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ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Το εξώφυλλο του φετινού 

Summer Guide σχεδιάζει 

ο Κωνσταντίνος Κακανιάς.

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. 

Ζει και εργάζεται στο Λος Άντζε-

λες. Εικονογραφήσεις του έχουν 

δηµοσιευτεί σε σηµαντικά έντυ-

πα, όπως στο περιοδικό των New 

York Times και Los Angeles Times. 

Έχει εκθέσει έργα του σε γκαλερί 

στην Ευρώπη και στην Αµερική, 

καθώς και σε σηµαντικά µουσεία, 

ανάµεσά τους, The UC Berkeley 

Art Museum, Λος Άντζελες, The 

Hammer Museum, Λος Άντζελες, 

Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 

Μουσείο Γουλανδρή, Αθήνα κ.ά. 
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στήσε
 τή σκήνή σου 
στον Παραδεισο



«Η καλύτερη παραλία της Μεσο-
γείου», «Νερά Καραϊβικής», «ο Πα-
ράδεισος επί της Γης». Πριν επισκε-
φθώ την παραλία του Σίμου στην Ε-
λαφόνησο είχα ακούσει κι εγώ όλους 
αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν 
τους πίστεψα. Μου φάνηκαν όλοι 
τους υπερβολικοί. Δεν τους πίστεψα 
ακόμα και όταν όλοι μου οι φίλοι, οι 
συνάδελφοι και οι υπόλοιποι γνω-
στοί μου ορκίζονταν ότι αυτή είναι 
η ωραιότερη παραλία που έχουν δει 
ποτέ. «Μα μόνο εγώ δεν έχω πάει 
στην Ελαφόνησο;» απόρησα. «Ναι!» 
απάντησαν όλοι με μια φωνή. Το πή-
ρα απόφαση, λοιπόν. Και πήγα.

Περίπου 4,5 ώρες (από την Αθήνα), αρ-
γότερα κοιτούσα αποσβολωμένη ό,τι πιο 
όμορφο έχω δει ποτέ σε φυσικό τοπίο. Τα 
νερά κρυστάλλινα και σε όλες τις αποχρώ-
σεις του μπλε. Άμμος τόσο βελούδινη που 
νομίζεις ότι πατάς σε σύννεφο. Και ένας ή-
λιος λαμπερός να ρίχνει παντού το μαγικό 
του φως. Ό,τι και να πω, όμως, είναι λίγο.  
Όλη αυτή η ομορφιά δεν χωράει σε λέξεις. 
Πρέπει να πας μόνος σου για να διαπιστώ-
σεις με όλες τις αισθήσεις σου το μεγαλείο 
της. Και όταν το κάνεις θα σου πρότεινα 
να διανυκτερεύσεις στο Simos Camping. 
Όχι μόνο γιατί είναι ένα από τα καλύτερα 
camping της χώρας, αλλά και γιατί είναι ο 
ιδανικότερος τρόπος να απολαύσεις (στον 
υπέρτατο βαθμό) όλα όσα έχει να σου προ-
σφέρει η παραλία του Σίμου.

Θυμάμαι ότι το πρώτο πράγμα που σκέ-
φτηκα όταν βρέθηκα στο camping ήταν: 
«Θα είμαι όντως τόσο κοντά στον επίγειο 
Παράδεισο;». Για να καταλάβεις τι εννοώ, 
θα πω μόνο ότι από την είσοδο του camping 
μέχρι τα κρυστάλλινα νερά της απόλυτης 
ξεγνοιασιάς σε χωρίζουν μόλις 18 βήματα 
(ναι, τα μέτρησα). Ας μιλήσουμε όμως για 
το ίδιο το camping. Προσωπικά, προτιμώ 
τις διακοπές σε σκηνή γιατί νιώθω ότι έτσι 
βρίσκομαι πιο κοντά στη φύση. Έχω λοιπόν 
γυρίσει τα περισσότερα camping της Ελλά-
δας και έχω να πω ότι δεν έχω συναντήσει 
ξανά τέτοια οργάνωση. Οι τουαλέτες κα-
θαρίζονται συνέχεια (πολύ βασικό), υπάρ-
χουν πλυντήρια για την μπουγάδα σου, mini 
market για τις λιγούρες, καφέ-εστιατόριο 
για απολαυστικό πρωινό (και τον καλύτερο 
μουσακά της περιοχής!) και bar για chill out 
βραδιές. Το Wi-Fi λειτουργεί στην εντέλεια 
σε όλες τις εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχει και 
24ωρη φύλαξη για να μην έχεις συνέχεια το 
νου σου στη σκηνή. Στην παραλία θα βρεις 
γήπεδα για ποδόσφαιρο και beach volley, 
ενώ υπάρχει και ειδικά διαμορφωμένη πε-
ριοχή με γιγαντοοθόνη για την προβολή α-
γώνων και ταινιών. 

Αν δεν είσαι φαν του camping, αλλά θες 
να βρίσκεσαι σε απόσταση αναπνοής από 
τον Παράδεισο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το 
Simos Camping όντας η μοναδική τουρι-
στική εγκατάσταση πάνω στην παραλία, 
έχει φροντίσει να παρέχει καταλύματα και 
για αυτούς που δεν θέλουν να περνούν τα 
βράδια στη σκηνή. Έτσι, θα βρεις πλήρως 
εξοπλισμένα bungalows με διπλά κρεβάτια 
και air condition. 

Μην το σκέφτεσαι. Μπες στο αυτοκίνη-
το και φύγε για τις καλύτερες διακοπές της 
ζωής σου.

ΙNFO
 Simos Camping, Παραλία Σίμος, 

Ελαφόνησος, Λακωνία, 2734022672, 
6940994994, www.simoscamping.gr
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Λύση: 1) Το σχέδιο στο 
μαξιλάρι όπου ακου-
μπάει το κεφάλι της 
είναι διαφορετικό. 2) 
Τα ξερά φύλλα δίπλα 
στο αριστερό πόδι 
του τραπεζιού έχουν 
σκουπιστεί 3) Έχει εξα-
φανιστεί το φερμου-
άρ στη φούστα της 
παρουσιάστριας 4) Ο 
κεντρικός φίκος Μπέ-
ντζαμιν πίσω από τον 
καναπέ έχει λιγότερα 
φύλλα 5) Τα γυαλιά 
της Ελένης Μενεγάκη 
δεν έχουν βραχίονα 
6) Η σκιά δεξιά της 
γλάστρας στο τραπέζι 
είναι μεγαλύτερη 7) 
Το δεξί τασάκι δεν υ-
πάρχει. 8) Η άκρη της 
φούστας της Ελένης 
Μενεγάκη έχει εξαφα-
νιστεί.

Η ΚΕΝΤΑΛ ΤΖΕΝΕΡ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 
Ανάμεσα στις δύο εικόνες από τις διακοπές του διάσημου μοντέλου υπάρχουν 10 διαφορές. Μπορείτε να τις εντοπίσετε;

O ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΣ ΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Ανάμεσα στις δύο εικόνες της Ελένης Μενεγάκη από τη Σχοινούσα υπάρχουν 8 διαφορές. Μπορείτε να τις εντοπίσετε;

Βρείτε τις διαφορές
Ένα παιχνίδι παραλίας για όλη την οικογένεια

Του ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Λύση: 1) Το τατουάζ 
στο πλευρό του όρθι-
ου κυρίου αριστερά. 
2) Το χέρι του όρθιου 
πίσω, με το γαλάζιο 
μαγιό 3) Τα κορδόνια 
από το μαγιό της καθι-
στής κοπέλας αριστε-
ρά έχουν εξαφανιστεί 
4) Η αριστερή ρώγα 
στο στήθος του κυρί-
ου δίπλα στην Κένταλ 
Τζένερ 5) Η άκρη της 
πετσέτας επάνω στο 
σκίαστρο δεν υπάρχει 
6) Το μενταγιόν της 
κοπέλας με το μαύρο 
μπικίνι 7) Η μια ακτί-
να του τιμονιού στο 
φουσκωτό έχει χαθεί 
8) Ένα κομμάτι από το 
σήμα του φουσκωτού 
δίπλα στο πόδι της 
Κένταλ Τζένερ δεν 
υπάρχει. 9) Το μικρό 
δάχτυλο του αριστε-
ρού χεριού του κυρίου 
πίσω από τον όρθιο 
έχει ακρωτηριαστεί. 
10) Η Κένταλ Τζένερ 
έχει χάσει το σκουλα-
ρίκι της
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Στα 20-25 Βασικά ό,τι πει η παρέα, κάπου ερημιά, ρε φίλε, μακάρι 

και ακατοίκητο, βραχονησίδα χαχαχα, ό,τι αποφασίσουμε όλοι. Είμαι 

βολικό άτομο, άνετα μένω σε δωμάτιο, πιο άνετα σε κάμπινγκ με το 

τεντ μου, αρκεί να είμαστε όλοι αντάμα, που αγαπιόμαστε τόσο. Και 

ποιος κοιμάται τη νύχτα, άρα δεν μας νοιάζει, να είναι περίπου στη 

θάλασσα, γιατί πού να τρέχουμε τόσοι τέτοιοι μέσα στη ζέστη. Ας 

μην έχει ερκοντίσιον, έναν ανεμιστήρα έχει; Άμα δεν έχει, να σου πω 

προτιμάω κάμπινγκ, ρε φίλε, τεντ μου, λόγω λεφτά. Να δανειστώ το 

στρωματάκι της μάνας, έχει ένα που γίνεται ρολό, που κάνει και καλά 

γιόγκα στη χάση και στη φέξη η μάνα, ούτε που θα της λείψει. Θα πε-

ράσουμε σούπερ, ρε φίλε!

Στα 30-35 Ενοικιαζόμενο οπωσδήποτε με κουζινέτο, να ζεσταίνου-

με το γάλα του μωρού, και να έχουνε κρεβατάκι μπεμπέ… δεν έχουνε; 

Θα κουβαλήσουμε το δικό μας, τι πάει να πει «πού θα το βάλουμε;», 

όπου θα βάλουμε τη φουσκωτή πισινούλα, τα κουβαδάκια και φτυα-

ράκια, το σωσίβιο, το καθισματάκι-ριλάξ, το μηχάνημα που ζεσταίνει 

το γάλα πιο γρήγορα, το σετ με τα μπιμπερό, το καροτσάκι – τι άλλο, 

ξεχνάω τίποτα; Φυσικά να έχει ερκοντίσιον, πώς θα κοιμηθεί το μωρό 

με τη ζέστη. Όσο γίνεται πιο κοντά στην πισίνα – δύσκολα θα τραβη-

χτώ στη θάλασσα με τόσο συμπράγκαλο αλλά αν έχει πισίνα, ΚΑΙ ρη-

χή-παιδική, ΚΑΙ ναυαγοσώστη στην πισίνα, είμαι μέσα. Κέντρο υγείας 

έχει κοντά; Παιδίατρο; Φαρμακείο; Αποκλείουμε ΟΛΑ τα απομονωμέ-

να νησάκια, ξέχασέ τα αυτά Μπάμπη, μωρό έχουμε!

Στα 40-45 Θα πάμε και φέτος εκεί που πήγαμε πέρυσι, που πέρασε 

ωραία ο μικρός, γιατί αν πάμε αλλού θα μας ζαλίσει τον έρωτα, «μαμά, 

βαριέμαι, πού με φέρατε» και «μπαμπά δεν έχει τίποτα να κάνω εδώ, 

το γουαϊφάι είναι χάλια, να φύγουμε» και τέτοια – θέλεις; Δεν θέλεις. 

Άρα, στα ίδια. Είναι κι άλλα βλαμμένα της ηλικίας του, θα κάθονται να 

κοιτάνε τα κινητά τους το ένα δίπλα στο άλλο, αυτά κάνεις στην προ-

εφηβεία. Η θάλασσα βέβαια εκεί δεν είναι να την πιεις στο ποτήρι, 

ούτε στο μπρίκι, το ταβερνάκι είναι σιχαμενουάρ, αλλά τι να κάνουμε; 

Δεν με νοιάζει αν έχει κουζινέτο, σιγά μη σας μαγειρέψω κιόλας, να 

τρώτε σκατολοΐδια όπως και στο σπίτι, ένα κρύο καφέ να έχει για να 

τον παίρνουμε στην παραλία, ΤΟΝ ΚΑΦΕ λέω, κι είμαστε εντάξει. Όσο 

είναι απασχολημένος ο μικρός, θα κοιμηθούμε τουλάχιστον σαν άν-

θρωποι κανένα μεσημέρι…

Στα 50-55 Ώχου, πού να τρέχω σόλο αρκούδα, άμα μαζευτούμε 

τρεις-τέσσερις ευχαρίστως να πάμε κάπου κοντά – δεν αντέχω οκτα-

κόσιες ώρες σε πλοίο, ούτε σε αυτοκίνητο ούτε σε αεροπλάνο, ε δεν 

πας και στην Αυστραλία καλοκαιριάτικα. Να έχει, ναι, ερκοντίσιον, πι-

σίνα, αμμουδιά, τα πάντα όλα, και αξιοπρεπές φαγητό αν όχι εκεί-εκεί, 

τότε τριγύρω, μην ξενιτευόμαστε για μια μαρίδα. Τα παιδιά θα πάνε 

αλλού, δεν μου δίνουν λογαριασμό, το μούτρο πρώην έχει βρει άλλο 

ταίρι, το μαλακισμένο, εμείς πάμε όπου θέλετε, ΑΜΑ μαζευτούμε τελι-

κά, αρκεί να είναι με ερκοντίσιον, και λίγες μέρες, να μη τελειώσουν τα 

χάπια μου στην ερημιά και πάθω ταράκουλο, πού να βρεις ψυχ να στα 

γράψει όταν είσαι σε βραχονησίδες; Γι’ αυτό αποκλείονται οι βραχο-

νησίδες, έχω γίνει σαφής. 

Στα 60-65 Άμα δεν ήτανε τα εγγόνια, πουθενά δεν θα πήγαινα – 

αλλά επιμένουν, και πηγαίνω σα μούργος μαζί τους εκεί που έχουνε 

συνηθίσει, μη τους χαλάσω το σερί. Εξαφανίζονται αυτά όλη μέρα κι 

έχω την ησυχία μου, ξαπλώνω στην παραλία, διαβάζω κανένα βιβλίο. 

Μόλις τους τελειώσουν τα λεφτά εμφανίζονται με το χέρι απλωμέ-

νο. Ελάτε κι εσείς για παρέα, βέβαια, και που δεν έχετε εγγόνια, δεν 

είναι υποχρεωτικό αξεσουάρ τα εγγόνια – είναι ήσυχο μέρος, μόνο 

τα βράδια βαράνε ντάμπα-ντούμπα οι καφετέριες από δίπλα, αλλά 

έχω αϋπνίες, όπως κι εσείς άλλωστε, ποιος κοιμάται στην ηλικία μας. 

Η θάλασσα δεν έχει βότσαλα, μπαίνεις ως μέσα, δεν χρειάζεσαι πα-

πουτσάκια, δεν έχει αχινούς, ούτε κατασκηνωτές, για όνομα, σιγά μην 

έχει κροκόδειλους! Πολιτισμένο μέρος είναι, σου λέω!   

Στα 70-75 Πάμε λίγες μέρες στο εξοχικό της/του Χ, που είναι πάνω 

στη θάλασσα, έχει τρεις τουαλέτες, πράγμα πολύ εξυπηρετικό. Είναι 

κάτω από δύο ώρες με αμάξι, με πούλμαν, ε, όσο να ’ναι φτάνει το 

τρίωρο η διαδρομή, αλλά είναι πολύ αναπαυτικά τα πούλμαν σήμερα, 

δροσερά, καμία σχέση με αυτά που θυμάσαι από τα νιάτα μας, τα 

Ζάσταβα, που όλο λέγαμε «θα μείνει στην ανηφόρα η γκουμούτσα, 

δεν θα μείνει». Μια χαρά είναι το σπίτι, πλάι στο Ασκληπιείο Βούλας, η 

θάλασσα είναι από κάτω, τι να κουβαλάμε, παιδί μου, ένα μαγιό και μια 

σαγιονάρα, σιγά μη πάρουμε την οικοσκευή, τρεις φιλενάδες/φίλοι! 

Στα 80-85 Στο ίδιο μέρος θα πάμε διακοπές οπωσδήποτε, τι λες, να 

το αφήσω για του χρόνου; Σόρι, αγάπη μου, δεν το ρισκάρω! Είναι μια 

χαρά το ξενοδοχείο, όχι Αιδηψός αλλά ΣΑΝ, μας ξέρουν τα γκαρσόνια, 

ΚΙ ΑΝ έχουμε αφήσει πουρμπουάρ εκεί, με τρία ευρώ μάς πάνε μέχρι 

τη θάλασσα αλαμπρατσέτα μη τυχόν και πέσουμε, τα βράδια στήνου-

με μπιρίμπες στο σαλόνι, τα κοκτέιλ είναι τέλεια, προτιμάω το πουλ-

μπαρ από το σαλόνι. Μας κάνει καλές τιμές, βέβαια φταίει και που 

πηγαίνουμε εκτός σεζόν για να μας κάνει τις καλές τιμές, αλλά γεροί 

να είμαστε, περνάμε σούπερ. -Τι λες, παιδάκι μου; Το στρωματάκι της 

γιόγκας; Ποιο, αυτό που κάνει η μάνα σου…; Ναι έχει καιρό να κάνει 

γιόγκα, πάρ’ το, δεν βαριέσαι.Το βάζεις κάτω από το αντίσκηνο; Από 

το «τεντ», μάλιστα, βάζεις από κάτω το στρωματάκι, σωστά; Να το 

φέρεις πίσω όμως, τελευταία φορά που πήγα με αντίσκηνο, με τεντ, 

το παράτησα το παλιο-στρωματάκι σε κάποια ερημιά, δεν θυμάμαι 

πού, έφερα μόνο το τεντ πίσω, και με σταύρωσε η γιαγιά σου, μη νομί-

ζεις, δεν είναι εύκολο να βρεις στρωματάκι να σε βολέψει, πιο εύκολα 

βρίσκεις ξενοδοχείο σήμερα παρά στρωματάκι της γιόγκας... 

Είμαι βολι-
κό άτομο, 
άνετα μένω 
σε δωμάτιο, 
πιο άνετα σε 
κάμπινγκ με 
το τεντ μου, 
αρκεί να εί-
μαστε όλοι 
αντάμα, που 
αγαπιόμα-
στε τόσο. Και 
ποιος κοιμάται 
τη νύχτα, άρα 
δεν μας νοιά-
ζει, να είναι 
περίπου στη 
θάλασσα, για-
τί πού να τρέ-
χουμε τόσοι 
τέτοιοι μέσα 
στη ζέστη.

Διακοπές ανά φάση
Αλλιώς κάνεις διακοπές στα 20, αλλιώς στα 30, και εντελώς αλλιώς στα 80. 

Κάθε φάση έχει τη χάρη της και την πλάκα της…
Της Μανίνας ΖουΜπουλακη
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Yunan 
Adaları 
turları
Αν βρεθείτε στο 
ανατολικό Αιγαίο μπο-
ρεί να πιάσετε στο 
ραδιόφωνο τον Joy 
Türk να διαφημίζει 
Yunan Adaları turları 
- Mikonos, Santorini, 
Rodos - etstur. Γιατί 
μια γειτονιά είμαστε.

H Tήνος 
σε αριθμούς
750
ξωκκλήσια 
και εκκλησίες

34 

παραδοσιακοί
οικισμοί

600
περιστεριώνες 

8
 ερειπωμένοι ανε-
μόμυλοι, οι διατη-
ρητέοι Μύλοι των 
Υστερνίων

Περισσότερα από 

45 χωριά

4 
σπουδαίο γλύπτες 
και ζωγράφοι, κα-
τάγονται από εκεί 
(Γιαννούλης Χαλε-
πάς, Γιάννης Βούλ-
γαρης, Δημήτριος 
Φιλιππότης και Νι-
κηφόρος Λύτρας)

Τα πανηγύρια της Σίφνου 
και μάλιστα χωρίς πλαστικές σακούλες

Η Σίφνος είναι το πρώτο νησί που, οργανωμένα, κατάργησε 
τις πλαστικές σακούλες.
Τα πανηγύρια πολλά, όπως και σε όλο το Αιγαίο. Γιορτές με 
νόστιμα φαγητάκια, μαγειρεμένα παραδοσιακά σε φωτιά με 
ξύλα, που προσφέρονται φιλόξενα στους επισκέπτες, όπως 
φουρνιστή ρεβυθάδα, ελιές, κοκκινιστό κρέας με μακαρόνια 
και τριμμένο κεφαλοτύρι, βακαλάος και βέβαια άφθονο κρασί.
19 Ιουλίου: Του Προφήτη Ηλία (πολλά συνώνυμα μοναστή-
ρια). Πολύ δημοφιλές το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία του 
Αψηλού
26 Ιουλίου: Του Αγίου Παντελεήμονα στη Χερρόνησο
14 Αυγούστου: Της Παναγίας (γιορτές άλλωστε, παντού στο 
Αιγαίο). Αξίζει το πανηγύρι της Παναγίας «Το Τόσο Νερό» 
(για τη στέρνα που συλλέγει το πολύτιμο βρόχινο νερό).
28 Αυγούστου: Του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή στον Φάρο
31 Αυγούστου: Του Αγίου Συμεών στις Καμάρες
5 Σεπτεμβρίου: Του Ταξιάρχη στο Βαθύ
6 Σεπτεμβρίου: Του Αγίου Σώζοντος (Άι Σώστη)
8 Σεπτεμβρίου: Τα γενέθλια της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή της 
Βρύσης στα Εξάμπελα

Τα μάρμαρα της Τήνου
Η μαρμαροτεχνία μαζί με τη ναυτιλία είναι οι τομείς στους 
οποίους η Τήνος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα, κυρίως τον 18ο και 
19ο αιώνα. Μάλιστα, η μυθολογία λέει ότι ο αρχαίος γλύπτης 
Φειδίας ταξίδεψε στην Τήνο για να διδάξει την Τέχνη της 
μαρμαρογλυπτικής. Τον 19ο και 20ο αιώνα πολλοί καλλι-
τέχνες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στο νησί για να διδα-
χθούν, να επεξεργαστούν το μάρμαρο της Τήνου και να ασχο-
ληθούν επαγγελματικά με αυτό.
Ο Πύργος, το πανέμορφο χωριό της Τήνου, έχει να επιδείξει 
περίτεχνα κτίσματα από λευκό και πράσινο μάρμαρο, σπίτια 
και λεπτομέρειες στις εκκλησίες και στα καφενεία του χω-
ριού. Από μάρμαρο χτίστηκε και η μικρή πλατεία του Πύργου 
– όλοι όσοι την έχουν επισκεφθεί αναπολούν τη δροσιά κάτω 
από την πλούσια σκιά του πλάτανου και τη χαρακτηριστική, 
μαρμάρινη κρήνη. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε και η Επα-
νάσταση στην Τήνο, στις 31 Μαρτίου του 1821. 
Ιδανική βόλτα στον Πύργο είναι η επίσκεψη στα εργαστήρια 
μαρμαροτεχνίας, στο κοιμητήριο, στη Σχολή Καλών Τεχνών, 
στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στο Σπίτι του Γιαννούλη Χα-
λεπά και στο Μουσείο Πανορμιτών Καλλιτεχνών που παρου-
σιάζει έργα των καλλιτεχνών του χωριού.

Go Africa στην Εύβοια 
Στο χωριό Ζάρακες, μέσα σε έναν ελαι-
ώνα, μόλις που προλαβαίνετε το 3ήμερο 
σεμινάριο αφρικανικού χορού, κρου-

στών, νγκόνι, τραγουδιού και τον τρόπο 
που αντιδράει το κορμί σας στο D&D 

(Dance&Drum Connection). 
Μέχρι τις 13/7.

Σεληνιακό 
τοπίο στο Αιγαίο

Βωλάξ, Τήνος. Διάσπαρτα, ολοστρόγ-
γυλα, γρανιτένια βράχια που μοιάζουν 
να έρχονται από ένα πολύ μακρινό πα-

ρελθόν – ή μέλλον. 

Πού βρίσκεται το σπίτι του 
Νίκου Τσελεμεντέ;

Ο εθνικός μας μάγειρας, ο βασιλικός σεφ το βιβλίο μαγειρι-
κής του οποίου έγινε ο –αγαπημένος σε όλες τις μαμάδες–
παραδοσιακός «Τσελεμεντές» και μπήκε σε όλα τα ελληνικά 
σπίτια στη δεκαετία του ’50 διαμορφώνοντας την κλασική, 
ελληνική κουζίνα για σχεδόν 40 χρόνια (με πολλές γαλλικές 
επιρροές), καταγόταν από τη Σίφνο. Είναι κι αυτό ένα δείγμα 
της γαστρονομικής παράδοσης του νησιού. Οι ντόπιοι μάγει-
ρες μάλιστα, μιλώντας στον Independent, αποκάλυψαν ότι το 
μυστικό της νοστιμιάς των πιάτων τους είναι το μαγείρεμα σε 
πήλινα σκεύη που παράγονται στο νησί.
Το σπίτι του Τσελεμεντέ βρίσκεται στα Εξάμπελα της Σίφνου 
και είναι ένα παραδοσιακό κτίσμα με γκρι πόρτα, ανάμεσα σε 
τεράστιους φοίνικες. 

Χωρίς
ξαπλώστρες

Τα χρήσιμα 
του ελληνικού καλοκαιριού

Επιμέλεια: A.V. Team
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Ελληνικό καλοκαίρι στο 
Twitter

«Πέδιλο και σοσόνι: Έτοιμοι για το ελληνικό καλο-
καίρι οι Γερμανοί». (Tweet της Γερμανικής πρεσβείας στην 

Αθήνα)

«Αυγουστιάτικη Πανσέληνος 2019 - 97 αρχαιολο-
γικοί χώροι, μνημεία και μουσεία της χώρας θα 
παραμείνουν ανοιχτά για να απολαύσει το κοινό 
το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού».

«Θέλω να πάω σε ένα νησί που να μην υπάρχει 
άνθρωπος και να τρέχω σαν τον Τρύφωνα και να 
φωνάζω Ιτς αμέιζινγκ οοοουυυ».

«Δεν υπάρχει νησί χωρίς παραλία Χρυσή Άμμο».

«Η Ύδρα δεν είναι νησί, ο βράχος του Αλκατράζ 
είναι».

«Cliff Diving 2019»: Το αθλητικό υπερθέαμα του 
καλοκαιριού στην Κρήτη».

«Στο μικρό νησί της Τήλου στα Δωδεκάνησα θα 
βρει κάποιος φορτιστή για ηλεκτρικά αυτοκίνη-
τα!»

«Νίσυρος: Το νησί που αγνοεί ο «βαρβάτος τουρι-
σμός» και σου προσφέρει διακοπές πάνω σε ένα…
ηφαίστειο».

«Πάντα κυκλοφορώ με ζεστά βότσαλα μέσα στα 
παπούτσια μου για να έχω αυτή την αίσθηση του 
καλοκαιριού».

«Ποιο είναι το πιο in στέκι στο νησί της Χίου; Το πο-
λυλειτουργικό πάρκο αναψυχής στη Φάρκαινα».

«Mε ενημέρωσε ο ταξιτζής ότι άμα είστε παρέα 
οκτώ άτομα συμφέρει καλύτερα το ελικόπτερο για 
να πάτε σε νησί».

«Σαντορίνη, σου σεφ σε ζαχαροπλαστείο, 7ήμερο, 
800 και διαμονή σε υπόγειο χωρίς παράθυρα. Να-
παναγαμηθείτε».

«O “περιστερώνας” της Μυκόνου: Η εμφάνιση του 
νέου αεροδρομίου στο «νησί των ανέμων» ταιριά-
ζει απόλυτα με το κυκλαδίτικο στοιχείο».

«Πρασονήσι Ρόδου: Τον χειμώνα είναι νησί και το 
καλοκαίρι μετατρέπεται σε χερσόνησο».

«Βρισκόμαστε στα μαγευτικά Κύθηρα. Το νησί που 
σύμφωνα με το Lonely Planet και το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο Sunvil, αναμένεται το καλοκαίρι του 
2019 να… τριπλασιάσει τον τουρισμό του, με την 
άνοδο να υπολογίζεται στο +340%».

«Αυτό που το πρωί έχει λιακάδα και το μεσημέρι 
βρέχει λέγεται θερμική αστάθεια και είναι κάτι 
που συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν σας έκλεψε κανείς 
το ελληνικό καλοκαίρι, έτσι είναι το φυσιολογι-
κό».

«Εγκρεμνοί Λευκάδας. 3-4 χρόνια σερί ελεύθε-
ρο κάμπινγκ (το μόνο μέρος στον κόσμο που θα 
έκανα κάμπινγκ) δεν φαντάζεσαι.... φρίντομ, α-
δερφέ... σαν την παραλία του Ντι Κάπριο περνού-
σαμε.. Δεν το συγκρίνω με τίποτα... Αφού δεν μας 
πλάκωσε το βουνό & τη γλιτώσαμε βέβαια πάλι 
καλά να λέμε…»

«Μόλις είδα πόσο κοστίζει το πήγαινε/έλα με αμάξι 
σε νησί και είναι διπλάσια τιμή απ’ το να νοικιά-
σεις τρεις μέρες ένα εκεί».

«Στην παραλία ψεκάζετε συχνά τα μαλλιά με ενυ-
δατικό σπρέι και τα χτενίζετε πάντα από κάτω και 
έπειτα πάνω για να μη μπερδεύονται και σπάνε. 
Μετά τις διακοπές κάνετε θεραπεία ενυδάτωσης 
και λάμψης και στο τέλος του καλοκαιριού φυσικά 
το κούρεμα σας».

«Ο πιο in προορισμός του καλοκαιριού είναι το δω-
μάτιο με το air condition».

«Αυτό που έσωσε τον Έλληνα στην κρίση ήταν το 
Ελληνικό καλοκαίρι, το Xanax, και το Netflix».



Τα πανηγύρια του Αυγούστου
▶ Όπως σε όλη την Ελλάδα 
και στα νησιά, στη γιορτή 
της Παναγίας τον Δεκαπε-
νταύγουστο γίνονται με-
γάλα πανηγύρια όπου προ-
σφέρεται άφθονο φαγητό. 
Στην περιοχή της Κύμης, 
στο γλέντι, προσφέρεται 
παραδοσιακό στιφάδο που 
έχει ετοιμαστεί σε μεγάλα 
καζάνια.        

▶ Η Γιορτή του Χταποδιού, 
τις πρώτες μέρες του Αυγού-
στου στις Ν. Κυδωνίες και 
στην Ερεσσό της Λέσβου.

▶ Στην Εγκλουβή της Λευ-
κάδας, στις 6/8 γίνεται η 
γιορτή της περιβόητης, ντό-
πιας φακής.

▶ Στη γιορτή της Αγίας Ζώ-
νης, 8/8, οι κάτοικοι στην 
Κρυονερίδα Χανίων προ-
σφέρουν στους επισκέπτες 
φιλοξενία στα σπίτια τους 
και κεράσματα. 

▶ Η Γιορτή Σαρδέλας στους 
Αγίους Αποσ τόλους Πε-
τριών, στην Εύβοια. Ψητή 
σαρδέλα και κρασί και βέ-
βαια γιορτή με  παραδοσια-
κή μουσική. 

▶ Η γιορτή Σύκου στο Βί-
ταλο Κύμης διοργανώνεται 
από τον συνεταιρισμό σύ-
κων  της περιοχής.    

▶ Γιορτή Καϊκοκακαβιάς 
σ τον Καραβοσ τάση σ τη 
Φολέγανδρο, 21/8. Γιορτή 
με παραδοσιακή μουσική, 
που γίνεται στην πλατεία Λι-
μεναρχείου. 

▶ Στα Σφακιά, στις 22 Αυγού-
στου, οι κτηνοτρόφοι της 
περιοχής οροπεδίου Κρα-
πής προσφέρουν δωρεάν 
παραδοσιακό βραστό κρέας 

με πιλάφι στο πανηγύρι.

▶ Η γιορτή της σαρδέλας 
σ την περιοχή της Κάτω 
Σούδας, τέλη Αυγούστου, 
όπου γιορτάζεται η αλιευτι-
κή και Μικρασιατική παρά-
δοση του τόπου.

▶ Στη Ζάκυνθο  μ εγά λη 
γιορτή είναι η 24η Αυγού-
στου, μνήμη της Μετακομι-
δής του Ιερού Σκηνώματος 
του προστάτη του νησιού 
Αγίου Διονυσίου από τα νη-
σιά Στροφάδες στη Ζάκυν-
θο, το 1717. Πολλή μουσική, 
φρεσκοτηγανισμένες γκλα-
ούνες (είδος τηγανίτας) με 
μέλι, πετιμέζι ή ζάχαρη και 
άλλα εδέσματα.

▶ Γιορτή αφιερωμένη στο 
«Αγροσουρωτοξυνοτύρι», 
κάθε χρόνο στις 28/8, στο 
Δημοτικό Σχολείο της Άνω 
Μεριάς Φολεγάνδρου.

▶ 62η γιορτή Κρασιού στο 
χωριό Έμπωνας - Ρόδου. 

▶ 12η γιορτή γιαπρακιού 
(ντολμαδάκι με αμπελόφυλ-
λο τυλιγμένο και γεμισμένο 
με κιμά) στο χωριό Σαλάκου 
– Ρόδου. 

▶ 16η γιορτή Μελιού & 
Σούμας στο χωριό Σιάννα – 
Ρόδου.
Φεστιβάλ γαστρονομίας και 
παράδοσης Πάτμου 2019, 
μέσα στο μήνα. 

▶ Γαστρονομικό φεστι-
βάλ μέσα στο μήνα και στο 
Αγαθονήσι των Δωδεκανή-
σων.

▶ Γιορτή Ανέκδοτου στον 
Κάρανο Χανίων. Ξεκίνησε 
από το 1995 και είναι ιδιαίτε-
ρα δημοφιλής για να συνε-
χίζεται μέχρι σήμερα.

Η Ικαρία στον χάρτη μακροβιότητας
Είναι γνωστό ότι οι Ικαριώτες χαίρονται πολλά χρόνια ζωής (με έμ-

φαση στο «χαίρονται»). Το νησί, τώρα, μπήκε περήφανα στη διεθνή 

πεντάδα του «χάρτη μακροβιότητας» που δημιούργησε το ινστιτού-

το Barilla Center for Food and Nutrition. Μακροβιότητα που οφείλε-

ται κυρίως στη διατροφή – ακολουθούν η άσκηση, η κοινωνικότη-

τα, ο έλεγχος του άγχους, αυτό που όλοι λένε «ικαριώτικο πνεύμα». 

Όσο για τη δίαιτα, είναι η κλασική μεσογειακή: πολλά φρούτα και 

λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ψάρι και έξτρα παρ-

θένο ελαιόλαδο. Τελειώνετε με έναν Ικαριώτικο χορό.

▶ Μεγάλο χιτ, πάντα, το συμια-
κό γαριδάκι. Η Σύμη και οι επι-
σκέπτες το γιορτάζουν και το 
τιμούν όπως του αξίζει.

▶ 4ο Διήμερο Φεστιβάλ Ρεβυ-
θάδας 2019, στην Πάρο. 

▶ Γιορτή του Κολοκυθιού, 13 
Ιουλίου, στη Σύρο.

▶ Το τράβηγμα της πεζότρατας, 
στη Σύρο. Παραδοσιακό έθιμο 
με πιάσιμο ψαριών στα δίχτυα. 
Μέχρι να ετοιμαστούν τα ψάρια, 
προσφέρεται ψητή σαρδέλα, 
ψωμί με κοπανιστή, σαλάτα και 
βέβαια ούζο και κρασί. 

▶ Γιορτή της σαρδέλας στην 
παραλιακή της  Χαλκίδας, στο 
Κριπίδωμα και στον Ναυτικό Ό-
μιλο.  

▶ Η γιορτή του καλαμαριού γί-
νεται τον Ιουλίου στις παραλίες 
Χιλιαδού Διρφύων και  της Χηλής 
Κύμης. Στη Χιλιαδού μπορείτε 
να λάβετε μέρος και σε διαγω-
νισμό ψαρέματος καλαμαριού 
(απονέμεται και βραβείο) που δι-
οργανώνει ο όμιλος ψαράδων. 

▶ Γιορτή Ούζου στην Νέα Λάμ-
ψακο.

▶ Γάμος χωρίς κρασί και πολύ 
φαγητό δεν γίνεται. Αναβίωση 
του Βλάχικου και Αρβανίτικου 
γάμου σε πολλά χωριά της Εύ-
βοιας.                                                                          

▶ Γιορτή τυριού, στο χωριό 
Μαυρόπουλο - Διρφύων.

▶ 12η γιορτή Γεωργού & Κτη-
νοτρόφου στο χωριό Μονόλι-
θο - Ρόδου. 

▶ Γιορτή Καλτσουνιού, 2ο 10ή-
μερο Ιουλίου ή Αυγούστου στην 
Κάντανο Χανίων. Καλιτσούνια, 
ξεροτήγανα, κρασί, τσικουδιά, 
βραστό κρέας, πιλάφι και άλλα 

νόστιμα εδέσματα. 

▶ 4ο Φεστιβάλ Μπύρας στον 
Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης 
Λασιθίου, Παρασκευή 12, Σάβ-
βατο 13 Ιουλίου. 

▶ 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού 
Γλυκού, στο χωριό Αμπελούζο 
Ηρακλείου. Επίσης χειροποίη-
τα αναψυκτικά, λικέρ και παρα-
δοσιακή ρακή.

▶ Βραστό Κρέας, πιλάφι, ελιές, 
κουκιά, σαρδέλες, παξιμάδι και 
κρασί στο Ανατολικό Σέλινο 
Χανίων, στο πανηγύρι του Αγί-
ου Κηρύκου, 14-15/7 

▶ Γιορτή του Κρασιού που δι-
οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Κυρίων και Δεσποινίδων 
Βουβών, Χανίων, στις 30 και 31 
Ιουλίου στο χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου.

▶ Στις 27 Ιουλίου, στο Πανηγύ-
ρι του Αγίου Παντελεήμονα 
στον Πρίνο της Θάσου, μοιρά-
ζεται το παραδοσιακό φαγητό 
«κουρμπάνι», συνέχεια θρη-
σκευτικών τελετών στις οποί-
ες σερβιριζόταν στους πιστούς 
μαγειρεμένο κρέας.

▶ Γαστρονομικό φεστιβάλ Λέ-
ρου, μέσα στο καλοκαίρι 2019
Γιορτή Ούζου – εννοείται στο 
Πλωμάρι Λέσβου, 28 και 29/7.
Γιορτή Τραχανά στο Ακράσι Λέ-
σβου, 28/7. Θα τα προλάβεις και 
τα δύο;

▶ «Βεντέμα» στη Μήλο. Έθιμο 
με πάτημα σταφυλιών και μεγά-
λο γλέντι. Διοργανώνεται συνή-
θως τις τελευταίες ημέρες του 
Αυγούστου.

▶ 3η γιορτή Αγάπης & Αλλη-
λεγγύης στο χωριό της Σορω-
νής - Ρόδου. Όπου υπάρχει αγά-
πη υπάρχει και φαγητό. 

Τα πανηγύρια του ΙουλίουΚάτι τρέχει στο χωριό 
«φάντασμα» 

της Κεφαλονιάς

Πανηγύρια 
του 
καλοκαιριού 
στην Κω

Ιούλιος: Γιορτή 
τοπικών προϊό-
ντων. - Γιορτή του 
βοσκού στο χωριό 
Αντιμάχεια.
Αύγουστος: Γιορ-
τή μελιού και 
λουκουμάδων 
στο Μαστιχάρι. 
- Γιορτή του κρα-
σιού στο χωριό Α-
ντιμάχεια. - Γιορ-
τή «Η Κως αλλιώς 
γαστρονομικώς» 
και, ξεχωριστή 
τιμή, η Γιορτή της 
μαρίδας στο χω-
ριό Καρδάμαινα. 

Είναι ο Mick 
Jagger 

Ζακυνθινός;
Το Κοιλιωμένο ή 
Άγιος Νικόλαος είναι 
ένα χωριό 350 περί-
που κατοίκων στα 
ορεινά στο κέντρο 
της Ζακύνθου. Κύρι-
ες ασχολίες των ντό-
πιων, η γεωργία, η 
κτηνοτροφία και, ό-
πως φαίνεται, το ροκ 
ν’ ρολ. Θεωρώντας 
ότι το όνομα του χω-
ριού τους ταιριάζει 
με τις Πέτρες που 
Κυλάνε, έβγαλαν με 
χιούμορ τη φήμη 
ότι ο Μικ Τζάγκερ 
κατάγεται από εκεί, 
γι’ αυτό και ονόμασε 
το συγκρότημά του 
Κυλιόμενες Πέτρες - 
Rolling Stones. Ιδέα: 
Μυστική συναυλία 
του γκρουπ στην 
πλατεία του χωριού.

«Ένα κρυφό μαργαριτάρι»

Έτσι χαρακτήρισε η La Repubblica τα Αντικύθηρα: «Το άγνω-
στο μικρό ελληνικό νησί με τους 40 κατοίκους, που το σνομπάρουν 

οι τουρίστες, αλλά είναι ένα κρυφό μαργαριτάρι».

Πόσα μπαρ έχει η Ίος;
Οι ίδιοι οι Νιώτες, χωρίς να τα έχουν μετρήσει ακριβώς, 

περηφανεύονται ότι το νησί έχει 365 μπαρ. 
Ο συμβολισμός φανερός: ένα για κάθε μέρα του χρόνου.

Η Κέρκυρα αγαπάει τις 
κόκκινες Ferrari

Για δεύτερη φορά η Κέρκυρα φιλοξένησε φέτος το Ferrari Club 

της Ιταλίας, Passione Rossa, που γιορτάζει τα 20 του χρόνια. Το 

νησί γέμισε από 40 λαμπερές κόκκινες «πριγκίπισσες» σε μία 

εντυπωσιακή παρέλαση και road show, ενώ οι Ιταλοί επιχειρη-

ματίες, ιδιοκτήτες και συλλέκτες αυτοκινήτων και περισσότε-

ρα από 200 άτομα, λάτρεις του θελκτικού βρουμ-βρουμ έδω-

σαν τον δικό τους τόνο στο νησί. Προγραμματίστε για το 2020.

Στο εγκαταλελειμμένο χωριό των Πα-
λιών Βλαχάτων Σάμης στην Κεφαλονιά 
εδώ και 6 χρόνια (7 με το φετινό) συμ-
βαίνει ένα 3ήμερο μουσικής «εμπειρί-
ας», κινηματογράφου, τέχνης και πολ-
λών παράλληλων δράσεων με new age 
και ηλεκτρονική διάθεση – που βοηθάει 
και ο χώρος να το βιώσει κανείς εντυπω-
σιακά. Το Saristra Festival γίνεται φέτος 
στις 2-3 και 4 Αυγούστου ανάμεσα σε μι-
σογκρεμισμένα κτίρια, παλιές στέρνες, 
δαιδαλώδη χωμάτινα δρομάκια, υπε-
ραιωνόβιες ελιές, αγραπιδιές, ροδιές και 
πρόβατα. Δύο σκηνές: η κεντρική πέτρι-
νη (Square Stage) παίζει πιο πολύ με κι-
θάρες, ενώ η δεύτερη, χαμένη μέσα στον 
ελαιώνα (Goat with Gold Teeth Stage), 
απογειώνεται σε ημεκτρονικούς ήχους. 
Αναμένονται καλά ονόματα της ελληνι-
κής και ξένης ανεξάρτητης σκηνής, ψάξε 
το www.saristrafestival.gr

Καλοκαιρινή απειλή
Κυκλοφορεί: Σε ποιο νησί ανοίγει 

κλαμπ ο Φραουλίτσας από το Σαρβάι-
βορ με τραπ μουσικάρες;

Λίγο ακόμα διακοπές 
(τα πανηγύρια του Σεπτεμβρίου)

▶ Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως στην Κάρυστο, για 
παράδειγμα, στα τέλη Αυγούστου και τις πρώτες μέρες 
του Σεπτεμβρίου γίνεται η Γιορτή Κρασιού.
▶ Γιορτή Γραβιέρας στην Ανώπολη Σφακίων, 1-15/9
▶ 13η Γιορτή Καρυδιού στην Διμυλιά - Ρόδου. 
▶ 12η γιορτή ψωμιού & παράδοσης στο χωριό Πλατά-
νια Ρόδου. 
▶ Must το Φεστιβάλ Πατάτας στη Νάξο. Θα το προλά-
βετε; 
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Το καλοκαίρι μη λιώσεις  
στην ηλιοθεραπεία! 
Λιώσε στην εμπειρία!
Εκμεταλλεύσου τη θάλασσα για να κάνεις κορμάρα…
Tης ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ

B
ikini body. Το ακούς 

από τον Φεβρουάριο 

και πασχίζεις για αυ-

τό μέχρι τα πρώτα μπάνια 

με πολλές παρασπονδίες 

στο ενδιάμεσο από την Τσι-

κνοπέμπτη μέχρι το Πάσχα. 

Κι αφού το πετύχεις με ένα 

σωρό εξαντλητικές δίαιτες 

κι εναλλαγές προγραμμά-

των γυμναστικής, κάθε κα-

λοκαίρι εξαντλημένος/η 

πέφτεις στην ξαπλώστρα 

και δεν σηκώνεσαι παρά μό-

νο για μερικά λεπτά ανάσας 

δροσιάς στα ρηχά.

Ε, να σου πω κάτι; Πρώτον, 

ο ήλιος σε εξαντλεί ακόμη 

περισσότερο, καθώς αφυ-

δατώνεσαι αν δεν βρέχεις 

το κεφάλι σου και δεν πίνεις 

πολλά υγρά και, δεύτερον, 

το κολύμπι μπορεί να απο-

δειχθεί φουλ αναζωογονη-

τικό για την ψυχολογία σου, 

για τον οργανισμό σου, αλ-

λά κυρίως για το σώμα σου. 

Άσε που μέσα στο νερό λό-

γω της αντανάκλασης κά-

νεις καλύτερο μαύρισμα.

 Έτσι κι εγώ, πριν από με-

ρικά χρόνια, θέλοντας να 

ροκανίσω την ώρα της ξα-

πλώστρας, ξεκίνησα τις α-

πλωτές. Και απλωτή στην α-

πλωτή έφτασα να έχω λάβει 

μέρος σε δύο open water 

αγώνες. Ναι σωστά διάβα-

σες, σε αγώνες ανοιχτής 

θάλασσας. Κι όλα αυτά μόνο 

και μόνο με την «προπόνη-

ση» της παραλίας. Εντάξει, 

μη φανταστείς ότι δαμάζω 

και τα κύματα. Μέχρι 1.500 

μέτρα φτάνω να διανύω μέ-

σα στο νερό και αυτά όχι και 

πολύ γρήγορα.

Πριν με ρωτήσεις όμως πώς 

τα κατάφερα, θα σου πω ότι 

ήμουν από τις τυχερές που 

είχα γνωρίσει τον πρωτα-

θλητή κολύμβησης –μας 

εκπροσώπησε και στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες στο 

Ρίο– Δημήτρη Κουλούρη 

να μου δώσει μερικά tips 

ώστε, πρώτον, να μην κω-

λώσω στο πρώτο κύμα και, 

δεύτερον, να μη μου βγει η 

γλώσσα από τα πρώτα 20 

μέτρα. Κι επειδή δεν είμαι 

«μονοφαγού» θα τα μοιρα-

στώ και μαζί σου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον 

προπονητή Δημήτρη Κου-

λούρη αυτά είναι τα μυστικά 

για ασφαλή και αποτελε-

σματική προπόνηση στο 

θαλασσινό νερό...

▶ Σταδιακά και ήπια, όπως σε κάθε 

καινούρια δραστηριότητα, ξεκίνα 

με 2 δεκάλεπτα ήρεμης έντασης 

κολύμβηση. Στο ενδιάμεσο, ξε-

κουράσου όσο θεωρείς πως σου 

χρειάζεται, αλλά και όπως θέλεις, 

είτε στα βαθιά αφήνοντας την ά-

νωση της θάλασσας να σε χαλα-

ρώσει, είτε στην ξαπλώστρα με 

λίγο νερό για ενυδάτωση. 

▶ Προοδευτικά, μπορείς να κά-

νεις 3 ή και 4 δεκάλεπτα κολύμ-

βησης, ή να αυξήσεις τον χρόνο 

συνεχόμενης κολύμβησης σε 12 

ή και 15 λεπτά. Μπορείς τέλος 

να αυξήσεις την έντασή σου και 

να κρατήσεις μικρή τη διάρκεια! 

▶ Προσπάθησε να κάνεις μεγά-

λες και λίγες «χεριές». Το νερό 

και η κολύμβηση θέλουν ήρεμες 

και έξυπνες κινήσεις, όχι βιαστι-

κές και σπάταλες. 

▶ Το κολύμπι στη θάλασσα με τα 

αυγουστιάτικα μελτέμια είναι δι-

αφορετικό από ό,τι σε μια πισίνα 

για αυτό πρόσεξε να μην απο-

μακρυνθείς ιδιαίτερα από την 

παραλία ή χάσεις τον προσανα-

τολισμό σου. Κολύμπα παράλ-

ληλα με τη στεριά, όχι προς τα 

βαθιά, αλλά κατά μήκος με την 

αμμουδιά και φρόντιζε επίσης 

να ελέγχεις συχνά αν κρατάς 

σωστή πορεία αλλά και τι έχεις 

μπροστά σου!

▶ Στην περίπτωση που παρα-

συρθείς από ρεύματα μακριά 

από την ακτή, μην πανικοβλη-

θείς. Προσπάθησε να πλησιά-

σεις την ακτή κολυμπώντας πα-

ράλληλα με αυτή και σιγά σιγά 

να την πλησιάζεις με διαγώνια 

κίνηση προς το ρεύμα.

▶ Για αρχή να προτιμάς παραλίες 

με ναυαγοσώστη. 

▶ Χρησιμοποίησε γυαλάκια κο-

λύμβησης, έτσι ώστε να βλέπεις 

καθαρά την ομορφιά του βυθού 

και να αισθάνεσαι πιο άνετα μέ-

σα στο νερό! 

▶ Τελευταίο και πιο σημαντικό: 

Μην το βλέπεις σαν προπόνηση. 

Δώσε την ευκαιρία στο νερό να 

σε χαλαρώσει. Απόλαυσέ το... 

Και καλές βουτιές!

*Ο Δ.Κ. είναι πρωταθλητής κολύμβησης και προπονητής. Θα τον βρεις εκτός από 

αγώνες ανοικτής θάλασσας και στο Training Room του Ανδριτσαίνης 3 Περιστέ-

ρι (Instagram account: @ _training_room)

Δημήτρης Κουλούρης, 

πρωταθλητής κολύμβησης 

- προπονητής
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Διακοπές με τέχνη
Η εικαστική πλευρά των ελληνικών νησιών 

Της Έρρικας ρούςςού

Το καλοκαίρι όλα τα σοκάκια οδηγούν στη θάλασσα. Με αυτή την πεποίθηση ως μότο, 
ξεκινούν οι διακοπές και τα εμβόλιμα διήμερα και τριήμερα μέσα στους μήνες που δεν μας 
χωράει η «ζέστα» της Αθήνας. Η ξεκούραση αρχίζει να βυθίζεται σε μια καθημερινότητα 
καθαρής ραστώνης και οι περίπατοι στο πλακόστρωτο και τα καλντερίμια γίνονται όλο 
και πιο πολλοί. Όλο και πιο μεγάλοι. Σε κάποιον από αυτούς, ένας χώρος τέχνης ή ένα 
μουσείο ή και τα δύο εμφανίζονται σαν ολογράμματα μπροστά μας για να μας θυμίσουν 
τα ωραία γεγονότα της πόλης που αφήσαμε πίσω. Ανοίγουμε την πόρτα. Οι διακοπές μας 
μόλις έχουν τικαρισμένο ένα ακόμη κουτάκι, αυτό της εικαστικής απόδρασης. 

Ύδρα
Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ - Παλιά Σφαγεία 

Φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από 
τότε που το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ απέκτησε τον 
εκθεσιακό του χώρο στο νησί και κάθε 
φορά αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη ή μία 
ομάδα καλλιτεχνών να παρουσιάσει τη 
δική του οπτική μέσα από μία έκθεση σύγ-
χρονης τέχνης. Η Kiki Smith με την έκθε-
σή της «Memory» παρατηρεί τη ζωή στην 
Ύδρα και φτιάχνει μέσα από τις κυανοτυ-
πίες και τα γλυπτά της το δικό της χρονο-
λόγιο πάνω στη θάλασσα. Μέχρι 30/9

δή λος
Αρχαιολογικός Χώρος

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Sight», ο Βρετα-
νός καλλιτέχνης Άντονι Γκόρμλι παρου-
σιάζει στον ενεργειακό αρχαιολογικό 
χώρο της Δήλου –μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO– τις ανθρωπό-
μορφες γλυπτικές εγκαταστάσεις του. 
29 στον αριθμό, βρίσκονται διάσπαρτες 
στα διάφορα σημεία του νησιού. Τέσ-
σερις από αυτές –φτιαγμένες όλες από 
σίδηρο σε φυσική κλίμακα– έχουν φιλο-
τεχνηθεί από τον καλλιτέχνη ειδικά για 
το νησί της Δήλου. Έως 31/10   

α νδρος
Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας 
Κυδωνιέως 

Παραμένουμε στο καλλιτεχνικό νησί 
της Άνδρου και τη Xώρα του για μία α-
κόμη έκθεση η οποία γιορτάζει τη συ-
μπλήρωση των 25 χρόνων από την αρ-
χή λειτουργίας του εικαστικού θεσμού 
«ΠΛΟΕΣ» στο Ίδρυμα. Παράλληλα, φέ-
τος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τοn 
θάνατο του Γιάννη Τσαρούχη. Ο συν-
δυασμός των δύο έγινε αφορμή για την 
έκθεση-αφιέρωμα στον μεγάλο ζωγρά-
φο με τίτλο «Επίκαιρος και Διαχρονικός».  
Έως 22/9

ήρα κ λ ειο κ ρήτής
Ιστορικό Μουσείο

25 χρόνια από τον θάνατο του καλλιτέ-
χνη Αλέξη Ακριθάκη, η Εταιρεία Κρητι-
κών Ιστορικών Μελετών σε συνεργασία 
με τον συλλέκτη Ζαχαρία Γ. Πορταλάκη 
παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα του με-
γάλου δημιουργού. Ζωγραφικά έργα 
του, κολάζ, κατασκευές και σχέδια μας 
ταξιδεύουν στον χρόνο της ζωής του δί-
νοντας στην έκθεση έναν αναδρομικό 
χαρακτήρα. Έως 1/3/2020

◀  α νδρος
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ίδρυ-
μα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Στη χώρα της Άνδρου, η τρέχουσα έκθε-
ση «Απεικονισμός και Πραγματικότητα» 
περιγράφει τις τρεις βασικές περιόδους 
του μεγάλου ζωγράφου της ελληνικής 
διασποράς, Ντίκου Βυζάντιου. Πρόκει-
ται για έναν οφειλόμενο φόρο τιμής στον 
καλλιτέχνη που διέπρεψε στο εικαστικό 
προσκήνιο του Παρισιού. Έως 22/9

Ντίκος Βυζάντιος
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ΣΥ ΡΟΣ
Πινακοθήκη Κυκλάδων

Με το εικαστικό σύµπαν της Βένιας ∆η-
µητρακοπούλου ασχολείται το νησί της 
Σύρου δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό 
να παρακολουθήσει τα µαρµάρινα δό-
ρατα, τους µανδύες από κινέζικο χαρτί 
και τα υπόλοιπα έργα της καλλιτέχνιδος. 
Έπειτα από την επιτυχηµένη τριλογία 
«Αρχέγονο Μέλλον» στην Ιταλία, η δηµι-
ουργός παρουσιάζει στην Πινακοθήκη 
Κυκλάδων µία σύνοψη των τριών εκθέ-
σεών της που έχουν ως κεντρικό άξονα 
την ύλη, το λόγο και τον ήχο. Έως 1/9

ΝΑ ΞΟΣ
Πύργος Μπαζαίου

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νάξου η οµα-
δική έκθεση «Ephemeral» στη φιλοσο-
φία του wabi-sabi παρουσιάζει πολύτρο-
πα έργα τα οποία συνδιαλέγονται µε την 
αιωνόβια φύση τους αποδεχόµενα τον 
αφανισµό τους στο τέλος του καλοκαι-
ριού. Στην έκθεση συµµετέχουν οι καλ-
λιτέχνες: Πατρίτσιο Μπεντόν, Κάζα Ε-
σαντζιέρα, Νίκος Λαγός, Αναΐς Λελιέβρ, 
Βλαντίµιρ Σκόντα, Σάντορ Ζέλενακ. 
Έως 27/9

◀  Μ Υ ΚΟΝΟΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μύκονος: Kapopoulos Fine Arts 
Mykonos Gallery

Ο κορυφαίος Cédric Bouteiller φέρνει 
τις φωτογραφικές συνθέσεις του στο 
Ματογιάννι. Τα έργα του είναι τυπωµέ-
να σε αλουµίνιο το οποίο εµπλουτίζει µε 
κολάζ, σχέδια, ετικέτες ή υδατογραφίες 
τις οποίες καλύπτει µε διάφανη ρητίνη 
σε ένα αποτέλεσµα άξιο παρατήρησης. 
Ο διεθνούς φήµης καλλιτέχνης παρου-
σιάζεται στη Μύκονο τόσο µε την ιδιότη-
τα του ζωγράφου όσο και µε αυτές του 
φωτογράφου και του γραφίστα, καθι-
στώντας την έκθεση µία εξαιρετική πε-
ριγραφή της µέχρι τώρα καριέρας του. 
Έως 18/7

◀  ΠΟΡΟΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο - Γκαλερί 
Citronne

Με δύο παράλληλες εκθέσεις, µία στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο και µία στην Γκα-
λερί Citronne το νησί του Πόρου τιµά τον 
74χρονο καλλιτέχνη Γιάννη Ψυχοπαίδη. 
Και οι δύο εκθέσεις αποτελούν εικαστικά 
ηµερολόγια του δηµιουργού ενώ έχουν 
κοινή βάση τα βιβλία τα οποία ο ίδιος α-
ντιµετωπίζει είτε ως ορατά αντικείµενα 
είτε ως µνηµονική αναφορά. Έως 30/9

Cédric Bouteiller

Γιάννης Ψυχοπαίδης Γιάννης Ψυχοπαίδης
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Η μεγάλη δύναμη 
της μικρής Επιδαύρου

Τέσσερις παραστάσεις. ∆εκάδες σηµαντικοί συντελεστές. 
Ένα χειροκρότηµα. 

Θέατρο. Χορός. Και πάλι θέατρο. Όλα συµβαίνουν αρµονικά κάτω από τον καλοκαιρινό αέρα 
του µικρού θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου. Κινήσεις, λόγια. Και τέσσερα έργα 

που κάνουν την αναµονή κοινού εύλογη, αν όχι προβλέψιµη.   

Της ΕΡΡΙΚΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Δαναΐδες
Η Νατάσσα Τριανταφύλλη µετά το 
«Περιµένοντας τον Γκοντό» επα-
νέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών 
σκηνοθετώντας τη µόνη τραγωδία 

που ο Ανδρέας Κάλβος κατόρ-
θωσε να ολοκληρώσει και 

να εκδώσει µόνος του. 
Οι «∆αναΐδες», ένα έργο 
που αποτίει φόρο τιµής 
στην παράδοση και τη δι-

αµόρφωση της πολιτικής 
κοινότητας του θεάτρου, 

ανεβαίνουν στο µικρό θέατρο 
της Αρχαίας Επιδαύρου µε το δυνα-
τό συνδυασµό των Λάζαρου Γεωρ-
γακόπουλου, Λένας Παπαληγούρα 
και Άρη Μπαλή. Η Άρτεµις Μπόγρη 
θα είναι εκεί για να πλαισιώσει µε τη 
φωνή της την τραγωδία.  

20 A.V. SUMMER GUIDE 2019
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Δάφνις και Χλόη
Ο ∆ηµήτρης Μπογδάνος σκηνοθετεί τον 
Γιάννη Φέρτη, την Έλλη Πασπαλά και ένα 
καστ αξιόλογων ηθοποιών στο «∆άφνις και 
Χλόη» του Λέσβιου συγγραφέα Λόγγου. 
Ο σκηνοθέτης που έχει µείνει στο µυα-
λό µας για τα όµορφα παραµύθια για 
µεγάλους που στήνει κάθε φορά επί 
σκηνής (και τα τραγούδια µε τα οποία 
επιλέγει να τα πλαισιώνει) φέρνει στο 
Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου 
µία από τις πιο διάσηµες ιστορίες αγάπης. 
Και µας προσκαλεί να χορέψουµε στους 
ρυθµούς του µουσικού David Lynch και να 
χειροκροτήσουµε µε όσο περισσότερη δύ-
ναµη µπορούµε την αγάπη. 

Kaos 
Καλωσήρθατε στο «Kaos», ένα έργο για την 
ανθρώπινη ανάγκη για ταυτότητα. Μια χο-
ρογραφική δουλειά που ακροβατεί ανάµε-
σα στη σύνθεση και την αποσύνθεση, εξε-
ρευνώντας την ιδιότυπη πολυµορφία της 

Ιστορίας µας. Όπως συνέβη µε το «Risk» 
(2018) και το «Elizabeth» (2019), έτσι και 
το «Kaos» παρουσιάζει µία ξεχωριστή 
βιωµατική εµπειρία. Η Ιωάννα Πορ-
τόλου και η οµάδα Griffοn βουτάνε 

βαθιά στην ελληνική Ιστορία, συνθέ-
τοντας µια εκρηκτική παράσταση για 

τις ρίζες µας και πώς αυτές επιβιώνουν 
στο παρόν.

Πρόκειται για µία συµπαραγωγή του Φε-
στιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της Οµάδας 
χορού Griffοn.

Φαίδρα
Ο Γιάννος Περλέγκας, ή αλλιώς ο άνθρω-
πος που µας έχει συνηθίσει σε πραγµατι-
κά καλές παραστάσεις, µαζί µε τον Γιάννη 
Παπαδόπουλο, τη Μαρία Σκουλά και ένα 
δυνατό καστ ηθοποιών ανεβάζουν σε 
σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου ένα έρ-
γο που στο σύγχρονο θεατρικό γίγνε-
σθαι έκανε µεγάλη αίσθηση. ∆ύο χρό-
νια πριν η «Φαίδρα» του Ρακίνα µέσα 
από την υποκριτική τελειότητα της 
Ιζαµπέλ Ιπέρ παρουσιαζόταν στη Στέγη 
Γραµµάτων και Τεχνών αφήνοντας στην 
ιστορία µία παράσταση περίπου τεσσάρων 
ωρών και ασταµάτητου χειροκροτήµατος. 
Το γεγονός αποτελεί ένα µεγάλο στοίχηµα 
για τη σκηνοθέτιδα και παράλληλα είναι 
άλλος ένας λόγος να περιµένουµε να δού-
µε το δηµιούργηµά της επί σκηνής. 
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Τ
η φάβα, τον χειμώνα, αρκετοί 
από εμάς ούτε που να τη θυμη-
θούμε… Το καλοκαίρι όμως όλα 
αυτά αλλάζουν και τότε η φάβα, 

με απανωτές πεινασμένες επαναλήψεις, 
πρωταγωνιστεί στην ταβέρνα του κυ-
κλαδίτικου νησιού των διακοπών μας. 
Μιλάμε γι’ αυτήν και άλλα όμορφα με 
τον κυκλαδίτη μάγειρα Γιάννη Γαβαλά, 
χρόνια γνωστός από τη θητεία του στη 
Μύκονο και τα άλλα νησιά. 

«Παλιά το φάβα δεν είχε μεγάλη παραγωγή, 
τόσο όσο να χορτάσει ένα σπίτι. Μην κοι-
τάς τώρα που βοήθησε η τεχνολογία και τα 
πράγματα καλυτέρεψαν. Οι παλιοί το βάζα-
νε σε μικρά χωράφια, σε φυρόγεια, χώματα 
κόκκινα που χαρίζουν έντονη γεύση, κι από 
κάτω ήταν τα πετρώδη του νησιού μας που 
στραγγάγανε καλά. Τη συγκομιδή την περ-
νάγανε από παραδοσιακό αλώνισμα με ζώα 
(γαϊδουράκια ή αγελάδες, ό,τι είχε ο καθέ-
νας) κι ύστερα αναλαμβάνανε οι γυναίκες 
με τον χειρόμυλο, δυο πέτρες που κυλού-
σε η μια πάνω στην άλλη, για να σπάσει ο 
καρπός. Στη συνέχεια, οι γυναίκες και πάλι, 
πιάνανε τον τουμπανά (από δέρμα ζώου με 
το τσέρκι της σήτας) και προσπαθούσανε 
να διαχωρίσουνε τον πράσινο φλοιό από 
τον χρυσαφί καρπό… μεγάλος κόπος σου 
λέω, φαγητό της υπομονής.  Ύστερα η μά-
να, στη φωτιά που είχε με σκίνα ανάψει για 
να μαγειρέψει κάποιο άλλο φαγητό, έβαζε 
το τσουκάλι με το φάβα (ουδέτερο το λέμε 
στα νησιά μας), να μαγειρευτεί σιγά-σιγά 
και να χυλώσει, μη σιγοσβήνουν τσάμπα τα 
κάρβουνα, οικονομία βλέπεις σε όλα. Το 
τρώγαμε με λίγο λάδι κι ένα ξερό κρεμμύ-
δι, με τα φελιά του δηλαδή (τα φύλλα του), 
που ενίοτε μάλιστα χρησιμοποιούσαμε και 
σαν κουτάλι! Σήμερα η πιο διάσημη είναι 
της Σαντορίνης, από την ποικιλία λαθού-
ρι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει και της 
Σχοινούσας, αυτή είναι από την ποικιλία 
κατσούνι. Τέτοια είναι και της Ηρακλειάς 
αλλά και της Αμοργού από την οποία θεω-
ρείται ότι ξεκίνησε η παραγωγή της γι’ αυτό 
και έχει ζητήσει (και θα πάρει μάλλον) την 
ονομασία προέλευσης. Καλώς να ορίσετε 
και να την ευχαριστηθείτε!»

* Ο Γ.Β. φέτος ανοίγει στο νησί του, την 
Ηρακλειά, το δικό του πόστο, την τα-
βέρνα «Αρακλειά», στον δρόμο από το 
λιμάνι προς το Λιβάδι, πάνω σε ένα υ-
ψωματάκι με θέα Σχοινούσα, Κέρο, Α-
μοργό κι όλο το Αιγαίο ακριβώς μπροστά 
του. Με ντόπιες αρακλειανές συνταγές 
και προϊόντα από 9 νησιά του Αιγαίου, 
όποιος πάει θα περάσει αξέχαστα!

Γεύση από καλοκαίρι

Τα κυκλαδίτικα αλλά και όλα τα νησιά του 
Αιγαίου φημίζονται για τα εξαιρετικά προϊό-
ντα που βγάζει ο άνυδρος, καμένος από τον 
ήλιο και την αλμύρα της θάλασσας τόπος 
τους. Όπου κι αν βρεθείτε απολαύστε, επι-
τέλους «επιτόπου», ντομάτες μυρωδάτες, 
ντούρα ατζούρια, φρούτα, παξιμάδια και 
κουλούρες, βουτυράτες ξινομυζήθρες από 
ανέμελα κατσίκια, καθαρά χοιρινά, χοχλιούς 
(σαλιγκάρια), αμπελοφάσουλα, προϊόντα 
από κοτούλες αλανιάρες. Πάρτε μαζί σας 
φεύγοντας τα πιο σκληρά και ώριμα τυριά, 
μέλια, χειροποίητο (μ)πελτέ και ζυμαρικά, 
λουκάνικα, λούζες, παστέλια, πιταράκια και 
καρπουζόπιτες. Καλό καλοκαίρι και… όρεξη 
να μη σας λείπει!  

Το φάβα του καλοκαιριού
…και άλλες ιστορίες για πεινασμένους, σύγχρονους  ταξιδευτές
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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Shopping στους 40°
Επιµέλεια: ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

TEZENIS
Μπικίνι µε λεµόνια
(Σαγιονάρες €2, µε την αγορά ενός 
set µπικίνι ή ολόσωµου µαγιό)

NUXE
Ενυδατικό προστατευτικό 

γαλάκτωµα µαλλιών €15,20

ZEUS+ΔIONE
Ψάθινο καπέλο €95

CARROTEN
Αντηλιακή πούδρα SPF30

MAHJONG BOUTIQUE
Ηµερολόγιο Moleskine, σειρά Peanuts, €19,95

VICHY
Ορός Mineral 89, µε 89% ιαµατικό νερό και υαλουρονικό οξύ

PANTENE
Conditioner µαλλιών για βαθιά 

ενδυνάµωση της τρίχας
POLO

Σακίδιο πλάτης €32
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NOXZEMA
Αποσµητικό roll-on

SWATCH
Ρολόι Coeur de Mangue, 
σειρά Energy Boost, €60

INTIMISSIMI
Σατέν homewear, τοπ/σορτς

CALZEDONIA
Μαγιό µπικίνι  €30
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Της Ανθής Σαλαγκούδη*
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Æè÷ Ανθής Σαλαγκούδη*

Από τη µία η βαριά της ιστορία µε 
τα αρχοντικά των Κουντουριώτη, 
Μπουντούρη, Μιαούλη και Βούλ-
γαρη και τα µουσεία και από την 
άλλη, ο θρύλος της µποέµικης ζωής 
των δεκαετιών του ’60 και του ’70 
που µοιάζει να µην εγκατέλειψαν 
ποτέ το νησί. Τα µόνα µέσα µετα-
φοράς είναι τα γαϊδουράκια και τα 
θαλάσσια ταξί, κι αυτό την κάνει 
ακόµη πιο µοναδική. Η Ύδρα, µε τα 
πλακόστρωτα στενάκια της, τα σκα-
λοπάτια και τις ανηφοριές και τα γα-
λανά νερά, είναι ένας παράδεισος,  
µία ανάσα από την Αθήνα. 

Πού να κολυµπήσεις 
Στον Όµιλο (πρώην Λαγουδέρα) για 
καφέ ή φαγητό και βουτιές από τη 
Σπηλιά. Στην Υδρονέτα, η πετσέτα 
στο βράχο, τα κανόνια από πάνω κι 
εσύ στο νερό. Στο Mικρό και Mεγά-
λο Καµίνι το σκηνικό της θρυλικής 
ταινίας της Φίνος Φιλµ, «Γοργόνες 
και Μάγκες». Για περισσότερη ορ-
γάνωση Μανδράκι, στο µαγευτικό 
Μπίστι , στις Πλάκες Βλυχού και Ά-
γιος Νικόλαος. Κι ακόµη, στη Λιµνι-
όνιζα που είναι σχετικά µοναχική µε 
ωραία νερά.

Πού να µείνεις 
Στο συγκλονιστικής αρχιτεκτο-
νικής Hydroussa (2298052580, 
2298052400, 2298053580), στο 
Λητώ (2298053385) µε τις υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες. Στο Mistral 
Hotel (2298052509, 2298053411). 
Ενδιαφέρουσες επιλογές είναι και 
η Bratsera (2298053971), το Ορ-
λώφ (2298052564) και η Φαίδρα 
(2298053330). Για πιο µποέµ διαµονή 
στα Πιτυούσα (2298052810), Φι-
λένια (2298052537), Αλκυονίδες 
(2298054055), Σοφία (2298052313), 
όλα τους στο λιµάνι και στα γύρω 
στενά. 

Πού να φας & να πιεις
Στην Ξερή Eλιά (2298052886) για 
παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. 
Φρέσκο ψάρι στην Κοντυλέ-
νια (2298053520) στο Καµίνι. 
Στο Παραδοσιακό (2298054155) 
µέσα στα στενά για µεζέ ή και µαγει-
ρευτό, στο Γειτονικό (2298053615) 

και την Ψαροπού-
λα (2298052573)
για ψαράκι και πάλι, 
στο Sunset µε την εκπλη-
κτική θέα (2298052067, 
2298053659). Για σου-
βλάκια στο Και Κρεµµύ-
δι (2298053099). Για 
ωραία παραδοσιακά 

γλυκά στο χέρι ή και σε τραπεζάκια 
στης κυρίας Φλώρας – ακούει και 
στο Ανεµώνη (2298053136). Για 
καφέ στο Ciao Café (2298053083) 
στο σοκάκι, ενώ για κοκτέιλ  στον 
Ίσαλο (2298053845). Για την από-
λυτη υδραίικη εµπειρία στον Πει-
ρατή (2298052711), το κλασικό bar 
του νησιού που έχουν επισκεφτεί 
µουσικοί όπως ο Eric Clapton, αλλά 
και στο Amalour  (2298029680) για 
ωραίες µουσικές επιλογές.

Τι να δεις
Τον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύµα-
τος ∆ΕΣΤΕ στα Σφαγεία Ύδρας 
(2102758490) που κάθε χρόνο φιλο-
ξενεί ενδιαφέρουσες εκθέσεις σε 
συνεργασία µε µεγάλους φορείς της 
τέχνης στο εξωτερικό µέχρι και τις 
τελευταίες µέρες του Σεπτέµβρη. 
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υτό που αγαπώ κυρίως στην Ύδρα 
είναι ότι µπορείς να τη γυρίσεις 
µε τα πόδια χωρίς να χρειάζεσαι 
αυτοκίνητο. Έτσι κι αλλιώς τα ο-
χήµατα απαγορεύονται στο νησί 

πλην ορισµένων του δήµου. Και οι µε-
τακινήσεις γίνονται µε γαϊδουράκια ή 
µε καραβάκια από το λιµάνι για να πας 
σε κάποια από τις παραλίες του νησιού. 
Αυτό είναι το µόνο στοιχείο που δεν µε 
γοητεύει ιδιαίτερα στην Ύδρα, οι παρα-
λίες της. Κάθε φορά όµως που αντικρίζω 
το γραφικό της λιµανάκι και τα πέτρινα 
αρχοντικά της που εκτείνονται περιµε-
τρικά γύρω γύρω από αυτό, ξεχνάω όλα 
τα υπόλοιπα.
Γενικά ο χαρακτηρισµός αρχόντισσα 
του Σαρωνικού, νοµίζω ότι ταιριάζει α-
πόλυτα σε αυτό το νησί µε την αρτιστίκ 
αύρα και τα ιστορικά κτίρια. Την αύρα 
αυτή θα τη νιώσεις και όταν από το λι-
µάνι καταλήξεις επάνω στα Κανόνια και 
στον ανεµόµυλο, γνωστό και ως µύλο 
της Σοφία Λόρεν, αφού εκεί γυρίστηκε 
η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Πε-
ριττό να πω βέβαια ότι θεωρώ τη Λόρεν 
µία από τις ωραιότερες γυναίκες όλων 
των εποχών και ειδικά σε αυτή την ται-
νία νοµίζω ότι ήταν η υπέρτατη έκφρα-
ση του γυναικείου κάλλους.
Στο αριστερό κοµµάτι τώρα του νησιού, 
η πιο µαγική ώρα είναι αυτή του ηλιο-
βασιλέµατος. Μπορώ να κάθοµαι µε τις 
ώρες σε ένα από τα πολλά µαγαζιά της 
Υδρονέτας από νωρίς το απόγευµα µέ-

χρι το βράδυ και να χαζεύω τα χρώµατα 
που αλλάζει η θάλασσα και ο ουρανός 
όταν δύει ο ήλιος. Την ίδια όµως µαγεία 
µε τα χρώµατα του νησιού νιώθει κά-
ποιος, όταν περιηγείται στα στενάκια 
µε τις ολάνθιστες αυλές και τις µικρές, 
καλά κρυµµένες πλατείες της. 
Ένα ακόµη γοητευτικό στοιχείο της Ύ-
δρας είναι τα επιβλητικά κτίρια που χτί-
στηκαν το 18ο αιώνα από Βενετσιάνους 
αρχιτέκτονες και αποτελούν δείγµα 
της τότε ευηµερίας των κατοίκων του 
νησιού που ήταν περίπου δεκαπλάσιοι 
από τους σηµερινούς!
Ανάµεσα στις αίθουσες τέχνης και 
τα µουσεία του ν ησ ιού,  το  Deste 
Foundation στον εµβληµατικό χώρο 
των παλιών σφαγείων φιλοξενεί κάθε 
χρόνο σηµαντικές εκθέσεις και µεγάλα 
ονόµατα καλλιτεχνών από όλο τον κό-
σµο. Φέτος µπορεί να θαυµάσει κανείς 
τα ξεχωριστά γλυπτά της Kiki Smith.
Τέλος, αν χρειάζεται να µιλήσω για 
µία παραλία αυτή θα ήταν το Αυλάκι, 
που είναι µέσα στη Χώρα και µπορείς 
να πας µε τα πόδια γιατί εκεί ακριβώς 
από πάνω είναι και το αγαπηµένο µου 
εστιατόριο Techne. Η απίστευτη αύρα 
και η µοναδική θέα σε συνδυασµό µε το 
φαγητό αλλά και τα καλύτερα signature 
cocktails µε κέρδισαν από την πρώτη 
φορά που επισκέφτηκα το νησί. 

* H Α.Σ. είναι δηµοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια, 
editor σε περιοδικά και πρόσφατα άνοιξε το δικό της κανά-
λι στο YouTube.



Ένα τσουπ κάνεις µε το πλοίο από 
τον Πειραιά και φτάνεις στην 
διάσηµη Αίγινα. Αυτό το νησί 
το αγάπησαν πολιτικοί, καλλι-
τέχνες και άλλες διασηµότητες 
από Ελλάδα και  εξωτερικό γιατί 
συνδυάζει ηρεµία και κοσµοπο-
λίτικη ζωή. Καθαρές παραλίες, 
γουστόζικα µπαράκια, ωραίος 
κόσµος, κρυφές ακρογιαλιές για 
τους µυηµένους. Εδώ θα βρεις και 
το fistiki fest (12-15/9), ή αλλιώς 
γιορτή του φιστικιού που είναι µία 
από τις παραδοσιακές γιορτές του 
νησιού, αλλά και πλήθος άλλων 
εκδηλώσεων. Αξίζει µια επίσκεψη 
στον Αρχαίο Ελαιώνα, που µετράει 
πάνω από 2.500 χρόνια ζωής, στην 
περιοχή Παχιά Ράχη. Η Αίγινα είναι 
οικονοµικός προορισµός τόσο για 
εκδροµή Σαβ/κου όσο και για φουλ 
καλοκαιρινές διακοπές και έχει 
πολλά να δεις και να κάνεις.

Πού να κολυµπήσεις
Μέσα στην πόλη θα βρεις τις παρα-
λίες Αύρα, Παναγίτσα και την πε-
ρίφηµη Κολόνα, όπου θα περάσεις 
από τον αρχαιολογικό χώρο για να 
βρεθείς σε µια ακρογιαλιά µε πεύ-
κα που φτάνουν µέχρι τη θάλασσα. 
Ένα βήµα από τη Χώρα, στο δρόµο 
προς Πέρδικα, είναι ο Άγιος Βασί-
λης -όταν φυσάει θα δεις πολλούς 
να κάνουν windsurf και kitesurf-, 
ενώ παρακάτω βρίσκονται ο πρώ-
τος και δεύτερος Μαραθώνας 
(οργανωµένες). Η Πέρδικα µε τα 
βραχάκια της για βουτιές, η Αγία 
Μαρίνα και η Σουβάλα µε τις οργα-
νωµένες παραλίες τους, ενώ στα-
θερές επιλογές είναι και οι: Κλειδί, 
Μουριώτη και Σαρπάς. 

Πού να φας
Ο Μπάµπης στην Ακτή Τότη Χα-
τζή 7 (2297023594) µε πολύ καλή 
ελληνική κουζίνα, ροµαντικά, µε 
τραπεζάκια πάνω στο κύµα, εντυ-
πωσιακά φωτισµένους φοίνικες,  
ωραία θέα, από τις 9 το πρωί. Στον 
Φάρο θα βρεις το διάσηµο Μάνιτα 
στο Κύµα (2297022245) για θα-
λασσινά, µαγειρευτά και πιάτα της 

ώρας από τα χεράκια 
της Εύης µε θέα το 
µικρό γραφικό λι-
µανάκι. Στα must το 
κοτόπουλο Μάνιτας 
µαριναρισµένο σε 
µυστική σος και η ρε-
βιθάδα φούρνου. Η 
φετινή hot άφιξη στο 

νησί βρίσκεται στη Σουβάλα και 
είναι  το αθηναϊκό «Θα σε κάνω Βα-
σίλισσα» που εδώ µετονοµάστηκε 
σε Aegina Vasilissa (6980486175). 
Φτιαγµένο  καταπληκτικά από τον 
Kirios Criton, µε θέα-πιάτο το λιµάνι 
της Σουβάλας, εξαιρετική λίστα 
κρασιών του ιδιοκτήτη ∆ηµήτρη 
Λίτινα,  έµφαση στα ψάρια και 
θαλασσινά και ωραία κοκτέιλ. Στην 
Κυψέλη, το Il Posto (2297028950) 
του συµπαθέστατου Γεράσιµου 
πάνω στην πλατεία έχει καλά ιτα-
λικά πιάτα, δροσερή και χαλαρή 
ατµόσφαιρα, ωραία κρασιά. Στον 
Μαραθώνα, η Όστρια (2297027682) 
σερβίρει πάνω από 20 χρόνια τα 
πιο νόστιµα σπιτικά µαγειρευτά, 
φρέσκα ψάρια, χωριάτικες πίτες, 
φάβα και σαλάτες µε λαχανικά από 
τον κήπο των ιδιοκτητών. Όλα αυτά 
σε τραπεζάκια δίπλα στο κύµα,  µε 
τη σκιά από τα αλµυρίκια και τα πο-
δαράκια σου στην άµµο.

Στην Πέρδικα, ο Νόντας 
(2297061233), µε ιστορία από το 
1936, είναι εξπέρ στις παραδοσι-
ακές γεύσεις και το ολόφρεσκο 
ψάρι. 

Πού να διασκεδάσεις
Στο τέλος της παραλίας το Inn 
On The Beach (Ακτή Τότη Χατζή 1, 
6947205283) που βρίσκεται σε ένα 
από τα πιο όµορφα σηµεία του 
νησιού, σερβίρει στην τεράστια 
ξύλινη βεράντα του πάνω στη θά-
λασσα αρωµατικό καφέ το πρωί, 
νόστιµα σνακ και απίστευτα κο-
κτέιλ το βράδυ. Τσέκαρε την ινστα-
γκραµική του φρουτοσαλάτα και 
τα φηµισµένα απογευµατινά του 
πάρτι µε guest djs. Το cocktail-bar 
Βαρτάν (Π. Ηρειώτη 16, 6946701331) 
βρίσκεται σε ένα τέλειο στενάκι και 
γεµίζει ασφυκτικά αργά το βράδυ 
από νεαρό κόσµο που χορεύει από 
house µέχρι electro 80s και ελληνι-
κά. Για jazz, funk και soul µουσικές 
θα πας στα Περδικιώτικα (Aφαίας 
38), µε τον «κρυφό» κήπο και τα 
τροµερά burgers που σερβίρονται 
αργά τη νύχτα. Το café-bar Νήσος 
(2297500210) στο λιµάνι ανοιχτό 
από νωρίς το πρωί µέχρι αργά το 
βράδυ µε καφέ, εξαιρετικό φα-
γητό και ψαγµένα cocktails και η 
γνωστή, αθηναϊκή Παγωτοµανία 
(2297500520).

Πού να µείνεις
Στη Χώρα, στις  Fistikies 
(2297023783, fistikieshotel.gr), ενοι-
κιαζόµενα –πλήρως εξοπλισµένα– 
διαµερίσµατα µε όλα τα κοµφόρ. 
Πανέµορφος κήπος, λουλούδια, 
φιστικιές, πισίνα µε υδροµασάζ, 
καλό σέρβις. Ένα χιλιόµετρο από το 
κέντρο το Hotel Danae (2297022424, 
www.danaehotel.gr), µε 54 δωµά-
τια, θέα θάλασσα, πισίνα, snack 
bar και εστιατόριο. Η παραλία 
απέχει µόλις 50 µ. Στο δρόµο προς 
Πέρδικα θα βρεις τη Villa Aelia 
(6948825868, www.aeliavilla.gr) µε 
5 δωµάτια, πισίνα και απίστευτη 
θέα. Το Perdica Suites (2297061101, 
www.perdikasuites.gr) λίγα µέτρα 
από το λιµάνι της Πέρδικας µε µε-
γάλα πολυτελή διαµερίσµατα που 
φιλοξενούν άνετα 2-5 άτοµα. Στην 
Αγία Μαρίνα ξεχωρίζει το ξενοδο-
χείο Κατερίνα (2297032075, www.
katerinahotel.gr) µε 34 δωµάτια, πισί-
να και snack bar, µόνο 300 µ. από τη 
θάλασσα. Μια ανάσα από τη θάλασ-
σα του Μαραθώνα είναι τα ενοικια-
ζόµενα δωµάτια Ostria (2297027677, 
www.aeginaostria.gr) περιποιηµένα, 
πεντακάθαρα και φιλόξενα.

Τι να ψωνίσεις
Στην Ηλιαχτίνα (Π. Ηρειώτη 34, 
2297024255), η Τίνα Κοτσώνη και 
ο Ευθύµης Στεργιούλας δίνουν 
δηµιουργικές εκδοχές στο σφυ-
ρήλατο χειροποίητο κόσµηµα. 
Μαζί τους εκθέτουν τα κοσµήµατά 
τους πολλοί δηµιουργοί, σε τιµές 
πραγµατικά εξαιρετικές. Στη Freyja 
(Χρ. Λαδά 7, 2297500755), χειροποί-
ητα κοσµήµατα, ρούχα, σαγιονά-
ρες και τσάντες, αλλά και µάρκες 
όπως SeeTheSea, Amazonas, Milla, 
ChicMess, Ckodova, FRNC και πολλά 
ακόµη σε σούπερ τιµές. Στον ∆ιόνυ-
σο στο λιµάνι θα πάρεις παστέλια 
µε φιστίκι, φιστικοβούτυρο, πέστο 
φιστικιού, λικέρ φιστίκι και ό,τι άλ-
λο λαχταριστό µπορείς να φαντα-
στείς µε βάση το φιστίκι Αιγίνης.
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πρώτη ανάµνηση που έχουµε από την Αίγινα είναι το Πά-
σχα του 2013, που πήγαµε οικογενειακώς να φάµε µε τους 
φίλους και συγγενείς µας. Κάναµε µια βόλτα, µαζευτήκα-
µε στο σπίτι, ψήσαµε το αρνί και το βραδάκι φύγαµε. Τόσο 
πολύ µας άρεσε, που το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς επι-

στρέψαµε για λίγες ηµέρες διακοπών. Από τότε επισκεπτόµαστε 
κάθε χρόνο το νησί, έστω και για λίγες ηµέρες.
Για εµάς και τα παιδιά καλοκαίρι στην Αίγινα σηµαίνει όλη µέρα 

θάλασσα, παγωτά, θερινό σινεµά, βόλτα µε την ά-
µαξα ή τα 8θέσια ποδήλατα. Σηµαίνει ότι τρώµε ό,τι 
υπάρχει σε φιστίκι Αιγίνης, ωµά, ψηµένα, φιστικο-
βούτυρο, υποβρύχιο φιστίκι και ό,τι µπορείς να φα-
νταστείς. Σηµαίνει βόλτα στην Πέρδικα για ψαράκι 
και ούζα ή κάτω στη Χώρα στα σοκάκια. Άλλωστε η 
πόλη της Αίγινας είναι πανέµορφη, µάλλον δεν είχε 
επιλεγεί τυχαία ως πρώτη πρωτεύουσα του ελληνι-
κού κράτους. Ο συνδυασµός του σύγχρονου µε το 
παραδοσιακό, η αρχιτεκτονική της που συνδυάζει 
Αργοσαρωνικό και Κυκλάδες, τα γραφικά στενά, οι 
επιβλητικές εκκλησίες, τα µαγαζιά µε τα χειροποί-
ητα παραδοσιακά κεραµικά, οι χαλαροί ρυθµοί της, 
όλα σε καλούν να την περπατήσεις.
Έχουµε πάει σε αρκετές παραλίες του νησιού, αλλά 
πρέπει να ξεχωρίσουµε τον Σαρπά. Ένας µικρός 

κόλπος, ήσυχος, µε λεπτή χρυσαφένια άµµο και καταγάλανα 
νερά. Η µικρή καντίνα στο πίσω µέρος έχει ό,τι χρειαζόµαστε για 
να περάσουµε όλη την ηµέρα εκεί, χαλαρώνοντας. Συνήθως µέ-
νουµε κοντά στην περιοχή του Μαραθώνα ή στην Πέρδικα, αλλά 
θυµόµαστε πολύ έντονα τότε που είχαµε µείνει στο ξενοδοχείο 
Moondy Bay (το οποίο ανακαινίζεται τώρα και δυστυχώς είναι 
κλειστό), θύµιζε πολύ 80s, έµοιαζε σα να βγήκε από ελληνική 
ταινία. Τα παιδιά µάλιστα είχαν τρελαθεί µε την πισίνα που γέµι-
ζε νερό από τη θάλασσα και πέρναγαν όλη την ηµέρα εκεί.
Ξέρουµε ότι υπάρχουν πολλά ακόµα στο νησί να δούµε και να 
γνωρίσουµε, οπότε σε κάθε µας επίσκεψη προσπαθούµε να εξε-
ρευνούµε κι άλλα µέρη της Αίγινας. Αυτό όµως που οπωσδήποτε 
πρέπει να δει κάποιος όταν έρθει, επιβάλλεται δηλαδή, είναι ο 
Ναός της Αφαίας. Είναι πολύ εντυπωσιακός και εκπέµπει µια δυ-
νατή ενέργεια που νιώθεις να σε συνδέει µε το παρελθόν του.
Τι σηµαίνει µε µία λέξη για εµάς και τα παιδιά η Αίγινα; 
Παράδεισος.

* Ο Μ.Μ. είναι ηθοποιός και η Ν.Γ. βουλευτής του ΚΙΝΑΛ.
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σοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι 
είμαι κορίτσι του καλοκαιριού. 
Σχεδόν ζω στην παραλία, κά-

νοντας κολύμπι και άλλα σπορ. 
Ταυτόχρονα, όμως, ξέρουν και 

ότι είμαι και vintage κορίτσι. Λατρεύω 
κάθε τι παλιό κι αρχοντικό. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, λατρεύω και τις Σπέτσες. 
Κάθε φορά που πατάω το πόδι μου στο 
μικρό αυτό νησί του Αργοσαρωνικού 
και μπαίνω στο Poseidonion Grand 
Hotel, νιώθω ότι μπαίνω σε άλλη επο-
χή. Τι πιο chic, ρομαντικό και vintage 
από το να κάνεις βόλτα με τα αμαξάκια 
από την Ντάπια στο Παλιό Λιμάνι.
Αν και δεν είναι το νησί που επιλέγεις 
για τις παραλίες, ωστόσο μπορείς με 
σκάφος να το γυρίσεις και να ανακαλύ-
ψεις μικρούς θαλάσσιους παραδείσους.
Άσε που είναι πολύ κοντά στην Αθή-
να και με διευκολύνει για υπέροχες 
stylish εξορμήσεις το Σαββατοκύριακο, 
ακόμη και τον χειμώνα. Ναι, τον χειμώ-
να. Οι Σπέτσες είναι το τέλειο location 
για τρέξιμο. Έχουν μια υπέροχη δια-
δρομή που τη γνώρισα με αφορμή το 
Spetses Mini Marathon κι από 

τότε τις επιλέγω και για προπονήσεις 
κι εκτός καλοκαιριού. Σίγουρα, θα με 
πετύχεις στον αγώνα των 10 χιλιομέ-
τρων. Συμμετέχω κάθε χρόνο. Και πά-
ντα ανταμείβω τον εαυτό μου στο τέλος 
με παγωτάκι στον Πολίτη στη Ντάπια.
Τέλος, αγαπώ τις Σπέτσες για την αρ-
χιτεκτονική τους, την ιστορία τους και 
για το πώς το φως αντανακλάται 
στο νερό και τα παλιά αρχο-
ντικά, κάνοντας το νησί το 
τέλειο σκηνικό για φωτο-
γράφιση για τη beachwear 
συλλογή μου Yvonni 
Ntosta  Swimwear.
Θα σε δω στις Σπέ-
τσες…

*Η Υ.Ντ. είναι μοντέλο και σχε-
διάστρια. Μπορείς να βρεις τη 
συλλογή με τα μαγιό της στο 
yvonnintostaswimwear.
com

Της Υβόννη Ντόστα*

Μια βόλτα από τη 
Ντάπια ως το Παλιό 
Λιμάνι και πίσω αρκεί 
για να σε χαλαρώσει. 
Οι Σπέτσες είναι πολύ 
γραφικές και παράλ-
ληλα πολύ κοσμοπολί-
τικες. Το διεθνές τζετ 
σετ αράζει εδώ κάθε 
καλοκαίρι με τα σκάφη 
του και βολτάρει στα 
πλακόστρωτα σοκά-
κια, τα ωραία εστιατό-
ρια και τα καλόγουστα 
μπαρ. 

Τι να δεις
Καθώς πλησιάζεις το 
πρώτο που θα αντι-
κρίσεις είναι το εμβλη-
ματικό Ποσειδώνιο, 
ιστορικό ξενοδοχείο 
που δίνει στο νησί κάτι 
από Μόντε Κάρλο. Σπί-
τια που έγιναν θέατρα 
δράματος, πολιτικής 
ή οικογενειακής ίντρι-
γκας (όπως το σπίτι της 
Μπουμπουλίνας, με το 
παράθυρο, μπροστά 
στο οποίο δολοφο-
νήθηκε η Λασκαρίνα. 
Τα τραπεζάκια στην 
Ντάπια είναι ιδανικά 
για καφέ ή ουζάκι, ενώ 
η νυχτερινή ζωή έχει 
«μεταφερθεί» στο 
Παλιό Λιμάνι. Αξίζει 
και μία επίσκεψη στο 
Μουσείο της Μπου-
μπουλίνας για ανα-
δρομή στην ιστορία 
της Καπετάνισσας.  

Πού να κολυμπήσεις
Η κοσμοπολίτικη 
παραλία των Αγίων 
Αναργύρων είναι 
μεγάλη, μαζεύει πάντα 
πολύ κόσμο. Στο τε-
λείωμα της παραλίας 
υπάρχει μονοπάτι που 
σε οδηγεί στη σπηλιά 
του Μπεκίρη για υπό-
γειες βουτιές (μπορείς 
να πας και με καΐκι). Η 
δεύτερη μεγαλύτερη, 
η Αγία Παρασκευή, εί-
ναι ακόμα πιο όμορφη. 
Πολύ καλές είναι και οι 
παραλίες της Κουνου-
πίτσας, της Αναργυ-
ρείου Σχολής και του 
Λιγονερίου. Η παρα-
λία του Aγίου Mάμα 
κοντά στο λιμάνι έχει 
αμμουδιά και ο  Άγιος 
Nικόλαος βότσαλο. Για 
πιο πριβέ καταστάσεις 
πήγαινε στις Κου-
ζουνός, Ξυλοκέριζα, 
Kαμάρες (απόκρημνα) 
και Zωγεριά όπου 
βρίσκεται και το περί-
φημο μαγέρικο με το 
κοκκινιστό κοτόπουλο 
και τα σουτζουκάκια. 
Οι ντόπιοι το ξέρουν 
ως «της Λούλας».

