
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ – ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΥΓΟΥ 2009  
Τρύγος στο βιολ. αμπελώνα στα Σπάτα - Κυριακή 20 Σεπτέμβρη 2009,  

Από 11:00 έως 13:00  
  
Θέλοντας να μοιραστούμε την χαρά του μαζέματος των 
σταφυλιών την Κυριακή το μεσημέρι στις 20 Σεπτέμβρη 
σας περιμένουμε για να τρυγήσουμε. Η προσέλευση στον 
βιολογικό αμπελώνα μας στα Σπάτα είναι στις 11:00. 
Τρυγάμε & ξεναγούμε παρατηρώντας τις ιδιαιτερότητες 
τού βιολογικού αμπελιού. Ξαποσταίνουμε κάτω από τον 
μεγάλο πεύκο, με δροσιστικές σταφυλολιχουδιές. Παιδιά 
ευπρόσδεκτα.   
Συμμετοχή   
Για την προετοιμασία παρακαλούμε να δηλωθεί 
τηλεφωνικά η συμμετοχή σας έως Σαββάτο 19/8. 
Ελεύθερη είσοδος.  

  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΩΡΑ 11:00 λήξη 13:00   
  
Βιολογικός Αμπελώνας Οικογένειας Γεώργα βρίσκεται στη θέση Γιαλού, στην είσοδο 
των Σπάτων από την Αθήνα. Κατεβαίνεται στην στάση λεωφορείου Αγ. Νικόλαος 
που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπάτων, λίγο πριν την είσοδο στο χωριό των 
Σπατων. Από εκεί απέχει / περπατάτε 250μ. βόρεια. Η γιορτή είναι στον αμπελώνα, 
κάτω από τον μεγάλο πεύκο που βρίσκεται στην μέση του αμπελώνα.  
  
Προσέλευση με μετρό + προαστιακός + Λεωφορείο 
Μετρό – Δούκισσα Πλακεντία - Λεωφορεία Σπάτων ή / και Αρτέμιδας   διαδρομή 
περίπου 40‘  
Προαστιακός  
Αποβίβαση σταθμό Παιανία - Κάντζα και μετά λεωφορείο Σπάτων  / Αρτέμιδας  
  
 
Το κτήμα βρίσκεται κοντά στην λεωφόρο Σπάτων (είσοδος από Αθήνα) λίγο πριν τα 
Σπάτα, αποβίβαση Στάση Αγ. Νικόλαος (λιγο πριν την είσοδο στα Σπάτα)  
  
Περνάτε απέναντι και παίρνεται τον δρόμο δίπλα από την τσιμεντένια στάση   
Προχωράτε μέχρι το τέλος του δρόμου και στρίβεται δεξιά στον χωματόδρομο 
ακολουθώντας την σειρά με της ελιές που είναι τα όρια του κτήματος. Συνεχίζεται το 
περπάτημα στον πρώτο δρόμο στα αριστερά μέχρι τον μεγάλο πεύκο που φαίνεται 
στο βάθος. (απόσταση για περπάτημα 250μ. από την στάση). 
  
Προσέλευση με ΙΧ από Λεωφ. Μεσογείων (χωρίς διόδια) 
Από Αθήνα Λεωφ. Μεσογείων > Αγ. Παρασκευή > Σταυρός κάτω από τον κόμβο 
προς Ραφήνα > 500 μ. μετά τον κόμβο, δεξιά προς Σπάτα / Αρτέμιδα. Λίγο πριν την 
είσοδο Σπάτων (300μ. περίπου ) πριν από ελαφρά δεξιά στροφή, στρίφεται αριστερά 
στην πινακίδα «Γεωργικά Μηχανήματα – Ελαιουργείο Παπαχρήστου» Στα αριστερά, 
λοιπόν ακολουθείται τον κάθετο στην λεωφόρο δρόμο. Στο τέλος του ακολουθείται 
τον χωματόδρομο αριστερά (ακολουθούμε τις ελιές ) [είναι το όριο του αμπελώνα] 
Παρκάρουμε εδώ και ακολουθούμε με τα πόδια τον πρώτο δρόμο δεξιά μέχρι τον 
μεγάλο πεύκο που φαίνεται στην μέση (απόσταση 100μ.)    



