
Πιύηξα Λαθσλίαο.... 
      Μηα νλεηξεκέλε πεξηνρή, κηα καγεπηηθή πόιε όπνπ  ην κπιέ ηεο ζάιαζζαο θαη 
ηνπ νπξαλνύ πξνζζέηεη κηα καγηθή πηλειηά ζηε ρξσκαηηθή παιέηα ηνπ ηνπίνπ θαη 
αλαδεηθλύεη ηελ αλάγιπθε βξαρώδε νκνξθηά πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 
      Σε έλα ζθεληθό θηηαγκέλν απν πιηθά παξακπζηνύ όπνπ νη άθξεο ησλ λεκάησλ 
ηεο  Ιζηνξίαο πιέθνληαη πεξίηερλα κε ην ζήκεξα  θάησ απν ην θσο ηνπ θαινθαηξηλνύ 
ήιηνπ. Μεζα  ζε έλα θιίκα μεγλνηαζηάο θαη παηδηθήο αλεκειηάο  πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 
θέηνο ε θαινθαηξηλή εθδξνκή ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Πξνζαξκνζκέλσλ 
Δξαζηεξηνηήησλ ΑΛΜΑ . 
     Σηελ εθδξνκή (2-13/7) ζπκκεηείραλ 25 άηνκα(παηδηά θαη ζπλνδνί) ηα νπνία 
δηέκεηλαλ ζην πνιπηειέο Ξελνδνρείν Kyniska. Τν μελνδνρείν ήηαλ ππέξνρν, απόιπηα 
ελαξκνληζκέλν  κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο θαη ε θηινμελία άςνγε ελώ ην 
επγεληθό πξνζσπηθό ηνπ βξίζθνληαλ θάζε ζηηγκή δίπια καο γηα λα θαιύςεη ηηο 
αλάγθεο ησλ παηδηώλ. 
          Καζεκεξηλά ηα παηδηά γεπκάηηδαλ ζην παξαδνζηαθό εζηηαηόξην «Αξαμνβόιη» 
γλσξίδνληαο ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή θνπδίλα κε ηξία πιήξε γεύκαηα ηα νπνία 
θάιππηαλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο ελσ ηνπο παξείραλ κηα ηζνξξνπεκέλε 
δηαηξνθή γηα ηελ δσδεθαήκεξε δηακνλή ηνπο. 
         Θεξκή ππνδνρή θαη πνιιέο εθπιήμεηο καο επηθύιαζε ε επίζθεςε ζην Café-bar 
Asopitan Plaz αθνύ θαζεκεξηλά είρακε ζηε δηάζεζή καο δσξεάλ 
μαπιώζηξεο,νκπξέιεο θαη αλαςπθηηθά γηα ηα παηδηά. Πξνο κεγάιε έθπιεμε όισλ 
δηνξγαλώζεθε πάξηπ γελεζιίσλ γηα ελα παηδί ηνπ Σπιιόγνπ καο απν ην πξνζσπηθό 
ηνπ Café ην νπνίν πξόζθεξε κε δηθά ηνπ έμνδα ηα αλαςπθηηθά, ην ζηνιηζκό αιιά θαη 
ηε γελέζιηα ηνύξηα. 
         Ο Πνιηηηζηηθόο Σύιινγνο Αζσπνύ Λαθσλίαο αγθάιηαζε ηελ νκάδα καο κε 
πνιιή αγάπε ελσ εθπξόζσπνη ηνπ κεηέθεξαλ ηα παηδηά κε δηθά ηνπο νρήκαηα ζηελ 
παξαιία Μπνδά γηα λα ηα θεξάζνπλ ζε παξαδνζηαθή ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο θαη λα 
δσξίζνπλ ζε όιε ηελ νκάδα κπνπθάιηα κε παξαδνζηαθό ειαηόιαδν ηεο πεξηνρήο. 

Η νκάδα καο ζηα πιαίζηα ηεο εθδξνκήο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην 
ηζηνξηθό παξακπζέλην θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο απν όπνπ απόιαπζαλ ηελ εθπιεθηηθή 
ζέα ηεο πεξηνρήο . 
        Σηελ Πιύηξα, ππάξρεη ε βπζηζκέλε πόιε ηνπ Αξραίνπ Αζσπνύ, ηεο νπνίαο ηα 
εξείπηα δηαθξίλνληαη κέρξη ζήκεξα κέζα ζηε ζάιαζζα αιιά θαη θαηά κήθνο ηεο αθηήο. 
Η νκάδα καο είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεπζεί ηελ πεξηνρή θαη λα ζαπκάζεη ηνλ 
αξραηνινγηθό ζπζαπξό ηεο αξραίαο πόιεο πνπ γηα ρηιηάδεο ρξόληα βξίζθεηαη ζηελ 
αγθαιηά ηεο ζάιαζζαο. 
 
...θαη επεηδή κηα εηθόλα είλαη ρίιηεο ιέμεηο επηζθεπζείηε ηελ ζειίδα καο ζην facebook 
γηα λα δείηε πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό απν ηελ εθδξνκή καο 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.385116501543816.90111.118984774823658&typ

e=1 

 
    Καιό θαινθαίξη ζε όινπο!!! 
 
* Ελα κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ θύξην Μαδαξάθε Παλαγηώηε θαη Σππξηδάθε Αληώλε 
απν ην Hotel Kyniska, ζηνλ θύξην Αιεηθέξε Γηώξγν ηεο παξαδνζηαθήο ηαβέξλαο 
«Αξαμνβόιη», ζηνλ θύξην Παπαδάθε θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ Café-Bar-restaurant 
Asopitan Plaz, ζηνλ ππέπζπλν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ Αζσπνύ Λαθσλίαο θύξην 
Λπξησηάθε Δεκνζζέλε θαη ζηνπο θπξίνπο Σηαζνγηαλλάθνπ Ισάλλε θαη 
Σηαζνγηαλλάθνπ Αγαζνθιή. Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά !! 
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