Πού να μείνεις 
Στο Poseidonion 
Grand Hotel 
(2298074553), πολυ-
τελές και επιβλητικό, 
ή στο Παλιό Λιμάνι 
στον ξενώνα Orloff 
Resort (2298075444), 
ένα όμορφο boutique 
hotel.  Στο συγκρότημα 
Nissia στην Kουνου-
πίτσα (2103462879, 
2298075000), στο 
πανέμορφο Zoe’s Club 
(2298074447), στο high 
class Spetses Hotel 
(2298072602), στον 
παραδοσιακό ξενώνα 
Niriides (2298073392).  

Πού να φας & 
να πιεις
Μεσογειακές γκουρμέ 
γεύσεις στον Ορλώφ 
(2298075255) στο 
Παλιό Λιμάνι.  Στην 
πλευρά των Σχολών 
θα βρεις Το Νερό της 
Αγάπης (2298074009) 
και το Kaiki beach 
(2298074507) με μεσο-
γειακή κουζίνα. Στο 
Clock (2298072259) για 
φοβερά μπέργκερ. Ε-
ξαιρετικό και το Παχνί 
(2298075299) με ελλη-
νική κουζίνα, λαχανικά 
από το μποστάνι τους 
και σπιτικά γλυκά. Για 
αμυγδαλωτά Σπετσών 
θα πας στον Κλήμη 
(2298073725) ή στον 
Πολίτη (2298072248). 
Για χειροποίητα παγω-
τά και γλυκά στο Alfi’s 
(2298073204, fb: Alfi’s 
Spetses), 50 γεύσεις 
παγωτών αλλά και  το 
παραδοσιακό αμυγδα-
λωτό των Σπετσών σε 
γεύση παγωτού! Ποτό 
στο Votsalo Cocktail 
Bar (2298073031) 
και για χορό μέχρι 
το πρωί στο Bikini 
(2298074888).

Τέχνη
H γκαλερί 
Kapopoulos Fine 
Arts στο κέντρο της 
Ντάπιας στις Σπέτσες 
(2298072278), είναι 
το hotspot για τους 
λάτρεις της τέχνης. Σε 
ένα κομψό αλλά και 
φιλικό περιβάλλον 
φιλοξενούνται έργα 
τέχνης και γλυπτά 
Ελλήνων αλλά και δι-
εθνώς αναγνωρισμέ-
νων καλλιτεχνών.

Μη χάσεις
Την Αρμάτα στις αρ-
χές Σεπτέμβρη, όπου 
συρρέουν πλήθη για 
να παρακολουθήσουν 
την αναπαράσταση 
της πυρπόλησης του 
τουρκικού Στόλου, 
και το Spetses Mini 
Marathon στις 4-6 Ο-
κτωβρίου, ένα από τα 
μεγαλύτερα αθλητικά 
event της Ελλάδας.

∆ήµος: 2298320010
AςΤυνοµία: 2298073100
Λιµεναρχειο: 2298072245
Πρώτες Βοήθειες: 
2298072472
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ΝΗΣΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Νησί ευλογηµένο µε τις 
χάρες του Ιονίου, του 
Αιγαίου, της Κρήτης, της 
Πελοποννήσου. Με ορει-
νά χωριά, µοναστήρια, 
ποτάµια, καταρράκτες, 
βάθρες και σπήλαια, 
τόσα όµορφα µέρη, αλλά 
και µωσαϊκό πολιτισµών 
και κουλτούρας – αρι-
στούργηµα το Ενετικό 
Κάστρο στη Χώρα. 

Τι να δεις
Στο Τσιρίγο, όπως λένε οι 
ντόπιοι το νησί, έχεις πά-
ρα πολλές επιλογές. Γρα-
φικά χωριά όπως ο παρα-
θαλάσσιος Αβλέµονας 
µε την «πισίνα», και τα 
χωριά Πιτσινάδες και Α-
ρωνιάδικα µε σπίτια από 
το 18ο αιώνα. Το κοσµο-
πολίτικο Καψάλι στέκει 
αµέριµνο πάνω στους 
δυο κόλπους του. Κοντά 
σε παραλίες βρίσκεται 
και η Αγία Πελαγία, ένα 
χωριό που διαλέγουν 
αρκετοί επισκέπτες. Τη 
Χώρα, µε το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο, το Ιστορικό 
Αρχείο και το περίφηµο 
Ενετικό κάστρο. Τη µε-
σαιωνική Παλιόχωρα, 
που τα ερείπιά της ξεπρο-
βάλλουν µέσα από δύο 
φαράγγια. Οπωσδήποτε 
το µονοπάτι από το χωριό 
του Μυλοπόταµου που 
οδηγεί στους Νερόµυ-
λους. Θα συναντήσεις 
φυσικές πισίνες µε τιρ-
κουάζ νερά που σχηµα-
τίζουν οι καταρράκτες. 
Το σπήλαιο της Αγίας 
Σοφίας, δυτικά του Μυ-
λοπόταµου θα σου κόψει 
την ανάσα. Τη ρεµατιά 
Αµήρ-Αλή στον Καραβά. 
Το ηλιοβασίλεµα από τη 
µονή της Αγίας Ελέσσης 
και από το µεσαιωνικό 
κάστρο στην Κάτω Χώρα 
Μυλοποτάµου. Κάνε 
και µαθήµατα κατάδυ-
σης στο Kythera Dive 
Center, ο βυθός είναι 

απίστευτος.

Πού να 
κολυµπήσεις
Το Καλαδί, 
η πιο εντυ-
πωσιακή και 
γνωστότερη, 
χωρίζεται σε 

τρία µέρη και 
έχει αρκετά σκαλιά για 
να φτάσεις. Υπάρχει και 
καντίνα. Άλλες γνωστές 
είναι το Μελιδόνι (πάρε 
βαρκούλα απ’ το Καψάλι), 
ο πολύβουος Χαλκός 
µε βότσαλο και καθαρά 
νερά (συγκλονιστική 
θέα, πριν κατέβεις), η 
µεγάλη Παλαιόπολη, 
από όπου σύµφωνα µε 
το µύθο αναδύθηκε η 
Αφροδίτη. Το ∆ιακόφτι 
µε τα ρηχά πράσινα νερά 
και το βοτσαλάκι ιδανικό 
για οικογένειες. Αντίθε-
τα, ο αποµακρυσµένος 
Ρούτσουνας έχει βαθιά 

νερά. Επιλογή για αθλητι-
κούς τύπους το Καλάµι, 
που στο τέλος της δια-
δροµής χρειάζεται κατά-
βαση µε σχοινί. Από το 
Καψάλι πάρε το καραβά-
κι για τη Χύτρα, έναν επι-
βλητικό, γεµάτο σπηλιές 
βράχο µεσοπέλαγα.

Πού να µείνεις
Στο Καψάλι, στα ξενο-
δοχεία Porto Delfino 
(2736031940) και El Sol 
(2736031629). Στο οργα-
νωµένο Camping Καψα-
λίου (2736031580), ένα 
υπέροχο πευκόδασος 
λίγα µέτρα από την παρα-
λία. Στον οικισµό Πιτσι-
νάδες, στο Guesthouse 
Pitsinades (2736033877), 
ένα συγκρότηµα από 
αναστηλωµένα τσιριγώ-
τικα σπίτια.  Στις Ανέµες 
(2736034067) στον Α-
βλέµονα, ήσυχα δωµάτια 
µε θέα στη θάλασσα. 
Στην Αγία Πελαγία, στις 
Βεράντες του Ουρανού 
(2736033612). Στον Κά-
λαµο στο λουξ Πετροκά-
λι (2736031549).

Πού να φας
Στην ταβέρνα της Φι-
λιώς (2736031549) στον 
Κάλαµο, εξαίρετη τοπική 
κουζίνα µε προϊόντα 
από το µποστάνι τους 
σε µια υπέροχη αυλή. 
Φρέσκο ψάρι στον Σω-
τήρη (2736033722) στον 
Αβλέµονα και στην Αρ-
τένα (2736031342) στο 
Καψάλι. Θέα και καλή 
κουζίνα στη Σκάνδεια 
(2736033700), στην 
Παλαιόπολη, ψητά 
και µαγειρευτά κάτω 
από τις λεύκες. Στην 
πλατεία του χωριού 
Μητάτα, στην ταβέρνα 
Μιχάλης (2736033626), 
µε πανοραµική θέα, για 
κόκορα κρασάτο. Στον 
Μυλοπόταµο, µετά την 
πεζοπορία στους καταρ-
ράκτες, στην πλατεία του 
χωριού µε τα πλατάνια 
φάε εξαιρετικά τοπικά 
φαγητά και γλυκά στον 
Πλάτανο (2736033397). 
Να φας πρωινό στο Χρυ-
σόψαρο (2736031032) 
στο Καψάλι και σπιτική 
κολοκυθόπιτα στο 
Μπότζιο (2736034354) 
στον Αβλέµονα. Στάνταρ 
πέρασµα στη Χώρα το 
πανέµορφο Bon Bon Fait 
Maison (2736031418) .

Πού να διασκεδάσεις
Στο Αραχτοπωλείο 
(6977081023) στον Α-
βλέµονα για κοκτέιλ και 
live µουσικές. Υπέροχα 
cocktails στο Mercato 
Bar. Στη Χώρα στο Φως 
Φανάρι (2736031644), µε 
θέα και νόστιµα γλυκά. 
Για πιο δυνατές µουσικές 
δίπλα στη θάλασσα, 
στο Καψάλι, το Banda 
Landra (2736031904).

¢¸»Ãª: 2736031213
°ªÆËÁÃ»¹°: 2736031206
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 
2736033280
¦Ä. µÃ¸£¶¹¶ª: 2736031243

Tïù Κρίτωνα Πουλή*

α Κύθηρα, ή αλλιώς Τσιρίγο, είναι το νησί της θε-
άς Αφροδίτης και του Έρωτα! Ε... αυτός µε χτύπη-

σε κι εµένα µε το βέλος του και ερωτεύτηκα το νησί 
µόλις πάτησα το πόδι µου. Πόσο µάλλον τώρα πια 

που έχω ανοίξει στη Χώρα και το ζαχαροπλαστείο 
µου, το Bon Bon Fait, και πηγαινοέρχοµαι συνέχεια.  
Η Χώρα µαζί µε το Καψάλι είναι για µένα οι πιο γραφι-
κές και αγαπηµένες µου επιλογές. Στην όµορφη πλα-
τεία της Χώρας παίρνω πρωινό µε θέα το νησάκι Χύτρα, 
το βραδάκι στο Καψάλι, µε θέα το φωτισµένο ενετικό 
Κάστρο της Χώρας, πίνω κρασί στο Ζείδωρο του φίλου 
µου Alex που διοργανώνει στο καταπληκτικό του πέ-
τρινο θεατράκι ποιοτικά events, συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις, live - µαγικές βραδιές!
Ο Ποταµός, το  κεφαλοχώρι  του νησιού, έχει παζάρι τις 
Κυριακές στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία του και 
µπορείς να γευτείς και να προµηθευτείς τοπικά προϊό-
ντα. Είναι µαγικό πώς γίνεσαι ένα, ακόµα και µε άγνω-
στες παρέες, στα καφέ και τα µπαράκια του. Τα µεσαι-
ωνικά χωριά Αρωνιάδικα, Αλοιζιάνικα, Φριλιγκιάνι-
κα, Καστρισιάνικα, είναι σαν σκηνικά ξεχασµένα στον 
χρόνο. Στον Μυλοπόταµο µε τα τρεχούµενα νερά, τους 
νερόµυλους και τους καταρράκτες, πηγαίνω όταν είµαι 
σε διάθεση για περιπέτεια και πεζοπορία. Κάτω από τον 
πελώριο πλάτανο της πλατείας µαζευόµαστε για φαγη-
τό µεσηµέρι-βράδυ και ύστερα βόλτες στα σοκάκια του 
χωριού µε την υπέροχη αρχιτεκτονική.
Στα Κύθηρα βρίσκεις παραλίες που ακόµα και τον Αύ-
γουστο µπορείς να κολυµπάς µόνος! Με άµµο, βότσαλα 
ή µεγάλες κοφτερές πέτρες και βράχια... Η Κοµπονάδα 
γίνεται άγρια όταν την πιάνει ο καιρός αλλά εκεί νιώθω 
ελεύθερος, ένα µε τη φύση – απολαµβάνοντας τα κρυ-
στάλλινα νερά και τα άπειρα χρώµατα της θάλασσας. Στον 
αντίποδα, το Καψάλι είναι πάντα ήρεµο και νωχελικό, µε 
ατέλειωτη αµµουδιά και δεν σταµατάω να µπαινοβγαί-
νω από νωρίς το πρωί µέχρι αργά το βράδυ. Στην άλλη 
πλευρά του νησιού είναι το Μελιδόνι, στον βορά είναι οι 
Φούρνοι, αγαπηµένη µου είναι και η αµµουδιά της Πα-

λιόπολης. Το φαγητό στα Κύθηρα είναι φοβερό. Στο Κα-
ψάλι, η Κάπαρη είναι µεζεδοπωλείο µε ουζοµεζέδες αλλά 
και οικογενειακή ταβέρνα συγχρόνως, ενώ ο Μάγος έχει 
πάντα σπιτική ψαρόσουπα και ολόφρεσκο ψάρι. Στο Λι-
βάδι, πάω στο Pierros για το τέλειο χοιρινό µε πατάτες. 
Στον Κάλαµο πάµε στο Filio, για φαγητό σαν στο σπίτι 
της γιαγιάς σου.
Στη Φράτσια πάω στον φίλο µου τον Γιάννη και τη Familia 
του για ένα γαστρονοµικό ταξίδι στα Κύθηρα. Must οι 
κρεµµυδοντολµάδες του, οι παπαρδέλες µε τα µανιτάρια, 
τα τσιγαριστά βλίτα. Για καλά κοκτέιλ πάµε στο Mercato 
και το Χωράκι στη Χώρα. Ή στον Μπότζιο στον Αβλέµο-
να, το πιο φωτογραφηµένο σηµείο του νησιού. Μην ξεχά-
σω να σας πω για το καλό παγωτό του Almare στο Καψάλι, 
αλλά και τα παραδοσιακά γλυκά του ζαχαροπλαστείου 
της Μαρίας στο Λιβάδι.
Οι εκδηλώσεις του Ζείδωρου στο Καψάλι και οι live βρα-
διές στο Αστικόν στον Ποταµό είναι για µένα πάντα προ-
τεραιότητα. Πολύ ωραίο είναι και το πανηγύρι της Πα-
ναγιάς της Μυρτιδιώτισσας (24 Σεπτεµβρίου) στην Αγία 
Πελαγία, αλλά και η γιορτή του κρασιού τον Αύγουστο 
στα Μητάτα. Φεύγοντας από το νησί πάρτε µαζί σας το 
κίτρινο αµάραντο λουλουδάκι που φυτρώνει µόνο στη 
Χύτρα, τη Sempreviva, και φέρνει τύχη, εξαιρετικό θυ-
µαρίσιο µέλι, ανθό αλατιού µαζεµένο από τα βράχια του 
νησιού, φηµισµένα λαδοµαξίµαδα από τον φούρνο του 
Καραβά και χειροποίητα  κεραµικά από τον Ρούσσο.

*Ο Κ.Π είναι food entrepreneur, chef patissier, σύµβουλος & καθηγητής γαστρονο-
µίας σε σχολές µαγειρικής. Ιδιοκτήτης του Kilikio Paris & co-founder του Bon bon 
fait maison σε Κύθηρα/Μύκονο/Πειραιά.
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Tο καλοκαίρι είναι µια δύσκολη εποχή για το δέρµα µας. Η υψηλή θερµοκρασία, ο ιδρώτας και η έκ-
θεση στον ήλιο αφυδατώνουν και ταλαιπωρούν την επιδερµίδα αφήνοντάς την ξηρή και θαµπή. Γι' 
αυτό ακριβώς έχει δηµιουργηθεί η σειρά Nuxe Sun, για να προστατεύει την επιδερµίδα τόσο κατά τη 
διάρκεια της έκθεσής της στον ήλιο, όσο και µετά. Ο ηλίανθος και το ανθόνερο υακίνθου συναντούν 

τα άνθη kau pe σε έναν συνδυασµό προστασίας και ενυδάτωσης για λαµπερό µαύρισµα. Το λάδι µαυρίσµατος 
µε SPF10 ή SPF30 προσφέρει προστασία ενάντια στη φωτογήρανση, χαρίζοντας παράλληλα υπέροχο χρώµα. 
Το after sun αφρόλουτρο αποµακρύνει κατάλοιπα από αλάτι, άµµο ή αντηλιακό, προστατεύει την επιδερµίδα 
από την αφυδάτωση και σε συνδυασµό µε την after sun λοσιόν παρατείνει το µαύρισµα για 2 εβδοµάδες. Η 
φροντίδα ολοκληρώνεται µε ένα αναζωογονητικό eau de toilette µε απαλούς τόνους καρύδας, λουλουδιών 
και νότες βανίλιας που µας ταξιδεύει κάθε στιγµή της ηµέρας σε µέρη τροπικά.

Κάτω 
από τον 
ήλιο µε

sun
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Του Δημήτρη Χαντζόπουλου* 

Όσες ημέρες και να αφιερώ-
σεις στα Χανιά, δεν θα κατα-
φέρεις να τα εξαντλήσεις. 
Καλό λοιπόν είναι να έχεις ένα 
σύντομο οδηγό επιβίωσης 
για να κινηθείς σωστά: Να 
επισκεφτείς τη Δημοτική 
Αγορά Χανίων, ένα θαύμα 
αρχιτεκτονικής κομψότητας 
παρά τις φθορές της. Να πιεις 
καφέ το πρωί ή ποτό το βρά-
δυ στο Νεώριο Μoro κάτω 
στο λιμάνι. Να δοκιμάσεις 
μπουγάτσα από τον Ιορδάνη, 
και κολοκυθοανθούς στη 
ταβέρνα του Μαστορίδη. Να 
επισκεφτείς το καλαίσθητο 
ξενοδοχείο Δώμα στη Χαλέπα 
και να κάνεις μια βόλτα από το 

χίπστερ ξενοδοχείο Άμμος 
στον Γλάρο. Να δοκιμάσεις 
οπωσδήποτε τις τηγανητές 
πατάτες του Αγαπηνάκη 
στο χωριό Κουρνάς και τα 
χορτοκαλίτσουνα και το 
ζυμωτό ψωμί στην ταβέρνα 
του Μπομπόλη στο χωριό 
Παλαιά Ρούματα. Φεύγοντας 
μη ξεχάσεις να προμηθευτείς 
τα νοστιμότερα παξιμάδια της 
Κρήτης από το φούρνο του 
Πλακόπουλου (2821045050)

Πού να κολυμπήσεις 
Βγαίνοντας από τα Χανιά προς 
τα δυτικά θα βρεις τις δημοφι-
λείς παραλίες της Αγίας Μα-
ρίνας και του Πλατανιά. Στη 

συνέχεια της ακτογραμμής 
υπάρχουν οι παραλίες του 
Μάλεμε (18 χλμ.) και ακόμα 
πιο δυτικά του Καστελίου. 
Συνεχίζοντας πάντα δυτικά 
προς τη χερσόνησο της 
Γραμβούσας, αφήνεις το 
αυτοκίνητο και παίρνεις το 
καραβάκι για τον Μπάλο, μία 
από τις πιο εξωτικές παραλίες 
της Ευρώπης. Στη δυτική ακτή 
του νησιού θα αντικρίσεις την 
επίσης ξακουστή παραλία της 
αρχαίας Φαλάσαρνας. Πιο 
νότια, πάντα δυτική ακτή και 
σε απόσταση 76 χλμ. από τα 
Χανιά, βρίσκεται το Ελαφο-
νήσι, μία από τις πιο ονειρικές 
και δημοφιλείς (αλλά φρικτά 

τουριστική τον Αύγουστο) πα-
ραλίες της Κρήτης. Αν φτάσεις 
ως εδώ, αξίζει τον κόπο να α-
φήσεις τα πλήθη και να κατευ-
θυνθείς προς το Κεδρόδασος, 
μια γειτονική αλλά δυσπρό-
σιτη παραλία για μυημένους, 
γεμάτη κεδρόδεντρα. Στα 
νότια του νομού προς Λιβυκό 
υπάρχει το χωριό Παλαιόχω-
ρα με θαυμάσιες παραλίες 
είτε φυσάει είτε όχι (για θα-
λασσινά εδώ υπάρχει η πολύ 
καλή ταβέρνα Galaxy). Ωραία 
θάλασσα έχει η Σούγια αλλά 
και η Αγία Ρουμέλη στο τέλος 
του φαραγγιού της Σαμαριάς. 
Διάσημο για την ομορφιά 
του είναι και το μαγευτικό και 

απομονωμένο χωριό Λουτρό 
στο οποίο η πρόσβαση γίνε-
ται μόνο με καραβάκι. Δίπλα 
στο Λουτρό θα συναντήσεις 
τις δύο υπέροχες παραλίες 
Μάρμαρα (με τη διάσημη 
ταβέρνα του Χρυσόστομου 
πάνω στο βράχο και τις φο-
βερές λιχουδιές) και τα Γλυκά 
Νερά που διαθέτουν και αυτά 
μια ταβέρνα πάνω σε βράχο 
για ντάκο και καμιά μπυρίτσα. 
Τα Σφακιά και το Φραγκοκά-
στελο, μια τοποθεσία γεμάτη 
θρύλους είναι επίσης ωραία 
μέρη για μπάνιο. Ανατολικά 
της πόλης των Χανίων στα 25 
χλμ. βρίσκεται η αγαπημένη 
παραλία των ντόπιων, το Μα-

ράθι, ενώ ΒΑ του Ακρωτηρίου 
στα 20 χλμ. θα συναντήσεις 
το Σεϊτάν Λιμάνι με μια παρα-
δεισένια και καλά κρυμμένη 
(κάποτε...) μικρή παραλία με 
δύσκολη πρόσβαση, αλλά τον 
Αύγουστο πηγαίνουν μόνο οι 
instagramers μπας και τους 
κάτσει καμιά καλή λήψη και 
γίνεται το έλα να δεις και να 
με δούνε. Στην εθνική οδό 
προς Ρέθυμνο ξετυλίγεται 
μπροστά σου η ατελείωτη 
αμουδιά της Γεωργιούπολης 
που επειδή εκτείνεται στα 10 
χλμ. – αποκλείεται να μη βρεις 
ένα ήσυχο σημείο για να κά-
νεις το μπάνιο σου. Προσοχή 
στη θάλασσα γιατί σε κάποια 
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σημεία έχει ρεύματα και είναι 
επικίνδυνη. 

Πού να φας 
Mπουγάτσα Iορδάνης (Aπο-
κορώνου 24, 2821088855), 
σήμα κατατεθέν της πόλης 
και γνωστή σε όλη την Ελ-
λάδα. Το καλύτερο πρωινό, 
μεσημεριανό, απογευματινό 
σνακ. Παλλάς (Aκτή Τομπάζη, 
Παλιό λιμάνι, 2821045688) 
Πολύ καλό φαγητό έως αργά 
το βράδυ στο ωραιότερο 
roof garden του λιμανιού.  
Θαλασσινό Aγέρι (Bιβιλάκη 
35, Tαµπακαριά, 2821051136). 
Στην περιοχή της Χαλέπας, 
δίπλα στα παλιά ταμπακαριά, 

ένα μυστικό για τους ντό-
πιους που τώρα ανακάλυψαν 
και οι ξένοι. Τραπεζάκια μέσα 
στη θάλασσα με φρέσκο ντό-
πιο ψάρι, τέλεια θαλασσινά, 
χανιώτικα χόρτα. Κράτηση 
απαραίτητη. Πατρελαντώ-
νης (Μαράθι, 2821063337), 
παραδοσιακή ψαροταβέρνα 
από τις ξακουστές στην πόλη, 
πάνω στην παραλία Μαράθι 
στο Ακρωτήρι, ανοιχτή από το 
πρωί. Φρέσκο ψάρι και κρη-
τικές λιχουδιές δίπλα στη θά-
λασσα μέχρι αργά. Καλύτερη 
ώρα για να φας, 8 το βράδυ. 
Το προτιμούσε ο Μητσοτάκης 
και μερικές ακόμα χιλιάδες 
Χανιωτών.  

Ginger Concept (Σαρπάκη 36, 
2821057590), είναι πολύ της 
μόδας τελευταία, υπέροχο 
μέσα έξω με καλή κουζίνα 
και ανοικτό από το πρωί με 
πρωινό.  
Αγαπημένο στους νέους και 
λίγο μεγαλύτερους  
Salis (Ακτή Ενώσεως Παλιό Λι-
μάνι, 2821043700) της μόδας, 
επιλογές βίγκαν, κατάλληλο 
για χορτοφάγους, πολύ νόστι-
μα πιάτα, δέχονται κατοικίδια 
στον εξωτερικό τους χώρο.  
Αχιλλέας (Ακτή Παπανικολή, 
Νέα Χώρα 2821071171), διάση-
μη ψαροταβέρνα, ολόφρεσκα 
ψάρια, υπέροχα ψαρομεζε-
δάκια και το πιο φιλικό σέρβις 

από τον Αχιλλέα και τα αδέλ-
φια του. Για τους Χανιώτες 
είναι must, αν αυτό σας λέει 
κάτι.  
Ακρογιάλι (Ακτή Παπανικολή 
17, Νέα Χώρα, 2821073110), 
κρητική ψαροταβέρνα που 
αγαπάει τα μικρά ψάρια και 
ξέρει να τα μαγειρεύει όπως 
πρέπει. Ταµάµ (Ζαµπελίου 
49, 2821096080), τα παλιά 
τούρκικα λουτρά. Παλιό και 
καραδιάσημο. Εντυπωσιακός 
χώρος μέσα, αλλά και στα 
τραπεζάκια στο στενό καλ-
ντερίμι, σερβίρει γνήσια πο-
λίτικη κουζίνα, παραδοσιακή 
και ελαφρά πειραγμένη,  
αλλά και κρητικές σπεσιαλιτέ. 

Τον Αύγουστο κάντε οπωσδή-
ποτε κράτηση.  
Νυχτερίδα (στις Kορα-
κιές, 7 χλµ. από τα Xανιά, 
2821069000), Από τις πιο 
παλιές (1933) και κλασσικές 
ταβέρνες της πόλης που 
έχει μετατραπεί σε ωραίο 
εστιατόριο με συγκλονιστική 
θέα στον κόλπο της Σούδας. 
Κουζίνα με κρητικούς και 
μεσογειακούς μεζέδες, μο-

ντέρνο design, πλούσια κάβα. 
Μη ξεχάσετε να παραγγείλετε 
κολοκυθανθούς, τους κάνει 
αριστούργημα.  
Χρυσόστοµος (∆ευκαλίω-
νος & Ικάρου, Παλιό Λιμάνι, 
2821057035), το μοναδικό 
εστιατόριο στην πόλη που 
βραβεύτηκε με Χρυσό  
Σκούφο και Βραβείο Ελληνι-
κής κουζίνας 2014.  
Μία καλή ταβέρνα  είναι  
κρυμμένη στα βουνά, στο 
χωριό Δρακώνα. Ο Στέλιος 
Τριλυράκης στην ταβέρνα  
του Ντουνιάς (2821065083), 
μαγειρεύει στα ξύλα ό,τι  
πιο κρητικό μπορείς να φα-
νταστείς. 

Δήμος: 2821341600
ΑςτυνομίΑ: 2821025850
Γενίκο νοςοκομείο  
ΧΑνίων: 2821022000

*Ο Δ.Χ. σχεδίασε αυτή την εικόνα ειδικά για την ΑΤΗΕΝS VOICE.



ανιά. Ήταν έρωτας µε την πρώτη µατιά. Όσοι έχετε πάει µε καταλα-
βαίνετε. Όσοι όχι, αλλά είδατε το «Μπρούσκο», έχετε πάρει µια γεύ-
ση. ∆εν τα επέλεξα τυχαία για να κάνω τα γυρίσµατα µιας σειράς που 
αγάπησα και µου άνοιξε νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική µου πορεία. 

Τα Χανιά είναι ένα χαρµάνι πολιτισµών, απίστευτης αρχιτεκτονικής και 
φυσικών τοπίων. Η παλιά πόλη δεν είναι παρά ένα ζωντανό σκηνικό, 
ιδανικό για γυρίσµατα, αλλά και για ατµοσφαιρικούς περιπάτους στις 

διακοπές. Για το φαράγγι της Σαµαριάς δεν χρειάζεται 
να σου πω και πολλά, είναι από µόνο του διάσηµο. Εγώ 
βέβαια πάντα θα θυµάµαι τα πολύωρα γυρίσµατα σε αυτό 
το πανέµορφο φυσικό τοπίο, που απαιτεί φυσική αντοχή 
κι όρεξη για περιπέτεια για να το απολαύσεις. Ο εξωτι-
κός Μπάλος, το Ελαφονήσι, τα Φαλάσαρνα, τα Σεϊτάν 
Λιµάνια, η Παλαιόχωρα, η Κίσσαµος… Μόνο µερικές 
από τις πιο ωραίες παραλίες στην Ελλάδα. 
Πάντα θα θυµάµαι µε ευλογία τα Χανιά. Νιώθω ευλογη-
µένος που τα γνώρισα µέσα από τη δουλειά µου, αλλά και 

για τους ανθρώπους µε τους οποίους ήρθαµε µαζί σε επαφή µε τον τόπο. 
Ακόµη θυµάµαι το γλέντι στην ταβέρνα του Μιχάλη και την άπειρη ποσό-
τητα ρακής που καταναλώσαµε εκείνο το βράδυ µε το συνεργείο και τους 
ηθοποιούς. Ακόµα θυµάµαι τις βόλτες µας στην παλιά πόλη. Το φαγητό, 
όπου κι αν τρώγαµε. Τη φιλοξενία των Κρητικών. Θα τα έχω πάντα µέσα 
στην καρδιά µου, όπου κι αν πάω.

*Ο Αν.Γ. είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αυτή την περίοδο βρίσκεται για τα γυρίσµατα της νέας του σειράς στην 
Κέρκυρα.

Æïù Ανδρέα 
Γεωργίου*

Πού να µείνεις 
Casa Delfino (Θεοφάνους 9, 
2821093098, www.casadelfino. 
com). Αυθεντικό ενετικό αρχοντικό 
του 17ου αιώνα στην καρδιά του 
παλιού λιµανιού. Μπορείς να µεί-
νεις σε µία από τις ιδιαίτερες σουί-
τες του, αλλιώς αξίζει να πιεις έστω 
έναν καφέ ή ένα απεριτίφ στην 
ατµοσφαιρική εσωτερική αυλή µε 
τα βότσαλα, τους κάκτους και τα 
ψηφιδωτά.
Στο Fileas Art Hotel (Πόρτου Φρα-
γκίσκου, Παλιά Πόλη, 2821601200, 
www.ariahotels. gr), boutique ξε-
νοδοχείο στην καρδιά της Παλιάς 
Πόλης. Στεγάζεται σε ένα τριώ-
ροφο παραδοσιακό και πλήρως 
ανακαινισµένο κτίριο, διαθέτοντας 
έξι ευρύχωρα δωµάτια µε funky 
διακόσµηση. Πολύ βασικό, 
είναι pet friendly. 
Alcanea Boutique Hotel (Αγγέλου 
2, Παλιό Λιµάνι, 2821075370, www. 
alcanea. com). Μέσα στην παλιά πό-
λη, µε θέα στο λιµάνι και µε όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις. Το µεγάλο του 
ατού είναι η θέα από τα παράθυρα 
των δωµατίων και των µπαλκονιών. 
Idomeneas Apartments 
(Σούγια, 2823051540, 
idomeneasapartments). Ευρύχωρα 
κλιµατιζόµενα καθαρά δωµάτια 
- στούντιο, µπαλκόνια, µικρή κου-
ζίνα, καθιστικό και µπάνιο. Βολικό 
σηµείο εκκίνησης για να εξερευνή-
σετε τις παραλίες του Νότου. Μην 
ξεχάσετε να δοκιµάσετε το δώρο 
των ιδιοκτητών: ένα βαζάκι µε γλυ-
κό κουταλιού φτιαγµένο 
από τα χεράκια τους
Porto Loutro (Λουτρό Σφακίων 
2825091433-44) Στο οµώνυµο παρα-
λιακό χωριουδάκι των Σφακίων, το 
αξεπέραστο ξενοδοχείο χειρίζεται 
εδώ και χρόνια η Άλισον και η κόρη 
της (πολύ δύσκολο να βρεις δωµά-
τιο αλλά αξίζει να πάρεις εκεί ένα 
θαυµάσιο και αυθεντικό κρητικό 
breakfast )

Shopping
Στα «Memorabilia» (Χρυσάν-
θου Επισκόπου 52, παλιά πόλη 
2821046084) θα βρεις τα πιο καλαί-
σθητα αντικείµενα, αξεσουάρ, ρού-
χα και κεραµικά για να αγοράσεις.
Στο µαγαζί «Παντός Καιρού» (Σκού-
φων 14, ενετικό λιµάνι, 2821057037) 
θα βρεις φανταστικά υφασµάτινα 
καπέλα, καταπληκτικά σχέδια σε 
παρεό και πολύ ωραία πορτοφόλια 
παραλίας ή και τσάντας. Όλα φτιαγ-
µένα στο χέρι από µια τροµερά 
καλαίσθητη γυναίκα.
Στο µαγαζί «Εlephan» (Κονδυλάκη 
30, παλιά πόλη, 2821096746) βρί-
σκεις ωραία κοσµήµατα και ρούχα.
Πολύ καλό µαγαζί είναι επίσης το 
«Brazil» (Καραολή και ∆ηµητρίου 
34, παλιά πόλη, 2821058895) ένα 
µοντέρνο concept store που διαθέ-
τει όλη την γκάµα των ελληνικών 
φιρµών και όχι µόνο, πολύ όµορφα 
καφτάνια, γυαλιά , µαγιό, τσάντες 
κα και αξίζει να το επισκεφτείτε.
Να σηµειώσουµε εδώ για όσους 
κατέβηκαν για γάµους, βαφτίσεις 
και λοιπές συνεστιάσεις ή απλά ψά-
χνουν ένα καλό κούρεµα-χτένισµα 
βάψιµο, η “Αria” (Τζανακάκη και Βα-
λαωρίτου 1, 2821056106) είναι απλά 
η best hairlicious in town.
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α μπορούσα να μιλάω και να γράφω με 
τις ώρες για την Κρήτη και για την ι-

διαίτερη πατρίδα μου, τα Χανιά. Όμως 
θα μοιραστώ μαζί σας μια ημερήσια εκ-

δρομή που κάνω οπωσδήποτε δύο φορές τον 
χρόνο, μια τον χειμώνα και μια το καλοκαίρι, 
αφού η εναλλαγή στον τόπο είναι τέτοια που 
σε μαγεύει με την απίστευτη μεταμόρφωσή 
του. 
Ξεκινήστε νωρίς το πρωί από την παραλία 
της Κισσάμου, αφού πιείτε καφέ στην πα-
λιά αγορά και φάτε από τους φούρνους εκεί 
γύρω νόστιμες πίτες, ζεστό ζυμωτό ψωμί και 
ξεροτήγανα. Με το αυτοκίνητό σας πορευ-
τείτε με προορισμό τα μαγικά Φαλάσαρνα 
και τη δυτικότερη γραφική παραλία τους για 
την πρώτη βουτιά. Σε 20 λεπτά θα είστε εκεί! 
Τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα παγωμέ-
να νερά θα ξυπνήσουν τις αισθήσεις σας και 
θα σας γεμίσουν ενέργεια για το υπόλοιπο 
της ημέρας. Κατά τις 12 θα σας χτυπήσει η 
πείνα την πόρτα και ο επόμενος προορισμός 
είναι για φαγητό στο απόμερο Σφηνάρι. Εκεί 
θα φάτε πολύ νόστιμο ντόπιο φρέσκο ψάρι 
μπροστά στο κύμα στα γραφικά ταβερνάκια 
του χωριού και άλλες εκλεκτές λιχουδιές. 
Συνεχίστε τη διαδρομή προς Ελαφονήσι και 
απολαύστε την απίστευτη θέα προς τη δυ-
τική Μεσόγειο, καθώς απλώνεται κάτω από 
τους απόκρημνους βράχους. Συναντήστε στη 
συνέχεια δύο πανέμορφα γραφικά ξεχασμέ-
να χωριά, την Κεραμωτή και το Αμυγδαλο-
κεφάλι. Κάντε μια στάση να περπατήσετε 
στα ομορφοχτισμένα Παπαδιανά, το χωριό 
της μάνας μου, και δροσιστείτε με μια ρακή 
και έναν μεζέ στο γραφικό Κεφάλι, λίγο πριν 
αρχίσετε να κατηφορίζετε προς το υπέρο-
χο Ελαφονήσι ή, αν επιθυμείτε περισσότερη 
ησυχία, προς το καλά κρυμμένο Κεδρόδα-
σος! Περισσότερα δεν θα πω. Όποιος θέλει, 
ψάχνει για να καταφέρει να βρεθεί στην πιο 
όμορφη παραλία της Δυτικής Κρήτης! 
Αφού κάνετε το μεγάλο μπάνιο της ημέρας 
σε ένα τοπίο εντελώς εξωτικό, μαζέψτε τα 
μπογαλάκια σας και ξεκινήστε για την Κίσ-
σαμο, αλλά από άλλον δρόμο με νέες πανέ-
μορφες εικόνες να ξετυλίγονται μπροστά 
σας. Ανάβαση ξανά στο Κεφάλι και από εκεί 
στάση στο δροσερό Έλος για έναν καφέ ή μια 
γκαζόζα κάτω από τον πλάτανο δίπλα στη 
βρύση. Στάση και στο εντυπωσιακό σπήλαιο 
της Αγιάς Σοφιάς μετά τον Κουτσοματάδο 
και κατάβαση προς τα αγαπημένα Τοπόλια 
μέσα από το απίστευτο τοπολιανό φαράγγι 
και το πετρόχτιστο τούνελ που τα ενώνει με 
τα πάνω χωριά.
 Σε λίγο θα είστε στο Βουλγάρω, το χωριό 
μου. Σταματήστε να πιείτε μια ρακή στην αυ-
λή του πατρικού μου. Ο Ευτύχης και η Μά-
ρω θα χαρούν πολύ! Στη συνέχεια και καθώς 
σουρουπώνει πια, θα περάσετε από μια σειρά 
όμορφα χωριουδάκια (Ποταμίδα, Καλου-
διανά) για να βρεθείτε πάλι πολύ σύντομα 
στο Καστέλι, όπου και έχετε μια σειρά από 
καλές επιλογές για το βραδινό σας δείπνο 
τόσο στην κωμόπολη, όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή. Κάντε αυτή την εκδρομή και θα με 
θυμηθείτε! 
Υ.Γ. Μπορώ να σας προτείνω τουλάχιστον 
10 τέτοιες ημερήσιες εκδρομές στον Νομό 
Χανίων, αλλά μοιραία προτίμησα αυτήν που 
περνάει από τα χωριά που κατάγομαι. 

*Ο Μ.Π. είναι ο σεφ πατρόν του βραβευμένου εστιατορίου «Χαρού-
πι» στη Θεσσαλονίκη. 

Ένα ησυχαστήριο 
στο νοτιότερο άκρο της 
Ευρώπης. Για λίγους. Με 
πέντε μόνο οικισμούς. 
Η πρωτεύουσα Κα-
στρί, το Ξενάκι, τα Βα-
τσιανά, ο Άμπελος και 
ο Καραβές, το λιμάνι 
του νησιού. Υπέροχη 
φύση, μοναδικές παρα-
λίες, ιδιαίτεροι άνθρω-
ποι, απομόνωση. 

Πού να κολυμπήσεις 
Πεντακάθαρες παραλί-
ες με εξωτικό χρώμα και 
κέδρους που φτάνουν 
μέχρι τη θάλασσα. 
Tο  Σαρακίνικο και ο Α-
γιάννης από το ομώνυ-
μο εκκλησάκι του Αγίου 
Ιωάννη αποτελούν τις 
δύο κεντρικές παραλίες 
με αμμόλοφους και θα-
λασσόκεδρους. Ακόμη 
πιο ήσυχες oι παρα-
λίες Φετιφέ, Λαβρα-
κάς, Πύργος, Κόρ-
φος, Ποταμός, Λακού-
δι, Νταϊάνα και Τρυπη-
τή, η νοτιότερη παραλία 
της Ευρώπης με την 
τεράστια καρέκλα.

Πού να μείνεις 
Για δωμάτια μπο-
ρείς να επιλέξεις 
το Akrogiali (28230 
42384) στον Κόρ-
φο, το Σαρακίνικο 
(28230 41103) στην 
ομώνυμη παραλία μα-
ζί με ψαροταβέρνα, 
τη Νυχτερίδα (28230 
42120) πάλι στο Σα-
ρακίνικο, το Gavdos 
Princess (2823 
041181) με δωμά-
τια και εστιατόριο 
και το Kalypso 
Apartments στο Κα-
στρί (6945100393). 

Πού να φας
Το Στέκι της Γω-
γώς (2823041932) στο 
Καστρί, με παρα-
δοσιακή κουζίνα, 
ο Φούρνος της Στέλ-
λας (2823041411) για 
καφέ, πίτες και γλυκά, 
οι Νοστιμιές της Ευτυ-
χίας (2823042309) στο 
Μετόχι για σπιτικό, 
παραδοσιακό κρητικό 
φαγητό, η ψαρο-
ταβέρνα Πανόρα-
μα (2823042166) στον 
Κόρφο και ο Κέ-
δρος (6980457360), 
πάνω στη θάλασσα, στο 
Σαρακίνικο. 

ΑστυνομίΑ: 2823041019
Πρώτεσ Βοήθεί-
εσ: 2823042195
Λιμεναρχειο Σφακι-
ών: 2825091292
Λιμεναρχειο ΠαΛαιοχω-
ρΑσ: 2823041214

του Μανώλη 
Παπουτσάκη*
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λη η Κρήτη είναι ένας ξεχωριστός τόπος! Το ήπιο 
κλίμα του νησιού και το εναλλασσόμενο τοπίο 
προσδίδουν στην Κρήτη γοητεία όλες τις εποχές 

του  χρόνου. Εκτός από τα ψηλά βουνά και τα ορεινά 
χωριά που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, η Κρήτη 

φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες της με τα διάφανα 
νερά. Από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, η θάλασσα εί-
ναι ζεστή στη νότια Κρήτη. 
Μια καλή πρόταση για όσους θα ήθελαν να απολαύσουν 
αυτή τη θάλασσα είναι η παραλία Αμμουδάκι στα Νότια 
του Ρεθύμνου. Μία άλλη επίσης τοποθεσία με προσωπι-
κότητα είναι η περιοχή Λουτρό στα Σφακιά. Ένα γραφικό 
ψαροχώρι ιδανικό για να ηρεμήσει κανείς και να απολαύ-
σει το τοπίο και τη θάλασσα.
Η κρητική κουζίνα και οι τοπικές γεύσεις είναι ένα από τα 
στοιχεία που κάνουν το νησί να ξεχωρίζει. Καλό φαγητό. 
Παραδοσιακές συνταγές. Με εξαιρετικής ποιότητας πρώ-
τες ύλες. Τα τελευταία χρόνια, η προσπάθεια ανάδειξης 
του κρητικού οίνου μέσα από την πρωτοβουλία «Οι δρό-
μοι του Κρασιού της Κρήτης» έχουν αναβαθμίσει και την 
γαστρονομική προσφορά του νησιού. 
Η Κρήτη είναι ένας φιλόξενος τόπος. Είναι ένα νησί που 
συνδυάζει τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής με την πα-
ράδοση. Τα χωριά διατηρούν τα έθιμά τους. Οι κάτοικοι 
συμμετέχουν. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν παραδόσεις 
αιώνων. Ένα από τα πιο παλιά και ενδιαφέροντα έθιμα της 
Κρήτης είναι τα ρακοκάζανα. Κάθε φθινόπωρο, ντόπιοι αλ-
λά και επισκέπτες απολαμβάνουν αυτή τη γιορτή.
Μία άλλη εκδήλωση που προσελκύει μεγάλο αριθμό επι-
σκεπτών είναι το καρναβάλι του Ρεθύμνου. Όπως και το  
Πάσχα στην Κρήτη, επίσης, είναι ιδιαίτερα κατανυκτικό. Η 
θεία λειτουργία στα ιστορικά μοναστήρια του νησιού, όπως 
π.χ. στο Μοναστήρι του Αποστόλου Παύλου στον Γάλλο 
και στα γραφικά ξωκλήσια είναι πολύ δυνατή εμπειρία.  
Η Κρήτη, βέβαια, είναι μεγάλο νησί. Θέλει χρόνο για να 
τη γνωρίσει κανείς. Η ενδοχώρα του νησιού είναι μια ευ-
χάριστη έκπληξη. Όσες φορές και εάν την εξερευνήσει 
ο επισκέπτης, πάντα θα ανακαλύπτει μικρούς παράδει-
σους. Κρυφές γωνιές όπου ο χρόνος μένει ακίνητος. Μι-
κρές κοινότητες με φιλόξενους ανθρώπους, ωραίες γεύ-
σεις, μέσα στην καταπράσινη φύση. Ειδικά οι επαρχίες 
του Αγίου Βασιλείου, του Αμαρίου και του Μυλοποτάμου 
έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες διαδρομές. Με γραφικά 
χωριά και εξαιρετικά τοπία.
Ο χρόνος στην Κρήτη κυλά ευχάριστα. Υπάρχει αξιοση-
μείωτη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Εκθέσεις, 
συναυλίες, παραστάσεις, ακόμα και εκδηλώσεις με έντο-
νο λαογραφικό στοιχείο τέρπουν τους ντόπιους αλλά και 
τους τουρίστες.
Ιδιαίτερο σημείο στο Ρέθυμνο είναι το θέατρο Ερωφίλη  
στη Φορτέτσα. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί παραστάσεις 
και το φυσικό σκηνικό συμβάλλει στη δημιουργία μίας 
μοναδικής ατμόσφαιρας.
Οι πολιτιστικές αναζητήσεις πάντα πρέπει να περιλαμβά-
νουν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του νη-
σιού. Σημαντική προσθήκη στην πολιτιστική προσφορά 
της Κρήτης, το Μουσείο της Ελεύθερνας. Δημιούργημα 
του καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη, είναι ένα μουσείο πρό-
τυπο με συγκλονιστικά ευρήματα που επαληθεύουν την 
«Ιλιάδα» του Ομήρου. 
Η Κρήτη είναι ανεξάντλητη. Είναι πηγή έμπνευσης και ο 
τόπος που πάντα θα επιστρέφουμε.

*Η Ο.Κ. είναι βουλευτής της ΝΔ. 

Της Όλγας Κεφαλογιάννη*

40 A.V. SUMMER GUIDE 2019



SUMMER GUIDE 2019 A.V. 41 

ε μεγάλωσα στην Κρήτη. Μ’ έναν μαγικό 

τρόπο, όμως, με μεγάλωσε η Κρήτη. Η 

αρχή έγινε από τη γιαγιά μου που γεν-

νήθηκε στο Γαβαλοχώρι Χανίων, με τον 

τάφο του Βενιζέλου να είναι το μνη-

μείο που συνοδεύει την ιστορία του τόπου. 

Μια γυναίκα που, όσο μπόι της έλειπε, τόσο 

ανάστημα είχε. Και φαντάζει λογικό, αν δια-

βάσει κανείς τον επικήδειο του Βενιζέλου και 

φέρει στο νου αυτή τη γυναίκα, μητέρα του 

πατέρα μου Νίκου Αγγελόπουλου και του αδί-

κως χαμένου Θόδωρου Αγγελόπουλου, που 

ο 7η τέχνη θα μνημονεύει σαν έναν από τους 

ηγέτες της. Λέει η επικήδειος: «Ο προκείμενος 
νεκρός ήτο αληθινός άνδρας με θάρρος, με αυ-
τοπεποίθησιν και δι’ εαυτόν και διά τον λαόν 
τον οποίον εκλήθη να κυβερνήση. Ίσως έκανε 
πολλά σφάλματα αλλά ποτέ δεν του απέλειψε 
το θάρρος, ποτέ δεν υπήρξε μοιρολάτρης διότι 
ποτέ δεν επερίμενεν από την μοίραν να ίδη την 
χώραν του προηγμένην αλλά έθεσεν εις την 
υπηρεσίαν της όλο το πυρ που είχε μέσα του, 
κάθε δύναμιν ψυχικήν και σωματικήν».

Σαν έφηβος έζησα την άνθηση του τουρι-

σμού του νησιού, που έμελλε να αποτελέσει 

τον άξονα της τοπικής οικονομίας. Μαζί με 

την πλούσια γη και την ανωτέρα διανόηση 

θρέφουν γενεές και σμιλεύουν χαρακτήρες. 

Εκεί έκανα και τα πρώτα μου επαγγελματικά 

βήματα, ως επαγγελματίας της φιλοξενίας, 

έναν κλάδο που εμπεριέχει τα ξενοδοχεία, 

αλλά την αναγάγει σε λειτούργημα και την 

αναδεικνύει. Έκατσα στο τραπέζι με τη λε-

βεντιά, λέξη στα χείλη πολλών, αλλά στην 

καρδιά και την ψυχή των Κρητικών – ί-

σως και κάποιων άλλων. Γεύτηκα και 

γεύομαι γνήσιο ελληνικό λάδι, κρα-

σί βγαλμένο από την ιστορία και 

προϊόντα μιας γης που ακόμη και 

σήμερα έχει μικρό ανταγωνι-

σμό στο εσωτερικό της χώρας 

και ασήμαντο στο εξωτερικό. 

Μην το ερμηνεύσετε σαν ε-

θνικιστική κορώνα, αλλά ό-

ταν απογυμνώσεις τα προ-

ϊόντα από το marketing 

που τα συνοδεύει λίγα 

πράγματα συγκρίνονται 

σε γεύση, ποιότητα και 

θρεπτική αξία. Έχει και 

άλλα μέρη η Ελλάδα 

μας που αξίζουν ανα-

φοράς, αλλά αυτό εί-

ναι για άλλο κείμενο. 

Τη γύρισα την Κρήτη 

αυτά τα 30 χρόνια. 

Βούτηξα στα νερά της, που, και χωρίς τις γα-

λάζιες της σημαίες, είναι μοναδικά. Πάτησα 

το χιόνι της και περιηγήθηκα στα χωριά της, 

που είτε είναι παραθαλάσσια είτε ορεινά εί-

ναι το καθένα λόγος να εγκατασταθείς στο 

νησί. Μέθυσα με την τσικουδιά της (και έμαθα 

να μην τη λέω ρακί) και έμαθα τους χοχλιούς, 

τη μυζήθρα, τη γραβιέρα και το αντικριστό, 

γεύσεις που δεν ξεχνάς. 

Φυλάω για το τέλος τα τουριστικά αξιοθέατα, 

που ανάλογα με την εποχή έχουν τη δική τους 

ομορφιά. Αν σε φέρει ο δρόμος σου στην Κρή-

τη, μη ξεχάσεις τα Μάταλα, που έκανε γνωστά 

η Ρένα Βλαχοπούλου, την κατοικία του Δία 

στον Ψηλορείτη, το φοινικόδασος στο Βάι, 

το φαράγγι της Σαμαριάς και το Ελαφονήσι. 

Θα μπορούσα να γράφω ώρες για τις ομορ-

φιές αυτού του νησιού, αλ-

λά θα αρκεστώ σε μια 

ακόμη κουβέντα. Οι 

Κρητικοί λένε ότι 

θα μπορούσαν να 

είναι αυτάρκεις. 

Ίσως όχι, αλλά η 

Ελ λάδα δεν θα 

ήταν ίδια χωρίς 

την Κρήτη. 

* Ο Α.Α. είναι διευθ. 
σύμβουλος του Ομίλου 
Aldemar Resorts

Όλη η Κρήτη αποτελεί τόπο 
μαγείας, αποτέλεσμα συν-
δυασμού της φυσικής ομορ-
φιάς και των ανθρώπων της. 
Το Ρέθυμνο δεν αποτελεί 
εξαίρεση.

Τι να δεις
 Δεν γίνεται να περπατήσεις 
στην παλιά γραφική πόλη 
του και να μην ερωτευτείς 
το Φρούριο Φορτέτζα, το 
βενετσιάνικο λιμάνι, τα 
σοκάκια και τα κτίρια που 
χρονολογούνται από τον 
16ο αιώνα, ενώ επιβάλλεται 
να επισκεφθείς το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης και το 
Παλαιοντολογικό Μουσείο 
με τους εντυπωσιακούς 
τρούλους του, που στεγάζε-
ται σε ένα τέμενος του 17ου 
αιώνα. Δεν μπορείς, ωστό-
σο, να θεωρείς ότι έχεις δει 
πραγματικά το Ρέθυμνο αν 
πρώτα δεν έχεις ανέβει στον 
Ψηλορείτη και δεν έχεις 
γνωρίσει τα κρητικά χωριά, 
που όσο κοντά κι αν βρίσκο-
νται το ένα με το άλλο, το κά-
θε ένα μοιάζει να φέρει μία 
διαφορετική φιλοσοφία, να 
ανήκει σε έναν άλλο κόσμο. 

Πού να κολυμπήσεις
Στη νότια πλευρά του Ρεθύ-
μνου θα βρεις μερικές από 
τις ομορφότερες παραλίες 
όχι μόνο του νησιού, αλλά 
ολόκληρης της Κρήτης. Η 
Πρέβελη είναι από τις πιο 
γνωστές (τέλεια, καταγά-
λανα νερά), εδώ εκβάλει και 
ο ποταμός Κουρταλιώτης. 
Με τα αλάτια στο δέρμα εξε-
ρεύνησε το εξωτικό δάσος 
με τους φοίνικες, κάποιους 
πεσμένους, αλλά πάντα 
όμορφους. Το Μπαλί διαθέ-
τει πέντε παραλίες με άμμο 
και πρασινογάλαζα νερά, 
μεταξύ των οποίων και ένα 
μικρό λιμανάκι. Κάποιες είναι 
ιδανικές για οικογένειες με 
παιδιά, κάποιες άλλες για 
ερωτευμένα ζευγάρια. Όλες 
τους μοιάζουν με μικρούς 
παραδείσους. Η Αγία Γα-
λήνη στα νοτιοανατολικά 
διαθέτει ένα μικρό λιμάνι και 
μια μεγάλη παραλία μήκους 
1 χλμ. που φτάνει μέχρι τον 
Κόκκινο Πύργο. Ο Πλακιάς, 
36 χλμ. από το Ρεθύμνο, 
είναι δημοφιλής τουριστικός 
προορισμός με αμμώδη ορ-
γανωμένη παραλία και ρηχά 
νερά. Ένα τμήμα της, διακρι-
τικά απομακρυσμένο από το 
υπόλοιπο μέρος της, είναι 
ό,τι πρέπει για γυμνιστές. 
Ο Άγιος Παύλος έχει κρυ-
στάλλινα νερά και αμμόλο-
φους που καταλήγουν από-
τομα στη θάλασσα. Δίπλα, η 
Τριόπετρα με τις μικρές συ-
μπληγάδες και τους κοφτούς 
βράχους. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Πλακιά θα βρείτε 
και την παραλία Σχοινάρια, 
έναν πανέμορφο απάνεμο 
κόλπο με καταγάλανα νερά 
και άμμο. Οι Λίγκρες, 51 χλμ 
νότια του Ρεθύμνου, είναι 
μια μαγευτική παραλία με 

φανταστικά, βαθιά νερά και 
λίγο κόσμο λόγω της σχετικά 
δύσκολης πρόσβασης. Βό-
ρεια, πιο κοντά στην πόλη, η 
παραλία του Γεροποτάμου 
συνδυάζει άμμο και βότσαλο 
με βαθιά νερά. Μόνο άμμο, 
και μάλιστα ψιλή, στις παρα-
λίες της Eπισκοπής και του 
Πετρέ.

Πού να φας
H Μόνα Λίζα (2831023082) 
φημίζεται για το τρομερό 
γαλακτομπούρεκο (και με 
παγωτό από ντόπιο, φρέ-
σκο γάλα), αλλά σίγουρα 
αξίζει να δοκιμάσεις και 
τα υπόλοιπα φανταστικά 
γλυκά. Για ρομαντικές στιγ-
μές δίπλα στη θάλασσα και 
καλή δημιουργική κουζίνα 
πήγαινε στο Πρίμα Πλώρα 
(Ακρωτηρίου 8, 2831056990). 
Στην Aυλή (Ραδαμάνθυος 17, 
2831058250) θα βρεις δημι-
ουργική, κρητική και μεσο-
γειακή κουζίνα στην παρα-
μυθένια αυλή ενός ενετικού 
αρχοντικού του 16ου αιώνα, 
στην καρδιά της παλιάς πό-
λης. Για φανταστικά σπιτικά 
πιάτα της κρητικής κουζίνας, 
να πας στην ταβέρνα του 
Γιαννίκου (6937073998) και 
οπωσδήποτε να δοκιμάσεις 
το κλέφτικο αρνί, τη σπεσι-
αλιτέ. Διαφορετικά, μπορείς 
να πας μέχρι τα Γουλεδιανά 
και να δοκιμάσεις παραδοσι-
ακά πιάτα στον φιλόξενο χώ-
ρο του Γουλές (6983661503). 
Αν έχει όρεξη για καλά κρε-
ατικά αλλά και μαγειρευτά 
με θέα τη θάλασσα, πέρνα 
από το Nostos (Σοφοκλή 
Βενιζέλου 73, 2831040829), 
ενώ αν προτιμάς πιο τις 
μοντέρνες γεύσεις και την 
fusion κουζίνα επισκέψου το 
Romeo & Juliet (Χαμαλεύρι, 
6948106038).

Πού να μείνεις
Στην πόλη ωραία επιλογή 
είναι το ξενοδοχείο Iδαίον 
(2831028667) στην πλατεία 
Νικολάου Πλαστήρα, με πι-
σίνα σε εσωτερική αυλή και 
άνετα δωμάτια, ενώ μέσα σε 
ένα από τα γραφικά σοκάκια 
της πόλης υπάρχει το Casa 
Dei Delfini (2831055120). 
Στην καρδιά της παλιάς πό-
λης, το Veneto (2831056634) 
στεγάζεται σε υπέροχο 
βενετσιάνικο αρχοντικό στο-
λίδι του 14ου αιώνα. Χαλά-
ρωσε στην εσωτερική αυλή 
και απόλαυσε ωραία κρητική 
κουζίνα στο εστιατόριό 
του. Στην Αγία Παρασκευή 
υπάρχει το Pegasus Resort 
(2832071241), ένας πέτρινος 
ξενώνας με οκτώ διαμερί-
σματα με εκπληκτική θέα 
στην παραλία. 

Δήμος: 2831341304
ΑςτυνομίΑ: 2831088154
νοςοκομείο: 2831087100
Λιμεναρχειο: 2831020248

του Αλέξανδρου 
Αγγελόπουλου* 



Τι να δεις
Το παλάτι της Κνωσού (2810 
231940)  αποτέλεσε σηµαντική πό-
λη κατά την αρχαιότητα – το 2017 
ήταν ο δεύτερος σε επισκεψιµό-
τητα αρχαιολογικός χώρος, µετά 
την Ακρόπολη. Επίσης, το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο (2810279000), το 
Ιστορικό Μουσείο (2810283219), 
το Μουσείο Ν. Καζαντζάκη 
(2810741689). Το κάστρο του 
Κούλε, την Ενετική Λότζια. Να 
κάνεις εκδροµές στα Μάταλα, 
στις Αρχάνες, στη Λίµνη Ζαρού, 
ανάβαση µε τη «στράτα του Ψη-
λορείτη», πεζοπορία στο φαράγγι 
του Ρούβα και το Αγιοφάραγγο.

Πού να κολυµπήσεις 
Βόρεια στα Λιµανάκια Χερσο-
νήσου, στην Αγία Πελαγία, στη 
Λυγαριά, στον Καρτερό. Στα 
νότια, περίπου µία ώρα µε το 
αυτοκίνητο, στο Λιβυκό πέλαγος, 
στο Αγιοφάραγγο, τον Κοµό, 
την Κόκκινη Άµµο, τον Λέντα, το 
Καµινάκι, τον Κερατόκαµπο, το 
Καστρί.

Πού να φας & να πιεις 
Το Ροβύθι (Μεραµβέλλου 9) είναι 
συνεργατικό καφενείο, µε ωραία 
µεζεδάκια. Για µεζέδες στο Υπο-
βρύχιο (Μεραµβέλλου 13) και στη 
Λακκούβα (Κοσµά Ζώτου 11). Για 
κρέας και κρητική κουζίνα: στο 
Πεσκέσι (Καπετάν Χαραλάµπη 
6-8), στο Κουζεινερί (Αγίου Τίτου 
και Ευρώπης), την Έργανο (Γεωρ-
γιάδου 5). Για ψάρι: στο κέντρο 
στη Λαδόκολλα (Αγίου Τίτου 18) 
και στον Ιππόκαµπο (Σοφοκλή 
Βενιζέλου 3). 

Πού να µείνεις 
Πρώτα απ’ όλα, σε 
τρεις εξαιρετικές 
µονάδες-µέλη του 
φηµισµένου οµίλου 
Aldemar Resorts. 
Στο Aldemar Royal 
Mare (2897027200), 
στον Ανισσαρά, η πο-

λυτέλεια συναντά την άνεση και 
η χαλάρωση την ευεξία. Αυτό το 
µοναδικό παραθαλάσσιο resort µε 
την εκπληκτική θέα στη θάλασσα, 
διαθέτει ευρύχωρα δωµάτια και 
σουίτες, απέραντους κήπους, και 
δεκάδες επιλογές δράσεων για 
να περάσετε ιδανικά τις διακοπές 
σας. Επίσης, στο ειδυλλιακό πα-
ραθαλάσσιο ξενοδοχείο Knossos 
Royal (2897027400). Με περίτεχνα 
διακοσµηµένα και ανακαινισµένα 
καταλύµατα Μινωικού ρυθµού, 
διαφανείς πισίνες και καταπράσι-
νους κήπους, που διαµορφώνουν 
ένα άνετο και ζεστό οικογενειακό 
περιβάλλον. Και στο Κρητικό 
Χωριό (2897027600), µε την 
παραδοσιακή, λευκή ελληνική 
αρχιτεκτονική. ∆ίπλα στη χρυσή 
παραλία του Ανισσαρά, τα διώρο-
φα σπίτια του προσφέρουν άνετη 
διαµονή, ενώ οι δραστηριότητες 
κυµαίνονται από θαλάσσια σπορ 
έως µίνι γκολφ και ψυχαγωγικό 
πρόγραµµα για όλους.  Στην πόλη, 
στο Αθηναϊκόν (2810228526), στο 
Capsis Astoria (Πλ. Ελευθερίας 
11, 2810343080), στο Castello (Λ. 
Μαρτύρων, 2810251212).  Hostel 
για πιο οικονοµική διαµονή, ό-
πως το Sunny (Αλµυρού 22). Για 
κάµπινγκ, στο Creta, στις Κάτω 
Γούβες (2897041400). 

υνήθως δεν τα πάω καλά µε τα κλισέ του 
στιλ «το λιµάνι που µε µεγάλωσε και µε 
είδε να αλλάζω µέσα στα χρόνια». ∆υσκο-
λεύοµαι όµως πολύ να µιλήσω για τη σχέ-

ση µου µε το Ηράκλειο χωρίς να χρησιµοποιήσω 
φράσεις κλισέ, που σε αυτή την περίπτωση περι-
γράφουν ακριβώς τις µνήµες µου από αυτό. Θα 
κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ.

Καλοκαίρι. Η διαδροµή στον µόλο, δίπλα από το 
λιµάνι του Ηρακλείου. Ο λιµενοβραχίωνας. Το by-
pass που λέµε, µάλλον µε 
χιούµορ, στο Ηράκλειο. 
Από τη µια πλευρά τα 
βράχια και το ψηλό τεί-
χος και από την άλλη η 
θάλασσα, οι βάρκες, οι 
ψαράδες, το µισοβυθι-
σµένο Regina. Πιο πίσω 
το κάστρο. Μια µουσική 
από ένα ραδιοφωνάκι. 
Από µικρή έχω κάνει αυ-
τή τη διαδροµή πολλές φορές. Εκεί έχω ονειρευτεί 
το µέλλον, έχω φαντασιωθεί τη ζωή µου, έχω σκε-
φτεί τις λύσεις στο ότι µε απασχολούσε. 

Όσο ήµουν µαθήτρια στο σχολείο περπατούσα 
εκεί για ώρες. Έψαχνα να ανακαλύψω τον εαυτό 
µου, αφουγκραζόµουν τον κόσµο, επεξεργαζό-
µουν την οικογένειά µου, δηµιουργούσα όνειρα 
πιο µακριά από τη Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και 
τον κόσµο. Έβλεπα τις βάρκες, τα πλοία, τους αν-
θρώπους που περπατούσαν δίπλα µου. Πού θα 
πήγαινα; Πώς είναι το µετά; Το τώρα; Η αρχιτε-
κτονική, η µουσική, το θέατρο. Εκεί έχω ζήσει 
και τα πρώτα ραντεβού, βόλτες µε αγόρια, συζη-

τήσεις µε φίλες, άραγµα µε κιθάρες στα βράχια, ή 
ακόµα και ποδηλατάδες ή γυµναστική. 

Αυτή η βόλτα έχει φιλοξενήσει λύπες και χαρές 
µου. Απογοητεύσεις αλλά και ανακουφιστικές 
συνειδητοποιήσεις. Σκέψεις για τους ανθρώ-
πους της ζωής µου. Από το δηµοτικό µέχρι το λύ-
κειο. Αλλά και ως φοιτήτρια στην Αθήνα ή την 
περίοδο που σπούδαζα στην Αµερική. Κάθε φο-
ρά που βρίσκοµαι στο Ηράκλειο και κάνω αυτή 
τη βόλτα παρατηρώ πως ο λιµενοβραχίωνας είναι 

πάντα σηµείο αναφοράς. 
Παρατηρώ τις σκέψεις 
µου που αλλάζουν και 
τη διαδροµή αυτή που 
είναι µια σταθερά. Μπο-
ρεί εντέλει να είναι και 
µια αναµέτρηση µε το 
πώς εγώ αλλάζω και δι-
αµορφώνοµαι µέσα στον 
καιρό.

Στο τέλος της διαδροµής βρίσκεται ο φάρος. Στην 
άκρη του βραχίωνα. Σαν κρυµµένος σχεδόν µέ-
σα στη θάλασσα. Έχω πάντα αυτή την εικόνα µε 
το φως του που ανάβει µέσα στη νύχτα και απο-
καλύπτει την πηχτή θάλασσα, το υπερπέραν, τη 
γραµµή του ορίζοντα.

Τώρα που το σκέφτοµαι, αναπόφευκτα θα πω 
µάλλον «το λιµάνι που µε µεγάλωσε». Ή ακόµα 
και «η πιο χαρακτηριστική διαδροµή της ζωής 
µου». Ίσως και «καλοκαίρι σηµαίνει βόλτα στον 
λιµενοβραχίωνα». Ίσως για κάποιο λόγο τα κλισέ 
έχουν φτάσει να γίνουν κλισέ. Ξέρω και εγώ;

*Η Μ.Σ. είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και performer.

Æè÷ Μαρίνας Σάττι* 

¢¸»Ãª: 2813 409000 
µ¶Á¹·¶¤¶¹Ã ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 
2813 408000
°ªÆËÁÃ»¹°: 2810274000
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2813406900
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Ξέχνα την Κέα ως προορισµό «Σαββα-
τοκύριακου» και βάλ’ την στους απόλυ-
τους καλοκαιρινούς προορισµούς. Θα 
σε µαγέψει µε την οµορφιά της και αυτό 
σε µια ώρα µε το πλοίο από  το Λαύριο 
(το εισιτήριο έχει €12,40).

Πού να κολυµπήσεις
Στον Οτζιά  τη µεγαλύτερη παραλία του 
νησιού, που µοιάζει µε κολυµπήθρα – 
αρκετά οικογενειακή. Στα τροπικά Ξύλα  
–πρέπει να περάσεις χωµατόδροµο–  µε 
τα γαλάζια νερά και την ατέλειωτη αµ-
µουδιά. Αν φυσάει βοριάς κατευθύνσου 
προς Σπαθί. Παραδίπλα η Συκαµιά, µε 
παχιά σκιά από αρµυρίκια, κρυστάλλινα 
νερά και άγριο τοπίο. Ο Κούνδουρος, 
σχεδόν 45 λεπτά από το λιµάνι, έχει 
διαδοχικές παραλίες για κάθε γούστο. 
Μια παραλία µε εύκολη πρόσβαση και 
beach bar είναι και το Γιαλισκάρι. Ο Σχί-
νος βρίσκεται στο νοτιότερο τµήµα του 
νησιού, αλλά η διαδροµή είναι off road 
και απαιτεί το κατάλληλο όχηµα.

Πού να µείνεις
Anemousa Studios (2288021335), Cav
o Perlevos Studios (2288021120) στον 
Οτζιά. Aigis Suites (2288021825) στο 
Βουρκάρι,  Okeanida (2288021960) 
και Meltemi (2288021286) 
στο παραπλήσιο Γιαλισκάρι. 
Saint George Bungalows  στον Κούν-
δουρο (2288031385, 2106008282). Στο 
λιµάνι: Hotel Karthea (2288021204), Κέ-
ως Κατοικίες (2288021661, 2288021663)
Ιουλίδα (Χώρα): Kea Suites & 
Villas (6972243330), Σειρίη (2288022355).

Πού να φας και να πιεις
Στην κορυφή της Χώρας, στην Ιουλί-
δα, Το Σπίτι στη Χώρα (2288029101), 
ένας χώρος Γεύσης και Τέχνης µε 
σπιτική κουζίνα και κλασικές και τζαζ 
µουσικές. Στο Πανόραµα (2288022341) 
µε εξαιρετική θέα και σπιτικά γλυκά. 
Στο Στέκι (2288022088) οικογενειακό  
γραφικό ταβερνάκι µε µαµαδίστικο φα-
γητό. Στο Λέων (6987506892), διάσηµο 
γκρουβάτο µπαράκι µε ωραία κοκτέιλ, 
ανοιχτό ως αργά. Στο Kylix (6932596757) 
του σεφ Νικόλα Τσακαλογιάννη, µια πιο 
σύγχρονη πρόταση σε ειδυλλιακή βε-
ράντα. Στις Ποίσσες µε το φοβερό ηλιο-

βασίλεµα θα βρεις το Riva 
Di Pisses beach bar 
restaurant (6951431566). 
Αυθεντικό οικογενειακό 
ταβερνάκι, το Εξοχικό της 
Μαργαρίτας (2288031223). 
Στο Βουρκάρι κλασικό 
µπαρ είναι το Βινύλιο 
(2288021080), ενώ το 

µπαλκόνι του Zeus Faber (2288021356) 
φηµίζεται για τα κοκτέιλ. 
Το Azure (2288029097) µικρό cozy µπα-
ράκι  και για καφέ, γλυκό και ποτό, 3 σε 1 
και στο Kokka café (2288028012).

Τι να δεις 
Η αµφιθεατρική Χώρα της Κέας, 
χτισµένη στη θέση της αρχαίας Ιουλί-
δας, µε χαρακτηριστικό της τα παρα-
δοσιακά σπίτια µε τα κεραµίδια και τα 
πλακόστρωτα δροµάκια, ενδείκνυται 
για ατέλειωτες βόλτες. Έµβληµά της ο 
λαξευµένος πάνω σε βράχο Λέοντας. 
Το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Ποίσ-
σες φηµίζεται για τον εντυπωσιακό 
αρχαιολογικό χώρο. Το Βουρκάρι είναι 
το πιο hot σηµείο του νησιού. Αξίζει να 
ακολουθήσεις το µονοπάτι που θα σε 
βγάλει στην αρχαία πόλη Καρθαία. Την 
καλύτερη θέα, όµως, θα την απολαύσεις 
από το εκκλησάκι της Παναγίας της 
Καστριανής.

¢¸»Ãª: 2288360000
°ªÆËÁÃ»¹°: 2288021100
¤¹»¶Á°Ä-
Ì¶¹Ã: 2288021344
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2288022200

Æè÷ Σοφίας 
Ζαχαράκη*

ίναι φορές που η ανάγκη να ξεφύγω για λίγο από την πόλη µε ο-
δηγεί να ονειρεύοµαι αποδράσεις στην Τζια. Πάντα το νησί αυτό 
µε συντροφεύει στις σκέψεις µου ήδη από τα εφηβικά µου χρόνια, 

είναι εξάλλου το νησί των πρώτων «ελεύθερων» γονεϊκής παρου-
σίας διακοπών, µε τις φίλες µου. Τις εφηβικές αναµνήσεις διαδέχτηκαν 
γλυκές στιγµές µε φίλους που γίναµε συγγενείς, όταν τους πάντρεψα σε 
αυτό το νησί. Σµαραγδί, γαλάζιο, µπλε, όλες οι αποχρώσεις στα Ξύλα, στο 
Σπαθί, στις Ποίσσες, σφράγισαν τη διαχρονική µου αγάπη στο νησί.  
Το τοπικό φαγητό, ανέκαθεν αυθεντικό, δεν σ’ αφήνει «ν’ αγιάσεις»!
Είναι µικρό στολίδι η Τζια, η Χώρα της που κρύβεται σχεδόν και περιµένει 
να την ανακαλύψεις, είναι φιλοσοφία ζωής γιατί χρειάζεται µόνο πρόθε-
ση να την αναζητήσεις, γιατί χρειάζεσαι ώρα για να την προσεγγίσεις. 
Την αναζητώ πάντα την Τζια, ακόµα και όταν περάσει το καλοκαίρι, για 
να πάω για το ζυµωτό ψωµί από τον φούρνο του Τσούρτη, να κάνω ατε-
λείωτες διαδροµές, να φτάσω στην Καστριανή, να δω τη δύση από την 
Ιουλίδα και να αντικρίσω τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα. 
Την αναζητώ γιατί είναι µοναδική και αφτιασίδωτη. 

*Η Σ.Ζ. είναι υφυπουργός Παιδείας της N∆. και εκπαιδευτικός.
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ία και µοναδική. Το νησί που ξυπνά κάθε ροµαντισµό 
µέσα σου. Η Σαντορίνη είναι σαγηνευτική, ροµα-
ντική, κοσµοπολίτικη, µα πάνω από όλα είναι το 
πιο εντυπωσιακό νησί που έχω επισκεφτεί ποτέ. 

Αν πρέπει να διαλέξω ένα µέρος να σου συστήσω να 
πας αν έχεις µία και µόνο µέρα στο νησί, τότε θα σου πως στο 
Ηµεροβίγλι να πας, το χωριό όπου µένω κάθε φορά που επι-
σκέπτοµαι τη Σαντορίνη. Θέα στην Καλντέρα, γραφικότητα, 
µαγεία! Αυτά συνοψίζουν τη διαµονή στο Ηµεροβίγλι. 
Αλλά επειδή ξέρω ότι κανένας δεν πάει για µία µόνο µέρα στη 
Σαντορίνη, δεν έχω παρά να σου πω ότι αγαπώ το περπάτηµα 
στο ηφαίστειο και τις βουτιές στις θερµές πηγές. Θα φτάσεις 
εκεί µε καραβάκι. Αγαπώ το µπάνιο στην Άσπρη και την Κόκ-
κινη παραλία, αλλά και στη Βλυχάδα µε τη µαύρη άµµο και 
στο τέλος να καταλήγω στο Αµµούδι για φαγητό. Αγαπώ τη 
βόλτα στο χείλος του γκρεµού, από τα Φηρά στο Φηροστε-
φάνι, το Ηµεροβίγλι και την Οία. Τι να σου πω για την Οία; 
Ότι από εκεί βλέπεις το ωραιότερο ηλιοβασίλεµα στον κόσµο; 
Το ξέρεις. Ε και; ∆εν µπορώ να µη σου περιγράψω το πόσο 
ατµοσφαιρικά και υπέροχα είναι στον Γουλά της Οίας, εκεί 
που βλέπεις πως ο ήλιος µπορεί να δύσει σαν αθλητής της 
συγχρονισµένης κολύµβησης πέφτοντας µέσα στο νερό.
Τέλος, εκτός από ειδυλλιακές διακοπές στη Σαντορίνη, µπο-
ρείς να κάνεις αυτό που λέµε ταξίδι στον χρόνο. ∆εν έχεις 
παρά να φτάσεις µέχρι το Ακρωτήρι, την «Ποµπηία» του Αι-
γαίου, εκεί όπου ένας από τους σηµαντικούς πολιτισµούς του 
κόσµου καλύφθηκε από την τέφρα της µεγάλης έκρηξης του 
ηφαιστείου το 1600 π.Χ.

* Η Ά.Α. είναι µοντέλο. 

Æè÷ Άννα Αµανατίδου*
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ταν καλοκαίρι 1981, νομίζω Αύγου-
στος. Πιτσιρικάς τότε και διακοπές με 
τις –μεγαλύτερες– αδερφές μου. Πρώ-
τη φορά Κυκλάδες και πρώτος σταθ-
μός η Πάρος. Πλοίο της γραμμής, κάθε 
νησί και στάση, μία μέρα ταξίδι, ενοικι-

αζόμενα δωμάτια, βαλίτσες χωρίς ρόδες! 
Τελικός προορισμός η Σαντορίνη. Η θεία μου η 
Αλίκη Τέλλογλου ήταν λάτρης του νησιού. Μας 
μιλούσε πάντα γι’ αυτό με λατρευτικά σχόλια. 
Περνούσε εκεί κάθε καλοκαίρι της, διαμένο-
ντας στο αξιοπρεπέστερο τότε ξενοδοχείο 
του νησιού, το Ατλαντίς στα Φηρά.

Στον πηγαιμό για τη Σαντορίνη και στο κα-
τάστρωμα του πλοίου, «Άγιος Γεώργιος» αν 
θυμάμαι καλά, διάβαζα το τεύχος εκείνης της 
εβδομάδας, του περιοδικού «Ταχυδρόμος» 
με πολυσέλιδο αφιέρωμα στον γάμο του Κα-
ρόλου με τη λαμπερή Νταϊάνα. Άλλωστε τότε 
μόνο κατάστρωμα, και πολύ διάβασμα.

Σε λίγες ώρες άφιξη στο «λιμάνι» των Φηρών, 
δεν υπήρχε ακόμη το λιμάνι του Αθηνιού.
Μας παρέλαβαν βαρκούλες και μετά άνοδος 
των σκαλοπατιών με τους τετράποδους αχθο-
φόρους, και τους οδηγούς τους. Η ανάβαση 
ως τη Χώρα, μια πρωτόγνωρη εμπειρία. 

Η εικόνα της καλντέρας και η δύση του ήλιου 
είναι ό,τι μαγευτικότερο είχα/έχω δει στη ζωή 
μου.
Την επόμενη μέρα στο Καμάρι για μπάνιο με 
τη μεταφορά του κυρίου Αντώνη, με ένα γκρί-
ζου χρώματος παμπάλαιο ταξί, τεραστίων δι-
αστάσεων, ρωσικής κατασκευής παρακαλώ. 
Άγνωστο πώς είχε καταλήξει εκεί και με πόση 
μαεστρία το οδηγούσε στα στενά του νησιού. 
Η κίνηση βέβαια τότε περιορισμένη.
Το Καμάρι είχε τότε 2-3 ταβερνούλες με καλα-
μωτές και τοπικές συνταγές. Εκεί δοκίμασα 
πρώτη φορά ψευδοκεφτέδες, δηλ. κεφτέδες 
από ντομάτα και τυρί, και τις μοναδικές λευ-
κές μελιτζάνες. Και ασύρτικο λευκό κρασί από 
τα στριφτά αμπέλια του νησιού με την τόσο 
μικρή αλλά και την ιδιαίτερη γεύση της «κα-
μένης» γης.

Το βράδυ στο μπαρ του Φράνκο η μοναδική 
θέα, με την υπέροχη καλντέρα του νησιού, ό-
που για πρώτη φορά άκουσα τόσες άριες της 
Κάλλας. Η διάσημη ελληνίδα ντίβα μάλλον κά-

ποια χρόνια πριν απολάμβανε την ίδια θέα με 
μένα. Μαγευτική εικόνα αλλά και δέος για όσα 
είχαν συμβεί κάποτε στο μέρος αυτό. «Το μπαρ 
αυτό ψηφίσθηκε από τους Los Angeles Times το 
καλύτερο μπαρ στον πλανήτη» μας είπαν. Και 
εμείς είχαμε το μοναδικό προνόμιο να απο-
λαμβάνουμε τη δύση του ηλίου ακούγοντας 
«Casta Diva» και «O mio babbino caro».

Πιο κάτω σε ένα υπέροχο υπόσκαφο μπαρ με 
προκλασική μουσική και πρώτη γνωριμία με 
το «Adagio» του Αλμπινιόνι, το οποίο «έπαιζε» 
παντού δίνοντας μια ατμόσφαιρα από έναν 
άλλο κόσμο, μια άλλη εποχή!

Κάπου εκείνα τα χρόνια είχε γυρισθεί και μια 
δημοφιλής καλοκαιρινή ταινία, το «Summer 
Lovers», που έκανε το νησί γνωστό παγκόσμια. 
Και ως δημοφιλής προορισμός όφειλε σταδι-

ακά να εξελιχθεί στο νησί που μπορούσε να 
υποδεχθεί μια μεγάλη διεθνή ζήτηση.

Αποχαιρετώντας το, μαγεμένος από όλες αυ-
τές τις υπέροχες ιδιαιτερότητές του, έδωσα 
την υπόσχεση στον εαυτό μου να το επισκέ-
πτομαι κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής 
μου. Κράτησα την υπόσχεσή μου για περίπου 
μια δεκαπενταετία. Παρακολούθησα την εξέ-
λιξή του σε τόπο μαζικής τουριστικής προσέ-
λευσης, και πλήρους… αξιοποίησης. Έγιναν 
εξαιρετικές εγκαταστάσεις αλλά μάλλον χά-
θηκε η μαγεία όσων το είχαμε απολαύσει σε 
πιο αθώα και λιγότερο απαιτητικά και μαζικά 
χρόνια. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό το μαργαριτάρι στο 
Αιγαίο αποτελεί μια υπέροχη ανάμνηση της 
νιότης και της ζωής μου.

Ο Κ.Ζ. είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 
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Ένας από τους πιο δημοφιλείς 
προορισμούς στην Ελλάδα, 
με τουρίστες να καταφθά-
νουν από όλα τα μέρη της γης 
για να θαυμάσουν το διάσημο 
ηλιοβασίλεμα. Οι βόλτες στην 
Οία, τα υπόσκαφα-ζωγραφιά, 
το ηφαίστειο της Καμένης, τα 
αρχαιολογικά ευρήματα στο 
Ακρωτήρι, τα εξαιρετικά κρα-
σιά και η υψηλή γαστρονομία 
θα σε «αναγκάσουν» να την 
ερωτευτείς και θα θέλεις να 
επιστρέφεις ξανά και ξανά.

Πού να κολυμπήσεις 
Η Περίσσα, ο Περίβολος και 
ο Αϊ-Γιώργης, πολύ κοσμικές, 
πολύ οργανωμένες, με μαύρο 
ηφαιστειακό πετραδάκι. Στη 
Βλυχάδα το τοπίο είναι μεγα-
λειώδες. Το Θέρος, στο δρόμο 
προς τη Βλυχάδα, θυμίζει 
Μπαλί, αλλά δύσκολα κολυ-
μπάς χωρίς παπουτσάκια θα-
λάσσης. Η Κόκκινη Παραλία 
έχει ψιλό κόκκινο βοτσαλάκι, 
λίγο περπάτημα για να την 
προσεγγίσεις, και πολύ κόσμο. 
Στη βόρεια πλευρά του νησιού 
υπάρχουν οι Μπαξέδες και ο 
Κολούµπος, η «εναλλακτική», 
για όσους θέλουν να πετάξουν 
το μαγιό. Αν φυσάει, δύσκολα 
μπαίνεις στη θάλασσα και αν 
το κάνεις πρόσεχε!

Πού να μείνεις
Περίβολος: Casa Del Mar 
(6944367313). Προσφέρει 

καθημερινά ευρωπαϊκό πρω-
ινό δωρεάν, ενώ διαθέτει 
ιδιωτική παραλία με δωρεάν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες, 
κοκτέιλ μπαρ και εστιατόριο.  
Φηρά: Loucas Hotel 
(2286022480), 4 αστέρων στην 
καρδιά της καλντέρας, τα 
δωμάτια έχουν όλα θέα στη 
θάλασσα και στο ηλιοβασί-
λεμα. Επίσης, Cosmopolitan 
Suites (2286025632), Atlantis 
(2286022232), Theoxenia 
boutique hotel (2286022740). 
Φηροστεφάνι: Homeric 
Poems (2286024661-3), 
Τhe Tsitouras Collection 
(2286023747). 
Ημεροβίγλι: Rocabella 
Deluxe Suites & Spa 
Santorini (2286023711). Ξενο-
δοχείο πολυτελείας με σπα, 
για χαλάρωση, ανανέωση, 
ηρεμία. Santorini Grace 
(2286021300), boutique ξε-
νοδοχείο με 20 δωμάτια, 2 
πισίνες και ένα εντυπωσιακό 
a la carte εστιατόριο. San 
Antonio (2286024388), Αstra 
Suites (2286023641). 
Οία: Καπετανόσπιτο 1864 
(2286071983), Mystique 
(2286071114), Perivolas 
Traditional Houses 
(2286071308), Canaves Oia 
(2286071453). 
Ακρωτήρι: Astarte Suites 
(2286083388). 
Πύργος: Zannos Μέλαθρον 
(2286028220), αρχοντικό δι-

αμορφωμένο από τον Γιάννη 
Τσεκλένη με wine bar για οι-
νογνωσίες.  
Φοινικιά: Finikia’s Place 
(2286071373), με θέα στον 
κάμπο και εστιατόριο στην 
ταράτσα του. 
Περίσσα: Ωραιότατο και οικο-
νομικό το Villa Anemomilos 
(2286082162).

Πού να φας 
Η Σαντορίνη είναι το πρώτο 
νησί που σήκωσε ψηλά τη 
σημαία της κυκλαδίτικης γα-
στρονομίας! «Πρωτεύουσα» 
της διάσημης ποικιλίας ασύρ-
τικο, έχει πολλά οινοποιεία με 
θαυμάσια κρασιά, τα περισ-
σότερα είναι επισκέψιμα για 
δοκιμές. Φέτος περισσότερο 
από κάθε άλλη σεζόν το νησί 
δέχεται… απόβαση αθηναίων 
διάσημων σεφ. Το πιο φημι-
σμένο εστιατόριο του νησιού 
βρίσκεται στον Πύργο και 
είναι η Σελήνη (2286022249) 
του Γιώργου Χατζηγιαννά-
κη, με τον εξαιρετικό σεφ 
Θοδωρή Παπανικολάου και 
με δημιουργική κουζίνα στα 
καλύτερά της. Δίπλα, και το 
«αδελφό» Σελήνη Meze & 
Wine. Στα Φηρά, το Ovac 
του ξενοδοχείου Cavo Tagoo 
Santorini έχει executive chef 
τον εξαιρετικό Χρόνη Δαμαλά. 
Ο Τάσος Στεφάτος,  έχει φέ-
τος αναλάβει όλα τα ξενοδο-
χεία Canaves, στο εστιατόριο 

Petra προτείνει προχωρημέ-
νη ελληνική κουζίνα με σεφ 
τον Βασίλη Ρούσσο. Στα Φηρά 
στο Idol το μενού επιμελείται 
ο Παναγιώτης Γιακαλής, με 
τον Δημήτρη Χρονόπουλο 
στα γλυκά. Στο καινούργιο 
ξενοδοχείο Katikies Garden  
ο Χάρης Νικολούζος ανα-
λαμβάνει το De Paul ενώ 
ο καταπληκτικός Χριστόφο-
ρος Πέσκιας θα επιμελείται 
το Athenian House στο Ημε-
ροβίγλι. Στην Οία, στο ολοκαί-
νουργιο Andronis Arcadia και 
το εστιατόριο Opson θα βρεις 
τον πολύ καλό Στέφανο Κολυ-
μάδη με πρωτοποριακό μενού 
βασισμένο σε γεύσεις της 
αρχαίας Ελλάδας. Μέσα στο 
ρομαντικό ξενοδοχείο Astarte 
στο Ακρωτήρι και στο εστια-
τόριό του Alali θα δοκιμάσεις 
πιάτα του Άνταμ Κοντοβά. 
Στη Βλυχάδα, θα φας τέλεια 
στο βραβευμένο Ψαράκι 
(2286082783) της Αγγελικής 
και του Θανάση. Γαριδούλες 
τηγανητές για Όσκαρ, σουπιές 
με κάπαρη, carpaccio φρέ-
σκου ψαριού αξεπέραστο. 
Στο Κρινάκι (2286071993), 
στη Φοινικιά, για κότσι και 
ντοματοκεφτέδες ενώ θα 
μαγευτείς με τα τυριά και τα 
ωραία κρασιά του. Στην Έξω 
Γωνιά το Άρωµα Αυλής, εστι-
ατόριο και οινοποιείο μαζί, 
(το πολύ γνωστό του Αρτέμη 
Καραμολέγκου). Ελληνικό με-

σογειακό μενού με προϊόντα 
από το μποστάνι τους, μονα-
δική θέα, γευσιγνωσίες με τα 
κρασιά του κτήματος, σεμι-
νάρια μαγειρικής. Στην Έξω 
Γωνιά και πάλι, στο Μεταξύ 
µας (2286031323), ουζερί με 
σαντορινιά και λίγο κρητική 
κουζίνα. Στο Naos στην Οία ο 
σεφ Σπύρος Αγιούς προτείνει 
εξαιρετικά ελληνομεσογειακά 
και πειραγμένα πιάτα. Στο 
Canaves Oia executive chef 
ανέλαβε ο πολύ καλός Τάσος 
Στεφάτος. Μέσα στο Andronis 
Boutique Hotel και πάλι στην 
Οία και στο εστιατόριο Lauda 
βρίσκεται ο τριάστερος Γάλ-
λος Emmanuel Renaut. Στον 
Περίβολο και στο παραθαλάσ-
σιο ξενοδοχείο Istoria, στο 
εστιατόριο Mr. E, με executive 
chef τον Αλέξανδρο Τσιοτίνη. 
Πολύ γνωστά και γραφικά 
είναι και τα ταβερνάκια της 
Ρόζας (2286024378) στον 
Βουρβούλο με προϊόντα από 
το μποστάνι τους-λευκές μελι-
τζάνες, χλωροτύρι, ντοματο-
κεφτέδες μούρλια, η Σπηλιά 
του Νικόλα (2286082303), για 
φαγητό μετά τον αρχαιο-
λογικό χώρο στο Ακρωτήρι 

–έχει κάποτε βραβευτεί σαν 
η καλύτερη παραδοσιακή 
ταβέρνα της Σαντορίνης–, στο 
γραφικό Αμμούδι στον Δηµή-
τρη (2286071606), στην άκρη 
του λιμανιού, με θαλασσινούς 
ντοματοκεφτέδες και με μπα-
καλιάρο. 

Πού να διασκεδάσεις 
Τα κλαμπ Enigma 
(2286022466) και Κοο 
(2286022025) είναι τα μεγαλύ-
τερα και αυτά που διοργανώ-
νουν και τα πιο εντυπωσιακά 
events. Ενδιαφέροντα μπαρά-
κια στα Φηρά είναι τα Tango, 
Momix, Casablanca Soul, αλ-
λά και ο ιδιαίτερος Franco’s 
που αγαπάει την κλασική 
μουσική. Στην Οία, πήγαινε 
στο αγαπημένο σε όλους  
Χασάπικο (2286071244). 
 
Τι να δεις 
To Lost Atlantis Experience 
Museum (2286085076), στο 
Μεγαλοχώρι, το πρώτο δια-
δραστικό μουσείο για το μύθο 
της χαμένης Ατλαντίδας! Εκεί, 
μέσα από μια σειρά εγκατα-
στάσεων, θα δεις πώς συνδέ-
εται ο μύθος της Ατλαντίδας 
με την καταστροφική έκρηξη 
του ηφαιστείου της Σαντορί-
νης. Μάλιστα, στην αίθουσα 
επαυξημένης πραγματικότη-
τας 9D, ο σεισμός, η έκρηξη 
του ηφαιστείου και το τσου-
νάμι ζωντανεύουν ξανά! 

∆ήµος: 22863 60100 
ΑςτυνοµίΑ: 2286022659
Λιµεναρχειο: 2286028702
Γενικο νοσοκοµειο: 
2286360300



Στον Μεσαίωνα οι πειρατές την α-
ποκαλούσαν Αρζαντιέρα, δηλαδή 
Ασηµένια, από τα ασηµόλευκα βρά-
χια της. Η Κίµωλος είναι ένα υπέροχο 
νησί, οχτώ ώρες από τον Πειραιά µε 
το «µεγάλο» καράβι, ιδανικό για ήσυ-
χες βόλτες, καλό φαγητό και µπάνιο 
σε πεντακάθαρες πανέµορφες παρα-
λίες. Το καράβι δένει στην Ψάθη, το 
λιµάνι, το οποίο απέχει από το Χωριό 
περίπου δύο χιλιόµετρα και πας εύ-
κολα µε τα πόδια. Άλλοι οικισµοί, που 
κατοικούνται όµως κυρίως το καλο-
καίρι, είναι η Γούπα, του Καρά, ο Άγι-
ος Νικόλας, η Αλυκή, η Μπονάτσα. 

Τι να δεις 
Το Χωριό είναι πανέµορφο. Κατά-
λευκα σπίτια, λουλουδιαστές αυλές, 
µικρά στριφογυριστά δροµάκια. 
Στο κέντρο του Χωριού βρίσκεται το 
Κάστρο και όσο πιο κοντά σε αυτό 
βρίσκεται κάποιο σπίτι, τόσο πιο 
παλιό είναι. Να επισκεφθείτε το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, απέναντι από 
το ναό της Παναγίας Οδηγήτριας, 
όπου παρουσιάζεται η αρχαία ιστο-
ρία της Κιµώλου από την Ύστερη 
Νεολιθική Εποχή. Να δείτε το Σκιάδι, 
ένα τεράστιο πέτρινο µανιτάρι, 
στο κέντρο του νησιού, το οποίο 
περιλαµβάνεται στον Άτλαντα γεω-
λογικών µνηµείων του Αιγαίου. Να 
κάνετε τον γύρο του νησιού, αλλά 
και να επισκεφθείτε την κοντινή 
Πολύαιγο µε τη βάρκα του Βαγγέλη. 
Μπορείτε, ακόµη, να περάσετε για 
µια µονοήµερη απέναντι στη Μήλο. 
Να γνωρίζετε, επίσης, ότι υπάρχει 
ΚΤΕΛ, καθώς και ένα ταξί. 

Πού να κολυµπήσεις 
Η οµορφότερη παραλία δίχως άλλο 
είναι τα Πράσσα, όπου πηγαίνει και 
το ΚΤΕΛ. Εκεί υπάρχουν και κάποιες 
ξαπλώστρες κι ένα µπιτς µπαρ. Με τα 
πόδια προσεγγίσιµες είναι η Αλυκή, 
η Μπονάτσα, το Καλαµίτσι, αλλά µε 
τη βάρκα του Βαγγέλη θα πάτε σε 
παραλίες που δεν είναι προσβάσιµες 
αλλιώς. Φανταστικά είναι και τα 
κολπάκια Καρρά και Ρέµα, όπου θα 
βουτάτε από τα βράχια. Εδώ φυλάνε 
τις βάρκες το χειµώνα οι ντόπιοι. 

