
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ … «ΔΙΑΖΩΜΑΤΙΚΟΥΣ»: 

Παρακάτω σας δίνουμε μερικές πληροφορίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα σας φανούν 

χρήσιμες: 

 ΔΙΑΜΟΝΗ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Όπως ήδη γνωρίζετε τη διοργάνωση του ταξιδιού και τις κρατήσεις τα έχει αναλάβει 

το ταξιδιωτικό γραφείο «Somewhere We Know». Η διαμονή μας θα πραγματοποιηθεί 

σε ξενοδοχεία στην Καλαμάτα που εξασφαλίσαμε ειδικά για τη Γενική μας Συνέλευση. 

Παρακαλούμε θερμά όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες της κράτησής 

τους να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο στα τηλέφωνα 211 4113224, 6936 806 

306.  

Τα πούλμαν θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 από την οδό 

Βασιλέως Ηρακλείου (μεταξύ 28ης Οκτωβρίου και Μπουμπουλίνας, δίπλα στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο) και ώρα 10:00 π.μ. Καθώς η παραμονή των λεωφορείων για 

επιβίβαση επιτρέπεται μόνο για 15 λεπτά, θα σας παρακαλούσαμε να συγκεντρωθείτε 

στο σημείο από τις 09:15 π.μ. έως τις 09:45 π.μ. το αργότερο για την φόρτωση των 

αποσκευών σας. Θα επιβιβαστείτε στα λεωφορεία που αναγράφεται το όνομα του 

ξενοδοχείου σας με την καθοδήγηση της οργανωτικής ομάδας της Somewhere We 

Know (τηλ. επικοινωνίας: 6936806306 & 6972429887, 6932606306). 

Για όσους ταξιδέψουν με δικό τους μέσο στην Καλαμάτα, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουν ότι όλες οι μετακινήσεις τους από/προς τα ξενοδοχεία και το Μέγαρο Χορού 

και από/προς τον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης θα γίνουν με λεωφορεία 

που διαθέτει το «ΔΙΑΖΩΜΑ». (Όσοι δεν έχουν ενημερώσει για τις μετακινήσεις τους, 

να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Somewhere We Know). 

 

Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι το check in στα δωμάτια, σύμφωνα με τις 

πολιτικές των ξενοδοχείων θα γίνεται από τις 15:00 μ.μ. 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Επειδή το πρόγραμμά μας είναι και φέτος αρκετά πλούσιο σας παρακαλούμε θερμά να 

συμβάλετε στην οργανωτική του επιτυχία, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα των 

μετακινήσεων, προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα πλούσιο και γεμάτο 

εκπλήξεις τριήμερο.  

 



Για τη διευκόλυνση όλων μας οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

Αναχώρηση λεωφορείων από την Αθήνα 

Παρασκευή 30/9/2022 

09:15 – 09:45πμ Συγκέντρωση για επιβίβαση στα λεωφορεία στην οδό  

   Βασιλέως Ηρακλείου 

10:00 πμ  Αναχώρηση για την Καλαμάτα από Αθήνα 

13:30 μμ  Άφιξη στην Καλαμάτα, εγκατάσταση, ελεύθερος χρόνος  

17:45 μμ   Συνάντηση στο λόμπυ του ξενοδοχείου  

18:00 μμ     Αναχώρηση για το Μέγαρο Χορού 

21:15 μμ  Αναχώρηση και επιστροφή στα ξενοδοχεία   

 

Σάββατο 01/10/2022 

09:00 πμ  Συνάντηση στο λόμπυ του ξενοδοχείου    

09:15 πμ   Αναχώρηση για το Μέγαρο Χορού  

10:00 πμ– 14:30 μμ  ΙΕ΄ Γενική Συνέλευση    

14:30 μμ     Αναχώρηση και επιστροφή στα ξενοδοχεία 

17:00 μμ    Συνάντηση στο λόμπυ του ξενοδοχείου 

17:15 μμ  Αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη  

22:00 μμ  Αναχώρηση και επιστροφή στα ξενοδοχεία  

* Μετά το πέρας της συναυλίας στο Αρχαίο Θέατρο, θα επιβιβαστούμε στα λεωφορεία 

με τα οποία ήρθαμε, για να μας μεταφέρουν προς τον προαύλιο χώρο του Μουσείου. 

 

Κυριακή 02/10/2022 

08:45 - 09:00 πμ Check out από το ξενοδοχείο. Συγκέντρωση στο λόμπι του  

   ξενοδοχείου μαζί με τις αποσκευές.   

