
 
 
 
 
 
 

 

 
Πολιτιστική Εξόρμηση 

παρέα με τον 
ΣΑΣΜ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αγ. Δημητρίου & Παπαναστασίου 

Ψυχικό, 15452  
Τ: 210 6756 970 E: info@sasm.gr  

www.sasm.gr 



 

«Εκδρομή!», όπως όταν πηγαίναμε μαζί 
Σχολείο! 

 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη συνεχίζει τις πολιτιστικές δράσεις το καλοκαίρι 

και διοργανώνει για τρίτη χρονιά διήμερη εξόρμηση στην Επίδαυρο και το Ναύπλιο στις 13-

14 Ιουλίου 2019, με αφορμή την παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή από τα 

Αθηναϊκά Θέατρα! 
 

 
 

 

 ΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΜΑΣ 
 

  
 
 

Επίδαυρος 
 

Η Επίδαυρος είναι ιστορική περιοχή του νομού 

Αργολίδας στην ανατολική του πλευρά. 

Χωροθετείται στους πρόποδες των ορέων 

Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου, κατά τον 

Ησίοδο, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. Η στρατηγική 

θέση της Επιδαύρου, αλλά, κυρίως, το 

Ασκληπιείο της, συντέλεσαν, ώστε η πόλη να 

γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι κάτοικοί 

της ασχολήθηκαν κυρίως με τη ναυτιλία. Ο 

πρώτος οικισμός της ανήκει στην προϊστορική 

εποχή και βρίσκεται 12 χλμ από την κωμόπολη 

της Παλαιάς Επιδαύρου. 

 

 

 

 

 

Το όνομα Επίδαυρος της δόθηκε από τον τρίτο 

κατά σειρά άρχοντά της, που ήταν και ήρωας  

της Επιδαύρου, τον Επίδαυρο, γιο του Άργους 

και της Ευάδνης.  

Η Επίδαυρος πήρε μέρος και στους Μηδικούς 

Πολέμους και υπήρξε σύμμαχος των 

Σπαρτιατών στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, 

γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον 

Επιδαύριο Πόλεμο, που έγινε μεταξύ αυτών και 

των Αργείων που ήταν σύμμαχοι των 

Αθηναίων.  

Ξακουστή σ' όλη την Ελλάδα την έκανε το 

Ασκληπιείο της, με το ιερό του Ασκληπιού που 

κυριάρχησε στην πόλη από τα τέλη του ε' 

αιώνα και αρχές του δ'. 

 

Στη νεότερη ιστορία, η Επίδαυρος αποτέλεσε 

μοναδικό σύμβολο στον αγώνα κατά τη 

διάρκεια της ελληνικής επανάστασης με τις 

δύο ιστορικές εθνοσυνελεύσεις: Η πρώτη στις 

20-12-1821 που διακήρυξε την ανεξαρτησία 

του ελληνικού έθνους και η δεύτερη το Μάρτιο 

του 1826. 

 

 



Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 
 

Σε μια χαράδρα, το 340 π.Χ., ο αργείος 

αρχιτέκτονας Πολύκλειτος ο Νεότερος έκτισε, 

σύμφωνα με τον Παυσανία, το θέατρο της 

Επιδαύρου.  

 

 

Από όλα τα αρχαία θέατρα, το θέατρο της 

Επιδαύρου είναι το ωραιότερο και το καλύτερα 

διατηρημένο. Προορισμένο για τη διασκέδαση 

των ασθενών είχε χωρητικότητα 13.000 

θεατών. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Ένα των 21 

σειρών καθισμάτων για το λαό και το κάτω, 

από 34 σειρές καθισμάτων, για τους ιερείς και 

τους άρχοντες. 

Η θαυμάσια ακουστική του, αλλά και η πάρα 

πολύ καλή κατάσταση στην οποία διατηρείται 

συντέλεσαν στη δημιουργία του φεστιβάλ 

Επιδαύρου, θεσμός που έχει ξεκινήσει εδώ και 

πολλά χρόνια. Στην Επίδαυρο έχει εμφανιστεί 

εκτός από τους μεγαλύτερους Έλληνες 

ηθοποιούς όπως ο Αλέξης Μινωτής, ο Θάνος 

Κωτσόπουλος, η Άννα Συνοδινού, ο Θανάσης 

Βέγγος κ.ά. και η διάσημη Ελληνίδα σοπράνο 

Μαρία Κάλλας.  

