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Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι/φίλες τῶν Χ.Ε.Ε καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. μὲ τὴν/τὸν σύζυγὸ τους προσκαλοῦνται νὰ
συμμετάσχουν στὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ ποὺ προγραμματίζει ἡ Ἕνωσὴ μας στὰ Καλάβρυτα, τὸ Σάββατο,
2/7/2016. Ἡ ἐκδρομὴ μας, ἐκτὸς ἀπὸ εὐκαιρία ἀναψυχῆς, θὰ συμβάλλει οὐσιαστικὰ καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς
ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. καὶ γι’ αὐτὸ σᾶς προτρέπουμε νὰ
ἀνταποκριθεῖτε θετικὰ στὸ κάλεσμὰ μας αὐτό.
Ἡ πιθανότητα ἀλλαγῶν μέρους τοῦ προγράμματος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ.
Ἡ τιμὴ κατ’ ἄτομο εἶναι 30 εὐρὼ καὶ περιλαμβάνει τὴ μεταφορὰ μὲ τὸ πούλμαν καὶ τὸν Ὀδοντωτό.
Ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος ἕως καὶ 10 Ἰουνίου στὸ θυρωρεῖο τοῦ Καρύτση 14, τηλέφωνο 2103224431,
ὧρες 8‐2 πμ καὶ 4‐8 μμ. Μέχρι τὶς 15 Ἰουνίου θὰ πρέπει νὰ γίνει κατὰθεση τοῦ ποσοῦ τῶν 8 εὐρὼ γιὰ τὴν
ἐξόφληση τοῦ εἰσιτηρίου τοῦ Ὀδοντωτοῦ, ἀλλοιῶς θὰ ἀκυρώνεται ἡ συμμετοχή. Ἡ κατάθεση νὰ γίνει
στὸν λογ. τῆς Eurobank μὲ ἀρ. 0026.0053.78.0200076134 (Καραχάλιος Ἰωάννης‐ὁ ταμίας τῆς ΧΕΕ). Νὰ
δηλώνονται ἀπαραιτήτως τὸ ὄνομα τοῦ καταθετὴ καὶ ἡ αἰτιολογία τῆς κατάθεσης. Τὸ ὑπόλοιπο τοῦ
κόστους μπορεῖ νὰ εἰσπράττεται ἀργότερα (ὡς καὶ τὴν ἀναχωρήση).
Μὲ τιμὴ
Τὸ Δ.Σ. τῆς Χ.Ε.Ε
Ἀναχωρήση στὶς 7.00 πμ ἀπὸ τὸ HONDOS CENTER Ὁμονοίας.
Μετὰ ἀπὸ στάση γιὰ πρωινὸ καφεδάκι φτάνουμε στὸ σταθμὸ τοῦ Διακοφτοῦ ὅπου θὰ ἐπιβιβαστοῦμε
στὸν Ὀδοντωτό. Ὁ Ὀδοντωτὸς σιδηροδρόμος εἶναι τὸ τραῖνο ποὺ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ σκαρφαλώνει
σὲ μεγάλες κλίσεις μὲ τὴ χρήση μιᾶς ὀδοντωτῆς ράβδου πάνω στὴν ὁποία γαντζώνεται τὸ τραῖνο καὶ ἔτσι
μπορεῖ νὰ ἀνέβει τὶς ἀπότομες κλίσεις , ὅπου ἕνα συμβατικὸ τραῖνο δὲν θὰ μποροῦσε. Μέσα ἀπὸ τὸ
ἐντυπωσιακὸ φαράγγι τοῦ Βουραϊκοῦ φτάνει στὰ Καλάβρυτα μὲ ἐνδιάμεση στάση στὴν πανέμορφη
Ζαχλωροῦ. Ὁ Ὀδοντωτὸς διανύει μία ἀποστάση περίπου 22 χλμ σὲ μία ὥρα καὶ ἀνεβαίνει στὰ 700 μέτρα
ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας γιὰ νὰ φτάσει στὰ Καλάβρυτα.
Φτάνοντας στὰ Καλάβρυτα ὁ ἐπισκέπτης συνειδητοποιεῖ τὴν ἐτυμολογία τοῦ ὀνόματὸς τους, καθὼς τὰ
«Καλὰ βρυτά», σημαίνουν τὰ καλὰ νερά, ὅπως πράγματι ἀναβλύζουν σὲ ἀφθονία στὸν τόπο αὐτό.
Ἐπισκέψη καὶ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας, ὅπου κηρύχθηκε καὶ εὐλογήθηκε ἡ
Ἐπαναστάση τοῦ 1821 ἀπὸ τὸ μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό.
Τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ μοναστῆρι ἰδρύθηκε τὸ 961 μ.Χ. ἀπὸ τὸν ἀσκητὴ Ἀθανάσιο Ἀθωνίτη στὴ θέση
Παλαιομονάστηρο. Ἡ ἀρχικὴ μονὴ καταστράφηκε καὶ λεηλατήθηκε τρεῖς φορὲς ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ
τοὺς Ἀλβανούς, ἐνῶ τὸ σημερινὸ κτῖσμα χρονολογείται ἀπὸ τὸ 1950.
Στὸ σκευοφυλάκιο τῆς Μονῆς βρίσκονται ἀνεκτίμητα κειμήλια, ὅπως τὸ λάβαρο ποὺ ὑψώθηκε διάτρητο
ἀπὸ σφαῖρες, τὰ ἄμφια καὶ ἡ ποιμαντορικὴ ράβδος τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, καθὼς καὶ τὸ
ἀδαμαντοκόλλητο Εὐαγγέλιο, δῶρο τῆς Αἰκατερίνης τῆς Μεγάλης τῆς Ρωσίας.
Ἐφόσον προλάβουμε θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸ Μουσεῖο Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος. Τὸ μουσεῖο
στεγάζεται στὸ παλιὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς πόλης ποὺ ἀνεγέρθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα μὲ
δαπάνες τοῦ εὐεργέτη Ἀνδρέα Συγγροῦ καὶ λειτούργησε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1906.Εἶναι ἱστορικὸ μουσεῖο
ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὰ τραγικὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν ἐκεῖ στὶς 13 Δεκεμβρίου 1943.
Γεῦμα καὶ ἐλεύθερη ὥρα θὰ ἔχουμε μέσα στὴν πόλη τῶν Καλαβρύτων.
Στὴν ἐπιστροφὴ μας θὰ μείνουμε στὸ μοναστηράκι τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὰ Μέγαρα για τὸν ἐσπερινὸ καὶ
γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὸν φίλο τῆς Ἑνώσεὼς μας καὶ παλιὸ στέλεχος τῶν ΑΚΤΙΝΩΝ π. Δημήτριο Νοῦτσο.
Γεμάτοι μὲ ὄμορφες εἰκόνες καὶ ἐντυπώσεις θὰ ἐπιστρέψουμε στὴν Ἀθήνα περίπου στὶς 8.00 μμ.