09:00 – 9:30 πμ Επιβίβαση στα λεωφορεία της Αθήνας με τα οποία φτάσατε 

   στην Καλαμάτα 

9:30 πμ  Αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη   



14:00 μμ   Αναχώρηση για την Αθήνα 

 

Αναχώρηση λεωφορείου από τη Θεσσαλονίκη 

Παρασκευή 30/9/2022 

04:45 πμ  Συγκέντρωση για επιβίβαση στο λεωφορείο στον Λευκό Πύργο 

05:00 πμ  Αναχώρηση για την Λάρισα από Θεσσαλονίκη 

07:00 πμ  Άφιξη στη Λάρισα και επιβίβαση  

07:15 πμ   Αναχώρηση για το Βόλο  

08:15 πμ  Επιβίβαση επιβατών από το Δημαρχείο του Βόλου  

08:30 πμ  Αναχώρηση για τον Αλμυρό  

09:20 πμ  Επιβίβαση επιβατών από τον Αλμυρό           

16:00 μμ  Άφιξη στην Καλαμάτα 

17:45 μμ   Συνάντηση στο λόμπυ του ξενοδοχείου  

18:00 μμ     Αναχώρηση για το Μέγαρο Χορού 

21:15 μμ  Αναχώρηση και επιστροφή στα ξενοδοχεία   

 

Σάββατο 01/10/2022 

09:00 πμ  Συνάντηση στο λόμπυ του ξενοδοχείου    

09:15 πμ   Αναχώρηση για το Μέγαρο Χορού  

10:00 πμ– 14:30 μμ  ΙΕ΄ Γενική Συνέλευση    

14:30 μμ     Αναχώρηση και επιστροφή στα ξενοδοχεία 

17:00 μμ    Συνάντηση στο λόμπυ του ξενοδοχείου 

17:15 μμ  Αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη  

22:00 μμ  Αναχώρηση και επιστροφή στα ξενοδοχεία  

* Μετά το πέρας της συναυλίας στο Αρχαίο Θέατρο, θα επιβιβαστούμε στα λεωφορεία 

με τα οποία ήρθαμε, για να μας μεταφέρουν προς τον προαύλιο χώρο του Μουσείου. 

 

 

 



Κυριακή 02/10/2022 

08:45 - 09:00 πμ Check out από το ξενοδοχείο. Συγκέντρωση στο λόμπυ του 

    ξενοδοχείου μαζί με τις αποσκευές.   

09:00 – 9:30 πμ Επιβίβαση στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης με τα οποία 

φτάσατε στην Καλαμάτα 

09:30 πμ  Αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη   

14:00 μμ   Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη 

 

Για όσα μέλη έχουν εξασφαλίσει δική τους διαμονή ή είναι κάτοικοι Καλαμάτας, οι 

μετακινήσεις με τα λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

Σάββατο 01/10/2022 

17:00 μμ    Συγκέντρωση στο Μέγαρο Χορού   

17:15 μμ             Αναχώρηση με λεωφορείο για την Αρχαία Μεσσήνη. 

22:00 μμ    Αναχώρηση με λεωφορείο και επιστροφή στο Μέγαρο Χορού 

* Μετά το πέρας της συναυλίας στο Αρχαίο Θέατρο, θα επιβιβαστούμε στα λεωφορεία 

με τα οποία ήρθαμε, για να μας μεταφέρουν προς τον προαύλιο χώρο του Μουσείου. 

 

Κυριακή 02/10/2022  

09:15 πμ  Συγκέντρωση στο Μέγαρο Χορού  

09:30 πμ  Αναχώρηση με λεωφορείο για την Αρχαία Μεσσήνη. 

14:00 μμ   Αναχώρηση με λεωφορείο και επιστροφή στο Μέγαρο Χορού 

 

Σημείωση: Για οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από τους 

εθελοντές συνοδούς του Διαζώματος και την οργανωτική ομάδα της Somewhere We 

Know. 

 

 

 



 ΥΛΙΚΟ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Όσα μέλη είστε ταμειακώς εντάξει θα βρείτε τους σάκους με το υλικό της Γενικής 

Συνέλευσης και τη διαπίστευσή σας στα δωμάτιά σας. Τα υπόλοιπα μέλη θα μπορείτε 

να παραλάβετε το σάκο από τους εθελοντές μας στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας την 

Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι 

διαπιστεύσεις θα είναι απαραίτητες το Σάββατο το πρωί κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης (διαπίστωση απαρτίας, εκλογή προεδρείου και 

έγκριση των θεμάτων της Συνέλευσης). 

Για την ασφάλεια όλων μας μέσα στο σάκο θα υπάρχει και ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ 

COVID-19 (Self test), το οποίο συνιστούμε να έχουμε όλοι κάνει πριν την είσοδό μας 

στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, καθώς και το απαραίτητο πια «αξεσουάρ» μας, η 

ατομική μάσκα προστασίας.  Για όσους μετακινηθούν με λεωφορεία προς την 

Καλαμάτα, συνιστούμε να έχουν πραγματοποιήσει ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ COVID-

19 (Self test) πριν την επιβίβασή τους στα λεωφορεία. 

 

 ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 

Η Somewhere We Know θα δημιουργήσει μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που 

μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για 

το τριήμερο, με το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, τις μετακινήσεις σας και 

πληροφορίες για την Καλαμάτα και τα τοπικά εστιατόρια. Περισσότερες πληροφορίες 

θα λάβετε τις επόμενες ημέρες.  

 

 ΓΕΥΜΑΤΑ / ΔΕΙΠΝΑ 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας 

Μεσσήνης θα προσφερθεί σε όλους από το «ΔΙΑΖΩΜΑ»: 

Α) το Σάββατο το βράδυ στον προαύλιο χώρο του μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης 

ελαφρύ δείπνο, 

Β) την Κυριακή το πρωί μετά το πέρας της ξενάγησης ένα μικρό σνακ με τοπικές 

γεύσεις. 

Επιπλέον, το catering κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης το 

μεσημέρι του Σαββάτου θα αποτελείται από τοπικά εδέσματα και θα περιλαμβάνει 

αρχικά καφέ, αναψυκτικά και εν συνεχεία μία ποικιλία από παραδοσιακές γεύσεις. 



Τέλος, τα υπόλοιπα γεύματα – δείπνα θα είναι ελεύθερα και μπορείτε να 

«εξερευνήσετε» τα τοπικά εστιατόρια της επιλογής σας. Στο τέλος της επιστολής σας 

παραθέτουμε έναν κατάλογο εστιατορίων, όπου έχουμε εξασφαλίσει έκπτωση 10-20% 

στις τιμές καταλόγου με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Διαζώματος, την οποία 

μπορείτε να παραλάβετε από το info-point της «Somewhere We Know» στο 

Μέγαρο Χορού την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί.   

Το νερό σε όλο το οδοιπορικό μας (πούλμαν, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.), καθώς και 

τα αναψυκτικά θα είναι χορηγία της εταιρίας ΒΙΚΟΣ Α.Ε., εταιρικού μέλους του 

σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή 

υποστήριξή της. 

 

 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα όμορφα δρώμενα θα διανθίσουν το τριήμερό μας: 

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε στο 

φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας τα εγκαίνια της έκθεσης «ΑΕΝΑΩΣ», η 

οποία  μέσα από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό θα μας ταξιδέψει στο 

πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη στον επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 

Μεσσήνης. Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε η αρχαιολόγος και στέλεχος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κα Μαρία Κουρασάνη και εθελοντικά η κα Κασσιανή 

Μπένου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εικαστικό Εργαστήρι της Κ.Ε. 

“ΦΑΡΙΣ” του Δήμου Καλαμάτας και τον Διευθυντή του Τομέα Εικαστικών, κ. 

Παναγιώτη Λαμπρινίδη.  

Την όμορφη αυτή βραδιά θα κλείσει το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με ένα μαγικό 

χορευτικό δρώμενο, σε επιμέλεια της κ. Λίντας Καπετανέα, Καλλιτεχνικής 

Διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η οποία μαζί με την κ. 

Πηνελόπη Μωρούτ έχει επιμεληθεί και τη χορογραφία. 

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «ΑΕΝΑΩΣ» με 

φωτογραφικό υλικό από το πολυετές ταξίδι του κ. Θέμελη για την ανάδειξη και 

προστασία του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, το οποίο όλα τα μέλη 

θα βρουν στο σάκο τους. Το συντονισμό της έκδοσης έχει αναλάβει η αρχαιολόγος του 

Σωματείου, κα Μαρία Κουρασάνη.  

Το βράδυ του Σαββάτου θα απολαύσουμε μία σπουδαία συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο 

της Μεσσήνης με την παρουσίαση δύο πρωτότυπων έργων που συνέθεσαν προς τιμήν 

της Αρχαίας Μεσσήνης και του Πέτρου Θέμελη. Το πρώτο από αυτά συνέθεσαν ο 



συνθέτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος, κ. Γιώργος 

Κουρουπός μαζί με την ποιήτρια, κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου και έχει τίτλο «Η ΣΤΟΑ ΤΩΝ 

ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, Μια καντάτα για την αρχαία Μεσσήνη». Το δεύτερο έργο συνέθεσε ο 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, κ. Στάθης Γυφτάκης με 

τίτλο: “4 elements for Ancient Messene”. Πρόκειται για 4 συμφωνικά τραγούδια για 

σοπράνο, χορωδία και συμφωνική Ορχήστρα σε κείμενα της Λίλλυς Τριαντάρη. Σολίστ 

θα είναι η σοπράνο Κατερίνα Παλαιολόγου.  