Πού να µείνεις 
Θα βρείτε αρκετά ενοικιαζόµενα 
δωµάτια και ξενοδοχεία στο νησί. 
Ενδεικτικά: Ο Σάρδης (2287028047) 
βρίσκεται στην παραλία της Αλυ-
κής και η οικογένεια που νοικιάζει 
τα δωµάτια έχει από κάτω και την 
οµώνυµη ταβέρνα, ό,τι πρέπει για 
αστακοµακαρονάδα. Στο Κιµωλίς 
(2287051392) στην Ψάθη, στο Μελ-
τέµι (2287051386) στο Χωριό, στο 
Μικρό Παρίσι (2287051812) πάλι στο 
Χωριό. Αρκετά οικονοµικά είναι τα 

δωµάτια της Μαρίας 
(2287051392) ανάµεσα 
στο λιµάνι και το Χωριό.

Πού να φας και να 
διασκεδάσεις 
Θα βρείτε ντόπια κρέα-
τα, φρέσκα ψάρια φυσι-
κά, µέλι, στη σαλάτα σας 

ζητήστε ξινό, που είναι µια τοπική, 
µάλλον ξινή αλλά πεντανόστιµη µυ-
ζήθρα. Παραδοσιακά είναι, επίσης, 
η λαδένια και η τυρένια. Στο λιµάνι 
να φάτε στο Κύµα, µπροστά στη 
θάλασσα, στο Χωριό στην Αυλή του 
Σάµπλου. Να κάτσετε στο παρα-
δοσιακό καφενείο η Καλή Καρδιά. 
Για ποτάκι, στο Χωριό θα βρείτε 4-5 
καφέ µπαρ, ωραίο είναι και το καφε-
νείο-µπαρ στο λιµάνι.  

¢¸»Ãª 2287051218
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Æè÷ Αδαµαντίας 
Σελέκου*

ίµωλος, Κίµωλος, Κί-
µωλος! Η άσπρη τελεία 
κιµωλίας στο γαλάζιο του 
Αιγαίου. Ένα νησί γνωστό 

για τις κρυφές θαλασσί παρα-
λίες, τις «βαρκο-βιβλιοθήκες» 
που πληµµυρίζουν τις ακτές της 
και τα χρώµατα του νησιού που 
καθρεφτίζονται στην ελληνική 
σηµαία.

Κατεβαίνοντας από το καράβι η 
αύρα της χαλαρής ζωής και το 
πρωτόγονο περιβάλλον σε κα-
νει και νιώθεις λες και πας πίσω 
στον χρόνο, ή µάλλον καλύτε-
ρα, σε κάνει να νιώθεις πως µό-
λις έφτασες κάπου που ο χρόνος 
δεν υπάρχει καν.

Το πρώτο πράγµα που πρόσεξα 
όσο περπατούσα ήταν µια σει-
ρά από τρία βεσπάκια που µάλ-
λον ανήκαν στους τρεις άντρες 
που καθόντουσαν στο πρώτο 
καφενείο, µεταφέροντάς µε σε 
µια άλλη εποχή. Λίγο πιο κά-
τω ήταν το εστιατόριο Το κύµα, 
που είχε πεντανόστιµο φαγητό 
και την αγαπηµένη λαδένια της 
Κιµώλου. Η γεύση σταµατά τον 
χρόνο και πάλι! Εκεί είδα και 

την πρώτη βαρκο-βιβλιοθήκη. 
Αυτές οι βιβλιοθήκες είναι ου-
σιαστικά  παλιές ψαράδικες 
βαρκούλες που έχουν ζωγραφι-
στεί και συγχρόνως χρησιµο-
ποιούνται ως µικρές δανειστι-
κές βιβλιοθήκες. Αυτή µπορεί 
να είναι και η καλύτερη ιδέα που 
έχω δει. Κάθεσαι στην παραλία; 
Να ένα βιβλίο για να χαλαρώ-
σεις! Κοιτάς τη δύση µοναχός; 
Να ένα βιβλίο για να µεγαλώσει 
η όµορφη στιγµή! Αλλά πέρα 
από τη µατιά του ταξιδιώτη, το 
νησί  δείχνει πως δίνει χώρο 
στη φαντασία και στις γνώσεις 
και αυτό την οµορφαίνει ακόµα 
πιο πολύ.

Περπατώντας στα στενάκια της 
Κιµώλου µπορεί κανείς να θυ-
µάται όλα τα σπίτια που είδε ε-
πειδή όλα είχαν «κάτι». Το ένα 
έχει κίτρινα παραθυρόφυλλα, 
το άλλο ζωγραφισµένους κά-
κτους, το καθένα τη νοικοκυ-
ροσύνη του, όλα πανέµορφα. 
Η Χώρα της Κιµώλου, όπως και 
όλο το νησί, είναι ήσυχη και 
δουλεύει σε χαλαρούς ρυθµούς. 
Παρά το µικρό της µέγεθος έχει 
80 πανέµορφες εκκλησίες. 

ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΙΣ 
Η παραλία Πράσα είναι ξεκάθαρα 
µία από τις καλύτερες θάλασσες στο 
Αιγαίο για µένα. Η άσπρη της άµµος 
κάνει το νερό κρυστάλλινο και η 
καντίνα µε τα κρύα αναψυκτικά τη 
διαµονή στην παραλία πολύ ευχά-
ριστη. Η παραλία Μπονάτσα κοντά 
στο Καλαµίτσι είναι και αυτή οργα-
νωµένη. Έχει ρηχά νερά, κατάλλη-
λα για οικογένειες και παιδιά. Αυτό 
που µου άρεσε πολύ ήταν τα αρµυ-
ρίκια, στη σκιά που δηµιουργούν 
µπορεί κανείς να κάτσει µετά από 
ώρες στον ήλιο. Μια πιο βραχώδης 
παραλία είναι η Καρράς. Πεντακά-
θαρα νερά και φοβερή για βουτιές! 

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΣ 
Κοντά στην παραλία Μπονάτσα εί-
ναι ένα παραδοσιακό ταβερνάκι µε 
πολύ νόστιµα και καλοµαγειρεµένα 
φαγητά, το Καλαµίτσι. Αγαπηµένη 
µου, βέβαια, η λαδένια! Στο Ψα-
θή επίσης έχει καλό φαγητό πάνω 
στην άµµο, πραγµατικά παραδοσι-
ακό και νόστιµο, σαν µιας στοργι-
κής µαµάς!  
Αυτή είναι η Κίµωλος της καρδιάς 
µου –χωρίς ηλικία– παντοτινής α-
γάπης και οµορφιάς.

*Η Α.Σ. είναι µαθήτρια και video artist
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ν και κατάγομαι από 
τη μεσσηνιακή Μά-
νη την οποία λα-
τρεύω κι επισκέ-
πτομαι κάθε καλο-

καίρι, δεν παραλείπω να 
ξεκλέβω μερικές μέρες 
για να πάω και στο πιο ε-
ξωτικό νησί του Αιγαίου, 
τη Μήλο. Βλέποντάς την 
κανείς εύκολα καταλα-
βαίνει γιατί σε αυτό το 
νησί ανακαλύφθηκε το 
άγαλμα της θεάς της Ο-
μορφιάς, της Αφροδίτης. 
Πανέμορφο μέσα στα πιο 
γαλαζοπράσινα νερά των 
Κυκλάδων, με κατακόμ-
βες, εξωτικές παραλίες, 
πολύχρωμα σπίτια και 
υπόσκαφα κτίσματα.
Αν με ρωτάς τι σου προ-
τείνω αν κλείσεις εισι-

τήρια για Μήλο, να πας 
οπωσδήποτε για μπάνιο 
στην πιο μαγική παραλία 
του Αιγαίου, το Σαρακή-
νικο. Το τοπίο μοιάζει 
με σεληνιακό καθώς 
απουσιάζει κάθε ίχνος 
βλάστησης και τα ηφαι-
στειογενή βράχια από τα 
οποία έχει σχηματιστεί 
έχουν λευκό χρώμα. Α-
πλά υπέροχο. Να ξέρεις, 
όμως, πως τη Μήλο θα τη 
γυρίσεις καλύτερα με το 
καραβάκι. Σου προτεί-
νω να μην επιλέξεις τον 
Αδάμαντα (το λιμάνι του 
νησιού) για την πρωινή 
σου εξόρμηση, αλλά τον 
Κήπο, έναν υπέροχο, 
γραφικό και λιγότερο 
τουριστικό κολπίσκο. 
Από εκεί το καΐκι θα σε 

πάει στο Κλέφτικο. Εκεί, 
που η θάλασσα μοιάζει 
με πίνακα ζωγραφικής, 
αλλά και σε άλλες ανεξε-
ρεύνητες παραλίες στις 
οποίες δεν φτάνει το αυ-
τοκίνητο.
Στο τέλος της ημέρας, 
απόλαυσε το ηλιοβασί-
λεμα στο μέρος όπου α-
νακαλύφθηκε το άγαλμα 
της Αφροδίτης, το Κλίμα. 
Ένα πολύχρωμο ψαρο-
χώρι πάνω στη θάλασσα 
που σου θυμίζει παλιά 
αυθεντική ελληνική φι-
λοξενία. Ξέρεις, αυτό που 
στην ταβέρνα δεν υπάρ-
χει κατάλογος και τρως 
ό,τι έχει βγάλει η ψαριά. 

*Ο  Κ.Π. είναι διεθνής παίκτης της 
ομάδας πόλο ΝΟ Βουλιαγμένης.

Του Κυριάκου Ποντικέα*

Η θεά Αφροδίτη δεν θα μπορούσε να 
κάνει πιο ταιριαστή επιλογή. Ένα από τα 
πιο ρομαντικά, όμορφα και ξεχωριστά 
νησιά της Ελλάδας που θα σε μαγέψει με 
το που κατέβεις από το πλοίο. Πολλοί την 
αποκαλούν «ζευγαρονήσι», εξαιτίας των 
συγκλονιστικών της τοπίων – ιδανικά για 
ανταλλαγή φιλιών και όρκων αιώνιας 
αγάπης. Όμως η Μήλος είναι το ίδιο ω-
ραία για διακοπές με παρέα ή οικογένεια. 
Δεκάδες παραλίες, οι περισσότερες 
προσβάσιμες, ησυχία, καλό φαγητό 
και χαλάρωση. Οι 3 βασικοί οικισμοί, ο 
Αδάµαντας που είναι και το λιμάνι, η Χώ-
ρα όπου βρίσκεται και το κάστρο και τα 
γραφικά  Πολλώνια.

Πού να κολυμπήσεις 
Το διάσημο Σαρακήνικο έχει πλέον φή-
μη μεγαλύτερη και από αυτή ολόκληρου 
του νησιού, μια και πολλοί ισχυρίζονται 
πως είναι σαν να κάνεις μπάνιο στην 
Σελήνη. Το Κλέφτικο είναι εξίσου εντυ-
πωσιακό (και πολυφωτογραφημένο). 
Αν στην παρέα υπάρχουν μπόμπιρες ή 
άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερη όρεξη 
για εξερεύνηση, πιο σίγουρες επιλογές 
είναι το Αµµυδαράκι, ο Άγιος Ιωάννης, 
η Αχιβαδολίµνη στα νότια, η τεράστια 
Παπικινού ή ο Φυροπόταµος.

Πού να μείνεις 
Στον Αδάμαντα: Ageri Milos 
(2287022886), Santa Maria Village 
(2287021949), ξενοδοχείο Πορτιανή 
(2287022940). Οικονομική επιλογή είναι 
το ξενοδοχείο Λιόγερµα (2287022300) 
στην παραλία της Λαγκάδας. Στα Πολλώ-
νια: Ανεµόεσσα Studios (2287021528), 
δωμάτια και studios πάνω στη θάλασσα 
και Melian Hotel & Spa (2287041150).  
Αν το καλύτερό σου είναι μια σκηνή δίπλα 
στο κύμα θα πας στην Αχιβαδόλιμνη, το 
κάµπινγκ της Μήλου (2287031410).
 
Πού να φας
Στον Αλευρόµυλο (2287023117) θα α-
πολαύσεις πεντανόστιμη παραδοσιακή 
κουζίνα, ο ιδιοκτήτης της και εξαιρετι-
κός μάγειρας βασίζεται στα ντόπια υλι-
κά και την έμπνευσή του από την οποία 
δεν λείπουν και τα σύγχρονα twists. 
Στην Αχιβαδολίμνη οπωσδήποτε στην 
ταβέρνα του κάµπινγκ (2287031410).  
Θα επιστρέψεις και δεύτερη φορά (και 
τρίτη και τέταρτη). Στην παραλία της 
Λαγκάδας το Aragosta (2287022292) 
προσφέρει μεσογειακές γεύσεις, με 
μία κάποια αδυναμία στα ιταλικά πιάτα. 
Στην παραλία Παλιοχωρίου στο Sirocco 

(2287031201) για 
λιχουδιές ψημένες 
σε γάστρες, αστα-
κούς και ψάρια. 
Για πιάτα μεγάλης 
νοστιμιάς και εξαι-
ρετικά τυριά που 
φτιάχνει ο πατέρας 
της ιδιοκτήτριας, 

στον κήπο του Ω Χαµός (2287021672). 
Τρυπητή: στο μαγαζί της Εργίνας 
(2287022524) για το ηλιοβασίλεμα και 
παραδοσιακά πιάτα. Πολλώνια:  Στο 
Αρµενάκι (2287041061) κάτω από τα 
αλμυρίκια για σουπιές με δεντρολίβανο, 
τηγανητούς κολιτσάνους και πολύ ω-
ραία κρασιά. Στο Γιαλό (2287041208) για  
θαλασσινές προτάσεις.

Πού να διασκεδάσεις 
Στο beach club Καρνάγιο στον Λαγκαδά 
για ποτάρες και ωραίες μουσικές από 
το πρωί. Για τζαζ και ρομαντικά ηλιοβα-
σιλέματα στην Ουτοπία (2287023678) 
στην Πλάκα. Στο Εν Πλω (2287023124) για 
ρομαντικές πανσέληνους ή χαλαρό πρω-
ινό καφέ με παγωτό.

∆ήµος: 2287360100
ΑςΤυνοµίΑ: 2287021204
Λιµεναρχειο: 
2287023360
Κεντρο Υγειας: 
2287060001
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Πάρος για εμένα δεν είναι μοδάτος προορισμός. Είναι 
τρόπος ζωής, γιατί απλά γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στη Νάουσα της Πάρου. Εδώ γεμίζω μπαταρίες, εδώ 
εμπνέομαι για ένα καινούργιο βήμα μου. Θα σας πάω 
τώρα μια βόλτα εκεί που μου αρέσει να πηγαίνω κάθε 

φορά που είμαι στο νησί μου.
Πρώτη στάση, στη γραφική παραλία Αγίου Δημητρίου, το 
νέο hot spot της Πάρου ακριβώς πίσω από το γραφικό λιμα-
νάκι και τα πλακόστρωτα σοκάκια της Νάουσας.
Εκεί που μαθαίναμε να κολυμπάμε όταν ήμασταν παιδιά και 
που η θάλασσα γλείφει τους τοίχους των σπιτιών, εκεί είναι 
τώρα το νέο σημείο συνάντησης των επισκεπτών της Πάρου. 
Μοναδικό σκηνικό, κάτι σαν τη μικρή Βενετία της Μυκόνου! 
Θα βρείτε: πρώτα απ’ όλα, την κόρη μου την Κωνσταντίνα και 
τον σύντροφό της, Γιάννη. Το εστιατόριό τους Σταθερός χα-
ρακτηρίζεται από πολύ μεράκι, αυθεντικές γεύσεις και φυσι-
κά από την παριανή φιλοξενία. Βρίσκεται πάνω στην παραλία 
Αγίου Δημητρίου αλλά και στο πίσω πλακόστρωτο σοκάκι. 
Θα γευτείτε γεύσεις και ξεχασμένες συνταγές από τη γνήσια 
παριανή κουζίνα.
Για ψαγμένο πρωινό και brunch παραδίπλα στο Fotis Art 
Cafe από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα, cocktails και μουσι-
κές που σε ταξιδεύουν στο Comeback. Ωραία ατμόσφαιρα και 
χαλαρά ποτά στο Cosmos Bar μέσα στα σοκάκια, όταν πέφτει 
το σούρουπο. 
Δεύτερη στάση στο Λιμανάκι της Νάουσας, γραφικό και πα-
νέμορφο σαν σκηνικό ταινίας. Τι να πει κανείς για αυτή τη 
μοναδική ομορφιά; Στα μέρη που παίζαμε 
και κάναμε τις ζαβολιές μας σαν παιδιά, τώ-
ρα περνάει από εκεί όλη η αφρόκρεμα του 
πλανήτη. Ψαροκάικα, ντόπιοι, V.I.P., εστι-
ατόρια και bar, όλα εδώ μπλέκονται γλυκά 
χωρίς τίποτα να δείχνει παράταιρο. Οπωσ-
δήποτε επισκεφτείτε το εστιατόριο Marios 
για γεύσεις μοναδικές και περιποίηση από 
τον αγαπημένο μου Μάριο Τσαχπίνη και 
τον Friday.
Αν έχετε όρεξη για παραδοσιακές σούμες 
και γούνα καθίστε στο Ουζερί των Ναυτι-
κών, στα μπλε τραπεζάκια του Τσαχπίνη 
στη μέση του λιμανιού, εδώ και πολλές δε-
καετίες είναι το ουζερί των ντόπιων. 
Μη χάσετε τα cocktail στην ταράτσα του Agosta. Αλλά και 
καφεδάκια και δροσιστικά ποτά στο Consolato ακριβώς πάνω 
από το Marios. Μετά το Λιμανάκι, κάντε οπωσδήποτε βόλτα 
στα μοναδικής ομορφιάς πλακόστρωτα σοκάκια της Νάου-
σας. Και μία στάση στο Angels, στον Κωνσταντίνο, για τα πιο 
ωραία καφτάνια και όχι μόνο, που κυκλοφορούν στην αγορά.
Για εξαιρετικό sushi, δοκιμάστε το Umi, πάνω στο κεντρικό 
πλακόστρωτο στενό που ενώνει την πλατεία με το λιμάνι. 
Πάμε Platia; Ναι, πάμε στον Γιώργο για πρωινούς καφέδες 
κάτω από τον σκιερό πλάτανο στην κεντρική πλατεία της 
Νάουσας. Μεζεδάκια με παγωμένη μπίρα το μεσημέρι και το 
απόγευμα cocktails στην περατζάδα. Από μπροστά σου περ-
νάνε όλοι! Αν έχεις υπογλυκαιμίες, απέναντι είναι το παλαι-
ότερο ζαχαροπλαστείο της Νάουσας, ο Χαμηλοθώρης. Μισό 
αιώνα σερβίρει παραδοσιακά γλυκά και ολόφρεσκες πάστες. 
Must τα κουλουράκια με σουσάμι! 
Ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας! Στις Κολυμπήθρες το 
instagram παίρνει φωτιά στην ιδιαίτερης ομορφιάς περιοχή 
με τα σμιλεμένα σαν γλυπτά βράχια και τα τουρκουάζ νερά. 
Για φαγητό κάντε στάση στην ταβέρνα Κολυμπήθρες, για τα 
μοναδικά μαγειρευτά και μαγειρέματα στον ξυλόφουρνο φα-
γητά του. Στο τέρμα του δρόμου προς το Μοναστήρι, μετά το 
καρνάγιο, περνώντας μέσα από τα σκαριά των καϊκιών, μέχρι 
μέσα στο φάρο όλη η περιοχή ένα τεράστιο power bank. Ρου-
φήξτε την απίστευτη ενέργεια του χώρου. Κολυμπήστε στα 
τουρκουάζ νερά γύρω από τα βράχια. Ανεβείτε στον τρούλο 
του μοναστηριού του Αϊ-Γιάννη κι απολαύστε τη μοναδική 
θέα. Περπατήστε το μονοπάτι μέχρι την Άμμο του Τούρκου. 
Απολαύστε την οργανωμένη παραλία και τα water sports ή 
βουτήξτε στη φυσική πισίνα που σχηματίζεται στα βράχια. 
Ελάτε με τα μικρά καΐκια τις λάντζες, από το λιμανάκι της 
Νάουσας σε 15΄! Μοναδικό μέρος, μοναδική ενέργεια, ζήστε 

το, αξίζει! Όπου δείτε ταμπέλα στον δρόμο για Lageri, Filizi, 
Santa Maria, ακολουθήστε τη. Οδηγεί σε δύο μοναδικές και 
παρθένες παραλίες με τουρκουάζ νερά και αμμόλοφους (οι 
δυο πρώτες) και στη Santa Maria, μία από τις πιο κοσμοπο-
λίτικες περιοχές της Πάρου με οργανωμένες παραλίες, θα-
λάσσια σπορ και Party Vibes στη μεγάλη Santa. Τουρκουάζ, 
τουρκουάζ και πάλι τουρκουάζ γύρω σου.
Όπως θα γυρίζετε από Santa και Lageri, κάντε στάση στον 
Πάρη στο εστιατόριο Siparos μπροστά στη θάλασσα. Επιβάλ-
λεται μία βόλτα στο μικρό και πανέμορφο χωριουδάκι Άμπε-
λας, θα βρείτε γραφικά ταβερνάκια, με τίμιο και καλό φαγητό. 
Στην άκρη του γκρεμού πάνω στη θάλασσα το Θαλάμι για θα-
λασσινά, τη Χριστιάνα για μαγειρευτά και το Margarita’s στη 
Στέλλα τη μαμά του Stan. Οπωσδήποτε επιβάλλεται και μια 
βόλτα στις Λεύκες το απόγευμα, χωριό ορεινό στο κέντρο της 
Πάρου αλλιώτικο από τα παραλιακά. Στάση στο Ramnos και 
σπιτικά γλυκά ταψιού. Δοκιμάστε τη μυζηθρόπιτα της Μα-
ρουσώς. Αξίζει μια βόλτα μέχρι το κτήμα Καπαρού προς την 
κορυφή του βουνού Άγιοι Πάντες. Ένα περιβόλι όαση ψηλά 
στο βουνό με κερασιές, καρυδιές και ό,τι άλλο μπορείς να 
φανταστείς. Παιδιά μάς πήγαιναν εκεί οι γονείς μας να μαζέ-
ψουμε κεράσια κυρίως, από τα δέντρα. Η θέα προς και από ε-
κεί σου κόβει την ανάσα. Όλη η Πάρος στα πόδια σου αλλά και 
όλα τα γύρω νησιά σκορπισμένα στο Αιγαίο. Αν έχετε χρόνο 
ανεβείτε στον λόφο του Αγίου Αντώνιου – θέα που ζαλίζει. 
Περιηγηθείτε στα δαιδαλώδη γραφικά σοκάκια της Παροικι-
άς, με βόλτα πάνω στο κάστρο με θέα το Αιγαίο. Στο τέρμα της 

παραλίας στον Ανεμόμυλο, και στην Αγία 
Άννα κάτω από το Δημαρχείο, για selfies 
στο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Παροι-
κιάς. Η Αντίπαρος είναι μια ανάσα από την 
Πάρο. Μόλις 5΄ με το πλοίο και είσαι εκεί. 
Κρίμα να μη χαρείτε έστω και για λίγο τον 
prive παράδεισο κάποιων από τους πιο δι-
άσημους stars του Hollywood. 
Μάρμαρα, Μάρπησσα, Πίσω Λιβάδι, Λο-
γαράς, Τσουκαλιά, Φάραγκας, Αγία Ει-
ρήνη, Marcelo, Αλυκή… κάντε village 
hopping. Είναι όλα τα χωριά κοντά το ένα 
στο άλλο. Και το κάθε ένα διαφορετικό με 
τη δική του ομορφιά. Παραλίες μοναδικές 
θα βρείτε σε όλο το νησί οργανωμένες και 

μη. Ψάξτε την Πάρο κι ανακαλύψτε την. Θα την ερωτευτείτε 
κι εσείς! Πριν φύγετε δοκιμάστε παριανές τυρόπιτες, λια-
στή γούνα, ρεβιθάδα, σαλατούρι, χταποδοπίλαφο, φάβα πα-
ντρεμένη, κεφτεδάκια με ούζο και δυόσμο, ρεβιθοκεφτέδες, 
γιαπράκια, ντοματοσαλάτα με ξινομυζήθρα και αντράκλα, 
στραπατσάδες, πατάτες με τα αυγά, παραδοσιακά ραφιόλια 
με φρέσκια μυζήθρα και ντόπιο μέλι. Η Πάρος φημίζεται για 
τους καλούς φούρνους και τα καλούδια τους. Έχει ιστορία στα 
ζυμώματα το νησί μου. Πάρτε ψωμί με γλυκάνισο και σουσάμι, 
παξιμάδια Αγκαιριάς, μυζηθροπιτάκια, μπουρεκάκια, ζαχα-
ρομπακλαβά, κουλουράκια σαμωτά, παστελαριές. Από τυριά, 
ξινομυζήθρα, τουλομοτύρι, γλυκιά γραβιέρα Πάρου κι αν εί-
στε τυχεροί ώριμο ανθότυρο, κρασιά ντόπια, μέλι θυμαρίσιο, 
κάπαρη, καπαρόφυλλα και λιαστή ντομάτα. Όσο για διαμονή 
η Πάρος έχει από όλα. Ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, 
βίλες για όλα τα γούστα, στούντιο, μέχρι απλά δωμάτια. Ό,τι 
ψάχνεις το σίγουρο είναι ότι θα το βρεις στο νησί μου.
Αν δε το έχεις κάνει ήδη, βάλε την Πάρο στο πρόγραμμα δια-
κοπών σου και φτιάξε τις δικές σου μοναδικές εμπειρίες! Θα 
σε συναντήσω σε κάποιο πλακόστρωτο σοκάκι στη Νάουσα 
πρωί ή βράδυ, γιατί η Πάρος δεν κοιμάται ποτέ!
Καλό καλοκαίρι και ραντεβού εκεί.
Περισσότερες πληροφορίες για όλη την Πάρο, την παραδο-
σιακή γαστρονομία της Πάρου, τις τοπικές συνήθειες καθόλη 
τη διάρκεια του χρόνου καθώς και για την Αντίπαρο, θα βρεις 
στο www.argiro.gr

Η Α.Μ. είναι Chef-Host, Restaurateur, Global Ambassador Of  South Aegean Cuisine, Global 
Ambassador of Greek Cuisine, Tv Chef Host  & Best-selling Cookbook Author.

www.argiro.gr  
www.argirobarbarigou.com (US) 
www.everdaygreek.com (ENG) 
www.papadakisrestaurant.com

Της Αργυρώ 
Μπαρμπαρίγου* 
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Οι εκτιμήσεις για το 2019 
είναι ότι η Πάρος θα έχει 
σχεδόν 800.000 επισκέπτες. 
Καθόλου παράξενο για ένα 
νησί που τα συνδυάζει όλα σε 
τέλεια αναλογία. Σε αυτή τη 
σταθερή αξία διακοπών, που 
μπορεί να έχει γίνει της μόδας 
τα τελευταία χρόνια αλλά 
παραμένει ήρεμη και φιλόξε-
νη, υπάρχουν όλα: Κλασικά 
κυκλαδίτικα σοκάκια, άσπρα 
εκκλησάκια, παραδοσιακά 
χωριά, απίστευτες παραλίες, 
ερημικές, κοσμικές ή για σέρ-
φερ. Κι ακόμη, ωραίο φαγητό 
και ντόπια προϊόντα, νυχτε-
ρινή διασκέδαση, μαγαζιά με 
τέλεια ρούχα και αξεσουάρ.

Πού να κολυμπήσεις  
Στη Νάουσα, στις διάσημες 
Κολυμπήθρες με τα ζεστά, 
ρηχά και διάφανα νερά. Λίγο 
πιο κάτω είναι η παραλία 
Μπαμπού, της οποίας το ό-
νομα οφείλεται στις καλαμιές 
που φτάνουν μέχρι εκεί που 
σκάει το κύμα, και το Μονα-
στήρι με τα watersports. Η 
αμμώδης παραλία Ξιφάρα 
είναι η φυσική συνέχεια της 
παραλίας των Αγίων Αναργύ-
ρων στο έβγα της Νάουσας. 
Τα αβαθή νερά την κάνουν 
ιδανική για οικογένειες. Έξω 
από τον κόλπο της Ξιφάρας 
αξίζει ένα πέρασμα με βάρκα 
από τις νησίδες Γαϊδουρονή-
σι, Τουρλίδες και Φόνισσες. 
Επίσης στη Σάντα Μαρία, από 
τις μεγαλύτερες και πλέον 
οργανωμένες παραλίες που 

ενδείκνυται για μεσημερια-
νά πάρτι (εκεί είναι και το 
γνωστό κάμπινγκ), ενώ λίγο 
πιο δίπλα της υπάρχει και η 
επίσης οργανωμένη Μικρή 
Σάντα, με δροσερά νερά και 
πιο οικογενειακές και ήρε-
μες καταστάσεις. Στο Φιλίζι 
θα παίξεις με τα κύματα. Οι 
γυμνιστές έρχονται στη Λάγ-
γερη. Συνεχίζοντας νότια θα 
συναντήσεις την παραλία 
Γλυφάδες και την αγαπημένη 
των σέρφερ, τα Τσουκαλιά. 
Ο Μώλος προσφέρεται για 
χαλάρωση και θέα προς τη 
Νάξο. Δίπλα είναι και ο Καλό-
γερος όπου μπορείς να κάνεις 
φυσικό peeling αλείφοντας 
το σώμα σου με άργιλο από 
τα βράχια. Οι σέρφερ και οι 
λάτρεις των θαλάσσιων σπορ 
συχνάζουν επίσης στη Χρυσή 
Ακτή, το Πυργάκι, τα Γλυφά, 
το Λωλαντώνη, την Τρυπητή 
και τα Τσερδάκια στη νοτιοα-
νατολική πλευρά. Νότια, πριν 
την Αλυκή, κάνεις στάση στο 
Φάραγγα. Για φυσική σκιά 
από αρμυρίκια ενδείκνυνται 
το Πίσω Λιβάδι και ο Λογα-
ράς (έχουν και ταβερνάκια). 
Στην περιοχή της Παροικιάς 
είναι ο Κριός και η συνέχειά 
του το Μαρτσέλο με πιο 
πάρτι διάθεση. Λίγο πριν 

υπάρχει ο Καλακόνας, μια κα-
λά κρυμμένη μικρή παραλία 
που προτιμούν οι ντόπιοι. Στο 
δυτικό άκρο του όρμου της 
Παροικιάς είναι και η παραλία 
Σουβλιά, με αμμουδιά και ρη-
χά νερά, ιδανική για παιδιά. Η 
Αγία Ειρήνη είναι πανέμορφη 
με τους φοίνικες.  
 
Πού να μείνεις   
Στο πολύ ωραίο Asteras 
Paradise Hotel (2284052623), 
5 χλμ. από τη Νάουσα. Κο-
σμοπολίτικο, με κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική, πισίνα (και 
παιδική), καταπράσινους κή-
πους, εστιατόριο, γυμναστή-
ριο, σάουνα, παιδική χαρά. 
Τόσο όμορφο που πολλοί το 
προτιμούν για τον γάμο τους 
και για τον μήνα του μέλιτος. 
Στη Νάουσα, το Danaides 
Apartments (2284052140) δι-
αθέτει ωραία δωμάτια. Οι πα-
ραλίες Πιπέρι και Άγιοι Ανάρ-
γυροι είναι δίπλα. Το Sunrise 
(2284052180) έχει οικονομικά 
δωμάτια έως και πολυτελή 
διαμερίσματα. Τα Bungalows 
Marina (2284051204) είναι 
ευρύχωρα studios, πλήρως 
εξοπλισμένα. Το ξενοδοχείο 
και τα διαμερίσματα Καλυ-
ψώ (2284051488), με αυλή, 
αίθριο και θέα. Το κομψό 
Κanale’s με rooms & suites 
(2284052044). Το ξενοδοχείο 
Senia (2284051700), σε κυκλα-
δικό στιλ, δίπλα στην παραλία 
Πιπέρι. Στις Κολυμπήθρες στο 
Astir of Paros (2284051976), 
ξενοδοχείο 5 αστέρων πάνω 

στη θάλασσα. Στην Αλυκή, 
στη Villa Konitopoulos 
(2284091202). 

Πού να φας 
Η φετινή hot άφιξη είναι στην 
Πούντα στο ολοκαίνουργιο 
ξενοδοχείο Summer Senses, 
το καταπληκτικό εστιατό-
ριο Γαλάζια Χύτρα, έχει το 
managment του Απόστολου 
Τραστέλη, ενώ το μενού επι-
μελείται ο εξαιρετικός Τάσος 
Μαντής, της αθηναϊκής Hytra.  
Στην Παροικιά σε ένα ιστορικό 
κτίριο του 1890 στεγάζεται 
το εστιατόριο Franca Scala 
(2284024407) με μίνιμαλ 
αισθητική, ωραία ελληνική 
και μεσογειακή κουζίνα και 
ενημερωμένη λίστα κρα-
σιών. Στην καρδιά της παλιάς 
αγοράς ο Λεβαντής (22840 
23613) με ωραία μεσογεια-
κή κουζίνα και ο Απόλλων 
(2284021875) με ωραίο κήπο 
και ελληνική και διεθνή κου-
ζίνα. Στο εστιατόριο Δάφνη 
(2284022575) all day κήπος-
σποτ με χυμούς, καφέδες, 
πρωινά, αλλά και καλό φαγη-
τό. Στη Νάουσα, στο παλιό λι-
μάνι μπροστά στα καΐκια είναι 
ο Τσαχπίνης (2284051662), το 
ουζερί των ναυτικών, το κα-
λύτερο ψάρι του νησιού!  Έχει 
και νόστιμους μεζέδες και τέ-
λειο σέρβις. Από κοντά και το 
Marios (2284051047) του Μά-
ριου Τσαχπίνη με πιο δημιουρ-
γική κουζίνα. Must η Παλιά 
Αγορά, οπλίζεσαι με υπομονή 
γιατί δεν κάνουν κρατήσεις 

και πέφτεις με τα μούτρα στα 
κεφτεδάκια. Ωραία θα φας ε-
πίσης στη Σωσώ (6974878281), 
στην Κάπαρη (698 619 5204), 
στο Γεμενί (2284 051445).  
Για αυθεντική ελληνική και 
κυκλαδίτικη κουζίνα στον 
Σταθερό (2284051888). Με 
θέα το μαγικό ενετικό κάστρο 
το Βarbarossa (2284051391), 
έχει φρέσκα ψάρια, θαλασσι-
νά, ακόμη και sushi, διαθέτει 
και μπαρ με ωραία κοκτέιλ. 
Στο Ποτάμι της Νάουσας 
το εστιατόριο Marmitta 
(2284051721) με ελληνική και 
μεσογειακή κουζίνα. Στη μαρί-
να θα πας στο Mediterraneo 
(2284053176) γνωστό για τα 
φρέσκα ψάρια, τα νόστιμα 
πιάτα με θαλασσινά και τις λα-
χταριστές μακαρονάδες. Ακό-
μα, στον Γλαύκο (2284052100) 
για μεσογειακή κουζίνα, στο 
Κους Κους (2284052137) για 
παραδοσιακούς μεζέδες. Λίγο 
πιο έξω το wine bar restaurant 
Les Amis (2284051100), με 
μεσογειακή δημιουργική 
κουζίνα. Στον δρόμο προς τη 
Σάντα Μαρία βρίσκεται ένα 
από τα «κυριλέ», το εστια-
τόριο Siparos (2284052785), 
με δημιουργική κουζίνα. Στις 
Λεύκες η καλύτερη «γούνα» 
του νησιού στον Λευκιανό 
(2284028432) και για κρέας 
στο Αγνάντιο (2284043089). 
Στη Μάρπησσα φαγητό κάτω 
από τις μουριές στη Χαρούλα 
(22284041440) και στην τα-
βέρνα της Άννας & Γιώργου 
(2284042127). Στον κόλπο της 
Μεσσάδας, κοντά στο Πίσω 
Λιβάδι, ναπολιτάνικη κουζίνα 
στο Buonvento (2284042694). 
Στην παραλία της Πίσω Αλυ-
κής το εστιατόριο Thalassa 
mou (2284091461) προσφέρει 
δημιουργική κουζίνα πάνω 
στο κύμα. Στην Παροικιά, 
στην καρδιά της παλιάς αγο-
ράς, ο Λεβαντής (2284023613) 
με ωραία μεσογειακή κουζίνα 
και ο Απόλλων με ωραίο κή-
πο, ελληνική και διεθνή κου-
ζίνα. Κλασική στάση πριν την 
Αντίπαρο η Θέα (2284091220) 
με γεύσεις από τον Πόντο και 
τη Κωνσταντινούπολη και 
καλή κάβα. Στη Χρυσή Ακτή, 
το Blue Café (2284043242) 
είναι ένας all day προορι-
σμός – κλείνεις από νωρίς 
ξαπλώστρα. Στο Πίσω Λιβάδι 
ο Χάλαρης (2284043257) με 
ωραίους σπιτικούς μεζέδες 
και φρέσκα ψάρια. Στον Πρό-
δρομο ο κλασικός Τσιτσάνης 
(2284041375), από τις παλιότε-
ρες ταβέρνες της Πάρου, και 
μέσα στα στενά του χωριού 
ένα από τα καλύτερα, το αγα-
πημένο Καλλιτεχνικό Καφε-
νείο (2284042033), μεζεδοπω-
λείο με νόστιμο σπιτικό φαγη-
τό από την Μαρία. Και στη Νά-
ουσα και στην Παροικιά (όπως 
και στην Αντίπαρο) θα βρεις 
τον Φούρνο Ραγκούση, από 
το 1912, με μεγάλη ποικιλία 
από ζυμωτά ψωμιά με προζύ-
μι και παραδοσιακά γλυκά. Για 
φρέσκο χειροποίητο παγωτό 
σε εντυπωσιακές γεύσεις στο 
Nonna Crema, λίγο μετά την 

εκκλησία της Παναγίας της 
Παντάνασσας. Λουκουμάδες 
με παγωτό στο Παραδοσιακό 
και σοκολατόπιτα στου Χαμη-
λοθώρη. Και στο δρόμο από 
τη Νάουσα προς τις Λεύκες το 
hot spot του νησιού, ο Ξυλό-
φουρνος, με ψωμιά, γλυκά 
και υπέροχα παγωτά.

Πού να διασκεδάσεις 
Στη Νάουσα: Θέα στο μπαλ-
κόνι του café coctail bar 
Sommaripa Consolato 
(2284055233) με ροκ. Το καφέ 
μπαρ Σούσουρο (2284053113) 
με κοκτέιλ αλλά και healthy 
προτάσεις. Στο Café Karino 
(2284051667) με τον φημι-
σμένο καφέ και τα εξαιρετικά 
πρωινά. Στην πλατεία είναι και 
το μουσικό καφενείο Τακίμι 
(2284055095) με μεζεδάκια 
και καλές τιμές. Στην παραλία 
της Πούντας το Punda Coast 
(2284042601), ανοιχτό από 
το πρωί. Ακόμα το ιστορικό 
Linardo, από το 1989, ένα από 
τα πιο δυνατά club του νησιού 
στη Νάουσα. 

Shopping 
Να επισκεφτείς το μοναδι-
κό ντελικατέσεν Arsenis 
Delicatessen (2284055017), 
στη Νάουσα της Πάρου. Θα 
βρεις παριανά προϊόντα με 
την υπογραφή του καταξιω-
μένου Αρσένη Λουκή, αλλά 
και γραβιέρα Τήνου, πυχτό-
γαλο Χανίων, κρασοτύρι από 
την Κω, μαστέλο Χίου, φάβα 
Σχοινούσας και πολλές άλλες 
ακόμα ετικέτες προέλευσης, 
συνδυασμένα με εξίσου ιδι-
αίτερα αλλαντικά και αρωμα-
τικά κρασιά. Επίσης όσπρια, 
χειροποίητα ζυμαρικά, κλα-
σικά ή ξεχωριστά, αγνό μέλι, 
μανιτάρια, γλυκίσματα και 
μπισκοτάκια.  
Ρούχα, παπούτσια, αξεσου-
άρ, κοσμήματα και ό,τι άλλο 
χρειάζεσαι για το πιο fashion 
καλοκαίρι της ζωής σου θα 
το βρεις στη Νάουσα και 
στην Παροικιά. Στην Νάουσα 
πολύ όμορφα ντιζάιν αντι-
κείμενα θα βρεις στον Τόνο 
(2284053169) της Τόνιας Λε-
μπέση. Επίσης, να τσεκάρεις 
οπωσδήποτε το TWO’S, το 
αρχιτεκτονικό concept store 
της interior designer Τίνας 
Βασιλικού (6932220797) και 
του αρχιτέκτονα Αντώνη 
Κολσούζογλου (6977078176). 
Θα βρεις πού όμορφα αντικεί-
μενα για το σπίτι, αξεσουάρ 
για σένα ή για δώρο και συ-
χνά οργανώνονται εκθέσεις 
ζωγραγικής. Ωραία κεραμικά 
στο Εργαστήριο Κεραμικής 
Υρία (2284029007), έξω από 
το χωριό Κώστος και στην 
Παροικία.

Αν ψάχνεις κάτι 
διαφορετικό
Βόλτα με το καΐκι Παναγία 
και ψάρεμα με τον Νικήτα 
(6973304085). Βόλτα με καγιάκ 
(6977206541). Γιόγκα στο Tao’s 
Center (2284028882), στο 
Yoga Shala (6937375694) και 
στο Okre blue (6981014300).

Δήμος: 2284360100
ΑςτυνομίΑ (ΠΑροίκίΑ): 
2284023333
Λιμεναρχειο: 2284021240
ιατρικο κεντρο: 
2284024410 

Παραλία Τσουκαλιά
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Υπέροχες παραλίες 
για βουτιές, γραφικά 
σοκάκια και υπέροχα 
µπαράκια. Νησί µε 
άγρια οµορφιά και 
µεγάλη ιστορία. Στο 
κοσµοπολίτικο Λιβάδι, 
λιµάνι του νησιού, θα 
βρεις τα περισσότερα 
εστιατόρια και µπαρά-
κια. Η Χώρα αξίζει µια 
βόλτα για τα γραφικά 
σοκάκια και για το Κά-
στρο. Οπωσδήποτε µια 
βόλτα στα χωριά Γαλα-
νή, Κένταρχος και Συ-
καµιά, στον Κουταλά 
µε τα πέτρινα σπιτάκια 
- παλιές κατοικίες των 
µεταλλωρύχων, αλλά 
και στο Μέγα Λιβάδι. 

Πού να κολυμπήσεις
Για οργανωµένη πα-
ραλία ο Αυλόµωνας 
και τα Λιβαδάκια, µε 
άµµο και αλµυρίκια. 
Στο Καράβι µε σκιά από 
δέντρα στην παραλία 
– µπορείς να κάνεις 
και γυµνισµό. Στον 
όρµο του Κουταλά στις 
παραλίες Γάνεµα και 
Βαγιά. Ανατολικά η Ψι-
λή Άµµος µε άµµο και 
ρηχά νερά, η παραλία 
του Άγιου Σώστη για 
πιο ήσυχα. Στα βόρεια η 
Συκαµιά µε µεγάλη πα-
ραλία, ο Καραβάς µε 
σκιά και πρόσβαση µέ-
σα από χωµατόδροµο 
ή µονοπάτι, όπως και η 
αποµονωµένη Λία στα 
βοριοανατολικά.

Πού να μείνεις 
Στα Λιβαδάκια, το 
ξενοδοχείο Αλέξαν-
δρος - Βασιλεία (www.
alexandros-vassilia. gr, 
2281051119) ακριβώς 
µπροστά σε µια πεντα-
κάθαρη αµµουδερή 
ακτή. Στο Λιβάδι το 
Indigo Studios and 
Rooms (2281052548, 
www. indigostudios.
gr), µια ανάσα από τη 
θάλασσα, µε επιπλωµέ-
να διαµερίσµατα και 
µεγάλες αυτόνοµες βε-
ράντες. Στο Λιβάδι, στα 
Serifos Beach Hotel 
(www.serifosbeach.gr, 
2281051209), στο Hotel 
Asteri (www.asteri.gr, 
2281051891) και στο 
Αίολος (2281052152) µε 
πανοραµική θέα στη 
θάλασσα. Το Camping 
Coralli (2281051500, 
www.coralli.gr) είναι 
ένα από τα πιο ορ-
γανωµένα ελληνικά 
camping, εξοπλισµένο 
µε internet area, εστι-
ατόριο, µίνι µάρκετ, 

τραπεζαρία µε καθηµε-
ρινό µενού, πισίνα, κοι-
νόχρηστα µαγειρεία, 
πλυντήρια. Το Coco-
Μat Εco Residences 
στην παραλία της 
Βαγιάς είναι η µετα-
τροπή κατοικιών των 
µεταλλωρύχων σε ένα 
συχρονο και οικολογι-
κό boutique hotel.   

Πού να φας
Στο Θαλάµι 
(2281052668) στο Λιβά-
δι, κάτσε µπροστά στη 
θάλασσα ή στη δρο-
σερή αυλή για γεύσεις 
µε άρωµα θαλασσινής 
εξοχής και φρέσκα 
ψάρια. Στο Λιβάδι και 
η Σφήνα (2281051668), 
ένα µεζεδοπωλείο µε 
υπέροχα πιάτα των 2 
ευρώ.Το Μπακακάκι 
(2281051010) στο Λιβάδι 
θυµίζει κάτι από παλιό 
µπακάλικο και κουτού-
κι, έχει µεγάλη αγάπη 
για το κρέας. Το Βlue 
Bamboo (2281052027)  
µια υπέροχη αυλή µε 
ταϊλανδέζικη κουζίνα 
και δροσιστικά κοκτειλ. 
Στο Αλώνι (2281052603) 
για νόστιµα µαγειρευτά 
και ωραία θέα. Ο Τάκης 
(2281051159) είναι κλα-
σική ταβέρνα δίπλα στη 
θάλασσα µε ελληνική 
κουζίνα και φρέσκα ψά-
ρια. Το καφενείο του 
Στράτου (2281052566) 
στην Άνω Χώρα σερβί-
ρει βασιλικές ποικιλίες 
και οµελέτες και κατα-
πληκτικό κορµό. Για ιτα-
λικές γεύσεις το Porto 
Vecchio (2281052532) 
στο Λιβάδι µε νόστιµες 
πίτσες και µακαρονά-
δες. Στην παραλία της 
Ψιλής Άµµου ο Μα-
νώλης (2281052353), 
παραδοσιακή ταβέρνα 
πάνω στη θάλασσα, 
µε καλοµαγειρεµένα 
παραδοσιακά πιάτα. 
Στον Πλατύ Γιαλό η 
ταβέρνα του Νικούλια 
(2281052174), στο Μεγά-
λο Λιβάδι ο Κύκλωπας 
(2281051009) και η Μαρ-
δίτσα (2281051003).

Πού να διασκεδάσεις
Στο Yacht Club Serifos 
(2281051888) για 
cocktails δίπλα στη θά-
λασσα. Το Μεταλλείο 
(2281051755) είναι το 
club restaurant που 
κρατάει όλο τον κόσµο 
ξύπνιο µέχρι το πρωί, 
µε dj sets και live. Το 
Robinson το «διασκε-
δάζει» κάθε βράδυ µε 
όλα τα είδη της µου-
σικής. Στην Άνω Χώρα 
στο bar Βάτραχος 
(6989342255) µε ωραίες 
µουσικές, τρελά κα-
λοκαιρινά κοκτέιλ στα 
χρώµατα του Αιγαίου 
και πολλές χορευτικές 
φιγούρες. 

Δήμος: 2281051210
ΑςτυνομίΑ: 2281051300
Λιμεναρχειο: 
2281051470
ιατρειο: 2281051202

Μαρίνα φταίει για όλα. Μεγάλο τσογλάνι. Κολλητή μου βέβαια από τα 0. Στο 
συγκρότημα στα Λειβαδάκια είχαμε στήσει κανονική συμμορία. Μόνο κομπίνα. 
Μια αρκετά κερδοφόρα θα έλεγα επιχείρηση ήταν το περίπτερο που ανοίξαμε σ’ 
ένα δέντρο στο συγκρότημα. Το κόνσεπτ ήταν απλό. Τρέχοντας στο πρωινό πλοίο 

αγοράζαμε πρώτες τις εφημερίδες και τις πουλούσαμε στους γονείς μας –κι όποιο άλλο 
θύμα– γύρω στις 20 φορές πάνω. Όταν βαρέθηκαν και μας τo ’κοψαν, περάσαμε στην 
επίθεση. Νομίζω διαρρήξαμε και τα 16 σπίτια του συγκροτήματος. Το νέο προτζεκτ ήταν 
να παίρνουμε πράγματα απ’ το ένα σπίτι και να τα βάζουμε στο άλλο και μετά θα γινόταν 
χαμός. Ποτέ δεν έγινε χαμός, ούτε που το κατάλαβαν και ήταν πολύ βαρετό αυτό. Έτσι 

είπαμε –η Μαρίνα το ’πε– να επεκταθούμε και στο κάμπιγκ. 
Το βράδυ με φακούς μπερδεύαμε τα παπούτσια στις σκηνές 
και το πρωί πηγαίναμε να απολαύσουμε την εμπόλεμη κατά-
σταση. Αλλά μπα. Όλοι χαλαροί, τζιτζίκια, ζέστη, τίποτα. Ούτε 
στο σούπερ μάρκετ που κλέβαμε τσίχλες και τέτοια δεν έγινε 
κανένας σαματάς. Μας είχαν καταλάβει στάνταρ και μας αφή-
νανε. Ήταν εξευτελιστικό που δεν περνάγαμε με τίποτα για 
ληστές. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε στροφή στην Τέχνη. 
Για 4-5 καλοκαίρια σερί ανεβάζαμε θεατρικά στο συγκρότημα. 
Μιλάμε για μεγάλες παραγωγές. Παίζαν όλοι. Από 5 ως 85. 

Σενάριο, σκηνοθεσία, σκηνικά εμείς. Και πολύ κοινό. Μεχρι κι ο Ζακ Λανγκ μας είδε 
και, ναι, ενθουσιάστηκε. Μεγαλώνοντας τα κόψαμε όλα αυτά. Χρειαζόμασταν κατι πιο 
εξτρίμ. Αποφασίσαμε –η Μαρίνα– να πηδήξουμε από τη γέφυρα στο Μεγάλο Λιβάδι. 
Δεν το κάνεις αυτό. Άλλοι τη λένε 18 μέτρα, άλλοι 13, αλλά είναι σίγουρα 100 πλας. 
Γενικά πάντως βαριόμασταν στη Σέριφο. Αυτό ήταν το στόρι. Πού; Πάλι Χώρα; Πάλι 
Μεταλλείο; Πάλι Γιοτ; Εννοείται βέβαια τελικά και ξεπατωνόμασταν στο Μεταλλείο και 
το κλείναμε και το Γιοτ με «NewYork, NewYork». Κάθε βράδυ. Άπειρα βράδια και χρόνια. 
Το τελευταίο ήταν προχτές. Χωρίς τη Μαρίνα πια, που την έκανε, το κωλόπαιδο, κι ε-
γκαταστάθηκε στην Ικαρία, που σιγαααά... ε και τώρα τ’ ομολογώ πως γι’ αυτό σε έδωσα 
έτσι, γαμώτο σου! Άντε έλα, σε περιμένω τέλη Ιουλίου, να δω τι θα μας ξημερώσει...

*Η Η.Κ. είναι αρχιτέκτονας.

της Ηλιάνας Κερεστετζή*
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δική μου Μύκονος είναι μια αύρα. Είναι 
ένα χάδι που σκαλώνει στα βότσαλα του 
γιαλού και παίρνει πρωινό στην Ασημίνα, 
λίγο πιο πριν απ’ το Δημαρχείο, προκειμέ-

νου στη συνέχεια να χωθεί στα άσπρα σπίτια, τα 
μικρά και τα μεγάλα, τα πλουμιστά και τα σκέτα, 
όπου λιώνει. Όταν τα χρώματα στα μάτια γίνονται 
ύπνος, ή γίνονται χαύνωση στα χείλια ή στα χέρια 
και στα πόδια.
Όταν ξυπνά είναι απόγευμα και πεζοπορεί ανάμεσα 
σε μονοπάτια και δρόμους των μικρών λόφων. Χύ-
νεται στις αμμουδιές, στα βράχια και στα γούλια και 
τρέχει όπως το γέννησε η μάνα του και ψήνεται και 
λιάζεται και θριαμβεύει σε αγκαλιές μέχρι το δείλι.
Ηλιοβασίλεμα στο Κάστρο μπαρ στην Παραπορ-
τιανή με μουσικές μελωδικές μέχρι το μαύρο του 
ουρανού να γεμίσει αστέρια.
Κατόπιν πάει Gym, εκεί που σχολάζουν οι ομορ-
φιές, οι κάγκουρες κι οι τσαχπίνες.
Έπειτα το ντυμένο γεύμα, στην πόλη ή στον Καλα-
φάτη ή στον Φωκό, ή στην ξακουστή Πάολα στον 
Άγιο Σώστη χωρίς ηλεκτρικό αλλά στα κάρβουνα, 
κι αυτό πριν δύσει ο ήλιος.

Η νύχτα αρχίζει αργά, διαγώνια στα σοκάκια, για 
ν’ αποφεύγονται τα Ματογιάννια του μεγάλου 
πλήθους. Clubbing μέχρι την επόμενη μέρα. Και 
την επόμενη. Και την άλλη. Μουσικάρες, βλέμμα-
τα, ποτά, ουσίες, φλερτ, αγγίγματα, αγκαλιές και 
αμαρτίες ατελεύτητες. Στο ένα μαγαζί μετά το άλ-
λο, με τα κατανυκτικά μάτια να διαστέλλονται από 
επιθυμία κι από κάβλα. Με φίλους, με γνωστούς 
από όλο τον κόσμο που με τα χρόνια σχηματίζουν 
αστερισμούς που συναντώνται σχεδόν κάθε καλο-
καίρι. Με τα δυνατά καδράκια της Καρολίνας, με 
τον πελεκάνο να πειράζει κόσμο, με ταξίδια στις 
κορφές, στους γκρεμούς, με νυχτερινά λουτρά στο 
φεγγάρι. Με ξημέρωμα σε κάθε κόλπο αλλά και 
στο Yachting Club που γίνεται after club. Mε βή-
ματα που θέλουν δυο για να χορεύουν ταγκό.
Με ριπές στη Δήλο. Με φωτισμένες απ’ τον αθε-
ράπευτο ήλιο λευκές κολώνες ως τον ουρανό για 
να ευχαριστήσουν τον Απόλλωνα και την Άρτεμη 
που γεννήθηκαν εκεί και φώτισαν τον κόσμο όλο.
Η δική μου Μύκονος είναι αύρα και χάδι.

*Ο Γ.Β. είναι δημοσιογράφος.

Του Γρηγόρη Βαλλιανάτου*
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Κοσμοπολίτικη και γραφική, έ-
γινε γνωστή για τις καταγάλα-
νες παραλίες της και τη Δήλο 
και διάσημη για τη νυχτερινή 
ζωή. Αλλά αυτά τα ξέρετε! Γι’ 
αυτό ας αφήσουμε τις σάλ-
τσες για να μπούμε στο ψητό. 
Διαβάστε πού να κολυμπήσε-
τε, μείνετε, φάτε, ψωνίσετε, 
διασκεδάσετε.

Πού να κολυμπήσεις 
Χώρα: Αγία Άννα, αμμουδερή 
παραλία στο παλιό λιμάνι.
Άγιος Στέφανος: Οικογενεια-
κή παραλία κοντά στη Χώρα.
Χουλάκια: Μετά τον Άγιο Στέ-
φανο, με βότσαλα.  
Μεγάλη Άμμος: Από τη Χώρα 
προς τον Ορνό, η πρώτη μεγά-
λη αμμουδερή ανοργάνωτη 
παραλία. Μια πλάκα εμποδίζει 
κάπως την πρόσβαση. Κατάλ-
ληλη για wind και kite surfing.
Κόρφος: Ρηχός κολπίσκος 
πριν τον Ορνό. Ο παράδει-
σος των windsurf και kite 
surfers με την ομάδα του 
Kite Mykonos (2289078614, 
6943429468, 6937238080) του 
Βραζιλιάνου Αlex Kuzolitz. 
Εδώ βρίσκεται το Mykonos 
Waves Beach House & Suites 
(2289026402).
 Άγιος Ιωάννης – Διακόφτης: 
Οργανωμένη ρηχή παραλία με 
θέα στη Δήλο.
Κάπαρη: Μικρούλα με άμμο 
και πρόσβαση από κατηφορι-
κό μονοπάτι, δίπλα στον Άγιο 

Ιωάννη.
Ορνός: Αμμουδιά, ρακέτες, 
ξαπλώστρες και σέρβις από τα 
ξενοδοχεία.
Ψαρού: Κοσμική, γεμάτη 
ξαπλώστρες, σέρβις από το 
Νammos.
Πλατύς Γιαλός: Η πρώτη 
οργανωμένη παραλία του 
νησιού –από εδώ ξεκινούν 
τα καραβάκια για τις νότιες 
παραλίες Paradise,Eλιά, Λια, 
Αγράρι– γεμάτη εμπορικά, 
minimarkets, ξενοδοχεία, όμι-
λο θαλάσσιων σπορ, ταβέρνες 
και εστιατόρια.
Παράγκα: Οργανωμένη με 
λευκή άμμο και το χαρακτη-
ριστικό βράχο στη μέση για 
βουτιές.
Paradise: Καταπληκτικά νερά, 
πολύς κόσμος, ο παράδεισος 
των clubbers. Εδώ και το δια-
σημότερο club της Ελλάδας, 
ένας από τους λόγους για τον 
οποίο συρρέουν κάθε χρόνο 
χιλιάδες τουρίστες στο νησί. 
Στα decks του μαζεύονται 
κάθε καλοκαίρι οι πιο περι-
ζήτητοι djs του κόσμου και 
μεταμορφώνουν κάθε βραδιά 
σε μοναδική και αξέχαστη 
εμπειρία. 
Super Paradise (Πλυντρί): Η 
παραλία που βοήθησε να γίνει 
διάσημο το νησί. Τα all day 
πάρτι εδώ ξεκίνησαν τη δεκα-
ετία του ’70!
Aγράρι: Κοσμική, με ωραία 
χοντρή άμμο, νερά δροσερά 

που βαθαίνουν απότομα. 
Ξαπλώστρες, water sports και 
φαγητό και ποτό πάνω στην 
άμμο από την παραθαλάσσια 
ταβέρνα. 
Ελιά: Μεγάλη, οργανωμένη, 
με ψιλή άμμο, εύκολη πρό-
σβαση, με ρηχά νερά, gay 
friendly. Ιδανική για θαλάσσια 
σπορ.
Καλό Λιβάδι: Μεγάλη, αμμου-
δερή, με ξαπλώστρες, ντους, 
θαλάσσια παιχνίδια, beach 
bars, εστιατόρια, ιδανική για 
οικογένειες με παιδιά.
Λούλος: Μικρούλα δίπλα στο 
Καλό Λιβάδι, εξυπηρετείται 
από το μπαρ του Mykonos 
Pantheon (6951006083).
Καλαφάτης: Ραντεβού των 
σέρφερ του πλανήτη, από 
τους μεγαλύτερους κόλπους 
του νησιού, 14 χλμ. ΝΑ της 
Χώρας. Βeach volley, σχολή 
surf (2289072345), καταδύ-
σεις Κalafati Dive Center 
(2289071677, 6945243928) και 
θαλάσσια σπορ (6945261242).
Αγία Άννα: Δίπλα στον Καλα-
φάτη, πιο ήσυχη, με άμμο και 
χαλικάκι, ξαπλώστρες, Diving 
Center και γήπεδο beach 
volley.
Λια: Gay friendly παραλία με 
χοντρή άμμο και κρύα νερά. 
Εδώ η σχολή κατάδυσης & 
snorkeling Go Dive Mykonos 
Padi Scuba (6946957732, 
6942616102).
Τηγάνι: Μετά τη Λια, με χο-

ντρή άμμο και δύσκολη πρό-
σβαση.
Mερσίνη: Ήσυχη παραλία για 
απομόνωση στην ΒΑ πλευρά.
Φωκός: Άγρια ομορφιά 
και ομώνυμη ταβέρνα 
(6945828561).
Φτελιά: Ωραία νερά, άμ-
μος, η κλασική παραλία για 
windsurfing και kite surfing.
Πάνορμος: Μποέμ και χαλαρή 
με γυμνιστές στην άκρη.
Άγιος Σώστης: Αγαπημένη 
ψαγμένων και γυμνιστών στα 
βόρεια με το Κiki’s αν πεινάσεις.

ΧΩΡΑ

Πού να πας για φαγητο
Παλιό λιμάνι: Στο Roca 
Cookery (22890 22955), με 
τον φοβερό Μίμη Φούκα να 
σου φτιάχνει τα κέφια και 
με θέα στα κότερα και όλη 
τη Χώρα, με μυκονιάτικη 
κουζίνα που συνδυάζει με 
τις διεθνείς τάσεις. Κλασι-
κά στον Nίκο (2289024320) 
και για ψάρι στον Κουνέλα 
(2289028220). Στο Pita Wrap 
& Pizza (2289050247) με μο-
ναδική θέα στο λιμάνι θα αλ-
λάξεις άποψη για το fast food! 
Φρεσκότατα υλικά, γκουρμέ 
διάθεση, καλές τιμές και φιλι-
κή εξυπηρέτηση. Στο Blu Blu 
Mykonos (22890 28711) δίπλα 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
και με υπέροχη θέα στο λιμάνι 
θα πας από το πρωί για καφέ 

ή breakfast, όλη τη μέρα για 
φρέσκους χυμούς, σνακς, πο-
τά και κοκτέιλ. Και τεράστια ο-
θόνη για να παρακολουθήσεις 
σημαντικά sport events. 
 
Σχολή Καλών Τεχνών: Στο 
Matsuhisa Mykonos (2289 
027362) το διάσημο εστιατόριο 
του Nobuyuki Matsuhisa στο 
Belvedere Hotel (2289025122) 
και στο Thea (2289027362) για 
μοντέρνα ελληνική κουζίνα με 
σεφ τον Πάνο Τζιουρτζιούμη.

Μικρή Βενετία: Στην πλατεία 
Αλευκάντρας για σούσι στο 
Sic (2289022450). Ψαγμένη 
κουζίνα στο «βιολογικό» Nice 
n easy (2289025421) με chef 
τον Χρήστο Αθανασιάδη και το 
Spala (2289025421) του Nice 
n Easy σε farm to table φιλο-
σοφία και surf and turf δηλ. 
κρέας και ψάρι ή θαλασσινά 
να συνυπάρχουν αρμονικά 
στο ίδιο πιάτο. Το Mamalouka 
(2289023505) με αυλή και με-
σογειακή κουζίνα, το Scarpa 
(2289023294) με house μουσι-
κές, το all day cafe bar Vicolo 
(2289026551). Το Semeli Bar 
(2289026505) ανοιχτό από το 
πρωί και από πάνω το λον-
δρέζικο VIP club Toy Room με 
μουσική R &B (6944385959). 
Στη θέση του παλιού Caprice 
θα βρεις το έθνικ, ροκ κοκτειλ 
μπαρ Bao’s Cocktail Bar 
Mykonos (2289029217). Κάτω 

από τους μύλους, το θρυλικό 
Sea Satin (2289 024676).
 
Παραλία: Στο Natura με 
chef τον Κοσμά Αναστα-
σιάδη στο Leto Hotel 
(2289022207) και στο περου-
βιανό bar restaurant Nikkei 
(2289022177) στην πλατεία 
Αγίας Κυριακής. 
 
Περιοχή της Αλεόμανδρας: 
Καθαρόαιμη ελληνική κουζίνα 
στo Retreat (2289079188) που 
στεγάζεται στoομώνυμο ξε-
νοδοχείο με σεφ τον Χρήστο 
Πάπαρη. 
 
Πλ. Αγίας Μονής (Παραπορτια-
νή): Το straight friendly Jackie 
O (2289077298) του Μιχάλη και 
του Carsten με αξέχαστα drag 
shows κάθε βράδυ στις 2:00.
 
Λάκκα: Το κλασικό ιταλικό 
Sale & Pepe (2289024207), η 
μεταμοντέρνα μπακαλοτα-
βέρνα Bakalo (2289078121), το 
ρεστοράν, pizzeria,σούσι, wine 
cocktail bar Mediterraneo (694 
220 8485) με το μίνιμαλ Sushi 
Med του Samuele. Ψαγμένη με-
σογειακή κουζίνα με έμφαση 
στις αρχές του slow food στο 
Funky Kitchen (22890 27272), 
στην Ιγνατίου Μπασουλά 40, 
με σεφ τον Παύλο Γρίβα από το 
Kouzina της Σύρου. 
 
Τρία Πηγάδια: Σταθερά στη 
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θέση του το hot club Astra 
(2289024767) με καλεσμένους 
αθηναίους djs, στην Ενόπλων 
Δυνάμεων το champagne 
& cocktail bar Queen 
(6946618539) και δίπλα στο Lui 
Vuitton το club Bon Bonniere 
(6980611154) από Λονδίνο- Νέα 
Υόρκη.
 
Καλογερά: Το διάσημο ασια-
τικό Ling Ling byHakkasan 
(2289022515), εκεί που ήταν 
ο Φιλιππής. Το M-eating 
(2289078550) του σεφ/ιδιο-
κτήτη Παναγιώτη Μενάρδου 
και η ομάδα του με μεσογεια-
κή με ντόπιες γεύσεις κουζίνα, 
το Kalita (2289027102) με 
ελληνική δημιουργική από 
το σεφ Βάιο Ντούτσια, μα-
γειρευτά στο Eva’s Garden 
(22890 22160) με είσοδο από 
την πλατεία Γουμενιού, το all 
year Μαερειό (2289028825) με 
ελληνική κουζίνα. 
 
Πλατεία Γουμενιού: Μεσο-
γειακή κουζίνα το Familia 
(2289078638), αδελφάκι του 
Allegro /Μακρύς Γιαλός 
(2289025030), μυκονιάτι-
κες γεύσεις στο Nautilus 
(2289027100) και αν αγαπάτε 
το κρασί στο μικρό wine bar 
Vino’s (2289028622) με μενού 
μπρουσκέτες, πίτσες, πάστα 
κ.ά. Το διαχρονικό Maison 
de Catrin (2289022169) στη 
Νικίου. 

Ματογιάννια: Στο Artisanal 
(2289026217) του Φώτη Σερ-
γουλόπουλου με σεφ τον 
Δημήτρη Δημητριάδη και 
ελληνομεσογειακά πιάτα. Στο 
εστιατόριο και μπαρ Lotus 
(2289022881), mix μεσογειακή 
κουζίνα. Πρωινό στο καφέ 
Άρωμα (2289027148). Fusion 
μεσογειακή στο κοσμικό 
μπαρ-εστιατόριο Interni 
(2289026333).

Δραφάκι: Στο μικρό all day 
Lady Finger (22890 24231) με 
ελληνική δημιουργική κουζίνα 
στο ξενοδοχείο Andronikos. 

Περιοχή Αργύραινα: Στο 
ταϊλανδεζο-fusion Mr Pug 
(2289077771) με σεφ τον Γιώρ-
γο Βενιέρη.

Πολυκανδριώτη: Το ιστορικό 
Remezzo(2289025700) με 
ψαγμένη ελληνική κουζίνα και 
κοκτέιλ μπαρ.

Γιαλός: Ο Μπακόγιας 
(2289023552), με δυνατό «τη-
γάνι», το all day Alegro (2289 
025030), το ναπολιτάνικο 
Catari (2289078571) και για 
χορό στο Güzel Stage Club 
(6944231999).  

Πλατεία Μαντώ: Στο Kalamaki 
Mykonos για σουβλάκια και 
το all time classic-all day long 
Εverest (22890 22245).

Αγίου Ιωάννου: Το Ninnolo 
(2289300998) από την Κηφισιά 
για brunch και 100% ιταλικό 
χειροποίητο παγωτό. Ευαγγε-
λιστράκι, στη Περιφερειακή: 
Παγωτά με απίθανες γεύσεις 
στο Casa Dolce (2289110714) 
του Νίκου Κουκιάσα. 

Στον Τούρλο: Η παραδο-
σιακή ταβέρνα Μαθιός 
(2289022344). 

Έξω από τη Χώρα: στο ξενοδο-
χείο Cavo Tagoo (2289020100), 
στο εστιατόριο Ovac με σεφ 
τον Χρόνη Δαμαλά και κουζίνα 
μεσογειακή και fusion.
 
Πού να μείνεις: 
Στο Athanasia’s Rooms 
(fb: Αθανασία Κουτράκου, 
6909421276, 6982302705), 1,5 
χλμ. από το λιμάνι και 3 χλμ. 
από τη Χώρα. Όλα τα δωμάτια 
έχουν μπαλκόνι με θέα τη θά-
λασσα και μαγευτικό ηλιοβα-
σίλεμα για το οποίο έρχονται 
απ’ όλο το νησί για να δουν. 
Από το μπαλκόνι σου βλέπεις 
τη Σύρο και την Τήνο, ενώ 
ακριβώς από κάτω βρίσκεται 
πεντακάθαρη παραλία.
Mykonos Theoxenia 
(2289022230), τo ανακαινισμένο 
ιστορικό ξενοδοχείο του Άρη 
Κωσταντινίδη στο Κάτω Μίλι. 
Matogianni Hotel (2289022217) 
με το κομψό White Bar,  
Φιλιππή (2289022294), η σειρά 

Mykonian K Hotels - Korali, 
Kyma, Νaia (2289023415), 
το Semeli (2289027466), το 
CavoTango (2289020100), το 
Rochari (2289023107), το Καρ-
μπονάκι (2289024124), το Κου-
νενή (2289079070), το Boheme 
(2289023300). Στο Δραφάκι το 
Andronikos (2289024231), με 
το βραβευμένο εστιατόριο, 
διαθέτει εξωτερική πισίνα 
και κέντρο ευεξίας, συν φο-
βερή θέα στη Χώρα. Ακόμα: 
Οstraco Suites (2289023396), 
Livin (2289023474), στην Αγία 
Σοφία Aletro Cottage Houses 
(2289025887), Apanema 
Resort (2289 028590), Aelia 
Mykonos (694 852 1765) κ.ά.

Που να ψωνίσεις:
 Στα Ματογιάννια υπάρχει 
πάντα το κορυφαίο μαγαζί 
κοσμημάτων και ειδών design 
του σχεδιαστή MΙΝΑS (Πλατεία 
Αγ. Κυριακής, 2289027320) για 
να διαλέξεις τα last for liferock 
κοσμήματα που θα φορέ-
σεις. Στην Αγίου Ευθυμίου τα 
Calzedonia (2289026897), 
τα απόλυτα καλοκαιρινά 
ρούχα στις καλύτερες τιμές. 
Στην Ανδρονίκου ο Maurizio 
(2289024516) με κιμονό και ελ-
ληνικά χειροποίητα αξεσουάρ. 
Στην Αγ. Κυριακής το Luxury 
Toys (2289023601) για second 
handτσάντες και αξεσουάρ 
γνωστών οίκων σε χαμηλότε-
ρες τιμές. Στην Καμπάνη στο 

EnMykono (2289027295) θα 
βρείτε τα ωραία κοσμήματα 
της σχεδιάστριας Μαρίλη 
Σούμπαση. Μην ξεχάσετε να 
δοκιμάσετε την πρώτη μυκο-
νιάτικη μπίρα τη Mikonu, μια 
αξιόλογη προσπάθεια των 
ζυθοποιών Άγγελου Φερούς, 
Janos Bako και του γνωστού 
από την ΓΑΙΑ οινοποιητική, οι-
νολόγου και οινοποιού Γιάννη 
Παρασκευόπουλου. Η Μικρο-
ζυθοποίια τους βρίσκεται στη 
Θέση Αργύραινα (2289077912).

Τέχνη / σινεμά / events
Cine Manto Στην Ανδρόνικου, 
μέσα σε ένα μυστικό κήπο κρύ-
βεται ένα από τα 10 ομορφότε-
ρα θερινά σινεμά του κόσμου 
με ταινίες πρώτης προβολής. 
Δες το πρόγραμμα στο περιο-
δικό τους «On Screen». Οργα-
νώνει επίσης πολλές ενδιαφέ-
ρουσες εκδηλώσεις, ημερίδες, 
προβολή ντοκιμαντέρ κ.ά. 
ενώ παράλληλα λειτουργεί η 
κουζίνα του CINEMANTO café-
restaurant, με καφέ, πλούσια 
πρωινά, χυμούς, σαλάτες, 
ψητά στα κάρβουνα. (Λίμνη, 
Χώρα, 2289026165, www.
cinemanto.gr ). 
Δυο Χωριά Στο δίπατο νεο-
κλασικό στην πλατεία της Πα-
ναγιάς Πανάχρας στεγάζεται η 
πολιτιστική πλατφόρμα «Δυο 
Χωριά» (2289026429) της ιστο-
ρικού τέχνης Μαρίνας Βρα-
νοπούλου, ένα residency/ 

exhibition spaceμε προσκα-
λεσμένους καλλιτέχνες που 
ζουν και δημιουργούν έργα 
εμπνευσμένα από το νησί. 
Φέτος, φιλοξενούνται οι καλ-
λιτέχνες Spyros Aggelopoulos, 
Joakim Ojanen, Sam Friedman, 
Amir Fallah, Hulda Guzman. 
KapopoulosFine Arts (Ενό-
πλων Δυνάμεων 15, Κεντρικό 
Ματογιάννι, 2289027005) που 
παρουσιάζει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα μια σειρά έργων 
του παγκοσμίου φήμης καλ-
λιτέχνη Mr. Brainwashκαι ατο-
μικές εκθέσεις των Γιώργου 
Σταθόπουλου, Benoit Pare, 
Sake Stc.
Στο αρχαιολογικό Μουσείο 
της Μυκόνου έκθεση με τίτλο 
«The Palace at 4 a.m.» από ένα 
έργο του Αλμπέρτο Τζιακομέ-
τι. Επιμέλεια Ε. Κουντούρη και 
Iwona Blazwick με έργα από 
τις συλλογή του μουσείου και 
13 διεθνών καλλιτεχνών ως 
31/10.
 
ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ

Πού να μείνεις, να φας , 
να διασκεδάσεις:
Στα Άνω Μερά: Στο δρόμο προς 
τα Άνω Μερά τρώμε ωραία 
στο La Cucina Di Daniele 
(2289071513). Σε ένα ταξίδι 
πίσω στις ΡΙΖΕΣ (Μαού, Άνω 
Μερά, 6944 220233, info@
rizesmykonos.com), μας προ-
σκαλεί η γνωστή μυκονιάτικη 



60 A.V. SUMMER GUIDE 2019

οικογένεια Ζουγανέλη. Φέτος έ-
στησε ένα πραγματικό «χωριό»-
κατοικιά με φούρνο, στάβλο, 
τυροκομειό και χώρο για να 
δοκιμάσεις τα ντόπια προϊόντα 
του κτήματος και τις μοναδικές 
τοπικές γεύσεις της Μυκονιάτι-
κης κουζίνας. Εμπειρία! Στην κε-
ντρική πλατεία του χωριού ο Α-
ποστόλης (2289071760), το Στέ-
κι του Προέδρου (2289071925), 
και η χασαποταβέρνα του 
Βαγγέλη (2289071577). Το 
Τsaf (2289071887) για ουζάκι 
και θαλασσινά (αδελφάκι του 
Alemagou στη Φτελιά) και ο 
Fisherman - Γιώργος & Mαρί-
να (2289071405). Την περίφημη 
κοπανιστή Μυκόνου θα βρείτε 
στο Εργαστήριο Κοπανιστής 
(2289071425).

Δυτικά

Άγιος Στέφανος: Θα βρεις 
το all day beach bar Saint 
Stefanos (2289078961), την 
ταβέρνα Πετράν (2289025475) 
ως τις 10:30 το βράδυ. Στο 
ξενοδοχείο Rocabella 
(2289028930) βρίσκεται το 
εστιατόριο Reeza με ελληνική 
κουζίνα. Τα ξενοδοχεία Grace 
(2289020000), Mykonian 
Mare (2289022953), Princess 
of Mykonos (2289023806)

Άγιος Ιωάννης - Διακόφτης: 
Από τη 1 μέχρι τις 11 το βράδυ 
στο Pili Beach Restaurant 
(2289026660) με ωραία με-
σογειακή κουζίνα και στο 
Hippie Fish (2289023547) 
του ξενοδοχείου Hippie 
Chic (2289022901), μέρος 
όπου γυρίστηκε η ταινία 
«Shirley Valentine» το ’89. 
Ακόμα το Apollonia Resort 
(2289027890), εναλλακτικό, με 
πισίνα, και το Saint John Hotel 
Villas & Spa (2289028752).

Μεγάλη Άμμος: στο ξενοδο-

χείο Bill & Coo Coast Suites 
(2289026292) θα βρείτε δύο 
εστιατόρια, τη μοντέρνα τα-
βέρνα Beefbar (2289077865), 
μεσογειακή και γκριλ και 
το Gastronomy Project 
(2289026292), μεσογειακή με 
σεφ τον Ντίνο Φωτεινάκη και 
pastry chef την Άντζελα Σίμου.

Νότιά

 Ορνός: Γεμάτος με ενοικιαζό-
μενα δωμάτια και πολυτελή 
ξενοδοχεία. Το Mykonos 
Ammos (2289022600) με 
τρία εστιατόρια που υπο-
γράφει ο Άρης Τσανακλίδης: 
το My Ammos Lounge Bar 
(Chef Γιάννης Βιδάλης), το 
μεσογειακό-fusion Kuzina 
(2289026434) με τους Γιάννη 
Χρυσοχοΐδη, Γιάννη Βιδάλη 
και το fusion και sushi Pasaji 
Mykonos (2289023216). Δί-
πλα το ολόλευκο ξενοδοχείο 
Mykonos Blanc (2289027618) 
με το ιταλικό Farina 
(2289079773) το ανατολίτικου 
ύφους Shisha bar. Ακόμα θα 
βρείτε κλασικές ταβέρνες 
με τραπέζια στο κύμα όπως 
ο Κωσταντής (2289022837), 
το all day Απέραντο Γαλάζιο 
(2289027991) και το Απάγκιο 
(2289024344) με μεσογεια-
κή κουζίνα. To hot spot με 
ασιατικό fusion Buddha 
Bar Beach (2289023220) 
στο πολυτελές ξενοδοχείο 
Santa Marina Resort &Villas 
(2289023220) το οποίο δια-
θέτει και ελικοδρόμιο και το 
Villa del Sol (2289022861).
Tο Kensho Boutique Hotel 
& Suites (2289078788) με bar 
restaurant και wellness centre. 
Ακόμα υπάρχει το Κιβωτός 
(2289024094) με ιδιωτική πα-
ραλία, σκάφος για ημερήσιες 
εκδρομές και εστιατόρια, 
όπως το γκουρμέ La Μeduse 
(2289024094), ενώ μπορείτε να 

κλείσετε και ιδιωτικό δείπνο 
πάνω σε ξύλινη εξέδρα.

Ψαρού: Beach bar-restaurant 
Νammos (2289022440). Με-
σογειακή κουζίνα, ψάρια, 
σούσι και σπέσιαλ κρέατα στο 
Νammos Βeef Βar. Ακόμα μα-
θήματα hot yoga, μασάζ, βόλ-
τες με σκάφος Riva. Στο πο-
λυτελές εμπορικό κέντρο του 
Nammos Vilage (2289078400) 
θα βρείτε το καλαίσθητο μα-
γαζί της ΚΙΤΟΝ με συλλογές 
(ανδρικά, γυναικεία ρούχα 
&accessories) (2289022488), 
και συχνά sur mesure από ιτα-
λούς ράφτες. Υπάρχει ακόμα 
το beach concept store Luisa 
(2289022015), με Louis Vuitton, 
Eres, το Pop-Up Store Christian 
Louboutin, Dior, Loro Piana, 
Gucci, Burburry,Kessaris, οι 
ελληνικές φίρμες Callista, 
Aesthetκ.ά. Στην ίδια περιοχή 
υπάρχει και το MykonosBlu 
(2289027900) με βίλες με ιδιω-
τικό κήπο και πισίνα, εστιατό-
ριο, σπα και γιοτ για εκδρομές. 
Στο δρόμο για την Ψαρού, 50 
μ. από τον κόμβο Χώρας Περι-
φερειακού - Ορνού, υπάρχει 
το upscale εμπορικό κέντρο 
My Mall (2289 028900). Εκεί θα 
βρεις και το Marenga Milk Bar 
(2289077858) για ωραία πρωι-
νά και σάντουιτς.

Πλατύς Γιαλός: Μεταξύ των 
πολλών η Αυλή του Θοδωρή 
(2289078100), το Blue Myth 
(2289022127), το Yialo Yialo 
(2289078916), το Bonatsa 
(2289028048) για σούσι, το 
DKOyster Bar & Restaurant 
(2289025128) γαστρονομικός 
προορισμός για seafood με 
σαμπάνια πάνω στην άμμο,  
το γκουρμέ Efisia Restaurant 
του ξενοδοχείου Myconian 
Ambassador (2289024166) 
με chef τον Ηλία Μασλάρη. 
Επίσης, στο δρόμο για τον 

Πλατύ Γιαλό το Nikos Gallop 
(2289024306) με κρεατικά και 
κρητικούς μεζέδες. Διαμονή 
στο Argo (2289023405). 

Παράγκα: Πάρτι διάθεση στο 
Kahlua bar (2289023397), 
η οικογενειακή ταβέρνα 
Τάσος (2289023002) και το 
VIP συγκρότημα SantΑnna 
(2289025803) με τη μεγαλύ-
τερη παραθαλάσσια πισίνα 
στην Ευρώπη και δυο organic 
εστιατόρια, ένα με ψαγμένη 
ελληνική κουζίνα και ένα 
sushi & raw bar. To Paraga 
Beach Hostel & Camping 
(2289025915) διαθέτει εστιατό-
ριο. Το bohemian chicξενοδο-
χείο San Giorgio (2289027474) 
των Γερμανών Thomas 
Heyne και Mario Hertel που 
σχεδίασαν οι Anabell Kutucu 
και MichaelSchickinger με 
τους ΚStudio, με το Cantina 
(2289027474) organic μεσο-
γειακά πειραγμένα πιάτα και 
το αδελφάκι του Scorpios 
BeachClub (2289029250).

Aγία Άννα – Παράγκα: Μι-
κρή, με ομπρέλες, φαγητό 
στο ταβερνάκι Νικόλας 
(2289025264).

Paradise: Ο παράδεισος των 
clubbers. Δυνατές μουσικές, 
beach parties στα Tropicana 
club (2289023582), Guapaloca 
(6973016311). Για ινδικό στο 
Indian Palace Mykonos 
(2289078044, 6940799944). 
Το ξημέρωμα θα μας βρίσκει 
στο night club Cavo Paradiso 
(2289027205, 6948504989). 
Καταδύσεις στο Mykonos 
Diving Center (2289024808). 

Super Paradise (Πλυντρί): 
Ιστορικό beach bar το Super 
Paradise (2289023023). Στο 
λόφο το Jackie O Beach Club 
(2289077298, 6973010981) με α-

πίθανα events που το έχουν κά-
νει διάσημο σε όλο τον πλανήτη, 
αδελφάκι του Jackie O Bar της 
Χώρας. Δίπλα του και το ΖεΝΙΤ 
(22890 87777), μοναδικός πολυ-
χώρος με συνέδρια, εκθέσεις, 
τέχνη, μόδα, κοινωνικές, ψυχα-
γωγικές και γαστρονομικές εκ-
δηλώσεις και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες διεθνών προδιαγρα-
φών Από πάνω το Lyo Boutique 
Resort (2289022535) με δικό 
του εστιατόριο. Για ψώνια με-
γάλη ποικιλία στη μπουτίκ του 
Jackie O (2289077298) με pop 
up store του ΝeilBarrett, Patricia 
Field-Apostolos MitropolousArt 
Fashion NYC, καφτάνια της 
Saadh, J.PGaultier for the Melina 
Mercouri Foundation αλλά και 
τα υπέροχα κοσμήματα του 
Μinas.

Aγράρι: Φαγητό και ποτά 
στο Agrari Beach Restorant 
και Agrari Beach bar 
(2289071295).

Ελιά: Σέρβις στην παραλία 
από ταstudioεστιατόριo-
beach bar Arte & Mare Suites 
Hotel (2289072002), το Εlia 
Studios (2289071204) και από 
τα Pavilion, το εστιατόριο του 
casual chic resort Myconian 
Utopia (2289076060) με 
executive chef τον Νίκο 
Μορόγλου και για ψάρι το 
Celebrities του επίσης πολυ-
τελούς Myconian Imperial 
(2289079500) με executive 
chef τον ΤάσοΑλμπάνη.

Καλό Λιβάδι: Tο hip Solymar 
(2289071745) djμπαρ και 
εστιατόριο με μεσογειακή 
δημιουργική κουζίνα και 
sushi. Σούπερ και το Lohan 
Beach house Mykonos 
(2289072480) με πειραγμένες 
ντόπιες συνταγές. Για διαμονή 
τα Pietra Mare (2289071152), 
Archipelagos (2289072012), 

Sea Side Studios & Houses 
(6974807670).

Καλαφάτης: Σέρβις στην 
παραλία από το Aphrodite 
Beach Hotel (2289071367) 
και για πίτσα στο Βandanna 
(2289071800), για ελληνι-
κές γεύσεις δημιουργικής 
κουζίνας στο λιτό Nesaea 
(2289072130) του «nice n 
easy». Και το καινούργιο El 
Aragosta (2289072710) ιταλι-
κή με κρέας και ψάρι.

Αγία Άννα: Οργανωμένο beach 
bar του Αnastasia Village 
(2289071205). Για αστακομα-
καρονάδες μέσα σε φυσική 
σπηλιά στο Spilia Seaside 
Restaurant (2289071205 & 
6949449729) ή στο all day 
προσεγμένο beachbar 
restaurant Saint Anna Beach 
(6934499888).

Λιά: Ριλάξ από το πρωί ως το 
βράδυ στο beachrestaurant 
Liasti (2289072150).

Φτελιά: Μεσογειακή κουζί-
να ανάμεσα στα βράχια με 
πανοραμική θέα στο Φτελιά 
Castaway (2289072466) 
του Νεκτάριου Νικολό-
πουλου. Ο ίδιος έχει και 
το ΦARMArestaurant 
(2289072361) (μπορεί να διάβα-
σες για το event όπου μαγείρε-
ψε ο Φραντσέσκο Μακαπάνι-
Μισσόνι!) με κουζίνα αποκλει-
στικά με τοπικά προϊόντα που 
καλλιεργούν σε περιφέρεια 
77 μιλίων από την φάρμα. Στο 
Αlemagou (2289071339) για 
θαλασσινά και κρέας.

Πάνορμος: Στο Principοte 
(2289077184) για δημιουργική 
μεσογειακή κουζίνα. Ξενο-
δοχεία τα Panormos Village 
(2289025182), Yakinthos 
Residence (22890 29183).

ΡΙΖΕΣ, Μαού, Άνω Μερά
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Νάξος είναι το ησυχαστήριό μου. Δεν υπάρχει 
τίποτα καλύτερο από το να κάθομαι στο σπίτι μου 
όλη μέρα, να χαζεύω τη θέα και απλά να ηρεμώ. 
Να μην κάνω τίποτα. Αλλά πόσο «τίποτα» μπο-
ρείς να αντέξεις, όταν είσαι στη Νάξο και έχεις 

τόσα πράγματα να κάνεις;
Να ξυπνήσεις με το πρώτο φως του ήλιου και να πας 
πριν ξυπνήσει το νησί για μια φανταστική βουτιά στην 
παραλία του Αγ. Προκοπίου, με τα υπέροχα καταγάλα-
να νερά. Να πας στη Χώρα να κάνεις τα ψώνια σου στον 
Τζιμπλάκη, ένα παλιό μπακάλικο που άνοιξε το 1945, 
και εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα (μη φύγεις χωρίς 
ελιές τσακιστές).
Μετά να ανέβεις στο Κάστρο για να πάρεις μοσχομυρι-
στό ψωμί από ξυλόφουρνο και φρέσκιες ντομάτες και 
λαχανικά.
Και μετά το πρωινό σου, να ξαναφύγεις για μπανάκι 
– αν σου είναι εύκολο να διαλέξεις μόνο μία από τις 
πανέμορφες παραλίες της Νάξου. Θα πας στον Ορκό ή 
τη Γλυφάδα; Θα κατευθυνθείς βόρεια προς το Αμπράμ; 
Ή μήπως θα πας στην Αλυκό, στην παραλία της Χαβά-
ης, να χαζέψεις και τα φοβερά γκράφιτι του WD σε ένα 
εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο; Εκτός φυσικά αν έχει 

νοτιά και βιάζεσαι οπότε απλά μπορείς να ρίξεις μια 
βουτιά στη Γρόττα, με θέα την μοναδική Πορτάρα. 
Εκεί μπορείς να δεις και το ηλιοβασίλεμα αργότερα, 
αλλά αυτή την ιδέα θα την έχουν όλοι, οπότε γιατί να 
μην πας προς Πλάκα και να απολαύσεις ένα ωραιότατο 
cocktail με χαλαρή μουσικούλα και τον ήλιο να δύει 
στο Αιγαίο μπροστά σου; Ή αν πεινάς λιγάκι να φας μια 
ωραία σαλάτα με ξινομυζήθρα στη Ναξιώτισσα στη Μι-
κρή Βίγλα;
Να μη χορτάσεις όμως γιατί μετά σε περιμένουν τα υπέ-
ροχα χωριά με τις ταβέρνες με το παραδοσιακό φαγητό 
και τις πατάτες που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Μπο-
ρείς να πας στον Λευτέρη στην Απείραθο και μετά να 
πας λίγο πιο νότια στο χωριό Χαλκί για βόλτα και φοβε-
ρό γαλακτομπούρεκο.
Και αν έχεις ακόμα κέφι, να επιστρέψεις στη Χώρα για 
να πιεις ένα ποτάκι από τα χεράκια του Αντρέα στο Rum 
Bar. Εκτός βέβαια, αν έχει πανηγύρι, όπως το αγαπημέ-
νο μου πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στα Αγκίδια στις 
17 Ιουλίου.
Έτσι, «ήσυχα», περνάει η ζωή στη Νάξο, το μεγαλύτερο 
και σίγουρο ομορφότερο νησί των Κυκλάδων. 

Η Κ.Σ. είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος The Newtons Laboratory. 

Παραλίες του ονείρου, 
πανέμορφα χωριά, αρχαία 
ερείπια, βυζαντινά και ενε-
τικά κατάλοιπα και μια Χώρα 
μπροστά στη θάλασσα, με 
το Κάστρο να της δίνει άλλη 
αίγλη. Στο πιο μεγάλο και εύ-
φορο νησί των Κυκλάδων 
κοσμικοί, φυσιολάτρες και 
περιπατητές, λάτρεις της 
ιστορίας, καλοφαγάδες και 
φανατικοί surfers, όλοι θα 
περάσουν υπέροχα. Το φα-
γητό, με βάση τα εξαιρετικά  
τοπικά προϊόντα είναι κατα-
πληκτικό, και οι προτάσεις 
για ξέφρενη καλοκαιρινή 
διασκέδαση ατελείωτες. Η 
Νάξος είναι το νησί που πας 
για μια φορά και κολλάς για 
πάντα...

Τι να δεις
Νησί του ∆ιονύσου και 
της ∆ήμητρας, με τους 
αρχαίους τους ναούς 
–στα Ύρια του πρώτου, 
στο Σαγκρί της δεύτερης–, 
να έχουν ανακηρυχθεί 
παγκόσμια μνημεία από την 
Unesco. Τη σουρεαλιστική 
εικόνα ενός τεράστιου 
αρχαίου Κούρου, ξαπλω-
μένου σαν να κοιμάται 
στα χωράφια, θα τη δεις 
στις Μέλανες αλλά και στο 
χωριό Απόλλωνας. Κατα-
πληκτικό το μοναστήρι της 
Παναγιάς της Δροσιανής 
κοντά στο χωριό Μονή, 
αφιερωμένο στην Παναγία 
της βροχής. Υπέροχα τα 
βυζαντινά κάστρα και οι 
πύργοι του νησιού, όπως 
του Μπαζαίου, υπέροχο 
καστρομονάστηρο στο 
δρόμο μεταξύ Σαγκρίου και 
Χαλκίου, του Ζευγώλη και 
του Γλέζου στην Απεί-
ρανθο, του Δελαρόκα 
στο Κουρνοχώρι, του Φω-
τοδότη στον ∆ανακό, της Υ-
ψηλοτέρας μεταξύ Εγγα-
ρών και Γαλήνης. Η Πορτά-
ρα είναι το σήμα κατατεθέν 
του νησιού, θα τη δεις με το 
που πιάσει το πλοίο στο λι-
μάνι, εδώ θα βγάλεις τις πιο 
ρομαντικές φωτογραφίες 

του καλοκαιριού.

Πού να 
κολυμπήσεις 
Το νησί φημίζε-
ται πως έχει τις 
περισσότερες 

και ωραιότερες 
παραλίες ανάμεσα σε όλες 
τις Κυκλάδες και είναι αλή-
θεια! Ακόμη και αυτές που 
είναι μέσα στη Χώρα είναι 
καταπληκτικές, με πετρόλ 
πεντακάθαρα νερά, ενώ 
όσο απομακρύνεσαι μπο-
ρείς να βρεις τη δική σου ο-
νειρεμένη και έρημη παρα-
λία ακόμη και τις μέρες που 
το νησί βουλιάζει από τον 
κόσμο. Ξεκινώντας από τη 
Χώρα προς την Πλάκα συ-
ναντάς τον Άγιο Γεώργιο, 
τον Άγιο Προκόπη, την Α-
γία Άννα, όλες τους πολύ 
καλές, οργανωμένες στα 
μεγαλύτερα κομμάτια τους. 
Κι αν δεν έχεις Ι.Χ., υπάρχει 
πολύ καλή συγκοινωνία από 

ΑστυνοµίΑ: 2285022100
Λιµεναρχειο: 2285022300
Δήµοσ: 2285360100
Πρώτες Βοήθειες:  
2285360500

της Κατερίνας Σάββα*
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το πρωί με πολύ πυκνά δρομο-
λόγια μέχρι πολύ αργά το βρά-
δυ, ώστε να σε γυρνάει από τα 
παραλιακά μπαρ και κλαμπ. 
Στην Πλάκα ο κόσμος λιγο-
στεύει, ενώ μετά από σύντομη 
διαδρομή φτάνεις στις παρα-
λίες Ορκός, Παρθένα (εδώ οι 
surfers και kitesurfers), Μικρή 
Βίγλα, Καστράκι, Πυργάκι,  Α-
λυκό (θα βρεις και την περίφη-
μη καντίνα FBI-food, beverage, 
ice cream, για απροσδόκητα 
καλό street food πάνω στη 
παραλία), όλες τους εξαιρετι-
κές. Βόρεια είναι ο Αµµίτης, 
το Αµπράµ και οι Άγιοι Θεό-
δωροι. Στα ανατολικά η Ψιλή 
Άµµος, ο Αζαλάς, ο Κλειδός, 
ο Πάνορµος, η Μουτσούνα με 
ταβερνάκια, όλα τους με φρέ-
σκο ψάρι. Για πολλή ερημιά 
κατευθύνσου προς Αγιασό (κι 
εδώ υπάρχει ταβερνάκι) 
και Καλαντό.