  
Προσέλευση με ΙΧ από Αττική Οδό 
Οδικώς από Αττική Οδός έξοδος 18, αριστερά προς Σπάτα > μέσα στα Σπατα 
στρογγυλή πλατεία προς Αθήνα > μετά τα Γήπεδα > S/M Βερόπουλος  > προς 
Αθήνα. 
ή εναλλακτικά  
συντομότερα από Αττική Οδός έξοδος 16 Ραφήνα, στο τέλος του δρόμου > δεξιά 
προς Σπάτα > Φανάρια περιφερειακού > δεξιά προς Αθήνα > φανάρια S/M 
Βεροπουλος δεξιά > κατεύθυνση δεξιά προς Αθήνα   
  
Λεωφόρος Σπάτων προς Αθήνα > μετά 300μ. ελαφρά αριστερή στροφή, αμέσως 
μετά την πινακίδα «Γεωργικά Μηχανήματα – Ελαιουργείο Παπαχρήστου» κάθετος 
στην λεωφόρο δρόμος δεξιά. Στο τέλος του δρόμου ο αμπελώνας, χωματόδρομος 
στα αριστερά - ακολουθούμε τις ελιές [όριο του αμπελώνα] και παρκάρουμε εδώ. 
Ακολουθούμε με τα πόδια τον πρώτο δρόμο δεξιά μέχρι τον μεγάλο πεύκο που 
φαίνεται στη μέση του αμπελώνα.  (απόσταση 100μ.)    
  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Τρύγος 
Για να απολαύσετε την χαρά του τρύγου να κόψετε και να μαζέψετε σταφύλια από το 
αμπέλι με ευκολία, θα πρέπει:  
να φοράτε κλειστά παπούτσια για χώμα.  

• Μακρύ παντελόνι και κάλτσες για προστασία από τα ξερά αγριόχορτα.  
• Μακρυμάνικα ανοικτόχρωμα πουκάμισα για προστασία από τον ήλιο   
• καπέλο / γυαλιά ηλίου.  
• Μπουκάλι με κρύο νερό  

 
Ξενάγηση – Γρήγορη γνωριμία με τον «οργανισμό αμπέλι»   
Μέσα στον αμπελώνα θα παρατηρήσουμε : τον οργανισμό αμπέλι, τον ετήσιος 
κύκλο του, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, την παραδοσιακή αμπελοκαλλιέργεια, τις 
βιολογικές πρακτικές και βιοδυναμικές εφαρμογές. 
  
Για ξεκούραση 
Στο υπαίθριο χώρο θα βρείτε δροσιστικούς βιολ. χυμούς σταφυλιού, γρανίτα. Είστε 
ευπρόσδεκτοι για το κολατσιό να φέρετε το φαγητό σας.  
  
Εκδρομικοί Συνδυασμοί   

 Επίσκεψη στα κοντινά οινοποιεία για παρακολούθηση των διεργασιών 
επεξεργασίας σταφυλιού οινοποίησης.  πχ. Κελάρι Παπαχρήστου (Λεωφ. 
Σπάτων - 2χλμ. προς Αθήνα, Ευοινος (2χλμ. προς Αρτέμιδα) 

 Πουλιά & ζώα από όλο τον κόσμο «Αττικό Πάρκο» 200μ. από αμπελώνα 
(ανοικτό μέχρι την δύση του ηλίου)  

 Μια βουτιά στη θάλασσα παραλία Αρτέμιδας Λούτσα 7 χλμ.  
 Περίπατος επίσκεψη Ναός Αρτέμιδος Βραώνα με μπάνιο 9 χλμ.  

 
Τηλέφωνα επικοινωνίας  210 66 33 345 γραφεία 
                                            210 66 30 136 οινοποιείο 
                                            6977975222 Κιν. Δημήτρης Γεώργας  


