτόμαστε τις ρωμαϊκές θέρμες στον
Άγιο Θωμά, σε απόσταση 2 περίπου χλμ. πριν από την πόλη
του Μεσολογγίου

Στη συνέχεια σταματάμε στο Μεσολόγγι να πιούμε ένα καφέ να ξεμουδιάσουμε.
Μετά κατευθυνόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας πέντε χλμ. βορειοδυτικά του
Μεσολογγίου, που θεωρείται από τους αρχαιότερους τόπους της Αιτωλικής γης. Αναφέρεται, δε,
από τον Όμηρο στις πόλεις που συνέδραμαν τους Μυκηναίους. Τα ερείπια χρονολογούνται από τα
τέλη του 3ου αι. π.Χ.

Στη συνέχεια περνάμε το Αιτωλικό με κατεύθυνση τις αρχαίες Οινιάδες. Οι Οινιάδες ήταν αρχαία πόλη

της Ακαρνανίας, χτισμένη κοντά στις εκβολές του Αχελώου. Μολονότι σήμερα ηπειρωτική, τότε
ήταν μια πόλη με ισχυρά τείχη, θέατρο και 2 λιμάνια. Στο βόρειο λιμάνι βρίσκονται οι νεώσοικοι,
υπόστεγα για τη στέγαση 6 πλοίων τα οποία κατέληγαν σε ράμπες. Πρόκειται για ένα από λίγα και
καλύτερα σωζόμενα του τύπου αυτού σε όλη τη Μεσόγειο.
Απόσταση Μεσολόγγι Οινιάδες 35 λεπτά 29 χλμ.

Κινούμαστε στο μεγάλο δέλτα του Αχελώου και το τοπίο και το ποτάμι είναι πανέμορφα.
Για να το χαρούμε λίγο περισσότερο θα προσπαθήσουμε να μείνουμε να φάμε στην περιοχή είτε στο Διόνι
είτε στην Πεντάλοφο .

Μετά το φαγητό αναχώρηση για την αρχοντική κωμόπολη του Αστακού. Εγκατάσταση και χρόνος
για ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας το STRATOS Hotel στον Αστακό που θα μείνουμε 2 βράδια. Το

απογευμα βόλτα στους όμορφους δρόμους και στην πλατεία με τα θαυμάσια νεοκλασικά σπίτια
και την γραφική προκυμαία για καφεδάκι, γλυκό και φαγητό.
Απόσταση Οινιάδες Αστακός 40 λεπτά 35 χλμ.

Το Σάββατο 4 Ιουνίου είναι αφιερωμένο στα απρόσιτο για τους πολλούς νησάκι του Ιουνίου
τον Κάλαμο. Ήρεμο, καταπράσινο, παραδεισένιο..

Θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας γύρω στις 10 για το Μύτικα απόσταση 30 χλμ. περίπου
μισή ώρα, και με το πλοίο της γραμμής θα φτάσουμε στις 11:20 στην περιοχή Επισκοπή του
μικρού νησιού του Ιονίου.
Εδώ θα κατέβουν από το πλοίο όσοι από εμάς θέλουν να περπατήσουν την βορειοανατολική
πλευρά του νησιού. Η πεζοπορία είναι περίπου 2 ώρες μέσα από πευκοδάσος σε στρωτό δρόμο
και μονοπάτι.
Ακολουθώντας τον δρόμο των εξοδιτών του Μεσολογγίου αλλά και όλων των ξεριζωμένων
αγωνιστών που βρήκαν εδώ καταφύγιο στα χρόνια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, θα
περπατήσουμε μέχρι το Βυζαντινό-Ενετικό-Αγγλοκρατούμενο κάστρο του Καλάμου. Θα
συνεχισουμε θαυμαζοντας τις παραλιες του νησιου, τα αλλα νησια που διαγραφονται στον
οριζοντα, και τις παραλιες της Ακαρνανιας. Το πευκοδασος του Καλαμου ανήκει στα πιο σπάνια
του είδους, και είναι πυκνό, καταπράσινο ενώ φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών.
Aντίστοιχο πευκοδάσος υπάρχει μόνο στις Σποράδες. Αν κάποιοι από εμάς κουραστούν θα

ειδοποιήσουμε το «ταξί» της κοινότητας να μας βοηθήσει. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο λιμάνι
του Καλάμου στο δεύτερο χωριό του νησιού, κι από εκεί στην παραλία της Αγραπιδιάς.