Πού να μείνεις
Στη Χώρα: καλή επιλογή είναι 
το Hotel Grotta (2285022215, 
2285022001, www.
hotelgrotta.gr) με θέα 
στην Πορτάρα, το Porto 
Naxos (2285023970, www.
portonaxos.gr) και το Naxos 
Holidays Hotel (2285024350, 
2285025790, www.
naxosholidayshotel.
com). Στον Άι Γιώργη: το Naxos 
Resort Hotel (2285026650, 
naxosresort.gr) με παραδοσι-

ακή αρχιτεκτονική. Στο Naxos 
Princess (2285025387), με 
πισίνα και καφέ, δωμάτια και 
μεζονέτες, λίγα μέτρα από 
τη θάλασσα. Το Pension 
Philoxenia (2285022042,www.
pension-philoxenia.com)  με 
πολύ συμπαθητικούς ιδιοκτή-
τες οι οποίοι έχουν και το Με-
λίµηλον, εργαστήρι πίσω από 
το Δημαρχείο που φτιάχνει 
μαρμελάδες και άλλα ωραία. 
Στη Στελίδα στο Naxos Magic 
Village (2285026590, www.
naxosmagicvillage.com), 
μπροστά στη θάλασσα, 
με πισίνα, γήπεδο τένις, 
pool bar και εστιατόριο, και 
στο Naxos Palace (2285029133, 
naxospalacehotel.com), Ά  

κατηγορίας για πολυτελή 
διαμονή, και οικογενειακό πε-
ριβάλλον. Στον Άγιο Προκόπη 
στο Iliada Villas (2285027270), 
πολύ ωραία δωμάτια με 
θέα στη θάλασσα, διαθέτει 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις, 
πισίνα, και πολλές δραστη-
ριότητες (wind surf, bowling, 
πεζοπορίες στην όμορφη 
περιοχή. Στο Villa Adriana 
Hotel (2285042804, www.
adrianahotel.com) με ωραία 
δωμάτια. Στην Αγία Άννα στο 
Cycladic Islands Hotel & Spa 
(2285 041861), συγκρότημα με 
ευρύχωρα στούντιο, όλα με 
παραδοσιακή διακόσμηση και 
σύγχρονες ανέσεις. Ειδυλλι-
ακό, το προτιμούν ζευγάρια 

που θέλουν εδώ να ζήσουν 
αξέχαστα καλοκαίρια! στο Ιria 
Beach (2285042600, www.
iriabeach-naxos.com) με κα-
λές τιμές. Στην πανέμορφη 
Πλάκα στο Glaronissi Beach 
- Luxury Suites & Apartments  
(2285042100), πάνω στην 
παραλία με καταπράσινο 
κήπο, ωραία δωμάτια και 
δίπλα το εστιατόριό τους με 
ντόπια φαγητά από την μαμά 
των ιδιοκτητών. Στο Νίκος & 
Μαρία Studios (2285042670, 
6972722785) με διαμερίσμα-
τα για οικογένειες. Δίπλα και 
η ομώνυμη ταβέρνα. Σ’ όλο 
το δρόμο μέχρι την Πλάκα, 
αλλά και στον Ορκό, τις 
Βίγλες, το Καστράκι, υπάρ-

χουν πολλά ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, όπως το Nostos 
Beach (6944615389, www.
nostosnaxos.com), πεντακά-
θαρο και ήσυχο, η Kalamuria 
(2285041180, www.
kalamuriastudios.gr), το Μαϊ-
στράλι Studios & Apartments 
(2285042734), το Golden 
Sand (2285041653). Υπάρχει 
πάντα και το camping του Μά-
ραγγα (2285042552 www.
maragasbeachnaxos.com), για 
σκηνές, με δωμάτια και studio, 
εστιατόριο και σούπερ μάρκετ.

Πού να φας
Εξαιρετική κουζίνα, ακόμη πιο 
φημισμένα τοπικά προϊόντα- 
τυριά, κρεατικά, λαχανικά, πε-
ρίφημη πατάτα. Τα τελευταία 
χρόνια συνέχεια ανοίγουν και 
εστιατόρια που παρακολου-
θούν τη σύγχρονη γαστρο-
νομία ενώ στην κουζίνα τους 
μεγαλουργούν διάσημοι σεφ 
της Αθήνας. Φέτος η Χώρα 
έχει δυο δυνατά openings: το 
Riviera Town (6970732692), 
σε παλιό πέτρινο κτίσμα με 
συγκλονιστική θέα στην Πορ-
τάρα και τη θάλασσα στα πόδια 
του. Για μεσογειακή κουζίνα 
με ντόπια προϊόντα, ποτό με 
ωραίες μουσικές αλλά και μια 
μπουτίκ αν σου έρθει η όρεξη 
για σόπινγκ. Η άλλη άφιξη είναι 
το Musique Cafe (2285027278), 
γνωστό και αγαπημένο από 
την Αθήνα, που εδώ βρίσκεται 

στον φυσικό του χώρο – οι 
ιδιοκτήτες είναι ντόπιοι. Πάνω 
στο λιμάνι, ανοιχτό από το 
πρωί στις 8 για καφέ, πρωινά, 
brunch, μεσογειακή κουζίνα με 
ντόπια προϊόντα, ποτά και μου-
σικές από dj. Καινούργιο –άνοι-
ξε πέρυσι το καλοκαίρι– είναι 
και το εντυπωσιακό Barozzi 
bar restaurant (2285027672), 
με σύγχρονη ελληνική κουζίνα 
που υποστηρίζεται από εξαι-
ρετικά ντόπια προϊόντα, σεφ 
ο Γκίκας Ξενάκης. Πάνω στο 
λιμάνι, στο διάσημο Στης  Ει-
ρήνης (2285026780), στέκι ντό-
πιων αλλά και όσων «ξέρουν». 
Τραπέζια κάτω από πέργκολες, 
γκαρσόνια με χιούμορ, αυθε-
ντική νησιώτικη κουζίνα, ω-
ραία τυριά, σαλάτες με ντόπια 
λαχανικά, λαδερά, καλά κρέα-
τα και φρέσκα ψάρια, πανόρα-
μα από μεζέδες, πολύ καλές τι-
μές. Το Il Girasole (2285023326) 
για μακαρονάδες και πίτσες, 
το wine restaurant Λαβύριν-
θος (2285022253) με γραφική 
αυλή, μεσογειακές γεύσεις. 
Πολύ καλό ιταλικό και το Su 
e Giu (2285029029) της Σου-
ζάνας. Το Kozi (2285024571) 
είναι σουβλατζίδικο με κα-
ναπέδες-ρομάντζα μπροστά 
στη θάλασσα! Για ωραίους 
μεζέδες και καλή ρακή στο 
καλύτερο τσιπουράδικο τον 
Βαραβά (2285024321), κοντά 
στο Δημαρχείο, με θέα τα 
καράβια που μπαίνουν στο 
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λιμάνι. Στο Citron Café-
Cocktail Bar (2285027055), 
στο λιμάνι, για το περίφημο 
Κίτρο Νάξου (και σε ωραία 
κοκτέιλ). Στην Αγία Άννα στον 
Πατατόσπορο (6978733402) 
με τραπέζια στην άμμο και 
κουζίνα με φρέσκα θαλασ-
σινά και ωραίους μεζέδες. 
Κάτσε «μέσα», κάτω από τους 
φοίνικες, ή στα τραπεζάκια 
πάνω στην αμμουδιά. Για 
ωραίο φρέσκο ψάρι πάνω 
στην άμμο τα Παλάτια 
(2285041591) και ο Φάρος 
(2285041000) με δικής τους 
παραγωγής λαχανικά, κρεα-
τικά και ψαρικά. Στην Πλάκα 
στο Πέτρινο (2285041589), 
μπροστά στη θάλασσα, με 
δημιουργικές προτάσεις από 
τον σεφ Κωνσταντή Χουζού-
ρη. Πάλι στην Πλάκα, στο 
ξενοδοχείο Naxian on the 
Beach θα βρεις την Tortuga 
(2285044300), το μενού 
επιμελείται ο γνωστός και 
καλός σεφ Γιάννης Παρίκος. 
Το Μαϊστράλι στο τέρμα 
του δρόμου της Πλάκας είναι 
δροσερό, και εκεί κατευθύ-
νονται όλοι για καφέ, πρωινά, 
μπίρες και όλα τα σπιτικά φα-
γητά που θες μετά από ώρες 
κολύμπι. Η διάσημη ταβέρνα 
του νησιού είναι η εξαιρετική 
Αξιώτισσα (2285075107) στο 
Καστράκι, μεσημέρι-βράδυ 
γεμάτη από κόσμο, οπωσ-
δήποτε κράτηση πριν πας. 
Η Στέλλα (2285062312) και 
ο Χάρης (2285062266) στις 
Εγγαρές, αλλά και η Ματί-
να (2285051243) στην Κόρωνο 
είναι οι καλύτερες ταβέρνες 
για να ανακαλύψεις την 
αυθεντική και μεγαλειώδη 
γαστρονομική παράδοση 
του νησιού. Στη Γαλήνη, καλή 
είναι η Πλατιά (2285062617) 
πάνω στην πλατεία. Στους 
Μέλανες στον Γιώργη Ξε-
νάκη (2285062180) για κου-
νελάκι, κόκορα, ψητά πολύ 
καλά. Στο Χαλκί, στη μέσα 
πλατεία θα βρεις τον Γιάννη 
(2285033023), με δύναμη σε 
όλα τα ψητά και στον κεντρι-
κό δρόμο το πιο παλιό καφε-
νείο του χωριού, τον Γαλά-
νη με κεφτέδες και σαλάτες, 
φημισμένο γαλακτομπούρε-
κο. Στο Φιλώτι, στην πλατεία, 
πολύ καλός ο Μπαμπου-
λάς (2285031426), με κόκορα, 
κοντοσούβλι, τέλεια λουκά-
νικα, αλλά και ο Πλάτανος με 
χωριάτικη πίτσα με ντόπια 
προϊόντα στον ξυλόφουρνο. 
Στη Μικρή Βίγλα ο Λιόφαγος, 
εσύ και όλοι οι kite surfers, το 
ίδιο και στον Κοντό λίγο πιο 
πέρα, και οι δύο με καλό φα-
γητό. Στην ίδια περιοχή, λίγο 
πιο πέρα, αναζήτησε τον Ιπ-
πόκαμπο (2285075477), με 
ονειρεμένη θάλασσα μπρο-
στά του και δωμάτια. Λίγο 
πριν την Απείρανθο θα βρεις 
τη Ροτόντα (2285061254) με 
καλή ελληνική-μεσογειακή 
κουζίνα και ωραία θέα. Για 
τους γλυκατζήδες δύο είναι 
τα πόστα: Ακταίον στον 
περιφερειακό της Χώρας και 
στο λιμάνι το εξαιρετικό ζα-

χαροπλαστείο του Σταμάτη 
Ξενάκη και της Καλίτσας 
Φραγκίσκου που συνδυάζει 
μοναδικά την παράδοση με 
τη σύγχρονη εποχή. Δοκίμα-
σε πάστες, παγωτίνια, τούρ-
τες, αλμυρά σνακ αλλά και 
τα βραβευμένα του από τη 
γαλλική πρεσβεία macaron. 
Το άλλο είναι τα Waffles 
House στη Χώρα και στην 
Πλάκα με αξεπέραστες βά-
φλες και παγωτά – πάρε τη 
γεύση τσουρέκι να πάθεις. 
Το Ραντεβού στo λιμάνι, με 
τέλειους καφέδες, ποικιλία 
σε σφολιάτες και σαντουι-
τσοειδή – στα οπωσδήποτε 
το ζαμπόνι Απειράνθου με 
ναξιώτικη γραβιέρα.

Πού να διασκεδάσεις
Η Χώρα φημίζεται για την 
έντονη νυχτερινή ζωή της. 
Το Ocean (2285027034), από 
τα πιο παλιά και γνωστά 
της Νάξου για αχαλίνωτο 
clubbing. To Like Home 
Bar (2285027386) έχει ω-
ραία ταράτσα με θέα στο 
λιμάνι, από νωρίς με κο-
κτέιλ, στη συνέχεια club. 
Το Fragile (2285025336) είναι 
cult και υπέροχο, στα στενά 
του κάστρου, για γλέντι αλά 
ελληνικά μέχρι το πρωί. 
Στο Νότος μαζεύεται ωραίος 
κόσμος και έχει και βεράντα 
με θέα-κάστρο. Ψηλά, κάτω 
από το Κάστρο της Χώρας, 
με θέα το λιμάνι το Μέλι και 
Κανέλλα (2285026565), με ω-
ραίες μουσικές και συχνά live. 
Το Swing (6976972642) έχει 
βεράντα-μπαλκόνι πάνω στο 
λιμάνι, ξεκινάει από τις 7 το α-
πόγευμα, έχει ειδικότητα στα 
κοκτέιλ και ωραίες μουσικές. 
Στην αρχή της Αγίας Άννας 
το Santana beach bar α-
νοιχτό από τις 7 το πρωί 
για πρωινό, ελληνική και 
μεσογειακή κουζίνα, ποτά 
και κοκτέιλ. Η Ostria είναι 
beach bar που ανοίγει από 
τις 7 το πρωί και μένει ως τις 
4 το βράδυ με μουσικές και 
καλά κοκτέιλ. Το πιο καυτό 
σημείο του νησιού είναι το 
club Island (2285044002) 
στην Αγία Άννα, όπου και να 
κινηθεί ο κόσμος, εδώ θα τε-
λειώσει τη βραδιά του. Πάνω 
στη θάλασσα, από το 1987 
διασκεδάζει όλο το νησί με 
mainstream μουσικές, χορό 
και τέλεια κοκτέιλ. Δίπλα 
το Banana beach bar από 
νωρίς το πρωί με ξαπλώ-
στρες, ωραία μουσική, κο-
κτέιλ, πρωινά και μεσογειακή 
κουζίνα. Αγαπημένο σημείο 
γάμου Ελλήνων και ξένων.

Shopping
● Δερμάτινα σανδάλια, 
τσάντες, ζώνες, πορ-
τοφόλια, στο Greek 
Sandals (2285024501). 
● Οινοχώρος (2285301507), 
κάβα-wine bar, με κρασί «Τρα-
νάμπελο» δικό τους, ντόπιο, 
καλό εμφιαλωμένο και πολλά 
κυκλαδίτικα, Κωνσταντίνος 
Μακρυδημήτρης ο νεαρός 
ιδιοκτήτης που έχει πολλά να 

σου πει για το θέμα. 
● Στο Χαλκί στο παλιό και 
γραφικό αποστακτήριο Βαλ-
ληνδρά, οι δύο ευγενέστα-
τες κυρίες, μάνα και κόρη 
Βαλληνδρά, θα σου πουν 
όμορφες ιστορίες. Αγόρασε 
κίτρο λικέρ κι εκείνες τις υπέ-
ροχες αφίσες από παλιές ετι-
κέτες των μπουκαλιών τους. 
● Υπέροχα σαπούνια 
από το Ariadne Naxian 
Soap στην πλατεία Πρωτοδι-
κείου (2285301019). 
● Όλα όσα αφορούν τη 
γυναικεία μόδα θα τα βρεις 
στο πολύ κομψό και με 
πολύ καλές τιμές Choice 
Fashion (2285026499)  στο 
δρόμο του παλιού Ταχυδρο-
μείου. Μεγάλη συλλογή από 
μαγιό, υπέροχες τσάντες, 
φορέματα, παπούτσια, πρω-
τότυπα αξεσουάρ, ανοιχτό 
κάθε μέρα.  
● Στα Surf Shop (2285024472) 
θα βρεις καλή ανδρική και γυ-
ναικεία μόδα και όλα όσα σου 
χρειάζονται για το surf. 
● Κουλουράκια και τυρόπιτες 
από τον φούρνο του Λα-
γογιάννη στους Τρίποδες. 
Φέτος και στη Χώρα απέναντι 
από το Κέντρο Υγείας. 
● Τυριά, όχι μόνο τα φημι-
σμένα ναξιώτικα αλλά και 
από όλες τις Κυκλάδες, παρα-
δοσιακά προϊόντα, αλλά και 
καλάθια και ό,τι χρειάζεσαι 
στου Παντελιά, στην κάθοδο 
για το λιμάνι. 
● Όμορφα χειροποίητα 
αντικείμενα και κοσμήματα 
στο Fish & Olive (2285031771) 
στο Χαλκί. 
● Παιχνίδια από φυσικά 
υλικά, είδη χειροτεχνίας, 
ζωγραφική, ξύλινα οικολο-
γικά παιχνίδια στην Ηλιαχτί-
δα (2285024850) στη Χώρα. 
 
Tip: Για τις μετακινήσεις σου 
στο νησί απευθύνσου στο 
πολύ εξυπηρετικό Fun Car 
& Rides (2285026557) στην 
Πλατεία Πρωτοδικείου.

Μη χάσεις!
Το Φεστιβάλ Νάξου είναι το 
γεγονός του καλοκαιριού. Ει-
καστικά, θέατρο, συναυλίες, 
κινηματογράφος, εκθέσεις, 
διεθνείς καλλιτέχνες και 
σύγχρονες τάσεις, τα περισ-
σότερα διαδραματίζονται 
κυρίως στον υπέροχο Πύργο 
Μπαζαίου (12ο χλμ. Χώρας 
Νάξου-Αγιασού). Φέτος, από 
τον Μάιο και μέχρι 27/9 τρέ-
χει η έκθεση «Ephemeral» που 
θα τρέχει όλο το καλοκαίρι 
με συμμετοχή πολλών ξένων 
καλλιτεχνών αλλά και συ-
ναυλίες με Σαββόπουλο, Κωχ, 
Βενετσάνου κ.ά. 

Η Νάξος από μέσα
Το vioma.gr αλλά και το 
philemafoodtours.com 
είναι ομάδες νέων Ναξιωτών 
που κατόπιν συνεννόησης 
κάνουν περιηγήσεις –και 
γαστρονομικές–στο νησί, μα-
θαίνοντάς σου τον τόπο μέσα 
από τη ζωή των κατοίκων του 
νησιού.
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ε τον Σάκη θέλαμε πολύ να παντρευ-
τούμε καλοκαίρι σε νησί, να κάνουμε 
έναν παραδοσιακό γάμο από αυτούς 
που μόνο εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε 

να γλεντάμε τόσο. Όσο αναζητούσαμε 
προορισμό και το σκεφτόμασταν, η Μαρίνα και 
ο Μίλτος –οι κουμπάροι μας– μας πρότειναν 
τη Σίφνο. Λίγες μέρες αργότερα βρεθήκαμε 
στο νησί και το ερωτευτήκαμε αμέσως. Προ-
φανώς ο κόλπος στο Βαθύ είναι ονειρεμένο 
μέρος, αλλά όταν αντικρίσαμε το εκκλησάκι 
του Ταξιάρχη αποφασίσαμε αμέσως ότι εδώ 
θα παντρευόμασταν. Ένα μικρό, κατάλευκο 
εκκλησάκι ακριβώς πάνω στο κύμα, τόσο ό-
μορφο, τόσο γραφικό, τόσο ρομαντικό, πώς 
ήταν δυνατόν να αντισταθούμε;
Μια εβδομάδα μείναμε στο νησί και δεν μπο-
ρούσα να το χορτάσω με τίποτα. Τα ταβερνάκια 
και η χρυσή παραλία στο Βαθύ, ο Πλατύς Γυα-
λός που έφαγα ένα από τα ωραιότερα φαγητά 
της ζωής μου στο Omega3, η Απολλωνία που 
σε καλεί να περπατήσεις στα πλακόστρωτα σο-
κάκια της, η εντυπωσιακή Χρυσοπηγή, αλλά 
και όλα τα άλλα μικρά και γραφικά εκκλησάκια 

που κρύβονται στις παραλίες και τους κόλπους 
του νησιού. Είδαμε τόσο πολλά όμορφα μέρη, 
που έχω πειστεί ότι δεν υπάρχει καλύτερος 
προορισμός για να κάνει κάποιος τον γάμο του.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ με πόση αγάπη μάς αγκά-
λιασαν οι ντόπιοι. Αν είναι μια φορά δύσκολη 
η οργάνωση ενός γάμου, όταν προσπαθείς να 
τον οργανώσεις εξ αποστάσεως γίνεται σχε-
δόν ακατόρθωτο. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο, 
αν δεν υπήρχε όλη αυτή η προθυμία και η βοή-
θεια από τους υπέροχους ανθρώπους εκεί. Για 
τον γάμο μιλήσαμε με τον παπά Δημήτρη, έναν 
μοναδικό άνθρωπο που αγαπήσαμε αμέσως, 
το μυστήριο όμως τέλεσε ο μητροπολίτης των 
Κυκλάδων, Δωρόθεος. Νομίζω δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τη στιγμή του μυστηρίου και τα υπέροχα 
λόγια που μας είπε, είχα συγκινηθεί πολύ.
Τι κάνει ξεχωριστή τη Σίφνο; Χμμμ, νομίζω η 
στιγμή του ηλιοβασιλέματος που όλο το νησί 
αλλάζει χρώματα. Είναι μαγικό. Δεν έχει ση-
μασία σε ποια πλευρά βρίσκεσαι, είναι σαν να 
ξυπνούν οι νεράιδες και το μεταμορφώνουν σε 
ένα μέρος ονειρικό.
*Η Χ.Μ. είναι Digital Content Creator.

Της Χριστίνας Μπόμπα*
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Φαντάσου μια πανέμορφη 
χώρα με γραφικά σοκάκια, με 
κλασικά κυκλαδίτικα σπιτάκια 
με βασιλικούς στις αυλές, 
υπέροχα νεοκλασικά, γαλά-
ζιες παραλίες και μοναδικά 
μονοπάτια για πεζοπορίες (η 
Σίφνος διαθέτει ένα δίκτυο 
χωμάτινων ή λιθόστρωτων 
διαδρομών 200 περίπου χι-
λιομέτρων που ενώνουν τους 
παραδοσιακούς οικισμούς 
μεταξύ τους). Πρόσθεσε πα-
ραδοσιακή κουζίνα με πιάτα 
που θα σε κάνουν να παραμι-
λάς, τυριά και παραδοσιακά 
γλυκά της σιφνέικης κουζίνας 
που δεν συγκρίνονται με 
τίποτα. Από τα Εξάμπελα της 
Σίφνου καταγόταν άλλωστε ο 
εθνικός μας σεφ Νίκος Τσελε-
μεντές, εξού και το Φεστιβάλ 
Κυκλαδικής Γαστρονομίας 
«Νικόλαος Τσελεμεντές» 
κάθε Σεπτέμβριο.

Τι να δεις
Πρωτεύουσα από το 1836  η 
πανέμορφη Απολλωνία, 
που σφύζει από ζωή μέρα και 
νύχτα και που όσες βόλτες και 
να κάνεις, δεν θα τη χορτά-
σεις. Δίπλα της ο Αρτεμώνας, 
που τη συναγωνίζεται σε 
ομορφιά με τα κυκλαδίτικα 
αρχοντικά του, και πιο πέρα 
το Βενετικό χωριό Κάστρο, 

η παλιά πρωτεύουσα του 
νησιού, με θέα που κόβει την 
ανάσα. Δίπλα στον οικισμό 
βρίσκεται το γραφικό εκκλη-
σάκι των Επτά Μαρτύρων 
σκαρφαλωμένο στην κορυφή 
ενός βράχου. Υπάρχουν όμως 
και τα Εξάμπελα με τους λευ-
κούς ανεμόμυλους, τα χωριά 
Άγιος Λουκάς και Καταβατή 
για να ξεναγηθείς από τις 
διηγήσεις των παλιών στην 
ιστορία του νησιού. Παντού 
θα δεις διασκορπισμένους 
αρχαίους πύργους που χρο-
νολογούνται από τον 6ο π.Χ 
αι., οπωσδήποτε κάνε μια 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο του Αγίου Ανδρέα, και 
το Μοναστήρι της Παναγίας 
της Χρυσοπηγής.

Πού να κολυμπήσεις
Αν ρωτάς για παραλίες, ναι, εί-
ναι υπέροχες! Από τον Πλατύ 
Γιαλό, μια τεράστια αμμουδε-
ρή παραλία με κρυστάλλινα 
νερά, στο Βαθύ που τα νερά 
είναι πεντακάθαρα και η 

άμμος σχηματίζει ένα κυμα-
τοειδές ανάγλυφο κάτω από 
τα πόδια σου. Η Χερρόνησος 
πάλι είναι ένας κόλπος καλά 
προστατευμένος με σμαρα-
γδένια νερά. Αρκετά ήσυχη 
είναι και το Αποκοφτό με την 
αμμουδερή παραλία με τους 
αστερίες και για πιο άγρια οι 
Επτά Μάρτυρες, στο Κάστρο, 
που είναι βραχώδης, με επι-
βλητικό τοπίο τριγύρω. 

Πού να φας & να 
διασκεδάσεις
Εκτός από την ασύλληπτης 
νοστιμιάς ρεβιθάδα, με τα 
ρεβίθια να ψήνονται όλο 
το βράδυ στη γάστρα σε 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο, 
το μαστέλο, δηλαδή αρνί ή 
κατσικάκι επίσης στη γάστρα 
με άνηθο πάνω σε κληματό-
βεργες που λιώνει στο στόμα, 
και τους τραγανούς ρεβιθοκε-
φτέδες, την κάππαρη, όχι ό-
πως την ξέρεις αλλά στιφάδο. 
Δοκίμασε επίσης καλασούνα 
(χορτόπιτα με ρύζι), αμπελο-
φάσουλα με σκορδαλιά και 
τυριά όπως τη μοναδική γυ-
λωμένη μανούρα. Από γλυκά, 
του κουταλιού, κουλουράκια 
γλυκάνισου, μελόπιτα, αμυ-
γδαλωτά και παστέλια. Πάρε 
μαζί σου μέλι! 
Στην Απολλωνία μη χάσεις τον 

Ραμπαγά - Πολυχώρο Κυκλά-
δων (2284032215), με ωραία 
θέα και κήπο 2,5 στρεμάτων 
που φιλοξενεί εκθέσεις, δια-
θέτει καφέ, bar, εστιατόριο, 
αλλά και ιδιαίτερα καταστήμα-
τα. Επίσης θα περάσεις από το 
ιστορικό Καφενείο Δρακάκη 
(2284031233) που άνοιξε το 
1887. Μαρμάρινα τραπεζάκια 
και ψάθινες καρέκλες, ωραίο 
φαγητό και μεγάλη αγάπη 
στα ρεμπέτικα τραγούδια. 
Στην Απολλωνία, πάλι, στου 
Αποστόλη το Κουτούκι 
(2284033186) θα ευχαριστηθείς 
μαγειρευτά με ντόπια αγροτι-
κά προϊόντα. Επίσης το Ωκύ-
αλος (2284032060) έχει πολύ 
καλή μεσογειακή κουζίνα με 
αρκετές σιφνέικες σπεσιαλι-
τέ. Το Cayenne (2284031080) 
είναι εστιατόριο αλλά και 
art gallery, με έφεση στη μο-
ντέρνα ελληνική και σιφνέικη 
κουζίνα. Ο Πίπο από το Μιλάνο, 
άνοιξε πριν πολλά χρόνια 
στην Απολλωνία, το Mama 
Mia, ένα από τα πρώτα ιταλικά 
εστιατόρια στο νησί. Η πολύ 
πετυχημένη αυτή οικογενει-
ακή επιχείρηση επεκτάθηκε 
και στον Πλατύ Γιαλό, πάνω 
στη θάλασσα. Η κράτηση και 
για τα δύο είναι απαραίτη-
τη. Επίσης πάμε στο Τρουλάκι 
(2287772423) για μπάρμπεκιου 

με τρομερό ηλιοβασίλεμα. Στις 
Καμάρες, στην Αγ. Μαρίνα, 
τοπ παραμένει το all day Ίσα-
λος (2284033716) πάνω στη 
θάλασσα με καταπληκτικές 
μουσικές, ωραίο φαγητό και υ-
πέροχα κοκτέιλ. Ψάρι που ψα-
ρεύουν με την τράτα τους έχει 
το Αραξοβόλι (2284032362), 
με θέα στο λιμάνι και τραπεζά-
κια δίπλα στη θάλασσα. Στην 
Αγία Μαρίνα, στις Καμάρες, το 
7seas (2284031913) με πισίνα 
και φόντο το πέλαγος, από το 
πρωί για καφέ και πρωινό, συ-
νεχίζει με brunch και μένει μέ-
χρι τη 1 τη νύχτα για signature 
cocktails. Στις Καμάρες 
οικογενειακό εστιατόριο για 
καπαροσαλάτα, κοτόπουλο 
του βουνού και μαγειρευτά το 
Δελφίνι (2284033740). Κόσμος 
συχνάζει στο café bar Σύρμα 
(2284031829) για τα τραπεζά-
κια και τις ξαπλώστρες στην 
παραλία για τον καφέ ή το 
ποτό σου, και νόστιμα πιάτα. 
Στον Πλατύ Γιαλό βρίσκεται 
το must του νησιού, το διά-
σημο Ω3, πάνω στη θάλασσα, 
με τον σεφ Γιώργο Σαμοΐλη 
να «ζωγραφίζει» υπέροχα 
δημιουργικά πιάτα. Στο Στέκι 
(2284071215) θα φας σιφνέικη 
κουζίνα (ρεβιθοκεφτέδες, πα-
ραδοσιακό μαστέλο, καπαρο-
σαλάτα), μαγειρευτά και φρέ-

σκο ψαράκι, σε τραπεζάκια 
δίπλα στο κύμα. Στον Αρτεμώ-
να, στο Λιοτρίβι (2284031921), 
μεζεδοπωλείο με πεντανόστι-
μους μεζέδες, μεγάλες μερί-
δες, καλές τιμές. Το «μυστικό» 
του νησιού είναι η Φάρμα του 
Ναρλή (6979778283), στην 
Απολλωνία, πήγαινε για τα 
προϊόντα του και σεμινάρια 
ντόπιας μαγειρικής. Τέλος, 
για ποτό η Σίφνος και το Botzi 
(2284032358) πάνε παρέα 
πάνω από 27 χρόνια. Στο κε-
ντρικό στενό της Απολλωνίας, 
θρυλικό all time classic bar, 
από τα πιο ατμοσφαιρικά μπα-
ράκια του νησιού. 

Πού να μείνεις 
Πολλές και αξιόλογες οι επι-
λογές διαμονής, προτείνουμε 
το Μαρώ (6986929435, www.
maro-sifnos.gr), με θέα στο Κά-
στρο και το Αιγαίο, ενάμισι χι-
λιόμετρο από την Απολλωνία, 
με δωμάτια και διαμερίσματα 
για 2 έως και 4 άτομα, αλλά και 
το Parasise Place στη Χρυ-
σοπηγή (www.paradiseplace.
gr, 2284071278), με κήπο, 
πισίνα, πρωινό και όλα τα 
κομφόρ. Μπορείτε, επίσης, 
να δείτε την ιστοσελίδα του 
τοπικού συλλόγου των ενοι-
κιαζομένων δωματίων (www.
roomsinsifnos.com) ή να επιλέ-
ξετε το πολύ βολικό κάμπινγκ 
του Μάκη στο λιμάνι (www.
makiscamping.gr, 2284032366).  
 
Πού να ψωνίσεις
Στην Απολλωνία στον Ραμπα-
γά - Πολυχώρο Κυκλάδων 
(2284032215) βρίσκεται το πιο 
ψαγμένο μαγαζί του νησιού, 
το αγαπημένο των boho κο-
ριτσιών, το Biba της Νόρας, 
με τοπ brands (Ancient Kallos, 
Grecian Chic, Adakamara, Σό-
φη Δελούδη, Crossly, Missoni, 
Ruby Yaya, ΚΟΡΗ, Devotion, 
120/Lino, Elliot Man, One & 
Only. Επίσης τσέκαρε το Le 
Cotecheri (2284033970) του 
έλληνα σχεδιαστή Δημήτρη 
Ντάσιου για ρούχα, αξεσου-
άρ, έθνικ αντικείμενα και 
κοσμήματα. Στο εργαστήριο 
της Μαρίας Πετζετάκη 
(2284033758) θα βρεις χειρο-
ποίητα κομμάτια, βραχιόλια, 
δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και 
κολιέ από χρυσό, ασήμι και η-
μιπολύτιμους λίθους. Το νησί 
έχει μεγάλη παράδοση στα 
κεραμικά και στα στενά της 
Απολλωνίας θα χαζέψεις πολ-
λά μαγαζάκια που πουλάνε 
αριστουργηματικά και χειρο-
ποίητα κεραμικά αντικείμενα. 
Στις Καμάρες, στο Podotas 
Group (2284033081, www. 
sifnos-podotasgroup.com) 
θα νοικιάσεις αυτοκίνητο ή 
μηχανάκι και θα κλείσεις(και 
online) ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Τέχνη
Στο Κάστρο λειτουργεί αρχαι-
ολογικό μουσείο και επίσης 
στην είσοδό του βρίσκεται το 
παλιό Δημοτικό Σχολείο στο 
χώρο του οποίου διοργανώ-
νονται εκθέσεις σημαντικών 
καλλιτεχνών. 

Δήμος: 2284350300
ΑςτυνομίΑ: 2284031210
Λιμεναρχειο: 2284033617
Πρώτες Βοήθειες: 
2284031315
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υναντήθηκα με την Τήνο μια 
ζεστή μέρα του Αυγούστου 
του 2015.
Δεν είχα κανονίσει διακοπές 

εκείνο το καλοκαίρι, και μια παρέα 
φίλων βρισκόταν στο νησί και με 
παρότρυνε να πάω να τους βρω. Έτσι 
ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας.

Τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια επι-
σκέπτομαι την Τή-
νο όλες τις εποχές, 
έγινε για μένα με 
τον καιρό το προ-
σωπικό μου πεδίο 
αυτογνωσίας.
Η Τήνος με κέρ-
δισε στην αρχή με 
τα μονοπάτια της, 
περπάτησα α πό 

το Φαλατάδο στη Λειβάδα, από τον 
Κουμάρο στο Αγάπι, από τα Υστέρ-
νια στου Πολέμου τον Κάμπο. Είδα 
τρεχούμενα νερά, κατσίκια, ξερο-
λιθιές, πεζούλες, αγροικίες, κελιά, 
αχυρώνες, μαντριά και αλώνια. Είδα 
το μαγικό σεληνιακό τοπίο στη Βω-
λάξ με τους τεράστιους στρογγυλούς 
βράχους. Βρέθηκα στο ακρωτήρι 
του Παπάργυρα, στο στενό Τήνου-
Μυκόνου, στην άγρια ομορφιά του 
Φάρου της Λειβάδας.
Η Τήνος με μάγεψε με τις παραλί-

ες της, φανερές, κρυφές, απρόσιτες, 
απόμακρες, γοητευτικές... για όλα 
τα γούστα. Παρέα με τον Ράφα, τον 
αγαπημένο μου σκύλο, ανακάλυψα 
εξαιτίας του τις πιο ερημικές. Tην Α-
γία Θάλασσα με το ξωκλήσι του Αγ. 
Νικολάου του Θαλασσινού και τη δι-
πλανή της το Καβαρουλκό με το μι-
κρό νησάκι τον Πλανήτη, την Απη-
γανιά και την Καντάνη, τον Άσπρο 
Γιαλό και το Βαθύ, τα Γαστριά με το 
μοναδικό εκκλησάκι της Παναγιάς 
του βράχου.
Σε ένα νησί με  παράδοση στην α-
γροτική και κτηνοτροφική ζωή πώς 
θα μπορούσε να λείπει το καλό φα-
γητό; Εδώ τα εστιατόρια και οι τα-
βέρνες συναγωνίζονται το ένα το 
άλλο σε έμπνευση, φαντασία και 
νοστιμιά. Τιμούν και σέβονται ό,τι 
παράγει ο τόπος τους και σε πολλά α-
νακαλύπτεις πιάτα που πατούν γερά 
στη μνήμη και την ιστορία. Ο Μαρί-
νος με μάγεψε με το κορυφαίο αυγο-
τάραχό του και τα ολόφρεσκα ψάρια 
στη Μαραθιά στον Άγιο Φωκά με 
αποτέλεσμα να καταφέρει να με πα-
ρασύρει και από φέτος να είμαι μέ-
λος της ομάδας του εστιατορίου και 
να δοκιμάσω να γίνω μόνιμος κά-
τοικος του νησιού, όνειρο ζωής για 
όσους με ξέρουν. Έτσι γνώρισα την 
Αντωνία στο Θαλασσάκι στον όρμο 

των Υστερνίων, δοκιμάζεις τα πιάτα 
της που είναι χάρμα οφθαλμών, τον 
Αντώνη που έχει ένα υπέροχο μαγι-
κό κήπο μέσα στη Χώρα, το εστιατό-
ριο «Ήταν ένα μικρό καράβι» όαση 
νοστιμιάς. Νομίζω δεν θα ξεχάσω 
ποτέ την τάρτα με σπανάκι που έχω 
δοκιμάσει εκεί, ούτε και τις μαγει-
ρεμένες τόσο-όσο πρέπει αγκινάρες 
της Μαριγώς Τατσιώνα στο εστιατό-
ριο Μεταξύ μας στο κέντρο της Χώ-
ρας, στην Παλλάδα. Πραγματικά, 
όσο γράφω τόσο το μυαλό μου γεμί-
ζει με γεύσεις και με ανθρώπους που 
μοιράστηκαν μαζί μου την αγάπη 
τους για τον τόπο: τον Γιάννη στον 
Μαΐστρο στον Πάνορμο, την Άννα 
και τον Νίκο στην Ταβέρνα τους στα 
Υστέρνια, όπου μπορείς να δοκιμά-
σεις το ωραιότερο ιμάμ της ζωής σου, 
την Τερέζα, στο μικρό μπακάλικο-
ταβέρνα στη Μυρσίνη όπου ένιωσα 
τι σημαίνει τηνιακή φιλοξενία και 
στο Αλιάζι στη Χώρα δοκίμασα όλο 
τον αμπελώνα του νησιού. Θα μπο-
ρούσα να σας μιλώ για ώρες αλλά 
εδώ είπα να γράψω λίγα για τη μι-
κρή μου ιστορία με το νησί. Σε σας 
εύχομαι να ξεκινήσει σύντομα και η 
δική σας, να σας δείξει τα κάλλη της 
η Τήνος και να σας κερδίσει... 

*Ο Ε.Α. είναι διευθυντής του εστιατορίου Μαραθιά 
στην Τήνο.

Tου Ευριπίδη  
Αποστολίδη*  
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Μην την προσπεράσεις, μην 
την υποτιμήσεις. Οι παραδο-
σιακοί οικισμοί φτιάχνουν το 
κυκλαδίτικο κάδρο, οι απέ-
ραντες παραλίες συμπληρώ-
νουν την εικόνα, οι ήχοι από 
τις καμπάνες της Παναγίας 
προσφέρουν το soundtrack. 
Συγκλονιστικό φαγητό, 
όμορφα μπαράκια, λευκοί πε-
ριστερώνες, μαγαζιά γεμάτα 
γούστο και φινέτσα. Όλα αυτά 
μαζί συνθέτουν την ιδιαίτερη 
ομορφιά της Τήνου, της Μα-
ντόνας των Κυκλάδων.

Τι να δεις
Ξεκινάμε από τα βασικά, δη-
λαδή την Παναγία της Τήνου, 
και το κόκκινο χαλί-διάδρομο 
που υπάρχει για να ανεβαί-
νουν οι πιστοί, αρκετοί από 
τους οποίους φτάνουν στην 
εκκλησία με τα γόνατα. Στην 
συνέχεια έχουμε το Μνημείο 
της Έλλης, του καταδρομικού 
που τορπιλίστηκε ανήμερα 
Δεκαπενταύγουστου το 1940. 
Στη Χώρα του νησιού υπάρχει 
και η Πινακοθήκη. Ο Πύργος 
είναι το μεγαλύτερο χωριό 

του νησιού και ένα από τα πιο 
γραφικά όλων των Κυκλάδων. 
Αξίζει σίγουρα μία επίσκεψη. 
Αφού δεις το σπίτι του Χαλε-
πά, χάζεψε και κάνε την βόλτα 
σου στα όμορφα στενάκια και 
ξεδίψασε με μία λεμονάδα ή 
έναν κρύο καφέ στην πλατεία 
με τον τεράστιο πλάτανο (εδώ 
ξεκίνησε η επανάσταση στο 
νησί το 1821). 
Το Πεισιστράτειο Υδραγω-
γείο, από το οποίο υδρευόταν 
η πόλη μέχρι το 1934 είναι 
επίσης ένα άκρως ενδιαφέ-
ρον θέαμα. Η πανέμορφη 
Μονή των Ουρσουλινών στα 
Λουτρά ιδρύθηκε το 1862. 
Στην αυλή της θα πετύχεις 
πολλές πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις καθόλη την διάρκεια του 
καλοκαιριού. Για να μπεις στο 
χωριό Ταραμπάδο θα περά-
σεις μέσα από μια μεσαιωνική 
καμάρα και θα θαυμάσεις 
τους ξακουστούς Περιστε-
ριώνες του 16ου αιώνα. Για 
να τους βρεις, ακολούθησε 
τη μαρμάρινη σήμανση. Τα 
Υστέρνια υπήρξαν ένα από 
τα σημαντικότερα κέντρα 

μαρμαροτεχνίας. Έχουν μια 
μεγάλη, επιβλητική εκκλησία 
και φαντασμαγορική θέα στο 
πέλαγος, χάρη στην προνομι-
ακή τους θέση. Και αν όλα αυ-
τά δεν σου φτάνουν, το νησί 
διαθέτει αξιόλογα μουσεία: 
το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
που έστησε το Πολιτιστικό Ί-
δρυμα Ομίλου Πειραιώς (Πύρ-
γος, 2283031290), το Σπίτι-
Μουσείο του Γιαννούλη Χαλε-
πά (Πύργος, 2283 031270), το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
«Κώστας Τσόκλης» (Κάμπος, 
2283051009).
Επιβάλλεται και μια βόλτα 
στην Καρδιανή, το πιο γραφι-
κό χωριό της Τήνου, το οποίο 
την ώρα του ηλιοβασιλέματος 
είναι απλά μαγικό. Επίσης, 
μη χάσεις τα πανηγύρια που 
γίνονται στο νησί και είναι φο-
βερή εμπειρία. Η ορχήστρα 
στήνεται σε κάποιο άνοιγμα 
των στενών του χωριού και ο 
κόσμος μαζεύεται στα σοκά-
κια και χορεύει στις ταράτσες 
των σπιτιών. Ό,τι και να πούμε 
δεν αρκεί για να περιγράψει 
το θέαμα.

Πού να κολυμπήσεις
Η μεγαλύτερη και πιο οργα-
νωμένη παραλία του νησιού, 
είναι ο Άγιος Φωκάς, στην 
οποία φτάνεις και με τα πόδια 
από την Χώρα. Λίγο πιο κάτω 
βρίσκεται και ο Άγιος Σώστης. 
Για ήσυχους κολπίσκους και 
όχι τόσο κόσμο, προχώρησε 
μέχρι το τέλος της παραλίας 
στα Κιόνια. Τις μέρες με βοριά 
απόφυγε τη Λιβάδα, με τα 
βότσαλα, τα βράχια και τα 
βαθιά νερά. Δεν θα περάσεις 
και τόσο καλά! Στα βόρεια, η 
παραλία της Ρόχαρης είναι 
οργανωμένη. Για κάτι πιο 
ήρεμο, κάνε μία βόλτα μέχρι 
τον Άγιο Πέτρο που έχει ψιλή 
άμμο και ρηχά νερά. Δες και 
το εκκλησάκι με το ίδιο όνομα 
που βρίσκεται εκεί από τον 
16ο αιώνα. Η Παχιά Άμμος έχει 
τεράστιους αμμόλοφους και 
διάφανα νερά. Ιδανική για παι-
διά ή για όσους τέλος πάντων 
ασχολούνται με κουβαδάκια 
και παιχνίδια στην άμμο. Από 
τις πιο ωραίες παραλίες είναι 
και η Απηγανιά. Έχει δύσκολη 
πρόσβαση (αρκετό περπά-

τημα), αλλά θα τα ξεχάσεις 
όλα μόλις αντικρίσεις τα κρυ-
στάλλινα νερά της -πάρε μαζί 
σου νερό οπωσδήποτε! Αν σε 
ενδιαφέρει το surf ή θέλεις 
απλά να βγάλεις φοβερές 
ινσταγκραμικές φωτογραφίες 
να πας στην Κολυμπήθρα. Με-
γάλα κύματα, ενοικιαζόμενες 
σανίδες surf, ψάθινες ομπρέ-
λες-μανιτάρια, μια καντίνα 
για τα βασικά και δύο πολύ 
φωτογενείς πολυθρόνες με 
θέα για τρελές πόζες. Η κρυ-
φή παραλία της Τήνου είναι 
η Αγία Ελένη, με πολύ ωραίο 
beach bar, γαλάζια νερά και 
ένα εκκλησάκι τέλειο για φω-
τογραφίες αλλά και γάμους 
-αν το σκέφτεσαι. Από εκεί 
μπορείς με τα πόδια να πας και 
στους κολπίσκους πιο δίπλα. 
Στα Καλύβια το beach bar «βα-
ράει», ενώ στην παραλία των 
Υστερνίων θα χαλαρώσεις. 

Πού να μείνεις
Στην ενδοχώρα της Τήνου, 
η παράδοση και η ιστορία 
εξακολουθούν να παίζουν 
σημαντικό ρόλο και οι ντόπιοι 

δίνουν την πρέπουσα σημασία 
σε αυτά. To ίδιο ισχύει και για 
τον ξενώνα Tutti Blu Living 
Space (Μέση, 6955093535) 
με ιστορία που φτάνει πίσω 
στο 1870. Οι ιδιοκτήτες του 
τον ανακαίνισαν με απόλυτο 
σεβασμό στην αρχιτεκτονική 
της Τήνου, δίχως να αλλοι-
ώσουν τον παραδοσιακό 
του χαρακτήρα. Οι ξενώνες 
ήταν ξεχωριστά δωμάτια 
του παλιού Αρχοντικού και 
περιλαμβάνουν, σε ενιαίο 
χώρο, αυτόνομη κουζίνα 
και τραπεζαρία, ανεξάρτητο 
μπάνιο και χώρους ύπνου ενώ 
παρέχουν και ελληνικό πρωι-
νό. Το Tinos Heart Apartment 
(6984120243) είναι ένα πα-
νέμορφο, νεοκλασικό σπίτι 
στην καρδιά της Χώρας της 
Τήνου, χτισμένο στις αρχές 
του 20ού αιώνα και πλήρως 
ανακαινισμένο. Βρίσκεται σε 
κεντρικό πλακόστρωτο δρόμο 
της Χώρας όπου απαγορεύε-
ται η κυκλοφορία οχημάτων. 
Για χαλάρωση και ησυχία.
 Αν θες μια εμπειρία υψηλής 
αισθητικής σε έναν παραδει-
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σένιο χώρο, δοκίµασε τα 
Castria Studios, στα Κιόνια 
(6972984473). Δωµάτια από 
τα οποία δεν θα θες να βγεις, 
µε πανοραµική θέα στο 
µπλε του Αιγαίου. Κοντά στο 
λιµάνι, το Vincenzo Family 
Rooms (2283025888), µε πα-
ράδοση 30 χρόνων, θα σου 
δείξει τι σηµαίνει ελληνική 
φιλοξενία. Βρίσκεται σε πο-
λύ κεντρικό σηµείο, κοντά 
στο λιµάνι, την εκκλησία 
της Παναγίας και την αγορά 
(τράπεζες, super market, 
συγκοινωνία). Τα δωµάτια 
είναι πλήρως εξοπλισµένα 
και διακοσµηµένα µε µία 
µοναδική µίνιµαλ αισθητική 
και παραδοσιακές πινελιές. 
Κυριαρχούν η πέτρα, το 
ξύλο και το φυσικό στοιχείο, 
ενώ στον απόλυτα ζεν χώρο 
της πισίνας ξεχνάς σε ποιον 
αιώνα ζεις. Στη Xώρα: ξενο-
δοχείο Αγέρι (2283 024231). 
Στον Άγιο Φωκά: Golden 
Beach (2283022579), πάνω 
ακριβώς στην πεντακάθα-
ρη παραλία. Στην περιοχή 
του Άγιου Ιωάννη Πόρτο: 
Porto Vlastos (2283025229), 
επιπλωµένα διαµερίσµατα 
300 µ. από τη θάλασσα, 
Porto Tango (4 αστέρια) 
(2283024411) και Porto 
Raphael µε µεγάλο κήπο για 
παιδάκια (2283023913). Στον 
Άγιο Σώστη (5 χλµ. από τη 
χώρα): Cavos (2283024224). 
Στον Άγιο Μάρκο (2 χλµ. από 
τη Χώρα): Vega (2283024035 
), υπέροχη θέα, πλούσιο 
πρωινό από ντόπια προϊό-
ντα, δοκίµασε τα πεντανό-

στιµα σπιτικά τους κέικ, όλα 
τα διαµερίσµατα έχουν πλή-
ρως εξοπλισµένη κουζίνα.

Πού να φας
Η Τήνος είναι το νησί των 
foodies και οι επιλογές για 
πεντανόστιµο φαγητό 
είναι άπειρες.  Για ζυµαρικά 
χειροποίητα που παρασκευ-
άζονται καθηµερινά, και 
cocktails από βραβευµένους 
mixologists ταξιδέψτε στον 
κατάλογο του Dough and 
Shaker (2283031119) στον 
Πύργο. Το Θείο Τραγί των Πε-
τραλώνων µεταφέρει φέτος 
στην Τήνο τη µοριακή του 
κουζίνα και τα κοκτέιλ του 
(2283022511). Στα Υστέρνια, 
στο Έξω Μεριά (2283031552), 
από τις 9 το πρωί σε πε-
ριµένει φοβερό brunch µε 
τοπικά προϊόντα, έως τις 5 
το απόγευµα για τους ξενύ-
χτηδες που ξυπνάνε αργά. 
Στον Όρµο Υστερνίων, το 
καταπληκτικό Θαλασσάκι 
(2283031366) σε πολύ γρα-
φικό σηµείο µπροστά στη 
θάλασσα, µε την τροµερή 
µαγείρισσα Αντωνία Ζάρπα. 
Κάτσε στα τραπεζάκια που 
είναι ζωγραφισµένα από την 
ίδια και παράγγειλε πιάτα 
µε θαλασσινά, τυράκια που 
φτιάχνει µόνη της, οπωσδή-
ποτε τον µπακαλιάρο και την 
ταραµοσαλάτα.
 Στην παραλία του Αγίου 
Φωκά το Σαν το Αλάτι 
(2283029266) σε ωραία 
τοποθεσία. Στη Χώρα, αγα-
πηµένο το «Ήταν ένα µικρό 
καράβι» (2283022818) µε 

ελληνική κουζίνα, βασισµέ-
νη σε τοπικά προϊόντα. Ο 
κατάλογος είναι µεγάλος, 
µε πολλά ντόπια πιάτα µε 
πειραγµένη διάθεση. Πολύ 
ωραία δροσερή αυλή. Κο-
ντά στη θάλασσα και µέσα 
σε µια αυλή πνιγµένη στο 
πράσινο είναι το Αίθριο ο 
Μάρκος (2283023033). Να 
δοκιµάσεις οπωσδήποτε 
τη χωριάτικη οµελέτα. Στον 
Πάνορµο να πας γραµµή στη 
Μαρίνα (2283031314) για την 
υπέροχη µακαρονάδα του 
ψαρά. Κλείνει µέσα της όλη 
τη θάλασσα. Τα Δυο Χωριά 
(2283041615) θα τα βρεις στο 
οµώνυµο χωριό και θα σε 
χορτάσουν µε φανταστικά 
µαγειρευτά, ψητά κ.ά., όλα 
φτιαγµένα από τοπικά προ-
ϊόντα. Η θέα από εδώ είναι 
πραγµατικά ανεπανάληπτη. 
Στη νεοφερµένη Σβούρα 
(2283051830) που ίσως 
την ξέρεις από το Κουκάκι 
θα φας τα πιο λαχταριστά 
µεζεδέσµατα µε φόντο την 
πλατεία της Κώµης. Πολλά 
και πολύ νόστιµα πιατάκια 
µε τη νοοτροπία του µοι-
ράσµατος, πιάτα ηµέρας 
που εναλλάσσονται συχνά, 
ωραία γλυκά και ακόµα πιο 
ωραία ρακή. Κάτω από έναν 
δροσερό πλάτανο, µπορεί να 
πετύχετε και live. Η Φάρµα 
Μπράλου (2103645050) της 
Αθήνας µεταφέρθηκε στο 
νησί και ετοίµασε ένα εκπλη-
κτικό εστιατόριο µε θέα το 
Αιγαίο. Μάλιστα, στην Τήνο 
θα ταξιδέψει και το διάσηµο 
πλέον Butcher’s Corner, το 
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ψυγείο - βιτρίνα µε τα κρέα-
τα και τους εξειδικευµένους 
χασάπηδες της Φάρµας, να 
βοηθούν τους καλεσµένους 
να επιλέξουν το δικό τους 
κοµµάτι και την κοπή του. 
Ο πολυβραβευµένος  σεφ 
Μιχάλης Νουρλόγλου επιµε-
λείται το µενού που ακολου-
θεί τη λογική από τη φάρµα 
κατευθείαν στο τραπέζι.
 Στο Κουτούκι της Ελένης 
(2283024857), στο δρόµο 
της αγοράς, απόλαυσε τα 
µαγειρευτά από τοπικά 
προϊόντα και συνταγές που 
αντέχουν στο χρόνο. Στο 
Μεταξύ µας (2283025945) 
πολύ καλή και παραδοσιακή 
και δηµιουργική κουζίνα. 
Στη Μαραθιά (2283023249), 
στην παραλία του Αγίου 
Φωκά, ζήτα τα ωραία σπιτι-
κά του τυριά και κυρίως το 
περίφηµο καρίκι, αγκινάρες 
τουρσί, και απόλαυσε τα 
εξαιρετικά δηµιουργικά 
του πιάτα. Πολύ καλή λίστα 
κρασιών.
Στο Ντίνο (2283031673) 
στην Καρδιανή θα φας φο-
βερό ψάρι, το προσωπικό 
είναι πολύ ευγενικό και σου 
σερβίρουν κακαβιά µαζί µε 
το κουβέρ. Κλείσε τραπέζι 
καλύτερα πριν πας γιατί 
αλλιώς θα περιµένεις. Στο 
παραδοσιακό καφενείο της 
Κυρά Ελένης (2283051409) 
στο χωριό Κρόκος για σπιτι-
κό φαγητό και το καλύτερο 
χειροποίητο τηγανόψωµο. 
Στο Περιβόλι (6945987460) 
στην Καρδιανή, µια σκιερή 
βεράντα µε συγκλονιστική 

θέα, νόστιµα φαγητά και 
τροµερή σπιτική πορτοκα-
λόπιτα.

Πού να διασκεδάσεις
Το πρώτο µαγαζί που συ-
ναντάς στα Υστέρνια, το 
χωριό των καλλιτεχνών, θα 
βρεις το Μαγιού All day bar 
(2283031882) σκαρφαλωµέ-
νο στην πλαγιά µε συγκλονι-
στική θέα σε όλο το Αιγαίο. 
Ξεκίνα το πρωί µε καφέδες, 
σνακ, σπιτική λεµονάδα, σο-
κολατόπιτα σε βαζάκι, συνέ-
χισε µε ντόπιες ποικιλίες και 
γεύσεις Τήνου, αργά το βρά-
δυ απόλαυσε ένα ιδιαίτερο 
κοκτέιλ κάτω από το φως 
του φεγγαριού. Στον Πύργο, 
το ολοκαίνουργιο Αθµάρ 
(6936621441), ένα αξιολά-
τρευτο καφέ στα σκαλάκια 
της πλατείας του χωριού, 
εκεί στη σκιά του µεγάλου 
πλάτανου, ένας χώρος που 
θα σου θυµίσει τι σηµαίνει 
αυθεντικό ελληνικό καλο-
καίρι. Τον κατάλογο των 
ποτών έχει επιµεληθεί η ο-
µάδα του µπαρ 360° Cocktail 
Bar Athens, µε έµπνευση 
από τα τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα και έθιµα. Στη Χώ-
ρα, το µπαρ που θα δώσει 
χρώµα στα βράδια σου είναι 
το La Dama Music & Spirits 
(6980350902). Αντισυµβατι-

κό, κεφάτο, φηµίζεται για τη 
φοβερή του µουσική, τα dj 
sets του και τα αναπάντεχα 
cocktail που φέρνουν το ελ-
ληνικό καλοκαίρι στο ποτήρι 
σου. Τσέκαρε οπωσδήποτε 
τον κατάλογο των κοκτέιλ 
µε τα ελληνικά ονόµατα, 
όπως Λεβέντης ή Μέντορας 
και τις ενδιαφέρουσες µίξεις 
µε παραδοσιακά τηνιακά 
προϊόντα.
Ο Μεγάλος Καφενές 
(2283031647) στον Πύργο εί-
ναι παραδοσιακό καφενείο, 
εδώ και 100 χρόνια χειµώνα 
καλοκαίρι, από το πρωί α-
νοιχτά για καφέ και σπιτικά 
γλυκά, αν πεινάσεις προσφέ-
ρει παραδοσιακά φαγητά και 
µεζέδες που θα συνοδεύσεις 
µε ντόπια ρακή, το βραδάκι 
συνέχισε την τσιπουροκατά-
νυξη κάτω από τον πλάτανο 
της πλατείας. 
Πριν τη βουτιά σου στην 
διάσηµη παραλία Κολυ-
µπήθρα ή το βράδυ σε µια 
χαλαρή καλοκαιρινή βόλτα, 
επιβάλλεται µια στάση 
στο Καλάις aperitivo allday 
(2283051212) στην Κώµη, µε 
τις µοναδικές γεύσεις και τα 
µεθυστικά αρώµατα. Εκεί 
οι Απόστολος, Διονύσης και 
Ραµπέλα σου σερβίρουν 
από νωρίς το πρωί µυρωδά-
το καφέ, χειροποίητα λικέρ 
και γλυκά, µπρουσκέτες µε 
τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα 
ποτά και ξεχωριστά κοκτέιλ. 
Στα must του µαγαζιού είναι 
το κέικ αγκινάρας και το πα-
γωτό αγκινάρας.
Με σχεδόν 30 χρόνια 
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λειτουργίας ο Κάκτος 
(2283025930), αν θες πιο 
ethnic ατµόσφαιρα και 
mojito µε τέλεια θέα. 
Στον Πάνορµο, για µια 
µπίρα στο Περί Ανέµων 
(2283031922), για κρασί στο 
360 (2283031433) και στον 
Αργοναύτη (2283 021047), 
θα περάσεις τα πιο έντονα 
χορευτικά σου βράδια πα-
ρέα µε τέλεια cocktail.  Το 
Κυριακάτικο (2283022606) 
στην αγορά είναι περισσό-
τερο σηµείο συνάντησης 
παρά καφενείο, κάτσε στην 
αυλή και απόλαυσε ελληνικό 
καφέ στη χόβολη, φρέσκους 
χυµούς ή ένα καραφάκι ρακί.
Δεν γίνεται να πας στην 
Τήνο και να µην περάσεις 
από το θρυλικό Κουρσάρο 
(2283023963), το παλαιότε-
ρο µπαρ του νησιού, γνω-
στό για την εντυπωσιακή 
του µπάρα και τις µουσικά-
ρες που παίζει. Σε περιµένει 
στο λιµάνι σε ένα ιστορικό 
κτίριο του 1700 µε θέα το 
Αιγαίο, από νωρίς το πρωί 
για καφέ, πρωινό, υπέροχα 
γλυκά και σάντουιτς,  για 
ροµαντικά ηλιοβασιλέµατα 
και δροσερά cocktails, µέχρι 
αργά το βράδυ, για χορό και 
ξεφάντωµα.

 Τι να ψωνίσεις
Στο µαγαζάκι «της Μαρ-
γαρίτας» (Πύργος Τήνου, 
6974282676) υπέροχα 
καλλυντικά και εδέσµατα 
φτιαγµένα από αγνές πρώ-
τες ύλες χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών. Μη φύγεις 

χωρίς ένα βάζο µαρµελάδα 
πορτοκάλι µε µαύρη σοκο-
λάτα και µια κρέµα σώµατος 
µε άρωµα λεβάντας. 
Μοναδικά ρούχα από 
εξ ολοκλήρου φυσικά 
ή ανακυκλώσιµα υλικά, 
όπως βαµβάκι, µετάξι και 
µπαµπού θα βρεις στην 
Armonia (Πύργος, Πάνορµος 
Τήνου, 2283031710), σε 
σχέδιο και ράψιµο που ε-
πιµελείται προσωπικά η Εύη 
Αθανασοπούλου. 
Να επισκεφθείς επίσης τις 
Τεχνοτροπές (Ταξιαρχών & 
Αλεξ. Μαύρου, 2283023146), 
όπου η interior designer Κα-
τερίνα Μαρκουίζου γνωρίζει 
καλά από ιδιαίτερα ρούχα, 
πρωτότυπα αξεσουάρ και 
είδη design. Εδώ θα βρεις 
ψαγµένα brands, όπως 
ESIOT SANDALS, Mi PAC, 
ORION LONDON, κ.ά. για να 
αγοράσεις για τον εαυτό 
σου ή για δώρο.
Ένα Κάρο (22830400027) 
στη Χώρα. Σαπούνια υψη-
λής ποιότητας, πολύχρωµες 
πετσέτες, µοναδικές 
συσκευασίες δώρου, και 
τη γλυκιά Γεωργία που 
µετακόµισε από την Αθήνα 
για να κάνει την αγάπη της 
επάγγελµα. Για µοναδικά 
κοσµήµατα από µάρµαρο, 
αλλά και για εναλλακτικά 
και οικολογικά κοσµήµατα 
φτιαγµένα από απίστευτα 
ανακυκλώσιµα υλικά (από 
καπάκια µπίρας µέχρι κά-
ψουλες Nespresso), µην 
παραλείψεις να περάσεις 
από το Denou στο Λιµάνι 

(6937013981). Εκεί θα βρεις 
επίσης αντικείµενα από τη-
νιακό και ελληνικό µάρµαρο, 
δουλεµένα από τους εξαι-
ρετικούς µαρµαροτεχνίτες 
της Τήνου. Σχεδιασµένα 
σε λιτές και γεωµετρικές 
γραµµές, κάνουν το µάρµα-
ρο ένα εξαιρετικό κόσµηµα. 
Από το ιδιωτικό τυροκοµείο 
San Lorenzo (Κέχρος, 
2283041549) θα ψωνίσεις 
γευστικά τυριά που παρά-
γονται µε νέες τεχνολογίες. 
Δοκίµασε οπωσδήποτε το 
Μπαλάκι, το Πέτρωµα και 
την Κοπανιστή Τήνου για 
τα οποία έχει βραβευτεί. 
Στο Aegean Natural Foods 
- Aegean Gastronomy (Ευαγ-
γελιστρίας 2, 2283025219) 
θα ανακαλύψεις άγνωστα 
σε πολλούς κρασιά του 
ελληνικού αµπελώνα και 
προϊόντα όπως τυριά, ούζο 
και τσίπουρο Τήνου, τοπικά 
αλλαντικά, κάππαρη, κρί-
ταµο, µέλι και άλλα.

 Tips
 Μπορείς να νοικιάσεις ένα 
αυτοκίνητο ή ποδήλατο 
από τη µεγάλη ποικιλία 
της οικογενειακής επιχεί-
ρησης Vidalis Rent a Car 
(2283023400): ευγενέστατοι 
και χαµογελαστοί, έρχονται 
να σας παραδώσουν ή να 
παραλάβουν το αυτοκίνητο 
από το ξενοδοχείο χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση. Με 
τέσσερα γραφεία στο νησί 
(ένα στο λιµάνι) δεν θα δυ-
σκολευτείς καθόλου να τους 
εντοπίσεις.
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ταν καλοκαίρι του 2014, ό-
ταν επισκέφτηκα για πρώτη 
φορά τη Σύρο. Επιστρέφαμε 
με παρέα από τη Μύκονο με 

προορισμό την Αθήνα, όταν ο 
φίλος μας Σωτήρης Χαραμόγλης (τον 
οποίο μέχρι τότε δεν γνώριζα) μας 
πήρε τηλέφωνο και μας προσκάλεσε 

στη Σύρο. Φτάνου-
με λοιπόν στο νησί, 
όπου καθόμαστε για 
δύο υπέροχα βράδια 
με την παρέα μας και 
με τους νέους μας 
φίλους, τον Σωτήρη 
Χαραμόγλη και τη 
Χριστιάνα Δανέζη, 
η οποία έχει κατα-

γωγή από το νησί. Από τότε πηγαί-
νω κάθε χρόνο, είναι ο απαραίτητος 
προορισμός μου για ξεκούραση αλλά 
και για εναλλακτικές βόλτες και εξό-
δους. Έχει τόσες ομορφιές η Σύρος, 
που δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρω… 
Από τη στιγμή που μπαίνεις στο λι-
μάνι και αντικρίζεις τον Ορθόδοξο 
και τον Καθολικό λόφο, μέχρι τις 

βόλτες στα στενά της Ερμούπολης, ή 
τις Αγκαθωπές που είναι από τις α-
γαπημένες μου παραλίες. Έχει πολ-
λά μέρη για να επισκεφτείς και να 
περιηγηθείς, όπως επίσης και πολ-
λές πανέμορφες παραλίες. Οι εκθέ-
σεις που φιλοξενούνται κάθε χρόνο 
στον εκθεσιακό χώρο πίσω από το 
λιμεναρχείο είναι μια επιλογή που 
για μένα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι των καλοκαιρινών μου δια-
κοπών. Όπως τα περισσότερα νησιά 
της χώρας μας, έτσι και η Σύρος εν-
δείκνυται για περπάτημα και βόλτες 
οι οποίες ολοκληρώνονται υπέρο-
χα με βραδινούς μεζέδες σε κάποιο 
γραφικό ταβερνάκι. Η φιλοξενία και 
το φαγητό ικανοποιούν και τους πιο 
απαιτητικούς επισκέπτες.
Αγαπημένη εικόνα που προσπαθώ 
να έχω κάθε χρόνο είναι οι βραδιές 
με πανσέληνο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ 
πέρυσι το καλοκαίρι μια πολύ ρομα-
ντική στιγμή στην Άνω Σύρο… Είχε 
πανσέληνο και ήμασταν σε ένα πο-
λύ ωραίο ταβερνάκι. Κάποια στιγμή 
σβήσανε τα φώτα και άρχισε να παί-

ζει το «Έχει πανσέληνο απόψε και 
είναι ωραία»! Είναι αυτές οι μικρές 
στιγμές που ξεχωρίζουν στις μνή-
μες μας…
Από το νησί όμως δεν έχω μόνο α-
ναμνήσεις διακοπών, έχει τύχει να 
κάνω φωτογράφιση τον Οκτώβρη 
με τον Βαγγέλη Περρή με κυκλαδί-
τικο φόντο. Αυτό που έχω εκτιμήσει 
πολύ στο νησί είναι η απίστευτη ο-
μορφιά του και το γεγονός ότι είναι 
φιλόξενο όλες τις εποχές του χρό-
νου. Η Σύρος είναι υπέροχη και το 
φθινόπωρο, ακόμα κι όταν συνδυά-
ζεις δουλειά με ένα τέτοιο τοπίο.
Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορώ να 
διανοηθώ ούτε ένα καλοκαίρι μου 
πλέον χωρίς να περάσω έστω και 
για λίγες μέρες από την αρχόντισσα 
Σύρο με τους ζεστούς της ανθρώ-
πους. Εξάλλου οι φιλίες που έχω 
κάνει στο νησί είναι μοναδικές και 
πολύ δυνατές και στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση έγιναν και συνερ-
γασίες, καθώς η Χριστιάνα Δανέζη 
αποτέλεσε τον συνδετικό μου κρίκο 
με το Mad!

* H I.W. Είναι τραγουδίστρια 
& παρουσιάστρια στο Mad 
Tv. Το Νο1 single της Ilenia 
Williams με τίτλο «Πιάσε με» 
σε μουσική και στίχους των 
Δημήτρη Κοντόπουλου, Βίκυς 
Γεροθόδωρου και Μιχάλη 
Παπαθανασίου κυκλοφόρησε 
από τη Minos EMI / Universal 
και το απολαμβάνουμε στο 
επίσημο κανάλι της στο 
YouTube www.youtube.com/
watch?v=SmvPYqHl0uk και 
στα ραδιόφωνα όλης της 
χώρας.

Της Ilenia Williams* 
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Πρωτεύουσα των Κυκλά-
δων, κυρία της καρδιάς μας. 
Στη Σύρο θα βρεις πολλά 
παραπάνω από ένα κυκλα-
δίτικο νησί, καθώς κρύβει 
θησαυρούς σε κάθε σοκάκι 
της και σε γοητεύει με την 
αρχοντιά της από το πρώτο 
κιόλας βλέμμα. Παστέλ 
χρώματα, νεοκλασικά κτί-
ρια, η αρμονική συνύπαρξη 
καθολικών και ορθοδόξων, 
τέχνες που ανθίζουν ακό-
μα και το κατακαλόκαιρο. 
Κάστρα και πύργοι, άλογα 
και γοργόνες, στοιχειωμένα 
σπίτια. Αλλά και αμέτρητες 
παραλίες με κρυστάλλινα 
νερά, άμμο που γυαλίζει, 
βραχάκια για εξερεύνηση. 
Θα έρθεις. Θα ερωτευτείς. 
Θα τη σκέφτεσαι όλο τον 
υπόλοιπο χρόνο. Θα ξαναέρ-
θεις το επόμενο καλοκαίρι. 

Πού να κολυμπήσεις
Οι Αγκαθωπές είναι η πιο 
κοσμοπολίτικη επιλογή πα-
ραλίας, πλήρως οργανωμέ-
νη, αρκετά μεγάλη και χωρίς 
καθόλου βότσαλο. Εκεί, το 
beach bar Ono Concept θα 
σε φιλοξενήσει με τις άπει-
ρες υπηρεσίες του από το 
πρωί έως το βράδυ. Για πιο 
χίπικες καταστάσεις, σίγου-
ρα επέλεξε το Κόμητο. Εκεί 
θα μπορέσεις να διαβάσεις 
το βιβλίο σου με ησυχία, 
να βουτήξεις στη θάλασσα 
όσες φορές θες, να απολαύ-
σεις ένα παγωτό ξυλάκι και 
να εκτιμήσεις το καλοκαίρι. 
Άλλη λίγο πιο «ψαγμένη» 
επιλογή είναι η Αμπέλα. 

Πεντακάθαρα νερά (αν και 
λίγο κρύα!), ειδυλλιακό το-
πίο και μία υπέροχη ταβέρνα 
με το ίδιο όνομα, μέσα στις 
βουκαμβίλιες, για τις πείνες 
μετά το μπάνιο. Προτείνου-
με ανεπιφύλακτα την κολο-
κυθόπιτα από το μενού. 
Αν στην παρέα υπάρχουν 
παιδιά, τότε οι σίγουρες επι-
λογές είναι Μέγας Γυαλός, 
Βάρη και Γαλησσάς. Ρηχά 
νερά, άμμος και άλλοι γονείς 
τριγύρω για να ανταλλάξετε 
ιστορίες και κουβαδάκια. Ο 
απόλυτος συνδυασμός είναι 
κολύμπι στο Κίνι και έπειτα 
φαγητό στο Αλλού Γυαλού. 
Αν επιθυμείς να μην αποχω-
ρήσεις από την Ερμούπολη, 
σε περιμένει μία μοναδική 
εμπειρία κολυμπώντας στα 
Βαπόρια. Θα βρίσκεσαι 
στο ανοιχτό πέλαγος και θα 
θέλεις να βουλιάξεις στην 
ομορφιά που σε περικυκλώ-
νει. Νεοκλασικά κτίρια που 
δεν έχουν τίποτα να ζηλέ-
ψουν από Βενετία και γίνο-
νται ένα με το νερό, ο Άγιος 
Νικόλας τόσο κοντά που οι 
καμπάνες θα ακουστούν 
σαν τους χτύπους της καρ-
διάς σου και τα πλοία να περ-
νούν ξυστά από δίπλα σου 
όσο κάνεις μακροβούτια.

Πού να μείνεις 
Εν Ερμουπόλει (Ερµού-
πολη, 2281085789, www.
enermoupoli.gr): Εξαιρετικά 
ενοικιαζόμενα δωμάτια 
σε προνομιακό σημείο της 
όμορφης Ερμούπολης, 
δίπλα στην κεντρική πλα-
τεία, με θέα το λιμάνι. Σε 
ένα καταπληκτικό νεοκλα-
σικό του 1908, πρόσφατα 
ανακαινισμένο, διαθέτει 
σουίτες και δωμάτια, τρία 
εκ των οποίων είναι πεντά-
κλινα για μεγάλες παρέες, 
ενώ από τις βεράντες του 
και το ατμοσφαιρικό roof 
garden θα ονειρεύεστε με 
θέα τα εμβληματικά κτίρια 
και σημεία της πόλης, όπως 
το δημαρχείο, τους λόφους 
της Αναστάσεως και της 
Άνω Σύρου. Επίσης, το 
Diogenis Hotel, σε αυθε-
ντικό κτίριο του 19ου αιώνα 
(2281086301). Στο παραδοσι-
ακό Paradise (2281083204), 
κεντρικότατο.  Στη γειτονιά 
των αρχοντικών, στα Βαπό-
ρια, το Σύρου Μέλαθρον 
(www.syroumelathron.gr), 
σε πανέμορφο διατηρητέο 
του 1857.
Μόλις 100 μέτρα μακριά από 
το λιμάνι και σε ένα πλήρως 
ανακαινισμένο νεοκλασικό 
κτίριο θα βρεις το Παλλάδι-
ον (2281086400), ένα ξενο-
δοχείο σχεδιασμένο για να 
σε κάνει να νιώσεις άνετα. 
Λειτουργικό, ευχάριστο, σε 
εξαιρετικά βολικό σημείο 
για όλες σου τις βόλτες και 
με ένα απίστευτα ευγενικό 
προσωπικό.  
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Με θέα θάλασσα από το μπαλ-
κόνι ή την αυλή, τα ενοικια-
ζόμενα δωμάτια Esperance 
(2281081671) αποτελούν μια 
εξαιρετική επιλογή. Σε προ-
νομιακή θέση στο λιμάνι της 
Ερμούπολης, μια ανάσα από 
το κέντρο της πόλης, διαθέτει 
8 δίκλινα δωμάτια άνετα, 
πεντακάθαρα, πολύ ωραία δι-
ακοσμημένα, με air condition, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, wifi, 
ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, 
ό,τι χρειαστείτε για μια άνετη 
διαμονή.  Eκτός πόλης έχουμε 
το εξαιρετικό Pino di Loto 
(281071504). 

Πού να φας 
To Αλλού Γυαλού 
(2281071196), ή αλλιώς μία 
από τις καλύτερες ταβέρνες 
της Σύρου. Δεν θα αισθανθείς 
πιο καλοκαιρινός όσο όταν 
κάθεσαι στα λευκά τραπε-
ζάκια του μετά από ώρες 
μπάνιου, με το νερό να σκάει 
δίπλα, τον ήλιο να ετοιμάζεται 
και αυτός να βουτήξει και τη 
μυρωδιά των πεντανόστιμων  
εδεσμάτων να σπάνε τη μύτη. 
Ένας βασικός λόγος για να 
πας μια βόλτα στο χωριό του 
Γαλησσά είναι για να γευθείς 
τα υπέροχα πιάτα του Κώστα 

Μπουγιούρη στο Ηλιοβασί-
λεμα, ο οποίος με μαεστρία 
συνδυάζει το παραδοσιακό 
φαγητό με ένα σύγχρονο, δι-
κό του twist και σου προσφέ-
ρει εδέσματα που δεν έχεις 
δοκιμάσει πουθενά αλλού. 
Ενα μοντέρνο εστιατόριο 
με προσεγμένες ελληνικές 
γεύσεις, χαλαρό περιβάλλον 
και πάμπολλες επιλογές, 
ακόμα και αν η επιθυμία σου 
είναι να φας ελαφριά είναι το 
Περί Τίνος (2281043325). Θα 
το βρεις στην Ερμούπολη και 
καλύτερα να πιάσεις τραπέζι 
από τη μεριά της παραλίας 
για να φας δίπλα στις βαρκού-
λες. Στην Άνω Σύρο ο Λίλης 
(2281088087) από τη δεκαετία 
του ’50 σέρβιρε τα περίφημα 
κεφτεδάκια του στον Μάρκο 
(Βαμβακάρη).
Και φυσικά, παγωτό στο 
Django Gelato (2281076660). 
Το Django στ’ αλήθεια πάει 
τον όρο «αληθινό παγωτό» 
πολλά επίπεδα πιο πάνω, 
καθώς το βλέπεις στην κυρι-
ολεξία να παρασκευάζεται 
μπροστά σου. Όλα τα υλικά 
είναι φρέσκα, ενώ θα θα ανα-
καλύψεις πολλές και πρωτό-
τυπες γεύσεις και σίγουρα θα 
το κάνεις στέκι σου! 

Πού να διασκεδάσεις 
To Κοuchico (2281300880) 
είναι ένα μπαρ που βρίσκε-
ται στη Σύρο, όμως δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από τα 
μεγάλα αθηναϊκά στέκια, με 
απίστευτα γευστικά cocktails, 
ενημερωμένο προσωπικό (και 
άκρως φιλικό) και κρυμμένο 
σε μία γωνίτσα της πόλης που 
σε κάνει να αισθάνεσαι πως 
εσύ το ανακάλυψες. Το Ελλη-
νικόν Καφενείο (2281089248) 
θα το βρεις σε ένα υπέροχο 
σημείο απέναντι από την 
πλατεία Μιαούλη, με χαλαρή 
ατμόσφαιρα και επιλογές φα-
γητού ή brunch.  
Νέα άφιξη στην πόλη είναι 
το Ciel Bar Restaurant 
(2281302321), πάνω από τα Βα-
πόρια, που μπορεί να σε φιλο-
ξενήσει για ώρες με υπέροχες 
μουσικές, κοκτέιλ, χυμούς, 
lounge μουσική και εξαιρετικό 
περιβάλλον.  
Στο Ono Concept 
(2281045099) μπορείς να 
περάσεις όλη σου τη μέρα. 
Με ξαπλώστρες-κρεβάτια 
λίγα μόλις εκατοστά από το 
σημείο που σκάει το κύμα 
θα αισθανθείς βασιλιάς! Για 
καφέ, για brunch, για μεσημε-
ριανό με εξαιρετικά πιάτα, για 

δροσερά και καλοφτιαγμένα 
κοκτέιλ. Μέχρι και υπηρεσίες 
ομορφιάς θα βρεις εδώ (μα-
σάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ), 
αλλά και ενημερωμένα stores 
που φιλοξενούν επιλεγμένες 
συλλογές από χειροποίητα 
κοσμήματα και αξεσουάρ και 
ρούχα. 
Άλλη φοβερή επιλογή στις 
Αγκαθωπές είναι το De la 
Grazia (2281045295), μία νέα 
άφιξη που ήδη συζητιέται με 
ενθουσιασμό και προσελκύει 
θαμώνες με όρεξη για από-
λαυση και καλοπέραση. Το De 
la Grazia έχει ονομαστεί έτσι 
προς τιμήν της αρχοντικής 
συριανής περιοχής στην ο-
ποία βρίσκεται και υπόσχεται 
πως θα κυριαρχήσει στη 
λίστα των επιλογών σου με 
ατελείωτα summer vibes. 
Εκτός από καφέ, brunch ή 
κάποιο δροσερό smoothie, 
λειτουργεί και εστιατόριο με 
ένα μενού κρεατικών και θα-
λασσινών, μαγειρεμένων με 
ευφάνταστους τρόπους και 
πρωτότυπες συνταγές που 
αντιστοιχούν περισσότερο σε 
ενημερωμένη κουζίνα Αθή-
νας και όχι ενός νησιού.  
Σε μία ερμουπολίτικη γω-
νία, κοντά στο επιβλητικό 

της πλατείας Μιαούλη, θα 
ανακαλύψεις το καφέ μπαρ 
Μανδρακούκος Συριανός 
(2281076569) που επέλεξε 
να συνεχίσει τις μουσικές 
του αφηγήσεις. Σε ένα παλιό 
αρχοντικό σπίτι, γεμάτο χρώ-
ματα, με πέτρινες και ξύλινες 
υφές, από νωρίς για brunch 
έως αργά, με ιδιαίτερες μπί-
ρες και signature cocktails σε 
γενναιόδωρες ποσότητες. Ο 
Μανδρακούκος θα είναι εκεί, 
παρέα με τη χαμογελαστή Φα-
νή και τον θείο Κώστα, έτοιμοι 
να σε φιλοξενήσουν και να α-
κούσετε μαζί ένα διαφορετικό 
μουσικό παραμύθι. 
 
Τι να κάνεις 
Να μη χάσεις τα 4 σεμινάρια 
δημιουργικής γραφής που 
θα οργανώσει το Μικρό 
Πολυτεχνείο. Σεμινάριο 
στιχουργικής με αφορμή τον 
Μάνο Ελευθερίου στις 26/7 
το βράδυ στην Πινακοθήκη 
Κυκλάδων με τον Θράσο Κα-
μινάκη και τον Νίκο Κολλάρο, 
τα «Παλίμψηστα της Σύρου», 
για νέους γραφιάδες, στην 
αίθουσα Γιάννη Ρίτσου από 
27 έως και 31/7, το σεμινάριο 
«Ερωτική επιστολογραφία και 
εγκλεισμός», από 27 έως και 

29/7 στην Πινακοθήκη Κυκλά-
δων Ερμούπολης, και το «Φως 
Αυγούστου σε 4 βράδια δημι-
ουργικής γραφής», από την 1η 
Αυγούστου και για 4 νύχτες. 
Ενημερωθείτε και κρατήστε 
θέση στα 2103252998 και 
2103243306.

Τι να ψωνίσεις 
Να επισκεφθείς τους 
Desperate Artists (Ευαγγε-
λιστρίας 9, Ερµούπολη, www.
desperateartists.com), να δεις 
τις συλλογές από κοσμήμα-
τα, τσάντες και αξεσουάρ 
και να ρωτήσεις τι είναι και 
τι κάνει αυτό το εργαστήριο 
σχεδιασμού απελπισμένων 
καλλιτεχνών, όπως οι ίδιοι 
αυτοπροσδιορίζονται!

Extra Tip: Η Σύρος είναι 
αρκετά μεγάλη και αν έχεις 
μεταφορικό μέσο σίγουρα 
θα τη δεις αλλιώς. Στο Μα-
ϊστράλι (Ακτή Παπάγου 50, 
2281043675) θα νοικιάσεις 
ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή 
ποδήλατο. Μπορείς να κάνεις 
και online κράτηση στο www.
maistraligroup.gr.
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Εναλλακτικός προορισμός από πά-
ντα, το νησί ξενυχτάει μέχρι το πρωί 
με σήμα κατατεθέν τα αυτοσχέδια 
πάρτι στις παραλίες. Προσφέρεται για 
οδοιπορικές περιηγήσεις -πολλά μο-
νοπάτια με πιο βατό αυτό που ξεκινάει 
από τη Χώρα και καταλήγει στη Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής-, ελεύθερο camping 
και… κοινωνικοποίηση. 
 
Πoύ να κολυμπήσεις
Στο κρυστάλλινο Κλεισίδι, με λίγες 
ταβέρνες στην αμμουδιά, Στο διάσημο 
πια Ρούκουνα θα στήσεις τη σκηνή 
σου, αν ανήκεις στους οπαδούς του 
ελεύθερου camping. Εδώ θα βρεις μια 
ταβέρνα (Κτήμα Ρούκουνα, 2286112000) 
και ντουζιέρες για να κάνεις ντους με 
€0,50 (πρέπει να είσαι πολύ γρήγο-
ρος/η). Ακριβώς δίπλα βρίσκεται ο 
Μικρός Ρούκουνας, που έχει πολύ λι-
γότερο κόσμο. Για εξωτικές αμμουδιές 
πήγαινε στις παραλίες του Aϊ-Γιάννη, 

στον Mέγα Πο-
ταµό και στη 
Φλαµουρού. 
Στο Κατσούνι 
θα φτάσεις ακο-
λουθώντας το 
μονοπάτι που 
περνά πάνω 
από το Kλεισίδι. 

Σημείωσε ακόμα: Άγιος Νικόλαος 
(κοντά στο λιμάνι), Βαγιά και Καµµένη 
Λαγκάδα (αμφότερες στα δυτικά), 
Άγιοι Ανάργυροι (ήσυχη και όμορφη 
κάτω από το ομώνυμο εκκλησάκι).

Πού να φας & να πιεις
Τα κεφτεδάκια της Μαργαρίτας 
(2286061237) στο Κλεισίδι είναι πλέον 
γνωστά σε όλο τον ντουνιά! Όλα τα 
προϊόντα είναι δικής τους παραγω-
γής ή από γύρω νησιά. Ο Μάρκος στο 
Aρµενάκι (2286061234)  σερβίρει 
πεντανόστιμους μεζέδες (κι όχι μόνο!) 
με ουζάκια, ενώ κάθε βράδυ έχει ζω-
ντανή μουσική. Στην ταβέρνα Ασραχάν 
(2286061249), στον κεντρικό δρόμο στη 
Χώρα, θα δοκιμάσεις το περίφημο κρα-
σάτο χταποδάκι και τα παραδοσιακά 
μπαλότια (χειροποίητα μακαρόνια) από 
τα χεράκια της κυρίας Αγαπίας. Και στην 
Αργώ (2286061363) για λουκούλλειο 
πρωινό. Στον Θόλο (2286061354) με την 
υπέροχη θέα στο πέλαγος, από καφέ-
δες και πλούσιο πρωινό μέχρι θαλασσι-
νά μεζεδάκια, ρακόμελα και ούζα. 
 
Πού να μείνεις
Δεν θα βρεις μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά 
πολύ συμπαθητικά δωμάτια με θέα 
θάλασσα: Παράδεισος (2286061243), 
Summer Rooms (2286061386), Απέ-
ραντο Γαλάζιο (2286061377), Όστρια 
(2286061375, 6973 305313), Apollon 
Village Hotel (2286061348). 

Μια επίσκεψη στη Χώρα θα 
σου επιτρέψει να θαυμάσεις 
την όμορφη αρχιτεκτονική 
της, το μνημείο του Αφανούς 
Ναύτη, το Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης του Ιδρύµατος 
Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-
δρή (2282022444), ενώ τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και 
τα σύγχρονα επιβλητικά αρ-
χοντικά θα σου αποκαλύψουν  
το εφοπλιστικό της παρελθόν. 
Μην παραλείψεις να επισκε-
φτείς και την Παναγία την 
Θεοσκέπαστη και το σπήλαιο 
Φόρος στο χωριό Αλαδινό.

Πού να κολυμπήσεις
Στη δυτική πλευρά ο Πίσω 
Λιµνιώνας, ο Φελλός, η Χρυ-
σή Άµµος, το Κυπρί, το Μπα-
τσί. Στα ανατολικά, βρίσκεται 
Της Γριάς το Πήδηµα, με τον 
χαρακτηριστικό μακρόστενο 
πέτρινο βράχο που «ξεπηδά» 
από τη θάλασσα. Επίσης, το 
Κόρθι για τους λάτρεις του 
σερφ, το Βίντζι, το Παραπόρ-
τι και το Νειµποριό δίπλα στη 
Χώρα. Στο Βορή, κοντά στο 
χωριό Άρνη, με δέντρα που 
θα σας δώσουν σκιά, θα δείτε 
και το «ναυάγιο», με ένα πλοίο 
κολλημένο στα βράχια. Στο 
Χαλκολιµιώνα και τις Αποθή-
κες η πρόσβαση είναι δύσκο-
λη λόγω χωματόδρομου αλλά 
η παραλία αξίζει με το παρα-
πάνω. Δύσκολη είναι και στο 
Ζόρκο αλλά έχει ωραία νερά 
και μια ταβερνούλα στο βάθος 
με απίστευτη θέα και τεράστι-
ες μερίδες φουρτάλιας. Στα Ά-
χλα πας μόνο με καραβάκι και 
μόνο όταν δε φυσάει βοριάς, 
πράγμα σπάνιο τον Αύγουστο.

Πού να μείνεις
Στο Hotel Perrakis (Κυπρί, 
2282071456), που συνδυάζει 
το μοντέρνο design με την 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. 
Στη Χώρα, Αρχοντικό Ελένη 
(2282022270, 2282023471), Ιro 
Suites (2282025150), Paradise 
Art Hotel (2282022187-9), 
Irene’s Villa (2282023344, 
2282024554), Μικρά Αγ-
γλία Boutique Hotel (2282 
022207), Anemomiloi Andros 
apartments (694427 8989), 
ενώ λίγο έξω από τη Χώρα θα 
βρεις τα Studios ∆ρυάδες 
(2282022040, 6973338621) 
και το Κτήµα Λεµονιές 
(2282023677, 6944335227) στα 
Λάμυρα. Στο Κόρθι ο Πύργος 

Σαρέλη (2282061804) και το 
Nicolas (2282061595). Κοντά 
στο Μπατσί, το Blue Bay 
Village (2282041150) . Στο 
Μπατσί υπάρχουν ακόμη η 
Villa Γαλάζιο (2282041223), η 
Βίλα Νεφέλη (2282041965) 
τα δωμάτια Ανεµόεσσα 
(2282041552), Paradise design 
apartments (2282041328 ). 
Δίπλα στις Μαίνητες οι μεζονέ-
τες Μαινάδες (2282051888) .

Πού να φας
Οπωσδήποτε στην ταβέρνα 
Σταµάτης (2282041283), μία 
από τις πιο παλιές και ιστορι-
κές ταβέρνες του νησιού,  για 
φουρτάλιες, κόκορα με μακα-
ρόνια και πολλές θαλασσινές 
γεύσεις. Όλα χειροποίητα και 
σπιτικά. Στα συν τα πολλά κα-
λά κρασιά από τις Κυκλάδες. 
Το Theros Restaurant 
(2282300620), στην παραλία 
Νειμποριό, δίπλα στο κύμα, με 
θέα στα όμορφα αρχοντικά 
της Χώρας. All day restaurant 
και  μεσογειακή κουζίνα μέχρι 
το βράδυ. Ο σεφ Δημήτρης 
Γιγίνης, η Μαίρη, ο Γιάννης και 
η Αναστασία δημιούργησαν 
το πανέμορφο Sea Satin Nino 
(Όρµος Κορθίου, 2282061196) 
με μοντέρνα λογική και ύφος.  
Συνδυάζει την παράδοση με 
τα σύγχρονα trends και πατάει 
πάνω από όλα στις κυκλαδίτι-
κες πρώτες ύλες!  Στου Ζοζέφ 
(2282051150), στον Πιτροφό, 
10 άπό τη Χώρα  θα βρεις την 
καταπληκτική μαγείρισσα Κα-
τερίνα Ρεμούνδου με ντόπιες 
λιχουδιές στη δροσερή αυλή.
Επίσης, στο Μπαλκόνι του 
Αιγαίου (2282042064) στο Άνω 
Απρόβατο, στον Βράχο στη 
Βουρκωτή, στα Ασηµόλευκα 
(2282024150) στο Υψηλού, 
στην Ταβέρνα του Μαδούρη 
(2282024620) στο Νημποριό, 
στα Σκαλάκια (2282022822), 
στην Παρέα (2282023721) και 
στην Ενδοχώρα (2282023207) 
στη Χώρα και στην ψαροτα-
βέρνα Νόνας (2282023577) 
στο Παλιό Λιμάνι. Στο Μπατσί 
το Καντούνι (2282042029), ο 
Βιοµήχανος (2282042300). 

Απέναντι από την Πάρο υπάρχει ένα νησί 
που το έχουν ερωτευθεί πολλοί περισσό-
τεροι από τον Τομ Χανκς και σήμερα γνω-
ρίζει δόξες κοσμοπολίτικων νησιών. 
 
Πού να πας
Κάποτε ο γραφικός θερινός του νησιού 
έπαιζε μόνο Μανταλένα. Τώρα, το έχει 
γυρίσει στο πιο σινεφίλ. Η είσοδος 
παραμένει ελεύθερη στο κοινό. Το ηλιο-
βασίλεμα, θα το δεις στο Σιφνέικο. Την 
περιπατητική σου βόλτα θα την κάνεις 
προς το Σπήλαιο. 

Πού να κολυμπήσεις
Κοντά είναι η παραλία της Ψαραλυκής. 
Μυρίζει έντονα αλάτι, αλλά ξεπέρασέ το. 
Αξίζει. Στα πιο μακρινά, έχουμε Μεγάλο 
Σωρό και Μικρό για πιο πριβέ καταστά-
σεις. Στα Λιβάδια, αν είσαι του surf και 
στη Φανερωµένη και τον Άγιο Σώστη αν 
θέλεις λίγο να παιδευτείς στη μετακίνη-
ση. Στην παραλία του κάμπινγκ για μπά-
νιο χωρίς μαγιό. Μην αμελήσεις τη βόλτα 
με καραβάκι ή καγιάκ στο Δεσποτικό, 
κάτι σαν μονοήμερη στον παράδεισο.

Πού να φας
Στον κεντρικό θα βρεις ένα καφενείο. Η 
κυρά Ποθητή θα σου ετοιμάσει τις καλύ-
τερες κρέπες. Αν θες κάτι σφολιατοειδές, 
βρες τον πρώτο φούρνο (ο μικρός) από 
την πλευρά του λιμανιού. Στη Μαργαρίτα 
για ομελέτες, στην Ελιά για pancakes 

, στον Πα-
παγάλο για 
κρέπες. Στο 
Περαµατάκι 
για σπιτική 
κοτόπιτα. Στο 
Ντάµη και την 
Κληµαταριά 

για να φας καλά και φθηνά – και τα τρία 
με αυλή. Στον Σταθερό και τον Γιώργη θα 
φας μαμαδίστικα ενώ στον Καπετάν Πιπί-
νο ψαράκι. Στο Lollo’ s για σπιτική ιταλική 
πίτσα παρέα με τον Τομ Χανκς. Στο Vicky’s 
και το Ασπρονήσι για παγωτό και στο Ζα-
χαροπλαστείο για πορτοκαλόπιτα. 

Πού να διασκεδάσεις
Για κοκτέιλ, στο Boogaloo ή το Tabula 
Rasa. Για σφηνάκια –και κοπάνημα– στο 
Τζίτζικα, για μπίρα και παλιό καλό ροκ 
στο Doors. Μόλις το ρολόι δείξει 4 το 
ξημέρωμα, ο δρόμος προς την ντίσκο La 
Luna, είναι μακρύς αλλά έχει πολύ κόσμο 
να σε συντροφεύσει.

Πού να μείνεις
Στο δημοφιλές κάμπινγκ του νησιού, αλ-
λά υπάρχουν και αρκετά καταλύματα για 
όλα τα γούστα (2284061221).  Το Beach 
House (2284064000) στο Απάντημα, το 
στολίδι του νησιού. Αν θέλεις κάτι πιο α-
πλό, να προτιμήσεις τη Μανταλένα (2284 
061206). Είναι υπέροχη.

∆ήMος: 2286061300
ΑςτυνοµίΑ: 2286061216
Λιµεναρχειο  
(Σαντορινη): 2286022239
ΠρώτεΣ ΒοηθειεΣ:  
2286061215

∆ήµος: 2282360246
ΑςτυνοµίΑ: 22820 22300
Λιµεναρχειο:  
22820 22250
Κεντρο ΥγειαΣ:  
22823 60001

∆ήµος: 2284061570
ΑςτυνοµίΑ: 2284061202
Λιµεναρχειο: 
2284061485
ιατρειο: 2284061219

Η Φολέγανδρος κατοικούνταν ήδη 
από τα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. Πώς 
έφταναν ως εδώ οι άνθρωποι, πώς να 
ήταν οι μετακινήσεις τους; Αυτά ανή-
κουν στο παρελθόν και στη φαντασία, 
σήμερα το γρήγορο πλοίο «πιάνει» 
Φολέγανδρο από Πειραιά σε περίπου 
4 ώρες και το συμβατικό σε περίπου 10 
ώρες, ανάλογα με το δρομολόγιο. 

Τι να δεις 
Το λιμάνι είναι ο Καραβοστάσης. 
Από εκεί, η πανέμορφη Χώρα απέχει 
περίπου 3 χλμ., από τις πιο ρομαντικές 
χώρες των Κυκλάδων. Το Κάστρο είναι 
το πιο παλιό κομμάτι της Χώρας  – με-
σαιωνικός οικισμός που προστάτευε 
από τις επιδρομές των πειρατών και 
κατοικείται χωρίς διακοπή. Η βόρεια 
πλευρά του είναι χτισμένη στο χείλος 
του γκρεμού, με θέα που κόβει την 
ανάσα. Η Άνω Μεριά, λίγο πάνω από 
τη Χώρα, είναι ο δεύτερος οικισμός του 
νησιού, πιο «αγροτικός» και ήσυχος. Να 
επισκεφθείτε τον ναό της Παναγίας, 
15 μ́ε τα πόδια από τη Χώρα. Υπάρχει 
μαρμάρινη επιγραφή του 1678 που α-
ναφέρεται στην ανακαίνιση του ναού. 

Πού να κολυμπήσεις 
Πολλές και γαλαζοπράσινες παραλίες, 
κάποιες μόνο με καραβάκι, όπως οι πα-
νέμορφες Κάτεργο, Άγιος Νικόλας και 
Λιβαδάκι. Οικογενειακή με ταβέρνες 
είναι η Αγκάλη, όμορφες είναι επίσης η 
Βάρδια και το Λιβάδι. 

Πού να φας και να πιεις 
Το all time classic του νησιού είναι η 
Αστάρτη, στην κεντρική πλατεία. Δυο 
τρία τραπεζάκια έχει έξω όλα κι όλα, 
αλλά όλοι κάθονται στα πεζούλια της 
εκκλησίας. Στις παρυφές του Κάστρου, 
η Λότζια είναι ένα παραδοσιακό καφε-
νείο και μαζί λίγο μπαρ, όπως και το Πα-
τητήρι, από τα παλιά της Φολεγάνδρου 
κι αυτό, περισσότερο για καφέ. Για 
φαγητό, η Μέλισσα στην πλατεία έχει 
παραδοσιακή κουζίνα, το Sic είναι πιο 
«εναλλακτικό», με δικά τους προϊόντα 

και χορτοφα-
γικές προ-
τάσεις, το 
Eva’s Garden 
είναι λίγο πιο 
γκουρμέ. 
Στην Άνω Με-
ριά στη Συνά-

ντηση και στο μπακάλικο-μαγέρικο της 
Κυρίας Ειρήνης – ανοιχτό και χειμώνα.    

Πού να μείνεις 
To νησί έχει ήπια τουριστική ανάπτυ-
ξη, υπάρχουν όμως ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόμενα (www.folegandros.gr. 
Για κάμπινγκ  στο Λιβάδι, κοντά στον 
Καραβοστάση (2286041478). 

∆ήµος 2286041285
Λιµεναρχειο 
2286041530
ΑςτυνοµίΑ 2286041249
ιατρειο 2286041222 

Το Little Islands Festival είναι μια καλοκαιρινή γιορτή 
για ανθρώπους, τόπους, ιδέες, εικόνες. Ένα φεστι-
βάλ που επικεντρώνεται στην ψηφιακή δημιουργία, 
συνδέει την τέχνη με την τεχνολογία και ταξιδεύει 
σε μικρούς, ιδιαίτερους και απομακρυσμένους προ-
ορισμούς.
Μετά την πετυχημένη περσινή διοργάνωση στη Σίκι-
νο, φέτος φιλοξενείται και στην Αµοργό και φιλοδο-
ξεί να εξελιχθεί σε ένα island-hopping festival. 
Με θέμα «Identity - Ταυτότητα», σας περιμένει 20 
µε 21 Ιουλίου στην Αμοργό για ένα ιδιαίτερο διή-

μερο γεμάτο από ψηφιακές διαδρομές, open air 
screenings, συζητήσεις με καλλιτέχνες, performance 
και live vj. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε το καθιερωμέ-
νο πλέον τριήμερο στην αγαπημένη Σίκινο, που θα 
ρίξει την αυλαία του καλοκαιριού 23, 24 & 25 Αυγού-
στου με αξέχαστες δράσεις και προβολές στο ξεχα-
σμένο από τον μαζικό τουρισμό, έναστρο νησί. 

*Το Φεστιβάλ, συνδιοργάνωση της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, του Δήμου Σικίνου, του Δικτύου Πολιτισμού και 
Δημιουργίας Σύρου, έχει χορηγό επικοινωνίας την A.V.

Little Islands Festival

«A Million Ways to Love», Mariam Magsi



Τα ξακουστά λουτρά, 
που απολάμβανε μέχρι 
και ο Όθωνας, είναι 
αναμφίβολα πόλος 
έλξης για τους επι-
σκέπτες, ωστόσο δεν 
είναι μόνο αυτό. Με 
πανέμορφες παραλίες, 
αρκετούς οικισμούς, 
για να διασκορπιστείτε, 
παραδοσιακά προϊόντα 
και χρώμα κυκλαδίτι-
κης εξοχής, σίγουρα 
θα γίνει ένα νησί με το 
οποίο θα ανανεώσετε 
το ραντεβού σας.  
Για αμμουδιές που 
διαθέτουν και ταβέρ-
να επιλέγεις μία από 
τις Φλαμπούρια, με 
άμμο και βότσαλο, Ε-
πισκοπή, με πολλά 
αρμυρίκια, Λεύκες, 
με άμμο και βότσα-
λο, Σχοινάρι, δίπλα στα 
Λουτρά με άμμο, και τη 
νότια Άγιος Δημήτρης, 
με μεγάλη αμμουδιά. 
Οι περισσότερες είναι 
εύκολα προσβάσιμες. 
Πιο ήσυχη η Ζογκά-
κι, που ενώνεται με 
σκαλάκια με τις διπλα-
νές Νάουσα και Κουρί. 
Ξακουστή η Κολώνα με 
τις δύο αμμουδιές, που 
δημιουργεί μια λωρίδα 
άμμου που τη χωρίζει 
στα δύο. Πας και με 
θαλάσσιο ταξί. Μεγάλη 
αμμουδερή η Μεγά-
ληΆμμος Κανάλας, 
απάνεμη με σκιά η Πο-
τάμια στο δρόμο για 
τον Άγ. Σώστη.

Πού να μείνεις 
Σε όλους τους οικι-
σμούς του νησιού, 
στον Μέριχα (λιμάνι), 
στα παραθαλάσ-
σια Λουτρά και Πανα-
γία Κανάλα αλλά και 
στα ηπειρωτικά Χώ-
ρα και Δρυοπίδα, θα 
βρείτε πολλά ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια. 
Τσεκάρετε την επίσημη 
ιστοσελίδα του δήμου 
(www.kythnos.gr). Το K4 
Kythnos (6972858493, 
6942200279, www.
kforkythnos.com), με 
21 ιδιωτικές κατοικίες 
στην Κανάλα, τους Μύ-
λους και τον Κάστελλα. 
Επίσης, το En Lefko (ε-
παρχιακή οδός Μέριχα-
Χώρας, 2281032792, 
6974311136), στη γρα-
φική παραλία Μαρτινά-
κια, δίπλα στο λιμάνι, 
ανακαινισμένο και ό,τι 
πρέπει για εξορμήσεις 

σε όλο το 
νησί, διαθέτει 
δωμάτια που 
μπορούν να 
φιλοξενή-
σουν έως 
και 4 άτομα. 
Επίσης, 
τη Βαθυσθέα 

(Δρυοπίδα, θέση Πρόκα, 
6945858649), με τις έξι 
πετρόκτιστες, παραδο-

σιακές κυκλαδίτικες κα-
τοικίες υψηλής αισθη-
τικής, με υπέροχη θέα 
και άνετες βεράντες με 
σεζ λονγκ μπροστά στο 
Αιγαίο.

Πού να φας
Επιλέγεις τοπικές 
νοστιμιές, τι άλλο; Δο-
κίμασε τις σπεσιαλιτέ 
σίγκλινο, κολόπια, 
σφουγγάτα, σαβόρι. 
Στην Αγία Ειρήνη να επι-
σκεφθείτε οπωσδήπο-
τε την ψαροταβέρνα Ά-
ριας (2281031371,www.
arias.gr), μια οικογενει-
ακή ταβέρνα με πλού-
σια ιστορία και αληθινό 
μεράκι και αγάπη για τη 
θάλασσα: οι άνθρωποί 
της διαλέγουν καθη-
μερινά τα φρεσκότατα 
ψάρια που ψαρεύουν 
ειδικά γι’ αυτούς με τα 
καΐκια τους ντόπιοι ψα-
ράδες.  Θα απολαύσεις 
πιάτα όπως παραδο-
σιακή ψαρόσουπα, 
αστακομακαρονάδα, 
καλαμάρι φρέσκο στη 
θράκα, σουπιά μαγει-
ρεμένη στο μελάνι 
της και άλλα πολλά. 
Στη Χώρα, να επισκε-
φθείς τη φημισμένη 
ψησταριά το Στέκι του 
Ντετζή (2281031204) 
και στη Μεσσα-
ριά (2281031672) το 
εστιατόριο του ομώ-
νυμου ξενοδοχείου, να 
απολαύσεις σπιτικές 
φαγητά με τοπικές 
γεύσεις. Στη Χώρα 
και το Iter del Gusto 
Gelato (2281031206) 
είναι μια gelateria με 
χειροποίητο ιταλικό πα-
γωτό ημέρας και τρα-
γανές αφράτες βάφλες, 
αλλά και speciality 
espresso, frozen 
yogurt, smoothies 
και πολλά άλλα. Στα 
Λουτρά, μπορείς να α-
πολαύσεις κατσαρόλας 
και σχάρας στη λουλου-
διαστή αυλή του Κού-
τσικου (2281031185). 
Στη Δρυοπίδα στο 
μοντέρνο τσιπουρά-
δικο Χάρτινο Καρά-
βι (2281033004), για 
αποστάγματα συνοδεία 
μεσογειακών γεύσεων.

Πού να διασκεδάσεις 
Στον Μέριχα αρκετά 
καφέ μπαρ, με τραπε-
ζάκια πάνω στη θάλασ-
σα, θα σε χαλαρώσουν 
με βραδινό ποτάκι, με 
lounge μουσικές.

Τι να ψωνίσεις
Να πάρεις για το σπίτι 
ή για φίλους μέλι βιο-
λογικό βραβευμένο, 
παστέλια και αμυγδα-
λωτά. Στη Χώρα, στο 
κουκλίστικο Χάρτινο 
Καράβι (2281031633) 
θα βρεις ρούχα και αξε-
σουάρ.

Δήµος: 2281361100
ΑςτυνοµίΑ: 2281031201
Λιµεναρ-
χειο: 2281032290
Πρώτες Βοήθειες:  
2281031202

του Μάρκου Κούμαρη* 
(Locomondo)

πό παιδί για μένα καλοκαίρι σήμαινε θά-
λασσα, ο ήχος της θάλασσας, το κύμα που 
πηγαινοέρχεται στην άμμο, ο ήχος του α-
έρα, τα τζιτζίκια, η μυρωδιά του πεύκου.

Όχι beach bar, όχι πολυκοσμία. Αυτά τα μέρη 
δυστυχώς γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα. Κι 
όμως υπάρχουν, αν ψάξεις.
Ένα τέτοιο μέρος είναι η αγαπημένη μου Κύ-
θνος ή, όπως λένε οι ντόπιοι, τα Θερμιά. Εκα-
τοντάδες κρυμμένες παραλίες, πεντακάθαρα 
νερά, πολύ καλό φαγητό, απλοί και ωραίοι άν-
θρωποι, βιολί και λαούτο σε κάθε ευκαιρία και 
ίσως οι καλύτεροι και πιο ανθεκτικοί χορευτές 
των Κυκλάδων. 
Είχα την τύχη να ζήσω ένα από τα αυτοσχέδια 
γλέντια και να γνωρίσω λίγο τις παραδόσεις και 
τον τρόπο ζωής τους. 

Βρέθηκα πρώτη φορά στην Κύθνο τυχαία πριν 
πολλά χρόνια όπου, πηγαίνοντας σε κάποιο άλ-
λο νησί, χάλασε το Καταμαράν εν πλω και έπια-
σε στην Κύθνο μέχρι να φέρουν άλλο πλοίο.
Εκεί ήρθε και με βρήκε ένας φίλος μου από τον 

στρατό και καθίσαμε στην προβλήτα με κιθάρες 
μέχρι αργά. Ήταν ο γιος του ξακουστού Γιώργου 
Μπέλλη, του θρυλικού βιολιστή του νησιού, λα-
ουτιέρης ο ίδιος. Μετά από χρόνια ξαναβρεθή-
καμε.

Σήμερα ως πατέρας πλέον προτιμώ να πηγαίνω 
στα ήρεμα Λουτρά στο βόρειο μέρος του νησιού 
που είναι ό,τι πρέπει για παιδιά και η αγαπημένη 
μου παραλία είναι τα Ποτάμια, 5 λεπτά από εκεί. 
Πιο πάνω στην ταβέρνα του Κούτσικου μπορεί 
να φάει κανείς κατσικάκι (δικό του), ρεβίθια, 
αμπελοφάσουλα και χωριάτικη με ξινομυζήθρα. 
Αγαπητός προορισμός επίσης και ο Άγιος Στέ-
φανος, όπου βρίσκεται η καταπληκτική ταβέρνα 
του Καντρή. Ο Αντώνης πέραν από νοστιμότατο 
κατσικάκι και χοιρινό θα σας φέρει σφουγκάτο 
(θερμιώτικη τυροκροκέτα), κεφτέδες και από 
ψάρι ό,τι έχει πιάσει ο ίδιος το βράδυ.
Σταματάω να γράφω γιατί μου άνοιξε η όρεξη.
Ζήτω η Κύθνος.

* Ο Μ.Κ. είναι μουσικός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, frontman των 
Locomondo.
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ρώτη φορά στη ζωή µου πήγα στη ∆ονούσα για τον 
γάµο µου, το καλοκαίρι του 2012, όταν αποφασίσαµε 
µε τον Παναγιώτη Πιλαφά σε µία πολύ «ώριµη» φάση 
να παντρευτούµε µέσα στους δύο πρώτους µήνες της 
σχέσης µας. Συµφωνήσαµε να το κάνουµε στη ∆ονού-

σα, να κάνουµε ένα πάρτι για λίγους. Οι λίγοι έγιναν πολλοί. 
Περίπου 250 άτοµα αποβιβάστηκαν στη ∆ονούσα. Παντρευ-
τήκαµε σε ένα µικρό ξωκλήσι µε έναν γλυκύτατο παπά, ήταν 
φανταστικά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την τελετή, το πάρτι 
µέχρι τις 9 το πρωί.
Βρέθηκα εκεί χωρίς να γνωρίζω τι θα αντικρίσω. Θυµάµαι 
όταν έφτασα και βγήκα από το καράβι να κοιτάζω και να την 
ερωτεύοµαι µε την πρώτη µατιά. Τώρα έχουν αλλάξει και τα 
δροµολόγια, φτάνεις µεσηµέρι, τότε όµως έφτανες το βράδυ. 
Ήταν φανταστικό γιατί έφτανες και πήγαινες απευθείας στον 
Σκαντζόχοιρο, το µπαρ που σε περιµένει στο λιµάνι. Επίσης 
αν είσαι ήδη εκεί, αυτό είναι το µέρος από όπου προϋπαντείς 
τους φίλους σου που φτάνουν στο νησί πίνοντας το ποτό σου. 
Εκεί κάναµε και το πάρτι του γάµου, είχαν διακοσµήσει τα 
παιδιά που έχουν το µαγαζί τον χώρο, ήταν πολύ όµορφα και 
ροµαντικά. 
Η ∆ονούσα µού αρέσει γιατί είναι ένα µικρό, χαριτωµένο νη-
σί, πολύ γλυκό, ερωτεύσιµο και γοητευτικό. Έχει µια αυθε-
ντικότητα που δεν έχει αλλοιωθεί µε τα χρόνια, το µόνο που 
έχει συµβεί είναι ότι έχει αποκτήσει περισσότερους φαν. 
Από τις αγαπηµένες µου παραλίες είναι και ο Κέδρος, όπου 

κάθε χρόνο συµβαίνει το Yupiyaya Festival που συνδιορ-
γανώνει το six d.o.g.s µε τον κουµπάρο µας Φώτη Πολίτη, 
µια φανταστική παραλία µε ένα εκπληκτικό beach bar που 
µας φροντίζουν µε πολλή αγάπη και σερβίρουν φανταστικές 
χειροποίητες πίτες και µεζεδάκια. Η Αυλή επίσης, που την 
έχουν τα αδέρφια ∆ούµουρα, έχει συγκλονιστικό φαγητό και 
φοβερή θέα. Επίσης ο Σταυρός είναι φοβερή παραλία, εκεί 
αράζουµε συνήθως και η ταβέρνα της Καλοταρίτισσας που 
βρίσκεται εκεί έχει εξαιρετικό φαγητό, όπως φυσικά και Η 
κόρη του Μιχάλη. Στον Σταυρό επίσης είναι και το beach bar 
Corona Borealis φανταστικό, όπου ο Μάξιµος ως παιδί έκανε 
εκεί τις πρώτες του παραγγελίες, ζητούσε µόνος του το παγω-
τό του και άλλα τέτοια που κάνουν τα µικρά παιδιά. Είναι και 
αυτό φυσικά ένας λόγος που αγαπώ τη ∆ονούσα καθώς πέρα 
από το ότι η µέρα του γάµου µου την έβαλε σε µία ξεχωριστή 
θέση στην καρδιά µου, είναι και η καλοκαιρινή πατρίδα του 
Μάξιµου, όπως και η Σητεία βέβαια από όπου κατάγοµαι εγώ 
την οποία επίσης επισκεπτόµαστε. Στη ∆ονούσα έχει περάσει 
όλα του τα καλοκαίρια, εκτός από τον πρώτο χρόνο που ήταν 
πολύ µωρό, και καθώς το νησί είναι µαζεµένο και δεν φοβά-
σαι, απολαµβάνει µία απίστευτη ελευθερία. Επίσης, ξεχωρι-
στή στιγµή στο νησί είναι τα πανηγύρια του 15Αύγουστου ό-
που γίνονται συγκλονιστικά γλέντια και όλο το νησί χορεύει. 

*Η Κ.Π. είναι ηθοποιός. Αυτή την περίοδο προετοιµάζεται για την παράσταση «Ωνάσης - Τα 
θέλω όλα» σε σκηνοθεσία Σταµάτη Φασουλή που ανεβαίνει τον ερχόµενο Οκτώβριο στο 
θέατρο Παλλάς. Θα υποδυθεί τη Μαρία Κάλλας. 

Είναι η πιο άγρια Μικρή Κυκλάδα 
και αυτός είναι ένας τίτλος που 
της ταιριάζει γάντι. Κάτι ακόµα 
σηµαντικό για τη ∆ονούσα είναι 
ότι σήκωσε πρώτη το λάβαρο 
στον αγώνα κατά του πλαστι-
κού και σε αυτό το σηµείο µπο-
ρούµε να τη χειροκροτήσουµε 
δυνατά. 

Πού να κολυµπήσεις
Στη ∆ονούσα, όπως σε όλα τα 
νησιά των Μικρών Κυκλάδων, 
µπορείς να κολυµπήσεις πα-
ντού. Ακόµα και στο λιµάνι. Η 
συγκεκριµένη παραλία λέγεται 
Σταυρός και είναι τόσο µπλε 
που απλά δεν θα το πιστεύεις. 
Στα υπόλοιπα έχουµε την παρα-
λία του Κέδρου, που αγαπούν 
οι κάµπερς και που όταν την 
κοιτάς από ψηλά νοµίζεις ότι 
είναι ένα ψέµα αυτό που αντι-
κρίζουν τα µάτια σου. Αν θέλεις 
περισσότερη ακόµα ησυχία 
τότε συνέχισε τον δρόµο σου 
ή πάρε το καραβάκι και φτάσε 
µέχρι το Λιβάδι. 

Πού να φας
Η Κόρη του Μιχάλη είναι σί-
γουρα ένα από τα µέρη που θα 
σταµατήσεις για να δοκιµάσεις 
τον κόκορά του ή την ιδιαίτερη 
πεντανόστιµη µελιτζανοσα-
λάτα του. Στο Λιβάδι υπάρχει 
και το Τζιτζί που αξίζει να του 
δώσεις µία ευκαιρία µε την 
πιρουνιά σου. Αν θέλεις κάτι σε 
ψάρι τότε η Αυλή είναι εκεί και 
σε περιµένει. Παρεµπιπτόντως, 
εκεί πρέπει να δοκιµάσεις και 
τις σαλάτες του καταλόγου που 
είναι όλες µία και µία. Στο λιµάνι 
υπάρχει και το καφενείο Στο Κύ-
µα, το οποίο κρατά την παράδο-
ση στο νησί παραµένοντας όλο 
τον χρόνο ανοιχτό (τον χειµώνα 
λειτουργεί και ως το παντοπω-
λείο του νησιού).

Πού να πιεις
Το νησί έχει τρία µπαράκια. Το 
Beach Bar του Κέδρου, τον 
Σκατζόχοιρο και το Corona - 
Borealis στον Σταυρό. Μπορεί 
να µην υπάρχει ποικιλία, όµως 
είναι κάτι παραπάνω από σί-
γουρο ότι θα περάσεις καλά τα 
βράδια σου. 

Πού να µείνεις
Το νησί ενδείκνυται για ελεύθε-
ρο κάµπινγκ, µιας και οι πιστοί 
του κάθε χρόνο φροντίζουν να 
γεµίζουν την παραλία του Κέ-
δρου και του Λιβαδιού. Παρόλα 
αυτά, αν είσαι λίγο πιο παραδο-
σιακός στο θέµα κρεβάτι, τότε 
το Πάνω ∆έµα (2285051632) 
είναι µία τίµια επιλογή. 

Æè÷ Κατερίνας Παπουτσάκη* 

¢¸»ÃÆ¹º¸ ºÃ¹ÁÃÆ¸Æ°: 
2285051600
¹°ÆÄ¶¹Ã: 2285051506
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2285022300

86 A.V. SUMMER GUIDE 2019



SUMMER GUIDE 2019 A.V. 87 

Από τη μία τα βουνά 
και από την άλλη τα 
κρυστάλλινα νερά. Γρα-
φικοί ορμίσκοι, ερημικές 
παραλίες και ωραίοι 
άνθρωποι. Φιλοξενία 
αυθεντική, ντόπια ρακό-
μελα και μαγευτικά ηλιο-
βασιλέματα, αυτό είναι 
η Αμοργός, ένα σκηνικό 
αντιθέσεων που φυλα-
κίζουν για πάντα τον επι-
σκέπτη. Θα επιστρέψεις 
πάλι και πάλι. 

Τι να δεις
Το μοναστήρι της Πα-
ναγιάς της Χοζοβιώ-
τισσας που  προκαλεί 
δέος, κατάλευκο και 
σφηνωμένο μέσα στους 
βράχους. Περίπατο στα 
γραφικά Θολάρια και 
την ειδυλλιακά γοητευτι-
κή Λαγκάδα, ψάχνοντας 
για το μονοπάτι της Με-
γάλης Βλυχάδας.

Πού να κολυμπήσεις
Στην επιβλητική Αγία 
Άννα, φόντο της ταινίας 
«Απέραντο Γαλάζιο». Στα 
νερά της κατάλευκης 
μύτης του Αγίου Παύ-
λου. Πάρε το καΐκι για Α-
γίους Σαράντα, Φοινι-
κιές και Τυροκόμο, ενώ 
από την άλλη πλευρά, 
δίπλα από το Ξυλοκε-
ρατίδι, έχει περίπατο 
στον Άγιο Παντελεήμο-
να και το Μαλτέζι. Στα 
νερά της Αιγιάλης για 
βραδινό μπάνιο, δίπλα 
στα μπαράκια. Οι γυμνι-
στές έχουν διαλέξει 
το Καμπί, με θέα το Βι-
όκαστρο. Στην παραλία 
του Μούρου, που οι δύο 
υποθαλάσσιες σπηλιές 
την κάνουν διπλά όμορ-
φη. Στα Χάλαρα με τους 
επίπεδους βράχους θα 
δεις τον «Πετρωμένο 
Πειρατή», ένα βράχο 
καταμεσής της θάλασ-
σας. Στη Μικρή και Με-
γάλη Βλυχάδα, καθώς 
την κοντινή Λευρωσό. 
Στην Καλοταρίτισσα για 
water sports και beach 
bar και για να περάσεις 
απέναντι με τις λάντζες 
στο νησάκι Γραμβούσα.

Πού να μείνεις
Στις λευκογάλαζες κα-

λύβες, το 
κάμπινγκ ή 
τα δωμάτια 
του Κα-
στάνη στα 
Κατάπολα 
(2285071277-

74134). Κά-
μπινγκ θα βρεις και στην 
Αιγιάλη (2285073500). 
Πολυτέλεια 
στο Aegialis Hotel 
& Spa (2285073393), 
μεγάλο συγκρότημα 
με καταπληκτική θέα, 
πολυτελείς εγκατα-
στάσεις μπροστά και 
πολλές δραστηριότη-
τες, όπως yoga κ.λπ. 

Δήμος: 2285360200
ΑςτυνομίΑ: 2285071210
Λιµεναρχειο: 2285071259
Πρώτες Βοήθειες:  
2285071207

τάνοντας στα Κατάπολα, η μπουκαπόρ-
τα του πλοίου σε αδειάζει απαλά σχε-
δόν κατευθείαν στην άλλη πλευρά του 

δρόμου, στην ευθεία των χαμηλών μα-
γαζιών με τα είδη καθημερινής ανάγκης, τα 

ξύλινα μαχαίρια, τα γυαλικά και τα αγκίστρια, 
το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, πράγμα 
που σου δίνει ένα αίσθημα οικειότητας ταυτι-
σμένο με πολύ μικρότερα νησιά. Πηγαίνοντας 
αριστερά συναντάς το παρκάκι με το Ηρώο των 
πεσόντων για την πατρίδα στα 1912-1922: 30 
ονόματα, ανάμεσά τους πρόγονοι σημερινών 
ποιητών: Φωστιέρης 2, Βλαβιανός 2. Ο δρόμος 
για την Αιγιάλη, το άλλο λιμάνι, διασχίζει κατά 
μήκος τη μια πλευρά της Αμοργού ολόκληρη, 
ανεβαίνει ψηλά και πριν αρχίσει να κατεβαίνει 
συναντάει τη Χώρα, προστατευμένη. Ο προο-
ρισμός μας, την πρώτη φορά που πήγα στο νησί, 
τέσσερα χρόνια πριν χάρη στην πρωτοβουλία 
αγαπημένων φίλων, ήταν ο Άγιος Παύλος, ένας 
μικρός κόλπος λίγο πριν τον μεγάλο της Αιγιά-
λης, απέναντι από τη νησίδα Νικουριά, που ορ-
θώνεται σαν πυραμίδα, ασπίδα προστασίας από 
τους ανέμους και απέναντι όχθη για ατελείωτες 
κολυμβητικές διαδρομές σε θάλασσα σπαρμένη 
με ματάκια της Παναγίας και ομάδες μαθητευό-
μενων καταδυτών. Για την άλλη πλευρά (έφτα-
σα ως την Αρκεσίνη, με τα αμπέλια πάνω στη 
θάλασσα και το καλό σπιτικό φαγητό) παίρνου-

με τον δρόμο πάνω από τη 
Χώρα, μετά το πλάτωμα 
που είναι τα ανεμοδαρμέ-
να ύψη στην κυριολεξία. 
Γλιστράμε καταρχάς προς 
τη Χοζοβιώτισσα, που 
κρέμεται αγκιστρωμένη 
στον βράχο πάνω από τη 
βαθιά, αλλά περιέργως 
πολύ ζεστή θάλασσα της 
Αγίας Άννας. Στην πορεία 
οι θέσεις στα αυτοκίνητα 
γεμίζουν: μια κυρία από 
τη Γεωργία που δουλεύει 
σε ταβέρνα και πηγαίνει 
να προσκυνήσει, μια πα-
ρέα πρωτοετών φοιτητών 
του Πολυτεχνείου. Φεύ-

γοντας από το μοναστήρι, ο καλόγερος ρωτάει 
καλοσυνάτα τα παιδιά για τη ζωή στην Αθήνα, 
για το σχολείο, εμείς του ανοίγουμε κουβέντα 
για τη δική τους ζωή τον χειμώνα κι εγώ του λέω 
πως τον είδα νωρίς το πρωί έξω από το καφενείο 
στην Αιγιάλη να διαφωνεί φιλικά για θεολογικά 
ζητήματα με τον ηλεκτρολόγο. Στα Θολάρια, το 
πάνω χωριό, οι ταβέρνες απλώνουν τα τραπέζια 
στις πεζούλες με τα μεγάλα γεωμετρικά σχέδια 
από άσπρο ασβέστη (εδώ τα είδε μάλλον η ε-
μπνευσμένη Ιταλίδα σχεδιάστρια Πάολα Ναβό-
νε, σκέφτομαι) και τα παιδιά μετά το φαγητό συ-
ναντιούνται στο γήπεδο για μπάλα. Στη Χώρα 
με τα ζωόμορφα υπέρθυρα στις αυλόπορτες που 
μου θυμίζουν τον κόσμο του Νίκου Στεφάνου 
μάς λένε να πιούμε καφέ το πρωί στον Πάρβα, 
κι εμείς ψάχνουμε το ωράριο του 
μικρού αρχαιολογικού μουσεί-
ου, τρώμε πίτσα στα σκαλάκια 
και αγοράζουμε ωραία ασημέ-
νια κρεμαστά. Στην κορυφή του 
λόφου πάνω από τα Κατάπολα, 
τα σημάδια της αρχαίας Μινώας 
είναι επιβλητικά, με αποκορύφωμα το κομμένο 
στη μέση σώμα του μεγαλύτερου από το φυσικό 
αγάλματος που στέκεται όρθιο στο κέντρο του, 
πανταχόθεν ελεύθερου, χώρου. Φεύγοντας από 
την Αμοργό, υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως 
θα προσπαθήσω να επιστρέψω, ξανά και ξανά. 
Αυτό και κάνω.

Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά και τα 
κουπιά στον άνεμο κρεμασμένα. -Νίκος Γκάτσος, 
Αμοργός, 1943

*Η Α.Π. είναι εκδότρια.

της Άννας 
Πατάκη*
Η Αμοργός 

είναι το νησί 

των ποιητών
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Το νησί µε τα χίλια πρόσω-
πα και την απέραντη γοη-
τεία. Από τα οµορφότερα 
του Αιγαίου, µπορεί να ικα-
νοποιήσει κάθε επιθυµία 
του διψασµένου επισκέ-
πτη, είτε ζητάει χαλάρωση 
είτε περιπέτεια και αξέχα-
στες καλοκαιρινές βρα-
διές. Παραµυθένιες παρα-
λίες, φιλόξενοι κάτοικοι, 
παραδοσιακά κυκλαδίτικα 
τοπία, πλούσια ιστορία. 

Τι να δεις
Εδώ λένε πως βρίσκεται 
ο τάφος του Οµήρου (στο 
Πλακωτό, στα βόρεια του 
νησιού) και σίγουρα αξίζει 
µία εξερεύνηση. Στη συ-
νέχεια µπορείς να χαθείς 
στα στενάκια της Χώρας 
βγάζοντας φωτογραφίες, 
µέχρι να ανέβεις ψηλά, 
πιο ψηλά δεν γίνεται, και 
να απολαύσεις τη µαγευ-
τική θέα από την 
Γκρεµνιώτισσα. Και στη 
συνέχεια να βρεις το ανοι-
χτό θέατρο 1.100 θέσεων 
«Οδυσσέας Ελύτης» µε τα 
µαρµάρινα καθίσµατα, από 
όπου µπορείς να αγναντέ-
ψεις ολόκληρο το Αιγαίο 
µε µια µατιά. Μην ξεχάσεις 
να ποζάρεις µπροστά 
στους 12 ανεµόµυλους 
για την απόλυτα ινστα-
γκραµική, καλοκαιρινή 
φωτογραφία. Και να κάνεις 
µία παύση, χαζεύοντας το 
ηλιοβασίλεµα, για να εκτι-
µήσεις πως η ζωή µερικές 
φορές είναι πολύ ωραία. 

Πού να κολυµπήσεις
Επιλογές πολλές και όλες 
αξιόλογες. Ξεκινάµε µε 
τον Γιαλό, οργανωµένη 
παραλία κοντά στο λιµάνι, 
µε βελούδινη αµµουδιά, 
αρµυρίκια και πολύ κόσµο. 
Για κάτι πιο in στο Μυλοπό-
τα, για βουτιές µε κοκτέιλ 
και χορούς µε τα τελευταία 
hits του καλοκαιριού. Στην 
Κουµπάρα, πεντακάθαρη 
παραλία (κοντά στο λιµάνι 
κι αυτή), θα αποχωριστείς 
το µαγιό σου.  Το κοσµο-
πολίτικο Μαγγανάρι 
προσφέρεται για βουτιές 
σε κρυστάλλινα νερά και 
δίπλα σε ιδιωτικά σκάφη, 
ενώ η πιο ροµαντική ατµό-
σφαιρα βρίσκεται στην 
Αγία Θεοδότη στον Επάνω 
Κάµπο. Το ηλιοβασίλεµα 
µε θέα το νησί Ηρακλειά 
είναι το κάτι άλλο.  Ήσυχα 
κι ωραία είναι επίσης στον 
Κάλαµο, στον Παπά, στο 
Καµπάκι στις Πλάκες, στο 
Nεράκι, στον Πλακωτό, 
στο Σαπουνόχωµα, στο 
Πεταλίδι, στα ∆ιαµούδια, 
στο Kλήµα, στον Bαλµά, 
στο Kολιτσάνι, στο Πικρί 
Νερό και στην Tζαµαρία. 
Για τους πιο άγριους τύ-
πους, το κατάλληλο σκη-
νικό παίζει στον κόλπο της 
Ψάθης, που προσφέρεται 
και για σερφ. 

Πού να µείνεις
Αν αναζητάς γαλήνη 
και πολυτέλεια, το 
Agalia Luxury Suites 
(www.agaliahotel.com, 
2286091019) είναι ο προο-
ρισµός σου. Κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική, θέα στο 
λιµάνι και τη Χώρα, 16 
πολυτελείς σουίτες, οι 3 
διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, 
καµπάνες-κρεβάτια δίπλα 
στη µεγάλη πισίνα των 180 
τ.µ., άψογη φιλοξενία και 
εξυπηρέτηση.  
Πολυτέλεια και ιδιωτικότη-
τα προσφέρει και το Calilo 
Beach Heaven (www.
calilo.gr, 6970114922), ένας 
φανταστικός χώρος στην 
καρδιά µιας ιδιωτικής έ-
κτασης 1.000 στρεµµάτων, 
µε καταπληκτική παραλία 
ακριβώς µπροστά. Για να 
ξυπνάς και να κάνεις κα-
τευθείαν µπλουµ στην θά-
λασσα! ∆ιαθέτει 30 πολυ-
τελείς σουίτες όλες µε ιδι-
ωτική πισίνα και τζακούζι, 
ενώ προσφέρει εντός σπα 
και γυµναστήριο. Ιδιαίτερη 
πρόταση διαµονής απο-
τελεί το Κritikakis Hotel 
(kritikakis.gr, 2286091100), 
ένα µικρό ιδιωτικό κυκλα-
δίτικο χωριό, χτισµένο 
στις παρυφές του λόφου 
της Χώρας, πέντε λεπτά 
από το λιµάνι, µε φαντα-
στική θέα στον κόλπο του 
Γιαλού. Στη Χώρα θα βρεις 
δεκάδες ενοικιαζόµενα 
δωµάτια ανάµεσα στα 
στενά γραφικά δροµάκια, 
για τα οποία µπορείς να 
δεις και στην ιστοσελίδα 
του δήµου (www.ios.gr). Αν 
πάλι είσαι του κάµπινγκ, 
στο Μυλοπότα θα βρεις 
όχι ένα, αλλά δύο. Μπαίνο-
ντας στο χωριό θα δεις το 
Purple Pig Stars Camping 
(2286091302), ενώ, στην 
άλλη άκρη, βρίσκεται το 
ξακουστό κι αγαπηµένο 
Far Out (2286091468).

Πού να φας
Από τα πιο δηµοφιλή 
lounge bars είναι το 
Pathos Lounge Bar Αnd 
Restaurant (www.pathos.
lounge.com, 6981000122). 
Θέα που αξίζει πολλά και 
µαγικό ηλιοβασίλεµα. Στην 
τεράστια πισίνα για  κοκτέ-
ιλ, στο διπλανό εστιατόριο 
για πιάτα µοντέρνας µε-
σογειακής κουζίνας. Θα 
ανακαλύψεις, ακόµη, ένα 
γιαπωνέζικο εστιατόριο µε 
σούσι. Πολλοί προγραµ-
µατίζουν εδώ τον καλο-
καιρινό γάµο τους. Στην 
παραλία της Κουµπάρας, 
το εστιατόριο Κουµπάρα  
(286091699, www.koubara-
ios.com)  για αυθεντικά 
κυκλαδίτικα πιάτα. Ψάρια 
που φέρνουν καθηµερι-
νά οι ντόπιοι ψαράδες, 
κορυφαίες και οι αστα-
κο-γαριδοµακαρονάδες, 
λίστα µε εξαιρετικά εµφι-

αλωµένα κρασιά, ούζα, 
τσίπουρα. Στην Κουµπάρα 
η µέρα αρχίζει νωρίς, στις 
ξαπλώστρες µπροστά στη 
θάλασσα και καταλήγει σε 
κοκτέιλ κάτω από τον ένα-
στρο ουρανό.

Πού να διασκεδάσεις
Χαµός! Η Ίος φηµίζεται πα-
γκοσµίως για τη νυχτερινή 
της ζωή και αναλόγως την 
περίοδο που θα ταξιδέ-
ψεις, µπορεί να δεις το 
δροµάκι της Χώρας που 
καταλήγει στην πλατεία να 
είναι κάτι παραπάνω από 
γεµάτο. ∆ιάσηµα µπαράκια 
για τα ξενύχτια και τα πάρτι 
τους είναι το Slammer και 
το κλασικό πια Disco 69.  
Στο Steps Bar (6970114922), 
στη Χώρα, τελείως ιδιαί-
τερο µπαρ, θα ξαπλώσεις 
στα χειροποίητα χαλιά και 
τα χρωµατιστά µαξιλάρια, 
σαν να είσαι σε κινηµατο-
γραφικό σκηνικό, µε πρω-
ταγωνιστή εσένα. Χαλαρή, 
καλοκαιρινή ατµόσφαιρα 
και συχνά events, κοκτέιλ, 
κρασί από την Σαντορίνη. 
Υπέροχη θέα. Στο Ίος Club 
Sunset Bar (2286028024) 
για το οµορφότερο ηλιο-
βασίλεµα της ζωής σου! 
Από τις 7 το απόγευµα, µε 
κλασική µουσική, aperitivo 
µε ελληνικά αποστάγµα-
τα,  lounge µουσικές, 
κοκτέιλ και µεσογειακή 
κουζίνα µε προϊόντα 
αποκλειστικά από Ίο και 
τις Κυκλάδες. Το Free 
Beach Bar & Restaurant 
(www.freebeachbar.gr, 
2286028357) είναι ένας 
παράδεισος. Μπροστά 
στην καταπληκτική πα-
ραλία του Μυλοπότα µε 
µεγάλες και άνετες ξα-
πλώστρες, στη θάλασσα 
ή στην πισίνα, µε δροσερά 
κοκτέιλ, καλά κρασιά και 
φαγητό.  Και water sports. 
To Erego (www.erego.gr, 
6975403000), στην ξακου-
στή παραλία της Κουµπά-
ρας, ξεχωρίζει για την 
αρχιτεκτονική του και τις 
επιλογές που δίνει. Κάτσε 
στην πισίνα των 200 τ.µ. 
ή στην παραλία ακριβώς 
µπροστά. Και εξαιρετικά 
πιάτα µεσογειακής κου-
ζίνας.

Πού να ψωνίσεις
Υπάρχουν γουστόζικα 
µαγαζάκια στο νησί, αλλά 
εµείς θα σου προτείνουµε 
το Votsalo, το οποίο 
θα βρεις και στο λιµάνι 
(2286091191) και στη Χώρα 
(2286091649). Πρόκειται 
για δύο ιδιαίτερα boutique 
concept stores, όπου µπο-
ρείς να χαζέψεις υπέροχα 
ρούχα, παπούτσια και 
αξεσουάρ σπουδαίων Ελ-
λήνων σχεδιαστών, αλλά 
και κάποιες πολύ ψαγµέ-
νες επιλογές από διεθνή 
brands. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης εξαιρετικό 
εστιατόριο, το Ambrosia Gallery Restaurant. 
Κι ακόµη στο Filoxenia Hotel (2285073453), 
στην πιο ήσυχη πλευρά της. Στα τύπου 
αγρόκτηµα Studios Elia (2285073085, 
αλλά και στο αγροτουριστικό κατάλυ-
µα Pagali (2285073310). Στο Thomas Luxury 
Apartments (6937213175), µε τα πολυτελή 
διαµερίσµατα στα Κατάπολα. Στην Αρκε-
σίνη, στα ενοικιαζόµενα δωµάτια Μαρου-
σώ (2285072331).

Πού να φας 
Στα Κατάπολα, ακριβώς απέναντι από εκεί 
που πιάνει το πλοίο, στο ιστορικό Μουράγιο 
(2285071011) για φοβερή κακαβιά και ψάρια 
από τους ψαράδες του νησιού. Στο Αλµυρίκι 
(6987353408) για φάβα αµοργιανή, ντόπια τυ-
ριά, αστακοµακαρονάδα, φρέσκα ψάρια. Στα 
Κατάπολα και ο Καπετάν ∆ήµος (2285071020) 
µε ιστορία που γυρνά πίσω 35 χρόνια: ήταν το 
πρώτο µπαράκι του νησιού και τα τελευταία 
12 χρόνια λειτουργεί ως εστιατόριο. Το Μέλι 
και Κανέλα (2285071485)στα Κατάπολα, 
είναι το ζαχαροπλαστείο που πρώτο έφτιαξε 
λουκούµι µε ψηµένη ρακή.  Στη Χώρα στον 
µυθικό Πάρβα –η ζωή του έχει γυριστεί 
ντοκιµαντέρ µε τίτλο «Πάρβας, Άγονη Γραµ-
µή»–, που τώρα πια δεν ζει, αλλά το έχουν 
αναλάβει ο Χρήστος και η Νίκη. Ωραία πρωινά 
µε ντόπιες πίτες, µαγειρευτά, αχτύπητοι 
κεφτέδες.  Στο Περγαλίδι (2285073193) στη 
Λαγκάδα, που είναι από νωρίς για πρωινό µε 
χειροποίητες πίτες και πάει ως αργά για ποτό 
ή cocktail. Στην ταβέρνα του Νίκου Βασσά-
λου (2285073310) µε πολλά µαγειρευτά και υ-
λικά από το µποστάνι τους, ωραία τυριά, καλό 
κρασί. Μεζεδάκια στο Φεγγερό (2285073207), 
αλλά και στο Αλόζι (2285073386) για παρα-
δοσιακό πρωινό και καφεδάκι. Στη Χώρα 
στάση στο Λιοτρίβι (2285071700) για τοπικές 
σπεσιαλιτέ, στο Τρανζιστοράκι (6988820049) 
για µεζέ και µετά για ποτάκι στο Bayoko  
(2285074005). Οι 12 Ακροπόλεις (2285073422) 
στην Αιγιάλη µε το εναλλακτικό τους τρί-
πτυχο εστιατόριο-ξενώνας-jazzy χώρος 
τέχνης. Εναλλακτικά παίζει και το Falafel µε 
multi ethnic fusion κουζίνα (2285073553) από 
νωρίς µε πρωινά από όλα τον κόσµο. Πιο 
παραδοσιακό το Κοράλλι (2285073217) για 
φρέσκο ψάρι. Στην Αιγιάλη ο πολυχώρος 
Αµόργιαλος (2285073017) από το 1996 
σερβίρει «τοστάδα» και καροτοσαλάτα µε 
κρίταµο και πούλια µελιτζάνας µε κρυφή 
συνταγή. Στην all day Λιµάνι της Κυρά Κατί-
νας (2285073269). Στα Αστέρια (2285073241) 
και πρωινό και για µαγειρευτό. Στο Νησί 
café bar restaurant (2285073105) στην 
παραλία της Αιγιάλης. Στα πολύ γραφικά 
Θολάρια, στην ταβέρνα-θρύλος Πανόρα-
µα (2285073349), για παραδοσιακό κτσικάκι 
πατατάτο και πολλά άλλα. Στον δρόµο Κατά-
πολα - Θολάρια, στον Ασκά (2285073333), µε 
ντόπια πιάτα και πολύ συχνά γλέντια.

Πού να διασκεδάσεις
Στο µικρό πολύ όµορφο Γιασεµί (2285074017) 
για καφέ, πρωινό ή ψηµένη ρακί. Σούπερ 
κοκτέιλ στην Botilia  (6976610005) και στο 
wine bar Τζιτζίκι (2285072080). Επίσης, 
στο Τρίπορτο (2285073085) για ποτό στην 
όµορφη ταράτσα του. Στην Αιγιάλη στη ντί-
σκο Que (2285073212) θα ξεµείνεις για ύπνο 
στην αυλή, κατάφατσα στην παραλία της Αι-
γιάλης. Στον Ποταµό, λίγο πάνω από την Αιγι-
άλη, θα κάτσεις στο Βεντέµα (6987244397) µε 
συχνά live.  Το πιο γνωστό µπαρ του νησιού 
είναι στα Κατάπολα, στο Ξυλοκερατίδι, και εί-
ναι το Moon Bar (2285071598) της Κατερίνας. 
Απίστευτη η ιδιοκτήτρια, και φαγητό µε ντό-
πια προϊόντα, καλές ρακές, καταπληκτικές 
µουσικές. Από το πρωί µέχρι πολύ αργά το 
βράδυ, µπροστά στη θάλασσα.
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Æè÷ Κωνσταντίνας 
Πολυχρονοπούλου*

Ίος ή αλλιώς «Νιος», όπως την 
αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι το 
κυκλαδονήσι µε τα δύο, για µέ-
να, πρόσωπα. Είναι ένα µικρό 
αλλά χαρισµατικό γεµάτο αντι-

φάσεις νησί. Ενώ η Ίος είναι ιδιαίτερα 
δηµοφιλής για τα µέχρι πρωίας πάρτι 
της, εµείς επισκεφτήκαµε την Ίο για 
να απολαύσουµε την απερίγραπτη 
«άγρια» ακόµα φυσική οµορφιά της. 
Μείναµε στην  Ίο για 5 µέρες και κάθε 
µέρα είχε το δικό της νόηµα, τη δική 
της εξερεύνηση. 
Λατρεύω το περπάτηµα και η Ίος µού 
χάρισε µαγευτικές πεζοπορίες. Υπάρ-
χουν 5 διαφορετικές πεζοπορικές δι-
αδροµές απερίγραπτα µαγικές. Κάθε 
διαδροµή είχε και από µια έκπληξη. 
Περπατάγαµε ανάµεσα στα θυµάρια, 
στους αµάραντους, απολαµβάναµε υ-
πέροχα κατακόκκινα ηλιοβασιλέµατα, 
και βουτάγαµε στα εξωτικά νερά της. 
Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρα-
λίες που συναντήσαµε ήταν η παρα-
λία Μαγγανάρι. Νόµιζες πως ήσουν 
στον παράδεισο, χρυσαφένια άµµος, 
γαλαζοπράσινα νερά... κολυµπάγαµε 
σα µικρά παιδιά από τη χαρά της τόσης 
οµορφιάς. Η περιοχή Περιβόλια ήταν 
ακόµα µια απρόσµενη όαση στα µάτια 
µας, όταν αντικρίσαµε την καταπράσι-
νη βλάστησή της, κάτι που στην υπό-
λοιπη Ίο δεν βλέπεις. 
Αλλά εγώ από την Ίο δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τους ανθρώπους της. ∆εν θα ξε-
χάσω ποτέ την κυρία Ελένη, µια γλυ-
κύτατη κυρία που µας φιλοξένησε στο 
σπίτι της για κάποιες ώρες. Καθίσαµε 
στον κήπο του κατάλευκου κυκλαδί-
τικου σπιτιού της κι αµέσως αισθαν-
θήκαµε τόσο οικεία, σαν να ήµασταν 
στον κήπο της γιαγιάς µας. Όλα ήταν 
τόσο καλά τοποθετηµένα, κανένα ί-
χνος υπερβολής, δεν υπήρχε κανένα 
περιττό αντικείµενο. Ένα λιτό τυπικό 
κυκλαδίτικο σπιτικό. Τι άλλο να θέ-
λει κανείς; Χωρίς να ήταν κάτι προ-
γραµµατισµένο, χωρίς καν να της 
το ζητήσουµε, σαν γνήσια φιλόξενη 
νησιώτισσα µπήκε στην κουζίνα της 
και ξεκίνησε το µαγείρεµα. «Πρέπει 
να δοκιµάσετε τα καλούδια µας. Πώς 
θα καταλάβετε τον τόπο µας; Θα φάτε 
πρώτα και µετά θα φύγετε» µας είπε 
δίχως να σηκώνει αντίρρηση. Κο-
λοκυθοανθοί γεµισµένοι µε ρύζι και 
µυρωδικά, οµελέτα µε ένα χόρτο που 
είναι σαν άγριο σπαράγγι, ρεβιθοκε-
φτέδες… Κάθε µπουκιά µε γέµιζε µε 
ευγνωµοσύνη. 
Τι ανιδιοτελής προσφορά! Για µένα 
αυτό είναι η Ίος. Ένα µαγικό φιλόξενο 
νησί. Μην έχεις προσδοκίες, απλά πα-
ραδόσου και ζήσε την κάθε στιγµή!

*H K.Π. είναι συνθέτρια, πιανίστα, µουσικοπαιδαγωγός.



Το Πάνω Κουφονήσι είναι το πυ-
κνοκατοικηµένο. Μια βόλτα µε τα 
πόδια αρκεί για να το γυρίσεις. Το 
Κάτω Κουφονήσι είναι ο παράδει-
σος του ελεύθερου κάµπινγκ. Είναι 
από τα λίγα νησιά των Κυκλάδων 
που το λιµάνι του µοιάζει µε πλαζ 
της Καραιβικής. Τόσο καθαρά και 
κρυστάλλινα νερά. Το ωραιότερο 
πρωινό θα το απολαύσεις στο Κύμα, 
τη καλύτερη κολοχτύπα θα την φας 
στον Φοίνικα και τα πιο καλαίσθητα 
t-shirts ζωγραφισµένα στο χέρι θα 
τα βρεις στην Galleria Spigolo, την 
πιο όµορφη µπουτίκ των Μικρών 
Κυκλάδων. 

Που να κολυμπήσεις 
Είπαµε. Μπάνιο µπορείς να κάνεις 
ακόµα και στο λιµάνι. Σε 15 λεπτά 
µε τα πόδια είναι η παραλία του 
Φοίνικα µε ενοικιαζόµενα δωµάτια 
και την ταβέρνα Χονδρός Κάβος µε 
σπιτικά φαγητά. Ακολουθούν µε τη 
σειρά: Φανός και Ιταλίδα (Πλατιά 
Πούντα). Πιο ανατολικά το βραχώ-
δες και ανεµοδαρµένο Πορί. Όλες οι 
παραλίες έχουν γαλαζοπράσινα νε-
ρά και αντικρίζουν την ακατοίκητη 
και µυστήρια Κέρο. Με το καραβάκι 
µπορείς να κάνεις το γύρο του νη-
σιού ή και να επισκεφθείς το Κάτω 
Κουφονήσι, το οποίο έχει καταπλη-
κτικές παραλίες. 

Που να φας
Οι Κουφονησιώτες στη µεγάλη 
τους πλειοψηφία είναι ψαράδες και 
βγαίνουν για ψάρεµα καθηµερινά, 
που σηµαίνει ότι θα ευχαριστηθείς 
το φρέσκο ψάρι. Ωστόσο, Ιούλιο και 
Αύγουστο οι παραθεριστές είναι 
πολλοί και το φρέσκο ψάρι πρέπει 
να το «κλείνεις» από το πρωί. Ουζερί 
µε ωραία θέα είναι το Καρνάγιο 
(2285071694), στην ταβέρνα του 
Καπετάν ∆ημήτρη (2285071695) 
όλα µυρίζουν θάλασσα, το καΐκι του 
είναι αγκυροβοληµένο µπροστά 
στα πόδια σου, στον Καπετάν Νι-
κόλα να δοκιµάσεις οπωσδήποτε 
γαριδοµακαρονάδα. Για παραδοσι-
ακό πολύ καλό σουβλάκι αξίζει να 
περιµένεις στην ουρά, στην «εσο-
χή» της Στροφής (2285074509) στη 
Χώρα. Για κρέας απαραίτητα στον 
Μιχαλιό (2285071953), χορταστικές 
µερίδες σε πολύ καλές τιµές. Για 

λουκουµάδες ακριβώς 
πάνω στη θάλασσα, στο 
Κύμα. Στο κεντρικό σο-
κάκι του νησιού βρίσκεις 
το παγωτατζίδικο Fistiki 
(6980208993). Πληθώρα 
γεύσεων παγωτού, 
το οποίο παρασκευά-
ζεται στο εργαστήριο 

του. ∆έκα λεπτά µε τα πόδια από 
τη Χώρα το ταβερνάκι Aneplora 
(6978386361) µε θαλασσινές γεύσεις. 

Που να πιεις 
Σίγουρα πρέπει να δοκιµάσεις το 
κρύο ρακόµελο του νησιού, είναι 
άκρως δροσιστικό και υπάρχει 
σχεδόν παντού. Για ροµαντικό ποτό 
αγναντεύοντας την Κέρο και την 
απεραντοσύνη του Αιγαίου στον 
Μύλο, ενώ για µπιρίτσα από νωρίς 
µε παρεΐστικη διάθεση στα Κα-
λάμια (2285074444). Το µονοθέσιο 
σχολείο του νησιού είναι πλέον ροκ 
µπαρ και λέγεται φυσικά Σχολειό 
(2285071837). Το νούµερο ένα µπαρ 
του νησιού είναι το all time classic 
Σoρόκος (2285071704), µε ωραία 
κοκτέιλ και ποτά. 

Δήμος: 2285071379
ΑςτυνομίΑ: 2285071375
ίΑτρίκο κέντρο: 
2285071370

του Μάριου Καπότση*

ταν έρωτας με την πρώτη ματιά. 
Αν υπάρχει επίγειος παράδει-
σος, τότε αυτός είναι τα Κουφο-
νήσια. Με το που έδεσε το πλοίο 

στο νησί ήταν αρκετό για να το αγα-
πήσω. Τα γαλάζια νερά στις εξωτικές 
παραλίες, η βόλτα με τις λάντζες από 
τον μόλο στα ανεξερεύνητα Κάτω Κου-
φονήσι, Γλαρονήσι και Κέρο, η ακα-
τέργαστη ομορφιά και το γεγονός ότι 
μπορούσα με μία δρασκελιά να φτάσω 
από το ένα μέρος στο άλλο είναι μόνο 
μερικοί από τους λόγους που έκαναν 
τις διακοπές μου σε αυτό το νησάκι των 
Μικρών Κυκλάδων αξέχαστες.
Οι φιλικοί κάτοικοι, η αυθεντικότη-
τα στη φιλοξενία και η καλή ποιότητα 
του φαγητού έκαναν τις διακοπές να 
μοιάζουν αιώνιες κι εμένα να θυμά-
μαι τα καλοκαιρινά Κουφονήσια με το 
μπλε φόντο του Αιγαίου νοσταλγικά 
τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Αλλά εμένα η μεγάλη μου αγάπη είναι 
η κολύμβηση. Και να μην ήταν, δηλα-
δή, θα γινόταν με αυτά τα νερά. Γαλάζια 
σαν του ουρανού και διάφανα σαν το 
κρύσταλλο, ένα με το τοπίο και ιδανικά 
για ατέλειωτο κολύμπι, παιχνίδι και ά-
θληση. Αγαπημένη παραλία το Πορί.
Σημαντικό tip: Δεν πηγαίνω ποτέ τον 
Αύγουστο. Δεν το ευχαριστιέμαι το 
νησί με πολύ κόσμο.

* Ο Μ.Κ. είναι διεθνής παίκτης της εθνικής ομάδας πόλο 
και της ρουμανικής Στεάου.
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Ιδανικός προορισμός για  
ηρεμία, διασκέδαση και χαλά-
ρωση μέσα στη φύση. Η μυθο-
λογία λέει πως ο Ποσειδώνας 
απέσπασε τους Παξούς από 
την Κέρκυρα για να τους κάνει 
ρομαντικό καταφύγιο για τον 
ίδιο και τη Νηρηίδα Αμφιτρίτη. 
Απέραντος ελαιώνας οι Παξοί, 
ένας μεγάλος αμπελώνας οι Α-
ντίπαξοι. Δύο μικροί παράδει-
σοι που περιμένουν να τους 
ανακαλύψεις. Πρωτεύουσα 
των Παξών ο Γάιος, γραφικό 
χωριουδάκι χτισμένο στο 
λιμάνι, στα βόρεια ο οικισμός 
της Λάκκας, στα ανατολικά ο 
Λογγός. 

Πού να κολυμπήσεις
Οι περισσότερες παραλίες 
είναι μικρές και βοτσαλωτές, 
με καθαρά νερά. Σπουδαι-
ότερες είναι του Γιαννά, 
Σουλάνενας, Μπάλου, Αγί-
ας Μαρίνας, Κλωνί Γουλί, 
Καµίνι, Κακή Λαγκάδα, Κη-
πιάδι, Μαρµάρια, Λεβρεχιό, 
οι ερημικές Ροδοβάνι και 
Σαρακήνικο. Ξεχωριστές οι 
σπηλιές στο Μογγονήσι, ό-
πως και οι παραλίες Βρίκα και 
Βουτούµι στους Αντίπαξους, 
με τα τιρκουάζ νερά.

Πού να φας
Κορυφαία τοπικά πιάτα πέρα 
από τα φρέσκα θαλασσινά 
αποτελούν το πιλάφι με πετα-
λίδες, ο κόκορας πατσιτσάδα, 
τα τρυγόνια με αγκινάρες και 
κουκιά και το «σαβούρο», που 
είναι μαριναρισμένα ψάρια 
με σταφίδα και δεντρολί-
βανο. Στο Akis Bar (Λάκκα, 
2662031247), με ξύλινο ντεκ 
που βγαίνει στη θάλασσα, 
στην ταβέρνα Βασίλη (Λογγός, 
2662031587), με παρουσία 
από 1957, και παραδοσιακά 

- μεσογειακά 
πιάτα δοσμένα 
με gourmet 
διάθεση, το 
Carnayo (Γάιος, 
2662032376) για 
μαγειρευτά, 
θαλασσινά και 
βίγκαν στην 

καταπράσινη 
αυλή, ο Μπουλούκος (Λογ-
γός, 2662031336), πάνω στην 
παραλία του Λεβρεχιού, για 
ολόφρεσκα ψάρια και θαλασ-
σινά, η ταβέρνα Νιόνιος (2662 
031315) στην Λάκκα με νόστιμα 
παραδοσιακά πιάτα.

Πού να μείνεις
Αρκετές οι επιλογές, από 
πολυτελή ξενοδοχεία μέχρι 
όμορφα και καλόγουστα διαμε-
ρίσματα και δωμάτια. Διακόσια 
μέτρα από το κέντρο του 
Γάιου τα Maria Apartments 
(2661027822) με διαμερίσματα 
που μπορούν να φιλοξενήσουν 
έως και 7 άτομα, η Casa Sula 
(2662032540), κοντά στο Γάιο, 
με θέα στη θάλασσα και το 
νησάκι της Παναγίας, Christina 
Apartments (2662032181), 
με πανοραμική θέα στον Άγιο 
Νικόλαο, το Boutique Hotel 
Torrie E Merli (2621234123) με 
βενετσιάνικη αρχιτεκτονική 
στη Λάκκα.

ν μου έλεγαν να περιγράψω με μια λέξη 
το νησί των Παξών θα έλεγα αυθόρ-
μητα και χωρίς σκέψη «παραμύθι». 
Γιατί σίγουρα οι εικόνες και τα χρώ-
ματα που συναντάς στους Παξούς εί-

ναι στοιχεία που συναντάς στα παραμύθια.
Αλήθεια αγαπώ αυτό το μέρος και την ε-
νέργεια που προσφέρει στους ταξιδιώτες 
του και έχω να το θυμάμαι σίγουρα ως 
προορισμό όταν με ρωτάνε για ονειρικές 
διακοπές. Θες η γαλήνη, θες η ενέργεια, 
τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και το α-

τέλειωτο πράσινο, οι Παξοί είναι το νησί 
που επισκέφτηκα πρόσφατα και αγάπησα 
τόσο που θα μπορούσα να ξοδεύω όλες τις 
διακοπές μου εκεί. 
Δεν ξέρω τι μου λείπει ήδη περισσότερο 
από εκεί. Η παραλία Βουτούμι –μα πόσο 
γαλάζιο ξόδεψε ο Θεός σ’ αυτά τα νερά–, ο 
Ερημίτης –να πάτε, γιατί κάθε ταξίδι θέλει 
και μια γλυκιά εξερεύνηση–, η βόλτα με το 
σκαφάκι περιμετρικά του νησιού, το γρα-
φικό λιμάνι του Γάιου, δεν ξέρω τι να ξε-
χωρίσω πρώτο, αλλά δεν αγχώνομαι. Γιατί 

εκεί το μόνο που σε νοιάζει είναι η ξεκού-
ραση, ο ήλιος, το  φαγητό και η χαλάρωση.
Οι Παξοί σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν 
το ερωτικό καταφύγιο του Ποσειδώνα με 
τη Νηρηίδα Αμφιτρίτη. Δεν ξέρω αν θα πας 
με τον φίλο σου/φίλη σου, με την παρέα 
σου, ή μόνος/η σου. Ξέρω ότι θα ερωτευ-
τείς το νησί, καθώς σε όποια διάθεση και 
αν βρίσκεσαι, είναι εκεί για να σε μαγέψει, 
να σε συναρπάσει και να σου δείξει τι ση-
μαίνει επίγειος Παράδεισος…
*Η Δ.Π. είναι ηθοποιός και χορεύτρια.

Δήμος: 2662360300
ΑςτυνομίΑ: 2662032222
Λιμεναρχειο: 
2662032533
Κεντρο Υγειας: 
2662031466 

της Δανάης Παππά*
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Της Ηλιάνας 
Μαυρομάτη*
 

όλις έκλεισα τις 45 ημέρες 
ζωής, οι αθεόφοβοι γονείς 
μου αποφάσισαν να με πά-
ρουν και να πάμε ελεύθερο 
camping. Όχι οπουδήποτε, 
μα σε ένα εντελώς ερημικό και 

δυσπρόσιτο νησάκι μεταξύ Λευκάδας 
και Ιθάκης. Αυτοκίνητο δεν υπήρχε στο 
νησί (σήμερα υπάρχει ένα), μόνο ένα 
μικρό χωριό με 25 μόνιμους κατοίκους, 
αγριοκάτσικα και αγελάδες ελευθέρας 
βοσκής που το πιθανότερο ήταν να σε 
ξυπνήσουν το πρωί περνώντας μπρο-
στά από τη σκηνή.
Κάπως έτσι, σε μια παραλία με ένα πη-
γάδι και τίποτα άλλο, πέρασα ολόκληρο 
τον δεύτερο μήνα της ζωής μου, που απ’ 
ό,τι φαίνεται έμελλε να είναι και καθο-
ριστικός, αφού ποτέ από τότε δεν έφυγε 
από την ψυχή μου η απόλαυση του 
ύπνου κάτω από τα αστέρια, ο ήχος της 
θάλασσας και των τζιτζικιών το μεσημέ-
ρι, η αίσθηση της φωτιάς το βράδυ στην 
παραλία, του αλατιού πάνω στο δέρμα, 
η συμφιλίωση και η συμβίωση με ό,τι 
στην πόλη μπορεί να θεωρείται εχθρικό 
(αράχνες, ζουζούνια πάσης φύσεως, 
γελάδια, κατσίκια, χταπόδια, καβού-
ρια, γλάροι κ.λπ.) και κυρίως εκείνη η 
αίσθηση της ελευθερίας που κάνει τον 
άνθρωπο ευτυχισμένο και πλήρη.
Μεγαλώνοντας επέστρεψα πολλές 
φορές στο νησί εκείνο, πέρασα πολλές 
βραδιές κάτω από τα αστέρια, χάζεψα 
πολλά ηλιοβασιλέματα που τάραξαν 
τις αισθήσεις μου, διάβασα πολλά βι-
βλία ξαπλωμένη σε μια αιώρα, πολλά 
ποιήματα που εκεί μόνο κατάλαβα τι 
σημαίνουν, ονειρεύτηκα τη ζωή ξανά 
και ξανά, πέρασα καλοκαίρια ολόκλη-
ρα παρακολουθώντας προσεκτικά την 
αλλαγή της φύσης μέρα τη μέρα από 
τον Αύγουστο προς τον Σεπτέμβρη. Τα 
μπουρίνια, τις απανεμιές, τους καύσω-
νες, τις ξαφνικές καλοκαιρινές βροχές 
που σε κάνουν να τρέχεις πανικόβλητος 
να μαζέψεις τα πενιχρά σου υπάρχο-
ντα για να τα σώσεις από το νερό και το 
χώμα.
Πάντα θα επιστρέφω σ’ εκείνη την 
παραλία που δεν έχει τίποτα παρά ένα 
πηγάδι με υφάλμυρο νερό και πολλές 
ακλάδευτες ελιές. 
 
*Η Η.Μ. είναι ηθοποιός.
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ην Ιθάκη τη γνώρισα κάπου στα 12, όταν µε τους γονείς µου κάναµε µίνι 
κρουαζιέρα στο Ιόνιο. Θυµάµαι να κάθοµαι στην πλώρη του σκάφους και 

να κοιτάζω µαγεµένη το αµφιθεατρικό λιµανάκι Κιόνι, που καθρεφτιζόταν µε 
λεπτοµέρεια στη θάλασσα. Το µυθικό νησί του Οδυσσέα, το νησί των συµβο-

λισµών και των ποιηµάτων ήταν για εµένα έρωτας µε την πρώτη µατιά. ∆εν θα 
γινόταν να µην επισκεφτώ ξανά, ως ενήλικη πλέον, την παραδεισένια Ιθάκη. Κο-
λύµπησα ξανά και ξανά στο Κιόνι, στις Φρίκες, στο Φιλιατρό. Αγάπησα την ήρεµη 

παραλία Σκίνος, που µοιάζει µε γαλαζοπράσινη λίµνη. Απόλαυσα 
τη φύση σε όλες της τις εκφάνσεις, όταν περπάτησα το καταπρά-
σινο µονοπάτι που οδηγεί στην ξακουστή, και πιο τιρκουάζ απ’ 
όσο φαντάζεσαι, παραλία Γιδάκι. Τα καΐκάκια ωστόσο από την 
Πλατεία της Ιθάκης σε πάνε σε όποια παραλία επιλέξεις και χωρίς 
να κουραστείς για να φτάσεις. Όµορφη εµπειρία η επίσκεψη στο 
Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης, που σε φέρνει πιο κοντά 
στους όµορφους και καλόκαρδους ντόπιους. Για φαγητό ξεχώρι-

σα το «Αγέρι» στην περιοχή Φρίκες. Η νυχτερινή ζωή εντοπίζεται κυρίως στο Βαθύ. 
Μία βόλτα εκεί και ένα ποτό στο Rhapsody Bar είναι λοιπόν ό,τι πρέπει µετά από µια 
γεµάτη χρώµατα ηµέρα.

*Η Λ.Φ. είναι ηθοποιός. Θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση  «Το ξενοδοχείο: Η νύχτα που πέφτει» του Νάνου Βαλαωρίτη, σε 
σκηνοθεσία Αντώνη Morgan στο Μπάγκειον από τον Νοέµβριο.

Το «µυθικό» νησί του Ιονίου µε τα γαλαζοπράσινα 
νερά θα είναι πάντα το σύµβολο της νοσταλγίας, ο 
τόπος που µπορείς να αποκαλείς «πατρίδα» ακόµα 
κι αν πατάς φέτος το πόδι σου για πρώτη φορά.

Πού να κολυµπήσεις
Στο κοσµικό Φιλιατρό. Στην κατάλευκη βοτσαλω-
τή παραλία µε θέα την Κεφαλονιά, τον Άι Γιάννη. 
Οι οικογένειες προτιµούν τη Λούτσα ή τα Μνήµα-
τα, µε τα ρηχά νερά. Αν δεν έχει αέρα, προτίµησε 
τον Πλατύ Γιαλό. Το Γιδάκι µε τα ασύλληπτα 
νερά προσεγγίζεται είτε µε το καραβάκι, είτε 
µε 40 λεπτά πεζοπορία. Με αυτοκίνητο φτάνεις 
στον κόλπο των Αφάλων και διαλέγεις µία από 
τις άγριες παραλίες. Στην Πόλη και τα απέραντα, 
καταπράσινα νερά της, που είναι πάντα ήρεµα. 
Υπάρχει ακόµα το Αγούλι µε τα λευκά βότσαλα, ο 
όρµος ∆εξιά κοντά στο Βαθύ και πιο τουριστικές 
οι Φρίκες. Στο Βαθύ θα βρεις εξαιρετικές σκιές, 
παραλία οργανωµένη στο µεγαλύτερο τµήµα της. 
∆ίπλα της το διάσηµο Σαρακήνικο µε σµαραγδένια 
νερά και φυσική οµορφιά. Και άλλες παραλίες: Ά-
σπρος Γιαλός, αυτή στον κολπίσκο του Σχίνου, 
ο Μάρµακας και οι κολπίσκοι στα Κουρβούλια. Οι 
περισσότερες είναι προσβάσιµες από θαλάσσης. 

Πού να φας
Το Γεφύρι (2674031131), στον Πλατρειθιά που µοιά-
ζει να είναι στη µέση του πουθενά, µε µεσογειακή 
κουζίνα ελαφρώς «πειραγµένη» και εξαιρετικές 
πρώτες ύλες. Το Χάνι 1800 (6942487436) σου κόβει 
την ανάσα, καθώς στεγάζεται σε ένα πραγµατικό 
χάνι και η θέα που προσφέρει είναι µαγευτική. 
Τοπική κουζίνα. Γκουρµέ µεσογειακό και το ε-
στιατόριο Μύλλοι (2674031789), σε προνοµιακή 
τοποθεσία πάνω σε γραφικό λιµανάκι στο Κιόνι. 
Εξαιρετική επιλογή είναι και το Αγέρι (2674031465) 
στις Φρίκες. Θαλασσινά σε λογικές τιµές. ∆οκίµασε 
το καπνιστό χέλι.

Πού να διασκεδάσεις
Στην Ιθάκη οι επιλογές στη διασκέδαση είναι ποιο-
τικές, µε ψαγµένες µουσικές και πιστούς θαµώνες. 
Το Fiorendino (2674031037) των Ελληνοαυστρα-
λών Peter & Dini Fatouros, στις Φρίκες, non stop 
service µε όλα τα καλά από πρωινό και σνακ µέχρι 
κοκτέιλ. Το Κατώι του Λάλα (2674032655) στο 
Βαθύ, από τα παλαιότερα µπαρ του νησιού. Στο 
Βαθύ, για καφέ ή ποτό κυριολεκτικά πάνω στη 
θάλασσα µια καλή επιλογή είναι και το Yachting 
Cafe Καραµέλα. Στις Φρίκες για γλυκό στην κλα-
σική ∆ωδώνη (2674031445) µε θέα στο κολπάκι. 
Υπέροχη θέα προσφέρει και το Piccolo Coffee 
and More (2674031400) στο Κιόνι.

Πού να µείνεις
Στο προσεγµένο Odyssey Apartments (26740334
00) στο Βαθύ µε την εξαιρετική αισθητική, στο καλ
λιτεχνικό Perantzada 1811 Art Hotel (2674023914) 
που αποσπά διθυραµβικές κριτικές κάθε χρόνο. 
Επίσης στο Βαθύ, στο Mentor Hotel (2674032433) 
ιστορικό ξενοδοχείο του νησιού µε άµεση 
πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Εκεί δίπλα 
και το Οµηρικόν (2674033596), µικρό και 
κουκλίστικο, µε θέα στο λιµάνι. Στις Αφέλες, 
το Levendis Estate (2674031648) βρίσκεται σε ένα 
µεγάλο κτήµα µε ελαιόδεντρα και εντυπωσιακή 
θέα. Το ξενοδοχείο Familia (2674033366), στο 
Βαθύ, στεγάζεται σε πέτρινο παραδοσιακό 
ελαιοτριβείο και ξεχωρίζει για το διάσηµο, πολύ 
πλούσιο πρωινό του.

Τι να δεις
Παλάτι Οδυσσέα - Άγιος Αθανάσιος. Ενδείξεις 
και ευρήµατα µαρτυρούν ότι στον αρχαιολογικό 

χώρο βρίσκονταν τα ανάκτορα του 
Οδυσσέα. Χαµηλά στον λόφο βρίσκεται 
η Μελάνυδρος όπου αναφέρεται και 
στον Όµηρο ως το µέρος που κατέβαιναν 
οι υπηρέτριες της Πηνελόπης για να 
µαζέψουν  νερό. Στον χώρο θα δεις 
αποµεινάρια από κτίσµατα µυκηναϊκής 
εποχής καθώς και τα ερείπια της εκκλησίας 
του Αγίου Αθανασίου που χτίστηκε 

πάνω µε κοµµάτια από το αρχαίο κτίσµα. 
Οι πινακίδες που οδηγούν προς τα εκεί γράφουν 
Σχολή Οµήρου.

¢¸»°ÄÌ¶¹Ã: 2674033481
°ªÆËÁÃ»¹°: 2674032205
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2674032909
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹-
¶ª: 2674032222

Æè÷ Λίνας 
Φούντογλου*



ριν 4 χρόνια με πήγε για πρώ-
τη φορά ο αγαπημένος μου 
στη Λευκάδα για να δω τα μέ-
ρη του. Με είχε προειδοποιή-
σει ότι θα την ερωτευόμουν και 

δεν το πίστευα. Από την πρώτη στιγμή 
με ενθουσίασε με τα χρώματά της, την 
αύρα της, τη φυσική της ομορφιά. Όσο 
περνούσαν οι μέρες, όσο περισσότερο 
τη γνώριζα, τόσο πιο πολύ μου άρεσε.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που φτάσα-
με στην Εξάνθεια, πάνω στο βουνό, 
ότι αντίκρισα την πιο μαγική θέα που 
έχω δει ποτέ. Το all day cafe bar που 
βρίσκεται εκεί είναι το ιδανικό μέρος 
για να φας οποιαδήποτε ώρα της ημέ-
ρας χαζεύοντας το Ιόνιο – ακόμα πιο 
όμορφα είναι την ώρα του ηλιοβασι-
λέματος φυσικά. Αν είσαι τυχερός και 
πετύχεις συννεφιά, θα ανακαλύψεις 
και πώς είναι να πίνεις τον καφέ σου 
πάνω από τα σύννεφα. Σε εκείνο το 
σημείο κάνουν επίσης paragliding... 
Αντί, λοιπόν, να κάτσουμε για φαγητό, 
κατέληξα δεμένη με τον εκπαιδευτή 
να πετάμε πάνω από τη θάλασσα. Αν 
δεν είναι αυτό τέλεια γνωριμία με το 
νησί, τι είναι;
Από τις παραλίες ξεχωρίζω το Πόρτο 
Κατσίκι με τα λευκά βότσαλα και τα 
τιρκουάζ νερά που και μόνο στη θέα 
του συγκλονίζεσαι, πόσο μάλλον όταν 
κολυμπήσεις. Το Καλαμίτσι είναι για 
μένα ένας μικρός θησαυρός που δεν 
γνωρίζει πολύς κόσμος. Εκεί το τοπίο 
αλλάζει, γίνεται πιο εξωτικό με μπα-
νανιές και φοίνικες, ησυχία, τιρκουάζ 
νερά και ένα μπαράκι που μοιάζει να 
αναδύθηκε από το πουθενά. Αν έχεις 
σκάφος ή μπορείς να νοι-
κιάσεις, οι Εγκρεμνοί εί-
ναι επίσης συγκλονιστική 
παραλία όπου μπορείς να 
βιώσεις την απόλυτη απο-
μόνωση. Ωραίο είναι και το 
Κάθισμα, αν σου αρέσουν 
τα πιο glamorous. Αν με ρωτάτε για 
ιδανική εποχή, σίγουρα τέλος Μαΐ-
ου με αρχές Ιουνίου και Σεπτέμβρη, 
οι τουρίστες είναι πολύ λιγότεροι και 
μπορείς να απολαύσεις κάθε σημείο 
του νησιού με την άνεσή σου.
Γενικά, η Λευκάδα είναι ένα πολύ ε-
ντυπωσιακό νησί που κρύβει ομορ-
φιές σε μέρη που δεν περίμενες. Οι 
αντιθέσεις των χρωμάτων της και το 
πλούσιο φυσικό της τοπίο μού έχουν 
χαρίσει πολλή έμπνευση για τις συλ-
λογές μου, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές 
που την έχω επιλέξει για τις φωτογρα-
φίσεις μου – τι πιο ωραίο να ζητήσεις 
για φόντο;
Θα σας πω κι ένα μυστικό. Φεύγοντας 
από την παραλία, να πάτε στο καφέ Ο 
Κήπος της κυρίας Λαμπρινής (ετών 89, 
παρακαλώ!), στο χωριό Χορτάτα. Να 
κάτσετε στη γραφική της αυλίτσα και 
να παραγγείλετε ελληνικό καφέ. Θα 
σας τον φτιάξει η ίδια η κ. Λαμπρινή 
και θα σας τον σερβίρει με χειροποί-
ητο μπισκοτάκι που φτιάχνει επίσης 
εκείνη. Ό,τι καλύτερο για το απόγευμά 
σας...

* Η Β.Κ. είναι σχεδιάστρια ρούχων.

Πράσινο μέχρι κάτω στις ακτές, τιρ-
κουάζ νερά με υπέροχα γαλακτώδη 
ρεύματα από το λευκό της πέτρωμα 
(από εκεί και το όνομα του νησιού), 
τεράστιες πεντακάθαρες παραλίες, 
ωραίες βόλτες σε καταρράκτες. Κι 
ακόμη, ορεινά χωριά, καλούς δρό-
μους, πολλά σπορ, εξαιρετικό φαγη-
τό (θυμήσου τις φακές Εγκλουβής) 
και βέβαια την αύρα του Σκορπιού 
που προκαλεί μεγάλο τουριστικό εν-
διαφέρον, με τις βόλτες με τα πλεού-
μενα και τις κοσμοπολίτικες κρουα-
ζιέρες που πιάνουν Μεγανήσι. 

Πού να κολυμπήσεις
 Άγιος Γιάννης - Μύλοι, 4,5 χλμ. 
παραλία κοντά στην πόλη. Βολική 
με πολλά café, ωραία νερά, βο-
τσαλωτή άμμο και με ανέμους για 
wind surfers και kite surfers. Η Γύρα 
είναι στενή λωρίδα άμμου που 
σχηματίζει λιμνοθάλασσα, γαλάζια 
Σημαία και φέτος. Εκεί και ο ναός 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το 
Κάστρο είναι η πρώτη παραλία που 
συναντάει κανείς μπαίνοντας στη 
Λευκάδα (δεξιά). Ιστορικού ενδια-
φέροντος, με τον Ναό της Αγίας 
Μαύρας, τον παραδοσιακό φάρο 
και τη γέφυρα, ενώ ακριβώς από 
πίσω είναι η Αμμόγλωσσα. Λευκή 
άμμος, γαλάζια νερά, τις προτιμούν 
οι ντόπιοι κάτοικοι της Χώρας.
Ο Μύλος στον Άγιο Νικήτα είναι 
λευκή παραλία με βαθιά νερά, λίγο 
κόσμο, χίπικη διάθεση (και αρκετές 
μέλισσες, προσέξτε). Το Κάθισμα, 
δημοφιλής παραλία με βοτσαλωτή 
άμμο και υπέροχα νερά. Κοσμικές 
παρουσίες, μουσική, ξαπλώστρες 
και εύκολη πρόσβαση. Ανάλογης 
ομορφιάς και το Καλαμίτσι. Το 
Πόρτο Κατσίκι, από τις διασημό-

τερες καρτ-ποστάλ 
της Λευκάδας, είναι 
η  κατάλευκη λωρίδα 
παραλίας (μετά το 
σεισμό χωρίστηκε στα 
δύο) κάτω από έναν 
εντυπωσιακό λευκό 
βράχο. 

Στη Βασιλική αν αγαπάς το wind-
surf θα τη λατρέψεις.  Οι Εγκρεμνοί 
είναι το must της «άγριας» πλευράς 
της Λευκάδας. Ονειρικά νερά, φοβε-
ρή θέα, πας με καραβάκι. Ο Μικρός 
Γιαλός είναι προστατευμένος από 
τους ανέμους, κρυστάλινα νερά, 
πλήρης οργάνωση, ξαπλώστρες, 
φαγητό, café. Οι Καταρράκτες στο 
Νυδρί για δροσιά σε ολοκάθαρα, πα-
γωμένα νερά μέσα στο πράσινο.  

Πού να φας 
Το Θυμάρι (Λευκάδα, 2645022266) 
καλόγουστο, παραδοσιακό σπίτι 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με 
πλακόστρωτη αυλή και ελληνική 
δημιουργική κουζίνα, ενημερω-
μένη λίστα κρασιών, απαραίτητη 
η κράτηση. Το Festino (Λευκάδα, 
2645024031) με βέρα ιταλιάνα κου-
ζίνα, πιάτα με κάθε είδους pasta 
που φαντάζεστε και ωραιότατη 
χειροποίητη πίτσα. Το One Red Dot 
(Λευκάδα, 6942299763) , χαριτωμένο 
στέκι με ωραία γλυκά και πορσελά-
νινα σερβίτσια. La Piazza (Λευκάδα, 
2645022596) είναι το πρώτο take 
away café της πόλης, το αγαπούν οι 
ντόπιοι για καφέ. Αμαρτωλά κρουα-
σάν και σφολιατοειδή. 
Το Ristretto (Λευκάδα, 2645025090), 
μικρούλι espresso bar αλλά με 
περιεχόμενο και προτίμηση στα 

Δήµος: 2645360500 
ΑςτυνοµίΑ: 2645029370 
Λιµεναρχειο:2645022322 
Γενικο νοσοκοµειο: 
2645360200

Της Βάσιας Κωσταρά* 
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συγγραφέας της μεγάλης επιτυχίας «House 
of Cards», μετά τις διακοπές του στο Μεγα-
νήσι, δήλωσε πως ένα από τα τρία πράγματα 

που θα ήθελε να κάνει εάν του έμενε μια μέρα 
ζωής είναι να πιει την μπίρα του στο καφέ του Πέ-
τρου στο Σπαρτοχώρι για να αγναντεύει.
Πράγματι η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το 
δειλινό σε αυτό το χωριό. Είναι ένα από τα τρία χωριά 
του Μεγανησιού, «σκαρφαλωμένο» στην κορυφή 
του λόφου. Είναι ολόκληρο μια μεγάλη βεράντα, με 
θέα στη θάλασσα και τον Σκορπιό του Ωνάση, που 
έγινε το νησί του Ρώσου. Τα σπίτια του στοιβάζονται 
το ένα δίπλα στο άλλο, τα καλντερίμια είναι στενά και 
δαιδαλώδη. Σ’ ένα από αυτά τα σπίτια γεννήθηκα και 
εγώ. Ένα πέτρινο παλιό 200 ετών. Το «σπίτι του δα-
σκάλου», έτσι το λένε. Στην ίδια θέση του κρεβατιού 

που γεννήθηκα, με μαμή, πού να βρεθεί γιατρός το 
1961, κοιμάμαι ακόμη και είναι ο πιο γλυκός ύπνος.
Στο νησί μου τη δεκαετία του ’70, που μεγάλωνα, 
δεν υπήρχε ακόμη ρεύμα. Για τηλέφωνο και νερό, 
ούτε λόγος. Όλα άργησαν πολύ να συμβούν. Είχε 
φως, όμως, το πρόσωπο του δασκάλου. Ακτινοβο-
λούσε ενέργεια, δύναμη και αισιοδοξία, που την 
περνούσε στα πρόσωπα των παιδιών και αυτό τα έ-
κανε όλα λαμπερά. Και όταν έπιανε στα χέρια του το 
μαντολίνο, όλα έμοιαζαν μαγικά.
Τις νύχτες αγνάντευαμε τον Σκορπιό, φωτισμένος 
σαν πολυέλαιος ήταν τη νύχτα που παντρεύτηκε ο 
Ωνάσης την Κένεντυ. Και τα υδροπλάνα κουβαλού-
σαν διάσημους και καλούδια από όλο τον κόσμο. Η 
πιο δυνατή μου μνήμη. Η απόλυτη φτώχεια πλάι-
πλάι με τον απόλυτο πλούτο.
Σήμερα το Μεγανήσι είναι ένα σπουδαίο θέρετρο. 
Χίλια πεντακόσια σκάφη φθάνουν τον Αύγουστο. 
Χιλιάδες Ευρωπαίοι το κατακλύζουν από τον Μάιο 
μέχρι τον Οκτώβριο. Για μένα είναι όμως ο παράδει-
σος των παιδικών μου χρόνων. Το ησυχαστήριο και 
η ανάσα μου. Εκεί θα επιστρέφω για πάντα. Καλο-
καίρια και χειμώνες. Γιατί εκεί ανήκω.

* Ο Γ.Π. είναι δημοσιογράφος. 

Μεγανήσι, το νησί μου ο κόσμος όλος

Του Γιάννη Λ. Πολίτη* 

λευκαδίτικα προϊόντα, όπως σου-
μάδα, λικέρ ροζολί και ντόπιο ούζο. 
Η Φρύνη στον Μώλο (Λευκάδα, 
2645024879), από τα πιο παλιά, 
μπροστά από τη μαρίνα της Λευκά-
δας, με καλή παραδοσιακή κουζίνα. 
Η Ράχη (Εξάνθεια, 2645099439), με 
εκπληκτική θέα, μενού με γκουρμέ 
διαθέσεις, στα δημοφιλή πιάτα η 
σαλάτα με γαρίδες και ρεβύθια. Από 
πάνω βρίσκεται και το «ιπτάμενο» 
Fly me (2645099231), δίπλα στην 
ορεινή πίστα των αλεξιπτώτων 
πλαγιάς, για καλό πρωινό ή απογευ-
ματινά κοκτέιλ με θέα κυριολεκτικά 
μέσα στα σύννεφα. Στο Μπαλκο-
νάκι (Άγιος Πέτρος, 2645033606) με 
γιαγιαδίστικες γεύσεις σε ξύλινο, 
παραδοσιακό μπαλκονάκι. Δημο-
φιλή πιάτα ο κρασάτος κόκορας με 
χοντρό μακαρονάκι και οι κολοκυ-
θοανθοί γεμιστοί με ξυνοτύρι. Στο 
Sea to sea (Λευκάδα, πεζοδρομος 
Δυτικής Παραλιας, 2645025365)  
για πρωινό από νωρίς το πρωί και 
brunch με δροσερές σαλάτες, 
burgers, κρέπες, βάφλες, γλυκά, 
snaks. Ο καφές (Dimello Cento) 
συνοδεύεται από σπιτικά κέικ. Με 
θέα το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της 
πόλης, δροσερά cocktails.
 
Που να διασκεδάσεις
Libre (Κάθισμα, 2645097118). Beach 
bar για φαγητό, ποτό και λιώσιμο 
μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Cmyk 
(Λευκάδα, 2645301320). Αρτίστικο 
café μέσα στην πόλη με ωραία 
γλυκά. Joy (Λευκάδα, 2645024386), 
original μπαράκι στον πεζόδρομο 
της περαντζάδας με καλή μουσική. 
Lagoon (6995781351) για χαλαρό 
ποτάκι με θέα τη λιμνοθάλασσα και 
χορό μόλις πέσει η νύχτα. 

Πού να μείνεις 
Αμαδρυάδες Βίλες (Χορτάτα, 
2645071716) Πριβέ παραδοσια-
κές βίλες με ιδιωτικές πισίνες, 
μέσα στην πράσινη βλάστηση 
και θέα το απέραντο Ιόνιο. The 
Αigli boutique hotel (Λευκάδα, 
6986960000), όμορφο παραδοσια-
κό λευκαδίτικο σπίτι του 1800 στην 
παλιά πόλη. Boschetto (Λευκάδα, 
2645020244), παραδοσιακό 4άστε-
ρο ξενοδοχείο στην καρδιά της 
πόλης με θέα το οχυρό της Αγίας 
Μαύρας. Studio Kostas (Ασπρογε-
ρακάτα, 2645061518), όμορφα επι-
πλωμένα δωμάτια με σεμεδάκια και 
παραδοσιακό ύφος. Ωραίος κήπος, 
ιδανικό για yoga retreat. Pantheon 
Villas (2645024640), πολύ κοντά 
στο Κάθισμα και τον Άγιο Νικήτα, 
όμορφες βίλες απομόνωσης με 
πριβέ πισίνα, ιδανικές για μεγάλες 
παρέες. Ομοσπονδία Συλλόγων 
Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων - Διαμερισμάτων Λευκά-
δας: Για δωμάτια και διαμερίσματα: 
2645021608 - 2645021266. 

Tips
● Hammam (Νυδρί, 2645093105). 
Αν ζητάτε απόλυτη χαλάρωση, μα-
σάζ, λουτρό, θεραπείες, αρώματα 
(thehammam.org).
● Στο σύγχρονο, επισκέψιμο οι-
νοποιείο Λευκαδίτικη Γη (www.
lefkaditikigi.gr, 2645095200) στα 
νότια του νησιού, θα βρείτε εκπλη-
κτικά κρασιά που παράγονται από 
τις τοπικές ποικιλίες Βαρδέα και 
Βερτζαμί, που καλλιεργούνται μόνο 
στη Λευκάδα. 
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Δεν είναι τυχαίο ότι η Κέρκυρα 
είναι γνωστή ως «αρχόντισσα του 
Ιονίου», ούτε ότι αποτελεί μία από 
τις δημοφιλέστερες τουριστικές 
επιλογές στην Ελλάδα. Το νησί 
μοιάζει να έχει να προσφέρει τα 
πάντα, από μία πανέμορφη Χώρα, 
άπειρες παραλίες και δρόμους 
που «φωνάζουν» ιστορία, μέχρι 
και μουσικό πολιτισμό, ιδιαίτερες 
γαστρονομικές γεύσεις και πολύ 
φιλόξενους ανθρώπους. Το ιστο-
ρικό της κέντρο έχει ενταχθεί στα 
μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Unesco. Το ορει-
νό βόρειο τμήμα της καταλαμβάνει 
ο Παντοκράτωρ, στις πλαγιές 
του οποίου είναι χτισμένη η Άνω 
Περίθεια, ο παλαιότερος οικισμός 
της Κέρκυρας. Στην άλλη άκρη του 
νησιού βρίσκεται η μοναδική λίμνη 
Κορισσίων, από τους σημαντικό-
τερους υδροβιότοπους του νη-
σιού, με τη λιμνοθάλασσα και τους 
αμμόλοφους να συνδυάζονται με 
ένα μοναδικό δάσος από σπάνιους 
κέδρους που συναντώνται απο-
κλειστικά σε αυτή την πλευρά της 
Μεσογείου.

Τι να δεις
Οι δρόμοι και τα ιστορικά μνημεία 
της Κέρκυρας κάνουν κάθε βόλτα 
σε αυτήν ένα ταξίδι στο παρελθόν. 
Η επιβεβλημένη βόλτα είναι αυτή 
στο Λιστόν, με τα διάσημα φανά-
ρια, που φτιάχτηκε από Γάλλους 
έτσι ώστε να θυμίζει τον παριζιάνι-
κο δρόμο Rue de Rivoli. Περνώντας 
από το Καμπιέλο θα συναντήσεις 
τις ιταλικές μπουγάδες και τις ρο-
μαντικές αψίδες, ενώ τα ενετικά 
καντούνια θα σε μεταφέρουν στα 
αρχοντικά της Νάπολης. Στα Ανά-
κτορα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
και Αγίου Γεωργίου ρίξε και μια 
ματιά στο Μουσείο Ασιατικής 
Τέχνης, το μόνο του είδους του 
στην Ελλάδα. Αξίζει να πας και 
μέχρι το χωριό Γαστούρι, ώστε να 
περιπλανηθείς στο Αχίλλειο, τώρα 
μουσείο και κάποτε καλοκαιρινό α-
νάκτορο της αυτοκράτειρας Σίσσυ.   

Πού να κολυμπήσεις
Οι κερκυραϊκές παραλίες είναι 
άπειρες και για όλα τα γούστα. Είτε 
ψάχνεις αμμουδιά, είτε βότσαλο, 
είτε θέλεις οργανωμένη, είτε απο-
μονωμένη, είτε αναζητάς μία τερά-
στια, είτε μία μικρή παραλία, θα τη 
βρεις στην Κέρκυρα. Στο Κανάλ Ντ’ 
Αμούρ δεν έχει παραλία αλλά α-

νάγλυφες και απαλές 
κοιλότητες. Εξωτικό 
ρηχό γαλάζιο στους 
Πετρουλάδες, με 
λίγες ξαπλώστρες 
παραπάνω. Απέρα-
ντη αμμουδιά στον 
Χαλικούνα, για σέρ-
φερ και μοναχικούς. 

Ο Κοντογυαλός κάτω από το διά-
σημο χωριό Πέλεκας, κάποτε αγα-
πημένη παραλία των χίπις, σήμερα 
είναι μία από τις δημοφιλέστερες, 
με πεύκα, ελαιόδεντρα, χρυσή 
αμμουδιά, μεγάλα κύματα. Η οργα-
νωμένη Μαραθιά είναι ό,τι πρέπει 
για οικογένειες με παιδιά, έχει 
άπλετη αμμουδιά και τα νερά της 
είναι ρηχά, ενώ κάπως έτσι είναι και 
ο Αρίλλας όπου θα συναντήσετε 
και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα 

του νησιού. Χωρίς Παλαιοκαστρί-
τσα δεν γίνεται – έξι υπέροχες και 
τουριστικότατες παραλίες. Πρώτα 
βόλτες και μετά βαρκάδα στα σπή-
λαιά της. Γλυφάδα: Ρηχά νερά, α-
ναπτυγμένες υποδομές, θαλάσσια 
σπορ. Έρμονες: Μικρή και προστα-
τευμένη, θα την αγαπήσεις, όπως 
και τη Μυρτιώτισσα, ανάμεσα στα 
χωριά Πέλεκας και Βάτος. Ιδανι-
κοί για απομόνωση και οι μικροί 
όρμοι της παραλίας Ροβινιά στην 
περιοχή των Λιαπάδων στη δυτική 
Κέρκυρα. Πανέμορφη και τεράστια 
η αμμουδερή παραλία του Ίσσου 
δίπλα στη λίμνη Κορισσίων. Το 
Πόρτο Τιμόνι κοντά στο χωριό Α-
φιώνας είναι ό,τι πρέπει αν ψάχνεις 
κάτι μικρό, απομονωμένο και μέσα 
στη φύση. Αν θέλεις πραγματικά να 
εξερευνήσεις το νησί, ο Γαρδένος 
σε περιμένει στο νοτιοδυτικό άκρο 
του νησιού με τη μεγάλη αμμουδιά 
του παραδοσιακού χωριού Βιταλά-
δες, ενώ στα νότια ο Άγιος Γεώργι-
ος Αργυράδων.

