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Παρασκευή 24/7 (Πειραιάς-Χίος)

Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά ώρα 20.00
Οι Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες: Μπορούν να έρθουν αεροπορικώς με
rayanair από Θεσσαλονίκη κλείνοντας νωρίς τη πτήση (αυτή τη στιγμή η τιμή
κυμαίνεται από 22 ως 28 ευρώ)

Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο Blue star 1 από Πειραιά με προορισμό τη Χίο.
Διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο εξ ιδίων. Άφιξη στη Χίο νωρίς το πρωί της επομένης.

Σάββατο 25/7 (Χίος-Τσεσμέ-Βουρλά-Αλάτσατα-Ιεράπολη-Αττάλεια)

Μετά την πρωινή μας βόλτα στο λιμάνι της Χίου και στα στενά δρομάκια της γύρω
περιοχής προσκυνάμε στο ναό του αγίου Νικολάου και στις 8.30 παίρνουμε το
πρωινό καραβάκι για μετάβαση από το Λιμάνι της Χίου προς το Τσεσμέ. Άφιξη
στην Τουρκία περίπου 10.00π.μ. Επίσκεψη στον ανακαινισμένο ναό Άγιο Χαράλαμπο
Κρήνης. Ο μητροπολιτικός ναός της Κρήνης (Ceşme), ο Άγιος Χαράλαμπος,
είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Ανατολικής Εκκλησίας μετά την Αγια-Σοφιά με
μήκος 40μ. και πλάτος 19 μ. Θύμιζε πρωτοβυζαντινούς ναούς και ήταν τρίκλητη
βασιλική με 24 κίονες από κόκκινο μάρμαρο. Το βόρειο κλίτος ήταν αφιερωμένο
στην Παναγία και το νότιο στον Αγ.Στέφανο. Ελάχιστες από τις αγιογραφίες της
που

κάλυπταν

όλο

το

ναό

έχουν

διασωθεί.

Εδώ

στοιβάχτηκαν

χιλιάδες

γυναικόπαιδα το Σεπτέμβρη του 22 περιμένοντας τα πλοία που θα τους μετέφεραν
στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

http://emlakkulisi.com/aya-haralambos-kilisesi-kultur-merkezi-oldu/157624

Στάση και στα Αλάτσατα μία κωμόπολη που στο κέντρο της διατηρούνται πάρα
πολλά κτίσματα από την εποχή των Ελλήνων. Εκεί υπάρχουν και εκκλησίες, η
ΠΑΝΑΓΙΑ και ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επίσκεψη το ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου
που είναι τζαμί αλλά με ανακαινισμένο τέμπλο. Εκεί πρόσφατα έκανε αρτοκλασία ο
Πατριάρχης.

http://nikosxeiladakis.gr/%CF%80%CF%89%CF%83-%CE%B7-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE
%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE/

Συνεχίζουμε για Βουρλά όπου πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών κατοικούσαν
35.000 Έλληνες περίπου, και επίσκεψη το σπίτι του Σεφέρη που σήμερα είναι ένα
πανέμορφο μικρό ξενοδοχείο. Ήταν αρχικά η περιοχή της Ιόνιας πόλης των
Κλαζομενών και πιθανώς το αρχαιότερο τακτικά χρησιμοποιημένο λιμάνι στον
κόσμο.

Αν

καταφέρουμε

θα

φωτογραφίσουμε

ένα

εκκλησάκι

που

γίνονται

προσπάθειες να σωθεί από την καταστροφή.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_3_12/08/2012_492220

Συνεχίζουμε για Ιεράπολη, όπου και ο τόπος μαρτυρίου και ο ναός του αγίου
Φιλίππου. Εξαιρετικό φυσικό φαινόμενο. Ξενάγηση στον πλούσιο αρχαιολογικό
χώρο και βουτιά στις γούρνες που σχηματίζουν τα ασβεστολιθικά πετρώματα.

https://www.google.gr/search?q=Pamukkale&client=firefox-

a&hs=dH5&rls=org.mozilla:el:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=U

Φτάνουμε στην Αττάλεια αργά το βράδυ, την πανέμορφη μεσογειακή και πιο
τουριστική πόλη της Νότιας Τουρκίας με το γλυκό και ήπιο κλίμα, χειμώνακαλοκαίρι. Εγκατάσταση στην πανσιόν, δείπνο και βραδινή βόλτα στο όμορφο
κεντρικό πάρκο της πόλης και τα στενά δρομάκια του Καλέιτσι.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%C

Κυριακή 26/7 (Αττάλεια)

