Αζήλα, 12 Μαξηίνπ 2018

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ (Γ΄ ΜΕΡΟ)

ΣΗΝΟ – ΔΗΛΟ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1Η ΕΩ ΔΕΤΣΕΡΑ 4Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2018
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ Πνιηηηζηηθώλ Μνλνπαηηώλ (Α θαη Β κέξνο), ζαο
ελεκεξώλνπκε γηα ην Γ’ κέξνο απηώλ σο εμήο:

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1/6: ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΑΠΟ ΡΑΦΖΝΑ

ΣΖΝΟ
Γηα ηελ επίζθεςε ζην λεζί ηεο Σήλνπ ηα δξνκνιόγηα ησλ πινίσλ είλαη αξθεηά, ιόγσ ηεο
θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ. Η Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ΔΕΝ ζα θάλεη ΟΜΑΔΙΚΗ θξάηεζε γηα ηελ
αλαρώξεζε-επηζηξνθή, ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ ειεύζεξα ηα δξνκνιόγηα ηεο
Παξαζθεπή 1/6 (αλαρώξεζε) θαη ηεο Δεπηέξαο 4/6 (επηζηξνθή) πνπ επηζπκνύλ.
Η δηαλπθηέξεπζε είλαη εμαζθαιηζκέλε ζην ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «ΩΚΔΑΝΗ» θαη ε θηινμελία από
ηελ ώξα άθημεο ησλ επηζθεπηώλ.
ΑΒΒΑΣΟ 2 ΗΟΤΝΗΟΤ: Αλαρώξεζε 09:30 γηα ηελ πεξηήγεζε – μελάγεζε ηνπ λεζηνύ, κε
βάζε ην πξόγξακκα. Σν κεζεκέξη ζα ππάξμεη ζηάζε δύν σξώλ γηα θαγεηό.
Κόζηνο γηα ην ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν: 10 Δπξώ ην άηνκν (παηδηά δσξεάλ).
«Υακειψλ ηφλσλ», αιιά έλα αθφκε φκνξθν θπθιαδνλήζη, κε αμηνζαχκαζηε αξρηηεθηνληθή, ηνπ
Πεξηζηεξψλεο θαη ηηο 750 εθθιεζίεο θαη μσθιήζηα. Ο κχζνο ιέεη, φηη ε νλνκαζία νθείιεηαη ζηνλ Σήλν, αξρεγφ
κηαο νκάδαο Ιψλσλ απφ ηελ Καξία ηεο Μ.Αζίαο. Όκσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Αξηζηνθάλε σο θνξδνθφξνο,
απφ ηνλ Καιιίκαρν σο Αγαζνχζα, απφ ηνλ Αξηζηνηέιε σο Τδξνχζα, απφ ηνλ Δεκνζζέλε θαη ηνλ Αηζρχιν
σο Εξνχζα.
Κνληά ζηελ πφιε ηεο Σήλνπ (πεξ. 2,5ρκ) βξίζθεηαη ν λαφο ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο Ακθηηξίηεο
(ζχδπγνο) θαη ν κχζνο ιέεη, φηη θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο εμειίρζεθε ζε ζξεζθεπηηθφ θέληξν, αθνχ νη
πξνζθπλεηέο ηεο Δήινπ ζηακαηνχζαλ πξψηα εθεί γηα θάζαξζε.
Κάηνηθνη πξνυπήξραλ ηεο Νενιηζηθήο θαη Πξσηνθπθιαδηθήο πεξηφδνπ. Σν 776πΥ επξίζθεην ππφ ηελ
επηθξάηεηα ησλ Εξεηξηέσλ, ην 650 ζηνπο Αζελαίνπο, ην 505 πέξαζε ζηνλ Μηιήζην Αξηζηαγφξα θαη
αθνινχζσο ζηνπο Πέξζεο (490). ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο ν Σήληνο Παλαίηηνο απνθάιπςε ζηνπο Έιιελεο
ηα ζρέδηα ησλ Πεξζψλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην φλνκα Σήλνο αλαγξάθεηαη ζε ηξίπνδα, πνπ αθηεξψζεθε
ζηνπο Δειθνχο. Η ηξηήξεο ηνπ Παλαίηηνπ είλαη ζήκεξα ην έκβιεκα ηεο Σήλνπ. Έθηνηε αλήθε ζηελ Αζελατθή
πκκαρία θαη αξγφηεξα ζην βαζίιεην ησλ Μαθεδφλσλ.
Πεξηζζφηεξν γλσζηή ζήκεξα είλαη απφ ηελ Παναγία της Σήνου, θαληάδεη απφ καθξηά, πξηλ κπεηο ζην
ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. Ναφο ηεο Επαγγειίζηξηαο κε ηελ νκψλπκν ζαπκαηνπξγφ εηθφλα, γηνξηάδεη ζηηο 25
Μαξηίνπ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ γηνξηάδεηαη ε εχξεζε ηεο Αγίαο εηθφλαο απφ ηελ Αγία Πειαγία, σζηφζν είλαη
δεκνθηιήο πξννξηζκφο ηνλ Δεθαπεληαχγνπζην.
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Η εθθιεζία αλεγέξζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Επαλάζηαζεο (1823-1831) απφ ηνλ Επζηξάηην Εκκ.
Καινλάξε, ην πξψην δεκφζην νηθνδφκεκα ηεο ειεχζεξεο Ειιάδαο. Εξγάζηεθαλ Σήληνη θαη κπξλαίνη
ηερλίηεο, μπινγιχπηεο θαη αγηνγξάθνη-δσγξάθνη. Κηίζηεθε ζην ζεκείν, πνπ βξέζεθε (1823), αθνχ είραλ
πξνεγεζεί αλαζθαθέο ην 1822, φπνπ βξέζεθε ν αξραίνο λαφο ηνπ Δηνλχζνπ θαη ν ρξηζηηαληθφο λαφο ηνπ Αγ.
Ισάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ.
Η είδεζε ηεο εχξεζεο ηεο εηθφλαο ζηελ αξρή ηεο Επαλάζηαζεο ην 1821, ζεσξήζεθε θαιφο νησλφο θαη
βξέζεθαλ λα ηελ πξνζθπλήζνπλ νη Κνινθνηξψλεο, Μηανχιεο, Νηθεηαξάο, Μαθξπγηάλλεο θα
Όιε ε Σήλνο είλαη επηζθέςηκε, ην ΥΩΡΙΟ ΠΤΡΓΟ, ην καξκαξνρψξη ηνπ Γιαννούλη Υαλεπά, ζξχινπ
ηεο γιππηηθήο, φπνπ ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ επξίζθεηαη ην ζπίηη-κνπζείν, απ’ φπνπ έθπγε πξηλ απφ 70
ρξφληα, αιιά έρεηο ηελ αίζζεζε φηη κφιηο έθπγε. πκπιεξψλνπλ ην κνπζείν κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά έξγα
ηνπ, ζθίηζα θαη θσηνγξαθίεο.
Επίζεο, ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΣΕΥΝΙΑ Σήλνπ είλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζηελ Ειιάδα (2008)
θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ ΠΙΟΠ. Παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγία ηνπ καξκάξνπ θαη απζεληηθά
αληηθείκελα, θαζψο θαη ηζηνξηθφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο.
ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΚΑΜΠΟ βξίζθεηαη ην κνπζείν ηνπ Κώστα Σσόκλη, ζην παιηφ Δεκνηηθφ ρνιείν θαη
ζηεγάδεη ην έξγν θαη ηνλ ιφγν ηνπ. Ο θαιιηηέρλεο ην νξακαηίζηεθε σο πλεπκαηηθφ ηνπ παηδί, δηαθξίλεηαη ην
ζπλερψο αλαλενχκελν έξγν ηνπ θαη αλαθνξέο ζε άιινπο ζπλνδνηπφξνπο ηνπ.