Πού να μείνεις
Στο Τζαβρό-Κομμένο θα βρεις το 
Grecotel Eva Palace (2661090003, 
www.evapalace.com) με την ωραι-
ότερη θέα της Κέρκυρας. Δωμάτια 
και βίλες με ιδιωτική πισίνα, luxury 
υπηρεσίες, θαλάσσια σπορ και 
δραστηριότητες για παιδιά. Για 
φουλ κέντρο διάλεξε το πολυτε-
λές Corfu Palace (2661039486) με 
θέα τον όρμο της Γαρίτσας και το 
Παλαιό Φρούριο ή το Cavalieri 
(2661039041), παλιό αρχοντικό 
σαν κινηματογραφικό σκηνικό. 
Υπάρχει όμως και το Aquis Corfu 
Holiday Palace (2661036540) 
που υπήρξε φόντο των γυρισμά-
των της ταινίας «For your eyes 
only» του James Bond. Το Βella 
Venezia (2661046500, www.
bellaveneziahotel.com/gr) είναι 
boutique hotel σε αναπαλαιωμένο 
νεοκλασικό με κήπο στην καρδιά 
της πρωτεύουσας, την ιστορική 
πλατεία Σπιανάδα. Το Arcadion 
(2661037670), αναπαλαιωμένο αρ-
χοντικό με θέα στο Παλαιό Φρού-
ριο, είναι στη Σπιανιάδα και στην 
τοπ list της πόλης. Χτισμένο στο 
ακρωτήρι του Κοντοκαλίου (6 χλμ. 
από την πρωτεύουσα), στο Κανόνι 
το Kontokali Bay (2661099000) 
διαθέτει δωμάτια και bungalows με 
βουκαμβίλιες, πεύκα, κυπαρίσσια 
και θέα στις ακτές της Ηπείρου και 
τη μαρίνα των Γουβιών. Το Delfino 
Blu (2263051629) είναι μικρό οικο-
γενειακό πολυτελές ξενοδοχείο 
χτισμένο αμφιθεατρικά στην πα-
ραλία του Αγίου Στεφάνου. Στην 
κορυφή του λόφου του Πέλεκα 
στο Levant Hotel (2661094230), 
με μια ρομαντική εσάνς και το πα-
ρατηρητήριο του Κάιζερ σε από-
σταση αναπνοής να επιβλέπει τις 
δυτικές ακτές του νησιού.

Πού να φας
Στην Κέρκυρα βρίσκεται ένα από 
τα πιο πολυβραβευμένα εστιατό-
ρια της Ελλάδας. Είναι το Etrusco 
(2661093342) του Έκτορα Μποτρίνι 
και θα το βρεις στην Κάτω Κορα-
κιάνα. Στο Pomo D’oro (πλατεία 
Σκαραµαγκά 10, 2661028680) εμπι-
στεύσου με κλειστά μάτια τη με-
σογειακή κουζίνα του εξαιρετικού 

ο Μαθράκι είναι ένα πολύ πολύ μι-
κρό νησάκι πάνω αριστερά της Κέρκυ-
ρας, όπως κοιτάμε τον χάρτη, που μαζί 
με τους Οθωνούς και την Ερείκουσα 

σχηματίζουν ένα ωραιότατο τρίγωνο. 
Πρώτη φορά επισκέφτηκα το νησί πέρσι, ο 
τρόπος για να φτάσει κανείς εκεί είναι να 
πάρει ένα φουσκωτό σκαφάκι από τον Άγ. 
Στέφανο στην Κέρκυρα, προς Μαθράκι. 
Το νησί είναι όλο και όλο τρία χιλιόμετρα. 
Το περπατήσαμε σχεδόν ολόκληρο μέσα 
σε ένα απόγευμα, αφού και το μέγεθος το 

επέτρεπε. Είναι πραγματικά 
πανέμορφο και ξεχασμένο. 
Έχει τρεις ταβέρνες και ένα 
καφενείο, παραδοσιακό. 
Και πολύ πράσινο, στη με-
γαλύτερη πλευρά του. 
Το ενδιαφέρον που βρήκα 
εγώ στο νησί, πέρα από τις 
τέλειες αμμουδερές παρα-
λίες και τα πανέμορφα ηλιο-
βασιλέματα, αν φτάσει κα-
νείς στο σωστό σημείο, είναι 
ότι το νησί έχει πραγματικά 
έναν άνθρωπο που τα κάνει 

όλα. Τον «Τάκα Τάκα»!
Ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τους 80 κα-
τοίκους, που μάλλον κατά βάση είναι με-
γαλύτερης ηλικίας και έτσι ο κύριος «Τάκα 
Τάκα» περιφέρεται ως ο «man» του νη-
σιού, δίνοντας λύσεις σε όλα, διακτινίζεται 
πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά κάνοντας διά-
φορες δουλειές, από οδηγός του ταχύπλο-
ου που σε πηγαινοφέρνει στο Μαθράκι, 
μέχρι εστιάτορας, μέχρι ιδιοκτήτης ενοι-
κιαζόμενων δωματίων, ο ίδιος άνθρωπος 
είναι και ο σκουπιδιάρης του νησιού.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι αλλάζει και τις 
στολές του, καθώς πηδάει από τη μια ιδιότη-
τα στην άλλη! Μια μέρα που περπατούσαμε 
στο νησί τον πετύχαμε με το σκουπιδιάρικο 
και μας γύρισε στην παραλία, μετά άλλαξε 
ρούχα και μας σέρβιρε μακαρονάδες. 
Το Μαθράκι είναι ένα ησυχαστήριο. Ο μό-
νος που τρέχει εκεί είναι ο κύριος «Τάκα 
Τάκα».

* Η Σtella είναι συνθέτρια και μουσικός. Tα νέα της singles «Τhe 
Race» και «Samba» κυκλοφορούν από τo καναδικό label Arbutus 
Records.

Δήμος: 2661042601-2 
ΤουριςΤική ΑςΤυνομιΑ: 
2661039503
Λιμεναρχειο: 2661032655
Γενικο νοσοκομειο  
κερκυρασ: 2661360400

 Tης Σtella 
(Στέλλα Χρονοπούλου) 

*  
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ο νησί των Φαιάκων, με τον μύθο να λέει ότι αν πιεις νερό 
από την πηγή στο Καρδάκι θα μείνεις για πάντα εκεί. Η 
αλήθεια είναι, όμως, ότι για να ερωτευτείς την Κέρκυρα 

και να μη θέλεις να φύγεις ποτέ, δεν χρειάζεται να πιστέ-
ψεις σε κανέναν μύθο.
Μπορείς να αρχίσεις τη βόλτα σου περιπλανόμενος στα κα-
ντούνια της Παλιάς πόλης. Διώροφα κτίρια με κεραμίδια στη 
σκεπή, παλιές εκκλησίες με καμπαναριά θα σου κεντρίσουν 
την προσοχή. Εμένα μου αρέσει να παίρνω παγωτό από τον 
Μποχώτη και να χάνομαι στο Καμπιέλο, την παλαιότερη συ-
νοικία, όπου μπορείς ακόμα να δεις στα καντούνια του μπου-
γάδες απλωμένες από το ένα σπίτι στο άλλο. Η Σπιανάδα εί-
ναι η μεγαλύτερη πλατεία της Κέρκυρας αλλά και ολόκληρων 
των Βαλκανίων, δίπλα της θα δεις το Παλαιό Φρούριο, ένα 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα Βυζαντινής και Βενετσιάνικης 
εποχής. Μέσα στο Φρούριο βρίσκεται και το τμήμα Μουσι-
κών Σπουδών όπου σίγουρα θα ακούσεις από τα παράθυρά 
του να βγαίνουν ήχοι jazz και κλασικού πιάνου.
Για φαγητό πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς τον Αμπελώνα 
στα Καρουμπάτικα, εκεί θα δοκιμάσεις παραδοσιακές γεύσεις 
της Κέρκυρας και θα πιεις κρασί από τις τοπικές ποικιλίες του 
νησιού. Το γλυκοπωλείον Στάζει Μέλι φτιάχνει τους ωραιό-

τερους λουκουμάδες ενώ πιθανόν να είναι η πρώτη σου φορά 
που θα δοκιμάσεις τους λεγόμενους «λουκομεζέδες», αλμυροί 
λουκουμάδες που κάλλιστα συνοδεύονται με ουζάκι.
Η Κέρκυρα είναι γεμάτη από πανέμορφες παραλίες με γαλά-
ζια, δροσερά νερά. Αν διαθέτεις αμάξι, είσαι φίλος των beach 
bars και των parties, δεν πρέπει να παραλήψεις την επίσκεψή 
σου στο La Grotta Beach, στο Μπαρμπάτη και τον Ισσό. Από 
την άλλη, βέβαια, η Κέρκυρα διαθέτει και παραλίες ήσυχες, 
κατάλληλες να αράξεις με το βιβλίο σου και να κάνεις διαλο-
γισμό. Μερικές από αυτές είναι η Ρωβινιά στη Βόρεια Κέρκυ-
ρα, η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας, ο Άγιος Γόρδιος και η 
Κερασιά. Εμένα το αγαπημένο μου μέρος για κολύμπι είναι 
το νησί του Βίδο και για να το επισκεφθείς δεν χρειάζεσαι 
μεταφορικό μέσο. Η επίσκεψη στο Βίδο είναι απολαυστι-
κή από την αρχή καθώς περιμένεις στο Παλαιό Λιμάνι ένα 
μικρό, γραφικό βενζινόπλοιο που μέσα σε λίγα λεπτά θα σε 
μεταφέρει στον προορισμό σου. Στο νησί του Βίδο θα δεις να 
ξεπηδούν λαγοί από τα δένδρα και μπορείς να εξερευνήσεις 
μέσα από τα μονοπάτια του τον Ναό του Αγίου Στεφάνου και 
τα διάφορα Οχυρά.

*Η L.  είναι μουσικός. Κυκλοφόρησε το debut album της «LOU» τον Ιανουάριο του 2019 με 
την KLIK Records και αυτό το καλοκαίρι θα είναι on tour με το Velvet Bus και τους The Callas.

σεφ Αριστοτέλη Μέ-
γκουλα, εµπνευσµένη 
από τους «θησαυρούς» 
της κερκυραϊκής γης. 
Το Εστιατόριο του Ιστι-
οπλοϊκού Οµίλου Κέρ-
κυρας µέσα στο Παλαιό 
Φρούριο µε ελληνική 
και µεσογειακή κουζίνα 
(Μανδράκι, 2661038763). 
Στις Μπενίτσες πρέπει 
να δοκίµασε φρέσκο 
ψάρι στην ταβέρνα 
Οι Ωραίες Μπενίτσες 
(2661072750). Στη 
χώρα για  ιταλική κου-
ζίνα στο La Famiglia 
(2661030270) ή το 
La Tavola Calda, µε 
σουφλέ για επιδόρ-
πιο (2661044480) και 
για ινδική κουζίνα 
στο Tandoori Bites 
(2661034447). Για κάτι 
ελληνικό στο µεζεδο-
πωλείο Άμπακας (Βελι-
σαρίου 30, 2661304219) 
µε ζωντανή µουσική. 
Για θαλασσινά και µεσο-
γειακή στο εστιατόριο 
Anthos (2661032522).  
Ο Τρύπας (Κυνοπιά-
στες, 2661056333) είναι 
φηµισµένη ταβέρνα 
από το 1936 µε φρο-
ντισµένα τοπικά πιάτα. 
Τοπική κουζίνα και στη 
Fishalida (2661082150). 
Γκουρµέ απόλαυση 
στην πλατεία Κρεµα-
στής στο Βενετσιάνικο 
Πηγάδι (2661550955). 
Μέσα στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης ανα-
ζήτησε το δηµοφιλές 
και µε pop ατµόσφαιρα 
Red Hot Chili Burger 
(Αγίας Σοφίας 12Α, 
2661022210).

Πού να διασκεδάσεις
Bristol (Ευγενίου Βουλ-
γάρεως 49, 6936660101), 
από τα πιο δηµοφιλή 
café bar στην καρδιά της 
πόλης, µε προσεγµένες 
µουσικές, φανταστικό 
καφέ και cocktails. Μι-
κρό Café (2661031009), 
εξαιρετικά απλωµένο 
στα σοκάκια της πα-
λιάς πόλης για καφέ ή 
cocktails σε βάζει σε 
ambient mood.  Ωραίες 
µουσικές για night out 
στο café bistro Stories 
(2661551377). Pazuzu 
(Γλυφάδα, 2661094444), 
υπερδραστήριο club 
µε µεγάλες συναυλίες, 
θεµατικά πάρτι, συνεχή 
events και ασταµάτητο 
fun στην κοσµική Γλυ-
φάδα. Στο µπαλκόνι του 
Tango Cafe - Bar (Παλαι-
οκαστρίτσα, 2663041946) 
για µια από τις οµορ-
φότερες θέες του νη-
σιού. Πιες το ποτό σου 
µέσα από ένα καρπούζι 
ακούγοντας live µου-
σική στο TKD’s (Κάβος, 
6981736339).

Της LOU  
(Ελένης  
Παπαλίτσα)*
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ην Κέρκυρα τη γνώρισα το 2006 στην 
περιοδεία με τη Ρένια Λουιζίδου για 

το «Νυφικό κρεβάτι». Δυστυχώς δεν 
είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ κα-

μία παραλία του νησιού λόγω περιορι-
σμένου χρόνου, αλλά οι βόλτες μου στην 
πόλη ήταν αρκετές για να εντυπωσιαστώ 
με την αρχιτεκτονική της ομορφιά – δεν 
είναι τυχαίο που προστατεύεται από την 
Unesco. Είναι μια πανέμορφη πόλη με μα-
γικά σοκάκια και έντονο χαρακτηριστικό 

τη μουσική, θέλω να πω πως είναι σπά-
νιο να βρεις έναν Κερκυραίο να μην 

παίζει κάποιο μουσικό όργανο ή 
να μην τραγουδάει. Εξού και οι 

50 φιλαρμονικές που υπάρ-
χουν σ το νησί και το 

μουσικό πανεπιστή-
μιο. Η μουσική 

είναι πραγ-
ματικά 

ο πρωταγωνιστής της Κέρκυρας και δική 
μου προσωπική αγάπη, οπότε γι’ αυτό το 
νησί απέκτησε γρήγορα μια ξεχωριστή θέ-
ση στη καρδιά μου.
Στην Κέρκυρα επέστρεψα για τα γυρίσμα-
τα της αγγλικής σειράς «Durells» και επιτέ-
λους κατάφερα να τη γνωρίσω καλύτερα. 
Η ιστορία των Durells είναι βασισμένη σε 
μια οικογένεια που έμενε στην Κέρκυρα 
τη δεκαετία του ’30, επομένως τα πλάνα 

μας έπρεπε να θυμίζουν εκείνη την επο-
χή και έτσι μπορέσαμε να εξερευνήσουμε 
περισσότερο το νησί και τους ανθρώπους 
του. Ο Σπύρος (ο ρόλος που υποδυόμουν) 
ήταν υπαρκτό πρόσωπο, που γύρισε από 
το Σικάγο και έφερε στο νησί το πρώτο ταξί 
(μέχρι τότε είχαν άμαξες). Από τότε την ε-
πισκέπτομαι σχεδόν κάθε χρόνο.
Θυμάμαι έντονα το ταβερνάκι της Μαρί-
νας που μας κράτησε συντροφιά καθ’ όλη 
τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είναι ένας υ-
πέροχος άνθρωπος που μας υποδέχτηκε 
με μεγάλη αγάπη, την οποία καταλάβαινες 
στα φαγητά της. Ξεχωρίζω και το μαγει-
ρείο της Δώρας με τα οργανικά προϊόντα 
που φιλεύει τους καλεσμένους της. Τον 
καφέ μου τον απολαμβάνω στον Kοχλία, 
μια από τις πιο παλιές καφετέριες που υ-
πάρχουν στο νησί, εκεί έχουμε κάνει με 
τον φίλο μου τον Δημήτρη αμέτρητες φι-
λοσοφικές συζητήσεις.
Η καλή μου φίλη Μαρία έχει το πολύ κα-
λαίσθητο «Bristol», που τίποτα δεν έχει να 
ζηλέψει από τα κυριλέ μπαρ των πόλεων, 

ενώ πολλά μεσημέρια μου αρέσει να ε-
πισκέπτομαι το σπίτι των Durells – 

μια φανταστική παλιά βίλα στην 
περιοχή Κοντόκαλι. Το πιο ό-

μορφο ηλιο-
βασίλεμα 
το βρίσκεις 
σ την πε-
ριοχ ή Ε-
ρημίτης, 

εγώ δεν το 
χάνω με τ ί-

ποτα. Από τις α-
γαπημένες μου συνήθειες στο νησί είναι 
το βραδινό μπάνιο. Υπάρχει μια μυστική 
παραλία όπως πηγαίνεις για τις Δεχούμε-
νες –που φυσικά δεν θα σας πω ακριβώς 
το σημείο– στην οποία φτάνεις μετά από 15 
λεπτά περπάτημα ή με βαρκάκι.
Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι επίσης ξε-
χωριστό. Στην πλατεία Λιστόν (αν με ρω-
τάς θα έπρεπε να ονομάζεται Ιλιστόν, μιας 
και η ονομασία προέρχεται από τα παλιά 
χρόνια και το list on, που σημαίνει ότι είσαι 
στη λίστα και μπορείς να παρακολουθήσεις 
την εκδήλωση), οι κάτοικοι ακολουθούν το 
έθιμο και κάνουν κρατήσεις από την προη-
γούμενη μέρα για να απολαύσουν το θέαμα 
με το σπάσιμο της στάμνας.
Βέβαια από τις αγαπημένες μου αναμνή-
σεις στο νησί ήταν ένα reunion μετά μου-
σικής που οργάνωσαν οι φίλοι μου Γιάννης 
και Σπύρος στο μπαράκι του Σπύρου. Έτσι 
ξαφνικά μια μουσική βραδιά τα άλλαξε όλα 
και μας κράτησε να χορεύουμε, να τραγου-
δάμε και να γελάμε μέχρι το πρωί.

* Ο Α.Γ. είναι ηθοποιός και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Του Αλέξη Γεωργούλη*



πό τις πρώτες μου διακοπές μαζί με 
τον σύντροφό μου και μάλλον η κα-
λύτερη επιλογή. Το δικό μου νησί... 
Ένα από τα νησιά των βορείων 
Σποράδων, που το λάτρεψα και το 

αγάπησα όπως κανένα άλλο. Τόσο πρά-
σινο και τόσο οξυγόνο μαζεμένο σε ένα 
τόσο δα νησάκι... Ερωτεύτηκα τις παρα-
λίες, τα καταγάλανα νερά και τα δέντρα 
να φτάνουν μέχρι την ακτή. Ο Στάφυλος, 
ο Πάνορμος, η Μηλιά, ο Αγνώντας είναι 
μερικές από τις υπέροχες παραλίες της 
Σκοπέλου. Θυμάμαι ότι είχα φάει τόσο 
πολύ που το σκεφτόμουν σοβαρά να ξα-
ναμπώ για μπάνιο. Όστρακα, ψάρια και 
ελληνικό παραδοσιακό φαγητό σε όλα τα 
ταβερνάκια, σε κάθε παραλία που πηγαί-
ναμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη γαρι-
δομακαρονάδα και τις σκοπελίτικες πίτες 
που φάγαμε στο Στάφυλος restaurant.
Οι βόλτες στα σοκάκια της Σκοπέλου ήταν 
ατελείωτες. Μια εξαιρετική αρχιτεκτο-
νική και αμέτρητα καλντερίμια γεμάτα 
λουλούδια. Εκεί κάπου, ανάμεσα, βρήκα 
ένα εκπληκτικό μαγαζί, το Σκοπελίτικες 
Πίτες Μιχάλης, και έφαγα τουλάχιστον 
10 διαφορετικές πίτες. Η Σκόπελος άλ-
λωστε φημίζεται για τις πίτες της.  
Επίσης κάθε βράδυ απαραιτήτως, μετά 
το βραδινό, ένα παγωτό ήταν ό,τι έπρε-
πε. Πολλά μαγαζάκια με χαλαρή μου-
σική και χαλαρό κόσμο ολοκλήρω-
ναν την τέλεια μέρα μου στη Σκόπελο.  
Για πρωινό με κλειστά μάτια θα πρό-
τεινα το Swell coffee bar στη Χώρα της 
Σκοπέλου. Κρυφή μου αγαπημένη συ-
νήθεια να επισκέπτομαι τις εκκλησίες 
και τα μοναστήρια σε όποιο μέρος βρί-
σκομαι. Και το συγκεκριμένο νησί μού 
έδωσε εμπειρίες τέλειες με τα 27 μονα-
στήρια που μετράει… από τα οποία δυ-
στυχώς κατάφερα να δω μόνο τα 5. Ήταν 
μία εξαιρετική εμπειρία σε αυτούς τους 
ιερούς χώρους με την τόση ηρεμία. Στη 
Σκόπελο ξαναπήγα άλλες 3 φορές από 
τότε. Και, φυσικά, θα ξαναπάω. Λάτρε-
ψα τους υπέροχους ανθρώπους του, το 
μαγευτικό τοπίο, το λαχταριστό φαγητό 
και το σημαντικότερο: άφθονη αγάπη 
απλωμένη παντού σε όλο το νησί.

* Η Σ.Κ. είναι μαγείρισσα. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει μία 
συνεργασία στην Κύπρο.

Της Σπυριδούλας 
Καραμπουτάκη*

Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Σπο-
ράδων φημίζεται για έναν μοναδικό 
συνδυασμό της χρωματικής παλέτας. 
Και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα 
συναντήσεις αλλού στο Αιγαίο τόσο 
πράσινο και μπλε. Το 67% του νησιού 
καλύπτεται από παρθένο πευκόδασος, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα τα πεύκα 
φτάνουν ακόμα και στις παραλίες! Το 
μοναδικό πράγμα που διακόπτει τις 
πρασινομπλέ αποχρώσεις είναι το λευ-
κό των παραδοσιακών σπιτιών, αλλά 
και τα δεκάδες κάτασπρα ξωκλήσια σε 
κάθε κορυφή του νησιού. Τα γραφικά 
σοκάκια της Χώρας προσφέρονται για 
ατέλειωτες βόλτες, κι αν σας ανοίξουν 
την όρεξη σταματήστε σε κάποιον πα-
ραδοσιακό φούρνο για την ανεπανάλη-
πτη σκοπελίτικη τυρόπιτα!
Tip: Οπωσδήποτε αξίζει μια επίσκεψη 
στο θαλάσσιο πάρκο των Βορείων Σπο-
ράδων, την προστατευμένη περιοχή ό-
που φιλοξενείται η μεσογειακή φώκια. 

Πού να κολυμπήσεις 
Οι παραλίες στη Σκόπελο φημίζονται 
για τα κρυστάλλινα μπλε νερά τους. 
Στις ωραιότερες παραλίες του νησιού 
συγκαταλέγονται η Μηλιά με άμμο και 
βότσαλο, οι Αντρίνες που έχουν πρό-
σβαση από ένα (εύκολο) μονοπάτι, το Λι-
μνονάρι με τα ήρεμα νερά και ο Στάφυ-
λος, όπου τα πεύκα σχεδόν αγγίζουν το 
νερό. Το σούρουπο να πάτε για μπάνιο 
στον Πάνορμο για να δείτε τον ήλιο να 
βουτάει στη θάλασσα. Υπέροχες παρα-
λίες επίσης το Γλυφονέρι, το Βελανιό, η 
Περιβολιού και η Αρμενόπετρα. 

Πού να μείνεις 
Πάρα πολλά καταλύματα για κάθε γού-
στο και κάθε τσέπη, ενώ υπάρχουν και 
ξενοδοχεία all Inclusive για όσους προ-
τιμούν κάτι τέτοιο. Η ιστοσελίδα της Έ-
νωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου: skopelos 
hotelsassociation.com

Πού να φας και να διασκεδάσεις
Στη Σκόπελο θα ευχαριστηθείτε το 
φαγητό! Από τις παραδοσιακές γεύσεις 
που ετοιμάζει κάποια γιαγιά στην κουζί-
να της παραλιακής ταβέρνας μέχρι πιο 
δημιουργικά πιάτα, το νησί αυτό έχει τα 
πάντα. Να δοκιμάσετε καρυδόπιτα αλλά 
και αυγάτο, ένα παραδοσιακό γλυκό του 
κουταλιού με δαμάσκηνο (η Σκόπελος 
είναι γνωστή για τα δαμάσκηνά της). 
Για ωραία μεσογειακή κουζίνα υπάρχει 
το εστιατόριο Zoupa (2424024494) 
στη Χώρα, ακριβώς δίπλα στο παλιό 
ελαιοτριβείο. Το εστιατόριο Αγνάντι 
(2424033606) στη Γλώσσα φημίζεται για 
την καλή ελληνική κουζίνα, αλλά και 
για την ασύγκριτη θέα του. Πάνω στην 
παραλία του Πάνορμου θα βρεις την 
ταβέρνα του Γιάννη (2424024238) με 
πολλές σκοπελίτικες συνταγές. Η Μου-
ριά (6991230230) είναι μια ωραία ψαρο-
ταβέρνα στην παραλία του Αγνώντα. 
Βρίσκεται κάτω από μια αιωνόβια μου-

ριά, που, ναι, φύτρωσε 
ένα μέτρο από το 
κύμα. Αξίζει να κάνετε 
και μια στάση στον 
Μιχάλη στο λιμάνι 
για σκοπελίτικη τυ-
ρόπιτα. Για νυχτερινή 
διασκέδαση υπάρχει ο 

Μερκούριος (2424024593), με τρομερή 
θέα στο λιμάνι της Σκοπέλου, μουσικές 
από όλο τον κόσμο και ωραία cocktails. 
Υπέροχη θέα θα συναντήσεις και από 
το μπαλκόνι του cocktail bar Scala 
(2424024458) στο λιμάνι. Σταθερή αξία 
στη νυχτερινή ζωή του νησιού είναι επί-
σης ο Βράχος (2424029141).

Δήµος: 2424350101
ΑςΤυνοµίΑ: 2424022235
Λιµεναρχειο: 2424022180
Πρώτες Βοήθειες:  
2424022222
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δικός μου μικρός παράδεισος, το καλοκαιρινό 
μου καταφύγιο, κρύβεται πίσω από τις αγαπη-
μένες «Καλαμιές Μου», ένα μικρό κτήμα στη 

μικρή, πανέμορφη αλλά όχι και τόσο διάσημη 
παραλία της Καναπίτσας Σκιάθου. Οι χορεύτριες, ό-
πως λέω τις Καλαμιές μου –γιατί λικνίζονται ρυθμικά 
με κάθε θρόισμα του ανέμου σαν να χορεύουν βαλς–, 
μας φυλάνε ακούραστα από κάθε αδιάκριτο βλέμμα. 
Και η βλάστηση εκεί πλούσια, τα 
νερά παραδεισένια, αυτό το κομ-
μάτι του νησιού θα μπορούσε να 
θυμίζει ακόμα και τροπικό νησί. 
Σαν φτάσουμε ρίχνω άγκυρα 
στον χώρο μας, όσο καιρό και αν 
περάσουμε εκεί. Σπάνια βγαί-
νω να πάω στην πόλη ή σε άλλες 
πιο «κοσμικές» παραλίες, όπως 
είναι οι Κουκουναριές, ο Βρω-
μόλιμνος, η Μπανάνα ή η Αγ. Ε-
λένη, ατελείωτη έτσι κι αλλιώς η λίστα από όμορφες 
παραλίες. Και αν πάω στην πόλη θα πάρω συνήθως το 
μικρό καΐκι που φτάνει ανά μια ώρα στον ξύλινο προ-
βλήτα μπροστά από την ωραία παραθαλάσσια ταβέρνα 
Καναπίτσα του φίλου μου του Νίκου. Δύο λεπτά από 
το σπίτι μας, με τα πόδια και ξυπόλητοι, κατευθείαν 
από την παραλία, η ταβέρνα αυτή έχει γίνει το στέκι 

μας είτε για απογευματινό ποτό είτε για φαγητό. Εκεί 
μαζεύονται σταθερά και οι φίλοι μας που έχουν σπίτια 
στο νησί. Το αυτοκίνητο πάντως το «κλειδώνω»… με-
γάλη ηδονή για ένα «παιδί» της πόλης που χάνει ώρες 
στην οδήγηση κάθε μέρα όλο τον χρόνο.
Η στάνταρ επίσκεψη που κάνω κάθε καλοκαίρι είναι 
στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας, ένα ιστορικό, φιλό-
ξενο, πανέμορφο μοναστήρι κτισμένο στην ψηλότερη 

κορυφή του νησιού, που ιδρύ-
θηκε το 1794. Πλημμυρίζει τον 
επισκέπτη με γαλήνη, ιστορία, 
σεβασμό, αρμονία. 
Η Σκιάθος είναι ένα νησί για 
όλους – ζευγάρια, οικογένει-
ες, νέους, συνταξιούχους, μο-
ναχικούς ή έντονους ανθρώ-
πους. Διαλέγεις τον χώρο σου 
και τον χρόνο σου χωρίς άγχος 
και πίεση. Είναι άχρηστα στη 

βαλίτσα τα διαμαντένια σκουλαρίκια, τα μεταξωτά, οι 
ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο. Είναι χαλαρή η ατμό-
σφαιρα, έτσι όπως πρέπει να είναι για μένα οι δια-
κοπές. Και κάτι τελευταίο. Δεν έχει τους αέρηδες και 
τα μποφόρια του Νότιου Αιγαίου, που έχουν τη χάρη 
τους, αλλά εμένα πλέον με έχουν κουράσει. 

*Η Α.Ε.-Α. είναι δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Η Σκιάθος είναι ένας 
Παράδεισος για κάθε 
ταξιδιώτη. Απευθύνεται 
σε όσους θέλουν ήσυχες 
διακοπές με την οικογέ-
νειά τους, στους ανή-
συχους που αναζητούν 
την περιπέτεια, στους 
νεότερους που ψάχνουν 
έντονη νυχτερινή ζωή. 
Στους κοσμοπολίτες, 
στους ρομαντικούς, 
στους ερωτευμένους, 
στους… βιβλιοφάγους. 
Εξερεύνησε το σπίτι του 
μεγάλου διηγηματογρά-
φου που έγινε Μουσείο 
(mouseio papadiamanti.
blogspot.com) και τον 
υδροβιότοπο της λίμνης 
Στροφιλιάς. Ανέβα στο 
Κάστρο, θαύμασε από 
κοντά την Ιερά Μονή 
Ευαγγελιστρίας, στα βο-
ρειανατολικά του νησιού. 
Κάνε βόλτα στο λιμάνι και 
δες το να χωρίζεται στα 
δύο από τη μικρή χερσό-
νησο του Μπούρτζι. 
 
Πού να κολυμπήσεις 
Μια καλή ιδέα είναι να κά-
νεις το γύρο του νησιού 
με εκδρομικό καΐκι και να  
θαυμάσεις όλες τις πα-
ραλίες. Ξεκινώντας από 
τη Χώρα με κατεύθυνση 
τις Κουκουναριές, θα 
συναντήσεις τη Μεγάλη 
Άμμο που έχει εύκολη 
πρόσβαση, καθαρά νερά, 
θαλάσσια σπορ, ταβέρ-
νες. Ο Βασιλιάς με χρυσή 
αμμουδιά, οι Αχλαδιές 
για windsurfing λόγω των 
θαλάσσιων ρευμάτων, 
ενώ από την άλλη πλευ-
ρά ο Βρωμόλιμνος έχει 
πάντα τις τέλειες καιρικές 
συνθήκες. Στο ακρωτήριο 
Καλαμάκι, όπου βρίσκε-
ται η Καναπίτσα με την 
τέλεια θέα, υπάρχουν 
επίσης το Σκληθρί και 
η Τζανεριά. Εκεί, εκτός 
από υπέροχες θάλασσες, 
θα βρεις σκιερά πλατάνια 
και ταβέρνες, αλλά και 
σούπερ καλοκαιρινά φεγ-
γάρια για ρομαντζάδα. 
Απαλή άμμο και όλα τα 
κομφόρ σε περιμένουν 
στον διάσημο Κολιό, 
την Αγία Παρασκευή και 
τον Τρούλο με πεύκα που 
φτάνουν ως τη θάλασσα. 
Οι Κουκουναριές είναι το 
μεγάλο αξιοθέατο, καθώς 
θεωρείται μία από τις 
καλύτερες παραλίες της 
Μεσογείου. Μη χάσεις τα 
διπλανά Αμπελάκια ούτε 
την Μπανάνα. Αν αναζη-

τάς πιο ήσυχες 
βουτιές, 
πήγαινε στις 
παραλίες Αγία 
Ελένη, Μαν-
δράκι και Ασέ-
ληνο. Αν δεν 
φοβάσαι τους 
χωματόδρο-

μους ή τον ποδαρόδρο-
μο, πάρε το δρόμο για Κε-
χριά. Τα Λαλάρια είναι 
εμπειρία σπουδαία που 
βιώνεται μόνο με βάρκα. 

Μια εκδρομή αξίζει και το 
νησάκι Τσουγκριάς, με 
νερά Καραϊβικής και ένα 
κουκλίστικο πευκόδασος.

Πού να μείνεις 
Στον υπέροχο κόλπο 
της Καναπίτσας υ-
πάρχει το Plaza Hotel 
(2427021971) σε μια 
ειδυλλιακή τοποθεσία 
ανάμεσα σε ελαιώνες 
και πευκοδάση. Επίσης 
το Αtrium Hotel στην Αγ. 
Παρασκευή (2427049345). 
Στο Mandraki 
Village (2427049301), 
στις Κουκουναριές, μια 
ανάσα από την ομώνυμη 
παραλία. Υπέροχες και 
οι σουίτες του Aegean 
Suites (2427024066) στη 
Μεγάλη Άμμο.

Πού να φας & να πιεις  
Ένα από τα καλύτερα 
εστιατόρια του νη-
σιού είναι το Carnayo 
(2427022868) στο και-
νούργιο λιμάνι. Σερβίρει 
μεσογειακή κουζίνα, 
ενώ τα λαχανικά προέρ-
χονται από το δικό του 
βιολογικό αγρόκηπο. Για 
ελληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με δημιουργι-
κές πινελιές το Salt & 
Pepper (2427049329) 
στον Τρούλο. Ένα ε-
στιατόριο μοντέρνας 
ελληνικής κουζίνας που 
αξίζει να δοκιμάσεις είναι 
το βραβευμένο Elia’s 
Restaurant ( 2427049301) 
μέσα στο ξενοδοχείο 
Mandraki Village. Καλή 
και παραδοσιακή ταβέρ-
να, με διακόσμηση που 
παραπέμπει σε παντο-
πωλείο είναι το Μπα-
κάλικο της Παραλίας 
(2427022669).  Στο παλιό 
λιμάνι το ουζερί του Κα-
μπουρέλια (2427021112) 
για τσίπουρα και μεζέδες 
σε καλές τιμές. Σίγουρα 
μια βόλτα από το Ergon 
(2427021441) για να χαζέ-
ψεις απίθανα ελληνικά 
προϊόντα και να δοκι-
μάσεις ένα μενού που 
φτιάχνεται αποκλειστικά 
από τα προϊόντα αυτά. Το 
θρυλικό club restaurant 
της Σκιάθου The Borsoi 
(2427023605) επανέρχε-
ται φέτος δριμύτερο. Για 
καφέ, ποτό και cocktail 
πάνω στην παραλία 
υπάρχει το Marilyn 
(6957839614) . Ο Κένταυ-
ρος είναι το διαχρονικό 
ροκ μπαράκι του νησιού, 
ενώ το Danny & Zoe’s 
Blind Dog (6942801317) 
κάνει ένα πέρασμα από 
όλες τις διαδικασίες 
και έχει για συντροφιά 
δροσιστικά cocktail και 
για μασκότ ένα τυφλό 
σκυλάκι!

*Για ενοικιάσεις αυτο-
κινήτων δοκιμάστε 
το Avance Rent A Car 
(www.avance.gr) 

∆ήµος: 2427350100
ΑςτυνοµίΑ: 2427021111
Λιµεναρχειο: 2427022017
Πρώτες Βοήθειες:  
2427022222

της Αλεξίας  Έβερτ-
Αλβέρτη*
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Κρυστάλλινα νερά, καταπράσινοι λόφοι, 
άγρια ζωή, γραφική Χώρα και φιλόξενοι 
άνθρωποι. Το νότιο τμήμα του νησιού κατοι-
κείται μόνο από τα σκυριανά αλογάκια και 
κάποια είδη πουλιών, ενώ το βόρειο συγκε-
ντρώνει τους περισσότερους κατοίκους σε 3 
χωριά, τη Χώρα, τους Ασπούς και τα Μαγα-
ζιά. Τα νερά του νησιού αποτελούν πέρασμα 
για τους αστακούς, οπότε να δοκιμάσεις 
οπωσδήποτε αφού είναι η σπεσιαλιτέ. Να 
επισκεφθείς το Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς, 
το Κάστρο και το πέτρινο Ανοιχτό Δημοτικό 
Θέατρο Σκύρου που έχει φοβερή ενέργεια.

Πού να κολυμπήσεις
Στο Μώλο και τα Γυρίσματα που είναι μεγά-
λες και αμμώδεις παραλίες με beach bar και 
πολλές ταβέρνες κοντά. Στην Κυρά Παναγιά 
με ωραία θάλασσα και ξαπλώστρες χωρίς 
χρέωση (πληρώνεις ό,τι παραγγείλεις). 
Στον Άγιο Φωκά για απόλυτη χαλάρωση, 
κρυστάλλινα νερά, 5 ομπρέλες όλες κι όλες, 
ησυχία και φοβερό τοπίο. Αν είσαι τυχερός 
θα πετύχεις το μάγειρα από το ταβερνάκι να 
καθαρίζει στη θάλασσα το ψάρι πριν το βάλει 
στη σχάρα και τους γλάρους να κάνουν έφο-
δο. Στην Ατσίτσα και τον Πεύκο με αμμουδιά. 
Με βάρκα σε κάποια από τις πολλές νησίδες.

Πού να μείνεις
Στο Skyros Ammos Hotel (2222091234, 
www.skyrosammoshotel.com) με πέτρινα 
δωμάτια, πισίνα, βεράντα με θέα θάλασσα 
και υγιεινό πρωινό γεμάτο superfoods. Λίγο 
πιο δίπλα, στο Perigiali Hotel (2222092075, 
www.perigialihotel.gr) με πίσινα και μεγάλα 
δωμάτια. Στο Νεφέλη Hotel (2222091964, 

www.skyros-nefeli.gr) με οικολο-
γικό χαρακτήρα και δωμάτια για 
κάθε γούστο (παραδοσιακά, σου-
ίτες, οικογενειακά, studio, απλά) 
στη Χώρα. Στο Hotel Ariadne 
(2222091113, ariadnestudios.
gr) με καταπράσινο κήπο και 
πλούσιο πρωινό με τοπικά προϊ-
όντα. Στο Utopia Suites Skyros 

(2222091331, utopia-suites.com) με υπέροχα 
διακοσμημένα δωμάτια και θέα στο Αιγαίο.

Πού να φας
Θαλασσινά στις Ιστορίες του Μπάρμπα 
(2222091453) με θέα στην παραλία του Μώ-
λου. Δοκίμασε οπωσδήποτε τους τηγανητούς 
γαύρους, τη σαλάτα Μπάρμπα και την αστα-
κομακαρονάδα. Στο Αιγαιορίς (6972261886)
το μενού αλλάζει αλλά δε σε νοιάζει γιατί 
ό,τι και να φας θα είναι καταπληκτικό. Στο 
μεταξύ εσύ μπορείς να κάνεις και τις βουτιές 
σου στην πισίνα με την φανταστική θεά στο 
Αιγαίο. Στην Ταβέρνα της Καλής στον Άγιο 
Φωκά θα καταλάβεις τι σημαίνει κακαβιά. 
Φρέσκα ψάρια που καθαρίζονται και ψή-
νονται επιτόπου, μαμαδίστικα γεμιστά και 
ηρεμία. Στον Άγιο Πέτρο (6972842116, www.
agiospetros.com) θα πας για καλό κρέας, 
παραδοσιακή λαδόπιτα και νόστιμα τυριά 
ανάμεσα στα δέντρα. Μπορείς να αγοράσεις 
προϊόντα και για το σπίτι. Στον Μπάρμπα 
Γιάννη και τη Μαρίτσα (2222 091276), στη 
στράτα της Χώρας για απίστευτο ιμάμ, κεφτέ-
δες, ομελέτες και όλα τα σπιτικά.

Δήμος: 2222350300
ΑςτυνομίΑ: 2222091274
Λιμεναρχειο: 2222093475
Πρώτες Βοήθειες:  
2222 092222

του Νίκου Ρωμανού* 

ο κρυμμένο διαμάντι. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που πρέπει να έρχεται στο μυαλό, όταν 
αναφέρεσαι στη Σκύρο. Το «κυκλαδίτικο» νησί των Σποράδων με τα κατάλευκα σπίτια 

και τα γραφικά καλντερίμια. Ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, ιστορία και φυσική ομορφιά. 
Οι φιλόξενοι άνθρωποι του νησιού σε γοητεύουν με το που πατήσεις το πόδι σου στο λιμάνι. Α-

μέσως αισθάνεσαι σα να πήγαινες από πάντα. Οι ντόπιοι σε καλωσορίζουν χαμογελαστά και με 
μία οικειότητα που δεν μπορείς παρά να νιώσεις ότι είναι ο τόπος σου για τις μέρες που θα μείνεις.
Πλησιάζοντας στη Χώρα, το βλέμμα σου μαγνητίζεται από το Κάστρο της Σκύρου, που έχει 
μακρά ιστορία πίσω του. Η θέα που προσφέρει σου κόβει πραγματικά την ανάσα. Σύμφωνα με 
τον μύθο αυτό ήταν το σημείο που ο βασιλιάς της Αθήνας, Θησέας, έχασε τη ζωή του. Ακόμα και 
στα βυζαντινά χρόνια το πέτρινο αυτό φρούριο προστάτευε το νησί από εχθρούς και πειρατές.
Τα βότσαλα στην Πετρίτσα, τα κύματα στην Καλαμίτσα, η υπέροχη πανδαισία χρωμάτων στον 
ορμίσκο του Πεύκου αποτελούν ιδανικά τοπία για χαλάρωση και απόλαυση.
Βέβαια, η Σκύρος δεν αφήνει παραπονεμένους και τους λάτρεις της πεζοπορίας. Εκεί στα βό-
ρεια της Σκύρου βρίσκεται και η φάρμα «Μουριές», με τις καταπράσινες εκτάσεις που φιλοξε-
νούν τα ξακουστά σκυριανά αλογάκια. Απολαμβάνεις τις βόλτες, νιώθεις και πάλι ξένοιαστος, 
μακριά από τη βαβούρα της πόλης. Μάλιστα σε μια ταβέρνα λίγο πιο δίπλα θα γευτείς το νοστι-
μότερο κατσικάκι που έχεις φάει στη ζωή σου και θα δοκιμάσεις τα εκλεκτά, ντόπια τυριά. Με-
τά από μια τόσο γεμάτη μέρα μπορείς να απολαύσεις το καφεδάκι σου σε ένα από τα γραφικά 
καφενεία του νησιού και να φας παραδοσιακά γλυκά εδέσματα. 
Κάπως έτσι η μέρα διαδέχεται τη νύχτα και παρότι το νησί δεν φημίζεται για τη νυχτερινή του 
ζωή, τα βράδια στη Σκύρο μοιάζουν με κρυμμένους θησαυρούς. Τα ποτά στα γραφικά μπα-
ράκια και οι βόλτες στα σοκάκια τρώγοντας το φημισμένο παγωτό του νησιού συνθέτουν το 
ιδανικό βράδυ.
Η Σκύρος σίγουρα μπορεί να καλωσορίσει κάθε ηλικία και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για 
τον κάθε επισκέπτη.

* Ο Ν.Ρ. είναι πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ,  επιχειρηματίας.
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Το σλόγκαν «σαν τη Χαλκιδι-
κή δεν έχει», που δημιούργη-
σαν οι Θεσσαλονικείς, προ-
φανώς πατάει στην πραγμα-
τικότητα. Ένα τεράστιο νησί 
που δεν χρειάζεσαι πλοίο 
για να το προσεγγίσεις και 
που διαθέτει όλες τις χαρές 
του ελληνικού καλοκαιριού. 
Θαλασσάρες, ενδιαφέρουσα 
ενδοχώρα και ορεινά χωριά, 
πράσινο, ένα ατελείωτο 
πάρτι. Και τα τρία πόδια της 
Χαλκιδικής, το καθένα με τις 
δικές του ομορφιές και ιδιαι-
τερότητες, θα σε μαγέψει. 

Τι να δεις
Οπωσδήποτε το Σπήλαιο 
των Πετραλώνων, όπου 
βρέθηκαν τα αρχαιότερα 
ίχνη φωτιάς ever. Στο πρώτο 
πόδι, την Κασσάνδρα, να 
δεις τη γέφυρα της Ποτί-
δαιας, αλλά και τη μύτη στο 
Ποσείδι, που είναι εντυπω-
σιακό φυσικό φαινόμενο. 
Να επισκεφτείς την Άφυτο 
με τα πέτρινα σπίτια, όπως 
και τα λουτρά της Αγίας 
Παρασκευής. Να δεις τον 
Παρθενώνα, στη Σιθωνία, 
ένα ορίτζιναλ παραδοσιακό 
χωριό, ενώ στο τρίτο πόδι να 
επισκεφτείς τη γενέτειρα του 
Αριστοτέλη, τα Στάγειρα, 
και φυσικά την Αρναία, με τη 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική 
και τη μαγική ατμόσφαιρα. 
Στην Ουρανούπολη αξίζει μια 
επίσκεψη στον Πύργο της, 
μπροστά στο λιμάνι. 

Πού να κολυμπήσεις
Παντού! Όπου δεις χωματό-
δρομο, να τον πάρεις. Σημει-
ώνουμε ενδεικτικά παραλίες 
στην Κασσάνδρα: πριν τη 
γέφυρα της Ποτίδαιας, από 
Φλογητά και μετά κάπου θα 
βρεις να βρέξεις το κορμί 
σου. Μετά τη γέφυρα της 
Ποτίδαιας, στην παραλία Σά-
νη, αν στρίψεις δεξιά από το 
πάρκινγκ του ξενοδοχείου, 
θα βρεθείς σε θάλασσα-
πισίνα. Επίσης: Καλλιθέα, 
Χανιώτη, Παλιούρι στη μύ-
τη, Ποσείδι, Σκιώνη, Σίβηρη, 
Φούρκα, Αιγαιοπελαγίτικα 
(τεράστια εξαιρετική παρα-
λία). Στη Σιθωνία: ολοσχερώς 
γυμνός στο Κριαρίτσι ή τις 
Καβουρότρυπες, ντυμένος 
στον Αρμενιστή, τον Μαρ-
μαρά, το Καλαμίτσι με το 
ομώνυμο κάμπινγκ, τη Βουρ-
βουρού (στην παραλία των 
Καθηγητών και το Καρύδι), 
την Τρανή Αμμούδα, την πα-
ραλία Συκιάς ή τους μικρούς 
της όρμους Λιναράκι και Πη-
γαδάκι. Στο τρίτο πόδι: Από 
την Ουρανούπολη νοικιάζεις 
βαρκούλα και γκαζώνεις για 
Γαϊδουρονήσια, όπου το κά-
μπινγκ είναι ελεύθερο και τα 
νερά γυαλί. Μια ανάσα δίπλα 
η Αμμουλιανή, με θάλασσες 
τύπου Καραϊβικής. Επίσης, 
στα Νέα Ρόδα, στην Κομίτσα 
και στα πέριξ της Ιερισσού. 
Ωραία θάλασσα διαθέτει και 
το μπιτς μπαρ Maori, αλλά 
παρατηρείται κοσμοσυρροή 
από νωρίς. Στο Δεβελίκι έχει 
κάποιους αχινούς και θέλει 

προσοχή, όμως έχει ωραία 
ταβέρνα για πέσιμο. Φαντα-
στική θάλασσα και φανταστι-
κό τοπίο τύπου Σαρακήνικο 
Μήλου έχουν τα Κακούδια. 
Όμως πάρε ψυγειάκι γιατί η 
παραλία είναι ανοργάνωτη 
και θα γκαγκανιάσεις!

Πού να μείνεις
Σημείωσε το τηλέφωνο της 
Ομοσπονδίας Τουριστικών 
Καταλυμάτων Χαλκιδι-
κής, είναι το 2371024992, 
ή μπες στο σάιτ της: www.
halkidiki-holidays.gr. Mπρο-
στά σε τρομερή θάλασσα 
της Χαλκιδικής βρίσκεται το 
Ammon Zeus Hotel (www.
ammon-zeus.gr, 2374022356), 
ένα πολυτελές ξενοδοχείο 
με 126 μινιμαλιστικά δωμά-
τια και σουίτες, δύο κομψά 
εστιατόρια, δύο μπαρ, ένα 
πλήρως εξοπλισμένο σπα, 
μια βραβευμένη με μπλε 
σημαία παραλία και πισίνα, 
παιδική πισίνα, παιδική χαρά 
και συνεδριακό κέντρο. Το 
Ammon Zeus Hotel είναι ένα 
από τα νεότερα και ωραιό-
τερα boutique καταλύματα 
στη χερσόνησο της Χαλκιδι-
κής. Βρίσκεται κυριολεκτικά 
στο σημείο επαφής μεταξύ 
της ακτής και της θάλασσας, 
με το ξενοδοχείο να διαθέτει 
θέα 270 μοιρών. Εξίσου θεα-
ματικό και το εσωτερικό του 
που ανακαινίστηκε πλήρως 
το 2018.  
Στην Κασσάνδρα, για πολυ-
τελή διαμονή στον οικισμό 
Ακρίτας Ευ Ζην Villas and 
Suites (www.akritasefzin.
gr). Ήρεμο και ειδυλλιακό 
περιβάλλον, δίπλα σε μία από 
τις ομορφότερες παραλίες 
της Χαλκιδικής, τη Χρούσου 
(παραλία Παλιουρίου). Σταθε-
ρή αξία και το κοσμοπολίτικο 
Sani Resort (2374099500, 
www.saniresort.gr), στο 
ακρωτήρι της Σάνης. Στην 
κουλτουριάρικη με την καλή 
έννοια Άφυτο υπάρχει το ξε-
νοδοχείο Ρήγας (2374091187, 
91120, www.rigas-hotel.
gr), με απίστευτη θέα και 
εκλεπτυσμένα facilities. Στην 
Κασσάνδρα «κρύβεται» και 
το Pella Beach (2374051794, 
www.pellabeach.com), ιδανι-
κό για χαλαρές ξεκούραστες 
διακοπές. Στη Σιθωνία, στο 
Δεσποτικό (2375051150) 
στην Τριστινίκα, για ήρεμες 
διακοπές δίπλα στην ωραι-
ότερη ίσως θάλασσα αυτού 
του ποδιού. Στον Αρμενιστή 
(2375091487-91497)  για να ζή-
σεις το όνειρο του Γούντστοκ 
σε χαλκιδικιώτικη εκδοχή. 

Λύσεις προσιτής διαμονής 
αποτελούν το ξενοδοχείο 
Βουρβουρού (2375091261) 
στην ομώνυμη περιοχή, 
το Ερμιόνη στο Καλαμίτσι 
(2375041157) και τα εκατοντά-
δες ενοικιαζόμενα στον Νέο 
Μαρμαρά. Στη χερσόνησο 
του Άθω, θα μείνεις στο 
βραβευμένο πεντάστερο 
resort Eagles Palace Hotel 
& Spa (Ουρανούπολη, www.
eaglespalace.gr, 2377031070, 
31047-8, 31101-4). Κοραλλένια 
νερά, υπηρεσίες πολιτισμού, 
γαστριμαργικά συμπόσια, 
γυμναστήριο, σπα, φεστιβάλ 
οίνου και ιστορικές περιηγή-
σεις. Στα Πυργαδίκια τα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια της Σουλ-
τάνας Αραβά (2375093293) 
έχουν εξωφρενικά όμορφη 
θέα, ενώ για την Αμμουλια-
νή αξιοπρεπέστατη λύση 
είναι ο ξενώνας Δομινίκη 
(2377051011). 

Πού να φας
Στη Μασσαλία (2374081008)  
στην πλατεία της Νέας 
Φώκιας (αδελφάκι της ομώ-
νυμης στη Θεσσαλονίκη) θα 
βρεις ντόπια και χειροποί-
ητα προϊόντα και γεύσεις 
ασυναγώνιστα μοναδικές. 
Κεφτεδάκια εξαίσια στον 
Γρηγόρη (2374091517),  
στον κεντρικό δρόμο στο 
ύψος της Αφύτου. Κρέατα 
λαμπρά και στο Μετόχι 
(2374022044), στο δρόμο 
που οδηγεί από το Σάνη 
στην Κασσάνδρεια. Για πί-
τσα, στην Καλλιθέα, στην 
πλατεία Αγίου Νικολάου, στο 
The Pizza Bar (2374091440). 
Στη Σιθωνία και συγκεκριμέ-
να στη Βουρβουρού θα φας 
πίτσα γίγας στον Οβελίξ 
(2375091028). Στον Παρθε-
νώνα έχει αρκετές ταβέρνες 
με ποιοτικό φαγητό, αλλά 
εκεί που θα προσκυνήσεις 
είναι στη Μαριγούλα 
(2371023171),  στον Πολύγυ-
ρο. Γκουρμέ υψηλών προδι-
αγραφών και ο Σοφοκλής να 
δίνει ρέστα στην ανάγνωση 
του μενού. Επίσης, σουβλά-
κια και γενικώς κρέατα για 
να γλύφεις δάκτυλα διαθέ-
τει ο Σάκης (2371096282),  
στα Κοκκινόγια, λίγο έξω 
από τον Άγιο Πρόδρομο, 
που επίσης έχει πολλές 
ταβέρνες και πεντανόστιμα 
σουβλάκια. Στο τρίτο πόδι 
να φας στον Άγιο Νικόλαο 
και στα παραλιακά ουζερί 
των Πυργαδικίων. Πολύ 
καλή σε ψαρικά η ταβέρνα 
Διόνυσος (2377023804), στο 
Δεβελίκι.

Πού να διασκεδάσεις
Κασσάνδρα: Για ποτό στο 
βράχο της Αφύτου, όπου 
εκτός από την καλύτερη 
θέα στη θάλασσα, οι νύχτες 
έχουν μια εσάνς από Ριβιέρα. 
Για clubbing σαν το Angels  
(6982867254)  δεν έχει. Σι-
θωνία: Να πιεις στο Ethnik 
(6937380554)  στην Τριστινί-
κα, με συνοδεία φανκ και all 
day soul. Και να ζήσεις οπωσ-
δήποτε το ηλιοβασίλεμά του. 

ΚωδιΚός Πόλυγυρόυ: 
23710
ΚωδιΚός Καςςανδρας: 
23740
ΚωδιΚός ςιθωνιας: 23750
Κέντρό υγέια ν. Μόυδα-
νιων: 2373022222
Κέντρό υγέιας αγ. νιΚό-
λαόυ: 2375031789
λιΜέναρχέιό ιέριςςόυ: 
2377022666

α εφηβικά μου χρόνια τα έζησα στη Θεσσαλονίκη, φυσιο-
λογικά λοιπόν δεν θα μπορούσα να μη γνωρίσω και να «ερω-

τευθώ» την πανέμορφη Χαλκιδική. Τα τελευταία χρόνια λόγω 
περιορισμένου χρόνου διακοπών, δεν έχω τον άπλετο χρόνο 

να την απολαύσω, παρ’ όλα αυτά θα πάω έστω και για δυο μέρες, 
κάθε καλοκαίρι. Στο πρώτο πόδι, τα αμέτρητα beach bar με τα υπέ-
ροχα νερά, σε σημείο που να μην ξέρεις ποιο να διαλέξεις, όλα τους 
με ανέσεις εντυπωσιακές για τους επισκέπτες, άψογο σέρβις και 
προσιτές έως και φθηνές τιμές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
Το δεύτερο πόδι επίσης, με την άγρια ομορφιά και τις γαλάζιες 
θάλασσες, εντυπωσιάζει ακόμα πιο πολύ. Όχι τόσες οργανωμένες 
παραλίες όσες στο πρώτο πόδι, αλλά τόσo πολλές, τόσο όμορφες και 
τόσο «φιλικές». Αρκετά κρυμμένα ταβερνάκια, σαν θησαυροί θα 
έλεγα, με ντόπιο φρέσκο ψάρι, μπορούν να ολοκληρώσουν με άψο-
γο τρόπο τη μέρα σου. Αγαπώ τις διακοπές στη Χαλκιδική, είναι το 
μέρος που πραγματικά τα συνδυάζει όλα. Άλλωστε, όπως λέει και 
το «ρητό», σαν τη Χαλκιδική δεν έχει!

*O Θ.Φ. είναι τραγουδιστής.

Του Θοδωρή Φέρρη* 
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Ο θρύλος λέει ότι ο 
Ποσειδώνας διάλεξε 
το όρος Φεγγάρι για να 
παρακολουθήσει την 
πτώση της Τροίας. Και 
μάλλον δεν είχε καθό-
λου άδικο, αφού η άγρια 
φύση, η φιλοξενία των 
μόνιμων κατοίκων και 
το παρθένο περιβάλλον 
υπογράφουν την πιο ξέ-
γνοιαστη διαμονή. Νησί 
περίεργων διεργασιών, 
που σημαίνει πως είτε 
θα σου φανεί «δύσκο-
λο» και «απρόσιτο», είτε 
θα το λατρέψεις και θα 
δεθείς παντοτινά μαζί 
του. Άγρια φύση, άγρια 
νερά, ιδιαίτεροι άν-
θρωποι, φιλόξενοι, που 
σέβονται όμως και την 
ηρεμία σου. Ατραξιόν, 
τα χαριτωμένα κατσικά-
κια που θα σου κόβουν 
τον δρόμο ή θα σε 
ακολουθούν για να σου 
κάνουν παρέα. Όσο για 
το soundtrack, το έχουν 
αναλάβει τα τζιτζίκια!

Τι να δεις  
Τα ορεινά χωριά και 
κυρίως τη Χώρα, που 
είναι αμφιθεατρική 
και γραφική. Το Μου-
σείο όπου βρίσκεται 
το αντίγραφο της Νί-
κης της Σαμοθράκης. 
Πραγματικά όμως αξίζει 
να επισκεφθείς τις υ-
πέροχες βάθρες και να 
βαδίσεις στα βουνά της, 
αλλά με προσοχή γιατί 
κρύβουν κινδύνους. Η 
κορυφή Φεγγάρι με 
υψόμετρο 1.695 μέτρα 

είναι προσβάσιμη (ξεκι-
νάς από τα Θέρμα πρω-
ί-πρωί). Να δεις τους 
πύργους της για την 
αρχιτεκτονική τους και 
κυρίως τον Πύργο των 
Παλαιολόγων στην εκ-
βολή του Φονιά. Επίσης, 
το Ιερό των Μεγάλων 
Θεών στην Παλαιόπο-
λη. Κι όταν κουραστείς, 
να αράξεις κάτω από τα 
πλατάνια.

Πού να κολυμπήσεις  
Οι παραλίες της Σαμο-
θράκης είναι μάλλον 
μετρημένες. Οι Κή-
ποι έχουν κρυστάλλινα 
νερά, αλλά χοντρό 
βότσαλο, οπότε θα χρει-
αστείς παπουτσάκια. 
Η Παχιά Άμμος έχει... 
παχιά άμμο και μαζεύει 
όλο τον κόσμο. Μπά-
νιο θα κάνεις βέβαια 
και στις βάθρες, τις 
λιμνούλες δηλαδή που 
σχηματίζουν μικροί 
καταρράκτες. Έχει και 
δύσκολες και εύκολες 
βάθρες, με τα νερά τους 
να είναι από δροσερά 
μέχρι παγωμένα. Επίσης 
υπάρχουν καϊκάκια που 
σε πηγαίνουν σε μυστι-
κά μέρη για μπάνιο και 
βουτιές.

Πού να μείνεις 
Στη βοτσαλωτή παρα-
λία Μακρυλιές, μόλις 1 
λεπτό με τα πόδια από 
τη θάλασσα, υπάρχει 
το Eroessa - Beach 
Apartments (25510 
95359) με πισίνα, παι-
δότοπο και μοντέρ-
νες εγκαταστάσεις. 
Στην Καμαριώτισσα, 
το ξενοδοχείο Αίο-
λος (2551041595) κοντά 
στο λιμάνι έχει και 
πισίνα, αν βαριέσαι να 

τρέχεις στις θάλασσες. 
Η Μαρίβα Bungalows 
& Yoga Retreat 
Center (2551098230) 
είναι χωμένη μέσα στο 
δάσος και κατάφυτη, 
ενώ δίπλα της υπάρχει 
και ταβέρνα μερα-
κλίδικη. Η Ανεμόεσ-
σα (2551098270), στους 
Καρυώτες, διαθέτει 
οικονομικά αλλά αξιο-
πρεπέστατα δωμάτια. 
Τέλος, αν σου αρέσει η 
εντελώς φυσική ζωή, 
στα Θέρμα υπάρχει 
και το δημοτικό κά-
μπινγκ Varades (25510 
98291).

Πού να φας 
Στη Σαμοθράκη είσαι, 
όπου και να φας καλά 
θα είναι. Το νησί φη-
μίζεται για το νόστιμο 
και τρυφερό κατσίκι 
του, τον τσιγεροσαρμά 
που είναι θρακιώτικη 
σπεσιαλιτέ και φυσικά 
για όλα τα ελληνικά 
πιάτα (από γεμιστά 
μέχρι παστίτσιο) στην 
καλύτερη εκδοχή τους. 
Στην Καμαριώτισσα, 
η Κληματαριά (25510 
41535) εκτός από όλα 
τα άλλα έχει και θεϊκές 
πατάτες τηγανιτές. 
Στις Καρυδιές (25510 
98266), στην Άνω Μεριά, 
τεράστιες καρυδιές θα 
ρίχνουν ίσκιο επάνω 
στα πιάτα με την τσιγα-
ριστή φασολάδα, το κα-
τσικάκι ή την ομελέτα. 
Στο 1900 (6977739091) 
θα φας τις καλύτερες 
σαρδέλες του νησιού. 
Όλα τα λεφτά βέβαια, 
είναι το καφενείο-μπαρ 
στα Θέρμα, για τη σκιά, 
τις μουσικές, τα γλυκά 
του κουταλιού και τα 
τζιτζίκια.

Σαμοθράκη δεν είναι νη-
σί. Είναι τα σωθικά της 
βροντής, ξαπλωμένα στη 
θάλασσα. Είναι το ξύπνημα 

του Διονύσου στο θρακικό-
πέλαγος. Είναι ο καθεδρικός ναός 
των Θεών στη γη. 

Λόγω της γενέτειράς μου Κομο-
τηνής, γνώρισα νωρίς τη Σαμο-
θράκη, την «ψηλή Θράκη» – από 
το αρχαιοελληνικό σάμος = υ-
ψηλή. Σ’ όποια ηλικία, μ’ όποια 
ιδιότητα και να την επισκεφτεί 
κανείς, έχει να λάβει ανάλογες 
συγκινήσεις. Ως έφηβος αντάρ-
της κι ως φοιτητής που ψάχνει 
έρωτες. Ως τριαντάρης πλέιμπόι 
κι ως σαραντάρης οικογενειάρ-
χης. Και σαν αθλητής και σαν α-
σκητής. Και σαν πάρτι άνιμαλ και 
σαν μπον βιβέρ. Και κάθε φορά το 
νησί, εκεί αγέρωχο, προξενεί τα 
αντίστοιχα ρίγη και προσφέρει 
την ίδια συγκίνηση.

Από το χιονισμένο Φεγγάρι 
(όπως αποκαλούν οι ντόπιοι το 

όρος Σάος) μέχρι τη θάλασσα 
που φτάνουν τα πλατανοδάση, η 
Σαμοθράκη περιλαμβάνει τα πά-
ντα. Βάθρες απόκοσμες, απομο-
νωμένες παραλίες, καταρράκτες 
που πέφτουν κατευθείαν στη 
θάλασσα και παράκτιες ή θαλασ-
σινές σπηλιές, Γενουάτικα οχυρά 
(Πύργος των Γκατιλούζι), φα-
ράγγια και το Ιερό των Μεγάλων 
Θεών, στο οποίο τελούνταν τα 
Καβείρια μυστήρια. Η Παναγία 
Κρημνιώτισσα είναι ο πυλώνας 
της ψυχής σου. 

Γαστριμαργικώς, κατσίκια και 
ψάρια, χοϊκά μαγειρεμένα, βγά-
ζουν όλη τους την ένταση στο 
πιάτο. Ωστόσο, ακόμα θυμάμαι 
την καπνισμένη επίγευση απ’ 
την πατάτα, που τηγανίστηκε 
στην ξυλοφωτιά. 

Λένε ότι στη Σαμοθράκη κάνανε 
τον Μέγα Αλέξανδρο, ο Φίλιπ-
πος Β΄ και η Ολυμπιάδα. Έτσι 
εξηγείται.

*  Ο Σ.Σ. είναι stand up comedian.

Δήμος: 2551350800
ΑςτυνομίΑ: 2551041203
Λιμεναρχειο: 2551041305
Πρώτες Βοήθειες:  
2551041217

του Σίλα Σεραφείμ*

O Σίλας με τη γυναίκα του,  
Λίλα Σταμπούλογλου



Είναι σαν τη Χαλκιδική 
σε νησί. Κοινώς, πεύκα, 
γαλαζοπράσινα νερά, 
ωραιότατα ορεινά χω-
ριά, τοπικά προϊόντα, 
γεύσεις ελληνικές και 
αρκετός κόσµος. Τώρα 
πια µε την Εγνατία απέ-
χει µόλις δύο ώρες από 
Θεσσαλονίκη, ενώ το 
πλοίο από Κεραµωτή 
κάνει µόλις µισή ώρα. 
 
Τι να δεις
Εάν δεν επισκεφτείς 
το ορεινό χωριό Θεο-
λόγος, είναι σαν να µη 
βρέθηκες στο νησί. Μα-
κεδονίτικη αρχιτεκτο-
νική, πυκνή βλάστηση, 
παραδοσιακοί οικισµοί 
µε παραδοσιακά αρ-
χοντικά, αλλά και καλό 
φαγητό, αν το ψάξεις 
λίγο, γιατί έχει έντονη 
«τουριστική» πλευρά. 
Στα Λιµενάρια, µία 
από τις πιο τουριστικές 
πλευρές της Θάσου, σε 
περιµένει το λαογραφι-
κό µουσείο µε συλλογές 
αρχαιολογικών ευρηµά-
των από τον 7ο αιώνα 
π.Χ. Αν πάλι θέλεις να 
ηρεµήσεις και να δρο-
σιστείς, το Μικρό και 
Μεγάλο Καζαβίτι είναι 
η πλέον ενδεδειγµένη 
πρόταση. Στο χωριό 
Ποταµιά βρίσκεται το 
µουσείο Βαγή, αφιε-
ρωµένο στον γλύπτη 
Πολύγνωτο Βαγή. Αν 
ψάχνεσαι για µονές και 
ξωκλήσια, οι Αρχαγ-
γέλου, Παναγιάς και 
Άγιου Παντελεήµονος 
είναι οι πιο χαρακτη-
ριστικές επιλογές – α-
παιτούν σεµνό ντύσιµο 
από τους επισκέπτες. 

Πού να κολυµπήσεις
Έχει τουλάχιστον 20 
παραλίες - θεές αυτό το 
νησί, ας τις ονοµάσουµε 
µαλδιβοειδείς (µπήκατε 
στο κόλπο)! Οι ακρο-
γιαλιές της θυµίζουν ε-

ξωτικές παραλίες. 
Έχουµε και λέµε: 
Ψιλή Άµµος ό-
νοµα και πράγµα. 
Λιβάδι για κολυµ-
βητικές εµπειρίες, 
ένας παράδεισος 
µε τροπική αύρα. 
Ποτός, αν ψά-

χνεις οργανωµένη 
παραλία για θαλάσσια 
σπορ. Πευκάρι για πιο 
κοσµικές εµφανίσεις. 
Αλυκή και Παράδεισος 
στη νότια πλευρά του 
νησιού, µε πολύ νέο 
κόσµο. Χρυσή Ακτή 
στη Σκάλα Ποταµιάς 
και Χρυσή Αµµουδιά 
στη Σκάλα Παναγιάς 
για χρυσές αµµουδιές. 
Ροσογκρεµός για 
ερηµικές αποδράσεις.  
Σκίδια και Γκόλια για 
περιπέτειες. Πέντε 
χιλιόµετρα χωµατό-
δροµος, αλλά αξίζει τον 
κόπο για τη Σαλιάρα, 

µόνο που θα παρκάρεις 
µακριά. Στα Μεταλλεία 
θα καταλάβεις τι θα πει 
Θάσος στα καλύτερά 
της. Αν µένεις στον 
Λιµένα και βαριέσαι να 
τρέχεις µακριά, σε πολύ 
µικρή απόσταση, στα 
δυτικά, βρίσκεται το ε-
στιατόριο και beach bar 
La Scala µε εξαιρετικό 
νησιώτικο περιβάλλον, 
ξαπλώστρες και πουφ 
για άραγµα, µπίρες και 
ποτά. Στα ανατολικά 
του Λιµένα, επίσης 
πολύ κοντά από το Πα-
λιό Λιµάνι, υπάρχει το 
Καρνάγιο beach bar 
(2593022006), για άραγ-
µα, µπανάκι και µελέτη 
βιβλίων.

Πού να µείνεις
Σηµείωσε το τηλέφωνο 
του Συλλόγου Ενοικια-
ζοµένων ∆ωµατίων 
Θάσου (2593023950), 
καθώς και το τηλέφωνο 
του Συλλόγου Ιδιοκτη-
τών Ενοικιαζοµένων 
∆ωµατίων Θεολόγου, 
(2593053026). Η Θάσος 
έχει πολλές επιλογές 
τόσο ξενοδοχείων όσο 
και δωµατίων. 

Πού να φας & να πιεις
Στις ταβέρνες της 
Θάσου θα γευτείς συ-
νταγές µε θασίτικο λάδι 
και ντόπιο τσίπουρο. 
Κρατάς σηµειώσεις; 
Στο Καζαβίτι, αλλιώς 
και Μεγάλος Πρίνος, 
στην πλατεία, έχει 
πολλές ταβέρνες µε 
ψητά µούρλια. Ο Βασί-
λης (2593072016) στο 
Καζαβίτη έχει τέλεια 
µαγειρευτά φαγητά, 
ντοµάτες ψητές, µα-
γειρευτά κολοκύθια 
και µπιφτέκι γεµιστό 
αξιώσεων. Και για γλυκό 
ζητάς το βύσσινο του 
κουταλιού πνιγµένο 
στο γιαούρτι. Στο Κλί-
σµα θα φας πάνω στην 
άµµο ψαράκι ωραιό-
τατο και φρεσκότατο. 
Στη Σκάλα Ποταµιάς, 
πάνω στη θάλασσα, 
υπάρχει η Κραµπούσα 
(2593062190), µε όσο 
πρέπει δηµιουργικά 
πιάτα. Να δοκιµάσεις 
το αρνάκι µε µυρωδικά 
Θάσου και το κοτόπου-
λο Θάσου, µε τυριά και 
λαχανικά. Στον Θεολό-
γο, υπάρχει ο Στέλιος 
(2593031451), µε αρνάκι 
να γλείφεις τα δάκτυλά 
σου. Για θαλασσινά 
στα Κοίνυρα στον Αγο-
ραστό (2593041225), 
και στο Ταβερνάκι 
(2593023181), στον 
Λιµένα. Φεύγοντας να 
πάρεις: το περιλάλητο 
θασίτικο γλυκό καρυ-
δάκι, το µέλι τους το 
ξακουστό, τα λάδια, τις 
ελιές, τα τυροκοµικά 
τους και τη µυρωδάτη 
ρίγανη. 

¢¸»Ãª: 2593023118
°ªÆËÁÃ»¹°: 2593022500
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 
2593022106
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2593022222

αλοκαίρι του ’80. Απολύοµαι. Αναπάντεχα 
µετά από δεκαεπτά µήνες θητείας, αφού η κα-
νονική ήταν είκοσι τέσσερις. Ο λόγος; Μια νέα 
διάταξη του Υπουργείου Άµυνας που καθόριζε 

µειωµένη θητεία για τον πρώτο γιο οικογένειας µε 
τέσσερα παιδιά.
Και τώρα; Η πρώτη σκέψη, διακοπές. Ναι, αλλά πού 
και κυρίως πώς αφού δεν υπάρχει µία. Παλιά µου 
τέχνη κόσκινο. Μερικά µεροκάµατα στις µονώσεις 
ταρατσών, δουλειά που έκανα τα καλοκαίρια των 
σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Από ήλιο σε ήλιο, 500 
δραχµές. Εξασφάλισα τα εισιτήρια, άντε και το φα-
γητό. ∆ιαµονή στην παραλία σε 
υπνόσακο. Εµπειρία κτηθείσα εν 
τω στρατεύµατι, στις πολυήµερες  
ασκήσεις πάνω στα βουνά.
Προορισµός η Θάσος. Πρώτη φορά 
διακοπές, πρώτη φορά πλοίο, πρώ-
τη φορά νησί.
Άφιξη Λιµένας. Τα µπαγκάζια στην 
πλάτη και στον δρόµο για ωτο-
στοπ. Πού πάτε, ρε παλικάρια; (ή-
µασταν τρεις) ρωτάει ένας συµπαθητικός αγρότης 
που οδηγεί το κλασικό Ντάτσουν. ∆εν έχουµε ιδέα, 
του λέµε. Πού είναι καλά να πάµε; Ανεβείτε στην 
καρότσα, θα σας αφήσω στον Παχύ. Φτάνουµε. Α-
ληθινά ωραίο µέρος. ∆έντρα και καλή θάλασσα. 
Μπάνιο και ύπνος κάτω από τ’ αστέρια.
∆ύο µέρες µε σάντουιτς, ώρες πολλές στη θάλασσα 
και κουβέντες για την πολιτική και το µέλλον µας. 
Το ΠΑΣΟΚ στο οποίο συµµετείχαµε ήταν προ των 
πυλών της εξουσίας. Καλά τα δέντρα και οι σκιές, 
καλή η θάλασσα, αλλά πόσο να µείνει σ’ ένα µέρος 
που δεν έχει κόσµο. Πού έχει κόσµο, ρωτάµε; Πη-

γαίνετε στον Ποτό, ρε παιδιά, τι θέλετε εδώ στην 
ερηµιά;
Περνάει λεωφορείο. Ανεβαίνουµε και να ’µαστε 
στον Ποτό. Υπάρχει κόσµος. Όµως δεν έχουµε φάει 
ένα φαγητό της προκοπής. Τα λεφτά µας δεν φτά-
νουν για τέτοιες πολυτέλειες. Πέφτουµε πάνω σε 
δύο οικογένειες συµπατριωτών µας Κιλκισιωτών, 
ο ένας κρεοπώλης. Εµείς ψήνουµε δικά µας κρέατα, 
παιδιά, ελάτε αύριο αν θέλετε και όποτε θέλετε. Αν 
θέλουµε; Τις επόµενες τρεις µέρες κατασκηνώσαµε 
εκεί. Μπάνιο και ψησταριά. Επιστροφή στη Θεσ-
σαλονίκη, µε τις εικόνες του καταπράσινου νησιού 

και τις όµορφες παραλίες του στο 
µυαλό µας.
Κάποια χρόνια αργότερα, ξανά στη 
Θάσο, σαν προσκύνηµα στη νιό-
τη µας. Ο φίλος Καθηγητής του 
Συνταγµατικού ∆ικαίου Γιώργος 
Σωτηρέλης, µε καταγωγή από τη 
Θάσο και σταθερός καλοκαιρινός 
επισκέπτης της, µου λέει: Γιώργο, 
ελάτε στο Γλυφονέρι. Η ωραιότε-

ρη παραλία και µια καταπληκτική ταβέρνα. Ήταν 
πράγµατι έτσι. Η οικονοµική µας δυνατότητα είχε 
βελτιωθεί αισθητά, άρα διαµονή και διατροφή ήταν 
αξιοπρεπείς.
Οι οµορφιές του νησιού ίδιες. Το γυρίσαµε όλο. 
Χρυσή Αµµουδιά, Ποταµιά, Σκάλα Ποταµιάς, Πα-
ναγιά, Θεολόγος, Ραχώνι. Παντού δάσος και δίπλα 
πρασινογάλαζα νερά.
Τα βλέπαµε όλα, τα απολαµβάναµε όλα. Όµως το 
φως των αστεριών της νιότης µας, που βλέπαµε ξα-
πλωµένοι στις αµµουδιές, είχε πια χαθεί. Ας είναι…

*Ο Γ.Φ. είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός.

Æïù Γιώργου 
Φλωρίδη*
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Έχεις πολλά να δεις και πολλά να 
κάνεις, από το να λαχανιάσεις 
ανεβαίνοντας στον Ανάβατο 
μέχρι να την αράξεις σε ξαπλώ-
στρα-ομπρέλα. Αρχοντικό νησί, 
το νιώθεις σε κάθε περιβόλι, σε 
κάθε ιστορία του ένδοξου πα-
ρελθόντος. Το νησί της ευωδίας 
– μοσχοβολούν τα εσπεριδοειδή 
και η μαστίχα. Ωραίες θάλασ-
σες, φαγητό, θέες, οργιαστική 
βλάστηση, μεσαιωνικά χωριά, 
θρύλοι και «δάκρυα» μαστίχας 
συνθέτουν ένα νησί που πρέπει 
να επισκεφτείς. 

Τι να δεις 
Η πόλη είναι κανονική πόλη, με 
ανοιχτόκαρδο λιμάνι. Λίγο μετά 
τους ανεμόμυλους, πάρε τον 
δρόμο για τη Δασκαλόπετρα 
ή Πέτρα του Ομήρου. Από τη 
Βοκαριά θα δεις τη Μικρά Ασία 
και το Τσεσμέ σε απόσταση ανα-
πνοής. Θολοποτάμι, Μελέκικο, 
Κάμπος, Καταρράκτης, Θυμια-
νά, Ελάτα, Νικολάκικο, Ζερβού-
δικο, Κοινή, Νεχώρι: τα Μαστι-
χοχώρια με τα εγκαταλειμμένα 
αρχοντικά, πηγάδια, μαγγάνια, 
ξύλινες πόρτες, κλειστές αυλές 
μοιάζουν με ταινία εποχής. Να ε-
πισκεφτείς τα μεσαιωνικά χωριά 
Μεστά, το ζωγραφιστό Πυργί, 
τους Ολύμπους, την Καλλιμα-
σιά και τα Αρμόλια. Μην παρα-
βλέψεις μια επίσκεψη στο μονα-
στήρι της Αγίας Μαρκέλλας και 
μη χάσεις το ενεργειακό πεδίο 
που ονομάζεται Εμπορειός. Για 
ηλιοβασίλεμα ψάξε τον Ανάβα-
το και κατεβαίνοντας επισκέψου 
τα πέτρινα Αυγώνυμα. Για ήρεμο 
απόγευμα να πας στη Λαγκάδα, 
κι αν πεινάς έχει παραλιακές 
ταβέρνες. Στα Καρδάμυλα βγες 
μια φωτογραφία στο μνημείο 
του Ναύτη. Όλα τα λεφτά είναι 
και το Μουσείο Μαστίχας, όπως 
πηγαίνεις στα Μαύρα Βόλια. 

Πού να κολυμπήσεις 
Η πιο γνωστή οργανωμένη είναι 
ο Καρφάς, λόγω ομορφιάς και 
μικρής απόστασης από την πό-
λη. Στο ίδιο στιλ και ο κοντινός 
Μέγας Λιμνιώνας, που τον 
προτιμούν και οι ντόπιοι. Βόρεια, 
η Δασκαλόπετρα έχει λευκό βό-
τσαλο, ενώ και τα Γλαροπούλια, 
κοντά στη Λαγκάδα, αξίζουν βου-
τιές. Συνεχίζοντας προς Καρδά-
μυλα, σε περιμένουν οι παραλίες 
του Γιόσσονα και του Ναγού. Στα 
βορειοδυτικά και κοντά στο ο-
μώνυμο μοναστήρι βρίσκονται οι 
παραλίες της Αγίας Μαρκέλλας, 
των Λιμνιών και του Μάναγρου. 
Στα δυτικά, το Λιθί έχει αμμουδιά 
που χωράνε όλοι και νερά ρηχά 
για τα παιδιά. Και ψαροταβέρνες 
στην περίπτωση που πεινάσεις. 
Ανάμεσα στα Λιμνιά και το Λιθί 
κρύβεται και η Ελίντα, επίσης 
εξαιρετική παραλία. Στο νότο σε 
περιμένουν τα Κάτω Φανά, ενώ 
νοτιοανατολικά θα βρεις… θά-
λασσες «αγίων»: Αγία Φωτεινή, 
Άγιος Αιμιλιανός και Αγία Φω-
τιά είναι λευκές, βοτσαλώδεις 
και με όλα τα κομφόρ. Την «αγία 
τριάδα» συμπληρώνουν οι Κώμη 
(με αμμόλοφους), Βρουλίδια 
και Εμπορειός (ή, αλλιώς, και 
Μαύρα Βόλια), όπου πρέπει να 
ρίξεις μια βουτιά και να νιώσεις… 
Σαντορίνη φάση. 

Πού να μείνεις 
Υπάρχουν δύο πολύ χρήσιμα 
τηλέφωνα, της Ένωσης Ξενο-
δόχων Χίου (2271081201) και 
του Συλλόγου Ενοικιαζομένων 
Δωματίων (2271032900). Πολύ 
όμορφα είναι τα καταλύματα 
στον Κάμπο με τα περιβόλια και 
τις μανταρινιές. Στα Μεστά θα 
νιώθεις ότι ζεις στον Μεσαίωνα. 
Στον Καρφά θα γίνεις κοινωνι-
κός, στα Αυγώνυμα έχει λίγους 
αλλά φανταστικούς ξενώνες, 
στη Βοκαριά θα έχεις ησυχία 
και θέα.
 
Πού να φας  
Φρέσκο ψάρι, καλά κρέατα, το 
φοβερό τυρί που ονομάζεται 
Μαστέλο, χερίσια μακαρόνια, 
χορτόπιτες, χορτοκεφτέδες, πε-
ντανόστιμα μαγειρευτά, γλυκά 
του κουταλιού θα βρεις παντού. 
Το χιώτικο ούζο (είναι πολλές 
οι φίρμες και εξαιρετικές όλες) 
συνοδεύει το γεύμα και πάει με 
όλα. Στο Citrus, στον Κάμπο, 
μπορείς να χαλαρώσεις με τις 
ώρες στο περιβόλι αλλά και να 
αγοράσεις μοναδικά προϊόντα 
με μαστίχα, μανταρίνι, βύσσινο. 
Ο Χότζας βρίσκεται στο νησί 
από το 1882, άρα μιλάμε για μια 
ταβέρνα-μουσείο με εξαιρε-
τική κουζίνα. Στα Μεστά, στην 
πλατεία, έχει μερικά πολύ καλά 
εστιατόρια. Για ψάρι θα πας στο 
Μελτεμάκι στον Καταρράκτη, 
για νόστιμη μεσογειακή κου-
ζίνα στον Αμέθυστο στους 
Ολύμπους, για μπουρεκάκια και 
κότσι στο Ρούσσικο στα Θυμια-
νά, για υπέροχους λουκουμάδες 
και καπουτσίνο σε βάζο (!) στον 
Κανέλλο στα Μεστά, για τσί-
μπημα θαλασσινών by the beach 
στα Τρία αδέλφια στο Λιθί. Στις 
πλατείες των ορεινών χωριών 
βρίσκεις τις καλύτερες και παρα-
δοσιακότερες λιχουδιές. 
 
Πού να διασκεδάσεις
Το μεγάλο κέφι το συναντάς στα 
πανηγύρια, όπως το Δεκαπε-
νταύγουστο στο Πυργί, όπου 
γίνεται το σώσε και θα έχεις την 
ευκαιρία να μυηθείς στα βήματα 
του τοπικού χορού «πυργού-
τσικος». Εκεί θα μάθεις γιατί οι 
Χιώτες πηγαίνουν δυο-δυο: πρό-
σεξε πώς χορεύουν!

Τι να ψωνίσεις
Μαστίχα μυρωδάτη σε όλες τις 
εκδοχές, από τσίχλα μέχρι αντη-
λιακό. Τοπικό ούζο και γλυκά του 
κουταλιού, βυσσινάδες και υ-
ποβρύχιο, τουρσιά κάθε είδους. 
Σούμα (τσίπουρο από σύκα) 
και λικέρ διαφόρων γεύσεων. 
Επίσης, κεραμικά και πήλινα α-
ριστουργήματα από τα Αρμόλια 
και το Πυργί, είδη λαϊκής τέχνης 
και υφαντά από τις γυναίκες του 
νησιού, τσάι του βουνού και βό-
τανα. Μην κλέψεις μαύρα βόλια 
από τον Εμπορειό, απαγορεύε-
ται λέμε! 

Δήμος: 2271350800
ΑςτυνομίΑ: 2271081537
Λιμεναρχειο: 2271044433
Πρώτες βοήθειες: 
2271044302

της Λένας 
Διβάνη*

Χίος δεν είναι νησί - καλοκαιρινό φάντασμα, φίλε αναγνώστη. Δεν βά-
ζει τα καλά της να υποδεχτεί τουρίστες το καλοκαιράκι, για να πέσει σε 
χειμερία νάρκη πτώμα από την κούραση, τα ξίδια και τα drags τον χειμώ-

να. Είναι ένας τόπος που πάλλεται ολοχρονίς ολοζώντανος αιώνες τώρα, ένας 
τόπος που μοσχοβολάει πορτοκαλανθούς και ιστορία. Δεν λέω ότι δεν διαθέτει 
μοντερνιά, μπαρ και ρεστοράν – διαθέτει κι απ’ αυτά αλλά ποιος τους δίνει ση-
μασία; Για να καταλάβετε τη σημασία της, να πούμε ότι πλακώθηκαν γι’ αυτό το 
ελληνικό νησί οι πάντες: Οθωμανοί, Ενετοί και Γενοβέζοι, κουρσάροι και καρα-
βοκύρηδες. Αρχικά νίκησαν οι Γενοβέζοι και αν με ρωτάτε πολύ καλά έκαναν, 
γιατί αυτό που αγάπησα περισσότερο εγώ στο νησί δικό τους έργο είναι. Πρώτα 
πρώτα ο πλούτος του, η μαστίχα και τα λεμονο-μανταρινο-πορτόκαλα – οι Γε-
νοβέζοι τα προώθησαν, κατάλαβαν ότι είναι χρυσάφι. Πράγματι μεταμόρφωσαν 
το νησί σε τόσο σπουδαίο κέντρο εμπορίου, που και ο Χριστόφορος Κολόμβος 
έμεινε εδώ επί δύο χρόνια ως μέλος εμπορικής αποστολής.
Εγώ πήγα πρώτη φορά πριν τρία χρόνια κι ακόμα έχω το άρωμα των μανταρι-
νιών στα ρουθούνια μου. Ήμασταν τέσσερις φίλοι και νοικιάσαμε δωμάτια σ’ 
ένα από τα αρχοντικά του Κάμπου – αυτό να κάνετε κι εσείς, όταν πάτε. Θεούλη 
μου, αυτά τα ψηλοτάβανα, ευάερα σπίτια, αυτά τα μωσαϊκά, αυτοί οι μυστικοί 
τους κήποι... Νομίζεις πως θα βγει ο κύριος πρέσβης-μας-κακομαθαίνετε στο 
κεφαλόσκαλο να σε καλωσορίσει. Παίρνεις πρωινό με αρωματικό καφέ και μαρ-
μελάδα πορτοκάλι που έφτιαξε η οικοδέσποινα με τα χεράκια της από το δέντρο 
που σου κάνει σκιά όσο τρως. Ύστερα βάζεις το μαγιό σου και ρωτάς την κυρία 
έξω από το καπετανόσπιτο ποια είναι η ωραία παραλία. Γελάει υπερήφανη και 
εκεί στο όρθιο σου λέει την ιστορία της, στην Αμερική μένει, να και τα εγγόνια 
της, «Γκας, έλα να σου γνωρίσω μια καλή Ελληνίδα» (εμένα). Δεν ξεχνούν οι 
Χιώτες το νησί τους, ο Γκας θα έρχεται μέχρι να γεράσει εδώ και θα γνωρίζει 
καλές Ελληνίδες γιατί όλες καλές τις βλέπει αφού είναι Ελληνίδες. Κι ας γράφει 
φραγκοχιώτικα ο Γκας, Ελληνάρας παραμένει – διαταγή γιαγιάς! Και μετά σου 
λένε πού να κάνεις μπάνιο και πας. Και μετά πεινάς και ρωτάς κατά λάθος έναν 
Τούρκο πού να φας. Δεν πειράζει τελικά που είναι Τούρκος, έρχεται στο νησί 
δέκα χρόνια σερί και ξέρει πού να φας και σε στέλνει σε ένα ταβερνάκι όπου 
μαγειρεύουν κοτόπουλο με σος μανταρίνι όνειρο! Εμ, τι νόμισες; Τρελοί είναι οι 
Τούρκοι που πλημμυρίζουν τη Χίο κάθε χρόνο; Και μετά καταλήγεις στο Πυρ-
γί, το χωριό όπου τα σπίτια είναι σα να βγήκαν από σκηνικό του Χόλιγουντ, 
σμιλεμένα με τον τρόπο που οι Γενοβέζοι έμαθαν τους μαστόρους. Και αντί να 
πιεις τον καφέ, που λέγαμε, κάθεσαι με το στόμα ανοιχτό και κοιτάς τον ήλιο να 
πέφτει από πίσω τους.
Δεν σας λέω άλλα. Spoiler alert! Τι περιμένετε; Να πάτε!

*  Η Λ.Δ. είναι συγγραφέας, καθηγήτρια Νομικής.



ια δέκα χρόνια, μεταξύ 1965-1975, τριγύριζα 
στα πανέμορφα ελληνικά νησιά, τα καλοκαίρια 

βέβαια, στις μέρες που είχα στη διάθεσή μου από 
την ετήσια άδεια που έπαιρνα. Κάποια στιγμή συ-

νειδητοποίησα ότι δεν ήμουν ο τύπος που θα πάει σε 
ένα μέρος και θα αράξει, μη κάνοντας τίποτα. Έτσι, 
στις αρχές του ’70, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτο-
κίνητο, ένα μικρό Austin, κατάλαβα 
ότι καλύτερα περνούσα σε μέρη που 
θα μπορούσα να διαφύγω όταν βα-
ριόμουν, οδηγώντας. Από τότε αυ-
τό με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή. 
Ο πρώτος μου αγαπημένος προο-
ρισμός που άρχισα να τον επισκέ-
πτομαι κάθε χρόνο, ήταν το Άστρος Κυνουρίας, στον 
νομό Αρκαδίας. Όταν μάλιστα ανακάλυψα ότι η καλή 
μου φίλη, Όλγα Μπακομάρου, ήταν από τα Πούλιθρα, 
ένα υπέροχο απομονωμένο χωριό με μία απάτητη 
παραλία από βότσαλα, κάθε καλοκαίρι βρισκόμουν 
εκεί. Έχοντας μάλιστα το αυτοκίνητο μαζί μου, δι-
έφευγα στα βουνά και τα λαγκάδια της Αρκαδίας.  

Την ίδια εποχή περίπου ανακάλυψα τη Λήμνο, ένα 
από τα πολύ μεγάλα σε έκταση νησιά τη χώρας μας, 
και μπορούσα εύκολα με το αυτοκίνητο να εξερευ-
νώ αυτό το ξεχωριστό νησί. Καθώς μάλιστα με «ι-
ντριγκάρει» και η ιστορία, όταν διάβασα ότι εκεί 
ήταν μία από τις πιο αρχαίες κοινότητες στην Ευ-
ρώπη και όλα τα περίεργα με τα Καβείρια μυστή-

ρια, έγινα τακτικός επισκέπτης.  
Εκείνο που μου άρεσε στη Λήμνο, 
στις δεκαετίες του ’70 και ’80, ήταν 
ότι δεν είχαν ανακαλύψει το νησί οι 
στρατιές των ξένων που πήγαιναν 
κυρίως σε πιο δημοφιλή θέρετρα.  
Με το αυτοκίνητο μπορείς να βρεις 

απίθανες ερημικές ακρογιαλιές, να τριγυρίσεις στα 
διάφορα μικρά χωριά και αν είσαι και λίγο πειραγμέ-
νος από την ιστορία, να πας στα μέρη που κάποτε ή-
ταν ο  Ήφαιστος. Ένα νησί που συνδυάζει το μυστήριο 
με το απέραντο γαλάζιο.

* Τον Γ.Π. τον βρίσκετε Δευτ.-Παρ. Στις 16.00 στο Πρώτο Πρόγραμμα, Κυρ. στις 
18.00 στο Κosmos και στο apotis4stis5.com   

Τι να δεις
Η Μύρινα, η πρωτεύ-
ουσα, σε κερδίζει με τα 
νεοκλασικά κτίσματά 
της στην παραλία αλλά 
και το κάστρο που ε-
δράζεται στην κορυφή 
της από το 1186 μ.Χ. 
Μια βόλτα στον λόφο 
του κάστρου πρέπει 
να την κάνεις, αφού θα 
συναντήσεις τις οικογέ-
νειες των ελαφιών που 
κυκλοφορούν ελεύθε-
ρες (πολύ φιλικά ζώα!). 
Να κάνεις βόλτα στο 
λιμάνι, όπως κάνουν ό-
λοι, και στην αγορά της 
Μύρινας, ιδίως στην 
πανέμορφη, λιθόστρω-
τη και δροσερή Κυδά. 
Αξίζει την επίσκεψή 
σου και το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Μύρινας. 
Δες τον Κοντιά με τους 
πέτρινους μύλους του, 
τις Σαρδές, το παλιό 
και ερημωμένο Πεδινό, 
τον Κότσινα, το Ρεπα-
νίδι με το κεδρόδασος, 
το Κοντοπούλι, τον 
ιστορικό Μούδρο και 
τον Εβγάτη. Αξίζει 
το περπάτημα για να 
φτάσεις στην Παναγία 
την Κακκαβιώτισσα, 
τη μοναδική εκκλησία 
χωρίς στέγη που βρί-
σκεται σφηνωμένη σε 
βράχο. Απόλαυσε ρο-
μαντικό ηλιοβασίλεμα 
στον Άγιο Χαράλαμπο 
(έχει και ταβέρνα) και 
τις πρώτες πρωινές 
ηλιαχτίδες στην Ηφαι-
στεία. Στην Πολιόχνη 
σε περιμένει μια από τις 
αρχαιότερες ευρωπαϊ-
κές πολιτείες, ενώ στο 
Ιερό των Καβείρων 
η Σπηλιά του Φιλο-
κτήτη. 

