
Τελείωσαν οι καλοκαιρινές διακοπές... 
 

Και πριν το συνειδητοποιήσουμε καλά-καλά, ήρθε η εξεταστική του Σεπτέμβρη... 
 

Αυτό που ίσως χρειάζονται τελικά οι περισσότεροι από εμάς μετά από μια εξεταστική (χωρίς 
να έχουν ιδιαίτερη σημασία τα αποτελέσματα), είναι ένα ‘διαλειμματάκι’ πριν μπούμε ξανά 

στην καθημερινότητα του χειμώνα. 
 

Μία λύση είναι η επίσκεψη στο σπίτι, αλλά πάλι; Αμάν κάναμε να βρούμε την ησυχία μας... 
 

Τι θα λέγατε λοιπόν, για μια εκδρομή στη φύση και σε μια γνωριμία με 
άγνωστους έως τώρα τόπους; Μπορεί κανείς να αντισταθεί στην πρό(σ)κληση αυτή; 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
Η εκδρομή έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 

 

10 - 13 του Οκτώβρη 2008, 
...στις ομορφιές της κυκλαδικής γης, στη Σύρο! 

 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: 

http://my.aegean.gr/web/syros2008dilosi.html 
 

& για την δράση “MyAegean-eXperience”:  
http://my.aegean.gr/web/myaegean-experience.html 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
(το πρόγραμμα δεν είναι τελικό, επιδέχεται αλλαγών και προσθηκών) 

 
Παρασκευή 10/10/08 

Κατά την παρασκευή 10/10/08 περιμένουμε να έρθετε και τα τακτοποιηθείτε στους χώρους διαμονής 
σας έτσι ώστε το Σάββατο 11/10/08 το πρωί να ξεκινήσουμε γυμναστικούλα! 
 

Σάββατο 11/10/08 
Σάββατο λοιπόν 11/10/08 ξύπνημα κατά τις 9:00 για να έχουμε πάρει πρωινό στις 10:00 και 10:30 να 
ξεκινήσουμε για την πρώτη διαδρομή διάρκειας περίπου 4ων ωρών.  
Ξεκινάμε από την Ερμούπολη και βγαίνουμε από την περιοχή Δήλι όπου μπορούμε να θαυμάσουμε 
την πόλη από ψηλά, παίρνουμε το μονοπάτι που οδηγεί στο Ριχοπό έναν μικρό οικισμό απ'όπου 
συνεχίζουμε για την σπηλιά του Φερεκύδη (φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας) όπου αγνάντευε και 
στοχαζόταν, και καταλήγουμε στο Πλατί Βουνί, γραφικό κυκλαδίτικο χωριό. Από εκεί λίγος 
ασφαλτόδρομος μέχρι το χωριό Χαλανδριανοί από όπου θα πάρουμε το μονοπάτι για να 
επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο στο Καστρί (παλαιολιθικός οικισμός) και μετά στόχος το χωριό 
Σαν Μιχάλη για φαγητό. Κατά την διάρκεια της διαδρομής αυτής μπορείτε να θαυμάσετε την άγρια κ 
μη τουριστική πλευρά του νησιού με τις απότομες αλλά και πιο μαγευτικές ακτές. Αν ο καιρός είναι 
ζεστός προβλέπεται και συνέχεια για τους πιο δυνατούς, με μπάνιο στα Γράμματα, την πιο ωραία και 
φημισμένη παραλία του νησιού που μόνο βαρκάκι πάει τους καλοκαιρινούς μήνες.  
Επιστροφή με τροχοφόρα οχήματα. 
 

Κυριακή 12/10/08 
Ξύπνημα στις 10:00 για να ξεκινήσουμε στις 11:00 όπου θα ποδηλατήσουμε περίπου μία με δύο ώρες 
από την Ερμούπολη στον Αϊ Δημήτρη και να ρεμβάσουμε.  
Έγκαιρη επιστροφή στην πόλη για φαγητό.  
 

Δευτέρα 13/10/08 
Και αφού θα είμαστε πτώματα (από τις προηγούμενες μέρες), θα έχουμε μία διαδρομή 2 ωρών από 
την Ερμούπολη για Κίνι από όπου θα περάσουμε από το κάστρο της Άνω Σύρου, θα πάρουμε τον 
πεζόδρομο για την πηγή, θα διασχίσουμε την Πορτάρα (μία από τις 2 εισόδους της πόλης) για να 
πάρουμε τον παλιό δρόμο προς την Αληθινή και μετά να κατεβούμε τον ασφαλτόδρομο για το Κίνι, 
όπου όποιος ψήνεται για μπανάκι μπορεί να συνεχίσει για την παραλία Δελφίνι (υπέροχη και αυτή) 5 
λεπτά παραέξω.  
Επιστροφή με τροχοφόρα οχήματα.  
 
 
Για τα απογεύματα προβλέπεται, για το Σάββατο, ένα πάρτι των φοιτητών καθώς επίσης και 
μια συνάντηση και συζήτηση με τη συνεργασία-στήριξη των ομάδων MyAegean και της 
φοιτητικής Περιβαλλοντικής Ομάδας και άλλων φοιτητικών ομάδων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου! Παράλληλα, θα υπάρξουν ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της Ερμούπολης, όπως το 
εντυπωσιακό θέατρο «Απόλλων»! Τέλος, θα υπάρξει ένας μίνι απολογισμός του event και 

αποχαιρετισμός των εκτός Σύρου επισκεπτών! 
 

 

Το event γίνεται με την εθελοντική συμμετοχή και φιλοξενία που προσφέρεται από 
τους ίδιους τους φοιτητές στο νησί! Εμείς βάζουμε το στρώμα και το μεράκι, εσείς 
βάλτε την καλή διάθεση και ελάτε να περάσουμε αλησμόνητες στιγμές και χαβαλέ!! 

 

Σας περιμένουμε όλους! 
 

 

myaegean@aegean.gr  
για δηλώσεις συμμετοχής!

 


