
 
 
 
 
 
 

 

 
Εξόρμηση παρέα  

με τον ΣΑΣΜ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αγ. Δημητρίου & Παπαναστασίου 

Ψυχικό, 15452  
Τηλέφωνο 210 6756 970  

Email info@sasm.gr



 

«Εκδρομή!», όπως και τότε που πηγαίναμε 
Σχολείο! 

 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη διοργανώνει διήμερη εξόρμηση στην Κορινθία, για 

να ανακαλύψουμε τις γεύσεις και την ιστορία της, στις 9-10 Οκτωβρίου 2019! 
 

 
 

 

 ΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΜΑΣ 
 

  
 
 

Νεμέα 
 

Η περιοχή της Νεμέας αποτελεί τη μεγαλύτερη 

αμπελουργική ζώνη της χώρας, η παραγωγή 

της οποίας φημίζεται για την εξαιρετική της 

ποιότητα. Το πασίγνωστο και βραβευμένο 

Αγιωργίτικο είναι ποικιλία με προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας και 

μια από της σημαντικότερες ερυθρές της 

Μεσογείου. Ιστορικά η Νεμέα ήταν σημαντικός 

χώρος από την αρχαιότητα, τόσο λόγω του 

μύθου του Ηρακλή και του Λιονταριού της 

Νεμέας (πρώτος άθλος), όσο και για τους 

πανελλήνιους αγώνες που διεξάγονταν 

ανάλογα διετία από το 573 π.Χ. Ο 

αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει το ναό και 

το ιερό του Δία (330 π.Χ.), το στάδιο, τον 

ιππόδρομο και το θέατρο. Η πόλη της αρχαίας 

Νεμέας ονομαζόταν Φλειούντας και 

αποτελούσε πόλη-κράτος χτισμένη στο 

Φλιάσιο Πεδίο, στις όχθες του ποταμού 

Ασωπού. Η σύγχρονη πόλη ονομαζόταν Άγιος 

Γεώργιος από την ομώνυμη βυζαντινή 

εκκλησίας μέχρι το 1923, δίνοντας το όνομά 

της και στην τοπική ποικιλία του κρασιού. 

 

 

 

Κτήμα Γκόφα 

 

Το 1959 ξεκινά η αξιοποίηση του ιδιόκτητου 

αμπελώνα από την οικογένεια Γκόφα, με 

οινοποίηση στο λινό, στο πατητήρι του 

πατρικού σπιτιού με χειροκίνητα μέσα 

οινοποίησης. Το 1998 περνάει στα χέρια της 

νέα γενιάς, ο μηχανικός εξοπλισμός 

εκσυγχρονίζεται και νέα χαρμάνια διεθνών 

προδιαγραφών δημιουργούνται.  

 

Από το 2011, το Κτήμα Γκόφα μεταφέρεται 

στον ιδιόκτητο αμπελώνα, δίπλα στον ποταμό 

Ασωπό, όπου και θα λάβει χώρα η ξενάγηση 

και η οινογνωσία μας. Θα δοκιμάσουμε όλες 

τις ετικέτες του boutique οινοποιείου, 

συνοδεία τοπικών εδεσμάτων που τις 

αναδεικνύουν. 

 

 

http://www.ktimagofa.gr/


Ζυθοποιία Πελοποννήσου 
 

Η Ζυθοποιία Πελοποννήσου - Karma beer 

ξεκίνησε από έναν γεωπόνο-οινολόγο κι έναν 

χημικό μηχανικό, με στόχο τη δημιουργία craft 

μπύρας που θα αναγνωρίζεται από τον 

καταναλωτή, στα πρότυπα της μικρο-

ζυθοποιίας του Βελγίου, της Γερμανίας και τις 

Ολλανδίας. Θα δοκιμάσουμε τις Pale, Golden 

και Red Ale, καθώς και την hoppy lager με 

τοπικά, χειροποίητα συνοδευτικά, θα 

ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις και θα 

μάθουμε τα μυστικά της μικροζυθοποιίας. 

 

 

 

Αρχαία Κόρινθος 

 

 

Η αρχαία Κόρινθος, η οποία κατοικήθηκε ήδη 

από το 6500 π.Χ., ήταν από τις 

σημαντικότερες πόλεις- κράτη της αρχαιότητας 

και έχοντας τον έλεγχο του εμπορικού κόμβου 

του Ισθμού,  κατάφερε να αναπτύξει μεγάλη 

εμπορική δραστηριότητα και να θεωρείται, 

μέσω των Ομηρικών αναφορών , η 

πλουσιότερη πόλη του ευρύτερου Ελλαδικού 

χώρου, μέχρι την επικράτηση της Αθήνας. 

Έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο και μετά το 200 π.Χ. έγινε η 

πρωτεύουσα της Αχαϊκής Συμπολιτείας. 

Καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον Ρωμαίο 

Στρατηγό Λεύκιο Μόμιο το 146 π.Χ. για να 

ανοικοδομηθεί εκ νέου από τον Ιούλιο Καίσαρα 

ως «Colonia Laus Iulia Corinthiensis». Στα 

Ρωμαικά χρόνια αναδείχθηκε σε πρωτεύουσα 

της επαρχίας της Αχαΐας και αναπτύχθηκε σε 

τέτοιο βαθμό που ο Οράτιος αναφέρει «non 

cuivis homini contingit adire Corinthum» 

δηλαδή «ου παντός ανδρός ες Κόρινθον εσθ’ ο 

πλους».  

 

O αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Κορίνθου, 

βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την 

σύγχρονη πόλη και περιλαμβάνει το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, τον περίβολο και το 

ναό του Απόλλωνα και το ναό της θεάς Τύχης 

ή του Απόλλωνα Κλάριου, τα ερείπια της 

κρήνης Πειρήνης, της κρήνης της Λέρνας και 

του θεάτρου, τα θεμέλια μεγάλης ρωμαϊκής 

βασιλικής και τα καταστήματα της αγοράς. Ο 

οικισμός του Ακροκορίνθου, στους πρόποδες 

του οποίου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, 

χρονολογείται γύρω στο 4000 π.Χ. 

 

 

Ακροκόρινθος 

 

Στον Aκροκόρινθο, στην κορυφή λόφου ύψους 

575 μ., που αποτελούσε πάντοτε την 

οχυρωμένη ακρόπολη της Kορίνθου βρίσκεται 

το αρχαιότερο, μεγαλύτερο και ένα από τα 

επιβλητικότερα κάστρα της Ελλάδας, με 

μεσαιωνικά τείχη και υπέροχη θέα στον 

κορινθιακό κόλπο και τις γύρω πεδιάδες. Πέρα 

από τα ερείπια του ναού της Αφροδίτης και 

των χριστιανικών ναών και τουρκικών 

κτιμάτων που περικλείει, ο Ακροκόρινθος 

ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο οικοτόπων 

Natura 2000, λόγω του πλούτου των 

ενδημικών αγιολούλουδων που υπάρχουν στο 

χώρο του. 

 

http://www.karmabeer.gr/


Λουτράκι 
 

Το Λουτράκι φημίζεται για τα ιαματικά λουτρά 

του, το μεταλλικό νερό και αποτελεί 

τουριστικό θέρετρο και αναγνωρισμένη 

λουτρόπολη από το 1925. Στην αρχαιότητα στη 

θέση του βρισκόταν ο οικισμός Θέρμαι και η 

ευρύτερη περιοχή, που ονομαζόταν Περαία Γη, 

ήταν γνωστή για τις ιαματικές πηγές της και 

θεωρείτο αγαπημένη των Θεών. Στο Λουτράκι 

λειτούργησε και το πρώτο καζίνο στην Ελλάδα 

το 1928. 

 

 

 
Το Πρόγραμμά μας 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11 
 

Αναχώρηση στις 9:30 από το Σχολείο και μετά 

από μια όμορφη διαδρομή περίπου μιάμισης 

ώρας, άφιξη στη Νεμέα. Ξεκινάμε με την 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας 

Πελοποννήσου - Karma Beer, όπου θα 

μάθουμε τα μυστικά της μικροζυθοποιίας και 

θα δοκιμάσουμε τις 4 μπύρες που παράγει μαζί 

με χειροποίητα τοπικά συνοδευτικά. Στη 

συνέχεια, περίπου στις 12:30, θα 

μεταφερθούμε στο κτήμα Γκόφα, που 

βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από 

την ζυθοποιία. Εκεί θα ξεναγηθούμε στις 

εγκαταστάσεις, θα ενημερωθούμε για τα 

στάδια της παραγωγής και θα συμμετάσχουμε 

σε οινογνωσία δίπλα στον ποταμό Ασωπό, 

δοκιμάζοντας όλες τις ετικέτες του boutique 

οινοποιείου μαζί με τοπικά προϊόντα που τις 

αναδεικνύουν. Θα ακολουθήσει σύντομη 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της 

Αρχαίας Νεμέας, που περιλαμβάνει τον 

εντυπωσιακό ναό του Δία, το αρχαίο στάδιο 

και το μουσείο. Αφήνοντας τη Νεμέα και τους 

απέρνατους αμπελώνες της, θα μεταφερθούμε 

στο Χιλιομόδι Κορινθίας για φαγητό στην 

ονομαστή ταβέρνα Καμαρέτα.  

