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Ξεκινάμε αποδράσεις εκτός Αττικής
Μονοήμερη εκδρομή στην Ορεινή Κορινθία
Στυμφαλία, λίμνη Δόξα Φενεού
Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της Ένωσης
Το Δ.Σ της ένωσης, έπειτα από την πρόσφατη συνάντηση που είχε, σας
ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, το κατά καιρούς αίτημα αρκετών συναδέλφων, ότι πολλοί
σύλλογοι οργανώνουν εκδρομές, γιατί όχι και η Ένωσή μας, αποφασίσαμε να
οργανώσουμε από φέτος, πρόγραμμα μονοήμερων, διήμερων και τριήμερων
εκδρομών, με σκοπό και στόχο, την ξενάγησή μας σε τόπους και χώρους
πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αλλά και για λόγους αναψυχής
και διασκέδασης.
Η πραγματοποίηση βεβαίως θα εξαρτηθεί από τη σχετική εκδήλωση
ενδιαφέροντος όλων μας. Είναι σημαντικό, να γνωρίζουμε, εάν υπάρχει συνολικό
ενδιαφέρον, ανταπόκριση και συμμετοχή σας.
Οι εκδρομές θα γίνονται με πούλμαν.
Το πρόγραμμα των εκδρομών που συζητήσαμε, εμπεριέχει άκρως ενδιαφέροντες
προορισμούς, αλλά επίσης, δεχόμαστε δικές σας προτάσεις, για προορισμούς που
θα θέλατε να επισκεφθούμε μαζί.
Εκτός από τα μέλη μας ενεργά – συνταξιούχους, θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν και άλλοι φίλοι της Ένωσής μας.
Όλοι μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουμε την ανάγκη της απόδρασης
εκτός Αττικής, να περπατήσουμε, στη φύση, σε όμορφα τοπία και να
επισκεφθούμε πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας μας. Για το λόγο αυτό,
σκεφτήκαμε, να κάνουμε διάλειμμα από την καθημερινότητα με τις πολλαπλές
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υποχρεώσεις και σκοτούρες, όλοι μαζί, με τη μεγάλη συναδελφική, εικαστική μας
παρέα και φυσικά, με όσους έχουν τη διάθεση να μας ακολουθήσουν.
Πιλοτικά η πρώτη μονοήμερη εκδρομή, θα γίνει την Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου
2017,στην ορεινή Κορινθία, Στυμφαλία, λίμνη Δόξα Φενεού.
.Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα και θα αναχωρήσουμε 7 το απόγευμα για
Αθήνα.
Η συμμετοχή που καλύπτει τα έξοδα πούλμαν, είναι 17 ευρώ.
Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε.
Λίγα λόγια για την εκδρομή
Ξεκινάμε για μια βόλτα στην ορεινή περιοχή του Δήμου Σικυωνίων. Τελικός προορισμός η
τεχνητή λίμνη του Φενεού ή λίμνη Δόξα.
Στη διαδρομή θα συναντήσουμε τη λίμνη Στυμφαλία η οποία περιβάλλεται από τα βουνά
της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γαβριά.
Η ιστορία της χάνεται στη μυθολογία. Σε αυτά τα έλη και στα γειτονικά δάση κατοικούσαν
οι Στυμφαλίδες Όρνιθες με τα σιδερένια ράμφη και επιτίθεντο στους ανθρώπους και στις
καλλιέργειες. Η άφιξη του Ηρακλή, που τις εξόντωσε, συνδέεται προφανώς με την
αποξήρανση των ελών και τη σωτηρία των κατοίκων από τις ασθένειες που σχετίζονται με
αυτά.
Στη διαδρομή θα συναντήσουμε συντρίμμια της μεσαιωνικής μονής Ζαρακά και το
σύγχρονο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας που αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε.
Από την Καστανιά ως το Φενεό βλέπουμε αριστερά μας τον κάμπο του Φενεού.
Η Φενεός ήταν πόλη-κράτος της αρχαίας Αρκαδίας, σήμερα διοικητικά ανήκει στο νομό
Κορινθίας. Την διέσχιζαν οι ποταμοί Όλβιος και Δόξας. Όταν τα ποτάμια αυτά κατέβαζαν
πολύ νερό η πεδιάδα δεν πλημμύριζε, αφού τα νερά τους έβρισκαν διέξοδο στις
καταβόθρες. Τα νερά αναδύονταν ξανά μετά από μεγάλη απόσταση, εκεί που είναι οι
πηγές του Λάδωνα.
Τελικός προορισμός η Λίμνη Δόξα στο Φενεό, ένα οροπέδιο, που θυμίζει κάτι από
Άλπεις. Βρίσκεται στα σύνορα των νομών Κορινθίας – Αχαΐας, μεταξύ Ζήρειας και Χελμού
και σε υψόμετρο 1100 μέτρων. Απέναντι, ψηλά στο βουνό, υπάρχει το μοναστήρι του
Αγίου Γεωργίου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 8:00 πμ.
ΑΠΟ: Ιερά οδό 25-29, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, πίσω από τον
Σταθμό ΜΕΤΡΟ Κεραμικού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να μας δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο email της Ένωσης, μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.
Για να γίνουν οι κρατήσεις των θέσεων παρακαλούμε να καταβάλλετε το αντίστοιχο
ποσό στον παρακάτω λογαριασμό ή να περάσετε από τα γραφεία της Ένωσης,
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
Το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της Ένωσης για κατάθεση μέσω internet
banking, είναι: Αριθ. λογαριασμού Εθν. Τράπεζας 125/944569-28
IBAN: GR0601101250000012594456928
στα ονόματα (Ζωή Χατζή, πρόεδρος – Ευστρατία Ρούσσου, ταμίας).
Προσοχή: Να γράφετε το ονοματεπώνυμό σας όταν κάνετε την κατάθεση
και να κρατάτε την απόδειξη.
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