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022, το πολύ όμορφο αυτό τριήμερο θα κλείσει, με την 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου θα μας ξεναγήσει ο 

καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Σωματείου, κ. Πέτρος Θέμελης. 

 

 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ 

Όπως φαίνεται από τις προβλέψεις του μετεωρολόγου και μέλους του σωματείου μας, 

κ. Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι 

«Διαζωματικός» και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 

Απαραίτητο αξεσουάρ στην Αρχαία Μεσσήνη είναι τα αθλητικά παπούτσια! Και μην 

ξεχνάτε το καθιερωμένο «ζακετάκι» σας για παν ενδεχόμενο! 

 

 

 ΛΙΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ  

Παραθέτουμε τη λίστα των εστιατορίων. (Κράτηση τραπεζιού κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας)  

 

 

 Νοτιάς (Έκπτωση 20%) 

Εστιατόριο  

Ποσειδώνος 4 (Μαρίνα Καλαμάτας) 

Τ: 2721095280 

 Poseidon Ocean View (Έκπτωση 20% εκτός κρασιών) 

Εστιατόριο  

Ναυαρίνου 119 (Παραλία Καλαμάτας) 

Τ: 2721025590 



 Οινοπαντοπωλείο Χρυσομάλλη (Έκπτωση 20%) 

Εστιατόριο  

Υπαπαντής 32 (Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 2721082759 

 Κάρδαμο comfort cuisine (Έκπτωση 20%) 

Εστιατόριο  

Πλ. Σιδ. Σταθμού 21(Κέντρο) 

Τ: 2721098091 

 Στου Κώστα Βασιλειάδη (Έκπτωση 20%) 

Εστιατόριο  

Θέση Μπουρνιάς  

Τ: 2721083957 

 Τα Καβουράκια (Έκπτωση 20%) 

Εστιατόριο  

Μικρή Μαντίνεια  

Τ: 2721058011 

 FISH and PASTA Κannas (Έκπτωση 15%) 

Εστιατόριο  

Ποσειδώνος 12 (Μαρίνα Καλαμάτας) 

Τ: 2721091596 

 Μαγειρειον Βερσαλλίες (Έκπτωση 10%) 

Εστιατόριο 

Ευαγγελιστρίας 46 (Μαρίνα Καλαμάτας) 

Τ: 2721081858 

 Ταβέρνα Αλοίμονος  (Έκπτωση 10%) 

Εστιατόριο 

Ελατοχωρίου 1 (Καλαμάτα) 

Τ: 2721026988 

 Mamacita Mexican (Έκπτωση 15%) 



Εστιατόριο Μπαρ  

Αριστοδήμου 12 (Κέντρο) 

Τ: 2721405041 

 Da Vito Pizza (Έκπτωση 15%) 

Εστιατόριο  

Βαλαωρίτου 16 (Κέντρο) 

Τ: 2721027797 

 Στάσου, μύγδαλα (Έκπτωση 15%) 

Εστιατόριο  

Αμφείας 32 (Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 2721600986 

 Στο κύμα Καλαμάτα (Έκπτωση 20%) 

Μεζεδοπωλείο-Καφέ  

Ναυαρίνου 167 (Παραλία) 

Τ: 2721401754 

 Leyenda (Έκπτωση 15%) 

Καφέ μπαρ-Εστιατόριο  

Κτήριο Σιδ. Σταθμού (Κέντρο) 

Τ: 2721086973 

 Ουζοτσιπουρομεζεδοκαφενές (Έκπτωση 20%) 

Μεζεδοπωλείο   

Σπάρτης & Αγ. Παντελεήμονος ( Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 2721400764 

 Το Καφενείο (Έκπτωση 20%) 

Μεζεδοπωλείο- Καφέ  

Κανάρη 86 & Κρήτης  

Τ: 2721080712 

 Χημείο cafe resto bar (Έκπτωση 15%) 

Καφέ-Pub 



Μαντίκλου 3 (Κέντρο) 

Τ: 2721085030 

 Black Glove streat food (Έκπτωση 15%) 

Streat food 

Αμφείας 32 (Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 2721181081 

 Kyttaro Rock Bar Kalamata (Έκπτωση 20%) 

Μπαρ  

Αμφείας 12 (Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 2721110382 

 Μώμος Cafe Bar (Έκπτωση 20%) 

Καφέ-Μπαρ  

Αμφείας 31(Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 2721088019 

 Vegas (Έκπτωση 20%) 

Κοκτέιλ Μπαρ  

Εμ. Μπενάκη 6(Ιστορικό κέντρο) 

Τ: 6972948519 

 WEST PADEL CLUB (Έκπτωση 20%) 

Καφέ-Αναψυκτήριο 

Ν.Πλαστήρα – Κορέας (Αθλητικός χώρος Padel-Tenis) 

Τ: 6934669287 