 

Η οικογενειακή ταβέρνα Καμαρέτα, λειτουργεί 

από το 1947  σ’ ένα  πανέμορφο φυσικό 

περιβάλλον κοντά στην φημισμένη Ι.Μ. 

Παναγίας της Φανερωμένης στο Χιλιομόδι 

Κορινθίας και είναι η παλαιότερη στην 

περιοχή. Εκεί θα γευτούμε παραδοσιακές 

γεύσεις, φρέσκα, ντόπια καλοψημένα 

κρεατικά και εκλεκτές σαλάτες και ορεκτικά, 

απολαμβάνοντας το υπέροχο τοπίο.  

Άφιξη στο Λουτράκι, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στην 

κοσμοπολίτικη λουτρόπολη. 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11 

Η Κυριακή μας θα είναι χαλαρή. Αφού 

ξυπνήσουμε και πάρουμε το πρωινό μας στο 

ξενοδοχείο, και θα έχουμε χρόνο για σπα. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αρχαία 

Κόρινθο. Εκεί θα ξεναγηθούμε στον μοναδικής 

ομορφιάς αρχαιολογικό της χώρο και στο πολύ 

ενδιαφέρον μουσείο, θα ανεβούμε στον 

Ακροκόριθνο για να θαυμάσουμε την υπέροχη 

θέα στον Κορινθιακό κόλπο και τις γύρω 

πεδιάδες και να βγάλουμε αναμνηστικές 

φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε 

στην Κόρινθο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 

για βόλτα και φαγητό στην πόλη. 

Αναχώρηση γύρω στις 17:30 και επιστροφή 

στο Σχολείο γύρω στις 19:00. 

 

 



Κόστος Εκδρομής 

 

 

Το κόστος της εκδρομής διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 Για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ το κόστος κατ’ άτομο ανέρχεται στα 115€.  

 Για τους υπόλοιπους εκδρομείς το κόστος κατ’ άτομο είναι 135€.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της εκδρομής είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 16 

θέσεων και δεν μπορεί να υπερβεί τις 40 συμμετοχές συνολικά. 

 

Διαμονή στο Theoxenia Hotel Loutraki      
 
Το Theoxenia Hotel βρίσκεται στο Λουτράκι, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Όλα τα 
δωμάτια είναι ευρύχωρα και άνετα ενώ διαθέτουν βεράντες με την μοναδική θέα του Κορινθιακού 
κόλπου ή τα Γεράνεια Όρη, προσφέροντας ξεκούραση και ηρεμία.  

 

Στην τιμή κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνονται: 
 
 1 διανυκτέρευση με πρωινό  

 Η ζυθογνωσία και η ξενάγηση στην Ζυθοποιία Πελοποννήσου - Karma Beer. 
 
 1 γεύμα με set menu 6 επιλογών στην παραδοσιακή ταβέρνα «Καμαρέτα» στο Χιλιομόδι.   
 
 Όλες οι μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. 

 Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και η ξενάγηση στην Αρχαία Κόρινθο. 

 Επίσκεψη στο Σπα Λουτρακίου 
 

 Φόροι 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 
 
 Ατομικά γεύματα εκτός προγράμματος  
 
 Ποτά και αναψυκτικά  
 

 Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω 
 

Σημ.: Η συμμετοχή στην εκδρομή εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε τυχόν αγορές στις μονάδες 
παραγωγής που θα επισκεφθούμε. 
 
 

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 λόγω του πολιτιστικού χαρακτήρα της, αλλά είναι αυτονόητο ότι 

δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ζυθογνωσία και την οινογνωσία, καθώς η κατανάλωση 

αλκοόλ από ανήλικους απαγορεύεται από τον νόμο. Παρακαλούμε τους γονείς να κρίνουν οι ίδιοι, αν 

τα παιδιά τους θα μπορέσουν με ευκολία να ακολουθήσουν το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. 

http://www.hoteltheoxenia.com/


Έλα κι εσύ στην Κορινθία 
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 ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ! 

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

λάβει την εγγραφή σας  (ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς), μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Παράλληλα, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εκδρομή! Εκδρομή! Εκδρομή! 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnvRZgJlhKFY0-P-9GYtDFlsyOfGAonLLH4uYCcErzGPpI8g/viewform
mailto:info@sasm.gr

