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 Αναχώρηση από Αγία Ελεούσα Καλλιθέας, στις 7:30  με στάσεις  (Φιξ, Σύνταγμα, Ομόνοια, Βιαμάξ) με ενδιάμεση 

στάση,  για Αίγιο, και επίσκεψη-προσκύνημα  στον ναό της Παναγίας της Τρυπητής. Από τα ωραιότερα και πρωτότυπα 

θρησκευτικά μνημεία της Ελλάδος είναι το Ιστορικό Προσκύνημα «Ζωοδόχος Πηγή» γνωστό σαν «Παναγία η Τρυπητή» 

του Αιγίου. Βρίσκεται στην παραλία Αιγίου, κτισμένο σε απόκρημνο βράχο ύψους 30μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, 

μέσα σε Σπήλαιο (τρύπα).   Όποιος την επισκέπτεται για πρώτη φορά εντυπωσιάζεται από την ομορφιά του τοπίου. Σαν 

μια μεγάλη ζωγραφιά κολλημένη στο βράχο με κυπαρίσσια και πεύκα τριγύρω να της δίνουν μία ξεχωριστή και υποβλητική 

μεγαλοπρέπεια. Μια σκάλα με 150 σκαλοπάτια μας οδηγεί από τον δρόμο στο Ιερό Προσκύνημα.   Μόλις ο επισκέπτης, 

πλησιάσει τα κράσπεδα του Ναού, παρατηρεί εντός του βράχου ένα μικρό σπήλαιο μήκους 3 μέτρων, πλάτους 2 μέτρων 

και ύψους πάλι 2 μέτρων. Το άνοιγμα είναι κτισμένο με πέτρες και έχει μία μικρή πόρτα και παράθυρο. Κατά την παράδοση 

εκεί ήταν το ασκητήριο του Καπετάνιου - Ναυαγού που βρήκε την εικόνα. Αν όμως ο θαυμασμός του προσκυνητή είναι 

μεγάλος από την ομορφιά του περιβάλλοντος χώρου, πολύ περισσότερο εντυπωσιάζεται και μένει έκθαμβος, όταν 

εισέρχεται στον Ιερό Ναό. Στη μαρμαρένια μετώπη του Ναού είναι χαραγμένο το παράγγελμα : «Μετά Φόβου Θεού και 
Αγάπης, Προσέλθετε",  για να υπενθυμίζει στους προσκυνητές την ιερότητα του χώρου και την υποχρέωση τους να 

πλησιάζουν την θαυματουργό εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη στις καρδιές τους. 
  

  Συνεχίζουμε για την πόλη της Πάτρας όπου θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε, (με επίσημη ξεναγό) στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί από το 2009 σε νεόδμητο κτήριο που κατασκευάστηκε για τον 

σκοπό αυτό.  Αποτελεί στολίδι της Αχαϊκής πρωτεύουσας και βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της πόλης. Σε ένα μοντέρνο 

βιοκλιματικό κτίριο 3.000 τ.μ., δομημένο με σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη και αντάξιο της ιστορίας της πόλης, τα 

1300 εκθέματα αφηγούνται την ιστορική διαδρομή της Πάτρας.  

 Τρεις είναι οι θεματικές ενότητες που αποτελούν τη μόνιμη συλλογή και αναπτύσσονται αντίστοιχα σε τρεις 

αίθουσες. Η πρώτη ενότητα αφορά στον Ιδιωτικό Βίο, η δεύτερη στον Δημόσιο και η τρίτη, η αίθουσα της Νεκρόπολης, 

στον θάνατο. Στην έκθεσή του παρουσιάζονται ευρήματα που προέρχονται από την Πάτρα, την ευρύτερη περιοχή της και 

τη Δυτική Αχαΐα γενικότερα, και καλύπτουν όλο το φάσμα της αρχαιότητας από το 3000 π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ.  Το 

Μουσείο περιλαμβάνει αίθουσες περιοδικών εκθέσεων, πολυμέσων και εικονικής περιήγησης, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και μικρό αμφιθέατρο.   
 