Πού να κολυμπήσεις
Αν ψάχνεις θαλάσσια 
σπορ και beach bar 
καταστάσεις, διαλέγεις 
Μύρινα, Πλατύ, Εβγά-
τη, Θάνο και τα δύο 
Φαναράκια, Μικρό και 
Μεγάλο. Πιο εναλλακτι-
κός ο Κοκκινόβραχος 
(παραλία των Καμινί-
ων) και το Λουρί, στα 
νοτιοανατολικά του 
νησιού. Εξαιρετικός και 
ο Αϊ-Γιάννης στον Κά-
σπακα, πολύ κοντά στη 
Μύρινα. Το Γομάτι με 
τις περιβόητες αμμοθί-
νες. Η παραλία της Νε-
φτίνας βρίσκεται κάτω 

από το Ηρώο των 
Καβείρων, ενώ 
σούπερ είναι και 
ο Ζεματάς. Για 
μοναχικές κα-
ταστάσεις προ-
τείνεται η Αγιά-
Σωτήρα, λίγο 
μετά την Πλάκα, 
η Πούντα κοντά 
στον Μούδρο, 

και η Παρανησιά. 
Εξωτικό και το Κέρος, 
όπου θα πετύχεις και 
το Keros Surf Club, ενώ 

κατάλληλο για αρχά-
ριους του σερφ είναι 
και το Πηγαδέλι της 
Παναγιάς. Στον Παρ-
θενόμυτο λέγεται ότι 
κολύμπησε και η Καμίλα 
Πάρκερ Μπόουλς (του 
Καρόλου).

Πού να μείνεις
Στο Σωματείο Ιδιοκτη-
τών Ενοικιαζομένων 
Δωματίων Λήμνου 
Αγίου Ευστρατίου 
(2254022155 , www.
lemnosrooms.gr) θα 
βρεις πολλά καταλύ-
ματα. Μια πολύ καλή 
λύση είναι το Meltemi 
Studios & Apartments 
(2254061046) στον Άγιο 
Ιωάννη. Εξαιρετικής αι-
σθητικής και η Evgenia 
(2254062073), με ευρύ-
χωρα δωμάτια μπρο-
στά στη θάλασσα. 

Πού να φας & να πιεις
Ζυμαρικά, αλανιάρη 
κόκορα με φλομάρια 
(τοπικό ζυμαρικό) 
και κουνέλι στιφάδο 
θα δοκιμάσεις στην 
ταβέρνα Μαντέλλα 
(2254061349) στις Σαρ-
δές αλλά και στο Φλω-
μάρι (6976144381) στο 
Γομάτι. Στο Προπούλι, 
στο Παραδοσιακό 
(6974962167) με το ψη-
τό του (κάθε μέρα και 
άλλο) θα γλείφεις τα 
δάκτυλά σου. Τέλεια 
κεφτεδάκια και λαγός 
στιφάδο στο Σινιά-
λο (2254022811) στη 
Μύρινα. Ο Μενέλαος 
(2254051209) στο Δια-
πόρι είναι διάσημος από 
παλιά για το φαγητό 
του, ενώ πλέον έχει τα 
βράδια live μουσική 
και χορό. Το Έννοια 
Πο’χς (2254071742), 
στα Λύχνα, σερβίρει 
«πειραγμένη» ελληνική 
κουζίνα εξ ολοκλήρου 
βασισμένη στα τοπικά 
προϊόντα. Πολύ νόστι-
μη στραπατσάδα και 
ομελέτα με πατάτες 
στα Παιδιά της Ρωμα-
νίας στο Ρωμανό. Πριν 
φύγεις από το νησί, α-
γόρασε φλομάρια (προ-
τείνουμε τη Φωτεινή 
Γκαράλη στον Άγιο Δη-
μήτριο, 2254061518) αλ-
λά και τους Χρυσάφη-
δες,  βενιζελικά (γλυκά 
ιδιαίτερα), τα τοπικά 
τυριά (καλαθάκι, μελί-
χλωρο και κασκαβάλι) 
και κρασιά. Νυχτερινή 
ζωή υπάρχει στη Μύ-
ρινα, αλλά μη φαντά-
ζεσαι εξαλλοσύνες. 
Για ξενύχτι στο Kinky 
(2254022825) και στο La 
Scala (6977273187) που 
διοργανώνει πρωτό-
τυπα καλλιστεία. Κάθε 
Αύγουστο έρχεται για 
συναυλία ο Στέλιος Ρόκ-
κος, που είναι άλλωστε 
Λημνιός. Το γεγονός 
του καλοκαιριού!

Δήµος: 2254350000
ΑςτυνοµίΑ µυρί-
νΑς: 2254022200
ΑςτυνοµίΑ µου-
Δρου: 2254071201
Λιµεναρχειο: 2254022225
Πρώτες Βοήθειες:  
2254350400

του Γιάννη Πετρίδη*
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Στο νησί του ξέφρενου 
γλεντιού και της μα-
κροζωΐας είναι πολύ 
πιθανό να πάθεις τζετ-
λανγκ με τα ωράριά 
του. Μην κολλάς, οι Κα-
ριώτες, όπως αυταπο-
καλούνται οι κάτοικοι 
του νησιού, είναι εκεί 
για να στηρίξουν κάθε 
επισκέπτη Γκρούβαλο 
(έτσι λένε όσους δεν 
είναι από το νησί).

Πού να πας 
Το νησί ενδείκνυται 
για περιπάτους και 
πεζοπορίες. Αν δεν 
καταφέρεις εκείνη 
στο Να, δοκίμασε μία 
προς τους καταρρά-
κτες ή τα Μοναστήρια 
ή το φράγμα. Όταν 
φτάσεις στο Φράγμα 
παράγγειλε λουκου-
μάδες με μέλι ή τη δυ-
νατή ομελέτα της Λέι-
λα. Αν έχεις και κότερο 
τότε αξίζει να πας στο 
Καρκινάγρι.  

Πού να φας
Στον Μητσάρα για 
σουβλάκι με καλαμάκι 
γίγας. Στον Άγιο Πολύ-
καρπο τώρα, το σου-
βλάκι είναι μία άλλη 
υπόθεση, που πρέπει 
να εξιχνιάσεις. Στον 
Πλάτανο, θα φας στην 
κυρία Μαρία που θα 
σου μαγειρέψει σπιτι-
κό «μαμαδίστικο» φα-
γητό. Στο Φύτεμα, στο 
Οινομαγειρείο της 
Πόπης για γλιστριδο-

σαλάτα και λαχταριστά 
μαγειρευτά. Στο Γυα-
λισκάρι, η Γερμανίδα 
αναλαμβάνει να σου 
αλλάξει την άποψη 
που πιθανότατα έχεις 
για την «προέλευση» 
του ονόματός της.
Σπιτικά μπέργκερ 
στη Γιάφκα και τον 
Αστερίξ. Ή κάτι πιο τα-
βερνίσιο στη Φιλίτσα. 
Τέλος, εννοείται ότι 
στα πανηγύρια πρέπει 
να δοκιμάσεις και την 
κουζίνα. Και σίγουρα 
την καρυδόπιτα. 

Πού να κολυμπήσεις
Η Ικαρία είναι από 
εκείνα τα νησιά που 
όταν σου λένε «πρό-
σεχε» μπαίνοντας στη 
θάλασσα δεν υπερ-
βάλλουν καθόλου. 
Γι’ αυτό, μην κάνεις 
εξυπνάδες. Αν θέλεις 

κύμα, η Μεσακτή, ο 
Αρμενιστής και ο Νας 
είναι σίγουρα κάποιες 
από τις στάσεις σου. 
Αν θέλεις κάτι πιο 
ήρεμο, ο Φάρος στην 
άλλη άκρη του νησιού 
θα σε αποζημιώσει. Το 
πιο hot spot τουλάχι-
στον ινσταγκραμικά 
του νησιού είναι οι 
Σεϋχέλλες.

Πού να μείνεις
Αρχικά, έχουμε δύο 
πλευρές. Υπάρχει 
αυτή του Άγιου Κή-
ρυκου που είναι η πιο 
χαλαρή και εκείνη 
του Αρμενιστή που 
είναι η πιο «ζωντανή». 
Στον Άγιο Κήρυκο, το 
Κάστρο (2275023480) 
βρίσκεται πάνω σε ένα 
βράχο και βλέπει Αι-
γαίο. Στον Αρμενιστή 
οι πανσιόν Γαλήνη 
(2275071293) και Η-
λιάνα (2275071026) 
αξίζουν την τιμή και 
την τοποθεσία τους. 
Για λιτή πολυτέλεια 
στα διαμερίσματα 
Τοξότης (2275071570). 
Στον Να, τα δωμάτια 
Άρτεμις (2275071475) 
έχουν θέα στον κόλπο 
και το φεγγάρι.

Πού να διασκεδάσεις
Γενικά, όταν δεν έχεις 
όρεξη για πανηγύρι και 
τζέρτζελο, ο Χριστός 
Ραχών είναι το πιο 
decent μέρος για να πε-
ράσεις καλά. Αν θες κά-
τι πιο χαλαρό, τότε το 
Δεντρόσπιτο. Αν πάλι 
θες κάτι πιο δυνατό και 
συνάμα καλτ, η Σκνίπα 
είναι έτοιμη να σε υπο-
δεχτεί και να σε αφήσει 
να παίξεις μία γύρα στο 
μπιλιάρδο της. Θα τη 
βρεις στον δρόμο που 
ανεβαίνει προς τον 
Χριστό Ραχών. Είναι το 
μοναδικό μαγαζί, δεν 
θα έχεις πρόβλημα να 
το εντοπίσεις. Τέλος, 
αν θες κάτι πιο καφε-
νείο, το Καφάρτε είναι 
ο προορισμός σου. 
Ας μιλήσουμε τώρα 
για τα πανηγύρια. Γιατί 
τα πανηγύρια στην 
Ικαρία δεν είναι μία α-
πλή υπόθεση και γιατί 
αν δεν «τρίψεις το πι-
πέρι» σε τουλάχιστον 
ένα από αυτά, τότε 
δεν ξέρεις τι θα πει 
διακοπές στην Ικαρία. 
Από τα άχαστα είναι 
αυτά της Προεσπέ-
ρας, του Φραντάτου, 
του Καρκιναγρίου και 
το πιο διάσημο όλων: 
της Λαγκάδας. Προ-
ετοιμάσου να χάσεις 
το σήμα του κινητού 
σου και να μη θέλεις 
να το ξαναβρείς ποτέ. 
Α! Και εννοείται, μην 
παραλείψεις να χορέ-
ψεις βαλς. Και μην το 
αποφύγεις για κανένα 
λόγο. 

ποτε έρχεται η κουβέντα στην Ικαρία ακούω πάντα τη γνωστή φράση 
«Α, από Ικαρία είσαι; Εκεί γενικά είστε πολύ χαλαρά, έτσι;» και ενώ 
νεύω θετικά, με χαλαρό γελάκι τύπου Τζαμάικα, μου έρχονται τελείως 

διαφορετικές αναμνήσεις: Ξύπνημα στις 7.00 το πρωί και πεζοπορία 
με την παλιά παρέα (Μαρουσώ και δεν συμμαζεύεται) ως το ορεινό χωριό 

Δρούτσουλας, έπειτα εξερεύνηση στο δάσος και παιχνίδια ως αργά, ολονύχτια 
πάρτι στο παλιό σπίτι, γυρίσματα για ταινιάκια με την κάμερα του ξαδέρφου, 
οτοστόπ προς όλα τα πανηγύρια, Λαγκάδα, Χριστός, Δάφνη, Καραβόσταμο, 

χορός και κρασί μέχρι τελικής πτώσης, επιστροφή στον 
Εύδηλο με τα πόδια, μπάνιο ή πιο σωστά πόλεμος με τα θε-
όρατα κύματα στον Κάμπο, στη Μεσαχτή και στο Κεραμέ, 
εκδρομές στη Μονή Μουντέ, στο μεσαιωνικό Δράκανο, 
στα Θέρμα, στον Άρη ποταμό και στο φράγμα, υποχρεω-
τικές (αλλά απολαυστικές) επισκέψεις σε θείους και θείες 
που θέλουν να σε κάνουν αλκολικό, και μόλις τελικά αρά-
ξεις για μια στιγμή στο καφενείο του Αυγά να πιεις ένα 
τσίπουρο, θα εμφανιστεί σε πέντε λεπτά κάποιος για να σου 
πει «παίζει πάρτι στο Casmir» και παίρνεις ξανά τον δρόμο. 

Δεν υπάρχει καλοκαίρι στην Ικαρία που να μην πετάγομαι απ’ τον ύπνο μου με 
κράμπες. Οπότε… χαλαρά… ναι, πολύ χαλαρά!

*Ο Β.Μ. είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός. Τον χειμώνα θα επαναληφθούν οι παραστάσεις του στο Skrow Theater, στο Μέ-
γαρο Μουσικής και στο Άνεσις. Νέες παραστάσεις: «Ένας αληθινός καουμπόι» στο Μικρό Χορν και δύο ακόμα νέα έργα.

Δήμος: 2275350400 (Άγιος 
Κήρυκος), 2275350100 
(Εύδηλος)
ΑςτυνομίΑ: 2275022222 
(Άγιος Κήρυκος),  
2275031222 (Εύδηλος)
Λιμεναρχειο:  2275350700 
(Άγιος Κήρυκος),  
2275350720 (Εύδηλος)
νοσοκομειο αγιου κήρυ-
κου: 2275050200

του Βασίλη 
Μαυρογεωργίου*
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ύρω στις 7 παρά, πρωί, χάραμα. Το 
αυτοκίνητο έχει εγκλωβιστεί στο λι-

μάνι των Φούρνων, αφού δεν υπολογί-
σαμε το πανηγύρι που θα έστηναν εκεί. 

Αναγκαστικά, λοιπόν, δεν επιστρέψαμε στη 
στημένη σκηνή τη στιγμή του ύπνου στις 
4-5 π.μ. – και απλώς τραβήξαμε από το ακι-
νητοποιημένο αμάξι 2 sleeping bags και την 
πέσαμε στην παραλία του λιμανιού παρακά-
τω (ομολογουμένως, χωρίς κανένα στραβό 
μάτι από τους κατοίκους). Εκεί λοιπόν που 
το κεφάλι είναι αρκετά βαρύ και ξεστομίζεις 
διάφορα, διότι πάλι σηκώθηκες με τις πρώ-
τες ακτίνες του ηλίου, και αφού ακόμα ούτε 
γυαλιά δεν έχεις φορέσει και τα βλέπεις όλα 
θολά – εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, νιώθεις 
κάτι να κουνιέται επίμονα κοντά στο δεξί 
σου γόνατο. Στην ιδέα ότι μπορεί να είναι 
σκορπιός, οργανώνεις τις σκέψεις σου και 
αναζητάς τις επιλογές διαφυγής από τη συ-
γκεκριμένη θέση, που βολική δεν τη λες: 
είσαι μπλεγμένη ανάμεσα σε φερμουάρ, 
τσάντες και υφάσματα, χωρίς σουτιέν, 
χωρίς γυαλιά, χωρίς ενέργεια, χωρίς κα-
φέ. Εκεί, λοιπόν, που ο κρύος ιδρώτας 
αρχίζει να σε παγώνει διότι μέσα σε όλα 
συνειδητοποιείς πως ούτε φάρμακο δεν 
έχεις, αποφασίζεις να κοιτάξεις θαρρα-
λέα προς το ολοκληρωτικά μουδιασμένο 
πια γόνατο, έτοιμη για όλα.
Και το «όλα»... είναι τελικά μία πορτοκαλί 

γάτα. Η οποία έχει αράξει βασιλι-
κά δίπλα στο τώρα σίγουρα μπλα-
βί και ακόμα μουδιασμένο γόνα-
το μου, πάνω στο μισοανοιχτό 

sleeping bag, και ξεκοκαλιάζει 
περήφανα και σίγουρα επι-

δεικτικά ένα ψάρι που πή-
ρε δώρο από τους ψαράδες 

που είχαν πριν λίγο πιάσει 
λιμάνι. Πριν προλάβω να 

αντιδράσω βλέποντας 
τα αίματα και τα κόκα-
λα (δηλαδή να της πω 
μπράβο και να συνε-
χίσω να τη χαζεύω, 
κακά τα ψέματα, γα-
τομάνα είμαι) – πριν, 

λοιπόν, προλάβω να 
αντιδράσω, η γάτα έχει 
εκσφενδονιστεί πάλι 

προς το λιμάνι, τσακώ-

νει άλλο ένα ψάρι και το ξαναφέρνει στο 
ίδιο σημείο να το φάει. Αυτή τη φορά ανά-
μεσα στα πόδια μου και πιο κοντά μου. 
Θα ξαναπάω Φούρνους. Να ξαναφάω πρωι-
νό χειροποίητο από την πάντα καλοδιάθετη 
και εξυπηρετική Ασπασία στην πλατεία πά-
νω, να δω πάλι τον Μήτσο – τον γκρίζο γάτο 
που από τότε που πέθανε το αφεντικό του 
κυκλοφορεί αυστηρά ανάμεσα σε 3 τετρά-
γωνα θρηνώντας και σου χαρίζει θλιμμένη 
προσοχή, και τον έχει έννοια όλο το νησί. 
Να ξανακολλήσω με το αμάξι στην κατηφό-
ρα προς την τελευταία παραλία του νησιού 
για να εμφανιστούν από τα βράχια οι φα-
ντάροι σαν να βγαίνουν από ταινία με ιμά-
ντες και πολύ καλή διάθεση. Να ξαναδώ τον 
κυρ-Αποστόλη, τον Έλληνα ασυρματιστή 
ναυτικού στο Βιετνάμ που τα λέγαμε κάθε 
βράδυ. Και μας έλεγε απλά να αγαπάμε.  

*Η Δ.Ρ. aka Daphne BlueBird είναι τραγουδίστρια, στιχουργός 
και εκπαιδευτικός.

Της Daphne BlueBird *
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Της Κατερίνας Γκαγκάκη*
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ίναι εκείνα τα καλοκαίρια. Τότε που 
πηγαίναμε στην Κράτηγο και απλώνα-
με τις πετσέτες. Ή στην Πλαζ στα Τσα-
μάκια. Για λίγο, όχι πολύ. Γιατί μετά θα 

πηγαίναμε για φαγητό στο λιμανάκι στα 
Πάμφιλα. Οικογενειακώς. Γιατί το απόγευμα 
ήταν «ανοιχτή η αγορά» και υπήρχαν δουλειές 
να γίνουν. Τις Κυριακές, η διάθεση γινόταν α-
παρέγκλιτα εκδρομική. Και οδηγούσε στις πα-
ραλίες στον Άγιο Ερμογένη, τη Χαραμίδα, τα 
Ξαμπέλια και σπανιότερα στο Πλωμάρι, τον 
Άγιο Ισίδωρο. Ακόμα πιο σπάνια έφτανε ως 
τη μαγική Ερεσό, ή το βγαλμένο από παραμύθι 
Σίγρι, για να ακούσουμε ξανά την ιστορία που 
θέλει το Τούρκικο φρούριο χτισμένο το 1757 
από τον Σουλεϊμάν Πασά να 
προστατεύει την περιοχή 
από τους πειρατές. Πηγαί-
ναμε στο μοναδικό Απο-
λιθωμένο Δάσος των 15 
εκ. ετών χωρίς, η αλήθεια 
είναι, να καταλαβαίνουμε 
τότε, παιδιά, την ιδιαιτε-
ρότητα του φαινομένου.
Είναι εκείνα τα απογεύ-
ματα. Που μαζευόμασταν 
στο πάρκο της Αγίας Ει-
ρήνης. Κι είχε μέσα και 
μικρά ζώα και πουλιά. 
Μετά, αν το έργο ήταν 
κατάλληλο, το πρόγραμ-
μα είχε σινεμά στο Παρκ 
ή το Παλλάς με τις μα-
μάδες να μας μαζεύουν 

εκ περιτροπής, όταν τελείωνε η προβολή. 
Είναι εκείνες οι γιορτές. Που συγκεντρωνόμα-
σταν μικροί-μεγάλοι στο σπίτι της γιαγιάς για 
φαγητό. Τότε που όλα έδειχναν ότι δεν θα αλ-
λάξουν ποτέ, θα παραμείνουν για πάντα σταθε-
ρά και ασφαλή στο σπίτι στα Μαύρα Σίδερα. 
Είναι εκείνα τα βράδια που καθόμασταν με τη 
μαμά στο παράθυρο και μου έδειχνε αστερι-
σμούς στον ουρανό. Στο ίδιο παράθυρο που 
περνούσε μικρή κι εκείνη τα βράδια της.
Είναι εκείνα τα νερά τα πάντα διάφανα, τα πα-
γωμένα, στα Τουκμάκια, την Κρυφή Παναγιά, 
την Εφταλού.
Είναι εκείνα τα Σαββατόβραδα, έφηβοι, στον 
Μόλυβο, που νιώθαμε ελεύθεροι και παντοδύ-
ναμοι να ζήσουμε έρωτες των διακοπών κάτω 

από το Κάστρο, χτισμένο 
τον 6ο αιώνα, ή τον 13ο 
κατά άλλους.
Είναι εκείνη η αγωνία να 
«διαβάσουμε» το πρόσωπο 
του Ταξιάρχη, όταν φτάνα-
με στο Μανταμάδο με μία 
στεναχώρια, μια λύπη, ένα 
παράπονο να ακουμπήσου-
με. Να περπατήσουμε παρέ-
ες όλη τη νύχτα της παραμο-
νής Δεκαπενταύγουστου να 
φτάσουμε στην Παναγία της 
Αγιάσου για τη λειτουργία.
Είναι οι βεγγέρες και τα μετέ-
πειτα πάρτι, όχι με νησιώτικα 
καλοκαιρινά, αλλά με τουα-
λέτες και κοσμήματα, με χορό 

και φιλοφρονήσεις στα αρχοντικά της πόλης 
που μαζευόμασταν μικροί-μεγάλοι, σε μία ιδι-
ότυπη αστική γαλούχηση.
Είναι εκείνα τα ξημερώματα που έβγαινα στο 
κατάστρωμα του Θεόφιλου με τη γιαγιά μου, 
φτάνοντας, να δω το λιμάνι να πλησιάζει, κοι-
μισμένο ακόμα.
Είναι τα απογεύματα που υπέμενα τότε, παιδί, 
τις επισκέψεις στο Μουσείο Ελευθεριάδη Τε-
ριάντ, του Θεόφιλου.
Είναι εκείνη η περίοδος που την αρνήθηκα. Με 
έπεισα ότι δεν τη χρειάζομαι και ότι άλλα μέρη 
είναι πιο γοητευτικά, πιο ελεύθερα, πιο κατα-
νοητά. Αποφάσισα ότι με περιορίζει και με κρα-
τάει δεμένη με το ζόρι. Κι είπα δεν θα ξανάρθω. 
Είναι η πρώτη φορά που την έδειξα σ’ έναν ά-
ντρα που αγαπούσα. Και προσπάθησα να τη δω 
μέσα από τα μάτια ενός άλλου. Και την ερωτεύ-
τηκα. Για τις αντιθέσεις. 
Είναι το πράσινο, τα λιμάνια, το ούζο, η σαρδέ-
λα και το λαδοτύρι. Είναι οι εικόνες μιας αστι-
κής τάξης αλλιώτικης, νησιωτικής, ελεύθερης. 
Είναι η Σαπφώ ο Μυριβήλης, ο Ελύτης. Όχι στα 
βιβλία. Στους δρόμους, στις γωνιές, στην Πα-
ναγιά τη Γοργόνα.
Είναι στιγμές. Πολλές, διαφορετικές. Είναι ζωντα-
νές αναμνήσεις. Όλων αυτών που αγαπάω. Που μ’ 
έκαναν αυτή που είμαι σήμερα. Που στο μυαλό 
μου έχουν ήχους και χρώμα και μυρωδιές. Και εί-
ναι τόσο καθαρές και χειροπιαστές που κλείνω τα 
μάτια και τις αισθάνομαι. Πάντα οι ίδιες. 
Εκεί γεννήθηκα. Είναι το σπίτι μου.

*Η Κ.Γ. είναι επικοινωνιολόγος, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθη-
ναίων.
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Βρίσκεται στο σταυροδρόμι  Ανατολής 
- Δύσης με σπάνιας ομορφιάς φυσικά 
τοπία που θα σου κόψουν την ανάσα. Η 
πόλη της με τα περίφημα αρχοντικά της 
αλλά και τα γραφικά σοκάκια της Αγιά-
σου και του Μολύβου, το απολιθωμέ-
νο δάσος στο Σίγρι, το φημισμένο ούζο 
και οι ντόπιοι μεζέδες που το συνοδεύ-
ουν αλλά και οι πανέμορφες παραλίες 
συμπληρώνουν ένα ψηφιδωτό συναι-
σθημάτων και αναπαραστάσεων.

Τι να δεις
Η Λέσβος διατηρεί ζωντανή την παρά-
δοση μέσα από τα γραφικά χωριά και τη 
λαογραφική διάθεσή τους: τα καφενεία 
στην Αγιάσο, ο Μόλυβος, οι εκκλησίες 
με τα χειροποίητα τέμπλα στο Μεγα-
λοχώρι. Το Απολιθωμένο Δάσος δημι-
ουργημένο από ηφαιστειακή δραστη-
ριότητα – εκεί και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. Ο υδροβιότοπος στον κόλπο 
της Καλλονής στον οποίο βρίσκουν 
καταφύγιο φλαμίνγκος και χελώνες 
caretta-caretta είναι επίσης ένα μικρό 
θαύμα της φύσης. Στο πιο ψηλό σημείο 
της χερσονήσου, στα βόρεια της πό-
λης, βρίσκεται το βυζαντινό Κάστρο 
της Μυτιλήνης. Στην παραθαλάσσια 
Βαρειά βρίσκεται το μουσείο με έργα 
του αυτοδίδακτου λαϊκού ζωγράφου 
Θεόφιλου, το Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης - βιβλιοθήκη Ελευθεριάδη-
Teriade, το πρώτο ψηφιακό μουσείο 
της Ελλάδας. Το νησί διαθέτει και θερμά 
ιαματικά λουτρά.

Πού να μείνεις 
Στο κέντρο της Μυτιλήνης ο Θεόφι-
λος (2251043300) είναι εξαιρετική 
επιλογή, αφού βολεύει γεωγραφικά 
και προσφέρει πρωινό αξιώσεων με 
πεντανόστιμα τοπικά προϊόντα. Στον 
Άγιο Ισίδωρο, το Sandy Bay Hotel 
(2252032779, 2252032825) έχει ωραι-
ότατη πανοραμική θέα. Τα Paradise 
Studios (2253053430) στη Σκάλα Ερε-
σού είναι πλήρως εξοπλισμένα και πολύ 
φιλόξενα.

Πού να κολυμπήσεις
 Στα Βατερά, στα Τσαμάκια, στον Άγιο 
Ισίδωρο, στη Φανερωμένη, στα Ψει-
ριαρά, ενώ η παραλία Αγίου Ερμογένη 
είναι ιδανική για ρετρό φωτογραφίες. 

Ωραιότατες παραλίες 
διαθέτουν η Άντισσα, 
το Σιγρί, το Πλωμάρι, 
η Ερεσός, η καραορ-
γανωμένη Πέτρα.

Πού να φας
Δοκίμασε τους πρώ-
τους γκιουζλεμέδες 

στον παμπάλαιο Ερμή (από το 1800). 
Επόμενος σταθμός το Καλντερίμι μέσα 
στον πεζόδρομο της Ερμού. Ωραιότατοι 
οι ουζομεζέδες στον Γιώτη στη Νυφίδα, 
στο Αιγαίο στη Σκάλα Ερεσού, στον Κα-
ραβόγιαννο (ή της Προεδρίνας, όπως 
είναι γνωστό) για αστακομακαρονάδα, 
στον Άγιο Ερμογένη. Τέλος, επίσκεψη 
και φαγάκι επιβάλλεται στην Ανεμό-
εσσα και τη Μουριά του Μυριβήλη 
στη Σκάλα Συκαμνιάς. Καφέ, μόκα και 
γλυκάκια στο ψηλοτάβανο και ατμο-
σφαιρικό Πανελλήνιον στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης.

Τι να ψωνίσεις 
Ούζο, λαδοτύρι, ντόπιο ελαιόλαδο, 
κριθαρωτά παξιμάδια, αμυγδαλωτά συ-
νεταιρισμών, παραδοσιακά εργόχειρα, 
αλλά και αρωματικά σαπούνια.

ίχα πάει στη Μυτιλήνη τη δεκαετία του ’80, 
όταν ήμουν πιτσιρίκος με τους γονείς μου. 
Δεν θυμάμαι και πολλά από εκείνες τις δια-
κοπές, ήμουν πολύ μικρός.

Όμως το καλοκαίρι του 2017 επέστρεψα κι έμεινα 
για μια εβδομάδα με τη γυναίκα μου, Αναστασία. 
Ο παιδικός φίλος και κουμπάρος μας ο Ηλίας Αρα-
βίδης μάς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έχει η 
οικογένειά του στο νησί και μας είπε απλά «πηγαί-
νετε και καθίστε όσο θέλετε». Μόλις είχε τελειώσει 
η επτάχρονη «θητεία» μου στην μπάντα του Ozzy 
Osbourne και ήταν τέλεια ευκαιρία να ξεκουραστώ 
και να καθαρίσω τις σκέψεις μου για το επόμενο 
κεφάλαιο της καριέρας μου.

Φτάνοντας στη Μυτιλήνη, περάσαμε τις 2 πρώτες 
μέρες βολτάροντας στο κέντρο και εξερευνώντας τις 
όμορφες παραλίες της. Ο Μόλυβος όμως ήταν αυτός 
που μας κέρδισε. Αγαπήσαμε αυτό το μέρος μέσα σε 
δευτερόλεπτα κι αποφασίσαμε να εγκατασταθούμε 
εκεί σε κάποιο ξενοδοχείο για την υπόλοιπη διαμο-
νή μας. Εντελώς τυχαία διαλέξαμε το hotel Αφροδί-
τη – ένα παλιό αρχοντικό εντελώς απόμακρο από 
αλλά μέρη με μια μικρή πριβέ παραλία. Κάθε μέρα 
καθόμασταν εκεί και βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα μαζί 
με την «Μπουμπού», τον «Κετσέ» και τον «Μαυ-
ρούλη», όπως τα ονόμασε η Αναστασία – μερικά  
από τα γατιά του ξενοδοχείου. Βιώναμε το απόλυτο 
ζεν. Οι ιδιοκτήτες ήταν μια φοβερή οικογένεια που 
βοήθησε και έσωσε πολλούς Σύριους πρόσφυγες 
το προηγούμενο καλοκαίρι, καθώς τους ξέβραζε η 
θάλασσα μπροστά στην παραλία του ξενοδοχείου. 
Μας διηγήθηκαν απίστευτες ιστορίες και βέβαια το 
πώς αυτά τα γεγονότα διέλυσαν τον τουρισμό στο 

νησί με τις διαστάσεις που πήραν.

Κάναμε βόλτες στον Μόλυβο κάθε μέρα. Οι γαρι-
δομακαρονάδες στο εστιατόριο Molivos Stars ήταν 
μοναδικές  με μυστικές συνταγές στις σάλτσες που 
απλά δεν μας αποκάλυπταν οι ντόπιοι. Από τα καλο-
καιρινά μας βράδια δεν έλειπαν και οι επισκέψεις στο 
θερινό σινεμά Αρίων, καθώς είμαι μεγάλος σινεφίλ. 

Πάντως, γνωρίζοντας τους ανθρώπους εκεί είδαμε 
μια ανθρωπιά που σπανίζει στις μέρες μας. Με άγ-
γιξε ιδιαίτερα η όλη υπόθεση με τους πρόσφυγες, 
και παρόλη την τρομοκρατία και την ξενοφοβία που 
σκόρπισαν τα ΜΜΕ, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί 
στην πρώτη γραμμή (όπως και σε πολλά άλλα μέρη 
της Ελλάδας), βοήθησαν όσο μπορούσαν και συνέ-
χισαν να δουλεύουν σκληρά, με καλή διάθεση, για 
να επαναφέρουν τον τουρισμό στη Μυτιλήνη, και 
το κατάφεραν!

Είναι αδιαμφισβήτητα ένα μέρος που συνιστώ σε 
όλους να επισκεφτούν, έχει πανέμορφα τοπία με 
μοναδική αύρα, εξαιρετική γαστρονομία και αν-
θρώπους με κεφαλαίο Άλφα. Επίσης η Μυτιλήνη 
είναι γατο-παράδεισος! 

Του Gus G.*

*Ο Gus G. είναι κιθα-
ρίστας / συνθέτης, 
Firewind, Solo 
artist (Instagram: 
gusgofficial,  
Twitter: gusgofficial, 
Facebook: 
officialgusg)

Δήµος: 2251027777, 
2251028811
ΑςΤυνοµίΑ: 2251022021
Λιµεναρχειο: 2251040827
Πρώτες Βοήθειες: 
2251057700



Η απαιτητική σκανδι-
ναβική τουριστική α-
γορά τίμησε τη Σάμο το 
2019 με δύο σπουδαία 
βραβεία: 1ο βραβείο 
στην κατηγορία Best 
Island Destination και 
1ο βραβείο Best Beach 
Destination. Σπουδαίες 
διακρίσεις! Η Σάμος, 
εκτός από ήλιο και θά-
λασσα, προσφέρει στον 
επισκέπτη της υψηλή 
γαστρονομία, πεζοπο-
ρία, πράσινο, αλλά και 
πολιτιστικά δρώμενα. 

Πού να πας
Το Πυθαγόρειο είναι 
χτισμένο πάνω στην πό-
λη της αρχαίας Σάμου. 
Από το λιμανάκι του 
μπορείς να επιβιβαστείς 
σε πλοιαράκι για γειτο-
νικές παραλίες. Κοντά 
στη Χώρα θα δεις το… 
8ο θαύμα της αρχαι-
ότητας, το περίφημο 
Ευπαλίνειο όρυγμα. 
Πρόκειται για το μεσαίο 
τμήμα ενός υδραγωγεί-
ου, που κατασκευάστη-
κε το 550 π.Χ., από τον 
αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, 
για την υδροδότηση 
της πόλης. Πάνω από το 
Πυθαγόρειο υπάρχει η 
Παναγία η Σπηλιανή, 
ιερή σπηλιά που αναφέ-
ρεται από τη μυθολογία 
σαν σπηλιά ιερατείου 
του Απόλλωνα, έχει λίγο 
περπάτημα. Ελάχιστα 
χιλιόμετρα μακριά 
από το Πυθαγόρειο 
βρίσκεται το Ηραίον, 
ο μεγαλύτερος ναός 
αφιερωμένος στην Ήρα. 
Στο Βαθύ υπάρχει και 
αρχαιολογικό μουσείο. 
Επίσης, ένα καφεδάκι ή 
ένα γεύμα να το κάνεις 
στα ορεινά χωριά, την 
Άμπελο, τους Σπαθα-
ραίους, τη Λέκκα, τους 
Μανωλάτες, τους Μυτι-
ληνιούς και τους Βουρ-
λιώτες. Στο Καρλόβασι 
υπάρχει το Μουσείο 
Βυρσοδεψίας. Αξίζει 
μια βόλτα και πολλές 
φωτογραφίες στα παλιά 
βυρσοδεψεία της πό-
λης, επί της παραλίας, 
ενώ η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική των οικι-

σμών είναι 
ένα αξιο-
θέατο από 
μόνη της. 
Αστικές 
περιπλα-
νήσεις που 
θα σε εν-

θουσιάσουν 
είναι στον αμφιθεατρι-
κό Μαραθόκαμπο και 
το Άνω Βαθύ. Αν είσαι 
λάτρης της πεζοπορίας, 
θα βρεις πάμπολλα χα-
ραγμένα μονοπάτια που 
οδηγούν σε διάφορους 
οικισμούς μέσα από κα-
ταπράσινα δάση. Από το 
Ποτάμι μπορείς να περ-
πατήσεις και να φτάσεις 

στους δύο καταρράκτες 
της Σάμου.

Πού να κολυμπήσεις 
Οργανωμένες παραλίες 
με πεντακάθαρα βαθιά 
νερά και λευκά βότσα-
λα είναι το Κοκκάρι, η 
Τσαμαδού, τα Λεμονά-
κια και η Τσάμπου. Οι 
βόρειες παραλίες έχουν 
βότσαλο, προμηθεύσου 
με αντιολισθητικά πα-
πουτσάκια θαλάσσης. 
Ένα μπανάκι ρίξε και 
στο Ποτάμι και μετά 
ξεκίνησε πεζοπορώ-
ντας για το Μικρό και 
Μεγάλο Σεϊτάνι. Κάτω 
από τον Μαραθόκαμπο 
τα πασίγνωστα Βοτσα-
λάκια είναι μια ακτή με 
βότσαλα γεμάτη ζωή. 
Για άμμο θα πας στις δύο 
Ψιλές Άμμους. Τα νερά 
είναι ρηχά, οι υποδομές 
άψογες, οπότε θα συ-
ναντήσεις και τη φυλή 
των «μπαμπακοίτα» (οι-
κογένειες με ενθουσι-
ώδη παιδιά). Ανάλογες 
καταστάσεις και στη 
Μυκάλη. Το Ποτοκάκι, 
η παραλία του Πυθα-
γορείου, τα έχει όλα, 
beach volley, club, δυ-
νατές μουσικές, beach 
bar, ενώ λίγο πιο έξω 
από το Βαθύ θα βρεις 
το Λιβαδάκι, «νεανική» 
παραλία με beach bar. 
Για απόλυτο γαλαζοπρά-
σινο νερό και απόλυτη 
ηρεμία θα πας στην 
Κέρβελη, για γυμνισμό 
και υπέροχα νερά στη 
Μικρή Τσάμπου.

Πού να μείνεις 
Για πιο κοσμικά στο 
Κοκκάρι, το Πυθαγό-
ρειο και το Βαθύ. Για 
ησυχία προτίμησε τον 
Μαραθόκαμπο, την 
Κέρβελη και τη Μυκάλη. 
Το μόνο που χρειάζεται 
να γνωρίζεις είναι δύο 
τηλέφωνα: της Ένωσης 
Ξενοδόχων Σάμου - Ι-
καρίας (2273023973) 
και του Συλλόγου Ενοι-
κιαζομένων ∆ωματίων 
- ∆ιαμερισμάτων Σάμου 
(2273023055).

Πού να φας
Το Μαγαζάκι 
(2273051264) εκτός από 
πρωτότυπο όνομα, 
έχει εξαίσια φαγητά 
και τεράστιες μερίδες. 
Ο Τριαντάφυλλος 
(2273027860) στο Παλιό-
καστρο είναι must.  Για 
ποιοτικό φαγητό δίπλα 
στο κύμα στη Στέλλα 
(6947535325), στην 
παραλία Μπάλος. Στο 
Καρλόβασι θα φας στον 
Ορίζοντα ( 2273039457), 
φάβα και θέα για Όσκαρ. 
Φυσικά θα πιεις ντόπιο 
κρασί και ντόπιο ουζάκι. 
Γλυκόπιοτα και μεθυστι-
κά και τα δύο.

α ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι Σα-
μιώτισσα κι αν έχει ένα κοινό το νησί με 
τον τόπο καταγωγής μου, τη Φλώρινα, 
είναι ότι αμφότερα είναι στις εσχατιές 

της Ελλάδας. Τη Σάμο την αγάπησα γιατί 
δεν την περίμενα από πουθενά. Την πρώτη μου 
φορά, μετά από πολλές, πάρα πολλές ώρες θαλασ-
σοδαρμό (ήταν λάθος, υπάρχει ωραιότατη αερο-
πορική σύνδεση) έφτασα παραμονή δεκαπενταύ-
γουστου σε ένα μέρος φρέσκο, χωρίς χαμό και τε-
λείως, μα τελείως διαφορετικό από το μέσο αιγαι-
οπελαγίτικο νησί. Στη Σάμο δεν σπρώχνεσαι, δεν 
περιμένεις σε ουρές, δεν ασφυκτιάς, παίρνεις πιο 
γεμάτες αναπνοές. Το νησί είναι μεγάλο και πραγ-
ματικά δεν πήζει, αλλά έχει στα ντουζένια του μια 
ωραία πολυκοσμία.

Η Σάμος είναι καταπράσινη, με υπέροχα χρωμα-
τιστά νεοκλασικά κτίρια, τρεχούμενα νερά και 
βαθιούς ίσκιους που ανοίγουν σε παραλίες με κα-
ταγάλανα νερά. Αυτές οι αντιθέσεις εμένα μου πή-
ραν την καρδιά. Δεν πηγαίνεις βέβαια για να σε 
δουν, αλλά για να δεις. Να δεις αληθινά (όχι φου-
σκωτά) φλαμίνγκο στην Αλυκή, ανθρώπους που 
διακοπάρουν χωρίς ατζέντα στις βόλτες σου και 
παραλίες όπου η πόζα και η μουσική δεν είναι εκ-
κωφαντικότερα από τη θάλασσα και τον ορίζοντα. 

Να αναφέρω ότι αν κανείς είναι τυχερός μπορεί 
στην παραλία να έχει και μπόνους επίσκεψη από 
φώκιες, τις κανονικές, τα συμπαθέστατα ζωάκια. 

Στο Πυθαγόρειο, το οποίο είναι και η προσωπική 
μου προτίμηση για βραδινές περατζάδες στο λιμά-
νι του, με ωραίο κόσμο και ωραίους ρυθμούς – όχι 
την αγωνία «να περάσουμε καλά» αλλά τη δόνη-
ση του «περνάμε καλά», βρήκα τελείως τυχαία 
και έναν χώρο τέχνης, διαμαντάκι. To Art Space 
Pythagorion είναι ένα φροντισμένο μουσείο τέ-
χνης, με εξαιρετικές συνεργασίες και επιλογές. Αν 
κανείς είναι φαν, αξίζει. Κι αυτό δεν το περίμενα 
από πουθενά.

Αγάπησα επίσης τη σουρεαλιστικά μικρή από-
σταση της Σάμου από την Τουρκία γιατί σε κάνει 
να σκεφτείς τι τελικά είναι τα σύνορα. Απέναντι 
από την Ψιλή Άμμο, στο ένα χιλιόμετρο είναι τα 
τουρκικά παράλια, πλατσουρίζεις, τρως το ψαράκι 
σου (στην ομώνυμη ταβέρνα, που υπάρχει σχεδόν 
έναν αιώνα) και καταλαβαίνεις πόσο τελικά πολ-
λοί διαχωρισμοί είναι κυρίως στο μυαλό και την 
αντίληψή μας. 

* Η Ευ.Τσ. είναι σύμβουλος Ψυχολογικής Αστρολογίας και  η αστρολόγος 
της A.V.

Της Ευαγγελίας Τσαβδάρη*

∆ήµος (Βαθύ): 2273350100
αςΤύνοµία: 2273022333
Λιµεναρχειο: 2273027318
Πρώτες Βοήθειες:  
2273022222 
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Της Σοφίας Κόκκαλη* 

ρεις φορές Αστυπάλαια. Η χώρα από μόνη της αρκεί. Σαν στο σπίτι σου, που 
λένε.

Ξυπνάω πρωί, όσο είναι δυνατόν, κατηφορίζω στα στενά, στόχος το Μελτέμι. 
Καφές και πρωινό, βουκαμβίλιες που πετάνε, αν βρω τραπέζι θα μείνω ως το 

μεσημέρι, κάτω απ’ τη σκιά, είμαι ασφαλής απ’ το λιοπύρι, οι μύλοι ακριβώς 
μπροστά μου κάτασπροι, ένας απ’ αυτούς είναι δανειστική βιβλιοθήκη, καλό 

αυτό, αν τελειώσουν τα βιβλία μου έχω να πάρω κι άλλα. Απόφαση μεγάλη, σή-
κω. Μανάβικο στον από κάτω δρόμο, σύκα, ροδάκινα, σταφύλια και ένα μεγάλο 
μπουκάλι νερό, οπωσδήποτε. Το Μαγαζάκι είναι η αγαπημένη μου παραλία. Στο 
πίσω μέρος της χώρας, το βλέπεις από ψηλά, και αυτό σε βλέπει. Δύσκολη πίστα 
για πολλούς και αυτό μας αρέσει, κατάβαση περίπου 10 λεπτά, ένα εκκλησάκι, δύο 
κόλποι, ο μικρός και ο μεγάλος, τους χωρίζει ο βράχος. Θέλει λίγη αναρρίχηση 
και jumping, μόνιμο θέαμα για τους λουόμενους, μες στην ησυχία κάποιες φωνές 
κυρίως κοριτσιών ξεχωρίζουν, μα δεν μπορώ να κατέβω, βάλε το πόδι σου εδώ, μη 
φοβάσαι είναι όλα στο μυαλό, έλα κράτα το χέρι μου. Ησυχία, καταγάλανα νερά, η 
χώρα από πάνω μου λαμποκοπάει, πρώτα θα φύγει ο ήλιος και μετά εγώ. Επιστρο-
φή, ανάβαση, κράτα ρυθμό, το μυστικό είναι να μην κοιτάς ψηλά τον προορισμό, θα 
φτάσεις πριν το καταλάβεις. Σουβλάκι στον Καλοφαγά ή κάτι πιο γκουρμέ; Η χώρα 
καίει. Επιστροφή στο σπίτι-καταφύγιο, ύπνος, μουσικές, βιβλία, η μεσημεριανή 
χασοβαρεμάρα. Απόγευμα βόλτα πρώτα από ψηλά, στην Παναγία ή στο κάστρο, 
αλλά ό,τι και να κάνεις πάλι στους μύλους θα καταλήξεις. Κόσμος πολύς. Λες, πού 
ήταν όλοι αυτοί το πρωί, σκέψη: αύριο θα πάμε για μπάνιο στις Πλάκες, ή στο Μα-
μούνι, ή στις Πλάκες το πρωί και στο Μαμούνι το απόγευμα, έκλεισε. Τσίπουρα 
στον Μουγγό ή κοκτέιλ στο Κάστρο, πρέπει να πάει αργά για να πάμε στο Άρτεμις, 
βεράντα, φεγγάρι κόκκινο, χορός. Στο τέλος της νύχτας που είναι μέρα σχεδόν, ο 
φούρνος, σημείο συνάντησης και φροντίδας των εναπομείναντων. Αύριο πάλι.

*Η Σ.Κ. είναι ηθοποιός. Τον Αύγουστο θα βρίσκεται σε γυρίσματα για τη μεγάλου μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου, «Σελή-

νη, 66 ερωτήσεις».

Τι να δεις
Την λένε «Πεταλούδα του Αιγαίου» είτε για 
το σχήμα της είτε για την ιδιαίτερη ομορφιά 
των τοπίων της. Όποια κι αν είναι η προέ-
λευση του ονόματός της, το σίγουρο είναι 
ότι την Αστυπάλαια θα την ερωτευθείς με 
την πρώτη ματιά.
Διαθέτει γαλήνη και ομορφιά  στους πέντε 
οικισμούς της και τις δεκάδες παραλίες της. 
Να επισκεφθείς οπωσδήποτε το Κάστρο 
του Άι Γιάννη απέναντι από το ομώνυμο 
μοναστήρι, και να ακολουθήσεις αργά τα 
δρομάκια που σε βγάζουν στην Παναγία 
την Πορταΐτισσα και τη Μεγάλη Παναγιά, 
κάτω από τα τείχη. Μέχρι να φτάσεις στην 
πύλη του κάστρου των Quirini πάνω στον 
λόφο, θα έχεις δει όλη τη Χώρα της Αστρο-
παλιάς, όπως τη λένε οι ντόπιοι. Στον Πέρα 
Γιαλό μπορείς να χαζέψεις το νησί την ώρα 
που ανάβει τα φώτα του. Στη Χώρα της να 
δεις τους «ξετροχάρηδες» ανεμόμυλους 
που λειτουργούν και ως βιβλιοθήκη. Επειδή 
δύσκολα θα ξεκολλήσεις από τη Χώρα, κοί-

τα τον χάρτη και πήγαινε στη 
μέση του νησιού, όπου η στε-
ριά γίνεται μια λωρίδα γης 10 
μέτρων και συνδέει το Μέσα 
Νησί με το Έξω Νησί. Να 
επισκεφθείς και τους παρα-
θαλάσσιους οικισμούς Μαλ-
τεζάνα, Λιβάδι αλλά και το 
Βαθύ, όπου στην είσοδό του 

βρίσκονται λείψανα του μινωι-
κού οικισμού. Τα πανηγύρια της Αστυπάλαι-
ας είναι ξακουστά, με πιο γνωστό αυτό της 
Πορταΐτισσας, τον Δεκαπενταύγουστο − αν 
είσαι στο νησί εκείνες τις μέρες, να πας!

Πού να κολυμπήσεις
Οι παραλίες της προσφέρουν κρυστάλλινα 
καταγάλανα νερά, ηρεμία και χαλάρω-
ση. Κάθε κόλπος είναι και μια μικρή παραλία 
που περιμένει να την ανακαλύψεις με κάθε 
τρόπο, είτε από τη στεριά είτε από τη θάλασ-
σα. Τα Καµινάκια, οι Βάτσες, ο Πέρα Για-
λός, το Λιβάδι, το Στενό και ο Σχοινώντας 
συγκεντρώνουν τον περισσότερο κόσμο, 
υπάρχουν όμως και άλλες μικρότερες που 
έχουν τη δική τους μαγεία. Κανείς όμως δεν 
φεύγει από το νησί εάν δεν περάσει από την 
παραλία Κουτσοµύτη και την παραλία Κού-
νουπες, όπου η πρόσβαση γίνεται μόνο με 
σκάφος ή το καΐκι. Μαζί με το νησάκι Τηγάνι 
αποτελούν την εξωτική ζώνη του νησιού. Με 
δικό σου μεταφορικό μπορείς να επιλέξεις 
να βουτήξεις στο μικρούλι Μπλε Λιµανάκι 
ή, για πιο πριβέ καταστάσεις, στα Καρέκλια. 

Δήμος: 2243061406
ΑςΤυνομίΑ: 2243061207
Λιμεναρχειο: 2243061208
Πρώτες Βοήθειες: 
2243061222



Πολύ γνωστή είναι η παραλία Μαλτεζάνα µε 
αµµουδιά. Τα Καµινάκια, µε τους βράχους, 
είναι ένα απολύτως ήσυχο σηµείο. Τζανάκι 
και Μαγαζάκι τα προτιµούν οι γυµνιστές. 
Μακριά η πεζοπορία για τον Άι Γιάννη, αλλά 
θα ανταµειφθείς φτάνοντας σε υπέροχη 
παραλία, µε βότσαλο και σκίαση σε κάποια 
σηµεία από τους βράχους. Το πιθανότερο 
είναι να είσαι µόνος σου.

Πού να µείνεις
Στο ένα και µοναδικό κάµπινγκ Αstypalaia 
(2243061900) µε ιστορία από το 1983 που 
βρίσκεται στο Μαρµάρι και απέχει 3 χλµ. 
από τη Χώρα. Πάντα γεµάτο, πάντα φιλο-
ξενεί τα καλύτερα παιδιά που τα βράδια 
µαζεύονται στο εστιατόριο και στήνουν 
ένα αυτοσχέδιο πάρτι µε κιθάρες και χορό 
που κρατάει ως το πρωί. Στη Χώρα και 
λιµάνι του νησιού οι επιλογές είναι πάρα 
πολλές. Ενδεικτικά: στη Χώρα τα δωµά-
τια Βότσαλο (2243061808), τα Venetiko 
Studios (2243061675) 50 µέτρα από την 
κεντρική πλατεία, τα παραδοσιακά σπί-
τια του Provarma Studios (2243061228) 
στην ήσυχη τοποθεσία Πρόβαρµα, ξε-
νοδοχείο για πολυτέλεια µε τζακούζι το 
Astypalaia Palace στη Χώρα (2243061009), 
το Pylaia Boutique Hotel (2243061001, 
6980077875) κοντά στην κεντρική πλατεία 
και το Studios Lefkanthemo (2243062054). 
Στο Λιβάδι στα µινιµαλιστικά studios & 
apartments Αρχιτεκτονική (2243059830, 
2243059831, 2243061339) µε πισίνα και πολ-
λά facilities µε εκπληκτική θέα, Mouras 
Resort (2243061627), Filoxenia Studios 
(2243061650), Studios Belli (2243061028), 
Οrsalia Studios (2243061559) και Stampalia 
Studios (2243061200) στον Πέρα Γιαλό.

Πού να φας
Πολλές οι επιλογές κι εδώ. Αγαπηµένη των 
επισκεπτών η Αστυ... φαγιά στην Παραλία 
Σχοινώντα στη Μαλτεζάνα µε υπέροχη 
θέα και καλές τιµές (2243064004). Στην ίδια 
περιοχή και ο Αστακούκος (2243061865) 
για αστακοµακαρονάδα και ολόφρεσκα 
ψάρια/θαλασσινά από το δικό τους καΐκι. 
Μαµαδίσιο φαγητό στην Barbarossa στη 
Χώρα (2243061577). Για µαγειρευτά αλλά 
και φρέσκο ψάρι και αστακό στην ταβέρνα 
Αυστραλία (2243061855) στον Πέρα Γυαλό 
και για τοπική κουζίνα µε δικά τους υλικά το 
Αγέρι (2243061777) στη Χώρα στην πλατεία. 
Στον Πέρα Γυαλό είναι και το µεζεδοπωλείο 
Αναστασία, κυριολεκτικά πάνω στη θάλασ-
σα (2243059820).
Στο Λιβάδι δοκίµασε την οικογενειακή 
ταβέρνα Γεράνι (2243061484, 2243061337, 
2243061837) παραδοσιακό µαγειρευτό, ντό-
πια κρέατα και ζυµαρικά και φρέσκο ψάρι. 
Γλυκός πειρασµός τα µιλφέιγ µε διάφορες 
γεύσεις και τα αφράτα γλυκά στο παραδο-
σιακό Καφεγλυκατζίδικο Ο Μαρίνος στην 
περιοχή της Μαλτεζάνας όπου θα βρεις και 
πρωινό (2243061928).

Πού να διασκεδάσεις
Η διασκέδαση στην Αστυπάλαια είναι ιδιαί-
τερη υπόθεση, είτε πίνεις ποτάκι ή κοκτέιλ 
σε µπαρ είτε τσίπουρα σε µεζεδοπωλείο. 
Αγαπηµένο εδώ και χρόνια το Άρτεµις 
(6946761230) µε το καταπληκτικό µπαλκό-
νι που είναι κυρίως για after. Στον Μύλο 
(6942657247) λίγα βήµατα από την κεντρική 
πλατεία στη Χώρα, κάτω από τους αναπα-
λαιωµένους µύλους κρύβεται το παρεΐστικο 
µπαρ του νησιού µε προσεγµένες ροκ, τζαζ 
και funky µουσικές. Άψογα κοκτέιλ και στο 
µπαρ Castro (6946761230) µε θέα που κόβει 
την ανάσα. Χορός και εξωτικό περιβάλλον 
στο κάµπινγκ (2243061900) µε συχνά  events 
που µπορείς να ζήσεις ακόµη και ως νυχτε-
ρινός επισκέπτης. Και, φυσικά, στο διάσηµο 
καφενείο του Μουγγού, που είναι και το 
στέκι των ντόπιων, καθώς λειτουργεί όλο 
τον χρόνο. 

στροπαλιά… το νησί µου, η αγάπη µου και 
έρωτάς µου µαζί. Αυτό το καλοκαίρι θα 
είναι το 39ο καλοκαίρι που πηγαίνω. 
Ναι, είναι  αλήθεια ότι δεν ξέρω αν θα 
µπορούσα έστω και για λίγες ηµέρες 
να µην πάω στο νησί µου. Μπορεί να 

µην είναι η καταγωγή µου από εδώ, αλλά εγώ 
λέω παντού ότι είµαι Αστροπαλίτης.
Το νησί δεν είναι όπως το θυµάµαι από παιδί. 
Άλλωστε, µετά από τόσα χρόνια έχει αλλάξει. 
Μου αρέσει φυσικά να το θυµάµαι πιο παρθένο 
µε χωµατόδροµους και παραλίες άδειες τις ο-
ποίες ανακαλύψαµε και χαράξαµε µονοπάτια για 
να τα βρίσκουν σήµερα όσοι πάνε στις Πλάκες, 
στο Μπλε Λιµανάκι, στον Άγιο Ιωάννη και στο 
Τζανάκι.
Αυτοί που θυµούνται το καράβι να φτάνει στο 
παλαιό λιµάνι έχουν µνήµες όµορφες του νη-
σιού. Αλλά και για εσάς που θα έρθετε στο νησί 
µας πρώτη φορά, ένα είναι το µόνο σίγουρο: Θα 
το ερωτευτείτε και θα περάσετε το πιο όµορφό 
σας καλοκαίρι. Απλά σεβαστείτε τη φύση του, 
διατηρήστε το ήσυχο και καθαρό. Η Αστυπάλαια 
είναι κάτι ξεχωριστό από µόνη της και δεν µοιά-
ζει µε τα άλλα νησιά.
Το νησί της Αστυπάλαιας (δηλαδή «παλιά πόλη») 
αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ Κυκλάδων και ∆ω-
δεκανήσων, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά και 
των δύο. Είναι το δυτικότερο νησί των ∆ωδεκα-
νήσων και το τέταρτο µεγαλύτερο σε έκταση (97 
τ.χµ. µε 110 χλµ. ακτογραµµή). Φύγαµε λοιπόν για 
Αστυπάλαια µε τη γραφική Χώρα, τα καλντερίµια 
και τις παρθένες παραλίες. Οι πλούσιες τοπικές 
παραδόσεις, τα αµέτρητα ξωκλήσια και η άγρια 
φυσική οµορφιά προκαλούν τον ταξιδιώτη να τα 
εξερευνήσει. Η µεγάλη µου αγάπη στο νησί είναι 
το τρέξιµο σε όµορφες διαδροµές, τα πανηγύρια 
που όλοι γίνονται ένα, οι παραλίες και φυσικά το 
καλό φαγητό. Αγαπηµένες µου παραλίες είναι 
οι Βάτσες, τα Καµινάκια, το Τζανάκι, το Λιβά-
δι µετά τις 18:30 το απόγευµα ή πολύ πρωί.  Για 
το κοµµάτι της διαµονής σίγουρα θα βρείτε δω-
µάτια για όλα τα βαλάντια και πολλά Airbnb. Για 
ωραία θέα µπορείτε να δείτε το Kallichoron Art 
Boutique Hotel µε φόντο την πιο εντυπωσιακή 
ανατολή στο Αιγαίο.
Τα πανηγύρια της Αστυπάλαιας αποτελούν µια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να έρθετε σε επαφή 

µε την αληθινή ταυτότητα του νησιού.
Τα πιο γνωστά, πανηγύρια της Αστυπάλαιας, στα 
οποία αξίζει να πάτε, είναι: • του Προφήτη Ηλία 
(19/7) • του Αγίου Παντελεήµονα (26/7) • της 
Μεταµόρφωσης του Σωτήρα (5/8) • της Πανα-
γίας της Πορταΐτισσας (14-16/8) • του Αγίου Ιω-
άννη του Προδρόµου (28/8) • της Παναγίας της 
Πουλαριανής & του Θωµά (7/9) • της Παναγίας 
της Φλεβαριώτισσας (2/2) στη γιορτή της Υπα-
παντής του Χριστού.
Η Αστυπάλαια είναι το µοναδικό νησί στην Ελλά-
δα για το οποίο είναι γνωστό από την αρχαιότητα 
ότι στο έδαφός του δεν επιβιώνουν τα φίδια ούτε 
οι σκορπιοί. Όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης, 
«εχθρόν είναι τοις όφεσιν η των Αστυπαλαίων 
γή». Υπάρχουν διάφορες εκδοχές που προσπα-
θούν να εξηγήσουν αυτή την ιδιοµορφία, όπως 
ότι το νησί αποτελεί πέρασµα των πελαργών 
που τα εξολοθρεύουν, ότι το έδαφος έχει έντονη 
περιεκτικότητα σε θειάφι, αλλά και ο θρύλος για 
την κατάρα του Οσίου Ανθίµου πριν πεθάνει.
Α, και να µην ξεχάσω, στην Αστυπάλαια εκτιµάµε 
το καλό φαγητό. Υπάρχουν αρκετά εστιατόρια 
και ταβέρνες σε κάθε οικισµό, που προσφέρουν 
αξιόλογες επιλογές σε προσιτή τιµή, µε έµφαση 
στα τοπικά προϊόντα και τα φρέσκα ψάρια και 
θαλασσινά...

ΑΓΕΡΙ: Παραδοσιακό µεζεδοπωλείο, στον πεζό-
δροµο απέναντι από τους Μύλους. Εξαιρετικό 
φαγητό  και φιλικό σέρβις σε καλές τιµές.
ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ: Παραδοσιακό εστιατόριο απέ-
ναντι από τους Μύλους, µε φιλικό περιβάλλον. 
Προσφέρει µεγάλη ποικιλία αστυπαλίτικων γεύ-
σεων και πιάτα για όλα τα γούστα. 
BARBAROSSA: Βρίσκεται δίπλα από το ∆ηµαρ-
χείο της Αστυπάλαιας, στον δρόµο προς το Κά-
στρο. Έχει ευχάριστο περιβάλλον και προσεγ-
µένες γεύσεις, µε πινελιές από διεθνείς κουζίνες.
ΑΠΑΝΕΜΙΑ: Παραδοσιακό καφενείο κάτω από 
το Ενετικό Κάστρο µε πειραγµένες παραδοσια-
κές γεύσεις.
ΑΣΤΡΟΠΕΛΟΣ: Πάνω στην παραλία του Λιβα-
διού, προσφέρει προσεγµένες τοπικές γεύσεις, 
ψάρια που µυρίζουν θάλασσα και καλή ελληνική 
µουσική µε θέα στο Κάστρο.
ΓΕΡΑΝΙ: Οικογενειακή ταβέρνα στο γεφυράκι 
του Λιβαδιού. Νοστιµότατο, σπιτικό φαγητό, µε 

µεγάλη ποικιλία και προσιτές τιµές.
ΚΑΝΤΙΝΑ «ΣΤΕΝΟ»: ∆οκιµάστε σπιτικές νοστι-
µιές µε ντόπια προϊόντα και ζητήστε τα πιάτα η-
µέρας στην καντίνα που βρίσκεται στην παραλία 
του Στενού. Από τις πιο αυθεντικές επιλογές φα-
γητού στο νησί.
ΑΝΤΙΚΑΣΤΡΟ: Παραδοσιακό εστιατόριο µε ποι-
οτικά πιάτα φτιαγµένα µε µεράκι. Έχει άψογη 
εξυπηρέτηση και υπέροχη θέα προς τη Χώρα.
TURQUOISE: Πειραγµένες ανατολίτικες γεύσεις: 
σουτζούκι, λαχµατζούν, γιαουρτλού σε πεϊνιρλί 
ή απλή πίτα, φτιαγµένα µε τα καλύτερα υλικά και 
µεράκι. Βρίσκεται στον κεντρικό δρόµο, απένα-
ντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο.
ΑΛΜΥΡΑ: Από τις καλύτερες επιλογές για φαγη-
τό στο νησί, στον µώλο της Μαλτεζάνας, µέσα 
σε µια όµορφη αυλή. Προσφέρει ιδιαίτερα πιάτα 
βασισµένα σε ψάρια και θαλασσινά. 
Tip: ∆οκιµάστε µους ταραµά µε µύδια και πα-
στουρµά του ψαρά. 
ΑΣΤΑΚΟΥΚΟΣ: ∆ίπλα από τη θάλασσα στην πα-
ραλία του Σχοινώντα, µε ποικιλία γεύσεων και 
άψογη εξυπηρέτηση από τον Γιάννη. Όσο περι-
µένετε, επωφεληθείτε µε µια ακόµα βουτιά.  
Tip: ∆οκιµάστε φρέσκα ψάρια, καταπληκτική 
αστακοµακαρονάδα και νοστιµότατα µεζεδάκια.
ΑΣΤΥΦΑΓΙΑ: Εξαιρετικές γεύσεις, σε υπέροχο 
χώρο µε φόντο την πανέµορφη παραλία του 
Σχοινώντα. 
Tip: ∆οκιµάστε τις τυρόµπαλες, τη σουπιά µε το 
µελάνι της και την τηγανιά θαλασσινών.
ΚΟΛΟΚΥΘΑ: Γραφική καφετέρια µε θέα στη µα-
ρίνα του Πέρα Γιαλού που σερβίρει πρωινό, πει-
ραγµένα γλυκά, καφέδες, ροφήµατα και αφεψή-
µατα όλες τις ώρες και για όλα τα γούστα.
Tip: ∆οκιµάστε Cheesecake µε χλωρή και µελό-
πιτα.
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΓΓΟΥ: Το πιο παλιό καφε-
νείο του νησιού, αξίζει για µια φωτογραφία.
ΣΤΗ ΘΕΑ COCTAIL BAR: Μοιράζεται όλα τα πλε-
ονεκτήµατα της θέας συντροφιά µε µια µεγάλη 
ποικιλία cocktails.

*Ο Α.Π. είναι σεφ. Μάθετε τα πάντα για αυτόν κι έξυπνα tips 
µαγειρικής στο www.alexandrospapandreou.gr και στο 
κανάλι του στο YouTube Alexandros Papandreou. Τα τε-
λευταία χρόνια είναι και δροµέας µεγάλων αποστάσεων.

Æïù Αλέξανδρου Παπανδρέου*
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Μερικές από τις καλύτερες 
παραλίες της χώρας, πλούσια 
ιστορία, δραστήρια νυχτερι-
νή ζωή. ∆εν είναι τυχαίο που 
η Ρόδος επιλέγεται από χιλιά-
δες τουρίστες κάθε χρόνο. 

Τι να δεις
Εννοείται ότι θα επισκεφθείς 
τη Μεσαιωνική Πόλη. Η 
ιστορία της ξεκινάει στην 
Ιπποτική περίοδο (1309-
1522) και είναι µία από τις 
πιο καλοδιατηρηµένες του 
κόσµου. Για αυτό έχει άλλω-
στε χαρακτηριστεί Μνηµείο 
Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της UNESCO. 
Να περπατήσεις πολλές 
φορές στην Παλιά Πόλη, και 
βράδυ και πρωί. Μια καλή 
ιδέα είναι να µπεις από τα 
τείχη της ∆ηµοκρατίας και 
να προχωρτήσεις προς το 
Καστέλο. Αξίζει επίσης να 
ακολουθήσεις τον παραλιακό 
δρόµο που θα σε οδηγήσει 
στη Νέα Πόλη περνώντας 
–εννοείται– από το Μαντρά-
κι µε το γνωστό ελάφι. Μόλις 
15 χλµ. µακριά µη χάσεις 
τις πηγές της Καλλιθέας. 
Στη Λίνδο φρόντισε να αφι-
ερώσεις µια µέρα ολόκληρη 
και να τραβήξεις πολλές φω-
τογραφίες από την 
Ακρόπολη. Ψάξε στο χάρτη 
για τον κόλπο του Λαδικού. 
Εδώ γυρίστηκε η ταινία «Τα 
κανόνια του Ναβαρόνε». Μην 
παραλείψεις ούτε τον αρχαι-
ολογικό χώρο της Καµείρου, 
ούτε όµως τον –για πολλούς 
άγνωστο– Μονόλιθο, που 
είναι σχεδόν απέναντι από τη 
Χάλκη. Τέλος, επισκέψου τη 
διάσηµη Κοιλάδα των Πετα-
λούδων. 

Πού να κολυµπήσεις
Για το 2019 η Ρόδος πήρε 39 
«Γαλάζιες Σηµαίες»! Μια οργα-
νωµένη παραλία κοντά στην 
πόλη είναι η Ιξιά µε πολλές 
εγκαταστάσεις θαλάσσιων 
σπορ. Μόλις 8 χλµ. πιο µακριά 
θα βρεις και την Ιαλυσσό, 
από τις πιο οργανωµένες 
παραλίες του νησιού. Στο νο-
τιοδυτικό τµήµα του νησιού 
σε περιµένει η Γλυφάδα µε 
τα υπέροχα, κρυστάλλινα νε-
ρά της και πεύκα που σχεδόν 
αγγίζουν το κύµα. Το γνωστό 
Φαληράκι δεν προσφέρεται 
µόνο για νυχτοπερπατήµα-
τα, αφού έχει µια τεράστια 
αµµουδερή και οργανωµένη 
παραλία µε εγκαταστάσεις 
θαλάσσιων σπορ, beach bars, 
εστιατόρια και water sports. 
Οργανωµένες παραλίες, 
αλλά µε λιγότερο κόσµο, θα 
βρεις και στη νοτιοανατολική 
πλευρά: Καλλιθέα, Αφά-
ντου, Τσαµπίκα, Γεννάδι. 
H παραλία Άντονι Κουίν 
έχει γαλάζια νερά, βραχάκια 
για βουτιές και ένα µαγικό 
βυθό να εξερευνήσεις. Το 
Χαράκι είναι η παραλία που 
αγαπούν οι οικογένειες, ενώ 
στη Λίνδο θα κολυµπήσεις 
µε φόντο το κάστρο. Στο 
νοτιότερο σηµείο του νη-
σιού θα βρεις έναν από τους 

αγαπηµένους προορισµούς 
των windsurfers όλου του 
κόσµου, το Πρασονήσι. 

Πού να φας
Στη Μεσαιωνική Πόλη: 
Στο The Sea Star (Σοφοκλέους 
24, 2241022117), γνωστό και 
σαν Ταβέρνα του Πιζάνια, 
για το λιαστό χταποδάκι που 
φτιάχνεται ακόµα µε τον πα-
ραδοσιακό τρόπο. Αξίζει να 
ψάξεις και το κρυµµένο στα 
στένακια Marco Polo (Αγίου 
Φανουρίου 40-42, 2241025562), 
χρόνια τώρα από τα ποιοτικό-
τερα εστιατόρια της Ρόδου. 
Για φοβερά σάντουιτς και 
gourmet street food από 
όλο τον κόσµο στο Dromos 
Street Food (Παπάγου 4, 
2241075828).Το προτείνουν 
όλοι οι ντόπιοι!
Στη Νέα Πόλη: Στον Κούκο 
(2241073022) για καλή ελλη-
νική κουζίνα. Στο Ταµάµ (Λε-
όντος 1, 2241073522) για πολύ 
καλή δηµιουργική κουζίνα. 
Οπωσδήποτε να πάτε στην 
ταβέρνα Τα Μαράσια (Αγίου 
Ιωάννου 155, 6932351547), 
είναι 5’ από το κέντρο της 
πόλης. Για burgers που θα 
σου µείνουν αξέχαστα στο 
Urban Burger Bar (Καρπά-
θου 16, 2241131047). To Dali 
Art Bistro (Ακτή Μιαούλη 12, 
2241026926) είναι ανοιχτό 
από το πρωί για καφέ έως το 
βράδυ για cocktail, αλλά εσύ 
να πας για brunch. 
Φαγητό της µαµάς και (πάρα 
πολύ) καλές τιµές θα βρεις 
στο Ποσπέρι (2241095278) 
στην Ιαλυσό. Για ολόφρεσκο 
ψάρι, να πας στο Λιµανάκι 
(2241056240) στα Κολύµπια, 
µισή ώρα από την πόλη της 
Ρόδου. Η θέα θα σου κόψει 
την ανάσα. Στη Λίνδο, όµως, 
βρίσκεται το πιο ξακουστό 
εστιατόριο της Ρόδου, ίσως 
και όλων των ∆ωδεκανή-
σων – εδώ έχει φάει όλο το 
διεθνές και εγχώριο jet set 
που έχει επισκεφθεί το νησί. 
Είναι ο περίφηµος Μαυρί-
κος (2244031232) που θα πας 
για υπέροχη ροδίτικη κουζί-
να και φρέσκο ψάρι.

Πού να διασκεδάσεις 
Στη Μεσαιωνική Πόλη: Το 
ατµοσφαιρικό Ωβέρνη 
(πλατεία Μεγ. Αλεξάνδρου). 
Στο Συσσίτιο (Σωκράτους & 
Ιπποδάµου 179) για ποτό, κρα-
σί και cocktail. Στη Νέα Πόλη: 
Στο The Union Bar (Βενιζέλου 
Σοφοκλή 13), στη Μύγα που 
ροκάρει, στην µπιραρία Malt 
House (Ακτή Μιαούλη 10) . Το 
καλύτερο στο κρατήσαµε 
για το τέλος και είναι το The 
Last Butler (Αµαράντου 45, 
2241038981). Το µοναδικό, 
αυθεντικό, κλασσικό κοκτέιλ 
µπαρ της Ρόδου. 

¢¸»Ãª: 2241361200
°ªÆËÁÃ»¹°: 2241023849 
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2241028888
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2241360000

ο νησί που θέλω µε κάθε ευκαιρία να επισκέ-
πτοµαι για τις διακοπές µου δεν είναι άλλο από 

τη Ρόδο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία ένας από τους 
κορυφαίους προορισµούς της χώρας µας. Κοσµο-

πολίτικη και παραδοσιακή. ∆ιαχρονική και σύγ-
χρονη. Φαντασµαγορική και απλή. Η Ρόδος απευ-
θύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσφέροντας πολλά και 
διαφορετικά πράγµατα σε κάθε επισκέπτη.
Έχω τόσες εµπειρίες από το πρώτο µου καλοκαίρι 
που θα θυµάµαι µια ζωή. Η Ρόδος µε κέρδισε από την 
πρώτη στιγµή. Εδώ, είδα πράγµα-
τα που δεν βρίσκεις συχνά σε ένα 
ελληνικό νησί, µε το µοναδικά 
στον κόσµο συντηρηµένο και προ-
στατευόµενο από την UNESSCO 
κάστρο των Ιπποτών, µε παροχές 
υψηλού επιπέδου, χωρίς όµως 
ταυτόχρονα η Ρόδος να χάνει την 
ελληνική της ταυτότητα, παράδο-
ση και κουλτούρα.  
Γυρνώντας κανείς το νησί, θα συ-
ναντήσει το αποτύπωµα που άφησαν Έλληνες, Τούρ-
κοι και Ιππότες κατά τη διάρκεια των χρόνων, κάνο-
ντάς το µοναδικό συγκριτικά µε τα υπόλοιπα ελλη-
νικά νησιά. Η γραφικότητα του τοπίου συνδυάζεται 
πολύ αρµονικά και µε ποικίλες αθλητικές δραστηρι-
ότητες στο νερό, διασκέδαση στα µαγαζιά και µε πολύ 
νόστιµο φαγητό.
Αυτό όµως που µε συνεπήρε και είναι σίγουρο ότι δεν 
θα αφήσει κανέναν επισκέπτη ασυγκίνητο δεν ήταν 
άλλο από τη µεσαιωνική πόλη, χτισµένη µέσα σε ε-

πιβλητικά τείχη - όρια ανάµεσα στο παρελθόν και το 
παρόν. Το πλακόστρωτο, ο δρόµος των Ιπποτών και 
το µουσείο συνθέτουν ένα σκηνικό που δηµιουργεί 
συναισθήµατα και δίνει ένα ξεχωριστό παλµό που σε 
ταξιδεύει σε µια άλλη εποχή.  
Βέβαια, η Ρόδος δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχουν αµέ-
τρητες µαγευτικές παραλίες, τόσο οργανωµένες όσο 
και ανοργάνωτες, κατά µήκος της τεράστιας ακτογραµ-
µής της, όπου τα κρυστάλλινα νερά θα σου δώσουν την 
απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτά που µε µάγεψαν 

είναι τα φυσικά της τοπία όπως το 
Πρασονήσι, η Λίνδος, η παραλία της 
Τσαµπίκας, η Καλλιθέα. Κορυφαίο 
αξιοθέατο, µοναδικού φυσικού κάλ-
λους η Κοιλάδα µε τις Πεταλούδες.
Αν θες να ζήσεις κι εσύ τη Ρόδο, ό-
πως την έζησα εγώ, ένα ικανοποιη-
τικό διάστηµα για να απολαύσεις τις 
διακοπές σου και το νησί είναι 7-8 
ηµέρες. Σε καµία περίπτωση µην 
παραλείψεις να κάνεις ένα mini 

road trip στα χωριουδάκια, µε άδειο στοµάχι, ώστε 
να γευτείς τα πεντανόστιµα παραδοσιακά φαγητά.
Στη Ρόδο δεν θα βαρεθείς ποτέ. Κατά τη γνώµη µου 
η καλύτερη περίοδος είναι να το επιλέξεις στην αρχή 
του καλοκαιριού, ώστε να έχεις την άνεση να απο-
λαύσεις το νησί ξέγνοιαστα και µε την ηρεµία που του 
αρµόζει, χωρίς την πολυκοσµία του Αυγούστου.

*Ο Στ.∆., πρωταθλητής κολύµβησης, εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες στο Ρίο και στο Λονδίνο. Είναι διαιτολόγος - διατροφολόγος, 
απόφοιτος του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Æïù Στέφανου 
∆ηµητριάδη*
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Η Κάλυμνος, το νησί των σφουγ-
γαράδων, είναι από τους προο-
ρισμούς που αντιπροσωπεύουν 
την απλότητα και το ανεπιτήδευ-
το.  Την ιστορία της μπορείτε να 
τη γνωρίσετε με μια επίσκεψη 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 
όπου δεσπόζει η περίφημη 
χάλκινη «Κυρά της Καλύμνου» 
και στο Ναυτικό Μουσείο με 
αντικείμενα από ναυάγια που 
εξιστορούν τις μεθόδους σπογ-
γαλιείας, ενώ στο «Καλύμνικο 
Σπίτι» θα μάθετε περισσότερα για 
τον τρόπο ζωής του περασμένου 
αιώνα. Αν μάλιστα είστε λάτρεις 
των σπορ, έχετε κατά νου ότι στο 
νησί υπάρχει δυνατότητα για 
σέρφινγκ, αναρρίχηση και πο-
δηλασία στο βουνό, περπάτημα, 
yachting και καταδύσεις. Καϊκάκια 
στο λιμάνι μπορούν να σας πάνε 
εκδρομές σε Τέλενδο ή Ψέριμο 
και, φυσικά, μη φύγετε χωρίς να 
πάρετε σφουγγάρι από το νησί!

Πού να κολυμπήσεις 
Στον Αργινώντα να πας οικογε-
νειακά. Όμορφες παραλίες το δη-
μοφιλές Κατσούνι και τα Λινάρια, 
η δεύτερη με λιγότερο κόσμο, 
όπως και οι Μυρτιές και ο Αρμεός. 
Στο βυθό του Εμποριού πάρε 
μάσκα. Νεαροί όσοι είναι και 
όσοι νιώθουν στο Καντούνι, 
στον Πάνορμο, όπου πέφτει ο 
μέσος όρος ηλικίας και ανεβαί-
νουν τα ντεσιμπέλ από τα beach 
bars. Groovy στιγμές με θέα την 
Τέλενδο, ένα μικρό νησάκι που 
βρίσκεται απέναντι, θα ζήσεις 
στο Μασούρι, μια παραλία με πο-
λύ κόσμο, ταβέρνες και μπαρά-
κια. Εννοείται πως δεν θα φύγεις 
από το νησί αν δεν επισκεφτείς 
την πιο διάσημη παραλία του, 
τον Πλατύ Γιαλό, που χρειάζεται 
προσοχή καθώς με μερικά βήμα-

τα βρίσκεσαι στα άπατα.
 
Πού να μείνεις 
Στο παραδοσιακό ξενοδοχείο βί-
λα Μελίνα (2243022682), ένα νεο-
κλασικό κτίριο 100 χρόνων με θέα 
και πισίνα, στην Πόθια. Στη Γα-
λήνη (2243031241), στο Βαθύ, για 
στιγμές απόλυτης χαλάρωσης. 
Στο Μασούρι έχεις επιλογές. 
Το Plaza (2243047156), την αμφι-
θεατρική ομορφιά του Masouri 
Village (2243048150). Στα κο-
σμοπολίτικα Kalydna Islan
d (2243047880) και Κantouni 
Beach (2243047980) στο Καντούνι 
με πισίνα και τη θάλασσα στα πό-
δια σου και στα χαλαρά Apollonia 
Apartments (2243048094, 
2243048041) με 15 studios. 
Επίσης όμορφα και 
τα Katina Studios στις Μυρ-
τιές (2243048286) που έχουν όλα 
τα κομφόρ. Στα Vouros Palace 
Hotel (2243048080) με θέα στην 
Τέλενδο.

Πού να φας και να πιεις 
Μαγευτικό ηλιοβασίλεμα 
και θαλασσινές γεύσεις θα 
απολαύσεις στο εστιατό-
ριο Τhemis (2243047230) στον 
Μελιτσάχα. Διασκέδασε ξέφρενα 
στο Domus (2243047760), το 
bar-κόμβο στο Καντούνι, κι όταν 
η επιθυμία για γλυκό χτυπήσει 
κόκκινο μην παραλείψεις να 
δοκιµάσεις το γαλατοµπούρεκο 
του Μιχαλαρά (2243029446 ).

∆ήµος: 2243059141 
ΑςτυνοµίΑ: 2243022100 
Λιµεναρχειο: 2243029304  
Πρώτες Βοήθειες: 
2243023025

Κάλυμνος είναι η μεγάλη μου αγάπη. Ο 
αγαπημένος προορισμός, ο τόπος ο οποίος 
πάντα στέκει και με περιμένει με λαχτάρα.  
Είναι η πατρίδα μου, το σπίτι μου, εκεί που 
ανήκω… Πανέμορφη με ωραίους ανθρώ-

πους, πληθωρικούς και φιλόξενους.

Η βόλτα στο βόρειο μέρος του νησιού στις περιο-
χές Μασούρι και Αρμεός μέχρι τα Αργινώντα και 
τον Εμπορειό είναι επιβλητική. Ψηλά, απόκρημνα 
βράχια, τοπίο βραχώδες και άγριο, συνδυασμένο 
με απέραντο βαθύ μπλε του Αιγαίου. Είναι αυτά τα 
βράχια τα οποία λατρεύουν άνθρωποι από όλες τις 
γωνιές του κόσμου και έχουν κάνει την Κάλυμνο 
κορυφαίο αναρριχητικό προορισμό.  Ωραίοι τύποι 
οι αναρριχητές. Καλλιερ-
γημένοι, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και τους γύρω 
τους.

Κάνοντας αυτή τη βόλτα 
θα δεις απέναντι το νησί 
της Τελένδου. Μπορείς 
να την επισκεφτείς από 
το λιμανάκι των Μυρτιών. Σε απόσταση αναπνοής 
από την Κάλυμνο (300 μέτρα) μπαίνεις στο καϊκάκι 
και σε 10 λεπτά είσαι εκεί. Αυτό το μέρος έχει κάτι 
μαγικό. Ήταν ενωμένη η Τέλενδος με την Κάλυμνο 
ώσπου ένας σεισμός το 534 μ.Χ. προκάλεσε σπη-
λαιοκαθήζιση με αποτέλεσμα μέρος της στεριάς να 
βυθιστεί. Τα νερά κατάπιαν τη γη, μαζί και την αρ-
χαία πρωτεύουσα του νησιού, την Ποθέα, η οποία 
ήταν κτισμένη ανάμεσα στα δύο νησιά. Έχει κάποια 
σημεία στην παραλία της Τελένδου όπου φαίνονται 
θεμέλια σπιτιών! 

Ο λαός έπλασε και ένα παραμύθι ορμώμενος από 
το γεγονός. Η Ποθέα, η πριγκίπισσα της Τελένδου, 
ερωτευμένη με τον νεαρό πρίγκιπα του Καστελιού 
(όρμος απέναντι από την Τέλενδο) αγαπιούνται, 
αλλά ο βασιλιάς της Τελένδου δεν συμφωνεί. Ζητά 

λοιπόν από το νεαρό να περάσει μία δοκιμασία για 
να παντρευτεί την κόρη του. Να πέσει από το Κα-
στέλι στα νερά με ένα αναμμένο κερί, να κολυμπή-
σει μέχρι την Τέλενδο αλλά να μη σβήσει η φλόγα. 
Το κερί έσβησε ενώ κολυμπούσε και ο νεαρός πνί-
γηκε απογοητευμένος. Η Ποθέα, στη θέα του συμ-
βάντος, βούτηξε στα νερά και πνίγηκε μαζί του...

Η βόλτα στο φιορδ της κοιλάδας του Βαθύ επι-
βάλλεται. Περνώντας ανάμεσα από μοσχοβολιστά 
περβόλια με μανταρινιές η διαδρομή καταλήγει στο 
γραφικό λιμανάκι απ’ όπου βαρκάρηδες σε πηγαί-
νουν στις παραλίες της Ανατολικής ακτής του νη-
σιού (Καμπί, Δροσόντα, Πεζόντα) στις οποίες πας 
μόνο μέσω θαλάσσης. Η πιο βορεινή από όλες, η 

Παλιόνησος, είναι πλέον 
προσβάσιμη και οδικώς. 
Αν κάποιος θέλει να γνω-
ρίσει τους πειρατές του νη-
σιού πρέπει να πάει στην 
παραλία Καλαμιές. Εκεί, 
ο συμμαθητής μου ο Σταύ-
ρος με την οικογένειά του, 
θα σε φιλέψουν μυρωδάτο 

ελληνικό καφέ, παγωμένη μπίρα και φρέσκο ψάρι, 
μπροστά από πεντακάθαρα νερά με θέα τη βραχο-
νησίδα του Καλαβρού. Το ηλιοβασίλεμα με θέα την 
Τέλενδο είναι ιδανικό, πίνοντας δροσερά κοκτέιλ 
στην αυλή του φινετσάτου Azul.

Αυτή είναι η Κάλυμνος. Τραχιά, ρομαντική, ταξι-
διάρα. Όπως και οι άνθρωποί της. Είναι το νησί της 
σφουγγαροσύνης και της παράκτιας αλιείας. Θα 
φας καλό φαγητό στην Κάλυμνο. Και αν παραγ-
γείλεις χταπόδι δεν θα σου φέρουν ένα πλοκάμι... 
αλλά ένα ολόκληρο χταπόδι!

 G.Z. (Γιώργος Ζερβός) είναι μουσικός, μαέστρος και ιδρυτικό μέλος της ρε-
τρομπάντας The Swingin’ Cats με τους οποίους αυτή την περίοδο ηχογρα-
φεί νέο δίσκο με ελληνικό στίχο. Παράλληλα ετοιμάζει τον 2ο προσωπικό 
του δίσκο με αγγλόστιχα τραγούδια από τον οποίο έχουν κυκλοφορήσει 2 
videosingles. (instagram: georgezervosofficial)

του George Zervos *



ην Κω τη γνώρισα αρκετά χρόνια πριν. Σαν τουρίστας ή καλύτερα περιη-
γητής. Αν και εκείνο το καλοκαίρι είχα περάσει από αρκετά νησιά –έκα-
να ένα μικρό τουρ με στόχο να δω πάλι την πόλη που έκανα τα πρώτα μου 

μαγειρικά βήματα, το νησί των Ιπποτών–, το συγκεκριμένο με μάγεψε από τις 
πρώτες μέρες διαμονής μου εκεί. Η επιστροφή μου σε αυτό δρομολογήθηκε με-
ρικά χρόνια αργότερα ως μάγειρας πλέον. Θα περιγράψω λοιπόν με λίγα λόγια 
ένα από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου.
Αρχικά γνώρισα το Μαστιχάρι, μία περιοχή περίπου στο κέντρο του νησιού, κα-
θώς εκεί εργάστηκα σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα την Gaia Royal. Αν και οι 
ώρες στην κουζίνα ήταν αρκετές το τέλος της βάρδιας μου έδινε χρόνο να γνω-
ρίσω την ευρύτερη περιοχή, και δη το γραφικό ψαροχώρι που έμενα. Οι βουτιές 
μου γίνονταν στην παραλία της περιοχής που κοιτούσε Κάλυμνο, Ψέριμο και 
Λέρο. Ακόμα και όταν πήγαινα για μπάνιο μόνος μου, η φιλοξενία των ντόπιων 

με έκανε να νιώθω οικεία και μου έδινε δυνατότητα να γνω-
ρίζω τον τόπο όλο και καλύτερα. Να συνομιλώ μαζί τους και 
να μαθαίνω παραδόσεις της περιοχής, αλλά και στιγμές τους  
από την καθημερινότητα. Η συνέχεια της ημέρας μου έδινε 
τη δυνατότητα να απολαύσω μία παγωμένη μπίρα στους 
φίλους μου στο Horizon bar, λίγα μέτρα μακριά από τη θά-
λασσα. 
Μερικές παραλίες που αξίζει να επισκεφτείτε, εκτός της πα-

ραλίας στο Μαστιχάρι που προανέφερα, είναι η παραλία Θερμά στον Άγιο Φω-
κά και η παραλία Καμάρι στην Κέφαλο. Για φαγητό συστήνω το Tigaki Beach 
Taverna στην ομώνυμη περιοχή και στο κέντρο της πόλης το εστιατόριο Ελιά, 
ενώ, τέλος, για γλυκό αξίζει μία δoκιμή στο ζαχαροπλαστείο Mous στο Πλατάνι 
όπως και στο ζαχαροπλαστείο Βούρος. 
Πριν κλείσω θα ήθελα να αναφερθώ στον φίλο μου και ζαχαροπλάστη Θανάση 
και τη σύζυγό του Βίκυ, με τους οποίους πέρασα ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και 
με βοήθησαν από την πρώτη κιόλας μέρα να νιώσω το νησί σπίτι μου.
Αν και πλέον η επαγγελματική μου έδρα δείχνει να είναι η Αθήνα, ευελπιστώ να 
βρίσκω όσο πιο συχνά γίνεται τη δυνατότητα να πηγαίνω έστω για λίγες μέρες 
στην Κω. Τα επόμενα σχέδιά μου πιστεύω θα μπορώ να τα ανακοινώσω σύντομα.

* Ο Χ.Μ. είναι μάγειρας.

Η Κως είναι ένα μωσαϊκό 
που αποτελείται από ψηλό-
λιγνους φοίνικες, απέρα-
ντες αμμουδερές παραλίες 
και ιστορικά αξιοθέατα από 
διαφορετικές εποχές: αρ-
χαιοελληνικά, ενετικά και 
οθωμανικά, όλα μαζί σε μια 
αρμονική συνύπαρξη ταξι-
δεύουν τον επισκέπτη στον 
χρόνο. Αν είσαι τυχερός, 
το καλοκαίρι μπορεί να πε-
τύχεις και αναπαράσταση 
του όρκου του Ιπποκράτη,  
το νησί ήταν η γενέτειρα 
του πατέρα της ιατρικής. 
Μπορείς να νοικιάσεις πο-
δήλατο για να περιηγηθείς 
στην πόλη, καθώς διαθέτει 
ποδηλατοδρόμους ευρω-
παϊκών προδιαγραφών, 
αλλά για να καταφέρεις να 
γυρίσεις όλο το νησί καλό 
είναι να διαθέτεις αυτοκί-
νητο. Μπορείς ακόμη να 
συνδυάσεις τις διακοπές 
σου στην Κω και με μια μι-
κρή επίσκεψη στη Τουρκία 
αφού το νησί βρίσκεται σε 
απόσταση αναπνοής από 
την Αλικαρνασσό (Μπό-
ντρουμ) και τα καραβάκια 
από το λιμάνι αναχωρούν 
κάθε πρωί με επιστροφή το 
απόγευμα. 

Τι να δεις
Χωρίς το Ασκληπιείο της 
η Κως θα ήταν μια άλλη, ό-
πως και χωρίς το τουρκικό 
χωριό της, οπότε να περά-
σεις και από τα δύο, διότι 
στον αρχαίο τόπο λατρείας 
γεμίζει η ψυχή. Το νησί 
είναι μεγάλο και έχει φύση 
σε χρώματα πράσινα και 
μπλε. Κρίμα μόνο που τα 
ροζ φλαμίνγκος φεύγουν 
από τον υγροβιότοπο, 
όταν έρχονται οι τουρί-
στες. Η κινηματογραφική 
λεωφόρος Φοινίκων, από 
την άλλη, είναι πάντα εκεί. 
Άλλες ενδιαφέρουσες βόλ-
τες είναι μια επίσκεψη στο 
ιπποτικό κάστρο της Νε-
ραντζίας με τα οικόσημά 
του, ο μιναρές της Λότζας 
από 1786, η αναστηλω-
μένη Κάζα Ρομάνα, το 
Ωδείο. Περαντζάδα στην 
Παλιά Πόλη με αφετηρία 
την πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής. Η πόλη είναι δω-
δεκανησιακή με τα όλα της 
και κάτω από τους ίσκιους 
μπορείς να ξαποστάσεις, 
αν εξερευνείς με ποδήλα-
το. Το οδικό δίκτυο είναι 
θαυμάσιο και οδηγώντας, 
αν σ’ αρέσουν τα βουνά, 
θα είναι παράλειψη να 
μην πας στο Πήλι και στο 
Ασφενδιού, στη ράχη του 
όρους Δικαίου. Να φροντί-
σεις να βρεθείς στη Ζία με 
το διάσημο ηλιοβασίλεμα.

Πού να κολυμπήσεις
Κοντά στην πόλη, κάνε μί-
νι μακροβούτι στη Λάμπη, 
που είναι δίπλα. Το μαγιό 
επιτρέπεται να το πετάξεις 
μόνο στο Τιγκάκι. Βαθύ 
μπλε κέδροι, αθλητικά και 
θαλάσσια σπορ στην έξι 
χλμ. μήκους Paradise και 

σερφ στον Λιμνιώνα. Για 
πλατσούρισμα στα ανάβα-
θα νερά στο Μαστιχάρι, 
που έχουν άνεμο ούριο και 
αμμουδιά σαν σιμιγδάλι. 
Με τον έρωτά σου «παί-
ξε» τη γαλάζια λίμνη στo 
Καμάρι. Τα αγγλικά σου 
μπορείς να εξασκήσεις σε 
άλλα 6 χλμ. παραλίας στην 
Καρδάμαινα, με φόντο τα 
all inclusive ξενοδοχεία-
μελίσσια, ενώ, αν έχουν 
σφίξει οι ζέστες, πάρε τα 
κουβαδάκια σου και σε 
άλλη παραλία, παραδί-
πλα. Κατά προτίμηση στα 
παγωμένα νερά της Κα-
μήλας. Αν παρακρυώσεις, 
την επόμενη φορά διάλε-
ξε τις Εμπρός Θέρμες που 
έχουν λουτρά ιαματικά και 
θερμές πηγές. 

Πού να μείνεις
Στο Village Μαρμάρι, 
με την πισίνα του και 
την καλή του θέση 
(2242041500). Στην Κω 
μια καλή επιλογή είναι τo 
ξενοδοχείo Άγιος Κων-
σταντίνος (2242023301). 
Στην Καρδάμαινα, πιο 
τουριστικά, και για υψη-
λότερα βαλάντια στο Δαί-
δαλος (2242058500). Στο 
Τιγκάκι, το Tigaki Beach 
(2242069446-7), που βρί-
σκεται ακριβώς μπροστά 
στη θάλασσα, διαθέτει 
γενναίο μπουφέ και η 
στάση του λεωφορείου 
είναι 2 λεπτά. Για πολυτέ-
λεια στα Καρδάμαινα στο 
Doubletree by Hilton 
Resort Kos-Helona, με 
αρχιτεκτονική εξωτική 
(2242045041).

Πού να διασκεδάσεις
Για να μπεις ομαλά στο 
κλίμα πήγαινε στα Εξάρ-
χεια, τον πεζόδρομο της 
Ναυκλήρου και στις γύρω 
κάθετες που γεμίζουν 
ασφυκτικά τα βράδια, για 
να ενδώσεις χωρίς τύψεις 
σε εκρηκτικά σφηνάκια- 
αλλά όχι σε μπράντεφερ 
και διαγωνισμούς ποτού 
με Άγγλους. Για προφίλ και 
πασαρέλα πιο κοντά στα 
ελληνικά δεδομένα υπάρ-
χουν τα bars της Λάμπης. 
Να φας μεσογειακά στο 
Αμπέλι (2242069682). Στο 
Πέτρινο στην Πλατεία Ι. 
Θεολόγου (2242027251) 
στην αυλή σερβίρονται 
ελληνικά πιάτα με πινε-
λιές γκουρμέ. Ανάμεσα 
στις κληματαριές του 
Ωρομέδων (2242069983) 
στο ορεινό χωριό Ζία με 
πανοραμική Νίσυρο. Θα-
λασσινά και άπαιχτα μύδια 
στο Κάλυμνος by Pericles 
(2242059197) στο λιμανάκι 
στο Μαστιχάρι. 