Οι ανασκαφές της Επιδαύρου έγιναν από τον 

Π. Καββαδία και κράτησαν από το 1881 μέχρι 

το θάνατό του. Τις ανασκαφές ανέλαβε η 

Αρχαιολογική Εταιρεία. Σημαντικό ρόλο στην 

πορεία των ανασκαφών είχε η αφιλοκερδής 

προσφορά των κατοίκων του Λυγουριού, οι 

οποίοι εκτός από την εργασία που 

προσέφεραν, παραχώρησαν αφιλοκερδώς τα 

κτήματα τους που βρίσκονταν πλησίον του 

Αρχαιολογικού χώρου. Ο πρώτος χώρος που 

αντικρίζει ο επισκέπτης, άμα φτάσει στο ιερό, 

είναι τα προπύλαια. Τα προπύλαια, που η 

κατασκευή τους ανάγεται στους μυκηναϊκούς 

χρόνους, ήταν κτίσμα που το αποτελούσαν δυο 

στοές με 6 κίονες η καθεμιά. Της μιας ήταν 

ιωνικού και της άλλης κορινθιακού ρυθμού. Το 

δεύτερο κτίσμα είναι ο ναός του Ασκληπιού, 

που το κτίσιμό του κράτησε 5 ολόκληρα 

χρόνια. Είναι ναός δωρικού ρυθμού μέσα στον 

οποίον υπήρχε και το κατασκευασμένο από τον 

Πάριο καλλιτέχνη Θρασυμήδη άγαλμα του 

θεού. Πίσω ακριβώς από το ναό, βρίσκεται η 

Θόλος, που ήταν και το περιφημότερο κτίριο 

του ιερού. Ακολουθούν και άλλα κτίσματα, 

όπως το άβατο, ο οίκος των ιερέων, οι ναοί 

για την Άρτεμη, το ιερό του Απόλλωνα και 

τέλος το θέατρο. 

 

 

 Ναύπλιο 

 

 

Tο Nαύπλιο ή Aνάπλι, πρωτεύουσα του νομού 

Aργολίδος, αποτελεί μία από τις πλέον 

γνωστές και όμορφες πόλεις της Eλλάδος. 

Eκτός από διοικητικό είναι και σημαντικό 

τουριστικό κέντρο, με συνεχή κίνηση σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πόλη οφείλει το 

όνομά της στον οικιστή της Nαύπλιο, γιο του 

θεού Ποσειδώνα και της Aμυμώνης και 

χρησίμευε ως λιμάνι του Άργους από τον 7ο 

αιώνα π.X 

Στους βυζαντινούς χρόνους η σπουδαιότητα 

του Ναυπλίου ως εμπορικού κέντρου συνεχώς 

αυξανόταν. Eξέχουσα για την ιστορία της 

πόλης υπήρξε η μορφή του Λέοντα Σγουρού, 

τοπικού άρχοντα του Ναυπλίου από το 1200 

περίπου, ο οποίος θέλοντας να επεκτείνει την 

εξουσία του, έφτασε μέχρι τη Λάρισα το έτος 

1204. Την προέλασή του ανέκοψαν οι 

Σταυροφόροι της Tέταρτης Σταυροφορίας, οι 

οποίοι κατέλαβαν τελικά όλες τις περιοχές που 

είχε κατακτήσει, μαζί και το Nαύπλιο, γύρω 

στο 1210-1212. Έκτοτε το Nαύπλιο δοκίμασε 

την κατοχή διαφόρων κατακτητών, πρώτα των 

Φράγκων, κατόπιν των Eνετών και στη 

συνέχεια των Tούρκων, με ένα μικρό 

«διάλειμμα», αυτό της Δεύτερης Eνετοκρατίας. 