ΓΖΛΟ
ΚΤΡΗΑΚΖ 3 ΗΟΤΝΗΟΤ: Αλαρώξεζε 09:00-09:30 από ην Ξελνδνρείν γηα ην λεζί ηεο
Δήινπ, κε εηδηθό ζθάθνο, από ην ιηκάλη ηεο Σήλνπ. Δηάξθεηα ηαμηδηνύ πεξ. 40 ιεπηά. Η μελάγεζε
ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη ηνπ κνπζείνπ ηεο Δήινπ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 4 ώξεο.
Σηκή εηζόδνπ ζηνλ αξρ. ρώξν 12€, κεησκέλν 6€
Επηζηξνθή ζηελ Σήλν πεξίπνπ 15:00-16:00. Απόγεπκα ειεύζεξν. Κόζηνο κεηαθνξάο 30
Δπξώ ην άηνκν (παηδηά δσξεάλ).
Ιεξφ λεζί, επεηδή ν κχζνο ιέεη, φηη εδψ γελλήζεθαλ ν Απφιισλαο θαη ε Άξηεκηο. Καηνηθείηαη απφ ην
2500πΥ , νη Μπθελαίνη έθηαζαλ ζηα ηέιε ηνπ 15αη πΥ
Σν Απνιιψλην ηεξφ αλαθέξεηαη ήδε απφ ηνπ Οκεξηθνχο ρξφλνπο, έθηαζε ζε κεγάιε αθκή θαηά ηνπο
Αξρατθνχο θαη Κιαζηθνχο ρξφλνπο, φπνπ ιαηξεπφηαλ ν ζεφο ηνπ θσηφο, καδί κε ηε δίδπκε αδειθή ηνπ, ηε
ζεά ηεο ειήλεο. Απφ ηφηε θαηνηθείην απφ αλζξψπνπο φινπ ηνπ ηφηε «γλσζηνχ θφζκνπ», ζπλππήξραλ
εηξεληθά, πηνζεηψληαο αξρ. ειιεληθά ήζε θαη έζηκα.
Μεηά ην 166πΥ ε πφιε ηεο Δήινπ αλαπηχρζεθε κε άικαηα απφ ηνπο Ρσκαίνπο, θήξπμαλ αηέιεηα γηα
ην ιηκάλη, θαηνηθήζεθε απφ πινχζηνπο εκπφξνπο, ηξαπεδηθνχο θιπ. θαη ππνινγίδεηαη, φηη ην 90πΥ
επξίζθνλην ζηε θνπθίδα απηή ηνπ Αηγαίνπ 30.000 άλζξσπνη θαη δηαθηλνχληαλ πεξίπνπ 750.000 ηφλνη
εκπνξεπκάησλ.
Λεειαηήζεθε ην 88πΥ απφ ηνλ Μηζξηδάηε θαη ην 69πΥ απφ ηνλ πεηξαηή Αζελφδσξν θαη έθηνηε
ζηαδηαθά έπεζε ζε παξαθκή.

ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 4/6 – ΚΟΣΟΛΟΓΗΟ ΔΚΓΡΟΜΖ:
Πξσηλό ειεύζεξν ή όπνηνο επηζπκεί επίζθεςε ζην Ναό ηεο Επαγγειηζηξίαο ηεο Σήλνπ.
πλνιηθό θόζηνο δηακνλήο αλά δσκάηην κε πξσηλό, γηα 3 δηαλπθηεξεύζεηο (1/6 ΗΝ – 4/6
OUT) ζην μελνδνρείν «ΩΚΕΑΝΙ», πάλσ ζην ιηκάλη ηεο Σήλνπ:
ΜΟΝΟΚΛΗΝΟ 120€, ΓΗΚΛΗΝΟ 150€, ΣΡΗΚΛΗΝΟ 210€
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Α.

ΜΟΝΟΚΛΗΝΟ γηα 3 δηαλπθηεξεύζεηο

120€

ΓΗΚΛΗΝΟ

γηα 3 δηαλπθηεξεύζεηο

150€

ΣΡΗΚΛΗΝΟ

γηα 3 δηαλπθηεξεύζεηο

210€

Β.

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ (ην άηνκν)-παηδηά δσξεάλ

10€

Γ.

ΚΑΦΟ ΣΖΝΟ-ΓΖΛΟ-ΣΖΝΟ ην άηνκν-παηδηά
δσξεάλ

30€

ε ό,ηη αθνξά ζην θόζηνο ηεο εθδξνκήο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε έλαλ από ηνπο
παξαθάησ ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ην πνζό, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ
ΣΡΙΩΝ δηαλπθηεξεύζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο κε ην ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν.
Γηα ην ΜΟΝΟΚΛΗΝΟ

120€ + 10€ πνύικαλ =

130 €

Γηα ην ΓΗΚΛΗΝΟ

150€ + 20€ πνύικαλ =

170 €

Γηα ην ΣΡΗΚΛΗΝΟ

210€ + 30€ πνύικαλ =

240 €

ΔΞΟΦΛΖΖ κέρξη ηηο 15 ΜΑΪΟΤ 2018, κε θαηάζεζε ζηνπο παξαθάησ ινγαξηαζκνύο ηεο
ΟΣΟΔ θαη απνζηνιή ηνπ θαηαζεηεξίνπ (ζθαλαξηζκέλν) ζην otoe@otoe.gr :
1. ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ

GR87 0171 0020 0060 0204 0035 707

2. ALPHA BANK

GR60 0140 1010 1010 0200 2181 379

3. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

GR25 0110 0800 0000 0806 7846 900

Πξνζνρή: Η θαηάζεζε ζεσξείηαη νξηζηηθή θαη δελ ππόθεηηαη ζε αιιαγέο ή επηζηξνθή.
Οη
ζπκκεηνρέο
λα
απνζηέιινληαη
ππόςε
Γξακκαηείαο
ζην θαμ 210-3640429 ή ζην email: otoe@otoe.gr, δειώλνληαο :
-

Ολνκαηεπώλπκν

-

Σξάπεδα

-

ύλνιν αηόκσλ

-

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο (ζηαζεξό & θηλεηό)

-

email.

Πνιηηηζκνύ

Σν θόζηνο ηεο μελάγεζεο ην αλαιακβάλεη ε ΟΣΟΔ.
Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία, απεπζπλζείηε ζηελ Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ, ζπλ. Σάθεο
θαξηζνιηάο, ηει.. 6978 113 911, 2103388280.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΥΗΛΛΔΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ

