ΣΑΒΒΑΤΟ 15-ΚΥΡΙΑΚΗ 16-ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ
Στο αυθεντικά κυκλαδίτικο φυσικό περιβάλλον της Σερίφου, με τη
μεγάλη ποικιλία εναλλασσόμενων τοπίων από μικρές κοιλάδες,
πεζούλες, ορεινές κοινότητες και “κατοικιές”, καταγάλανες παραλίες,
πλούσιο σε πετρώματα υπέδαφος και εντυπωσιακά κανλτερίμια και
μονοπάτια, κρύβονται μοναδικά μνημεία και χώροι που συνθέτουν
ένα μοναδικό, ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό θησαυρό.
Κρύβεται ένας θαυμαστός κόσμος που ξεκινά από το μυθικό
Περσέα, συνεχίζεται στους πρωτοκυκλαδικούς χρόνους με την
αξιοποίηση των μεταλλευμάτων, με χαρακτηριστικότερα ιστορικά
μνημεία τις αμυντικές εγκαταστάσεις όπως ο Άσπρος Πύργος της
Ελληνιστικής περιόδου, περνά στη μεσαιωνική περίοδο με
σημαντικότερα δείγματα τη Μονή Ταξιαρχών του 16ου αι και τον
πρότυπο
μεσαιωνικό οχυρωματικό οικισμό της Χώρας που
περιβάλλεται από το Βενετσιάνικο κάστρο και ολοκληρώνεται με
τα μνημεία της νεότερης ιστορίας, όπως ο Φάρος που είναι
κτισμένος το 1901, οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και το
μνημείο
των
ηρωικών
εργατών
των
μεταλλείων
που
δολοφονήθηκαν από το κράτος στη μεγάλη απεργία του 1916 του
νησιού, που είχε κηρύξει το σωματείο τους εναντίον της εταιρείας και
του Γκρόμαν, του στυγερού εκμεταλλευτή ιδιοκτήτη της. Αυτόν τον
πλούτο, φυσιολατρικό, ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό θα
προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε να γνωρίσουμε και να
απολαύσουμε σε ένα τριήμερο και με βάση το πρόγραμμα που
ακολουθεί
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ -Άφιξη στη Σέριφο και κάνουμε πρώτη
γνωριμία με το νησί.
6.30πμ Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά, πύλη Ε9, μπροστά στο
πλοίο
”Αδαμάντιος Κοραής” (ZANTE FERRIES) για παραλαβή
εισιτηρίων και επιβίβαση στο πλοίο.
7πμ Αναχώρηση για Σέριφο
12μ Άφιξη στη Σέριφο, στο Λιβάδι, που είναι το λιμάνι του νησιού,
τακτοποίηση στα δωμάτια στο συγκρότημα διαμερισμάτων Coralli