Όσοι δεν θέλουν να περπατήσουν θα συνεχίσουν με το πλοίο για να κατέβουν στο λιμάνι του
Καλάμου στις 11:45. Από εκεί αφού απολαύσουν ένα καφεδάκι, ένα ουζάκι μπορούν να κάνουν
μια μικρή διαδρομή του 1,5 χιλιομέτρου αν θέλουν να πάνε κάπου πιο όμορφα να
κολυμπήσουν δηλαδή στην περίφημη παραλία της Αγραπιδιάς.

Εκεί μπορούμε να συναντηθούμε όλοι. Βέβαια και στην παραλία του Καλάμου είναι πανέμορφα
για κολύμπι.

Για φαγητό είτε θα γυρίσουμε στον Κάλαμο να φάμε είτε θα μείνουμε στην ταβέρνα στην
παραλία της Αγραπιδιάς.
Νωρίς το απόγευμα μπορούμε αν θέλουμε να επισκεφθούμε το Νότιο άκρο του νησιού τον
εγκαταλειμμένο οικισμό στο Κεφάλι. Παλιά ελαιοτριβεία, πέτρινα αλώνια, ερειπωμένα σπίτια,
ανεμόμυλοι που στέκουνε ακόμα, μάρτυρες μιας άλλης εποχής ακμής του νησιού. ΄΄η να μείνουμε
χαλαρώνοντας σε αυτόν τον Παράδεισο…. τσέπης !

Αναχωρούμε από το νησί στις 18:45. Το ηλιοβασίλεμα θα μας βρει στο πέλαγο και μετα στον
Μύτικα για καφέ η ποτό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας έξοδος για φαγητό.
Αξίζει να προετοιμάσουμε όποιος θέλει από εμάς ή από όσους θα έρθουν στην εκδρομή, μια
παρουσίαση για να συζητήσουμε την Αγγλοκρατία στα Επτάνησα και την ιστορική σημασία του
Καλάμου στα χρόνια της Επανάστασης.

Την επόμενη ημέρα Κυριακή 5 Ιουνίου θα ξεκινήσουμε χαλαρά κατά τις 9 το ταξίδι της
επιστροφής.
Κατεβαίνοντας θα επισκεφθούμε το Μουσείο Χαρακτικής της Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό. Εκεί
θα μας ξεναγήσει ο υπεύθυνος του Μουσείου.

Θα σταματήσουμε να δούμε το Μεσολόγγι τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι του Κωστή Παλαμά, το Μουσείο.
Στην συνέχεια θα πάμε στην γραφική Τουρλίδα για βόλτα στις γειτονιές των ψαράδων , φωτογραφίες κι
επίσκεψη στο Μουσείο Αλατιού στο οποίο πάλι θα μας ξεναγήσει ο υπεύθυνος.

Για μεσημέρι θα φάμε είτε στο Μεσολόγγι είτε στην Τουρλίδα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε χέλι και να
αγοράσουμε αυγοτάραχο.
Μετά το φαγητό νωρίς το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Αν ο χρόνος , ο καιρός και η διάθεση όσων συμμετέχουν στην εκδρομή το επιτρέψουν, μπορούμε να
κατεβούμε στην παραλία Λιμνοπούλα στην Κάτω Βασιλική που θερμές πηγές αναβλύζουν μέσα στη
θάλασσα ενώ κολυμπάς στην σκιά του θεόρατου βράχου.

Καλά να περάσουμε!!!

Δηλώσεις συμμετοχής έως και 27 Μαΐου 2022
Η προκαταβολή είναι 55 ευρώ κατ’ άτομο σε δίκλινο ή 75 ευρώ κατ’ άτομο σε μονόκλινο. Στην
κατάθεση του ποσού της προκαταβολής στην Alpha Bank, λογαριασμός όψεως του ΣΣΕΜ,
iban: GR7201402260226002002011866, να αναφέρεται όνομα και επίθετο του συμμετέχοντος.
Ημερομηνία εξόφλησης του ποσού της εκδρομής είναι η 31.5.2022.
Το ποσό της εξόφλησης των 81 ευρώ κατατίθεται στον ίδιο λογαριασμό και δεν περιλαμβάνει
εισιτήρια πλοίου (2 ευρώ), εισόδους στους αρχαιολογικούς- μουσειακούς χώρους (10 ευρώ) και
κόστος ξεναγού (5 ευρώ) που θα καταβληθούν επι τόπου.
(Η συνολική επιβάρυνση για όποιον επιθυμεί μονόκλινο δωμάτιο είναι 20 ευρώ.)