H πόλη του Nαυπλίου, η Napoli di Romania 

των Bενετών, διαμορφώθηκε κυρίως από τα 



χρόνια της Πρώτης Eνετοκρατίας, όταν, προς 

το τέλος του 15ου αιώνα, σχηματίστηκε με 

τεχνητές προσχώσεις μέσα στη θάλασσα η 

κάτω πόλη, η οποία ταυτίζεται με το σημερινό 

ιστορικό κέντρο του Nαυπλίου. Σπουδαία έργα 

της πρώτης Eνετοκρατίας είναι το Kάστρο των 

Tόρων και το Mπούρτζι. 

 

Kατά την περίοδο της Πρώτης Tουρκοκρατίας 

της πόλης, που διήρκεσε από το 1540 ως το 

1686, το Nαύπλιο φαίνεται ότι απολάμβανε 

πολλών προνομίων και δικαιωμάτων, ιδίως 

μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα. Mάλιστα έγινε 

πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και έδρα του 

Tούρκου διοικητή Mόρα-πασά. 

Tο 1686, οι Eνετοί, υπό τον ικανότατο 

αρχιστράτηγό τους Φραντσέσκο Mοροζίνι, 

ανακατέλαβαν την πόλη, την οποία έμελλε να 

κρατήσουν για σύντομο διάστημα, έως το 

1715. Tο Nαύπλιο απέκτησε μέγιστη 

σπουδαιότητα αυτή την περίοδο ως 

πρωτεύουσα του Bασιλείου του Mορέως. Tο 

σπουδαιότερο έργο της δεύτερης Eνετοκρατίας 

είναι αναμφισβήτητα η οχύρωση του 

Παλαμηδιού. 

 

Tο 1715, ακολούθησε η σκληρότερη δεύτερη 

τουρκική κατοχή του Nαυπλίου, οπότε η πόλη 

άρχισε να παρακμάζει. Tη νύχτα της 29ης προς 

30ης Nοεμβρίου του 1822, ύστερα από 

πολύμηνη πολιορκία, το Παλαμήδι έπεσε στα 

χέρια των Eλλήνων με αιφνιδιασμό, υπό την 

αρχηγία του Στάικου Σταϊκόπουλου. Έκτοτε η 

πόλη άρχισε να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό 

ενώ κατακλύστηκε από πλήθος προσφύγων 

από τις περιοχές που τελούσαν ακόμη υπό 

τουρκικό ζυγό. H πόλη έφτασε στο απόγειο 

της ακμής της όταν έγινε πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους, από το 1827 ως το 1834. 

Στις 8 Iανουαρίου του 1828 αποβιβάστηκε στο 

Nαύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της νεότερης 

Eλλάδος, Iωάννης Kαποδίστριας. Στις 27 

Σεπτεμβρίου του 1831, ο Kαποδίστριας 

δολοφονήθηκε έξω από την εκκλησία του 

Aγίου Σπυρίδωνα και στις 25 Iανουαρίου του 

1833 οι Nαυπλιείς υποδέχτηκαν τον πρώτο 

βασιλιά της Eλλάδας Όθωνα, ο οποίος 

παρέμεινε στην πόλη για σύντομο χρονικό 

διάστημα, ως τα τέλη περίπου του 1834, οπότε 

η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους 

μεταφέρθηκε στην Aθήνα. 

 

Tο Nαύπλιο βρέθηκε για τελευταία φορά στο 

επίκεντρο των γεγονότων, με τη Nαυπλιακή 

Eπανάσταση κατά του Όθωνα, που ξέσπασε 

τον Φεβρουάριο του 1862, και έμεινε γνωστή 

ως «Nαυπλιακά». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Πρόγραμμά μας 
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Αναχώρηση στις 10:00 από το Σχολείο και μετά 

από μια όμορφη διαδρομή περίπου 2 ωρών, 

άφιξη στο Ναύπλιο. Επίσκεψη διάρκειας 

περίπου μίας ώρας στο Παλαμήδι και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το μεσημέρι 

θα είναι ελεύθερο για βόλτα και φαγητό στην 

πόλη, μπάνιο στη θάλασσα ή/και ξεκούραση. 

Μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στο 

ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου και να 

θαυμάσετε τα επιβλητικά κτήρια, να 

περπατήσετε στην πλατεία Συντάγματος, να 

δείτε το παλιό τζαμί «Τριανόν», την πρώτη 

Βουλή των Ελλήνων, να επισκεφθείτε το 

κάστρο της Ακροναυπλίας και το Μπούρτζι, 

την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα, όπου 

δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά 

και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. 