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό αγίων Παύλου του Αποστόλου και Αλυπίου του
Κιονίτου στο Καλέ Ιτσί, τον πρώτο ορθόδοξο ναό που λειτουργεί κανονικά με
μόνιμο ιερέα εκτός περιοχής Κων/λης μετά το 1922 και ανακαινίστηκε πρόσφατα
με φροντίδες του οικείου ποιμενάρχη. Γνωριμία με την τοπική κοινότηταΠρωινό σε

πακέτο (για όσους θέλουν να κοινωνήσουν) Μετά το πρωινό, ξενάγηση στην
πανέμορφη παλιά πόλη της Αττάλειας. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Αττάλειας με τα πολλά κειμήλια που άφησαν οι κάτοικοι όταν έφυγαν διωγμένοι
το ’22, καθώς και στο Μουσείο Μεσογειακών Μελετών (ανακαινισμένος Ναός
του Άγ. Γεωργίου Ατταλείας). Περιήγηση στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης
της Αττάλειας. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και γεύμα. Προαιρετική κρουαζιέρα
στον Κόλπο της Αττάλειας στα παράλια της πόλης και μπάνιο στα ζεστά νερά της
Μεσογείου. Επίσκεψη στους Καταρράχτες της Αττάλειας. Επιστροφή στην
πανσιόν. Δείπνο.

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Turkey/Mediterranean/
Antalya/Duden/photo671034.htm

Δευτέρα 27/7 (Αττάλεια-Φασηλίδα-Μύρα της Λυκίας-Αττάλεια)

Πρωινό στην πανσιόν, μικρή γεύση από την περιφερειακή Αττάλεια και αναχώρηση
με κατεύθυνση δυτικά της Αττάλειας για την αρχαία πόλη και προορισμό τα
Μύρα της Λυκίας. Διανύοντας ένα πανέμορφο ορεινό πέρασμα φτάνουμε στον
Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας, όπου και ο τάφος του Αγίου. Στη
Βασιλική αυτή, που λειτουργεί ως μουσείο και στην οποία γίνονται κατά καιρούς
θείες Λειτουργίες, κατόπιν ειδικής αδείας, διασώζονται σπάνιες τοιχογραφίες. Θα
δούμε επίσης την πόλη των Μύρων που ήταν θαμμένη κάτω από τις λάσπες και
τώρα αποκαλύπτεται σταδιακά από τους αρχαιολόγους, το καλοδιατηρημένο
θέατρο των Μύρων, τους λαξεμένους λυκιακούς τάφους καθώς κι ένα πανέμορφο
μικρό εκκλησάκι που ανακαλύφθηκε και αναστηλώθηκε πρόσφατα.

http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotos-g312727Demre_Kale_Turkish_Mediterranean_Coast.html

http://www.kolivas.de/archives/119922

Συνεχίζουμε για την Φασηλίδα, την αποικία των Ροδίων και στάση για ένα όμορφο
μπάνιο στα νερά της Μεσογείου και πρόχειρο φαγητό μέσα σε ένα παραδεισένιο
τοπίο. (πικ νικ)

https://www.youtube.com/watch?v=3C8ZN1jsoJc

Επιστροφή στην Αττάλεια, δείπνο στην πανσιόν μας.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 (Αττάλεια-Πέργη-Άσπενδος-Σίδη-Αλάγια-Αττάλεια)
Πρωινό στην πανσιόν και αναχώρηση για τις μεσογειακές πόλεις

Πέργη,

Άσπενδο, Σίδη, Αλάγια. Η Πέργη ήταν αρχαία ελληνική πόλη στη Μικρά Ασία
πρωτεύουσα της Παμφυλίας. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους την πόλη
επισκέφθηκαν οι Απόστολοι Παύλος & Βαρνάβας οι οποίοι και κήρυξαν τον
Χριστιανισμό. Συνεχίζουμε για το αρχαίο θέατρο της Ασπένδου που θεωρείται
ένα από τα καλλίτερα διατηρημένα αρχαία ελληνικά θέατρα στο κόσμο. Κτίσθηκε
από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Ζήνωνα τον Κιτιέα το 155 (μ.Χ.) στην ελληνιστική
περίοδο. Θα δούμε επίσης το εντυπωσιακό Υδραγωγείο της , την βασιλική του
αγίου Κωνστντίνου και το Σελτσουκικό γεφύρι του 13αι.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE
%B4%CE%BF%CF%82

