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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ
Πέντε μέρες στις “κατοικιές”, στην ιστορία, τη λαογραφία, και
τη φύση στο νησί του μελιού και του θυμαριού
Στο έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και στοχεύοντας να
αναδείξουμε ένα πολύ σημαντικό λαοογραφικό στοιχείο της Ανάφης,
τις παραδοσιακές “κατοικιές”, (χώροι διαμονής των αγροτών στη
διάρκεια του θερισμού, με αλώνι και φούρνο) που από το 18 ο αιώνα
εξακολουθούν
μέχρι
και
σήμερα
να
επιβιώνουν
θα
πραγματοποιήσουμε πενθήμερο οδοιπορικό στην φύση, την ιστορία
και την παράδοση του νησιού. Και στην Ανάφη ο δήμαρχος, ο δήμος
και οι άλλοι φορείς θα στηρίξουν το πρόγραμμά μας
Θα ξεκινήσουμε με περίπατο και ξενάγηση στη Χώρα, σε ένα
πανέμορφο
κυκλαδίτικο
οικισμό,
που
έχει
κηρυχθεί
διατηρητέος από το 2002 , και που με πυρήνα το Βενετσιάνικο
Κάστρο με το βυζαντινό εκκλησάκι του ‘Αη- Γιώργη στην
κορυφή του, περιβάλλεται από πλακόστρωτα καλντερίμια, στενά
δρομάκια και σπίτια με θόλους, που είναι την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
του νησιού.
Ενδιαφέρουσες
είναι και οι πολιτιστικές πεζοπορικές
στο
κυκλαδίτικο τοπίο, που δεν είχαν μόνο το χαρακτήρα της αναψυχής
στη φύση αλλά και της πολιτιστικής και ιστορικής ενημέρωσης. Η
εύκολη πεζοπορία για παράδειγμα στην Ιερά οδό, το μονοπάτι
που στην αρχαιότητα συνέδεε την αρχαία πόλη της Ανάφης με
το ιερό του Απόλλωνα και το αρχαίο λιμάνι θα μας δώσει την
ευκαιρία να πούμε πολλά ενημερωτικά για την άνθηση του νησιού
από τον 4ο μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα. Βέβαια λύπη προκαλεί στον
επισκέπτη το γεγονός ότι στο ιερό του Απόλλωνα, πάνω στον οποίο
είναι κτισμένο το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, συναντά
πεταμένους και σπασμένους κίονες από τον αρχαίο ναό,
ανακατεμένους με μπάζα, τσιμέντο, και μεγάλες ξύλινες σανίδες,
όπου υποδηλώνουν την έλλειψη σεβασμού ως προς το πολιτισμό μας

Πολύ όμορφη και ευχάριστη είναι επίσης πεζοπορία στον Κάλαμο,
τον μονόβραχο της Ανάφης(463μ), που είναι ο δεύτερος σε
ύψος μονόβραχος στη Μεσόγειο, μετά το Γιβραλτάρ και στην κορφή
του οποίου είναι η ιστορική μονή της Παναγίας της
Καλαμιώτισσας. Από εδώ είναι πραγματικά απολαυστική η θέα στο
Αιγαίο
Μία άλλη
πολύ ενδιαφέρουσα επίσης πλευρά των εναλλακτικών
διακοπών θα είναι, όπως πάντα άλλωστε, η επαφή μας με την
τοπική κοινωνία: η εκδήλωση που θα έχουμε στο Δημαρχείο με
τη δημοτική αρχή και φορείς του νησιού και η επίσκεψή μας σε
“κατοικιές” μελισσοκόμων και αγροτών για να ενημερωθούμε από
πρώτο χέρι όχι μόνο για τον τρόπο παραγωγής του μελιού, αλλά και
να συζητήσουμε γενικότερα για την αγροτική παραγωγή στο νησί.
Εκτός όμως από το ιστορικό, το φυσιολατρικό και το κοινωνικό
μέρος του προγράμματος, θα απολαύσουμε το μπάνιο στα
καταγάλανα νερά του Ρούκανα, στο Κλισίδι το Μέγα Ποταμό
και στις υπόλοιπες παραλίες, μοναδική εμπειρία ιδιαίτερα στην
ηρεμία του Σεπτέμβρη, το φαγητό στις παραδοσιακές ταβέρνες και
ψαροταβέρνες με ντόπιες λιχουδιές, τις ρακιές και τα ρακόμελα
συνδυασμένα με πολύ καλή μουσική και κουβεντούλα μέχρι αργά
το βράδυ. Αποκορύφωμα θα είναι το αυθεντικό αναφιώτικο γλέντι
την τελευταία βραδιά στο νησί, εγγύηση για την επιτυχία του οποίου
είναι η παρουσία του μπάρμπα-Μανόλη, του παραδοσιακού
οργανοπαίκτη της τσαμπούνας, που ξέρει πραγματικά να ξεσηκώνει
τον κόσμο
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΤΗ 11/9
7.30μμ Συνάντηση μπροστά στο πλοίο «ΠΡΕΒΕΛΗ» για παραλαβή
εισιτηρίων. Το πλοίο αναχωρεί στις 8.30μμ και φεύγει από την Πύλη
Ε3, μπροστά στον Άγιο Διονύσιο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9
Γνωριμία με τη Χώρα (μνημεία ιστορίας και πολιτισμού)7.30πμ Άφιξη στο νησί, τακτοποίηση στα δωμάτια
9πμ Περιήγηση ξενάγηση στη γραφική Χώρα και το Βενετσιάνικο
κάστρο, με τα κάτασπρα στενά σοκάκια Θα επισκεφθούμε το
Βενετσιάνικο Κάστρο, τις αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες και την
αρχαιολογική συλλογή.

1μμ Για μπάνιο και φαγητό προτείνεται η αμμουδερή παραλία
Κλεισίδι
Απόγευμα ελεύθερο
ΠΕΜΠΤΗ 13/9
Πρωί: Πεζοπορία και γνωριμία με τα αρχαία
Απόγευμα: Συζήτηση με ντόπιους κατοίκους

μνημεία.

8.30πμ Ευχάριστη πεζοπορία 1,30 ώρα σε μονοπάτι που περνά από
τις αρχαιότητες του νησιού: το Καστέλι, την Ιερά οδό και το Ναό
του Απόλλωνα, που ίδρυσαν οι Αργοναύτες. Σε κάποιο σημείο
της διαδρομής, στο Μοναστήρι υπάρχει καταπληκτική θέα και στις
δύο πλευρές του πελάγους. Στις αρχαιότητες θα γίνει ξενάγηση και
υπάρχει η δυνατότητα να φθάσει κανείς εκεί με λεωφορείο
Μεσημέρι: Για μπάνιο και φαγητό προτείνουμε τη γνωστή παραλία
του Ρούκουνα, όπου υπάρχουν τα λείψανα του αρχαίου λιμανιού.
7μμ Εκδήλωση στο δημαρχείο με τη δημοτική αρχή και κατοίκους
του νησιού για συζήτηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9
Πρωί: Ευχάριστη πεζοπορία στο μονύδριο του Αγ. Αντωνίου
Απόγευμα: Συνάντηση με μελισσοκόμους
830πμ Πρωινή ευχάριστη πεζοπορία 2 ωρών στο εκκλησάκι του
Αγίου Αντωνίου (βυζαντινή εκκλησία με εντοιχισμένα αρχαία
αρχιτεκτονικά μέλη και θαυμάσιες αγιογραφίες του 14ου αι) Η
εκκλησία βρίσκεται σε βραχώδη περιοχή με εξαίρετη θέα στο
πέλαγος. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει και με αυτοκίνητο
Μεσημέρι Για μπάνιο προτείνεται
η παραλία Χάλαρα, που
βρίσκεται στη βάση εντυπωσιακών βράχων
6μμ Συνάντηση και ενημέρωση από μελισσοκόμους που παράγουν
το περίφημο μέλι της Ανάφης
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9
Πρωί: Πεζοπορία στη Μονή της Καλαμιώτισσας, στην κορυφή
του βράχου του Καλάμου (μικρού Γιαβραλταρ)
Βράδυ παραδοσιακό αναφιώτικο γλέντι

7.30πμ Πεζοπορία στη Μονή της Καλαμιώτισσας που βρίσκεται
στην κορυφή του βράχου του Καλάμου (463μ) Ο βράχος του
Καλάμου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μονόλιθος της Μεσογείου,
μετά από το Γιβραλτάρ Η πεζοπορία. Η πεζοπορία διαρκεί 3 ώρες με
την επιστροφή και η θέα από την κορυφή, που βρίσκεται η εκκλησία
της Καλαμιώτισσας πραγματικά αποζημιώνει τον επισκέπτη.
Για μπάνιο και μεσημεριανό φαγητό προτείνεται η παραλία του
Ρούκουνα
8.30μμ Παραδοσιακό γλέντι
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/9
Πρωί: Προαιρετική συμμετοχή σε γύρο του νησιού με σκάφος.
Βράδυ: Αναχώρηση για Πειραιά
Την Κυριακή η ημέρα θα είναι ελεύθερη. Όσοι θέλουν μπορούν το
πρωϊνό να συμμετέχουν στο γύρο της Ανάφης με σκάφος
9.30μμ Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το λιμάνι.
10.30μμ Αναχώρηση για Πειραιά
Στο λιμάνι του Πειραιά θα φθάσουμε στις 10 το πρωί της Δευτέρας

Κόστος συμμετοχής 160 Ευρώ για μέλη και 175 για μη μέλη
Για μονόκλινο η διαφορά είναι 15 Ευρώ η βραδιά
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Εισιτήρια πλοίου οικονομικής θέσης
(Το κόστος μετάβασης και επιστροφής σε καμπίνα τετράκλινη
εσωτερική έχει επιβάρυνση 21 ευρώ ανά διαδρομή)
4 διανυκτερεύσεις σε δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα (κουζίνα και
ψυγείο)
στην πανσιόν Βίλα Γαλήνη www.villagalini-anafi.gr
-Οι ξεναγήσεις
Δεν περιλαμβάνονται ο γύρος του νησιού με σκάφος και οι
μετακινήσεις στο νησί. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και, αν
χρειασθούν μετακινήσεις, μπορούν να γίνουν με το τοπικό
λεωφορείο

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Νόρα Πολυδούρη

6949138298 9-2πμ και 5-7μμ

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη 22 Αυγούστου με προκαταβολή 100 Ευρώ ανά άτομο στο
λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78 0171 6040
0066 0413 8920 890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ
Αυτονόητο είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία 22 Αυγούστου
είναι τυπική. Εάν δηλαδή οι διαθέσιμες 30 θέσεις καλυφθούν
νωρίτερα, η προαναφερόμενη ημερομηνία λήξης δε θα ισχύει

