Γαλαξίδι Φωκίδας
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Ένας «εύκολος» προορισμός, μόλις 3 ώρες δρόμος από την Αθήνα,
είναι το αρχοντικό Γαλαξίδι, που χωρίς να χρειάζεται να μπεις
σε καράβι σου δίνει την ψευδαίσθηση του νησιού…
Μπορεί να ανήκει γεωγραφικά στον ορεινό νομό Φωκίδας, ωστόσο
το Γαλαξίδι είναι μια γραφική, παραθαλάσσια κωμόπολη, στη
βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου.
Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που σφύζει από ζωή, με τον κόσμο
να κάνει βόλτα στην «περαντζάδα» της ακτής Οιάνθης μπροστά στα
ταβερνάκια, τα μπαράκια και τη μαρίνα με τα σκάφη, έχεις την
αίσθηση ότι δεν βρίσκεσαι στη Στερεά Ελλάδα, αλλά σε νησί.
Το γεγονός ότι από τα μέσα του 19ου ως τις αρχές του 20ου
αιώνα άκμασε ως σπουδαία ναυτική πολιτεία έχει επηρεάσει τόσο
την αρχιτεκτονική (με τα περίφημα πλινθόκτιστα καπετανόσπιτα,
πολλά από τα οποία διατηρούνται ακόμη σε καλή κατάσταση και
αξίζει κανείς να αναζητήσει) όσο και τη ζωή των κατοίκων.
Οι περισσότεροι ασχολούνταν με τη ναυτιλία και μετά την

παρακμή της, τον 20ο αιώνα πολλοί ήταν εκείνοι που μετακόμισαν
στον Πειραιά, όπου μεταφέρθηκε η μεγάλη εμπορική κίνηση.
Αξίζει να επισκεφθείτε το ανακαινισμένο Ναυτικό Μουσείο, όπου
θα ξεναγηθείτε όχι μόνο στη ναυτική ιστορία του τόπου, τους
πίνακες με τα ιστιοφόρα, τα ναυτικά όργανα και τα άλλα
αντικείμενα που έχουν διασωθεί, αλλά και σε τοπικά ευρήματα
που χρονολογούνται από τους αρχαίους χρόνους.
Εντυπωσιακό και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού του Αγίου
Νικολάου, που είναι κάτι σαν σήμα κατατεθέν του Γαλαξιδίου,
αφού ο ναός αυτός ξεχωρίζει από το λόφο στον οποίο είναι
χτισμένο τα σπίτια και έχει ζωγραφισθεί και φωτογραφηθεί πάρα
πολύ. Εκείνο όμως που είναι πραγματικά μοναδικό είναι
το ηλιακό ημερολόγιο στον ναό της Αγίας Παρασκευής.
Εδώ το 1911 ο Γαλαξιδιώτης καπετάνιος Ηλίας Σκούρτης, με
εξαιρετικές γνώσεις αστρονομίας, σκάλισε στο μαρμάρινο δάπεδο
έναν ζωδιακό κύκλο. Μέσα από μια τρύπα στη στέγη, στις 12 το
μεσημέρι (ηλιακή ώρα) κάθε μέρα πέφτει μια αχτίνα φωτός πάνω
στο ζωδιακό κύκλο, δείχνοντας την εκάστοτε ημερομηνία, κάτι
εξαιρετικά σπάνιο.

Πρόγραμμα Εκδρομής
Αναχώρηση από Ν. Ιωνία, με ενδιάμεση στάση για καφέ. Μέσω
Διστόμου και Δεσφίνας άφιξη στο Γαλαξίδι.
Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο, Άγιο Νικόλαο, ηλιακό ημερολόγιο,
και μετά θα συνεχίσουμε με μια χαλαρή βόλτα στο λιμάνι.
Γεύμα στο λιμάνι του Γαλαξιδίου, και στην επιστροφή μας ,στάση

για βόλτα στην Ιτέα.
Στη συνέχεια μικρή στάση για
Ιωνία.
Αρχηγός : Βεργόπουλος Βασίλειος
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καφέ, και επιστροφή

στην Ν.