Σύντομη επίσκεψη στον Αρχαίο ναό του Απόλλωνα και το θέατρο της Σίδης
το οποίο χρησιμοποιήθηκε και ως ναός τον 5αι.

http://www.kolivas.de/archives/120972

Διασχίζοντας την πανέμορφη παραλία των 60 χιλιομέτρων με τα τεράστια
ξενοδοχεία φτάνουμε στην Αλάγια, την γραφική πόλη στην οποία ζούσαν αρμονικά
έλληνες και τούρκοι ως το 1922. Στάς
η για φαγητό (προαιρετικά). Θα περιηγηθούμε την πόλη και θα επισκεφτούμε το
χώρο όπου χτίζεται ο Ι.Ν.Παναγίας Πισιδιώτισσας, ο πρώτος ορθόδοξος ναός που
χτίζεται εξ ολοκλήρου μετά το 1922 προς εξυπηρέτηση των θρησκευτικών
αναγκών της τοπικής ορθόδοξης κοινότητας. Συνάντηση με τον αγιορείτη
π.Θεολόγο Χρυσανθακόπουλο, αρχιτέκτονα του ναού και την τοπική κοινότητα.
Επιστροφή στην Αττάλεια, δείπνο.

Τετάρτη

29

Ιουλίου

2015

(Αττάλεια-Αντιόχεια

της

Πισιδίας

Σπάρτη-

Εγίρντιρ-Σπάρτη-Αττάλεια)

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Αντιόχεια της Πισιδίας (Yalvaç) πατρίδα
της Αγίας Μαρίνας και των αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, ακολουθώντας τη ροή
του ποταμού Κέστρου. Θα απολαύσουμε το μαγευτικό τοπίο μέσα από την
κοιλάδα του ποταμού. Φτάνοντας στον πλούσιο αρχαιολογικό χώρο της Αντιόχειας
θα κάνουμε δέηση στον ναό του Ἀπ. Παύλου που κτίστηκε στην θέση της
Συναγωγής όπου κήρυξε ο απ.Παύλος στην πρώτη του αποστολική περιοδεία
πάνω στην οποία χτίστηκε αργότερα μεγαλοπρεπής ναός και επίσκεψη στο Αρχαίο
θέατρο της Αντιόχειας στο οποίο υπέστη μαρτύριο η αγ.Θέκλα και πολλοί
μάρτυρες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην περιοχή των εφτά λιμνών και
συγκεκριμένα στη Λίμνη Εγίρντιρ για να επισκεφτούμε το Νησίον (Yeşil Ada)
ένα μικρό νησάκι που ενώνεται με την ξηρά με μια στενή λωρίδα γης και στολίζει
τη γραφική λίμνη. (την τρίτη σε μέγεθος λίμνη της Τουρκίας) Κατοικούνταν
αποκλειστικά από Έλληνες. Πικν νικ εξ ιδιών και συνεχίζουμε για τη Σπάρτη της
Πισιδίας όπου οι Έλληνες ανέπτυξαν τη βιομηχανία ταπήτων (χαλιών) και
παραγωγής ροδέλαιου. Ακόμα και σήμερα τα ποικίλα προϊόντα ρόδου και
ροδέλαιου χαρακτηρίζουν την τοπική αγορά. Η Ελληνική Κοινότητα της Σπάρτης
ιδιαίτερη

φροντίδα

κατέβαλλε,

για

την

εκπαίδευση

των

μαθητών,

στα

υποδειγματικά σχολεία που είχε ιδρύσει. (θα δούμε τα ελληνικά σχολεία) Η πόλη
βρίσκεται σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Ως το 1922, από τις 35.000 των κατοίκων
της , οι 8.000 ήταν Ρωμιοί. Είχε 12 ναούς από τους οποίους σήμερα σώζονται
μόνον δύο και τους οποίους θα επισκεφτούμε. Συνάντηση με τοπικούς παράγοντες

πολλοί από τους οποίους είναι απόγονοι των ανταλλαγέντων με καταγωγή από τη
Θεσσαλονίκη. Επιστροφή στην Αττάλεια, δείπνο.

