
 

ΕΚΔΡΟΜΗ  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
                                                                                                                                                                                                  

ΤΟΥ  ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  
  

(Μεταξύ Καπανδριτίου και λίμνης Μαραθώνα) 

  

ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  5  ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΙΣ  4:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ. 

  

ΧΩΡΟΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ :  ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ  

(περισσότερες πληροφορίες παρακάτω) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Μετά τις δυσκολίες του Χειμώνα και της Άνοιξης, το Θέρος είναι η κατάλληλη στιγμή τόνωσης, 

συνειδητοποίησης και θεραπείας. Σε αυτήν την εκδρομή λυτρωτικής απόλαυσης θα συναντηθούμε 

σ’ ένα μαγευτικό τοπίο μεταξύ Καπανδριτίου και λίμνης Μαραθώνα, με ποτάμι, πλατάνια, ησυχία, 

εμπνευστικό τοπίο στη διαδρομή και με υψηλή ενέργεια! Εκεί θα χαλαρώσουμε από εντάσεις 

σωματικές ή ψυχικές, θα ασκηθούμε σε πολλές αναπνευστικές και καθαρτικές εφαρμογές. Θα 

ησυχάσουμε το νου με διαλογισμό Ζεν, θα ακούσουμε το νερό, τα πουλιά, θα αγγίξουμε δένδρα, θα 

ασκηθούμε σε θιβετανικές τεχνικές ενδυνάμωσης. Μια μοναδική εμπειρία Φύσης και Άσκησης, ενώ 

θα απολαύσουμε και εκπαιδευτικά ομαδικά παιγνίδια.  

  

Παράκληση για ρούχα και παπούτσια άνετα, αθλητικά ή σανδάλια που κουμπώνουν και για καπέλο 

και νερό μαζί σας. 

  

Δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο (τελευταία μέρα εγγραφών Σάββατο 4 Ιουλίου) 

 

Κόστος συμμετοχής 20€ (μπορούν να δοθούν δια ζώσης) 

 

Τηλ.: 6977071348 ή e-mail: giannisandrianatos@hotmail.com 

  

Μπορούν να γίνουν συννενοήσεις ώστε όποιος δεν έχει μεταφορικό μέσο να μεταφερθεί με κάποιον 

που έχει. Καλύτερα να έρθετε σε παρέες. Αν κάποιος έχει δυσκολία να βρει αυτοκίνητο με ενημερώνει 

  

  

mailto:giannisandrianatos@hotmail.com


ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η διαδρομή είναι εύκολη και βατή, 30΄ ή 35΄ από το κέντρο. Μέσω Εθνικής Οδού προς 

Λαμία, έχουμε δύο επιλογές: 1. Συνεχίζουμε και πληρώνουμε διόδια και βγαίνουμε από σταθμό 

ΑΦΙΔΝΑΙ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΟΧΙ  ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ). 2. Βγαίνουμε από Άγιο Στέφανο και 

παρακάμπτουμε τα διόδια, συνεχίζοντας με τον παράδρομο δίπλα στην Εθνική. Και στις δύο 

περιπτώσεις στο ύψος Αφίδναι μπαίνουμε δεξιά στην οδό Τυρταίου (προς Καπανδρίτι) που γίνεται 

παρακάτω Λεωφ. Αθηνών, συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στη διχάλα που, προχωρώντας μπαίνει 

μέσα στο Καπανδρίτι. Εμείς στρίβουμε δεξιά στην οδό Ρήγα Φεραίου (παλιά λεωφόρο Βαρνάβα), 

άρα δεν μπαίνουμε Καπανδρίτι και προχωράμε μέχρι να δούμε, στο αριστερό μας χέρι ένα 

βενζινάδικο ΕΚΟ.  Ακριβώς πριν το βενζινάδικο, στα 10 μέτρα έχει πινακίδα στα δεξιά προς Αθλητικό 

Κέντρο Καπανδριτίου. Στρίβουμε δεξιά εκεί (λίγο πριν την ΕΚΟ) και αμέσως αριστερά στην οδό 

Ευαγγελίστριας. Την προχωράμε συνέχεια σε διχάλες πάντα αριστερά. Προχωρούμε σε ένα βατό 

χωματόδρομο και φτάνουμε στην εκκλησία Αγία Άννα. Εκεί αφήνουμε τα αυτοκίνητα και σε 5 λεπτά, 

μέσα σε ειδυλλιακό περιβάλλον, φτάνουμε στη ρεματιά όπου θα γίνουν οι ασκήσεις. Σε περίπτωση 

μπερδέματος πάρτε τηλέφωνο 6977.07.13.48. 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ 

 

Από Εθνική Οδό 

 
 

 

 

 

 



 

Από Παλαιά Εθνική (παράδρομος) 

 

 
 

Από οδό Τυρταίου -> Ρήγα Φεραίου -> Βενζινάδικο ΕΚΟ -> Αγ. Άννα 

 