Αναχώρηση στις 18:30 για το Αρχαίο Θέατρο 

Επιδαύρου, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου ή να 

απολαύσετε τον καφέ σας μέχρι να πάρουμε 

τις θέσεις μας για να παρακολουθήσουμε την 

παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή 

από τα Αθηναϊκά Θέατρα. 

 

 

Λίγα λόγια για το έργο... 
 

Το τελειότερο έργο του Σοφοκλή και κατά 

γενική ομολογία η πλέον υποδειγματική 

αρχαία τραγωδία ξεκινά με ένα μυστήριο. Η 

πόλη της Θήβας πλήττεται από λοιμό και ο 

βασιλιάς Οιδίποδας ζητά να εξακριβώσει τον 

λόγο. Ο χρησμός του Απόλλωνα παραγγέλνει 

ότι για να καθαρίσει η πόλη πρέπει πρώτα να 

τιμωρηθεί ο φόνος του Λάιου. Ο βασιλιάς 

αποφασίζει να εξιχνιάσει το αίνιγμα και 

ξετυλίγει ένα κουβάρι φρικτών αποκαλύψεων 

 

Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης 

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης 

Μουσική: Μίνως Μάτσας 

Κίνηση: Κική Μπάκα 

Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος  

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα 

Δερμιτζάκη, Έλενα Σκουλά 

Φιλολογικός Σύμβουλος: Νίκος Μανουσάκης 

Βοηθός Μουσικού: Δήμητρα Αγραφιώτη 

Φωνητική Διδασκαλία: Κατερίνα Κοζαδίνου 

Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος 

Σκαφίδας 

 

Παίζουν: Δημήτρης Λιγνάδης (Οιδίποδας), 

Αμαλία Μουτούση (Ιοκάστη), Νίκος 

Χατζόπουλος (Κρέων), Κωνσταντίνος 

Αβαρικιώτης (Τειρεσίας), Γιώργος Ζιόβας 

(Άγγελος), Γιώργος Ψυχογιός (Θεράπων), 

Νικόλας Χανακούλας (Εξάγγελος) 

 

Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης 

Γεωργαλάς, Δημήτρης Καραβιώτης, Κώστας 

Κοράκης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Δημήτρης 

Μαύρος, Βασίλης Παπαδημητρίου, Γιάννης 

Πολιτάκης, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης 

Ψωμάς 

 

Μετά το τέλος της παράστασης θα 

επιστρέψουμε στο Ναύπλιο για δείπνο στην 

ταβέρνα «Στάβλος Θρακοταβέρνα». Στην 

υπέροχη αυλή δίπλα στον παλιό πέτρινο 

στάβλο θα απολαύσουμε τοπική κουζίνα με 

βιολογικά προϊόντα της περιοχής.  
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Η Κυριακή μας θα είναι χαλαρή.  

Αφού ξυπνήσουμε 

και πάρουμε το 

πρωινό μας στο 

ξενοδοχείο, περίπου 

στις 11:00, θα 

υπάρχει η 

δυνατότητα για 

όσους το επιθυμούν να μεταφερθούν με 

πούλμαν στην κοντινή, οργανωμένη παραλία 

Καραθώνα για μπάνιο. 

Όσοι παραμείνουν στην πόλη μπορούν να 

απολάυσουν τη βόλτα τους στο ιστορικό 

κέντρο. 

Στις 16:30 θα συναντηθούμε όλοι οι εκδρομείς 

για μια τελευταία βόλτα ή καφέ στην πόλη και 

στις 18:00 θα πάρουμε το δρόμο της 

επιστροφής για την Αθήνα, με εκτιμώμενη ώρα 

άφιξης στο Σχολείο γύρω στις 20:00.



Κόστος Εκδρομής 
 

Το κόστος της εκδρομής διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 Για τα ταμειακώς ενήμερα μελή του ΣΑΣΜ το κόστος κατ’ άτομο ανέρχεται στα 100€.  