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 (Αττάλεια-Σμύρνη-Τσεσμέ-Χίος)

Πρωινό στην πανσιόν και ξεκινάμε νωρίς με κατεύθυνση τη Σμύρνη. Άφιξη στη
Σμύρνη. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της παλιάς πόλης, όπου θα δούμε τα λίγα
κτίρια που σώζονται. Το Τελωνείο στο Κορδόνι, την παραλιακή Λεωφόρο, το
παλιό Διοικητήριο, την ελληνική γειτονιά της Πούντας, το ανακαινισμένο
ναό των αγίων Βουκόλου-Πολυκάρπου και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο,
που δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και σήμερα λειτουργεί ως Λύκειο. Ακόμα θα
δούμε την Ευαγγελική Σχολή (Namik kemal Lisesi), και το Αλσαντζάκ. Από την
Ακρόπολη, το κάστρο του Κατιφέ Καλέ θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και του
κόλπου. Στην Αγία Φωτεινή Σμύρνης θα προσευχηθούμε μαζί με την τοπική
ορθόδοξη κοινότητα και τον αρχ.π.Κύριλλο Συκή. Συνεχίζουμε για Τσεσμέ,
επιβίβαση στο καραβάκι που θα μας μεταφέρει από τον Τσεσμέ στη Χίο ώρα 18.00.
Άφιξη στη Χίο, ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές. Επιβίβαση στο καράβι
ώρα 11.00 για επιστροφή στον Πειραιά.

http://www.kolivas.de/archives/116036

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015
Άφιξη στο Λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί, τέλος του προσκυνήματος. Οι
βορειοελλαδίτες επιστρέφουν στο χώρο κατοικίας τους με δικά τους μέσα.

Τιμή συμμετοχής στο προσκύνημα κατ’ άτομο σε δίκλινο, τρίκλινο ή τετράκλινο
δωμάτιο 390 ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
-5 διανυκτερεύσεις σε πανσιόν της Αττάλειας με πρωινό και βραδινό. Πρόκειται
για απλό καθαρό και φροντισμένο και ασφαλές κατάλυμα. (όχι πολυτελές)
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς –Χίος και Χίος-Τσεσμέ μετ’ επιστροφής.
-Όλες οι εκδρομές και οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
-Ελληνόφωνος ξεναγός και αρχηγός εκδρομής.

Μονόκλινα δωμάτια δεν υπάρχουν, η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα και
τετράκλινα δωμάτια.

Στην πιο πάνω τιμή δεν περιλαμβάνονται:
Μεσημεριανά γεύματα και το δείπνο της πρώτης μέρας. (τα οποία και μπορούν να
ρυθμιστούν με σχετικά μικρό κόστος)
Είσοδοι σε μουσεία.[1]
Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας ενημερώσουν το συντομότερο δυνατό για την
συμμετοχή τους με e–mail στην ηλ.διεύθυνση mathitikigonia@hotmail.com
στέλνοντας:

-το ονοματεπώνυμό τους με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένο ακριβώς όπως στην
ταυτότητα ή το διαβατήριό τους
-την ταχυδρομική τους διεύθυνση,
-τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους (εάν έχουν καινούρια ταυτότητα με
λατινικούς χαρακτήρες δεν χρειάζεται διαβατήριο),
-την ημερομηνία γέννησής τους,

-σταθερό και κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία.
Και να δώσουν προκαταβολή 100 ευρώ ως τις 3 Ιουνίου στον Γιώργο
Ρούντα 6944344176

Η εξόφληση της εκδρομής θα γίνει ως τις 25 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2109821630 (8-10 μ.μ.) κ.Αναστασία
Αρπατζή

Tο

Προσκύνημα

διοργανώνεται

με

τις

ευχές

και

ευλογίες

του

Μητροπολίτου Πισιδίας σεβ. Σωτηρίου Τράμπα

Διευκρινίζεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις ηλικίες μεταξύ 18 και 35 έτη.

Υπεύθυνος τουριστικού γραφείου:

Güven Engin
TEL

: +90 212 542 12 26 – 542 62 33

FAX

: +90 212 660 60 71

MOBILE : +90 532 457 12 72
EMAIL: [email protected]
WEB : www.kanontours.com
SKYPE: guvenengin66

Στους εκδρομείς συνιστάται να ενημερωθούν περαιτέρω για την περιοχή της
Πισιδίας διαβάζοντας το καταπληκτικό βιβλίο της Εταιρείας Μεσογειακού
Πολιτισμού «Αττάλεια, η αρχόντισσα της Μεσογείου». Τηλέφωνο παραγγελιών 210
7626193, 210 7610111

Επίσης προτείνεται η έγκαιρη αγορά της κάρτας UNESCO που προσφέρει δωρεάν
είσοδο σε όλα τα μουσεία του κόσμου και η τιμή απόκτησής της στην Ελλάδα είναι
15+3 ευρώ (ή 9 για ανέργους και φοιτητές) Πληροφορίες:
[1] Βλ.Κάρτα Unesco