Apartment http://www.coralliapartments.gr/el/ που βρίσκεται στο
Λιβαδάκι, μια από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού, 200μ από το
λιμάνι. Θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος 4 ωρών για μπάνιο και
μεσημεριανό φαγητό και ξεκούραση
6.30μμ Συνάντηση για πρώτη γνωριμία με το νησί. Θα
περπατήσουμε για βόλτα κάτι λιγότερο από 1 ώρα από το λιμάνι
μέχρι τον πέτρινο φάρο στο ακρωτήριο Σπαθί από όπου θα
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Ο φάρος κατασκευάστηκε το 1901
και το ύψος του πύργου του είναι 12 μ.
Στη συνέχεια θα ανέβουμε στη Χώρα της Σερίφου με την
πασίγνωστη εξαιρετική αρχιτεκτονική και θα κάνουμε μια πρώτη
περιπλάνηση στα πλακόστρωτα καλντερίμια, για να θαυμάσουμε την
πανέμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, με τα διώροφα ή
τριώροφα στενομέτωπα σπίτια, που συνδέονται μεταξύ τους με
δαιδαλώδη μικρά σοκάκια. Στη χώρα θα φάμε και θα πιούμε ποτάκι
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ -Ολοήμερη περιήγηση στο νησί
7.30πμ Θα ξεκινήσουμε για πεζοπορία 1.30-2 ώρες από τη
Χώρα μέχρι το χωριό Κένταρχος. Η πεζοπορία είναι εύκολη (Α’
βαθμού) και είναι από τις ωραιότερες πεζοπορικές διαδρομές όχι
μόνο της Σερίφου, αλλά και των Κυκλάδων. Στη μισή διαδρομή η
θέα είναι στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, με κατεύθυνση προς
τον Πειραιά και η άλλη μισή στο Αιγαίο με κατεύθυνση στη Σίφνο.
Στη διαδρομή θα περάσουμε από αγροτικές εγκαταστάσεις των
παλαιών μιτάτων στις κοιλάδες του νησιού, όπως και από πηγές,
γιοφύρια και ξωκκλήσια
Όσοι/ες δεν προτιμήσουν την πεζοπορία (εμείς τη συστήνουμε
ανεπιφύλακτα)μπορούν να φθάσουν στον Κένταρχο με το πούλμαν
που θα ξεκινήσει από τι λιμάνι στις 9 το πρωί.
9.30πμ Θα ξεκινήσουμε όλοι/ες μαζί με το πούλμαν για την ιστορική
Μονή Ταξιαρχών Η Μονή των Ταξιαρχών βρίσκεται κοντά στο
χωριό Γαλανή, και παρουσιάζει μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Χτίστηκε το 1572, είναι ανδρικό μοναστήρι και το 1617 στους
χώρους της ιδρύθηκε αλληλοδιδακτικό σχολείο που είχε στην κατοχή
του πολλά ενετικά κτήματα και μεγάλο πλούτο. Το κτίριό της έχει
φρουριακό χαρακτήρα, είναι κατασκευασμένο σε ψηλό περίβολο,
έχει μόνο μία είσοδο σε ύψος 4μ., πολεμίστρες και κινητή σκάλα. Η
Μονή είναι αφιερωμένη στους Αρχάγγελους Μιχαήλ και Γαβριήλ και
ο ναός της είναι ρυθμού τρίκογχου, μονόχωρου με τρούλο, με
εξαιρετικές τοιχογραφίες, που αποδίδονται στον Εμαννουήλ
Σκορδίλη

10.30πμ Μετά από την επίσκεψη και ξενάγηση στη Μονή Ταξιαρχών
θα φθάσουμε στον Άσπρο Πύργο, που πιστεύεται πως είναι κτίσμα
της
ελληνιστικής
περιόδου
και
ότι
χρησιμοποιήθηκε
ως
παρατηρητήριο. Από εδώ είναι μοναδική η θέα της νοτιοαανατολικής
ακτής της Σερίφου. Ανατολικά από τον Άσπρο Πύργο φαίνονται τα
ερείπια του Κάστρου της Γριάς. Το εκκλησάκι δίπλα στον Άσπρο
Πύργο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο και πιστεύεται πως
έχουν χρησιμοποιηθεί τμήματα του Πύργου για το κτίσιμό του.
11.30πμ-1.30μμ Θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στα
μεταλλεία του νησιού που βρίσκονται στον Κουταλά, και το
Μεγάλο Λιβάδι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της
Σερίφου. Τα άφθονα μεταλλεύματα του νησιού
έγιναν πηγή
πλούτου για την οικογένεια Εμίλ Γκρόμαν, που ανέλαβε την
εξόρυξη κυρίως σιδηρομεταλλεύματος, παίρνοντας τη διοίκηση της
εταιρείας "Σέριφος – Σπηλιαλέζα" και επιβάλλοντας συνθήκες
απάνθρωπης εκμετάλλευσης στους μεταλλεργάτες, που προκάλεσαν
την αιματηρή εξέγερση των εργατών των μεταλλείων τον Αύγουστο
του 1916
Θα δούμε το νεοκλασικό κτίσμα (της σχολής Τσίλερ) με τους
μεγάλους φοίνικες, όπου στεγαζόταν το διοικητήριο της εταιρείας
των μεταλλείων "Σέριφος – Σπηλιαλέζα", τη σκάλα φόρτωσης των
μεταλλευμάτων με το σύστημα των σιδηροτροχιών, τα
ιαματικά λουτρά, την έκθεση πετρωμάτων και το μνημείο των
ηρώων, στη μνήμη της αιματηρής εξέγερσης των εργατών του 1916
1.30μμ-5μμ Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και φαγητό στην
εξαιρετική παραλία Μεγάλο Λιβάδι
5μμ Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για
ξεκούραση
8.30μμ Θα έχουμε βόλτα στο λιμάνι. Προτείνεται ένα τσιμπούσι για
όλο το γκρουπ σε παραλιακή ταβέρνα και ελεύθερο μενού
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΟΥ –Περιήγηση και ξενάγηση στη Χώρα
8πμ Θα ανεβούμε στη Χώρα και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση με
ξενάγηση
στο Αρχαιολογικό
Μουσείο
Στη
συνέχεια
θα
επισκεφθούμε την
Πιάτσα της Χώρας, όπου βρίσκεται
το Δημαρχείο, στεγασμένο σε ένα διώροφο νεοκλασικό και δίπλα
του δεσπόζει υπέροχος ο ναός του Αγίου Αθανασίου με την
μαρμαρόστρωτη πλατεία του, που είναι και η μητρόπολη του νησιού.
Από εδώ θα συνεχίσουμε για την κορυφή της της Χώρας με τα
ερείπια του ενετικού κάστρου, που χτίστηκε το 1434 από την
οικογένεια των Μικιέλι, ενώ στο ψηλότερο σημείο του βράχου
βρίσκεται η εκκλησία του Άγιου Κωνσταντίνου, από όπου μπορεί
κανείς να θαυμάσει το Αιγαίο που απλώνεται μπροστά του και τα

