ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΚΑΙ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ
Η εξόρμηση του διήμερου 24 και 25 Μαρτίου πραγματοποιείται σε περιοχές που
άμεσα σχετίζονται με την επανάσταση του 1821, όπως είναι η Ανδρίτσαινα και
η Καρύταινα και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία για μια ενδιαφέρουσα ιστορική
ενημέρωση για την ελληνική εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση την εξέλιξή
της και τις επιπτώσεις της στη σημερινή κοινωνική και πολιτική κατάσταση.
Παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και να ξεναγηθούμε σε
ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαιότητας, όπως είναι ο Ναός του
Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες, ενώ θα πραγματοποιήσουμε πολύ
ευχάριστες και εύκολες πεζοπορίες προς τον Αλφειό ποταμό και την ορεινή
Αμπελιώνα με τα καστανοδάση.
Η Ανδρίτσαινα
αναπτύχθηκε επί Φραγκοκρατίας (12ος-13ος αι.) και
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα Ορλωφικά όσο και στην Ελληνική
Επανάσταση. Το 1826 καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.
Σήμερα το χωριό διαθέτει ακόμη τα αρχοντικά του, τα πλακόστρωτα σοκάκια και
την Τρανή Βρύση, την αρχαιότερη της Πελοποννήσου, που κτίστηκε το 1724.
Εδώ βρίσκεται η περίφημη Νικολοπούλειος Βιβλιοθήκη, που ιδρύθηκε το
1840, και αριθμεί πάνω από 40.000 τόμους βιβλίων, όπως και το Λαογραφικό
Μουσείο που φιλοξενεί 4.000 περίπου εκθέματα από την κονωνικοοικονομική
ζωή του χωριού καθώς και της ευρύτερης περιοχής της ορεινής Ολυμπίας.
Η Καρύταινα είναι ένας γραφικός και ιστορικός οικισμός της Αρκαδίας που έχει
χαρακτηριστεί ως διατηρητέος και άνθισε όπως και η Ανδρίτσαινα κατά την
Φραγκοκρατία. Το Φράγκικο κάστρο της, υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά
φρούρια της Πελοποννήσου, κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας, της
Τουρκοκρατίας και της επανάστασης του 1821. Στην Τουρκοκρατία ήταν
εμπορικό κέντρο με κυριότερα προϊόντα τον καπνό, τα μεταξωτά και το κρασί,
ενώ παράλληλα αποτέλεσε και σημαντικό διοικητικό κέντρο έως το 1830 που
την θέση της πήρε η Δημητσάνα.
Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, στις Βάσσες βρίσκεται σε υψόμετρο
1131μ και είναι ένα από τα σημαντικότερα και επιβλητικότερα μνημεία της
κλασικής αρχαιότητας. Κτίστηκε στο τέλος του 5ου αι. π.χ., και αρχιτέκτονάς
του ήταν ο περίφημος Αθηναίος Ικτίνος. Είναι δωρικός, περίπτερος, διπλός εν
παραστάσει με πρόναο , σηκό, άδυτο και οπισθόναο.. Είναι ο μοναδικός ναός
που οι κίονές του είναι δωρικού ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού. Είναι και το
πρώτο ελληνικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Πρόγραμμα εξόρμησης
Κυριακή 24 Μαρτίου
7.30πμ Αναχώρηση από Βούλα
8πμ Αναχώρηση από Ομόνοια
11πμ Ξενάγηση στον Επικούρειο Απόλλωνα.
12μ Εύκολη πεζοπορία 1.30ώρ,από Επικούρειο Απόλλωνα μέχρι Αμπελιώνα.
2μμ Αναχώρηση από Αμπελιώνα για Ανδρίτσαινα
2.30μμ Άφιξη στην Ανδρίτσαινα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θεοξένια
https://theoxenia-hotel-andritsena.booked.net. Ελεύθερος χρόνος
6μμ Βόλτα στο παραδοσιακό0 χωριό και επίσκεψη στο λαογραφικό Μουσείο.
20.30μμ: Βραδινό φαγητό σε ταβέρνα του χωριού
Δευτέρα 25 Μαρτίου
9πμ Επίσκεψη και ξενάγηση στην περίφημε Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας.
10.00 Αναχώρηση για Καρύταινα.
10.30 Περιήγηση στην Καρύταινα και βόλτα στο κάστρο
12.30 Ευχάριστη πεζοπορία μέχρι τον Αλφειό 1.30 ώρα με επιστροφή αινε-έλα)
2.30μμ Φαγητό.
5μμ Αναχώρηση για Αθήνα

Κόστος συμμετοχής 75 Ευρώ για μέλη και 85 για μη μέλη
Η διαφορά του μονόκλινου είναι 15 ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται
-Διαμονή στο ξενοδοχείο Θεοξένια
-Πρωϊνά
-Μετακινήσεις με πούλμαν
-Ξεναγήσεις
Την ιστορική προσέγγιση και τις ξεναγήσεις θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Φώτης Ζώης 6977266859
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Μαρτίου
με προκαταβολή 45 Ευρώ ανά άτομο στο λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban)
Αριθμός GR78 0171 6040 0066 0413 8920 890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