Δήμος: 2242360400
ΑςτυνομίΑ: 2242022222
Λιμεναρχειο:  
2242026595
Πρώτες Βοήθειες:  
2242022300, 2242054200

του Χρήστου Μπάρκα*
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Το νησί της Αποκαλυ-
ψης. Η Πάτμος έχει το 
μαγικό ραβδί που την 
κάνει να εναλλάσσεται 
συνεχώς και από τα ο-
ρεινά ως τις παραλίες 
νομίζεις ότι βρίσκεσαι 
σε διαφορετικό νησί. 
Η αλήθεια είναι ότι κυ-
ρίως μόλις διαβείς το 
κατώφλι της Χώρας, 
ακόμα και αν υπολει-
τουργούν οι μεταφυ-
σικές σου κεραίες, 
θα ξαφνιαστείς από 
την ισχυρή ενέργεια 
που δυναμώνει όσο 
προχωράς ανάμεσα 
σε σιωπηλά δρομάκια 
και διακριτικούς ό-
γκους από πολυτελείς 
κατοικίες see-through 
(αφού μπορείς να τις 
χαζέψεις από τα πα-
ράθυρα). Στην Πάτμο 
τίποτα δεν είναι όπως 
το βλέπεις. Ως και οι 
κίτρινοι φανοστάτες 
κάνουν τους λευκούς 
τοίχους να φαίνονται 
κρεμ. Παρά τις τάσεις 
ηρεμίας και την έντο-
νη θρησκευτικότητα, 
η κοσμική αύρα στα 
σοκάκια στην Σκάλα, 
θαμπώνει. Γύρω από 
το λιμάνι, συνωστίζο-
νται επισκέπτες από 
όλον τον κόσμο, στους 
δρόμους ανυπόμονα 
αυτοκίνητα και στα 
«ξέφωτα» της Χώρας 
δεξιώσεις και βιολιά.

Πού να κολυμπήσεις
Αν θελήσεις να μάθεις 
όλες τις κρυψώνες 
του νησιού, τότε σί-
γουρα θα χρειαστείς 
μεταφορικό. Μπορείς 
ανενόχλητος να 
χαθείς στις σκέψεις 
σου στη δεύτερη από 
τις Δίδυµες, πιάσε 
αρμυρίκι κατάδικό 
σου, η πρώτη έχει 
πάντα περισσότερο 
κόσμο σε βαθμό 
που στις σκιές της 
ευνοούνται οι γνω-
ριμίες. Στους πιο 
όμορφους κολπί-
σκους του κόσμου, με 
διεθνή βούλα, είναι 
ο Γροίκος και με τα 
ιστιοφόρα αραγμένα 
γύρω μοιάζει με κά-
δρο. Να πας και στην 
παραλία Πέτρα, για 
το μνημείο της Πέ-
τρας. Μυρωδιά από 
πάρτι στις οργανωμέ-
νες Κάµπο και Αγρι-
ολίβαδο, με beach 
bars και water sports. 
Στα δημοφιλή του νη-
σιού είναι και η Ψιλή 
Άµµος. Στη Βαγιά και 

στο Λιβάδι του Γε-
ρανού για τα γαλανά 
ολοδιάφανα νερά.

Πού να φας
Στα must είναι 
ο Μπενέτος (22470 
33089) στα Σάψιλα, 
μια υπέροχη αυλή πα-
λιού αρχοντικού όπου 
τρως ψαγμένα πιάτα 
από βιολογικά υλικά. 
Κάπου εδώ θα διχα-
στείς, ανάμεσα στις 
γκουρμέ και γνώριμες 
γεύσεις. Για πραγμα-
τικό γκουρμέ πάντως 
ενδείκνυται και το κο-
ρυφαίο Apocalypsis 
(2247032800), στο 
εστιατόριο του ξε-
νοδοχείου Patmos 
Aktis Suites & 
Spa. Στο Κτήµα 
Πέτρα (22470 
33207) –πού αλλού;– 
στην Πέτρα υπέροχα 
μαγειρευτά και ψητά. 
Στη Χώρα για ουζάκια 
και μεζέδες υπάρ-
χουν το Χιλιοµό-
δι (2247034179) και 
το Τρεχαντήρι 
(2247034080). 
Καλή επιλογή για 
φαγητό είναι και 
το Κύµα (2247031192), 
που σχεδόν κολυμπά-
ει στο νερό.

Πού να 
διασκεδάσεις
Στο arty craft καφέ-
μπαρ Κουκουµά-
βλα (κουκουβάγια 
στα πατινιώτικα) στη 
Σκάλα, στην είσοδο 
του λιμανιού, χρώμα 
μέσα, αυλή έξω και 
μάλιστα καταπρά-
σινη. Στην Αστοιβή 
(22470 31895) στη 
Χώρα, στο παλιό 
αρχοντικό, χάνεσαι 
στα δωμάτια ή κάθε-
σαι στο ταρατσάκι. 
Ενδεικτικά όλα αυτά 
καθώς τόσο στη Χώ-
ρα όσο και στο λιμάνι 
θα βρεις δεκάδες 
όμορφα καφέ και 
μπαράκια, για όλα τα 
γούστα.

Πού να μείνεις
Το Petra Hotel (22470 
34020) με θέα την 
Πέτρα για απεριτίφ 
στην πισίνα του. 
Στιγμές ιδιωτικότητας 
στο resort 9 Μού-
σες (22470 34079), κο-
ντά στην παραλία στα 
Σάψιλα, ενώ πάνω 
από το Μελόι βρίσκε-
ται το Porto Skoutari, 
1,5 χλμ. από τη Σκά-
λα (22470 33123), που 
προσφέρει μεγάλες 
δόσεις πολυτέλειας. 
Στο Patmos Aktis 
Suites & Spa, στον 
κόλπο του Γροίκου, 
διαμονή τύπου «ζήτη-
σέ το και θα σου δο-
θεί» (2247032800).

∆ήµος: 2247360300
ΑςτυνοµίΑ: 2247031303
Λιµεναρχειο: 
2247031231
Πρώτες Βοήθειες: 
2247360000

του Δημήτρη Κάσδαγλη*

άρε βαθιά ανάσα! Με αυτό το μακρουβούτι θα φτάσουμε μέχρι τα Δωδε-
κάνησα. Περίμενε να καθαρίσει λίγο η πρωινή ομίχλη για να δούμε πού 
ακριβώς βρισκόμαστε... Με το καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου να δεσπόζει στην κορυφή της νήσου, δεν χωράει αμφιβολία, 

είμαστε στην Πάτμο! 
Τι να ψάχνει άραγε εδώ ο ταξιδιώτης προσκυνητής; Από τη Σκάλα στη Χώρα, 
έχει ανήφορο για το Μοναστήρι! Μια τυρόπιτα πατινιώτικη και ένα γλυκό που-
γκί αργότερα, και είμαστε έτοιμοι για την ανάβαση. Χαμένος σε στενά δρομάκια 
και στοές κάτω από μεσαιωνικές αψίδες, άραγε θα βρεις εκεί πάνω την απάντη-
ση που θα σε ξεδιψάσει;
Κρυμμένο κάπου στα μισά του δρόμου για το Μοναστήρι, βρίσκεται το Σπήλαιο 
της Αποκάλυψης. Έχει ακουστεί η φωνή του Θεού σε αυτό το μέρος, και σε 
φτάνει σαν μακρινή ηχώ το δέος των όσων ειπώθηκαν και καταγράφηκαν, σαν 

αστραπόβροντο καταιγίδας που έπεται. Μια προειδο-
ποίηση που τρομάζει, είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμιση 
που καθησυχάζει. Όλα όσα έρχονται, θα περάσουν. Στω-
ικά, λοιπόν, συνεχίζουμε.
Η Αλήθεια της Πάτμου κρύβεται σε αυτή τη βεβαιότητα. 
Μπορείς να τη διακρίνεις στα πρόσωπα και στην ευγε-
νική συμπεριφορά των Πατινιωτών, στους δρόμους και 
τα σπίτια, στα χωράφια τους – ακόμη και στα ζωντανά 

του νησιού! Προσπάθησε, λοιπόν, να δεις εκ νέου όλα όσα σε περιβάλλουν και 
θεωρείς δεδομένα. Ίσως τώρα σου αποκαλύψουν την πραγματική τους φύση. 
Αυτό είναι το αληθινό σουβενίρ που παίρνεις από την Πάτμο. Το δώρο της Α-
ποκάλυψης. Επίτρεψέ του να σε παρασύρει σαν κύμα μακριά, μέχρι εκεί που ξε-
θωριάζουν όλα και γίνονται φως. Αναρωτιέμαι, βυθισμένος σε αυτή τη θάλασσα 
γαλήνης, μπορείς να ονειρεύεσαι ακόμα Κύνοπα; 
(Ο Κύνωψ ήταν πανίσχυρος μάγος που καταποντίστηκε στο λιμάνι της Πάτμου έ-
πειτα από εντυπωσιακή μονομαχία θαυμάτων με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και 
ο θρύλος λέει πως θα παραμείνει πετρωμένος εκεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία.)

* Ο Δ.Κ. είναι εικονογράφος. Συνεχίζει να φτιάχνει τις γνωστές κουκουβάγιες του και να τις αφήνει τριγύρω για να τις 
ανακαλύψετε (www.instagram.com/dimitrioskasdaglis/)



Μικρό νησί , μεγάλη ιστορία! 
Θα σας υποδεχτεί στο λιμάνι με 
την εικόνα των πολύχρωμων 
νεοκλασικών που είναι χτισμένα 
αμφιθεατρικά να κοιτούν τη 
θάλασσα! Το δρομολόγιο με 
το πλοίο από τον Πειραιά κάνει 
περίπου 20 ώρες, ενώ το πιο 
κοντινό νησί, η Ρόδος, απέχει 4 
ώρες. Το Καστελόριζο βέβαια 
βρίσκεται και σε απόσταση ανα-
πνοής από τις τουρκικές ακτές 
καθώς το Κας (Τουρκία) απέχει 
μόλις 20 λεπτά από το νησί και οι 
επισκέπτες μπορούν να συνδυά-
σουν και εκεί μια μικρή απόδρα-
ση έχοντας μόνο την ταυτότητά 
τους. Το νησί είναι ιδανικό για 
όσους θέλουν να  ξεφύγουν από 
τους ήχους της πόλης και των 
αυτοκινήτων αφού αποτελείται 

από έναν οικισμό και δια-
θέτει μόνο έναν ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο που 
συνδέει το λιμάνι με το 
αεροδρόμιο.  

Πού να κολυμπήσεις
Το Καστελόριζο δεν έχει 
παραλίες με αμμουδιές. 

Έχει όμως καθαρά, κρυστάλλινα 
νερά και βράχους ιδανικούς για 
βουτιές. Μπορείς να επιβιβα-
στείς σε κάποιο καΐκι με προο-
ρισμό τα κοντινά νησάκια Ρω, 
Στρογγυλή και Άγιο Γεώργιο. 
Μην παραλείψεις να επισκεφθείς 
το Γαλάζιο Σπήλαιο, από τα ω-
ραιότερα της Μεσογείου. Μπορεί 
να εμφανιστούν και φώκιες.

Πού να φας & να μείνεις 
Στο εστιατόριο της Αλεξάνδρας 
(2246049019) για φρέσκα ψαρά-
κια αλλά και υπέροχα μαγειρευ-
τά. Το Remezzo (6945453486) το 
βράδυ γίνεται μπαράκι. Στο Πα-
ραμυθένιο Λιμάνι, το Radiocafe 
(2246049029) για θέα και χορτο-
φαγικό μενού. Για δωμάτια στα 
Megisti (2246049220), Poseidon 
(2246049212) και Mediterraneo 
(2246049007) για κολύμπι και 
κανό ακριβώς μπροστά από το 
ξενοδοχείο.

ο Καστελόριζο το γνώρισα πρώτη φο-
ρά το 1991 στα γυρίσματα της ταινίας 

«Mediterraneo» και το ερωτεύτηκα. Ήταν τέ-
τοια η ομορφιά του νησιού και τόσο ενδιαφέ-

ρουσα εμπειρία το να συνεργάζομαι με έλληνες 
και ιταλούς ηθοποιούς που φυσικά μου έμεινε α-
ξέχαστο. Θυμάμαι πόσο καλά περνούσαμε στα γυ-
ρίσματα, στα διαλείμματα κάναμε όλοι μαζί γιόγκα 
κάτω από μια ελιά – οι Ιταλοί ήξεραν από τότε τη 
σημασία της συγκέντρωσης μέσα από την τέχνη, 
όλα έμοιαζαν παραδεισένια. Το ότι η ταινία πήρε 
το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, απλά 
απογείωσε τα πάντα και απέδωσε τη δόξα και την 
τιμή που αξίζει στην ομορφιά του Καστελόριζου.
Για μένα είναι το πιο ωραίο νησί, όχι στην Ελλάδα, 
στον κόσμο. Τα χρώματα, οι άνθρωποι, η αίσθηση 
της καθαρής θάλασσας και του να κολυμπάς α-
κόμα και μέσα στο λιμάνι. Η Ρω, οι Πλάκες, ο Άη 
Γιώργης, οι Κολυμπήθρες, το λιμάνι, όλο το νησί 
είναι μια παραλία, θάλασσα βλέπεις και βουτάς. 
Κάθε χρόνο το επισκέπτονται πολλοί τουρίστες 
από την Ιταλία, αφού έγινε λόγω της ταινίας πολύ 

γνωστό εκεί. Αλλά και οι ζωές των κατοίκων του 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και πολλοί από 
αυτούς ήταν μετανάστες στην Αυστραλία που επα-
ναπατρίστηκαν. Το Καστελόριζο έχει συνδεθεί με 
τα μνημόνια δυστυχώς και ως τελευταίο νησί της 
Μεσογείου το «ορέγονται» πολλοί... Σημασία έχει 
όμως να καταλάβουμε πόσο πολύ αξίζει να το προ-
στατεύουμε και να το τιμάμε.
Πέρσι επέστρεψα μετά από πολλά χρόνια και 
οργάνωσα μια συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο 
προς τιμήν του νησιού. Θυμάμαι όταν φτάναμε 
στο λιμάνι με το πλοίο, που μας περίμενε μια μικρή 
βαρκούλα με υψωμένη την ελληνική σημαία και 
φώναζαν «καλωσορίσατε», φωνάζαμε κι εμείς, 
φώναζαν κι εκείνοι, πήγαμε όλοι μαζί για ούζα 
και ήπιαμε τόσο που καταλήξαμε να πηδάμε στη 
θάλασσα με τα ρούχα. Φέτος θα ξαναπάω και σας 
προτείνω να έρθετε κι εσείς, ειδικά στη γιορτή του 
Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Είναι από τις πιο 
μαγικές μέρες στο νησί, γίνεται μεγάλο πανηγύρι, 
τραγούδια, χοροί, γέλια και στο τέλος όλοι 
βουτάνε στη θάλασσα με τα ρούχα, όπως 
ορίζει το έθιμο.
Στο μυαλό μου έχω όνειρο κάποια στιγμή 
να ανοίξω ένα μικρό ταβερνάκι στο Κα-
στελόριζο και να μαζευόμαστε εκεί να πί-
νουμε τα ούζα μας και να απολαμβάνουμε 
την ομορφιά του νησιού.
*Η Β.Μ. είναι ηθοποιός.

Δήμος: 2246049269
ΑςτυνομίΑ: 2246049333
Λιμενικός ςταθμός: 
2246049010
Πρώτες Βόήθειες: 
2246049267

της Βάνας Μπάρμπα*
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Ξεχωρίζει για την νεοκλασική αισθητική του, 
αλλά και για την ιστορικότητα που είναι απο-
τυπωμένη πάνω του, με όλο το νησί να έχει 
κηρυχτεί αρχαιολογικός χώρος από το Κε-
ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αν και ορει-
νό, διαθέτει πολλούς και όμορφους κόλπους, 
όρμους, ακρωτήρια και μικρούς λιμένες.  

Πού να κολυμπήσεις
Στην παραλία του λιμανιού, στον Ναυτικό 
Όµιλο Σύµης, οργανωμένη παραλία με 
ταβέρνα. Στα 15 λεπτά με τα πόδια, με ταξί 
ή καΐκι το Νηµπορειό, μεγάλη παραλία με 
βότσαλο. Ιδανική για ήσυχο μπάνιο και μετά 
συμιακό γαριδάκι στην ταβέρνα. Από το 
Πέδι, 1,5 χλμ. στον Γιαλό, φεύγουν τα περισ-
σότερα καραβάκια για τις παραλίες. Στον 
δρόμο προς το Πέδι συναντάς το μοναστήρι 
της Παναγιάς της Αλεθινής, όπου στις 15 Αυ-
γούστου γίνεται λαϊκό πανηγύρι με όργανα. 
Από εκεί με καΐκι ή με τα πόδια στη γραφική 
Νανού και στο βραχώδες νησάκι Αγία 
Μαρίνα, με ωραία ταβέρνα. Νοτιότερα της 
Νανού βρίσκεται η Μαραθούντα, στενός 
όρμος με πεντακάθαρα νερά, και ο Άγιος Nι-
κόλαος, οργανωμένη αμμουδερή παραλία 
με δέντρα. Η πιο εντυπωσιακή παραλία του 
νησιού είναι μάλλον αυτή του Αϊ-Γιώργη ∆υ-
σάλωνα, με κρυστάλλινα νερά και άπλετη 
σκιά από πολύ νωρίς, ενώ αξίζει να δεις και 
τα καταγάλανα νερά της παραλίας-λιμανάκι 
Τολί. Στο νότιο άκρο, σε μικρό, απάνεμο 
όρμο, βρίσκεται ο Πανορµίτης. Αξίζει μια 
επίσκεψη στο μοναστήρι του, απ’ όπου 
θα πάρεις καΐκι για εκδρομή στο απέναντι 
νησάκι Σεσκλί, με την πανέμορφη παραλία. 
Στα 20 μ́ε τα πόδια από τον Πανορμίτη είναι 
ο όμορφος όρμος της Φανερωµένης. Ο 
Άγιος Αιµιλιανός, από τις πιο ιδιαίτερες 
παραλίες της Σύμης – στο σημείο αυτό η 
στεριά στενεύει και δημιουργεί ένα νησάκι 
με μια εκκλησιά. Μάλιστα, 1 ή 2 φορές την 
εβδομάδα γίνεται ο γύρος του νησιού με 
«πειρατικό» καράβι.

Πού να μείνεις
Στο Hotel Nireus 
(2246072400) με θέα τη θά-
λασσα και σε ιδανική τοποθε-
σία μπροστά στο λιμάνι του 
νησιού ή στα Opera House 
Apartments (2246072034) σε 

απόσταση αναπνοής από όλα τα κεντρικά 
σημεία της Σύμης. Στο Pedi Beach Hotel 
(2246071981) στην περιοχή Πέδι με τις πολ-
λές μικρές παραλίες. 

Πού να φας
Ο ξακουστός Μάνος (2246072429) με τε-
ράστια ποικιλία θαλασσινών για όλα τα 
γούστα. Μάλιστα, μαθαίνουμε πως είναι ιδι-
αίτερα γνωστός και στην Τουρκία, απ’ όπου 
έρχονται συχνά για να τον επισκεφθούν. 
Στην Οδύσσεια (2246071210) θα φας πολύ 
και σε καλές τιμές κι άμα ξεμείνεις έχει και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια ακριβώς από πάνω. 
Για πιο gourmet καταστάσεις το Los Simi 
Yacht Bar (2246072508) προσφέρει sushi και 
ιδιαίτερες λιχουδιές. Για ψάρι, θαλασσινά, 
αλλά και κρεατικά, όπως το κλέφτικο αρ-
νάκι, με θέα το γραφικό λιμάνι του νησιού, 
επίλεξε τον Χάρη (6940652470). Αν ψάχνεις 
πρωινό ή γλυκό πήγαινε προς την πολύχρω-
μη αυλή του The Olive Tree Cafe στην Άνω 
Σύμη (2246072681), ενώ αν θες κάτι σε μεζέ 
υπάρχει και η Κρυφή Αυλή (Οδός Αληθινή, 
2246072153).

Πού να διασκεδάσεις
Ακριβώς στο κέντρο του Γιαλού βρίσκεται 
το Vapori Bar (2246072082) με καλά ποτά, 
ενώ στο Stella Cafe θα πιεις το ποτό σου 
κοιτώντας όλο το λιμάνι από ψηλά. Στο 
Νημπορειό, το Tsati Bar (2246072498) είναι 
ιδανικό για τους ερωτευμένους, με χαλαρή 
μουσική και χαμηλό φωτισμό, κατάλληλο 
για απομόνωση.

να πράγμα ξέρω όταν φτά-
νω στη Σύμη και το κα-
ράβι στρίβει για να μπει 

στο προστατευμένο της λι-
μάνι: νιώθω ότι έφτασα σε ένα μαγικό μέρος της 
Ιταλικής Ριβιέρας. Είναι χρωματιστή με παστέλ 
χρώματα, έτσι ακριβώς όπως την έφτιαξαν οι Ι-
ταλοί με τη νεοκλασσική αρχιτεκτονική του ’50. 
Φαίνεται να είχε τη δική της τύχη και δεν άλλαξε, 
παραμένοντας ίδια, γι’ αυτό και μου θυμίζει τόσο 
έντονα το Positano ή ένα μικρό λιμανάκι της Νό-
τιας Ιταλίας. Πέρασα πολλά παιδικά καλοκαίρια 
στην παραλία του Αγίου Γεωργίου με το ζεστό 
καταπράσινο νερό, συζητώντας με την παιδική 
μου φίλη πάνω σ’ ένα φουσκωτό στρωματάκι στη 
μέση της θάλασσας, καθώς η Σύμη δεν έχει σχε-
δόν καθόλου αέρα, υπάρχει μια υπέροχη ηρεμία 
παντού και το άκουσμα των τζιτζικιών διαρκεί μέ-
χρι τη νύχτα. Τα βράδια στο λιμανάκι με το νό-
στιμο συμιακό γαριδάκι είναι μαγικά. Ένα μέρος 
που αγαπώ είναι το εκκλησάκι της Αγίας Μαρί-
νας, χτισμένο πάνω στον βράχο που μαζεύει πάνω 
του όλο τον κόσμο που θέλει να κάνει θεαματικές 
βουτιές ή να τραβήξει τη φωτογραφία του καλο-

καιριού. Στη Σύμη έγινα φίλη με 
όλο τον κόσμο. Το βράδυ κατεβαί-
νουν όλοι στο λιμανάκι και δεν γί-
νεται, αφού τους βλέπεις όλη την 

ημέρα, να μη τους χαιρετάς μετά. Το νησί εί-
ναι τόσο μικρό που ευνοούνται οι γνωριμίες. 
Οπωσδήποτε αξίζει να πας στη Μονή του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη στο ομώνυμο χωριό. 
Μπορείς να νοικιάσεις για λίγο ένα δωματιάκι μέσα 
στο μοναστήρι και να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. 
Στη Σύμη, αν έχεις αντοχές και κουράγιο, καλό 
είναι  να περπατήσεις μέχρι το πάνω χωριό για να 
δεις μια άλλη ζωή που εμένα τουλάχιστον φέρνει 
μνήμες από τη Νάπολη του Vittorio De Sica. Σκά-
λες κι αναπαλαιωμένα σπίτια φτιαγμένα με σεβα-
σμό στα παλιά σχέδια και τεχνικές. Είχα την τύχη 
να μείνω σ’ ένα από αυτά με τα αναγεννησιακά τα-
βάνια και τα καθολικά αγγελάκια που συναντάμε 
συνήθως στα ιταλικά μουσεία.
Δεν ξέρω γιατί αγαπώ τόσο πολύ αυτό το νησί. Το 
γεγονός ότι είμαι μισή Ελληνίδα και μισή Ιταλίδα 
κάνει, νομίζω, αυτό τον τόπο ιδανικό για να μη νο-
σταλγώ καμία από τις δυο μου πατρίδες!

*Η Δ.Μ. είναι ηθοποιός.

Δημαρχείο: 2246072444
αστυνομία: 2246071111
Λιµεναρχειο: 2246071205
ίατρείο: 2246071290

της Δωροθέας 
Μερκούρη*
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στον οίκο των
ψεμάτων 
● Ian Rankin, μτφ. 
Νάντη Σακκά, εκδ. Μεταίχμιο
Ο αστυνόμος Ρέμπους 
είναι ένας ροκ εν ρολ Ηρα-
κλής Πουαρό. Γι’ αυτό δεν 
χάνουμε καμιά από τις πε-
ριπέτειές του. Έτσι και σε 
αυτό το βιβλίο του: Όλοι 
έχουν κάτι να κρύψουν, 
όλοι έχουν μυστικά και κα-
νείς δεν είναι αθώος. Δώ-
δεκα χρόνια μετά την εξα-
φάνισή του ένας ιδιωτικός 
ερευνητής εντοπίζεται 
νεκρός, κλειδωμένος στο 
εσωτερικό ενός αυτοκι-
νήτου που είναι κρυμμένο 
βαθιά μέσα σε ένα δάσος. 
Το χειρότερο -και για την 
οικογένειά του και για την 
αστυνομία- είναι ότι το 
πτώμα του βρέθηκε σε 
μια περιοχή που είχε ήδη 
ερευνηθεί. Δίπλα στον 
Ρέμπους, η επιθεωρήτρια 
Σιβόν Κλαρκ. Εξίσου α-
γαπημένος χαρακτήρας. 
Επιστροφή στο σκοτεινό 
Εδιμβούργο. Alert: Σ’ 
αυτή την περιπέτεια του 
Ρέμπους, η απόδοση 
δικαιοσύνης δεν είναι αυ-
τοσκοπός. Ή τουλάχιστον 
η απόδοση δικαιοσύνης 
με νόμιμα μέσα. Άλλο ένα 
υπέροχο αστυνομικό από 
τον Ίαν Ράνκιν, τον «δικό» 
μας άνθρωπο. 

Ο κυνηγός του 
σκότους ● Ντονάτο 
Καρρίζι, μτφ. Μαρία 
Οικονομίδου, εκδ. Πατάκη
Αυτή είναι η ιστορία ενός 
άντρα που δεν έχει πια τί-
ποτα -δεν έχει ταυτότητα, 
δεν έχει μνήμη, δε νιώθει 
αγάπη, ούτε μίσος- εκτός 
από την οργή του… Και 
ένα μυστικό χάρισμα. 
Γιατί ο Μάρκους είναι 
ο τελευταίος από τους 
πνευματικούς: είναι ένας 
ιερέας που έχει την ικα-
νότητα να ξετρυπώνει τις 
ανωμαλίες και να ξεχωρί-
ζει τα νήματα που συνυ-
φαίνουν την πλοκή κάθε 
ανθρωποκτονίας. Είναι 
επίσης η ιστορία της Σά-
ντρα, μιας φωτογράφου 
που προσπαθεί να ανα-
συγκροτήσει τον ίδιο της 
τον εαυτό μέσα από τον 
φακό της φωτογραφικής 
μηχανής. Ο «Κυνηγός του 
σκότους» είναι η υπόθεση 
της σύλληψης ενός τρε-
λού δολοφόνου στους 
δρόμους της Ρώμης, που 
υπακούει σ’ ένα σχέδιο 
τρομερό κι εντούτοις 
σαγηνευτικό. Ο Ντονάτο 
Καρρίζι είναι σήμερα ο 
πιο επιτυχημένος Ιταλός 
συγγραφέας αστυνομι-
κών βιβλίων στον κόσμο, 
κι αυτός ο «Κυνηγός» δεν 
πρόκειται να σας αφήσει 
να πάρετε ανάσα. 

Η γυναίκα του Ί-
σνταλ ● Βαγγέλης 
Γιαννίσης, εκδ. Διόπτρα
Νορβηγία, χειμώνας 1970. 
Βασισμένος σε πραγμα-
τική υπόθεση, η οποία 

παραμένει ανεξιχνίαστη 
εδώ και σχεδόν πέντε 
δεκαετίες, ο Βαγγέλης 
Γιαννίσης αποφασίζει να 
αφήσει –προσωρινά μό-
νο– στην άκρη τις ιστορί-
ες του Άντερς Οικονομίδη 
και να πιάσει την υπόθεση 
της γυναίκας του Ίσνταλ. 
Ο θάνατός της αποτελεί 
αίνιγμα. Κανείς δεν μπο-
ρεί να πει με σιγουριά αν 
η γυναίκα αυτοκτόνησε ή 
αν έπεσε θύμα δολοφο-
νικής ενέργειας. Ο Ρολφ 
Στόλεσεν, αστυνομικός 
του τοπικού τμήματος, 
με τη βοήθεια του Άνερς 
Φλο, ειδικού πράκτορα 
του Εγκληματολογικού, 
θα προσπαθήσει να ανα-
καλύψει τι τράβηξε τη νε-
αρή γυναίκα στη μέση του 
πουθενά και τι προκάλεσε 
τον θάνατό της. Πέντε δε-
καετίες μετά τα πραγμα-
τικά γεγονότα, διαβάστε 
τη λογοτεχνική εκδοχή 
μιας υπόθεσης που δια-
σκευάστηκε ακόμα και σε 
podcast από το BBC.

Το σπίτι του Ιανού 
● Elly Griffiths, 
μτφ. Γιώργος Ξενίας, 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα
Καλοκαιρινή ραστώνη με 
μια συναρπαστική ιστορία 
μυστηρίου. Εκτυλίσσεται 
στα ομιχλώδη και άγρια 
τοπία του Βόρειου Νόρ-
φολκ, πρωταγωνιστεί η α-
καταμάχητη αρχαιολόγος 
και ιατροδικαστής Ρουθ 
Γκάλογουεϊ. Ένας παιδικός 
σκελετός χωρίς κρανίο, 
ένα εγκαταλελειμμένο 
ορφανοτροφείο, ένα 
τηλεφώνημα στον καλό 
της φίλο επιθεωρητή Χάρι 
Νέλσον, και ορίστε η ά-
γρια υπόθεση προς εξιχνί-
αση. Τι συνέβη σαράντα 
χρόνια πριν; Και μήπως 
εκτός από το αγόρι πρέπει 
να βρεθεί επειγόντως 
και τι απέγινε το κορίτσι; 
Ευφυέστατη πλοκή, άρτια 
δομή, σύνθετοι χαρακτή-
ρες, υπονομευτικό χιού-
μορ και υποβλητική ατμό-
σφαιρα. Θα σας κερδίσει 
από την πρώτη σελίδα. 

Μπροστά στα 
μάτια τους 
● Cara Hunter, μτφ. 
Νοέλα Ελιασά, εκδ. Διόπτρα
Ευκαιρία να γνωρίσετε 
τον επιθεωρητή Άνταμ 
Φόλεϊ μέσα από το ατμο-
σφαιρικό μυθιστόρημα 
της Κάρα Χάντερ. Δράση, 
ίλιγγος, αναπάντεχες 
ανατροπές. Πώς μπορεί 
να εξαφανιστεί ένα παιδί 
χωρίς κανένα απολύτως ί-
χνος; Κανείς δεν γνωρίζει 
τίποτα αλλά όλοι έχουν 
κάτι να κρύψουν. Στην 
καρδιά της Οξφόρδης, 
τελικά, υπάρχουν πολλά 
μυστικά και ένοχοι. Ένα εί-
ναι σίγουρο: κάποιος λέει 
ψέματα. Κι ο επιθεωρη-
τής Φόλεϊ ξεκινάει έναν α-
γώνα δρόμου για να βρει 
τα ίχνη της Ντέιζι, καθώς 
ο χρόνος του λιγοστεύει, 
μαζί και οι ελπίδες για να 
βρεθεί ζωντανή… 

Τα τετράδια του 
Στρατηγού 
● Αποστόλης 
Αρβανίτης, εκδ. Ζήτη
Τρεις αστυνομικές ιστορί-
ες με κοινό παρονομαστή 
τη λέξη «φόνος» και κοινό 
ήρωα έναν αξιωματικό της 
αστυνομίας που καλείται 
να τους εξιχνιάσει. 1971, 
μια ορφανή δεκαπεντά-
χρονη βρίσκεται πνιγμένη 
με το μαντίλι της σε ένα 
χωριό του Ζαγορίου. 1997, 
μια πλούσια και όμορφη 
επιχειρηματίας δηλητηρι-
άζεται στη Θεσσαλονίκη. 
2016, ένας Αθηναίος έμπο-
ρος ναρκωτικών δέχεται 
πυροβολισμούς στην Πρέ-
βεζα. Τι συνδέει αυτές τις 
υποθέσεις; Τρία μυστήρια 
μέσα σε ένα βιβλίο που θα 
σας συναρπάσει!

Ξέχασέ με 
● Clare Mackintosh, 
μτφ. Βάσια Τζανακάρη, 
εκδ. Μεταίχμιο
Η αστυνομία λέει ότι ήταν 
αυτοκτονία. Η Άννα λέει 
ότι ήταν φόνος. Κάνουν 
λάθος και οι δύο. Γιατί πριν 
από έναν χρόνο, η Καρο-
λάιν Τζόνσον διάλεξε να 
θέσει τέλος στη ζωή της 
με βάναυσο τρόπο; Η σο-
καριστική αυτοκτονία της 
ακολούθησε αυτήν του 
συζύγου της, λίγους μή-
νες πριν. Από τότε η κόρη 
τους Άννα δυσκολεύεται 
να αποδεχτεί την κατά-
σταση και πιστεύει πως οι 
γονείς της δεν αυτοκτό-
νησαν αλλά δολοφονήθη-
καν. Με ένα νεογέννητο 
στην αγκαλιά, η Άννα νιώ-
θει την έλλειψη της μητέ-
ρας της περισσότερο από 
ποτέ και αρχίζει να θέτει 
ερωτήματα για τον θάνα-
το των γονιών της. Μήπως 
όμως σκαλίζοντας το πα-
ρελθόν, βάζει το μέλλον 
της σε κίνδυνο; Κάποιες 
φορές είναι πιο ασφαλές 
να αφήνεις τα πράγματα 
να ξεχαστούν… Κι όταν ο 
μετρ Lee Child παραληρεί, 
καταλαβαίνεις γιατί η 
φυλή των αστυνομικά-
κηδων επιβάλλεται να το 
διαβάσει: «Και πάλι ένα βι-
βλίο της Clare Mackintosh 
που θα ξενυχτήσεις για 
να διαβάσεις ακόμα ένα 
κεφάλαιο». 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & 
ΓΟΝΕΙΣ
Το μυστικό του 
Δράκου ● 
Kωνσταντίνος Α-
ντωνόπουλος, εκδ. 
Ζήτη
Ένα παραμύθι που θα 
καθηλώσει όλα τα παι-
διά και αξίζει να τους το 
διαβάσετε. Μια φορά κι 
έναν καιρό, στη μέση ενός 
καταπράσινου δάσους, 
υπήρχε ένα μικρό χωριό, 
όμορφο σαν από παραμύ-
θι. Η ζωή σε αυτό κυλούσε 
ήρεμα, μέχρι τη μέρα που 
έκανε την εμφάνισή του 
ένας πανίσχυρος δράκος, 
ζητώντας από τους κατοί-
κους να του προσφέρουν 

Δεν υπάρχει 
σακ βουαγιάζ 

που να φορτώ-
νεται σε αυτοκί-
νητο, πλοίο ή α-
εροπλάνο χωρίς 

τουλάχιστον 
ένα βιβλίο μέσα. 

Εμείς ψάξαμε 
στα ράφια των 
εκδοτικών οί-

κων και βρήκα-
με πολλές και 

ενδιαφέρουσες 
προτάσεις.

Του Στέφανου 
τΣιτΣοπουλου
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Ο μετρ των παραμυθιών 
επιστρέφει με ένα νέο, 
καθηλωτικό μυθιστόρη-
μα. Στις απατηλές σκιές 
του σαλονιού ενός αρχο-
ντικού σπιτιού ένα επικίν-
δυνο θηρίο καραδοκεί. 
Καλοκάγαθες γηραιές κυ-
ρίες, μία ομάδα μυστικών 
αστυνομικών μεταμφιε-
σμένων σε ταυρομάχους, 
γιαπωνέζες γκέισες, ένα 
ανέμελο αγόρι, ένας εκα-
τομμυριούχος συλλέκτης 
σαρκοβόρων φυτών, 
παραδείσιων πτηνών και 
εξαφανισμένων ζώων, 
ένας κλόουν με πράσινα 
μαλλιά, ένας ζογκλέρ με 
φόρμα από δέρμα φιδιού, 
ένας αδίστακτος θηριο-
δαμαστής… Και τι σχέση 
έχουν όλα αυτά τα ανα-
τριχιαστικά με την τετρα-
γωνική ρίζα του εννέα και 
τον ιδρυτή του Βασιλείου 
των Οστρογότθων μετά 
την κατάρρευση της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας; 
Η συνέχεια στις σελίδες 
που για άλλη μια φορά θα 
κάνουν το παιδί σας να μη 
σηκώνει μάτι!

Φύλακες Άγγελοι:
Περιπέτεια 3η, 
Διακοπές στα 
Kύθηρα ● Νάνσυ 
Χατζή, εκδ. Ζήτη
Η τρίτη περιπέτεια της 
γνωστής παρέας της Νάν-
συς Χατζή εκτυλίσσεται 
στα Κύθηρα. O Φίλιππος 
με την οικογένειά του α-
ποφασίζουν να περάσουν 
εκεί τις καλοκαιρινές 
διακοπές τους, φιλοξε-
νούμενοι από τη θεία 
Σοφία. Στην παραλία ο 
Φίλιππος θα συναντήσει 
και τους παλιούς του φί-
λους. Η ομάδα θα ενωθεί 
ξανά και θα ζήσει μια νέα 
περιπέτεια. Ένας θησαυ-
ρός κρυμμένος από την 
περίοδο της γερμανικής 
κατοχής, τα κομμάτια 
ενός χάρτη που οδηγεί 
στον θησαυρό, ένα κλειδί 
που θα ανοίξει το παλιό 
σκουριασμένο σιδερένιο 
σεντούκι κι ένα «φάντα-
σμα» του παρελθόντος 
που επιστρέφει με άγριες 
διαθέσεις συνθέτουν μια 
σπουδαία περιπέτεια. Για 
την ιστορία: Οι Φύλακες 
Άγγελοι είναι ομάδες 
παιδιών από διάφορες 
χώρες του κόσμου που, 
αφού εκπαιδευτούν στο 
Μπλε Σύννεφο, ανα-
λαμβάνουν αποστολές 
σε διάφορα σημεία του 
κόσμου. Μοναδικός τους 
στόχος είναι να κάνουν 
όλο και περισσότερα παι-
διά να χαμογελούν. 

Ιστορίες που 
διώχνουν 
τον φόβο 
● Marta Sala, μτφ. Μα-
ρία Οικονομίδου, εκδ. Πεδίο
«Οι ιστορίες που περιγρά-
φονται εδώ έχουν μέσα 
τους ένα θετικό μήνυμα, 
το οποίο, όταν ακούεται 
ή διαβάζεται, δημιουργεί 
ένα καθησυχαστικό “προ-
ηγούμενο”. Όταν το παιδί 

το πολυτιμότερο πράγμα 
στον κόσμο και δίνοντάς 
τους τρεις μέρες διορία. 
Εάν τα κατάφερναν, θα 
έφευγε για πάντα μακριά. 
Εάν όμως όχι, τότε θα 
κατέστρεφε το χωριό απ’ 
άκρη σ’ άκρη. Ποιος άρα-
γε θα είχε το θάρρος να 
αναμετρηθεί μαζί του και 
να σώσει το χωριό; Ίσως 
τελικά η λύση στον δύ-
σκολο γρίφο του δράκου 
να βρίσκεται εκεί που δεν 
την προσδοκά κανείς... Η 
εικονογράφηση είναι του 
Αλέξη Φραγκούλη.

Και τα σκυλιά τρε-
λάθηκαν: Περιπέ-
τεια 1η ● Έκτορας 
Ιωάννου, εκδ. Ζήτη
«Πώς σε λένε;» «Πάρη». 
«Πώς βρέθηκες εδώ;» 
«Μ’ έδιωξαν από το σπίτι 
μου και τώρα μένω στον 
δρόμο»... Ένα τέλειο γαβ 
γαβ παραμυθάκι με κα-
λοκάγαθα σκυλάκια και 
φρόνιμα παιδάκια. «Τον 
πρώτο καιρό όλα έμοιαζαν 
όμορφα. Κάθε μέρα με τάι-
ζαν και μου έδιναν φρέσκο 
νεράκι... Κάποιες φορές 
φώναζαν και με μάλωναν, 
αλλά δεν είχαν κι άδικο 
γιατί έκανα τις ανάγκες 
μου μέσα στο σπίτι. Πά-
ντως, όσες φορές έμενα 
μόνος μου με τον πατέρα 
του μικρού, πάντοτε 
κατέληγα να είμαι στο 
μπαλκόνι ή δεμένος στον 
κήπο. Ποτέ δε με άφηνε 
μέσα... Το επόμενο πρωί, 
έχοντας συνειδητοποιήσει 
ότι δεν έχω πια οικογένεια, 
άρχισα να περπατάω μέσα 
στη ζέστη και με το κεφάλι 
σκυμμένο. Δεν ήξερα τι να 
κάνω. Στενοχωριόμουν 
για την κυρία Σταυρούλα, 
γιατί αυτή μου είχε φερθεί 
καλά και ήξερα ότι πιθανόν 
να ήταν και η μόνη που δεν 
πίστεψε τον γιο της...». 

Και τα σκυλιά τρε-
λάθηκαν: Περιπέ-
τεια 2η - Η μυστη-
ριώδης εξαφάνιση 
των σκύλων 
●  Έκτορας 
Ιωάννου, εκδ. Ζήτη
«Πρέπει να σώσεις τα 
σκυλιά. Μόνο εσύ μπορείς 
να το κάνεις. Δεν είσαι ο 
πιο δυνατός αλλά έχεις 
ένα ιδιαίτερο χάρισμα: 
το μυαλό σου. Είσαι πολύ 
έξυπνος και μπορείς να 
συντονίζεις τα άλλα ζώα. 
Σέβονται τη γνώμη σου 
και σε ακούνε γιατί έχεις 
καλή ψυχή... Πρέπει να 
σώσεις τα σκυλιά... πρέπει 
να σώσεις τα σκυλιά... Και 
τα σκυλιά τρελάθηκαν, 
Πάρη... καλή τύχη». Η 
συνέχεια της πρώτης γαβ 
γαβ περιπέτειας του Έκτο-
ρα Ιωάννου για καλοκάγα-
θα σκυλάκια και φρόνιμα 
παιδάκια εξακολουθεί να 
συναρπάζει και να κουνάει 
χαρούμενα την ουρά της. 

Το κουδούνι 
του τρόμου 
● Ευγένιος Τριβι-
ζάς, εκδ. Ελληνικά Γράμματα

ζήσει κάποια στιγμή φό-
βου, αγωνίας ή αδιεξόδου 
στην πραγματική ζωή, αυ-
τό το “προηγούμενο” θα 
λειτουργήσει ασυνείδητα 
ως διασύνδεση. Αυτή τη 
διασύνδεση το παιδί θα 
μπορέσει να την ανακαλέ-
σει έπειτα στο συνειδητό 
του με φυσικό τρόπο…» 
λέει η συγγραφέας, ψυχο-
λόγος και ψυχοθεραπεύ-
τρια Μάρτα Σάλα. Πίσω 
από κάθε ιστορία υπάρχει 
ένας συγκεκριμένος «φό-
βος»: ο φόβος της εγκατά-
λειψης και της μοναξιάς, ο 
φόβος του αποχωρισμού 
από την οικογένεια, ο φό-
βος της διακινδύνευσης, 
η διαρκής έλλειψη ικα-
νοποίησης, η χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση, ο φόβος για 
το σκοτάδι, ο φόβος των 
αλλαγών, ο φόβος του θα-
νάτου. Το βιβλίο είναι μια 
πρωτότυπη πρόταση και 
ένα χρήσιμο εργαλείο για 
τους γονείς που θέλουν να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους 
να αναμετρηθούν με τους 
φόβους τους, να ενισχύ-
σουν την αυτοεκτίμησή 
τους και να αποκτήσουν 
εμπιστοσύνη στις ικανό-
τητές τους. 

ΑΛΗΘΙΝΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Οι δολοφόνοι του 
ανθισμένου 
φεγγαριού 
● David Grann, μτφ. 
Θωμάς Μαστακούρης, εκδ. 
Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος
Διαβάστε την αληθινή 
ιστορία πριν τη δείτε σκη-
νοθετημένη από τον Μάρ-
τιν Σκορτσέζε: Κατά τη 
δεκαετία του 1920, οι άν-
θρωποι με το υψηλότερο 
κατά κεφαλήν εισόδημα 
στον κόσμο ήταν τα μέλη 
της φυλής των Ινδιάνων 
Οσέιτζ στην Οκλαχόμα. 
Από τη στιγμή που ανακα-
λύφθηκε πετρέλαιο στις 
περιοχές τους, διέθεταν 
αυτοκίνητα με προσωπι-
κό οδηγό και ζούσαν σε 
επαύλεις. Ξαφνικά, ένας-
ένας, οι Οσέιτζ αρχίζουν 
να δολοφονούνται. Η 
Μόλι Μπέρκχαρτ είδε την 
οικογένειά της να γίνεται 
ένας από τους βασικούς 
στόχους. Συγγενείς της 
πεθαίνουν από σφαίρες 
ή δηλητήριο. Καθώς ο 
αριθμός των νεκρών με-
γαλώνει, την υπόθεση α-
ναλαμβάνει το πρόσφατα 
δημιουργημένο FBI με τον 
νεαρό, μυστικοπαθή δι-
ευθυντή του, Τζ. Έντγκαρ 
Χούβερ. Μια αληθινή 
ιστορία εγκλήματος και 
μυστηρίου που συγκλόνι-
σε τις ΗΠΑ. 

Η ζωή μου - Ο Άλ-
μπερτ Αϊνστάιν 
αφηγείται 
●  R. J. Gadney, μτφ.
 Ιωάννα Ηλιάδη, εκδ. Μεταίχμιο
Η ιστορία μιας απίστευ-
της φιλίας που ξεκινά μ’ 
ένα τυχαίο τηλεφώνημα 
ανάμεσα σ’ έναν άνδρα 
στη δύση της ζωής του, 

τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, και 
σε μια νεαρή κοπέλα στα 
πρώτα της βήματα στον 
κόσμο, τη Μίμι Μπόφορτ. 
Εκείνη θα του μεταγγίσει 
τη χαρά της ζωής κι εκεί-
νος θα της ανοίξει την 
πόρτα στο προσωπικό 
του σύμπαν. Ένα γοη-
τευτικό και συγκινητικό 
μυθιστόρημα, βασισμένο 
σε αληθινά γεγονότα, 
που καλύπτει σχεδόν 
έναν αιώνα ευρωπαϊκής 
ιστορίας, ενώ φωτίζει τον 
άνθρωπο πίσω από τον 
μύθο που τον περιβάλ-
λει. Περιεκτικό, αστείο, 
σπαρταριστό, «Το πορ-
τρέτο ενός σπουδαίου 
ανθρώπου και της εποχής 
του, ασυνήθιστο αλλά και 
μεστό σε πληροφορίες», 
όπως έγραψε ο Guardian. 

Καρλ Μαρξ: 
Μεγαλείο και 
ψευδαισθήσεις 
● Gareth Stedman 
Jones, μτφ. Πέτρος Γεωργί-
ου, εκδ. Πατάκη
Ένα κορυφαίο έργο 
διανοητικής βιογραφί-
ας, σημείο αναφοράς 
σε παγκόσμιο επίπεδο 
με την υπογραφή του 
κορυφαίου βιογράφου 
και μελετητή του Μαρξ, 
Stedman Jones. Σε αυτή 
τη νέα και μνημειώδη 
βιογραφία του εξερευνά 
πώς ο Μαρξ διαμόρφωσε 
τις επαναστατικές ιδέες 
του σε καιρούς διανοη-
τικού αναβρασμού και 
τον αντίκτυπό τους στην 
εποχή του και δίνει στον 
αναγνώστη τη δυνατότη-
τα να κατανοήσει, όπως 
ποτέ πριν, τον κόσμο των 
ιδεών που διαμόρφωσε 
τον κόσμο του Μαρξ - και 
που έκανε τον Μαρξ να 
διαμορφώσει τον δικό 
μας κόσμο. Οι άνθρωποι 
του 19ου αιώνα βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι με 
πρωτοφανείς πολιτικές, 
οικονομικές, θρησκευ-
τικές και διανοητικές 
προκλήσεις. Οι αποστά-
σεις συρρικνώνονταν, 
νέες πόλεις ξεφύτρωναν, 
ιδιοφυείς εφευρέσεις 
μεταμόρφωναν το βιομη-
χανικό τοπίο, νέες ιδέες 
σχηματίζονταν σχετικά 
με τον Θεό, τις ανθρώπι-
νες ικανότητες, τη βιομη-
χανία, την επανάσταση, 
τις αυτοκρατορίες, τα 
πολιτικά συστήματα - και, 
πάνω απ’ όλα, σχετικά με 
τη μορφή που θα έπαιρνε 
το μέλλον. Από τα έργα 
της κατηγορίας «βασική 
βιβλιοθήκη». 

Η χαμένη πόλη 
του Θεού Πιθήκου 
● Douglas Preston, 
μτφ. Σωτήρης Φ. Δρόκαλος, εκδ. 
Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος
«Η σπουδαιότερη αρ-
χαιολογική ανακάλυψη 
του 21ου αιώνα», κατά 
το National Geographic 
Society. Η αληθινή κα-
ταγραφή ενός αυτόπτη 
μάρτυρα, για μια από τις 
σπουδαιότερες ανακα-
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εκδ. Ελληνικά Γράμματα
Ένα μυθιστόρημα τρελό, 
αχαλίνωτο, απρόσμενο 
από την αρχή ως το τέλος.
Έντονο, ουσιαστικό, αυ-
θόρμητο, ανατριχιαστικό. 
Ένας άγριος τόπος, μια 
χώρα των θαυμάτων 
όπου οι αθώοι χάνονται… 
Ανησυχητικό, ζωώδες, με 
οριοθετημένους, συμπα-
γείς, ζωντανούς χαρακτή-
ρες. Ένα τυπικό προάστιο 
κοντά στο δάσος των Μι-
κρών Κρεμασμένων. Μια 
ασυνήθιστη οικογένεια 
σε ένα παράξενο σπίτι… 
Με την ασυνήθιστη, ευαί-
σθητη και κοφτή γραφή 
της, η Αντελίν Ντιεντονέ 
συνθέτει ένα αισθησιακό 
και συνάμα βίαιο σύμπαν, 
όπως είναι άλλωστε η α-
ληθινή ζωή: ένα παράδο-
ξο ανάμεσα σε μια επίγεια 
κόλαση και έναν φαντα-
στικό παράδεισο. 

Το ημερολόγιο 
ενός βιβλιοπώλη 
● Shaun Bythell, 
Key Books 
Η αληθινή μαρτυρία του 
Σον Μπάιτελ, ιδιοκτήτη 
του Βιβλιοπωλείου του 
Ουίγκταουν, του δεύτε-
ρου μεγαλύτερου παλαι-
οβιβλιοπωλείου της Σκο-
τίας, με 100.000 βιβλία, 
τα οποία απλώνονται σε 

λύψεις του 21ου αιώνα 
- μια ιστορία με αρχαίες 
κατάρες, σύγχρονη τε-
χνολογία, έναν εξαφανι-
σμένο πολιτισμό και ένα 
συγκλονιστικό ιατρικό 
μυστήριο. Επί 500 χρόνια, 
οι θρύλοι μιλούσαν για 
μια χαμένη αρχαία πόλη, 
κρυμμένη στο τροπικό 
δάσος της Ονδούρας 
– ένα μέρος τόσο ιερό 
ώστε εκείνοι οι οποίοι 
θα τολμούσαν να το δι-
αταράξουν θα έπεφταν 
άρρωστοι και θα πέθαι-
ναν. Το 2012, ο Ντάγκλας 
Πρέστον συνενώθηκε με 
μια ομάδα επιστημόνων 
στην αναζήτησή τους για 
την εύρεση της Λευκής 
Πόλης, ανεβαίνοντας σε 
ένα ετοιμόρροπο αερο-
πλάνο, του οποίου η ιστο-
ρική πτήση θα άλλαζε τα 
πάντα. Χρησιμοποιώντας 
διαστημική τεχνολογία, 
εκείνη η πτήση αποκάλυ-
ψε συνταρακτικές ενδεί-
ξεις όχι μόνο για μια πόλη 
αλλά για έναν ολόκληρο 
χαμένο πολιτισμό. 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Αληθινή ζωή 
● Adeline 
Dieudonné, 
μτφ. Χαριτωμένη Βοντά, 

ράφια συνολικού μήκους 
1,5 χμ., και όλα αυτά σε μια 
μικρή επαρχιακή πόλη δί-
πλα στη θάλασσα. Σε αυτό 
το έξυπνο ημερολόγιο, ο 
Σον προσφέρει με καυστι-
κό τρόπο μία εκ των έσω 
ματιά στον κόσμο ενός 
πραγματικού βιβλιοπω-
λείου στη μετά Amazon 
εποχή. Η έξαψη της 
απροσδόκητης ανακάλυ-
ψης, τα κλασικά βιβλία, οι 
κρυμμένοι θησαυροί, οι 
ρυθμοί της μικρής πόλης, 
όλα μπλέκονται με τρυ-
φερότητα σε ένα βιβλίο 
που θα λατρέψουν όσοι... 
αγαπάνε τα βιβλία. 

Ο γενναιόδωρος 
τα παίρνει όλα 
● Μπομπ Μπεργκ, 
Τζον Ντέιβιντ Μαν, 
Key Books
Στο διεθνές αυτό μπεστ 
σέλερ οι Bob Burg και 
John David Mann αφηγού-
νται με τρόπο συναρπα-
στικό την ιστορία του Τζο 
και τη μύησή του σε έναν 
νέο τρόπο σκέψης και 
δράσης. Ο Τζο είναι φιλό-
δοξος, εργασιομανής και 
επίμονος, μόνο που νιώ-
θει πως όσο πιο σκληρά 
δουλεύει τόσο απομακρύ-
νεται από τους στόχους 
του – και την ευτυχία. Μέ-
χρι που μια μέρα, κι ενώ 
κυνηγά απεγνωσμένα 
να κλείσει μία σημαντική 
συμφωνία, συναντά τον 
αινιγματικό Πίνδαρο, έναν 
θρυλικό σύμβουλο επιχει-
ρήσεων που δέχεται να 
μοιραστεί το Επαγγελμα-
τικό Μυστικό του. Τότε θα 
αποκαλυφθούν στον Τζο 
οι πέντε νόμοι της αστρο-
νομικής επιτυχίας και τα 
μυστικά της τέχνης της 
γενναιοδωρίας. Και τότε 
όλα αλλάζουν…

Πίστεψε σ’ εσένα 
●  Rut Nieves, μτφ. 
Έλενα Τουλούπη, εκδ. Πεδίο 
Μπορείς να ανακαλύ-
ψεις μια δύναμη που θα 
μεταμορφώσει τη ζωή 
σου; Μπορείς έστω κι αν 
πέρασε χρόνος να ανα-
καλύψεις την αλήθεια 
και να ζήσεις τα όνειρά 
σου; Εκατοντάδες βιβλία 
διατείνονται πως προ-
σφέρουν απαντήσεις, για 
να φωτίσουν την καρδιά 
σου και να σου χαρίσουν 
το σωστό κλειδί. Αλλά 
αυτό είναι που ίσως και 
να πρέπει να το εμπιστευ-
θείς περισσότερο: μυαλό, 
συναισθήματα, εαυτός, 
χρόνος, αποφάσεις, 
εμπειρία, δειλία, φόβος, 
μυαλό, εμπιστοσύνη, 
μαθήματα ζωής. Η Ρουτ 
Νιέβες πρώτα το έζησε 
και μετά το κατέγραψε, 
επομένως πιστέψτε την. 
Όπως αυτή πιστεύει και 
στον άλλο, νέο, εαυτό της 
αλλά και σε σας, αρκεί 
να... σας πιστέψετε. 

Αυτή τη φορά δεν 
την πατάω 
● Ζιλ Λεγκαρντινιέ, 
μτφ. Ρίτα Κολαΐτη, εκδ. Πατάκη

«Ο Gil Scott-Heron αφοσιώθηκε στην εξέτα-
ση εκείνων των στοιχείων της ανθρώπινης ύ-
παρξης που θα προτιμούσαμε να ξεχάσουμε... 
Είναι ένας καλλιτέχνης που έχει επεξεργαστεί 
όχι μόνο ευφυείς αλλά κυρίως κρίσιμες ιδέες 
για τη Μαύρη Αμερική»: Washington Post. 
Βουτηγμένη στον ρυθμό των δρόμων και τη 
μουσική του γκέτο, όπου η ζωή με το ένα χέρι 
σε τυλίγει με ένα δίχτυ και με το άλλο σε πε-
τάει στην άκρη, μια ιστορία εκτυλίσσεται με 
φόντο το μαύρο κίνημα, τα ναρκωτικά κι ένα 
φόνο. Οι περιθωριακές φιγούρες του γκέτο 
ξεχύνονται καβάλα στα μεγάλα τους όνειρα 
σε μια σύγκρουση με τον εαυτό τους και μετα-
ξύ τους. Μοιραία θα πρέπει να αναμετρηθούν 
και με το ίδιο το Αρπακτικό, ενώ μέσα στη δίνη 
των γεγονότων στα τέλη των 60s, τα προβλή-
ματα των μαύρων κοινοτήτων οξύνονται και 
η ανάγκη για να εκφραστεί η οργή κάνει την 
κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη. Περισσότε-
ρο μάλιστα για τους νέους. «Ένα πανέξυπνα 
δομημένο αστυνομικό μυθιστόρημα»: Daily 
Express. Κι όταν οι Public Enemy προσκυνούν 
τον συγγραφέα λέγοντας «αξίζει το σεβασμό 
μου όποιος μπορεί να εκτιμήσει τον Gil Scott-
Heron και να συνειδητοποιήσει πως κάποτε 
μας έδωσε κάτι ολόφρεσκο και ολοκαίνου-
ριο», τότε ξέρεις γιατί πρέπει να διαβάσεις αυ-
τό το βιβλίο. Για το κύρος της υπογραφής και 
την ψυχή του Γκιλ Σκοτ-Χέρον. Συγγραφέας, 
μουσικός, ποιητής, ακτιβιστής, γεννήτορας 
της ραπ, που τον θεωρεί νονό της, σε αυτό το 
βιβλίο κυριολεκτικά παραδίδει ένα υπέρτατο 
κομμάτι για τη Μαύρη Αμερική. 

Γκιλ Σκοτ-Χέρον, Το Αρπακτικό, εκδόσεις Βακχικόν

Το απολυΤο 
χιπ χοπ μυθισΤορημα
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το ίδιο νόµισµα. Τους την 
έχω φυλαγµένη ολονών. 
Η εκδίκηση είναι ένα πιά-
το που τρώγεται κρύο κι 
εγώ είµαι κατεψυγµένη. 
Η οργή µε πνίγει, το µίσος 
µε κατατρώγει». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Το τελευταίο 
reunion ● Κατερίνα 
Μπέη, Key Books 
Η Τίνα, µια συγγραφέας  
σε  δηµιουργικό αδιέξο-
δο, η οποία αποφασίζει 
να παραιτηθεί από τις 
προσωπικές της φιλο-
δοξίες για να σώσει τον 
γάµο της. Η Ρέα είναι 
επιτυχηµένη ηθοποιός, 
εγκλωβισµένη σε µια 
σαδοµαζοχιστική σχέση, 
και η Φάνια, έχοντας κα-
ταφέρει να αποµακρυν-
θεί από την τυραννική 
οικογένειά της, νιώθει 
πως, επιτέλους, έχει βρει 
την ευτυχία στην αγκαλιά 
του Παύλου. Οι τρεις γυ-
ναίκες θα συναντηθούν 
µετά από είκοσι χρόνια, 
σε ένα σχολικό reunion 
κι εκεί προσδοκίες και 
ψευδαισθήσεις θα αναµε-
τρηθούν µε την πραγµα-
τικότητα. 

Μετά τη «Μικρή ερωτική ι-
στορία», το αβίαστο γέλιο 
και την υπέροχη µατιά της 
στην καθηµερινότητα, η 
Λεγκαρντινιέ επιστρέφει 
µε ένα σαρωτικό βιβλίο 
περί αγάπης και άλλων 
δαιµονίων. «Άντρες, 
σας βαρέθηκα πια! Με 
πρήξατε! Μπούχτισα µε 
τις ατιµίες σας! Σειρά σας 
τώρα να υποφέρετε!. Η 
φωνή µου αντηχεί σ’ όλη 
τη γειτονιά. Και τότε, µου-
σκεµένη, τρεκλίζοντας, 
αποκαµωµένη, παίρνω 
µια απόφαση την οποία 
ορκίζοµαι να µην ανακα-
λέσω ποτέ: δεν θα τους 
αφήσω σε χλωρό κλαρί. 
Μηδενίζουµε τα κοντέρ. 
Αλλάζουµε πορεία. Το 
καθίκι ο Υγκ θα πληρώσει. 
Θα πάρω εκδίκηση για 
όλα. Εφόσον καµιά ευτυ-
χία δεν κατεβαίνει απ’ τον 
απατηλό ουρανό, είµαι 
έτοιµη να πάω να βρω τη 
λιγοστή που µου αναλογεί 
στα βάθη της κόλασης. 
Η καλή κι ευγενική Μαρί 
πέθανε, πνίγηκε σε τούτο 
το κανάλι. Κι αυτή που ξα-
ναβγήκε είναι η στρίγκλα 
Μαρί. Από δω και στο ε-
ξής, καλή µε τους καλούς, 
κακιά µε τους κακούς, και 
θα πληρώνω πάντα µε 

Τα ουγγρικά 
ψάρια ● Γιάννης 
Πλιώτας, εκδ. Διόπτρα
Μια µυστηριώδης υπόθε-
ση απαγωγής στη µέση 
του καλοκαιριού. Ένας 
παραγνωρισµένος ποιη-
τής που οδηγεί Lada. Ένας 
ανένταχτος µπάρµαν που 
οργανώνει επαναστάσεις. 
Ένας πρώην παλαιστής 
κατς που δακρύζει όταν 
χρειάζεται. Μια µικρή 
τραγουδίστρια που τρα-
γουδάει σε πανηγύρια. 
Ένας τίµιος ρέφερι που 
έχει αποδράσει απ’ το Αλ-
καζάρ. Όλοι ενώνουν τις 
δυνάµεις τους απέναντι 
σε έναν σκοτεινό, αόρατο 
εχθρό που απειλεί την 
ηρεµία της µικρής µας 
πόλης. Σφηνάκια, ροκ, πι-
στολιές, µατ, χρεοκοπίες, 
µεθυσµένοι χειρουργοί, 
γιορτές πατάτας, οφσά-
ιντ, πίτες µε γύρο, µυστι-
κοί πράκτορες, πιράνχας, 
αναρχικοί, ο Ρήγας Φεραί-
ος, τα ΠΑΣ Γιάννινα, η αγά-
πη, ο θάνατος. Σε ρυθµό 
αστυνοµικής παρωδίας, ο 
Γιάννης Πλιώτας σολάρει 
ανεπανάληπτα. 

Κάπταιν 
● Στέφανος 
Ξενάκης, Key Books 
Έχουν γραφτεί άπειρα 
πράγµατα για τις µαµά-
δες. Όχι όµως και για 
τους µπαµπάδες. Αν και 
µπαµπάς είναι αυτός που 
κάνει ατέλειωτες κωλο-
τούµπες σε σένα και τους 
κολλητούς σου, αυτός 
που περιµένει τα νέα σου
σαν τρελός αλλά ποτέ 
δεν θα στο πει, αυτός που 
κάνει τα δύσκολα να φαί-
νονται εύκολα, αυτός που 
όταν τον χάσεις,  
χάνεις τη γη κάτω από τα 
πόδια σου. Κι όπως λέει ο 
συγγραφέας, όταν έρθει 
η ώρα να την κάνεις, µόνο 
θύµησες, µυρωδιές κι α-
γκαλιές θα αφήσεις πίσω. 
Κι αγάπη. Μπόλικη αγάπη.

Τα τάπερ της 
Αλίκης ● Έλενα 
Ακρίτα, εκδ. Διόπτρα
Mια αθηναϊκή τοιχογρα-
φία της εικοσαετίας 1980-
2000. Τρεις γενιές γυναι-
κών ζουν, ονειρεύονται 
και διεκδικούν. Η Κοραλία, 
είκοσι χρόνια καθαρί-
στρια στη ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ. Η 
κόρη της Ελένη, πωλήτρια 
στο ΜΙΝΙΟΝ, που κάνει κι 
επιδείξεις τάπερ σε σπίτια 
κυριών. Και το «εξώγαµο» 
κοριτσάκι της, η Αλικού-
λα, που πήρε το όνοµα της 
νονάς της Αλίκης Βουγι-
ουκλάκη. Τα τάπερ της 
Αλίκης είναι ένα γκράφιτι 
στους τοίχους των πολυ-
κατοικιών της Κυψέλης, 
των µπορντέλων της 
Φυλής, των θεατρικών 
σκηνών, των παλιών 
καταστηµάτων και των 
ρετιρέ µε τις στρωµένες 
τσόχες για κουµκάν. Είναι 
όσα ζήσαµε κι αγαπήσαµε 
σε µια Αθήνα που δεν µέ-
νει πια εδώ. Καταιγιστική 
και χειµαρρώδης γραφή.
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Η Σώτη Τριανταφύλλου αναλύει τις  
διεθνείς σχέσεις, την εξέλιξη των  
νοοτροπιών και τις μορφές της  
πολιτικής που αναδύθηκαν την  

τελευταία, «σύντομη» δεκαετία. Μόνο 
οι πολύ νέοι και οι πολύ ξεχασιάρηδες 
πιστεύουν ότι η δυστυχία μάς έπληξε 
μόλις προσφάτως κι ότι οι παλιότεροι  

τα είχαν βρει όλα εύκολα. Αυτή η  
συλλογή άρθρων είναι μια προσπάθεια 

αποκατάστασης της αλήθειας για  
το χθες και το σήμερα στο ομιχλώδες 

τοπίο της προπαγάνδας και των  
κληρονομημένων ιδεών.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
Κεντρική Διάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 115, fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

AT H E N Svoicebooks

ΚυΚλοφορεί
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Πέρα δώθε  
● Χριστίνα  
Πουλίδου, εκδ. Μεταίχμιο
Η ιστορία: Η οικογένεια 
Χωρέµη, ξεριζωµένη από 
τη γενέτειρά της τη Χίο, 
για να γλιτώσει από τη 
σφαγή του 1822, ξαναχτί-
ζει µε επιµονή και πίστη 
στην πρόοδο τη ζωή της 
στη Σύρο, όπου στη διάρ-
κεια των χρόνων συγκε-
ντρώνονται πρόσφυγες 
και κατατρεγµένοι από 
διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου. Οι οικονοµι-
κές δραστηριότητες της 
οικογένειας συνδέονται 
µε τη ραγδαία ανάπτυξη 
της Ερµούπολης και την 
ανάδειξή της σε εµπορικό 
και ακτοπλοϊκό κέντρο 
στα µέσα του 19ου αι-
ώνα. Ο καιρός κυλά και 
τα µέλη της οικογένειας 
ερωτεύονται, παντρεύ-
ονται, σπουδάζουν στο 
εξωτερικό, παραθερίζουν 
όλοι µαζί στο Πισκοπιό, 
εξελίσσονται παράλληλα 
µε τον τόπο. Μια τραγω-
δία ωστόσο που ρίχνει 
βαριά τη σκιά της στην 
οικογένεια Χωρέµη θα 
σταθεί η αφορµή για να 
αναδυθούν έριδες και 
ανταγωνισµοί ανοίγο-
ντας έναν ακόµα κύκλο 
στο αδιάκοπο πέρα δώθε 
των µελών της. Αυτό το 
καλοκαίρι όλες οι σελίδες 
οδηγούν στη Σύρο, κα-
θώς η Χριστίνα Πουλίδου 
αποτυπώνει µοναδικά την 
άνοδο και την πτώση µιας 
πόλης και ενός νησιού, 
που γίνεται χωνευτήρι 
διαφορετικών εθνοτικών 
οµάδων. Συναρπαστικό! 

Το δεξί χέρι  
● Μανώλης Ανδρι-
ωτάκης, εκδ. Μεταίχμιο
Ένα πολιτικό µυθιστόρη-
µα: Ο Πέτρος Χρήστου εί-
ναι ένα κατ’ οµολογία µέ-
τριο άτοµο που ονειρεύε-
ται να αλλάξει τον κόσµο. 
Η επιπόλαιη συνήθειά 
του να αναζητά ερωτικές 
εµπειρίες στο διαδίκτυο 
τον φέρνει αντιµέτωπο µ’ 
έναν µυστηριώδη τύπο, 
τον Τζον Μάνος. Πώς θα 
διαχειριστεί τον διώκτη, 
τα προσωπικά αδιέξοδα 
και την ανεπάρκειά του ο 
Χρήστου, όταν καλείται 
ξαφνικά να γίνει το δεξί 
χέρι της Σωτηρίας, της 
πρώτης ελληνίδας πρω-
θυπουργού; Παράγοντες 
της εξουσίας, πολιτικό πα-
ρασκήνιο, εσωκοµµατικοί 
ανταγωνισµοί, ανελέητοι 
εκβιασµοί και συνωµοσί-
ες, χτυπήµατα κάτω απ’ 
τη µέση, το διαδικτυακό 
χάος, ο σκοτεινός ρόλος 
των µίντια, η ύπουλη 
εµπλοκή των επιχειρηµα-
τιών στη δηµοκρατία και 
ο κίνδυνος των φονικών 
αυτόνοµων όπλων συν-
θέτουν ένα συναρπαστι-
κό σύγχρονο πολιτικό 
θρίλερ. Με την υπογραφή 
του δηµοσιογράφου, σκη-
νοθέτη, σεναριογράφου 
και web expert Μανώλη 
Ανδριωτάκη. 
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Σασμός  
● Σπύρος Πετρου-
λάκης, εκδ. Μίνωας
Κρήτη, δυο χωριά βι-
ώνουν έναν ατέρμονο 
κύκλο βίας. Βεντέτες που 
σημαδεύουν ολόκληρες 
γενιές, μίσος, θύματα 
άνθρωποι που το μόνο 
τους σφάλμα είναι το 
επώνυμό τους. Όρη και 
θάλασσες, τραγούδια και 
κατάρες, οργή και χάδι. 
Μέσα στις αντιθέσεις 
της φωτιάς, οι άνθρωποι 
χτίζουν τα όνειρά τους, 
όμως η θέληση και το 
πάθος για την πραγματο-
ποίησή τους δεν αρκούν. 
Τα πάντα στον ιδιόμορφο 
κρητικό αξιακό κώδικα 
μπορούν να ανατραπούν 
ακαριαία. Τι θα μπορούσε 
να επιφέρει τη συμφιλί-
ωση, τον πολυπόθητο 
Σασμό, όπως είναι και 
ο τίτλος του μυθιστο-
ρήματος; Ο Σπύρος 
Πετρουλάκης, έχοντας 
ζήσει στο Ρέθυμνο και 
στα Χανιά από όπου και 
κατάγεται, δίνει τη δική 
του απάντηση σε ένα πο-
λύ ενδιαφέρον κοινωνικό 
μυθιστόρημα. 

Γιατί δεν ερωτεύο-
μαι πια; ● Έκτορας 
Ιωάννου, εκδ. Ζήτη
Ο Ιορδάνης ή Ντάνι ή 
Τζόρνταν, λίγο πριν πλη-
σιάσει τα δεύτερα -άντα, 
περιγράφει τις σχέσεις 
των δύο φύλων και ανα-
ρωτιέται συνεχώς: «Γιατί 
δεν ερωτεύομαι πια;». 
Δώδεκα μικρές ιστορίες 
για το τι ακριβώς συμβαί-
νει, όταν το «πρωτόγονο» 
ανδρικό είδος συναντιέ-
ται με τις «εξελιγμένες» 
εκδοχές της Εύας του 
σήμερα! «Ουφ! Όταν μου 
μιλάνε γι’ αυτό το πράγ-
μα που λέγεται έρωτας, 
βαριέμαι απίστευτα. Τον 
βαριέμαι τον άτιμο, γιατί 
είναι μεγάλος ψεύτης 
και υποκριτής. Σου ρίχνει 
στάχτη στα μάτια και σε 
κάνει να βλέπεις όμορφο 
αυτό που τις περισσότε-
ρες φορές είναι λάθος 
για σένα. Γιατί δεν ερω-
τεύομαι πια; Δεν μπορώ; 
Δεν θέλω; Θέλω αλλά δεν 
πρέπει; Μήπως είδα κάτι 
που με φόβισε και δεν 
μπορώ να ερωτευθώ; Ή 
μήπως φταίει κάτι άλλο;».

Οι Αλεξανδρινές 
● Δέσποινα Χατζή, 
εκδ. Μίνωας
Η Δέσποινα Χατζή, μετά 
την πολύ επιτυχημένη 
«Σμαρώ», επιστρέφει με 
ένα μυθιστόρημα που 
σκιαγραφεί  τη  ζωή των 
Ελλήνων στη χώρα του 
Νείλου. Αλεξάνδρεια 
1905. Μπελ Επόκ, αντι-
θέσεις, εστέτ συμπερι-
φορές και φτώχια, μποέμ 
ζωή και χαμαιτυπεία, έ-
μποροι και διανοούμενοι. 
Ήρωες της Χατζή είναι τα 
αδέλφια Αγαμέμνονας και 
Ουρανία Βρανά. Λίγο πριν 
ξεσπάσει ο Ά  Παγκόσμι-
ος, ο ευφυής Αγαμέμνο-

νας υψώνει το ανάστημά 
του στην αλεξανδρινή 
εμπορική κοινότητα, ενώ 
ο γάμος του με τη γοητευ-
τική Σμυρνιά Αναστασία 
Γιάσογλου επισφραγίζει 
την πολυπόθητη ευτυχία. 
Η Ουρανία, μετά τον αδι-
έξοδο έρωτά της μ’ έναν 
νεαρό Αιγύπτιο και τον 
άτυχο γάμο της, γίνεται 
ένθερμη υποστηρίκτρια 
της Huda Shaarawi, στέλ-
νοντας ένα μήνυμα εθνι-
κής και φεμινιστικής αφύ-
πνισης σε μια πανσπερμία 
γυναικών. Η καβαφική 
Αλεξάνδρεια στο φόντο 
μιας αφήγησης που κόβει 
ανάσες. 

ΠΟΙΗΣΗ 
- ΜΟΥΣΙΚΗ
Να μαγευτώ 
και να μεθύσω  
● Μίκης Θεοδωρά-
κης, εκδ. IANOS
Μια επανέκδοση ποιημά-
των του Μίκη Θεοδωρά-
κη, ανθολογημένα από 
την Ιουλίττα Ηλιοπούλου. 
Τα ποιήματα καλύπτουν 
μια περίοδο πέντε δεκα-
ετιών, ανοίγοντας, όπως 
λέει η ίδια στην εισαγωγή 
της, «πολλές πύλες στο 
μυστικό, πολύτροπο μα 
και φιλόξενο τοπίο της 
σκέψης και της ψυχής 
του Μίκη Θεοδωράκη». 
«Δημόσιος ο ίδιος ως 
σύμβολο, ως κοινός τό-
πος αναφοράς, ως κομ-
βικό σημείο που πάνω 
του τέμνονται οι πολλοί 
δρόμοι της σύγχρονης 
ιστορίας, της τέχνης, της 
ανθρώπινης περιπέτειας, 
καταφέρνει ωστόσο (ο 
Μίκης Θεοδωράκης) να 
παραμένει ο μοναχικός 
ιδιώτης ενός γλαυκού ου-
ρανού που με την αυθορ-
μησία παιδιού ονομάζει 
τα πράγματα κι αυτά τον 
ακολουθούν στο παιχνίδι 
της κάθε λεπτού δημι-
ουργίας», όπως γράφει 
στην εισαγωγή της ανθο-
λογίας η Ηλιοπούλου. Τα 
χειρόγραφα και τα σχέδια 
που περιλαμβάνονται 
στην έκδοση προέρχο-
νται από το Αρχείο Μίκη 
Θεοδωράκη, το οποίο 
απόκειται στη Μεγάλη 
Μουσική Βιβλιοθήκη του 
Συλλόγου «Οι Φίλοι της 
Μουσικής». 

Άγρυπνο φεγγάρι 
(περιέχει cd) ● Νότης 
Μαυρουδής, εκδ. IANOS
Το βιβλίο-cd του Νότη 
Μαυρουδή «Άγρυπνο 
φεγγάρι» περιλαμβάνει 
μελοποιήσεις σπουδαίων 
ελληνικών ποιημάτων 
του 19ου και του 20ού αι-
ώνα: 13 τραγούδια βασι-
σμένα στον ποιητικό λόγο 
των Γ. Βιζυηνού, Γ. Σαρα-
ντάρη, Μ. Πολυδούρη, Γ. 
Σεφέρη, Ν. Λαπαθιώτη, 
Κ. Βάρναλη και Κ. Καρυ-
ωτάκη, με τη συνδρομή 
σπουδαίων ερμηνευτών: 
Νένας Βενετσάνου, Χρή-
στου Θηβαίου, Μαρίας 
Θωίδου, Αλκίνοου Ιωαν-

νίδη, Σωκράτη Μάλαμα 
και Μόρφως Τσαϊρέλη. 
Για το «Άγρυπνο φεγγάρι» 
γράφει ο Νότης Μαυρου-
δής στο σημείωμά του: 
«Είναι αλήθεια πως επί 
πολλά χρόνια με απα-
σχολούσε η γλωσσική 
εξέλιξη και η αισθητική 
ιδιαιτερότητα των σπου-
δαίων αυτών ποιητών. 
[…] Με οδηγό την κιθάρα 
μου, άρχισα από το 2016 
να διερευνώ τις συλλαβές 
και τις λέξεις· πρόσεξα 
τους τονισμούς, το εν-
νοιολογικό βάθος, τον 
βαθύτατα ερωτικό λόγο 
με τις παρακλήσεις, τις 
επιθυμίες, τον πόνο και 
τις υπαρξιακές ομολογίες, 
ανιχνεύοντας ακόμα και 
την απόκρυφη μουσική 
και ρυθμολογική αίσθηση 
που υποφώσκει στον ποι-
ητικό τους λόγο». 

Οι κρυμμένες ιστο-
ρίες πίσω από τα 
τραγούδια - 101+1 
πραγματικές αφη-
γήσεις για ό,τι δεν 
διακρίνεται με την 
ακρόαση ● Τάσος 
Βαφειάδης, εκδ. Ζήτη
Ιστορίες αναπάντεχες, 
μελαγχολικές, περίερ-
γες, αστείες, τραγικές, 
αισιόδοξες, που θα μας 
κάνουν να ακούσουμε πα-
σίγνωστα τραγούδια σαν 
να είναι η πρώτη φορά. 
Ιστορίες που απαντούν 
σε ερωτήματα, όπως ποια 
τηλεοπτική εμφάνιση 
άλλαξε την ιστορία της 
σύγχρονης μουσικής, 
ποιο ροκ εν ρολ τραγούδι 
έστειλε η NASA στους ε-
ξωγήινους ή για ποιο τρα-
γούδι έκανε έρευνα επί 31 
ολόκληρους μήνες το FBI. 
Ιστορίες που αποτελούν 
μικρά ταξίδια στον χρόνο, 
στις πόλεις, στα γεγονότα 
και στα πρόσωπα, με 
όχημα τις δημιουργίες 
καλλιτεχνών όπως η Billie 
Holiday, ο Elvis Presley, 
ο Ray Charles, οι Beatles, 
οι Rolling Stones, ο Bob 
Dylan, οι Doors, ο Bob 
Marley, οι Ramones, 
οι Cure, ο Nick Cave, 
οι Radiohead, η Amy 
Winehouse. Ένα βιβλίο 
που δεν πρέπει να λείπει 
από καμιά μουσικοφιλική 
βιβλιοθήκη. 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η επιστήμη κάτω 
από την ομπρέλα ● 
Αντρέα Τζεντίλε, 
μτφ. Σώτη Τριανταφύλλου,  
εκδ. Πατάκη
Αυτό θα πει εκλαϊκευμένη 
επιστήμη για μικρούς 
και μεγάλους! Ο Ιταλός 
συγγραφέας, δημοσιο-
γράφος στο Wired.it και ε-
πιστήμονας μας τα εξηγεί 
όλα για τα κύματα, τους 
ανέμους, τις αμμουδιές! 
Πώς σχηματίζονται τα 
σύννεφα; Γιατί στα κοχύ-
λια ακούγεται η θάλασσα; 
Πού οφείλεται το γαλάζιο 
του ουρανού; Γιατί το θα-
λασσινό νερό είναι αλμυ-



132 A.V. SUMMER GUIDE 2019

ο Κορεάτης βουδιστής 
μοναχός, συνδυάζοντας 
τις παραδόσεις Ανατολής 
και Δύσης, μας παρο-
τρύνει, σε μια εποχή 
όπου όλοι μας βιώνουμε 
τον ξέφρενο ρυθμό της 
σύγχρονης ζωής, να 
«κόψουμε ταχύτητα» και 
να δούμε τα πράγματα 
που μας απασχολούν πιο 
ήρεμα και χωρίς βιασύνη. 
Μας διαβεβαιώνει: λίγο 
περισσότερη αγάπη, λίγο 
περισσότερη συμπόνια, 
περισσότερη σοφία και 
λιγότερη… τελειομανία 
θα έκαναν καλό στον 
κόσμο. «Ακόμα κι αν δεν 
είναι τέλειο, αφήστε το 
στην άκρη και προχω-
ρήστε στο επόμενο. Η 
έννοια της “τελειότητας“ 
υπάρχει μόνο στο μυαλό 
σας, και ίσως να μην την 
αντιλαμβάνονται όλοι 
με τον ίδιο τρόπο», υπο-
γραμμίζει. 

Αντιπαλεύοντας 
το πολιτικό τίποτα 
● Χρήστος  
Γιανναράς, εκδ. ΙΑΝΟS
Με τα λόγια του συγγρα-
φέα και ενεργού διανο-
ούμενου: «Σχεδόν συνω-
μοτική πια η εκφραστική 
που ψάχνει “νόημα” της 

ρό; Τι κάνουμε όταν μας 
τσιμπήσει μέδουσα; Πώς 
επιπλέουν τα θεόρατα και 
τόσο βαριά πλοία; Αυτά 
και άλλα πολλά αναρω-
τιέται ο Αντρέα Τζεντίλε, 
που μας δίνει συμβουλές 
για το κτίσιμο του τέλειου 
κάστρου στην άμμο και 
για το πώς να βρούμε το 
καλύτερο σημείο για να 
κάνουμε σέρφινγκ. Η φυ-
σική, η χημεία, η βιολογία 
βρίσκονται γύρω μας και 
μέσα μας - και μας βοη-
θούν να καταλάβουμε τα 
βάθη του ωκεανού και 
τα ύψη του ουρανού. Τι 
περίεργο: δεν μπορούμε 
να πιούμε θαλασσινό νε-
ρό! Γιατί άραγε; Και, όταν 
βουτάμε στο νερό, βλέ-
πουμε καλύτερα μακριά 
παρά κοντά... 

Αγάπη για το 
λιγότερο τέλειο  
● Haemin Sunim,  
μτφ. Ηλίας Παπαζαχαρίου,  
εκδ. Πεδίο
Το βιβλίο «Αγάπη για το 
λιγότερο τέλειο» απο-
τελεί μια συνέχεια του 
προηγούμενου βιβλίου 
του Χαεμίν Σουνίμ, «Όσα 
μπορείς να δεις μόνο 
όταν δεν βιάζεσαι» (Πε-
δίο). Για άλλη μια φορά, 

ελληνικής παρουσίας 
στο σήμερα. Δεν υπάρχει 
ενθαρρυντικό σημάδι, 
μοιάζει, τόσες δεκαετίες 
τώρα, σαν να μην έχει 
υπάρξει η επιφυλλιδο-
γραφική, τακτή (και πει-
σματική), κυριακάτικη 
παρέμβαση στα κοινά. 
Επιβιώνουν “λάθρα” οι 
επιφυλλίδες μου, κι αυτό 
μάλλον βεβαιώνει ότι 
κάποτε οπωσδήποτε 
θα διαβαστούν. […]Οι 
“αριστεροί” τις αντιπα-
ρέρχονται υπεροπτικά 
σαν “δεξιές”, οι “δεξιοί” 
τις απεχθάνονται σαν 
ανυπόφορα “αριστερές”, 
οι “κεντρώοι” απλώς δεν 
τις καταλαβαίνουν, δεν 
έχουν τις “προσλαμβά-
νουσες”». Άλλη μια ανθο-
λογία του παρεμβατικού 
Χρήστου Γιανναρά, που 
εμείς πάντα θα παρακο-
λουθούμε με τρομερό 
ενδιαφέρον. 

Το ολοδικό μου 
● Andrea Camillieri, 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα 
Ωμό, διαστροφικό, 
ακραία ερωτικό, αριστο-
τεχνικά δομημένο, όπως 
δηλαδή το περιμέναμε 
όταν μάθαμε πως ο μετρ 
επιστρέφει με ένα σκοτει-
νό θρίλερ ανομολόγητων 
επιθυμιών. Ο Τζούλιο, η 
Αριάνα, ο πόθος, η ερωτι-
κή ολοκλήρωση αλλά και 
η παράβαση κάθε όρκου 
ή κανόνα. Τρίτα πρόσω-
πα, επικίνδυνες σοφίτες, 
παράνομα κρεβάτια και 
μυστικά κρυμμένα βαθιά 
σε σκοτεινές φωλιές. 
Βασισμένος σε αληθινή 
ιστορία, ο Καμιλιέρι μετά 
την «Εξαφάνιση της Λά-
ουρα» και «Το Γκρι Ταγιέρ» 
ξανακάνει τον παλιό καλό 
κώδικα του ερωτικού 
νουάρ μια ολότελα νέα 
και επίκαιρη απόλαυση. 
Η Γιάννα Σκαρβέλη επιμε-
λήθηκε τη μετάφραση. 

Στο τραπέζι του 
λύκου
● Rosella Postorino, 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα 
Ένα συγκλονιστικό μυθι-
στόρημα εμπνευσμένο 
από την αληθινή ιστορία 
της Μάργκοτ Βολκ, δοκι-
μάστριας φαγητών του 
Χίτλερ στο στρατόπεδο 
Κράουζεντορφ. Μια 
γυναίκα που δουλειά της 
ήταν να τρώει-τεστάρει 
τυχόν ποσότητες δηλη-
τηρίου, ώστε σε περίπτω-
ση που κάποιος ήθελε 
να σκοτώσει τον Χίτλερ, 
αυτή να έπαιρνε τη θέση 
του. Επάγγελμα: τροφική 
ασπίδα προστασίας. Η 
συνταρακτική περιπέτειά 
της, ο αγώνας της για 
επιβίωση, η ατσάλινη θέ-
ληση της ηρωίδας για να 
ζήσει, υφαίνονται τόσο 
έξοχα από την Ποστορί-
νο, που δημιουργεί μια 
αξεπέραστης μαεστρίας 
ντοκουμενταρίστικη μυ-
θοπλασία. Η μετάφραση 
ανήκει στη Στέλλα Πε-
κιαρίδη.
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1 Από πού βγαίνει η ονοµα-
σία Καστελόριζο;
Α.  Από τη σπεσιαλιτέ του 
νησιού, ρύζι µε κάστανα και 
µέλι
Β. Από τα κόκκινα βράχια που 
βρίσκονται γύρω από το κά-
στρο του
Γ. Από τις ρίζες του φυτού κα-
στέλι που φύεται στο νησί

2 Τι είναι η Λάγγερη;
Α. Παραλία µε αµµόλοφους 
στην Πάρο
Β. Πασχαλινό γλύκισµα που 
φτιάχνεται στην Πάρο
Γ. Η βεγγέρα, γλέντι µε πολ-
λούς καλεσµένους, στη νη-
σιώτικη διάλεκτο

3 Πώς λέγεται η ταινία που 
γυρίζει αυτές τις µέρες ο 
Nicolas Cage στο Μάµµαρι 

της Κύπρου;
Α. Ζίου Ζίτσου
Β. Τάι Τσι Τσουάν
Γ. Το µαντολίνο 

του λοχαγού Κο-
ρέλι – the sequel

4 Τι είναι το Χαµάλη;
Α. Το αγώγι που κάνουν τα 
γαϊδουράκια για τους τουρί-
στες στη Σαντορίνη
Β. Το χαλάκι που στρώνουν 
επάνω στις νησιώτικες ντιβα-
νοκασέλες
Γ. Βουνό της Καρπάθου

5 Τι είναι το Φεγγάρι 
στη Σαµοθράκη;
Α. Μπαράκι µε γαµάτη 
µουσική και ποτά
Β. Αστεροσκοπείο στο 
όρος Σάος
Γ. Η ψηλότερη 
κορυφή του 
νησιού

6  Τι είναι το Κανάλ ντ’ Α-
µούρ;
Α. Λικέρ που φτιάχνουν στη 
Ρόδο
Β. Εκποµπή γνωριµιών στο 
τοπικό κανάλι της Μυκόνου
Γ. Παραλία της Κέρκυρας ό-
που, λένε, συναντάς τον έρω-
τα της ζωής σου

7 Πού διαδραµατίζεται το 
µυθιστόρηµα «Ο καιρός 
των χρυσανθέµων» του 
Μάνου Ελευθερίου;
Α. Στην Ερµούπολη της Σύρου
Β. Στη Σµύρνη του 18ου αιώνα
Γ. Στη Χίο την περίοδο της Μι-
κρασιατικής καταστροφής

8 Τι είναι το MuSifanto;
Α. Επτανησιακή καντάδα
Β. Το Φεσ τιβά λ Κ λασικής 
Μουσικής Σίφνου
Γ. Είδος νότιου ανέµου που 
πιάνει στο Ιόνιο

9 Πώς διαβάζουν οι ξένοι 
τουρίστες την πινακίδα 
«Οία» στη Σαντορίνη;
Α. Όιια
Β. Όουάιέι
Γ. Οιέι

10  Τι είναι το «Νικόλαος 
Φαρδύς»;
Α. Το γήπεδο ποδοσφαίρου 
της Κεφαλονιάς
Β. Η επέκταση του αεροδια-
δρόµου στο αεροδρόµιο της 
Μυκόνου
Γ. Ιστορικό Πνευµατικό Κέ-
ντρο της Χώρας Σαµοθράκης 

11 Πού διαδραµατίζεται το 
βιβλίο του Gerald Durrell 
«Η οικογένειά µου και άλλα 
ζώα»;

Α. Στην αγγλοκρατούµενη 
Κύπρο
Β. Στην Κέρκυρα
Γ. Στα Χανιά

12 Πώς λέγεται το πλοίο που 
κάνει τη βόλτα στα νησάκια 
της Λευκάδας;
Α. Σκορπιός
Β. Οδύσσεια
Γ. Ποτέµκιν

13 Πώς ονοµάζεται το σπή-
λαιο της Αµφιτρίτης στα 
ανοιχτά της Πάρου;
Α. Νεραϊδοσπηλιά
Β. Χιονισµένο
Γ. Ποσειδώνιο

14 Τι µπορεί να βρει κανείς 
στις παραλίες της Κιµώλου;
Α. Αντικαπνιστικές πινακίδες
Β. Ξαπλωτές βάρκες που έ-
χουν γίνει ξαπλώστρες
Γ. Όρθιες βάρκες που έχουν 
γίνει βιβλιοθήκες

15 Τι είναι τα Μαγεροτσικα-
λιάσµατα;
Α. Οι νησιώτικες γιορτές µε 
το πήδηµα πάνω από τις 
φωτιές, τον Μάιο
Β. Πανηγύρι µε πολύ φα-
γητό στα χωριά του Λασι-
θίου

Γ. Αποκριάτικη γιορτή µε µου-
τζούρωµα στο πρόσωπο, στη 
Σκιάθο

16 Πώς ονοµάστηκε φέτος 
η ∆ονούσα;
Α. Το πρώτο νησί χωρίς πλα-
στικά µίας χρήσης
Β. Το πρώτο νησί χωρίς γου-
ρούνες
Γ. Το πρώτο νησί χωρίς ξα-
πλώστρες

17 Τι είναι ο Μηχανικός;
Α. Το παλιό λιµάνι της Τήνου 
που έδεναν τα πλοία
Β. Συλλογή ποιηµάτων του Νί-
κου Καββαδία
Γ. Ο χορός των σφουγγαρά-
δων στην Κάλυµνο

18 Γιατί ήθελαν οι Beatles 
να αγοράσουν το νησάκι 
Αγία Τριάδα κοντά στην 
Ερέτρια;
Α. Γιατί έχει σχή-
µα κιθάρας
Β. Γιατί 

έχει σχήµα σκαθαριού
Γ. Γιατί έχει σχήµα νεφρού, 
σαν πισίνα

19 Τι ζητούν από τους Έλλη-
νες να στείλουν στο νησί οι 
κάτοικοι της ∆ονούσας;
Α. Σελέµπριτιζ
Β. Πολεµοφόδια
Γ. Τζιτζίκια για να αναπτυχθεί 
ο πληθυσµός των εντόµων 
στο νησί τους

20 Τι έχει οπωσδήποτε 
κάθε νησί της Ελλάδας;
Α. Μια παραλία που τη λένε 
Χρυσή Άµµος
Β. Ένα µπαρ που το λένε Τρε-
λή Γαρίδα
Γ. Έναν φούρνο «µε καταπλη-
κτική τυρόπιττα»

15-20 σωστές 
απαντήσεις
Γνωρίζετε πολλά. 
Ύποπτο. Ή έχετε 
πάει σε όλα τα νη-
σιά, ή γυρίζετε ντο-
κιµαντέρ, ή είστε 
συνέχεια µέσα στη 
Βικιπέδια. Αφήστε 
τα όλα, διαλέξτε το 
νησί που αγαπάτε 
και αφεθείτε.

8-14 σωστές 
απαντήσεις
Ενηµερωµένοι, τό-
σο όσο χρειάζεται. 
Γνωρίζετε το νησί 
που πάτε, µαζεύετε 
πληροφορίες και 
γνώσεις και µε την 
πρώτη ευκαιρία τις 
χρησιµοποιείτε. 
Προσοχή: πολύ εύ-
κολο να παρασυρ-
θείτε στον ρόλο του 
ξερόλα.

Από 0-7 σωστές 
απαντήσεις
Είστε οι νικητές 
του κουίζ. Και είστε 
πολύ φίλοι µας. 
Κάνετε info-diet. 
∆εν πατικώνετε 
πληροφορίες στο 
κεφάλι σας, απλώς 
απολαµβάνετε το 
νησί. Μερικές φο-
ρές ξεχνάτε ακόµα 
και πού βρίσκεστε. 
Συνεχίστε έτσι.

Σωστές 
απαντήσεις

1Β - 2Α - 3Α - 4Γ - 5Γ 
- 6Γ - 7Α - 8Β - 9Α - 

10Γ - 11Β - 12Β - 13Β 
- 14Γ - 15 - 16Α - 17Γ  

- 18Α - 19Γ - 20
 και οι τρεις απα-
ντήσεις  σωστές

Πόσο καλά γνωρίζεις τα νησιά;
Επιµέλεια: Athens Voice Team - Εικονογράφηση: Απόστολος Χατζάρας

Q U I Z
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Η φωνή της αθηνας

Το soundrack
της πόλης
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