 Για τους υπόλοιπους εκδρομείς το κόστος κατ’ άτομο είναι 120€.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εκδρομής είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 25 

θέσεων και δεν μπορεί να υπερβεί τις 40 συμμετοχές συνολικά. 

 

Διαμονή στο Nafplia Hotel      
 
Το NAFPLIA HOTEL βρίσκεται στο Ναύπλιο, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο και το λιμάνι, 
δίπλα στο πάρκο. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, τα εστιατόρια 
της παραλίας και τα καταστήματα γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.  

 

Στην τιμή κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνονται: 
 
 1 διανυκτέρευση με πρωινό  
 
 1 δείπνο με set menu στην ταβέρνα «Στάβλος Θρακοταβέρνα»  
 
 Εισιτήρια Β’ Ζώνης (κάτω διάζωμα-κεντρικές κερκίδες) για την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο 

Επιδαύρου 
 
 Όλες οι μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω 
 

 Φόροι 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 
 
 Ατομικά γεύματα εκτός προγράμματος  
 
 Ποτά και αναψυκτικά  
 
 Κόστος χρήσης οργανωμένης παραλίας 
 

 Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω 
 
 

Frequently Asked Questions 
 

Μπορώ να έρθω μόνος μου με αυτοκίνητο και να σας βρω εκεί; 

Ναι, αλλά δεν θα υπάρχει έκπτωση στην τιμή διότι γίνεται κράτηση θέσης για χρήση του πούλμαν στις 

άλλες διαδρομές. 

 

Μπορώ να κλείσω μονόκλινο δωμάτιο; 

Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ναι, αλλά με μικρή επιβάρυνση.  

 

Είναι η εκδρομή Child Friendly; 

Η εκδρομή είναι ανοιχτή σε παιδιά, αλλά ο χαρακτήρας της είναι πολιτιστικός. Όπως φαίνεται και από 

το πρόγραμμα θα είμαστε αρκετές ώρες στο θέατρο και άλλους χώρους που ενδεχομένως να μην 

ενδιαφέρουν τα παιδιά όλων των ηλικιών. Παρακαλούμε τους γονείς να κρίνουν οι ίδιοι, αν τα παιδιά 

τους θα μπορέσουν με ευκολία να ακολουθήσουν το πρόγραμμά μας. 

 

Ποια είναι η χρέωση εάν στο δίκλινο δωμάτιο κοιμηθεί και ένα παιδί; 

Στην περίπτωση που ένα παιδί κοιμηθεί στο δίκλινο μαζί με τους γονείς του υπάρχει επιπλέον χρέωση 

10€ για το δωμάτιο. Η χρέωση ισχύει για παιδιά άνω των 6 ετών. 

http://www.nafpliahotel.gr/index.html


Έλα κι εσύ στην Επίδαυρο και το Ναύπλιο 
με τον ΣΑΣΜ! 

 
 

 

Friends & Family... 

Η εκδρομή οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη, αλλά όπως και σε όλες τις 

δράσεις & εκδηλώσεις του ΣΑΣΜ, φίλοι, οικογένειες, καθηγητές και γονείς της Σχολής Μωραΐτη 

είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους έχουμε μαζί μας!  

Σημ. Οι ταμειακώς ενήμεροι απόφοιτοι θα έχουν προτεραιότητα.  

 

Πως γίνεται η κράτηση θέσης; 

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

απευθείας με τη Γραμματεία του ΣΑΣΜ στο τηλέφωνο 210 6756 970 και στο email info@sasm.gr. 

Αφού λάβουμε την εγγραφή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο και θα σας 

αποστείλουμε λεπτομέρειες για την αποπληρωμή. 

Σημ. Ο μέγιστος αριθμός κρατήσεων θέσεων ανά άτομο θα είναι 2. 
 
 
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής & εξόφλησης μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ! 

Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας δωματίων, για να ισχύσει η κράτησή σας θα πρέπει να έχουμε 

λάβει την εγγραφή σας  (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά), μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Παράλληλα, 

θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό, για να εξασφαλίσουμε τις κρατήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εκδρομή! Εκδρομή! Εκδρομή! 
 
 
 
 
 
 
 

https://madmimi.com/p/ac4fae/preview
mailto:info@sasm.gr