 Μετά το τέλος της ξενάγησης θα συνεχίσουμε για ξενάγηση-γευσιγνωσία στις παραδοσιακές εγκαταστάσεις του 

οινοποιείου της “Achaia Clauss”. Θα μας εντυπωσιάσουν τα πέτρινα κτίρια, τα πλακόστρωτα δρομάκια ανάμεσα σε 

πέτρινους πύργους, τα μεγάλα δρύινα σκαλιστά βαρέλια με μαυροδάφνη ενός και πλέον αιώνα, εκκλησάκια προτομές, η 

παραδοσιακή κάβα για την υποδοχή των επισκεπτών και φυσικά το μοναδικό τοπίο με την εκπληκτική θέα.   

 Η Αχάια Κλάους,  βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Gustav Clauss, που ήρθε 

στην Πάτρα το 1854 για να εργαστεί σε μία γερμανική εταιρεία εξαγωγής σταφίδας. Σε μία από τις εξορμήσεις του 

γνώρισε την περιοχή και εντυπωσιάστηκε από το μαγευτικό τοπίο. Αρχικά αγόρασε ένα αμπέλι 60 μόλις στρεμμάτων και 

τελικά δημιούργησε το Κάστρο-Οινοποιείο που διατηρείται έως σήμερα. Το γλυκό κόκκινο κρασί που πρωτοπαρήγαγε ο 

Gustav Clauss το 1873, ονομάστηκε «Μαυροδάφνη», προς τιμήν της Ελληνίδας αγαπημένης του με τα όμορφα μαύρα 

μάτια, της Δάφνης, που πέθανε σε νεαρή ηλικία. Ο Gustav Clauss θεωρείται ο ιδρυτής και καθιερωτής του θεσμού του 

Οινοτουρισμού στην Ελλάδα, κατόπιν της επισκέψεως της Πριγκίπισσας Σίσσυ της Αυστροουγγαρίας το 1885, για χάρη 

της οποίας μάλιστα ονόμασε το Κελλάρι «Αυτοκρατορικό» (Imperial Cellar). 
   

  Καλή  διάθεση..... και.....χαμόγελα απαραίτητα για την επιτυχία της εκδρομής μας.  
 

    Αρχηγοί εκδρομής:   Σουμέλα Πετρίδου - Μάνος Καραμητσόπουλος   

 Δηλώσεις συμμετοχής: :  Ζαν Μώρου τηλ. 6996292843 ή Καίτη  Λαρεντζάκη  6972086817 ή στο e-mail 

ofaktis@gmail.com  ή αφήστε μήνυμα στο 210 8623843, μέχρι την  Παρασκευή  30 Νοεμβρίου 2018.   

ΟΜΙΛΟΣ  ΦΙΛΩΝ  ΑΚΤΗΣ 
Δάμωνος 8, 11253 Αθήνα, Αγ. Νικόλαος Αχαρνών Τηλ.210  8623 843 

http://www.ofaktis.gr   ή www.pezoporia.gr  
e-mail: ofaktis@gmail.com  
Facebook: omilosfilonaktis  
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  Γνωρίζουμε σε όλους τους συμμετέχοντες ότι ακύρωση, την ίδια ημέρα, (μη εμφανιζόμενοι στην ώρα της 

αναχώρησης)  υποχρεούνται στην καταβολή του κόστους της εκδρομής στον λογ/σμο του Ομίλου, καθώς αυτό δημιουργεί 

προβλήματα στους διοργανωτές. (οι όροι συμμετοχής διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα μας www.ofaktis.gr) 
 

 Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, να τροποποιήσει ή να ματαιώσει  ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη  ή πριν 

την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, κλπ). Όποιος 

συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την  επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει  και  αναλαμβάνει  
ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του  στην δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη 

για την ασφάλειά του. 
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