γύρω νησιά (Σίφνος, Κύθνος, Μήλος, Κίμωλος). Κατεβαίνοντας θα
επισκεφθούμε
το Λαογραφικό Μουσείο της Σερίφου και την
εκκλησία της Ευαγγελίστριας χτισμένη το 1907, όπου ήταν παλιά
το κέντρο της Χώρας, καθώς και την πλατεία των Μύλων.. Στη
συνέχεια όσοι/ες θέλουν θα περπατήσουμε για μισή ώρα,(και μισή
επιστροφή) ένα κομμάτι του ιστορικού καλντεριμιού που περπατούσα
οι εργάτες των μεταλλείων κάθε πρωί για να πάνε στις δουλειές τους
1μμ Ολοκλήρωση της περιήγησης στη Χώρας
1μμ-6μμ Ελεύθερος χρόνος
6μμ Θα πρέπει να βρισκόμαστε στο λιμάνι
6.30μμ Αναχώρηση με το ταχύπλοο Speedruner για Πειραιά
9μμ Άφιξη στο Πειραιά
Το τριήμερο πρόγραμμα στη Σέριφο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία
του Δήμου Σερίφου και της Ομάδας Εθελοντών για τη διάνοιξη και
τον εξωραϊσμό των μονοπατιών του νησιού.

Kόστος συμμετοχής: 155 Ευρώ για μέλη και 170 για μη μέλη
σε δίκλινα δωμάτια. Η διαφορά του μονόκλινου είναι 30 Ευρώ
τη βραδιά, εάν υπάρξουν μονόκλινα

Στην τιμή περιλαμβάνονται
Τα εισιτήρια με το πλοίο. (Προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο στο
νησί, το εισιτήριο επιστροφής είναι με το ταχύπλοο Speedruner)
Διαμονή και πρωϊνό στο συγκρότημα διαμερισμάτων
Apartment http://www.coralliapartments.gr/el/

Coralli

Η περιήγηση του νησιού με πούλμαν
Οι ιστορικές και οικολογικές ξεναγήσεις

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Νόρα Πολυδούρη

6949138298 9-2πμ και 5-7μμ

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών που αναμένεται για το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Σέριφο οι ναυτιλιακές εταιρείες
ζητούν να πληρωθούν τα εισιτήρια μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαϊου Για
το λόγο αυτό οι δηλώσεις συμμετοχής και οι κρατήσεις θέσεων
ισχύουν μόνο εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με
ταυτόχρονη κατάθεση προκαταβολής 100 Ευρώ κατ’ άτομο το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαϊου στο λογαριασμό Τράπεζα

Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78 0171 6040 0066 0413 8920
890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία δεν ισχύει
περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις συμπληρωθούν νωρίτερα

σε

ΣΗΜ. Όσες και όσοι θα πάρουν μέρος στις πεζοπορίες θα πρέπει να
φορούν παπούτσια πεζοπορικά ή σπορτέξ και να έχουν σακίδιο με
νερό, γυαλιά ηλίου και καπέλο
Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης της θέσης μέχρι και 5
ημέρες πριν από την εκδρομή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται

