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Αξιολόγηση έργων

Για την αξιολόγηση των έργων και 
την ανάδειξη των νικητών, η κριτι-
κή επιτροπή θα βαθµολογήσει µε 
βάση εικαστικά κριτήρια, ως εξής:
· ∆ηµιουργικότητα: 25%
· Πρωτοτυπία: 25% 
· Έκφραση των αξιών της ∆ΕΗ: 50%

Η κριτική επιτροπή

Μπορείτε να δείτε τη σύσταση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των προτάσεων στο art.dei.gr

Νικητές και Βραβεία

Με το τέλος του διαγω-
νισµού θα επιλεγούν 
έργα από την κριτική 
επιτροπή τα οποία θα 
εκτεθούν σε έκθεση που 
θα πραγµατοποιηθεί το 
χειµώνα του 2021-22. 
Από το σύνολο των 
έργων που θα κατατε-
θούν θα αναδειχθούν 
πέντε νικητές οι οποίοι 
θα κερδίσουν συνολικά 
το ποσό των € 20.000.

Η διαδικασία

Κάθε καλλιτέχνης έχει 
δικαίωµα να υποβάλει 
ένα µόνο έργο. 

Αντλήστε έμπνευση 

Αρχειακό υλικό, προς 
έµπνευση θα βρείτε 
στο art.dei.gr

∆ιάρκεια 
διαγωνισµού

Από 22 Ιουνίου έως 
10 Σεπτεµβρίου 2021

Ανοιχτή πρόσκληση σε διαγωνισμό
Η ∆ΕΗ προσκαλεί καλλιτέχνες από κάθε µορφή τέχνης σε έναν ανοιχτό διαγωνισµό πειραµατισµού και δηµιουργικότητας 
αντλώντας έµπνευση από το σήµα, τα στοιχεία εταιρικής ταυτότητας της ∆ΕΗ αλλά και όσα συµβολίζει για τους Έλληνες: 

την ενέργεια, το φως και, έµµεσα, τον εκσυγχρονισµό, την ανάπτυξη και τη βιώσιµη πρόοδο. 

Σκανάρετε εδώ 
για περισσότερες 

πληροφορίες
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06. Περιπέτειες στα 
ελληνικά νησιά
Της Μανίνας Ζουµπουλάκη

08. Χωρίς ξαπλώστρς
Του Γιάννη Νένε

12. Γαστρονοµική 
απόβαση στα νησιά
Της Κατερίνας Καµπόσου

14. Μη µου µιλάς 
για καλοκαίρια
Του Θάνου Αλεξανδρή

16. Βρείτε τις διαφορές
Της Τάνιας ∆ελή

18. Τέχνη για να 
σαλπάρεις
Της Ιωάννας Γκοµούζα

133. 20 οργανωµένα 
κάµπινγκ
Του Τάκη Σκριβάνου

136. Βιβλία εν πλω
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

158. Νησιώτικο σταυρόλεξο
Του Μιχάλη Στούκα

Προορισµοί
28. Αγκίστρι
Του Πάνου Μεταξόπουλου

24. Αίγινα
Των Martyn Jacques, 
Γιώργου Νανούρη

115. Αµοργός
Της Ξένιας Ντάνια

107. Ανάφη
Του Παύλου Χάππιλου

98. Άνδρος
Της Μαρίας Κουτσοµάλλη

105. Αντίπαρος
Της Denise Gough

120. Αστυπάλαια
Των Άννας Πρέλεβιτς, 
Πέτρου Πιτσιλίδη

68. Γαύδος
Του Μάνου Βυνιχάκη

118. ∆ονούσα
Των Γιώργου Ελευθεριάδη, 
Τζεφ Μοντάνα

40. Ελαφόνησος
Του Γιώργου Τσούλη

134. Εύβοια
Της Αλεξάνδρας Αϊδίνη

44. Ζάκυνθος
Του Αλέξη Γεωργούλη

73. Ηράκλειο
Της Εύας Μαθιουδάκη

60. Θάσος
Της Ευγενίας Μαντά

42. Ιθάκη
Της Αγγελικής Τσιώνου

62. Ικαρία
Της Ηλιάνας Καρίµαλη

106. Ίος
Της Ξένιας Γκάλη

130. Κάλυµνος
Της Αρτέµιδος Σκουµπουρδή

128. Καστελόριζο
Του Φώτη 
Σεργουλόπουλου

124. Κάσος
Του Βαρδή Μαρινάκη

123. Κάρπαθος
του ∆ηµήτρη Καρβέλη

88. Τζια
Των Λεωνίδα 
Αντωνόπουλου, 
Γρηγόρη ∆ηµητριάδη 

48. Κέρκυρα
Του Έκτορα Μποτρίνι

45. Κεφαλονιά
Της Αλεξάνδρας Κλάδη

114. Κίµωλος
Του Γιάννη Στάνκογλου

76. Κουφονήσια
Της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

38. Κύθηρα
Του Γκίκα Μαγιορκίνη

86. Κύθνος
Των Σάκη Τόλη, 
Χρήστου Κάτσιου

127. Κως
Της Μαρίας Συρεγγέλα

75. Λασίθι
Της Στεφανίας Λυµπερακάκη 

64. Λέσβος
Της Μαργαρίτας Νικολαΐδη

50. Λευκάδα
Tων Αλκιβιάδη Σιαράβα, 
Φίλιππου Τσιάρα

63. Λήµνος
Του Χρήστου Λούλη

112. Μήλος
Των Αθηνάς Κοΐνη, 
Εµµανουήλ Καραλή (Manolo) 

78. Μύκονος
Των Παύλου Γαλακτερού, 
Αρίωνα & Προµηθέα Σπυρίδη

53. Ναύπακτος
Της Ζέφης ∆ηµαδάµα 

99. Νάξος
Των Ρος Γεωργίου, 
Μαριαλένας 
Σπυροπούλου

131. Νίσυρος
Της Μαρίας Κοκκίνου

46. Παξοί
Των Κατερίνας Κοσκινά, 
Γιάννη Ράπτη (MΙ-RΟ) 

102. Πάρος
Των Alexander Zinell, 
Μιµής Φιλιππίδη, Doxi

132. Πάτµος
Του Βασίλη Κικίλια

135. Πήλιο
Της Βίκυς Βολιώτη

34. Πόρος
Της Εύας Φούσκα

74. Ρέθυµνο
Του Κωνσταντίνου 
Χατζηδάκη

126. Ρόδος
Του ∆ηµήτρη Τηλιακού

65. Σάµος
Του Λάµπρου Βακιάρου

61. Σαµοθράκη
Της Κικής 
Τσιλιγγερίδου

108. Σαντορίνη
Των Λάουρας Νάργες, 
Ελισάβετ Μουτάφη

90. Σέριφος
Του Πραξιτέλη Κονδύλη

97. Σίκινος
Του Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου

91. Σίφνος
Των Κώστα Σουλιώτη, 
Ρένας Μόρφη

54. Σκιάθος
Της Μαρίνας Ασλάνογλου

57. Σκόπελος
Του Κώστα Ακρίβου

56. Σκύρος
Του ∆ηµήτρη Μαστρόκαλου 
(MΙ-RΟ)

36. Σπέτσες
Της Αλεξάνδρας Χαριτάτου

125. Σύµη
Της Ελένης Ψυχούλη

94. Σύρος
Των Geoffrey Pyatt, 
Charlotte Sammelin

84. Τήνος
Του Κωνσταντίνου 
Θωµόπουλου

30. Ύδρα
Των Μάγιας Τσόκλη, 
Ευτυχίας Γιαννάκη 

116. Φολέγανδρος
Των Phelekgundari 

70. Χανιά
Των Άννας Ντουντουνάκη, 
Ζέτας ∆ούκα

58. Χαλκιδική
Του Στέφανου Παραστατίδη

66. Χίος
Της Κέλλυς Λουφάκη
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Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Σύµβουλος ∆ιοίκησης 
Νικόλας Γαλανόπουλος

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια  Ύλης ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιεύθυνση Web ∆ηµήτρης Αθανασιάδης
Αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

Συντακτική οµάδα: Ν. Αµανίτης, Μ. Βελέντζας, 
Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου, 

Ρ. Γεροδήµος, N. Γεωργελέ, Ι.  Γκοµούζα, 

N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, 
Β. Γραµµατικογιάννη,  B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυµίου,

Τ. Ζαραβέλα, Μ. Ζουµπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, 
K. Καµπόσου, ∆. Καραθάνος, A. Kεντριώτη, 

Β. Κορωναίος, Τζ. Μελιτά, ∆. Μαστρογιαννίτης, 
Β. Ματζάρογλου, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες, 

∆. Παπαδόπουλος,  Π. Παναγιωτόπουλος, 
Κ. Παναγοπούλου, Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός, 

Μ. Προβατάς, Τζ. Ρουσάκη, Α. Σκαράκη, 
Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, Zarastro, 

Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης, 
Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, 
Γιώργος Ζαρζώνης, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας ∆. Βούτσας, Κώστας Αµοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος Κισατζεκιάν, 
∆ηµήτρης Κλεάνθης, Πέτρος Νικόλτσος

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

Direct Market Advertising Managers
Μιχάλης ∆ρακάκης, Εύα Βαλαµβάνου

Υποδοχή ∆ιαφήµισης Νίκη Σκαµάγκα
 marketing@athensvoice.gr

Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος, 

Μαίρη Λυκούση

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

∆ιαφηµιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369  
Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σηµεία διανοµής, 

µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδοµαδιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή µερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχοµένου της έκδοσης 
µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύµβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρµπίλη
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ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª
Το εξώφυλλο του φετινού Summer 
Guide 21 σχεδιάζει  ο Άκης Τσέβης. 
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώ-
τατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών 
µε καθηγητή τον ∆ηµήτρη Μυταρά. 
∆ιδάσκει στο Πανεπιστήµιο Αιγαί-
ου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος. ∆ιδακτορική έρευνα 
στην «εικαστική έκφραση και  επι-
κοινωνία στις ζωγραφιές των παι-
διών της προσχολικής και πρωτο-
σχολικής  εκπαίδευσης». Έχει στο 
ενεργητικό του πολλές ατοµικές 
και οµαδικές εκθέσεις. Έργα του 
βρίσκονται σε ιδιωτικές και δηµό-
σιες συλλογές σε όλο τον κόσµο 
∆είτε περισσότερα στο instagram 
του @akistsevis

Περιεχόµενα



ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821.

Και μετά;

ΒΡΑΒΕΙΑ
● Τα 3 καλύτερα, σύµφωνα µε την Κριτική Επιτροπή, έργα 
θα βραβευτούν µε το χρηµατικό ποσό των  €10.000
που θα καλύψει η εταιρεία Groupama.

● Τα πρώτα 200 έργα που θα σταλούν ψηφιακά στην 
Athens Voice θα τυπωθούν παρουσία του καλλιτέχνη 
σε 4 αντίτυπα µε ψηφιακή  µεταξοτυπία 35Χ50 από την 
Technoprana και θα χαριστούν στους καλλιτέχνες.
Με την υποστήριξη της εταιρείας Παλίρροια. 

● On line γκαλερί Όλα τα έργα θα αναρτώνται
 στον ιστότοπο  της Athens Voice.

● Έκθεση: Τα έργα θα εκτεθούν, εφόσον το επιτρέψουν
 οι συνθήκες, το φθινόπωρο σε µια µεγάλη έκθεση σε χώρο 
Τέχνης του ∆ήµου Αθηναίων.

● ∆ιάρκεια: Οι καλλιτέχνες µπορούν να στείλουν 
ψηφιακά το έργο τους µέχρι τις 31/8/2021 στο mail 
art1821@athensvoice.gr

● Τεύχος-Αφιέρωµα: Όλα τα έργα θα δηµοσιευτούν 
σε ειδικό Τεύχος-Αφιέρωµα µε εξώφυλλο το έργο
 που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο.

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D i g i t a l  p r i n t i n g

H ATHENS VOICE και
 ο ∆ήµος Αθηναίων συνδιοργανώνουν 

µεγάλη εικαστική δράση υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», µε την 

ευκαιρία της συµπλήρωσης των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης, µε τίτλο «200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821. Και µετά;». 

Καλλιτέχνες καλούνται να 
φιλοτεχνήσουν ένα έργο που θα αφορά 

το πώς βλέπουν την Ελλάδα σήµερα.
Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τα 21 

επικρατέστερα έργα που θα πληρούν 
αισθητικά και εννοιολογικά την 

ιδέα της ∆ράσης.

Μάθε
 περισσότερα: 

athensvoice.gr
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 ε λίγα από τα 6.000 
ελληνικά νησιά έχω 
κα τα φ έρ ει  να πά ω 
μέ χρι σ τιγμής. Δεν 

θα απαριθμήσω ξερά 
ονόματα νησιών – άλ-

λωστε όλα είναι ΥΠΕΡΟΧΑ, 
οπότε ας θεωρήσουμε ότι αυ-

τό το επίθετο τα καλύπτει, συνολικά. 
Ξεκίνησα με τη Θάσο, μια και είναι απέναντι από 
την Καβάλα, νοικιάζαμε κι έπειτα είχαμε κι έπειτα 
πάψαμε να έχουμε σπίτι στο νησί, οπότε τα κα-
λοκαίρια παιδικής ηλικίας και εφηβείας τα περ-
νούσα εκεί. Στα τελειώματα της εφηβείας, όταν η 
Θάσος άρχισε να μου φαίνεται έτσι-κι-έτσι, πήγα 
εκδρομή με γκόμενο στη Σαμοθράκη: μα είναι 
σαν τη Θάσο, πράσινη, άγρια σε διάφορα ανεξε-
ρεύνητα σημεία, με ωραίες παραλίες… ίσως λίγο 
πιο άγρια, και με χειρότερο περιφερειακό δρό-
μο, αλλά στρόγγυλο νησί με ψυχρά καλοκαιρινά 
βράδια, υγρασία και μυρωδιά ρίγανης. Μια χαρά. 
Ακολούθησαν νησιά το ένα μετά το άλλο καθώς 
τρέχαμε σαν τρελές στα νησιά στα 80s: Σίφνος, 
Κύθνος, Σκόπελος, Αλόννησος, εκδρομές με 
φίλες και χαβαλέ, με σλίπινγκ-μπαγκ σε άδειες 
παραλίες, αρουραίους να περνάνε δίπλα από τα 
κεφάλια μας στη Σκιάθο (νομίζω), ντους σε πο-
τιστικά λάστιχα, πολλές τυρόπιτες από νησιώ-
τικους φούρνους, γκομενικά που δεν έβγαζαν 
πουθενά, μια και δεν τσιμπάς γκόμενο σε νησί ό-
ταν είσαι 18-19, απλώς τον επεξεργάζεσαι, άσχε-
τα που ο ίδιος νομίζει ότι σκοράρει, τρομάρα του. 
Θυμάμαι τη γιαγιά μου να ρωτάει, σε επιστροφή 
από τη Σίφνο, «έπλυνες το σλιπινγκ-μπαγκ;» και 
να μαθαίνω πολύ ξαφνιασμένη ότι αυτά τα πράγ-
ματα δεν αυτo-καθαρίζονται παρά πλένονται, 
άκου τώρα. 
Με καυτό γκόμενο πήγα στην Κύθνο, πάλι με 
(πλυμένο) σλίπινγκ-μπαγκ. Στα 80s, τα νησιά ήτα-
νε μισο-άδεια, ζεστά, ασπρισμένα, αθώα ακόμα 
και πρωτόγονα. Οι νησιώτες, που ζούσανε απο-
κλεισμένοι όλο το χρόνο, κοίταζαν με καχυποψία 
δύο πιτσιρικάδες με λίγα λεφτά και πολύ τουπέ 
(σίγουρα είχαμε, ήμασταν καψούρηδες, εκτός 
που τα ξέραμε όλα). 
Στο τσακ-μπαμ, με άλλον έρωτα, πήγα στην Ύδρα 
πρώτη φορά λίγο πριν κλείσω τα 30, κι έπειτα 
στη Σαντορίνη, με κόσμο πια, καθώς μπαίναμε 
στα 90s, δούλευα ασταμάτητα, χρειαζόμουν δι-
ακοπές και είχα πετάξει το σύσχριστο σλίπινγκ-
μπαγκ στα σκουπίδια. Η Σαντορίνη ήτανε και 
είναι καταπληκτικό μέρος… δεν ξέρω ποιο νησί 
είναι αντικειμενικά πιο πανέμορφο, ίσως να μην 
υπάρχει αντικειμενικότητα ως προς τα νησιά, 
πάντως η Σαντορίνη είναι μαγική. Καλά, το ίδιο 
είπα αργότερα για τη Νίσυρο, οπότε ας μη το δέ-
νουμε κόμπο. Βρέθηκα με άλλον έρωτα στη Σάμο 
(ναι, υπήρχε κινητικότητα…), μα τι όμορφα, ήρθε 
κι ο Τάσος Θεοδωρόπουλος και μου έλεγε τους 
πόνους του στη σεζ-λογκ στην πλατιά παραλία 

που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αν και θυμάμαι 
τους πόνους του Τάσου. Ο καθένας με τις προτε-
ραιότητές του. 
Ξαναπήγα στη Σίφνο, με τον έρωτα με τον οποί-
ον είχα πάει στη Σάμο – μου φάνηκε διαφορε-
τική, κοσμοπολίτικη, πιο μικρή και ταυτόχρονα 
πιο μεγάλη. Θυμάμαι τον Χρήστο Χωμενίδη να 
αγορεύει στον Δρόμο με Τα Μπαρ, με μέτωπο 
αρπαγμένο από τον ήλιο. Στο Βαθύ ο πρώτος γιος 
μου έκανε έναν φίλο, τον Κωστάκη τον γιο του 
Παρδάλη, με τον οποίον πέρναγε καταπληκτικά 
δυο χρόνια αλλά μετά χαθήκανε. Στην κορυφή 
του νησιού ήτανε το ωραίο σπίτι του Θόδωρου 
Καρατζά, με ζεστές πέτρες στο ηλιοβασίλεμα και 
θέα το Αιγαίο. 
Πήγα λίγο στη Μύκονο, πρώτα στον γάμο του 
Πέτρου Κωστόπουλου με την Τζένη Μπαλατσι-
νού (χαμός στο ίσιωμα!), έπειτα με τη φίλη μου 
Κατερίνα Ρίζου, η οποία εγκαταστάθηκε τελικά 
στο νησί, και μπράβο της. Στην Τήνο έστελνα το 
γιο μου στην κολλητή του Μαρία Κλάρα, μια δυο 
φορές πήγα κι εγώ, η μαμά της η Ελένη είναι φίλη 
μου αγαπημένη και σκέφτομαι συχνά τα Κιόνια 
με ψιλή νοσταλγία – όχι τόσο για το μέρος, που 
είναι, σωστά μαντέψατε, υπέροχο, όσο για εμάς 
τις ίδιες και τους ανθρώπους που αγαπούσαμε. Η 
νοσταλγία δεν είναι ποτέ για το μέρος, είναι για 
τους ανθρώπους, και για τα αισθήματα. 
Ενδιάμεσα, πεταγόμουν τριήμερα στην Ερέτρια, 
όπου είχε σπίτι η γιαγιά μας: ένα ήσυχο, φλατ 
μέρος με κόκκινες παραλίες, το σεμνό ξενοδο-
χείο «Εβιάνα» πάνω στη θάλασσα, το Νησί των 
Ονείρων, που μας πήγαινε βόλτες ο παππούς ό-
ταν ήμασταν μικρά. Το Νησί είναι έρημο πολλά 
χρόνια, λεηλατημένο, όπως πολλά ξενοδοχεία 
στα νησιά. Η Ερέτρια «έπαιξε» στο μυθιστόρημα 
«Ευτυχία» (εκδόσεις Παπαδόπουλος), στο οποίο 
ο ένας ήρωας έχει μεγαλώσει εκεί. Όχι ότι περί-
μενα να σκίσει σε πωλήσεις στην Ερέτρια, απλώς 
με είχαν απασχολήσει τα έρημα ξενοδοχεία και 
η αργή γλίστρα της Ερέτριας, από θέρετρο της 
αθηναϊκής μεγαλο-αστικής τάξης σε απλό χωριό 
της Εύβοιας.  
Ακόμα πιο ενδιάμεσα, πήγαινα στη Θάσο για 15ή-
μερα – ως το ’97, που υπήρχε οικογενειακό σπίτι, 
και από το ΄97 και μετά, σε «κατασκήνωση» με 

Τι έκανα (και τι δεν έκανα;) 
τα καλοκαίρια 

Tης ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Εικονογράφηση: BENOIT PARE
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τον μπαμπά μας και τον γιο μου. Η «κατασκήνω-
ση» ήτανε δύο στρατιωτικά αντίσκηνα με ένα 
τραπέζι στη μέση, με μπαλαντέζα και ρεύμα από 
γειτονικό σπίτι. Το νερό ερχότανε κατευθείαν 
από την πηγή του βουνού και ήτανε μπούζι, αλλά 
τέλειο, ακόμα θυμάμαι τη γεύση του. Για έξι-εφτά 
χρόνια περνούσαμε στάνταρ τις διακοπές μας 
στα αντίσκηνα, κι ας είχα χτυπήσει τα 40, ήδη 
μεγάλη για τέτοιες τολμηρότητες…
Με τελευταίο έρωτα πήγα στη Λευκάδα, στην 
Κέρκυρα (που μοιάζει με τη Θάσο), σε Σάμο, 
Σίφνο, Κρήτη, Ρόδο, Λήμνο και Μυτιλήνη. Κα-
ταπληκτικά νησιά, τόσο διαφορετικά και τόσο 
γεμάτα εκπλήξεις. Το να αποκαλείς την Κρήτη 
«νησί» είναι υποτιμητικό, είναι ολόκληρη χώρα, 
με διαφορετικές ζώνες, μέχρι και άλλο κλίμα, 
ανά διακόσια χιλιόμετρα. Κάπως καταλήξαμε 
δύο φορές, Οκτώβρη μήνα, στον Άγιο Νικόλαο 
τη μία, στην Ιεράπετρα την άλλη – και κάναμε 
μπάνια, χλιαρή ηλιοθεραπεία πάνω σε βότσαλα, 
με ένα παιδί την πρώτη φορά και με δύο παιδιά 
τη δεύτερη. Τα παιδιά σε κάνουν να περνάς καλά 
ακόμα κι όταν έχεις πένθος. Είναι αντίδοτο στην 
κατάθλιψη – ειδικά αν πάτε σε ωραίο νησί. Που, 
όπως είπαμε, όλα τα νησιά μας είναι ωραία. 
Τη Νίσυρο την ανακάλυψα με το MFI (Mediterranean 
Film Institute, Script2 Film Workshops) χάρη στην 
Όλγα Μαλέα και το σενάριο που γράψαμε πριν 3 
χρόνια. Είναι μαγικό νησί, δίκιο έχει 
ο Γιώργος Καραμίχος που πηγαίνει 
συνέχεια, ανασαίνεις κοντά στα η-
φαίστεια και στην Ιστορία σαν να μη 
μεσολαβεί χρόνος από την τελευ-
ταία Μεγάλη Ηφαιστειακή Έκρηξη 
μέχρι σήμερα. Η Σαντορίνη έχει 
την ίδια αύρα, απλώς τη Νίσυρο τη 
συνδύασα με αρχές καλοκαιριού 
και τρελούς κινηματογραφιστές 
από όλο τον κόσμο… Με ταινίες 
μικρού-μεγάλου μήκους, με σκη-
νοθέτες/τριες, σεναριογράφους/
ες και «γιατρούς σεναρίων» σε μια 
ατμόσφαιρα – μαγική θα ξαναπώ, 
σόρι, αλλά έτσι είναι, κι όσοι έχουνε 
βρεθεί στις εβδομάδες του Μεσο-
γειακού Ινστιτούτου Κινηματογρά-
φου, ξέρουν πόσο μαγικό είναι το 

νησί, η περίεργα ζεστή θάλασσα με τις ηφαιστει-
ακές φλέβες στον πυθμένα και ο θειαφισμένος 
αέρας του.  
Η Θάσος παραμένει το δικό μου Νησί των Ο-
νείρων, πηγαίνω κάθε χρόνο με τα μικρότερα 
παιδιά… έχω γράψει κι ένα μυθιστόρημα που 
εκτυλίσσεται κυρίως στη Θάσο, σιγά που θα 
μου ξέφευγε («Το μεγάλο καλοκαίρι», εκδόσεις 
εξαντλημένο), επίσης όχι με τρελές πωλήσεις 
στη Θάσο, που ακολούθησε το παράδειγμα της 
Ερέτριας όσον αφορά την αγορά του βιβλίου. 
Το τωρινό μου βιβλίο («Αέρας στο πρόσωπό της», 
εκδόσεις Παπαδόπουλος) εκτυλίσσεται σε ένα 
φανταστικό «Νησί του Θησαυρού», ανάμεσα στη 
Θάσο, τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο. Η ηρωίδα δι-
ευθύνει ένα μικρό ξενοδοχείο στο Νησί, πάνω 
που έρχεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τον 
οποίο έχει ιστορία (και όχι μόνο με αυτόν) να συ-
ναντήσει τον αντίστοιχο υπουργό της Τουρκίας. 
Το Νησί είναι πρόσωπο του βιβλίου, έβαλα κάτι 
από όλα τα νησιά της Ελλάδας μέσα… και δεν το 
λέω μπας και πουλήσει στα νησιά, δεν σε νοιά-
ζουν αυτά, μόνον οι ιστορίες, όταν τις ζεις. Ήθελα 
να πω, όταν τις γράφεις. 
Υπάρχουν νησιά που άφησα απέξω, αν και σε όλα 
πέρασα υπέροχα, και είναι υπέροχα. Υποθέτω θα 
την κόψω τη Θάσο όσο μεγαλώνω, είναι μακριά 
από την Αθήνα, κοστίζει το πήγαινε-έλα. Ίσως ε-

πιστρέψω στην Ερέτρια, σε σπίτια 
που δεν υπάρχουν πια. Εννοείται 
ότι τα σπίτια δεν έχουν σημασία, 
μόνο οι άνθρωποι που τα στοι-
χειώνουν, ισχύει το ίδιο για τα νη-
σιά, τις διακοπές και τις περασμέ-
νες δεκαετίες – παραπέμπουν στη 
νοσταλγία των ανθρώπων που 
μας λείπουν. Έχω την εικόνα του 
μπαμπά μας, 80άρη τότε, να πα-
λεύει με αντίσκηνο που το ξήλωνε 
ο αέρας σε ξαφνική νησιώτικη κα-
ταιγίδα, μέσα στα μαύρα χαράμα-
τα. Η εικόνα είναι πιο ζωηρή όταν 
βρίσκομαι στη Θάσο. Αλλά την 
κουβαλάω έτσι κι αλλιώς, όπου κι 
αν είμαι, επειδή έτσι είναι αυτά τα 
πράγματα, ό,τι αγαπάς δεν σου 
φεύγει ποτέ. A
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To τελευταίο βιβλίο  
της Μανίνας Ζουμπουλάκη 

«Αέρας στο πρόσωπό της» 
κυκλοφορεί από τις 
εκδ. Παπαδόπουλος
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γιανό παστέλι –που ξεχωρίζει από των άλλων νησιών 
των Κυκλάδων, καθώς το φτιάχνουν πιο µαλακό µε µία 
µικρή δόση κύµινο– και η ψηµένη ρακή είναι µερικά χα-
ρακτηριστικά δείγµατα της γαστρονοµίας του νησιού, 
ενώ τριάντα τρεχαντηράκια ψαρεύουν τριγύρω να εξα-
σφαλίζουν ψάρια και θαλασσινά.
(aπό το βιβλίο του Γιώργου Πίττα, «Αλφαβητάρι της Ελ-
ληνικής Γαστρονοµίας», εκδ. Γαστρονοµικές Κοινότητες 
Ελλάδος ΑΜΚΕ)

Το πιο συγκινητικό κτίσμα
 των νησιών του Αιγαίου

Οι κάτοικοι της Φολεγάνδρου, όσοι έχουν σπίτια πά-
νω στο φρύδι του γκρεµού, υποφέρουν πολύ από τους 
ανέµους. Το ίδιο και τα µποστάνια τους. Για να τα προ-
στατέψουν, κτίζουν χαµηλές µάντρες µε ξερολιθιά. Η πιο 
ενδιαφέρουσα όµως κατασκευή είναι το οχυρό της πο-
λύτιµης λεµονιάς τους: µια ξερολιθιά ύψους δύο µέτρων, 
σε σχήµα κύκλου, για να περιβάλλει το δέντρο µε τους 
πολύτιµους καρπούς. Πολλές φορές, συνηθίζουν πλάι 
της να φτιάχνουν µια δεξαµενή για να µαζεύει τα όµβρια 
ύδατα από τα γύρω πρανή, ώστε να την ποτίζουν τις επο-
χές της ανοµβρίας. Τα λεµονόσπιτα της Φολεγάνδρου, ο-
χυροί µικροπύργοι, φτιάχτηκαν όχι για να προστατεύουν 
τους ανθρώπους από τους κουρσάρους, αλλά για να εξα-
σφαλίζουν την προστασία των οπωροφόρων από τους 
δυνατούς βοριάδες του Αιγαίου. Πόσος κόπος και πόση 
φροντίδα για µια στάλα ξινού και µια τζούρα λεµονοδρο-
σιάς! Το πιο συγκινητικό κτίσµα των νησιών του Αιγαίου 
το ξανασυνάντησα στα βορεινά της Αµοργού, στη Σύρο 
και στη Σίκινο, εκεί όπου το ονοµάζουν δεντρόσπιτο.
(aπό το βιβλίο του Γιώργου Πίττα, «Αλφαβητάρι της Ελληνι-
κής Γαστρονοµίας», εκδ. Γαστρονοµικές Κοινότητες Ελλάδος 
ΑΜΚΕ)

Αν έχεις γύρισμα
 στην Κέρκυρα… 

...Τότε πιθανότατα θα είσαι στα ∆ανίλια, ένα χωριό χω-
ρίς κατοίκους, κανονικό σκηνικό ταινίας βγαλµένο από 
άλλη εποχή, σαν ξεχασµένο από τη δεκαετία του ’30, µε 
ένα εντυπωσιακό µιξ αρχιτεκτονικών στοιχείων και ιστο-
ρίας της Κέρκυρας. Το χωριό, από τη δεκαετία του ’80 
που άνοιξε, ήταν γνωστό σαν Χωριό του Μπούα µια και 
εµπνευστές της ιδέας να δηµιουργήσουν έναν τέτοιο 
χώρο στα κτήµατά τους, λίγο πιο έξω από την πόλη της 
Κέρκυρας, ήταν οι αδελφοί Μπούα. Ήταν πάντα ένα ό-
µορφο «θεµατικό πάρκο» για επισκέπτες, µε εστιατόρια, 
µικρά µαγαζιά, µπαρ, ακόµα και το δικο του µουσείο στα 
κτίσµατα µε Ενετικές επιρροές. Ακόµα και «πρακτική» σε 
διάφορα παραδοσιακά επαγγέλµατα µπορούσε να κάνει 
ο επισκέπτης. Εκεί έχουν κάνει γυρίσµατα για διάφορες 
ταινίες όπως «For your eyes only» (όταν James Bond ήταν ο 
Roger Moore, τo 1981), η «Χορωδία του Χαρίτωνα» µε τη Μα-
ρία Ναυπλιώτου και τον Γιώργο Χωραφά, και για πολλές 
σηµαντικές σκηνές της σειράς «The Durrels» του BBC, ενώ 
έχει γυρίσει εκεί µέχρι και βίντεο κλιπ η ∆έσποινα Βανδη 
µε τον γκουρού των κλιπάδων σκηνοθετών, τον Κώστα 
Καπετανίδη, για το τραγούδι µε τον εντελώς λάθος τίτλο 
«Για κακή µου τύχη». Το Χωριό του Μπούα έκλεισε τις πόρ-
τες του για τους τουρίστες στα 90s και τώρα ανήκει στον 
όµιλο της Grecotel και ανοίγει µόνο για δεξιώσεις γάµων 
και βαπτίσεων. 

ΤΗΛΟΣ
 Just sayin’

Tο νησί της Τήλου απέσπα-
σε πρόσφατα το βραβείο 
Υπεύθυνου Νησιού 2020 
–RESPonsible Island– της 

ΕΕ, κατακτώντας την 
τρίτη θέση στο πλαίσιο 
των European Research 

Innovation Days.

Στη 
Βουρκωτή 
της Άνδρου 

ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΙΟ

Ο @sarcastic_cretin έκανε ένα επιτόπιο γκάλοπ στο 
Instagram ρωτώντας ποιες είναι οι καλές παραλίες 
για γυµνισµό στα νησιά και όχι µόνο. Προέκυψαν 
πολλές οι προτάσεις:

Στη Γαύδο παντού
Στο Βύθισµα, στην Αλόννησο
Στο Βροντόνερο, στη Ζάκυνθο
Στην Παχιά Άµµο, στην Τήνο
Στην Παραλία Ελευθερών, λίγο πριν την Καβάλα
Στη Χαλικιάδα, στο Αγκίστρι
Στην Αγία Άννα, στη Νάξο
Στο Βελανιό, στη Σκόπελο
Στα Μαντώµατα Ρόδου
Στο Νεκροταφείο στην Αµοργό (ναι, είναι παραλία)
Στο Κοµό, στα Μάταλα της Κρήτης
Στην Ορθή Άµµο, στο Φραγκοκάστελο της Κρήτης
Στη Μαχαιρίδα, στα Χανιά της Κρήτης
Στο Κεδρόδασος, στην Κρήτη
Στη Σούγια, στην Κρήτη
Στην Παραλία Κορινού, στην Πιερία
Στον Άη Γόρδη, στο Ναυάγιο της Κέρκυρας
Στα Πευκάκια, στη Λευκάδα (προσοχή, έχει µέλισσες)
Στον Ποταµό Επανωµής
Στη Χιλιαδού, στην Εύβοια
Στη Λάγγερη, στην Πάρο
Στο Paradise στην Τέλενδο, ∆ωδεκάνησα
Στη Νέα Καλλικράτεια, στη Χαλκιδική
Στα Μαύρα Βόλια, στη Χίο
Σε µερικές κρυφές, υπέροχες στα Σύβοτα της Ηπείρου
Στην Καλόγρια, στην Αχαΐα 
Στη Γλώσσα, στην Καλαµάτα
Ο Καϊάφας, στη Ζαχάρω
Η Αυδήµου στο Πισσούρι της Κύπρου
Καλά, σοβαρά τώρα; Λολ

Ανακαλύπτοντας τις Στροφάδες
«...Είναι πραγµατικά ένα πολύ όµορφο µικρό νησί. ∆εν έχω 
ξαναδεί σηµείο τόσο αγαπητό στον Πάνα, στις Ναϊάδες και 
στις Νηριίδες “ποντίας ακτής έπι”. Εδώ βρίσκονται αναµε-
µειγµένα κλαδιά δέντρων και ανθισµένη χλόη σχεδόν µέχρι 
την άκρη της θάλασσας, εδώ υπάρχουν σκιές και καταφύ-
για, σπηλιές και µυρτιές, σιωπή και µυστικότητα…»
Αυτά γράφει το 1820 σε επιστολή του(…) ο Βρετανός ιε-
ρέας, ταξιδευτής και ιστορικός George Waddington από 
τις Στροφάδες νήσους µετά το τέλος ενός µαγευτικού 
πρωινού που απόλαυσε πολύ νωρίς την αυγή στην αυλή 
της Ιεράς Μονής, του καστροµονάστηρου των Στροφά-
δων, προσκεκληµένος του ηγουµένου. 
Οι Στροφάδες –τα νησιά του ανέµου και της αγιότητας– 
είναι δύο νησάκια στη µέση της Μεσογείου, 27 µίλια νο-
τίως της Ζακύνθου και 28 από τις ακτές της Πελοποννή-
σου. Το µεγαλύτερο, η Σταµφάνη, έχει µήκος περίπου 
1.500 µ. και πλάτος 850 µ. και το µικρότερο, η Άρπυια, 
850 µ. επί 350 µ. Ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος Στράβων 
υιοθετεί το όνοµα Στροφάδες, ενώ κι ο Ρωµαίος συγγρα-
φέας και φυσιοδίφης Πλίνιος αναφέρεται σ’αυτές ως 
Στροφάδες.
(…) Σήµερα, εκτός από την άγρια βλάστηση υπάρχουν 
ακόµη οπωροφόρα δέντρα. Υπάρχουν πάνω από 250 
είδη φυτών και λουλουδιών. Επίσης, υπάρχουν πηγάδια 
µε καλό νερό, που, όµως, χάνεται από τους συνεχείς σει-
σµούς στην περιοχή. Οι Στροφάδες αποτελούν Περιοχή 

Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ-
κου Ζακύνθου, καθώς σ’ αυτά τα δύο νησάκια κάνουν τη 
φωλιά τους περισσότερα από 1.200 είδη αποδηµητικών 
που λιών που φεύγουν για την Αφρική και ξεκουράζο-
νται σ’ αυτόν τον τόπο, σηµαντικό χώρο αναπαραγωγής 
θαλασσοπουλιών. Εκεί φωλιάζουν τα αρτίνια (µύχοι και 
αρτέµηδες) –υπάρχει η µεγαλύτερη ποικιλία αρτέµηδων 
(Calonectris diomedea στην Ελλάδα)–, γι’ αυτό κι ονοµά-
ζονται Αρτινονήσια.
(…) «Επιτέλους, αρχίζω να αισθάνοµαι τον εαυτό µου στην 
Ελλάδα» γράφει στις επιστολές του τον Μάιο του 1820 ο 
George Waddington, νιώθοντας από το παράθυρο του 
κελιού του τη δροσερή αύρα από το µαϊστράλι κι έχοντας 
µπροστά στα µάτια του, όπως λέει, τη Ζάκυνθο και τις 
βορειοδυτικές ακτές της Πελοποννήσου.
(από το βιβλίο των Robert A. McCabe και Κατερίνας Λυ-
µπεροπούλου, «Ο τελευταίος µοναχός των Στροφάδων 
- Αναφορά από ένα άγνωστο νησί του Ιονίου», εκδ. Πα-
τάκη, 2018) 

Αν πας στη Σίφνο
• Να ανέβεις στον Προφήτη Ηλία και να ξανα-ανέβεις, 
είναι σαν κάθαρση. 
•Να περπατήσεις το µονοπάτι του Μάινα, από Πουλάτη 
µέχρι Κάστρο.
•Να πας µε τα πόδια ή µε βάρκα στη Φυκιάδα.
• Να βουτήξεις από τα βράχια Χρυσοπηγής, Πουλάτης 
και Εφταµάρτυρος.
•Να επισκεφτείς τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής, φτιά-
χνουν υπέροχα σερβίτσια. 
•Να κάνεις τον γύρο του νησιού µε βάρκα µια µέρα µε 
λαδιά.
•Αυτά µας συµβουλεύει η Σιφνιά, Νίκη Μπουτάρη στην 
Αθηνέα.

Τα αλογάκια της Σκύρου
Μικροσκοπικά, ύψους µόλις 90-110 εκ., παρουσιάζουν 
µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον λόγω της σπανιότη-
τάς τους ενώ γίνονται µεγάλες προσπάθειες για να µην 
απειλείται υπό εξαφάνιση το είδος τους. Γνωρίστε τα, 
λατρέψτε τα και φεύγοντας από το νησί, µην ξεχάσετε να 
πάρετε µικροσκοπικά σκυριανά έπιπλα –θα νιώσετε σαν 
χόµπιτ– και οπωσδήποτε σκυριανή φέτα.

Οι γεύσεις της Αμοργού
(…) ∆εκαπέντε χιλιάδες αιγοπρόβατα ζουν στην Αµοργό 
και γύρω στα χίλια βόσκουν ελεύθερα και διασχίζουν 
τους δρόµους – θα ’λεγε κανείς και λίγο ενοχληµένα από 
την παρουσία αγνώστων και ειδικά των αυτοκινήτων! 
Απ’ αυτά θα βγουν τα κρέατα για το περίφηµο πατατάτο 
και φυσικά τα τυράκια, η µυζήθρα, το ανθοτύρι, το ξερό 
αλλά και η τοπική κοπανιστή. Τα βουνά της Αµοργού εί-
ναι γεµάτα βοτάνια, που χρησιµοποιούνται για βραστά-
ρια. Η αµοργιανή φάβα προέρχεται από το κατσούνι –µια 
ποικιλία αρακά– και φτιάχνει υπέροχους φαβοκεφτέδες. 
Το πατατάτο (κατσικάκι µε πατάτες) είναι το τυπικό έδε-
σµα της Αµοργού, ενώ το καλύτερο πατατάτο γίνεται στο 
πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Το ψητό της Λαµπρής 
(λαµπριάτης) είναι το παραδοσιακό πιάτο της Αµοργού 
που τρωγόταν την ηµέρα του Πάσχα και τα τελευταία 
χρόνια µπορεί κανείς να το απολαύσει σε ταβέρνες του 
νησιού. Ο αµοργιανός καβουρµάς, τα ταπεινά τυροπιτά-
κια, τα ξεροτήγανα (παραδοσιακά γλυκίσµατα), το αµορ-

«… Οι άνθρωποι προ-
βάλλουν µέσα από την 
οµίχλη, σαν πλάσµατα 

ενός άλλου κόσµου. 
Πρωτόγονα, αλλόκοτα 
όντα που κατεβαίνουν 
στη Χώρα µόνο για να 

αγοράσουν αυτά που δεν 
βγάζει η γη τους. Το έχουν 
πιστέψει και εκείνοι πως 
είναι διαφορετικοί από 
αυτούς που ζουν κοντά 
στη θάλασσα, στο φως, 

στον ήλιο. Τα σπίτια τους, 
δίπατα, χτισµένα από 

σχιστόλιθο, πηλό και κυ-
παρίσσια. (…) Οι γυναίκες 
των ναυτικών στηρίζουν 
το σπιτικό τους. Παιδιά, 

κτήµατα, ζωντανά. Κάθε 
µέρα αντιµάχονται τη 

φύση τους. Αµούστακα 
ακόµα τα αγόρια ονειρεύ-
ονται τη φυγή, τα ταξίδια. 
Τριγύρω η θάλασσα, τους 
καλεί σαν βιβλίο αδιάβα-

στο».

(aπό το βιβλίο της Ιουλίας 
Ζαννάκη-Λιάλιου, «Βουρ-

κωτή, το χωριό που νόµιζαν 
πως δεν υπάρχει», εκδ. 

Gurenberg, Αθήνα 2016)
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ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ
η μοναδική έρημος

 της Ευρώπης

Είσαι σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου –τράβα µαλλί– χαµένος µέσα σε 
αµµόλοφους. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις άµµο και µικρά χαριτω-
µένα κρινάκια (η µόνη βλάστηση) ενώ ο άνεµος αλλάζει τη µορφή 
των λόφων γύρω σου. Don’t panikoval. Είσαι στη βόρεια Λήµνο, κοντά 
στο χωριό Κατάλακος, σε µία κανονική έρηµο (70 στρέµµατα έκταση) 
που ονοµάζεται Αµµοθίνες ή Παχιές Αµµουδιές. Πρόκεται για 
τη µοναδική έρηµο της Ευρώπης και όντως, εκεί έγιναν τα γυρί-
σµατα της περίφηµης σκηνής στην έρηµο, για το «Μια Ελληνίδα 

στο χαρέµι». Οι Αµµοθίνες είναι προστατευόµενος οικότοπος 
σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας». Επόµενη σκηνή: είσαι στην κοντινή 

παραλία Γοµάτι και απολαµβάνει το µπά-
νιο σου σαν να ζεις παραίσθηση 

µε όαση.

για 
μιάν Ελένη…

Απέναντι από το Γύθειο υπάρχει ένα µικρό, 
ονειρικό νησάκι που ενώνεται µε τη στεριά µε 
µία γέφυρα. Εκεί, λένε ότι πέρασαν την πρώτη 
τους νύχτα όταν κλέφτηκαν κι έφυγαν από τη 

Σπάρτη, ο Πάρης και η Ωραία Ελένη. Φεύγοντας, 
ο Πάρης άφησε πίσω του το κράνος του – κι έτσι 
το νησί ονοµάστηκε Κρανάη. Εκεί τώρα υπάρχει 
ένας από τους παλαιότερους φάρους της Ελλά-

δας, ένας λευκός οκταγωνικός φάρος µε ύ-
ψος 23 µέτρα που λειτούργησε για πρώ-

τη φορά µε πετρέλαιο στέλνοντας 
τη δέσµη φωτός του στα 15 

ναυτικά µίλια.
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ΜΙΚΡΟ ΣΙΦΝΕΪΚΟ
 ΓΛΩΣΣΑΡΙ

•αντάλοα = Ο τρόπος καθίσµατος σε ένα υ-
ποζύγιο, µε τα δυο πόδια δεξιά ή αριστερά.
• γκλας (ο) = Βλάκας, ανόητος.
* δει (το) = Φυσιογνωµία, φάτσα.
• εννιάς (ο) = Όρος από το παιχνίδι τσούνια 
αλλά και για κάποιο καλό αποτέλεσµα ή για 
κάποιον που ξεχωρίζει στο πλήθος.
• ίχιτα= Επιφώνηµα ευχαρίστησης για κά-
ποια ωραία µυρωδιά. Το λένε και στη Μάνη.
• καµαράδος= Φίλος, σύντροφος.
• καµαραδιά= Φιλία.
• καµήλα = Ο µασκαράς στις Απόκριες. (Άλ-
λοι για τις απόκριες, λίγο και µόνου-µόνου,
κι άλλοι καµήλες ντύνονται ολοχρονίς του 
χρόνου)
•κούκλος = Όρος από το παιχνίδι τσούνια, 
όταν κάποιος αστοχεί. 
• κουµπώ = Πεθαίνω, τα τινάζω. Από το α-
κουµπώ. (Γιάντα σηµαίνουνε; Ή κούµπησε 
κανείς;).
• κουντήσεις (έλα να) = Όρος από το παι-
χνίδι τσούνια, όταν κάποιος κάνει δεύτερη 
προσπάθεια. Μεταφορικά, στην καθηµερι-
νότητα, όταν κάποιος αντιµετωπίζει δύσκο-
λες καταστάσεις.
•λίλιρη (η) = Η ιλαρά. Και µεταφορικά όταν 
κάνει υπερβολική ζέστη οπότε «χύνουµε τη 
λίλιρη».
•µαντζιαούρα (η) = Η ταΐστρα των ζώων. Θα 
σχετίζεται µε το ιταλικό mangiare.
•ποιώ = Σκαρώνω δίστιχα της στιγµής. «Πώς 
τα περάσατε στο πανηγύρι; Ή ποιήσατε κα-
θόλου;»
•σύγκριος = Ο ερωτικός αντίζηλος.
• τ’ αήπου = Άσκοπα, χωρίς λόγο, στην τύχη. 
«Ούτε και ξέρω ίντα κάνω. Πάω τ’ αήπου». 
• τσιλιά (η) = Ζαβολιά, κυρίως στα παιδικά 
παιχνίδια. Προφέρεται τσιγκιά.
• τσίλης = Ο ζαβολιάρης. Προφέρεται µε δι-
πλό λ).
• τσιούρι (το) = Ευλύγιστη λεπτή βέργα που 
χρησιµοποιείται ως µαστίγιο για τα ζωντανά.
• τσούνια (τα) = Παιχνίδι που µοιάζει µε το 
µπόουλινγκ. Στη Σίφνο, το παιχνίδι παίζεται 
τις Κυριακές, από την Κυριακή της Ορθοδο-
ξίας µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα µε ζευ-
γάρια αγόρια-κορίτσια, συνήθως εκεί γινό-
ταν και το αθώο φλερτ. 
•χοιροβοσκός (ο) = Είδος χόρτου του βου-
νού που τρώγεται. «Χερρόνησο ως του Κο-
ντού µια οµορφιά είναι παντού, οι χοιροβο-
σκοί κι οι σκίνοι µυρωδιά έχουν και κείνοι».
•ω-γού! = Επιφώνηµα για δυσάρεστη έκπλη-
ξη ή ξάφνιασµα. Κυρίως το λένε γυναίκες· οι 
άντρες το χρησιµοποιούν πιο πολύ µε ειρω-
νική διάθεση.
(Πηγή: sarantakos.wordpress.com)

Το νησάκι των κρι-κρι 
Στη νησίδα των Αγίων Θεοδώρων βρίσκε-
ται το εκτροφείο του Κρητικού αιγάγρου 
από το 1963, που είναι και τράπεζα γενε-
τικού υλικού. Στη νησίδα, σε έκταση 700 
στρεµµάτων, ζουν ελεύθερα περίπου 110 
κρι-κρι που είναι είδος υπό εξαφάνιση και 
ζει στα Λευκά Όρη κυρίως. Η νησίδα µοιάζει 
µε το φυσικό τους περιβάλλον στο οποίο 
είναι συνηθισµένα να κυκλοφορούν και να 
σκαρφαλώνουν  σε απότοµους γκρεµούς 
στηριζόµενα στις σκληρές οπλές τους. Θε-
ωρείται ότι είναι ένα ζώο που δεν έχει φί-
λους. Ακόµα και τα αρσενικά διώχνουν από 
κοντά τους τα θηλυκά, όταν πλησιάζουν. Οι 
φύλακες της νησίδας της ∆ιεύθυνσης ∆α-
σών Χανίων µπορούν να τα πλησιάσουν µό-
νο σε απόσταση 2-3 µέτρων. Υπάρχει καρα-
βάκι που κάνει τη βόλτα µέχρι τους Αγίους 

Θεοδώρους αλλά δεν επιτρέπεται στους 
επισκέπτες να κατέβουν εκεί. Στη ζωή των 
άγριων κρι-κρι δεν υπάρχει καµία ανθρώ-
πινη παρέµβαση – µπορεί και να πεθάνουν 
από τσιµπούρια επειδή και µόνο δεν τους 
έχουν βάλει το ειδικό φάρµακο. Πρέπει να 
παραµείνουν άγρια, να µην αποκτήσουν συ-
νήθειες εκτροφής, ακόµα και το γάλα της 
θηλυκής φτάνει για να ταΐσει µόνο το ένα 
µωρό της µια και δεν κάνουν περισσότερα 
σε κάθε γέννα. Τα κρι-κρι µπορούν και συ-
ντηρούνται µόνα τους, ενώ οι φύλακες τους 
παρέχουν µόνο νερό, ίσως και λίγο καλα-
µπόκι και τριφυλλάκι «για να γλυκαίνονται 
λίγο» εκείνα που τους πλησιάζουν. Στην 
Κρήτη υπάρχει πολλή µεγάλη λαθροθηρία 
εξαιτίας του κρέατος των κρι-κρι που θεω-
ρείται πολύ καλό. Στη νησίδα ζουν και επιβι-
ώνουν τα γνήσια και όχι οι προσµείξεις που 
µπορεί να συµβούν στα Λευκά Όρη.   

Εντωμεταξύ στο Twitter…
Ιούλιος στη Νάξο έχει αρκετούς Γερµανούς 
τουρίστες και λίγους Γάλλους. Τα µέτρα δεν 
τηρούνται πουθενά τα µαγαζιά ένας πάνω 
στον άλλο, θέµα χρόνου να µπει το νησί σε 
καραντίνα.
#Οι κάτοικοι της Τήνου λέγονται Τηνή-
σιοι.
Η Κρήτη µεταβαίνει σε νέα εποχή. Μετά το 
ΒΟΑΚ ένα νέο µεγάλο έργο µπαίνει σε τροχιά 
υλοποίησης. Τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία 
η ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού µας µε 
την Πελοπόννησο. �
Άγ ι ο ς  Φ ω κά ς  Μ ονε µβ α σ ι ά ς.  Το  π ι ο 
«creepy» νησάκι της Πελοποννήσου: Το µό-
νο που υπάρχει εκεί είναι ένα νεκροταφείο 
και ένα εκκλησάκι.
Μύκονος: Ο άσος Καρίµ Μπενζεµά και οι 
σταρ του ΝΒΑ, Βαλασιούνας και Σαµπόνις 
τριγυρνούν στο νησί των ανέµων.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο νησάκι Κου-
κουµίτσα της Βόνιτσας στις 28 Ιουλίου.
Οι ντόπιοι αποκαλούν τη βραχώδη λίµνη 
δίπλα στη θάλασσα το ∆άκρυ της Αφροδίτης 
ή Γκιόλα και είναι το πιο φωτογραφηµένο 
σηµείο της Θάσου στο Instagram.
∆ιάπορος. Το εξωτικό και άγνωστο νησάκι 
στη Χαλκιδική που έχει ζεστά νερά όλο τον 
χρόνο.
H Citroen συµβάλλει ενεργά στη µετατρο-
πή της Χάλκης σε έξυπνο & «πράσινο» νησί!
Ακούστηκε το πρώτο κλάµα νεογέννητου 
στη Χάλκη µετά από 50 χρόνια! - Απροσδό-
κητoς τοκετός για µόνιµη κάτοικο του νη-
σιού.
Την πρώτη της πτήση στη Ρόδο πραγµατο-
ποίησε η Air France – Έσπασε το «φράγµα» 
των 100 πτήσεων ηµερησίως.
Απόψε γευόµαστε τα διάσηµα µηλιώτικα 
σκορδολάζανα! @ Εργίνα στη Μήλο. 
Είµαι διακοπές Λευκάδα και όταν περνάω 
στα δυτικά του νησιού βάζω στο ραδιόφωνο 
Ιταλικό σταθµό για να νιώθω ότι ήρθα εξω-
τερικό. 

Το νησί των ποιητών
Η Σίφνος που έχει τον τίτλο «Το νησί των ποι-
ητών» επίσηµα επιβεβαιωµένο από τον Ελ-
βετικό Οργανισµό Τουρισµού το 2007 όχι 
µόνο λόγω των γνωστών ∆ασκάλων του Γέ-
νους και λογίων που κατάγονταν από εκεί, 
αλλά κυρίως επειδή έχει παράδοση και στη 
µουσική και τη στιχουργία. Οι ευχές στις χα-
ρές αλλά και στις λύπες πάντα έρχονται µε 
τετράστιχα που σκαρώνουν επιτόπου ντό-
πιοι µε ποιητικό ταλέντο. Πολλά από αυτά 
δηµοσιεύει και η εφηµερίδα Σίφνος, η αρχαι-
ότερη εφηµερίδα του σύγχρονου ελληνικού 
κράτους. A



Απίστευτη όσο κι ένα 
τρίποντο από το κέ-
ντρο µοιάζει η προ-
σφορά που κάνουν 

σε όλους εµάς η  Protergia, 
ο Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Φυσικού Αερίου της 
MYTILINEOS, και ο µεγάλος, 
Γιάννης Αντετοκούνµπο! Μια 
MVP προσφορά για να κερδί-
ζουµε όλοι µε 50% διαφορά! 

Το πλάνο, για να χρησιµοποιήσουµε κι έναν 

µπασκετικό όρο, είναι το εξής: Με το MVP Οι-

κιακό πρόγραµµα της Protergia, προσφέρε-

ται έκπτωση 50% επί των χρεώσεων Ενέργει-

ας Ηµέρας & Νύχτας για εµπρόθεσµες πλη-

ρωµές, ενώ η ενέργεια που θα καταναλώνε-

ται, προέρχεται από «πράσινες» πηγές (*).

Με το νέο πρωτοποριακό αυτό προϊόν της 

Protergia, οι καταναλωτές θα απολαµβάνουν 

πάγιο 3,95€/µήνα (ανεξάρτητα της εµπρόθε-

σµης πληρωµής), χωρίς εγγύηση, µε εξό-

φληση µέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λο-

γαριασµού. Και όπως πάντα, προσφέρεται 

δωρεάν η εφαρµογή myprotergia, για να έ-

χουµε όλοι στα χέρια µας τον έλεγχο της κα-

τανάλωσής µας. 

Σύγχρονες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες από τη 

MYTILINEOS 

Με µερίδιο αγοράς που ξεπερνάει το 8% και 

φθάνει τους 300.000 πελάτες, η Protergia υ-

ποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών της για 

ανταγωνιστικές τιµές και σύγχρονες, αξιόπι-

στες υπηρεσίες και προϊόντα. 

Να σηµειωθεί ότι η νέα εποχή της ενέργειας 

έρχεται τώρα και στα Ιωάννινα, καθώς άνοι-

ξε σ την πόλη το πρώτο κατάσ τηµα της 

Protergia, στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα 2. 

Πρόκειται για το 6ο κατάστηµα της εταιρείας 

Protergia Οικιακό MVP 
Μπες στην παρέα με τους πρωταγωνιστές! 

Για περισσότερες 
πληροφορίες:

Καλέστε την εξυπηρέτηση 

πελατών στο 18311 

Μπείτε στις διευθύνσεις 
www.protergia.gr
 Fb: @protergia.gr 

Instagram: protergia.gr 

Επισκεφθείτε ένα από τα 
καταστήµατα της

 Protergia: 

Αττική: Μ. Αντύπα 11, Ν. Ηρά-
κλειο & Λ. Κηφισίας 373, Ν. Ερυ-

θραία, Λ. ∆ηµάρχου Αγγέλου 
Μεταξά 17, Γλυφάδα | Θεσσαλο-
νίκη: Μητροπόλεως 53 | Πάτρα: 

Ρ. Φεραίου 115 | Ιωάννινα: 
Ν. Ζέρβα 2

Απευθυνθείτε 
σε ένα κατάστηµα COSMOTE 

ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ

στη χώρα, µετά το Ν. Ηράκλειο, τη Ν. Ερυ-

θραία, τη Γλυφάδα, τη Θεσσαλονίκη και την 

Πάτρα, µε την Protergia να επεκτείνει  το δί-

κτυο των καταστηµάτων της και φθάνει σε 

ολοένα και περισσότερους καταναλωτές.

Η MYTILINEOS, µέσω της Protergia, κάνει 

πρωταθλητισµό στην προµήθεια Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέ-

ροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες 

και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύ-

µατος και φυσικού αερίου, µε περισσότερες 

από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. 

* Έκπτωση στις µοναδιαίες τιµές του αντα-

γωνιστικού σκέλους του βασικού τιµολογίου 

Protergia για νέους, συνεπείς οικιακούς πε-

λάτες µε 24µηνη σύµβαση, εφόσον δεν ε-

νεργοποιηθούν όροι αναπροσαρµογής χρε-

ώσεων, πλέον παγίου 3,95€/µήνα. Όφελος 

125€/έτος για µέσο πελάτη 3,75 MWh. Τιµές 

προ ΦΠΑ 6%. Πράσινη ενέργεια µέσω ανά-

κλησης ισόποσων εγγυήσεων προέλευσης 

από ∆ΑΠΕΕΠ. Αρµόδιος Ρυθµιστής ΡΑΕ. 

A
D

V
E

R
T

O
R

IA
L
 A

.V
.

15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 A.V. 11 



Ό
πως κάθε χρονιά, οι κα-
ταξιωμένοι σεφ που τις 
δημιουργίες τους απολαμ-
βάνουμε στα αθηναϊκά 
εστιατόρια τον χειμώνα, 

ταξιδεύουν στα νησιά δημιουργώντας τα 
δικά τους μικροσύμπαντα. Ο στόχος κοινός: 
να αποτυπώσουν την έμπνευση και το ταλέ-
ντο τους αλλά κυρίως να ξετυλίξουν το νήμα 
της γαστρονομικής ταυτότητας κάθε τόπου 
και να τοποθετήσουν το ελληνικό καλοκαίρι 
στην πρώτη επιλογή των απανταχού gastro 
travelers. 

Ξεκινάμε από το νησί των ανέμων, τη Μύκο-
νο, και το Noema με τον Αθηναγόρα Κωστά-
κο στα ηνία, με έμφαση στην πρώτη ύλη και 
έμπνευση από την παράδοση των Κυκλάδων. 
Η ομάδα του εστιατορίου μάλιστα καλλιεργεί 
τα δικά της λαχανικά και βότανα στη Μύκονο. 
Ταυτόχρονα, ο chef εξακολουθεί να βρίσκετα 
και στo δημιουργικό team πίσω από το πανδιά-
σημο Scorpios. 
Ο Χριστόφορος Πέσκιας μοιράζεται ανάμεσα 
στην Αθήνα και το νησί, αφού παραμένει στα-
θερός στο Jackie O για 7η χρονιά. Ο Νίκος Κα-
ραθάνος, μέσα από το μενού του εστιατορίου 
στο ξενοδοχείο Kazarma  Mykonos, αποδει-
κνύει με τον δικό του τρόπο πώς στην ελληνική 
κουζίνα μπορείς με απλά υλικά να δημιουργή-
σεις τα πιο ευφάνταστα πιάτα. Ο Γιώργος Στυ-
λιανουδάκης είναι φέτος executive chef του 
εστιατορίου Cove στο ολοκαίνουργιο Aeonic 
Suites & Spa στην παραλία του Κόρφου, ο Ντί-
νος Φωτεινάκης παραμένει στο ξενοδοχείο 
Bill & Coo,  ο Άγγελος Μπακόπουλος προτεί-
νει ωραία ελληνική δημιουργική κουζίνα στο 
Katikies και στο Mikrasia Mykonos, ενώ ο 
Κώστας Τσίγκας μεταφέρει κάτι από το γλυ-
φαδιώτικο Pere Ubu στην κουζίνα του ξενοδο-
χείου Kalesma Mykonos. Τη δυνατή ομάδα της 
Μυκόνου συμπληρώνει ο εξαιρετικός Γκίκας 
Ξενάκης, που για 6η σεζόν συνεχίζει την επιτυ-
χημένη συνεργασία με το εστιατόριο του ξενο-
δοχείου Andronikos ενώ επιμελείται και το με-
νού του μυκονιάτικου I Frati, του ιταλικού που 
γνωρίζει εδώ και χρόνια δόξες στην Κηφισιά.
Στο μαγικό νησί της Σαντορίνης, οι απαντα-
χού λάτρεις του fine dining θα δώσουν για άλλη 
μια χρονιά ραντεβού στο Selene που φέτος ε-
πιμελείται ο μισελενάτος Έκτορας Μποτρίνι. 
Καραβίδα με λαρδί και φουντούκι, σκουμπρί 
στον ατμό με ζωμό στιφάδο και λαδοτύρι είναι 
κάποια από τα πιάτα που έχουμε δει στο νέο με-
νού του εμβληματικού εστιατορίου. Δίπλα του 
ο pastry chef Ευγένιος Βαρδακαστάνης, με 
θητεία 8 χρόνων στη Μεγάλη Βρεταννία δίνει τη 
σφραγίδα του στα γλυκά. «Απόβαση» για πρώ-
τη φορά στο νησί πραγματοποιεί και ο Άρης Βε-
ζενές ο οποίος στήνει το «Vezené Santorini» 
με κρεατικά και άλλα νόστιμα μέσα στο Cavo 
Tagoo Santorini. Στο Ημεροβίγλι, στο εστιατό-
ριο Santoro του εντυπωσιακού Grace Santorini 
που πλέον ανοίγει τις πόρτες του και για εξωτε-
ρικούς πελάτες, συναντάμε τον Jean Charles 
Metayer, μετά την επιτυχία του στο αθηναϊκό 
Le Pavillon. Ο Άνταμ Κοντοβάς που κι αυτός 
φέτος ακούστηκε πολύ στην αθηναϊκή Kobra, 
λίγο πριν τον δούμε στα τηλεοπτικά πλατό του 
Game of Chefs του Αντ1, βάζει τη σφραγίδα του 
στο εστιατόριο Alali του Astarte Suites.
Ο ταλαντούχος Χρόνης Δαμαλάς μετά τη 
θητεία του στο Cavo Tagoo, φέτος πιλοτάρει 
την κουζίνα του The Trinity Restaurant  στο 
boutique hotel Saint της Οίας. Στο φημισμένο 
μπαλκόνι του εστιατόριου Lycabettus ο σεφ 
Νίκος Λειβαδιάς αντιπροσωπεύει κι αυτός από 
τη μεριά του τη νέα γενιά των σεφ που προω-
θούν τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Το εστι-
ατόριο Black Rock, του ξενοδοχείου Santorini 
Secret, επιμελείται ο Σήφης Μανουσέλης τον 
οποίο βρίσκουμε όμως και στο Laska στα Κου-
φονήσια. Tέλος ο Χάρης Νικολούζος επιμε-
λείται το πολύ ωραίο και με εξαιρετικά κρασιά 
εστιατόριο Άρωμα Αυλής του οινοποιού Αρτέ-
μη Καραμολέγκου.
Ο Τάσος Μαντής, σεφ της μισελενάτης αθη-
ναϊκής Hytra, βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι της 
Galazia Hytra στην Πάρο, στο Summer Senses 

Luxury Resort με εξαίρετη δημιουργική ελληνι-
κή κουζίνα. Τον συναντάμε όμως να επιμελείται 
και το μενού του Ζόγκα, στο ξενοδοχείο Aeolis 
Tinos Suites στην Τήνο. Στόχος και στα δυο νη-
σιά είναι να δουλέψει η ομάδα του με τους τοπι-
κούς παραγωγούς και να αναδείξει στο μέγιστο 
τις τοπικές γεύσεις. O Γκίκας Ξενάκης, και πάλι, 
υπογράφει το μενού της μοντέρνας ελληνικής 
κουζίνας που σερβίρει το εστιατόριό Raδa, στο 
ξενοδοχείο Cove Paros, με σεφ τον Δανιήλ Πα-
πατριανταφύλλου. 
Στην Τήνο, από τους πιο ανερχόμενους νη-
σιωτικούς γαστρονομικούς προορισμούς, 
συναντάμε για 2η χρονιά τον Δημήτρη Κατρι-
βέση στο Τhama του. Στο ίδιο κυκλαδονήσι 
έστησε το νέο του project και η ομάδα από τα 
γνωστά αθηναϊκά στέκια Noah και Lost, το λέ-
ει Santiago, και έχει στόχο να γίνει ένας ναός 
της τεκίλας και των τάκος.
Στη Νάξο απέναντι, και στο εντυπωσιακό 
Barozzi της Χώρας, ο Γκίκας Ξενάκης συνερ-
γάζεται με τον Κωνσταντίνο Βότανο σε ένα 
μενού γεμάτο από προϊόντα της φάρμας του 
εστιατορίου. 
Αντίπαρος, ένας νέος γαστρονομικός προο-
ρισμός καθώς το δίδυμο του Funky Gourmet, 
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Νίκος Ρούσσος, 
ενώνει τις δυνάμεις του με τον Περικλή Κοσκι-
νά του Cookoovaya και μέσα στη χαλαρή ατμό-
σφαιρα του Beach House Antiparos προτεί-
νουν ένα μενού βασισμένο στο comfort food, 
με τοπικά και εποχιακά υλικά.
Στο νησί του Τσελεμεντέ, τη Σίφνο, στη Χρυ-
σοπηγή, συναντάμε ξανά τον Jean Charles 
Metayer που επιμελείται την κουζίνα του 
Panostria με ένα νέο concept το οποίο περι-
λαμβάνει ξυλόφουρνο και γκριλ σε ξύλα και 
έχει πάρει το όνομά του από μια παλιά σιφνιώτι-
κη μέθοδο μαγειρέματος, την πανωστριά. Αλλά 
και στη γειτονική Ίο γίνονται ενδιαφέροντα γα-
στρονομικά πράγματα μια και στο Grandma’s, 
στο ξενοδοχείο Liostasi, τις γεύσεις επιμελείται 
ο Σωτήρης Ευαγγέλου.
Στην Κέρκυρα ο Έκτορας Μποτρίνι, εκτός από 
το διεθνώς φημισμένο Etrsuco του, ανοίγει και 
το πρώτο Botrini’s του εκτός Αθήνας, μέσα στο 
γεμάτο ζεν πολυτέλεια πεντάστερο ξενοδοχείο 
Angsana στις Μπενίτσες. Το νησί των Φαιάκων 
διαλέγει φέτος και ο Λευτέρης Λαζάρου και 
αποτυπώνει τη μαγειρική του δεινότητα στο 
μενού του White House, στο Καλάμι – οι πε-
λάτες μάλιστα μπορούν να μεταφερθούν από 
την πόλη της Κέρκυρας μέχρι εκεί με το ιδιωτι-
κό σκάφος του εστιατορίου. Συνεχίζοντας στη 
Κέρκυρα συναντάμε τον Αλέξανδρο Τσιοτίνη 
στο Kaiser Bridge, που υπογράφει ένα μενού 
βασισμένο στις πρώτες ύλες του νησιού. Στη 
Ζάκυνθο, το εστιατόριο του Porto Zante, επι-
μελείται και πάλι ο Jean Charles Metayer, αυτή 
τη φορά με ασιατικό και διεθνές μενού.

Πελοπόννησος goes gourmet
Μεγάλη και πολύ δυναμική εξέλιξη γνωρίζει 
φέτος και ο Μοριάς! Η γευστική περιήγηση ξεκι-
νά από τo Costa Navarino, με τον Γιάννη Παρί-
κο να δημιουργεί εξαιρετικά πιάτα για το KooC 
Taverna S ecret s ,  το Kafeneio  και  τη 
Souvlakerie. Κυρίαρχο στοιχείο και στα τρία εί-
ναι τα φρέσκα προϊόντα της μεσσηνιακής γης 
που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονο-
μιά του τόπου μέσα από μια σύγχρονη προσέγ-
γιση. Ο καταξιωμένος σεφ Θοδωρής Παπανι-
κολάου υπογράφει το μενού στο εστιατόριο Α-
νερούσα του ξενοδοχείου Πέτρα και Φως, στον 
μαγικό κόλπο του Οίτυλου. Ο μέγας και… ακρι-
βοθώρητος Χρύσανθος Καραμολέγκος εμ-
φανίζεται στην όμορφη Γιάλοβα, και στο Ανά-
μα, το εστιατόριο μέσα στο παμπάλαιο οινοποι-
είο του Συνεταιρισμού Κορινθιακής Σταφίδας. 
Στην παραλία της Γιάλοβας και πάλι, στο 
Deroko, o βραβευμένος με αστέρι Michelin 
Aσημάκης Χανιώτης για το fine dining εστια-
τόριο Pied a Τerre του Λονδίνου, προτείνει ένα 
μενού σε πιο casual ύφος. Τέλος, στο εστιατό-
ριο του ξενοδοχείου Dexamenes Seaside στην 
Κουρούτα, ο Γκίκας Ξενάκης –ναι, είναι περιζή-
τητος–, μαζί με τον Σπύρο Δρακούλη, προτεί-
νει πιάτα όπως κοτόπουλο, με τα κίτρινα ντόπια 
φασολάκια «καναρίνια» ή μπακαλιάρο μπιάνκο 
με ξινόχοντρο και καλοκαιρινά λαχανικά. A

Γαστρονομικη
απόβαση στα νησιά 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Ο Τάσος Μαντής 
στην Galazia Hytra 
της Πάρου

Περικλής 
Κοσκινάς 
και Funky 
Gourmet στο 
Beach House, 
Αντίπαρος
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ε λένε Θάνο Αλεξανδρή, ευγενέστατο κοινό της Athens 
Voice, και όταν μου ζητήθηκε να γράψω για τις πιο λατρε-

μένες διακοπές σε ένα ξεχωριστό  νησί, πάγωσε το χαμόγε-
λο στα χείλη. Εγώ από πάντα ονειρευόμουνα πως γεννήθη-

κα στο χιονισμένο Σάλτσμπουργκ με φόντο έλατα, πολλές 
αρκούδες, υπέροχα ελαφάκια και το τεράστιο τζάκι να καίει 

ασταμάτητα σε ένα μόνιμο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Όμως 
η άτυχη ζωή τα έφερε αλλιώς και ήρθα στον  κόσμο σε θαλασ-

σοχώρι  με το σπίτι μας δίπλα στο κύμα και άκουγα, το κύμα 
εννοώ, να σκάει αδυσώπητα στην αυλόπορτα του πατρικού, αποδομώντας 
το όνειρο του χιονισμένου τοπίου. 
Μα εγώ μισώ το καλοκαίρι, τα μπάνια τις διακοπές, τα λιμάνια, την ηλιο-
θεραπεία, τις υψηλές θερμοκρασίες, τα νησιά, τα καράβια, τα φύκια, τα 
αντηλιακά, τις πεταλίδες και όλον τον ανεξερεύνητο βυθό, είπα στωικά 
στη διευθύντριά μου και με κοίταξε με οίκτο, αλλά με μια συγκατάβαση, θα 
μπορούσα να πω, γιατί η γυναίκα είναι μεγαλωμένη στα ένδοξα Παρίσια. 
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σαν τους φαντάρους μετρώ τις μέρες μία 
προς μία και απεγνωσμένα καρτερώ να έρθει η βαρυχειμωνιά, να ανάψουν 
τα καυσόξυλα με αυτή την εξαίσια μυρωδιά που σε συνεπαίρνει και, αφού 
κατεβάσουμε  βαριά κλινοσκεπάσματα και τις γούνες, να αρχίσει τότε η 
αληθινή παράσταση της ζωής μας. 
Δεν έχω πάει σχεδόν ποτέ διακοπές, και όσα νησιά επισκέφτηκα, που δυστυ-
χώς ήταν αμέτρητα, ήταν γιατί το απαιτούσε η δουλειά στα σκυλάδικα κι αυτό 
με προτροπή του ατζέντη, άσχετα αν εγώ με θερμοκρασίες υψικάμινου προ-
τιμούσα τη Λάρισα από τα νησιά του Ιουνίου. Θυμάμαι παρέα με τη Μαλβίνα, 
η μοναδική από τους φίλους –και το ε-
κτιμούσα πολύ– η οποία κι αυτή σαν και 
μένα μισούσε τη Μύκονο, το καλοκαίρι, 
τους ήλιους και τα δειλινά, και με κατε-
βασμένα παντζούρια κλεινόμασταν 
όλο τον Αύγουστο, την περίοδο δηλα-
δή που άδειαζε η Αθήνα, στο σπίτι της 
οδού Υψηλάντου και καλιαρντεύαμε, 
βλέποντας στις ειδήσεις το πλήθος να 
συρρέει γαϊδουροφορτωμένο ασθμαί-
νοντας στα λιμάνια και στα διόδια, κάτι 
που για μας αποτελούσε καλοκαιρινό 
εφιάλτη. Σήμερα, που σας γράφω με 
δυσκολία, η εκκλησία μας γιορτάζει 
τη μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων 
μαρτύρων, μεγάλη τους η χάρη… Με-
ταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο Λύκιος, 
ο Λυκίας, ο Σάτυρος και ο Σισώης, ενώ 
τους υπόλοιπους να με συγχωρέσετε 
δεν τους ενθυμούμαι, γιατί μια απώλεια 
μνήμης είναι εμφανής, ύστερα από μια 
δίαιτα των υδατανθράκων που μου 
έδωσε ο φίλος μου ο Γιάννης Φλωρι-
νιώτης που κράτησε δυο ολόκληρους 
μήνες, όμως πήρα πέντε κιλά… Όσο 
λοιπόν εγώ είμαι σε μια επώδυνη φάση με τις θερμοκρασίες ανεξέλεγκτες, 
έξω συγχωριανοί και τουρίστες ηλιοκαμένοι χαίρονται, παίζουν, χαριεντί-
ζονται και προγραμματίζουν νυχτερινές εξόδους με φίλους και αμαρτίες σε 
μπαράκια, πάρτι νυχτερινά σε αμμουδιές αλλά και στα πέριξ. 
Αν περιμένετε να σας γράψω για αιγιοπελαγίτικα νησιά, για τον χορό της 
τράτας και το απέραντο γαλάζιο που έχετε λυσσάξει όλες εσείς οι Μαντάδες 
να το ποστάρετε, νομίζοντας ότι ντεμέκ γράφετε κάτι ποιητικό, καλύτερα να 
απευθυνθείτε στον Ευτύχη τον Μπλέτσα που έχει πάρει με ένα τηγάνι σβάρ-
να τα παραθαλάσσια για να κάνει εκπομπές μαγειρικής και κάνει φούρλες 
γύρω από το σαγανάκι διαφημίζοντας σε άτυχους νησιώτες το καινούργιο 
αλεύρι που φουσκώνει από μόνο του δίπλα σε δαντελωτές ακρογιαλιές. 

Αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ είμαι ο άνθρωπος της βροχής, του χιονιά, 
του βοριά, της θύελλας και των εσαεί παγετώνων. Από παιδί ένιωθα όλες 
μου τις αισθήσεις να εκρήγνυνται μόνο με την έλευση του χειμώνα κι όταν 
άρχιζαν να πέφτουν οι πολυπόθητες πρώτες νιφάδες ένιωθα τη λίμπιντο να 
απογειώνεται και τη χαρά της δημιουργίας να με συνεπαίρνει ολοκληρωτικά. 
Μακάρι να εξέλιπε, και δεν είναι καθόλου υπερβολή, η συγκεκριμένη εποχή 
γιατί εγώ ποτέ δεν ονειρεύτηκα μαγικά καλοκαίρια πίνοντας Batida de coco, 
που ξερνάω, και Pina colada πάνω σε αιώρες και κάτω από κοκοφοίνικες 
να τραγουδάω «Ω Κάρολ, μωράκι του Βορά, έλα και πάλι να πάμε στα νησιά. 
Ω Κάρολ με τρώει η μοναξιά, τα καλοκαίρια εσύ και η χαρά». Κι επειδή η μια 
συμφορά δεν είναι ποτέ αρκετή, κοιτάξτε πόσες πληγές του Φαραώ ακολου-
θούν, όταν έρχεται καλοκαίρι, και σας παρακαλώ, γιατί, ξέρω, κατανοείτε τον 

πόνο του άλλου, συγχωρέσετε λιγάκι τη σκατοψυχίαση που διακρίνεται στο 
πρόσωπό μου με μια εσάνς από ξινίλα που κι αυτή, σας ορκίζομαι, δεν είναι 
συμβατή με το βιογραφικό μου. Το μόνο καλό της καραντίνας ήταν που πέρυ-
σι απαγορεύτηκαν οι πολυπληθείς εκδηλώσεις σε γάμους, βαφτίσια και στα 
πανηγύρια. Με την άρση τώρα των μέτρων δεν έχετε ιδέα τι φοβερά έχουν 
αρχίσει να διαδραματίζονται στο χωριό μου, ύστερα από πολύμηνη χειμερία 
νάρκη και από την απραξία, λες και εμείς που τη ζούμε χρόνια πάθαμε κάτι.  

Στις κοινωνικές λοιπόν μαζώξεις τα σόγια κραυγάζουν, τα τροφαντά 
με το παγωτό πύραυλο στο χέρι ξεφωνίζουν την ώρα που στον ύπνο μου 
βλέπω όνειρα από χιονισμένες Άλπεις και τα πυροτεχνήματα των αχρείων 
θυμίζουν περίοδο βομβαρδισμού. Δεν είναι οι φωταψίες που με εκνευρί-
ζουν, ούτε η ευτυχία των ανθρώπων και ούτε είμαι ένας κακός,  παράξενος 
άνθρωπος, που κι αυτό θα μπορούσε να λεχθεί. Είναι τα έρμα τα ζωντανά 
που ουρλιάζουν τρομαγμένα και αλαφιασμένα σε κοιτάζουν με απόγνωση, 
γιατί κάποιος που παντρεύεται το θεώρησε πολύ σημαντικό και είπε να μας 
αναστατώσει με τη χαρά του, ο γελοίος. Εγώ σαν τον Ορέστη Μακρή στην 
«Κάλπικη λίρα» να ανταριάζω και να μονολογώ: Γιατί, γαμώ την ατυχία μου, 
θα πρέπει τώρα εγώ να πληρώσω τα εορταστικά ξεσπάσματα και τα γαμη-
σιάτικα  της κάθε καλλιαρντής; Παναγία μου, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν 
οι αδίστακτες τους 40 βαθμούς κι εκτός απ’ τον καύσωνα, τους τσιγγάνους 
που έχουν στρατοπεδεύσει στο χωριό και κάθε βράδυ, για να κάνουν έναν 
Έλληνα ακόμα και για ένα επίδομα επιπλέον, βγάζουν τα μάτια τους αφού 
καταναλώσουν μισό τόνο καρπούζια, έχουμε και χειρότερα. Κάθε χρόνο 
τέτοια εποχή ζούμε και την επέλαση των Μποφιλομουζουράκηδων, και μια 

πλειάδα από έντεχνους, που είναι αιρε-
τικοί, εναλλακτικοί και μπροστάρηδες 
σε όλους τους αγώνες και στις διεκδι-
κήσεις του λαού, όμως δεν λείπουν από 
κανένα κόνσεπτ, κρατική επιχορήγη-
ση, πάνελ, και επίσης πάντα για αυτούς 
υπάρχει μια θέση κριτή στα διάφορα 
σαχκλά τάλεντ σόου. Επειδή ο λαός με-
τά από τόση στέρηση αποζητά θέαμα, 
ξέθαψαν νεκρούς και ζωντανούς και 
αφού κάνανε φίρμα μέχρι και τον Τρι-
αντάφυλλο, καταλαβαίνετε τι θα ακο-
λουθήσει. 
Και καλά να περάσει απ’ το χωριό σου 
ο Κώστας Βενετσάνος με την μπάντα 
του, μπορείς να το πεις και καλό γιατί 
όσο να ναι το σουξέ του «Είναι νωρίς 
για δάκρυα Στέλλα» σου φέρνει μια 
νοσταλγία. Όταν όμως έρθει η ώρα και 
περάσουν από τη γειτονιά σου οι πε-
ρισσότεροι απόμαχοι που φορτώθη-
καν με την ευκαιρία όλο το ρεπερτόριο 
του Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευριπίδη, 
δεν θα σου τρομάξουν τα ζωντανά και 
τις γριές; Αν, ο μη γένοιτο, σου κάτσει ο 

Μπέζος με το φούμο στη μούρη στον Οθέλλο και ακουστεί ο λόγος του Σαίξ-
πηρ την ώρα που ιδροκοπάς στο μπαλκόνι σου, πώς αντιδράς;  

Καρτ ποστάλ με ειδυλλιακά αυγουστιάτικες ποζισιόν σε αμμουδιές 
δίπλα σε στρώματα, ξαπλώστρες και αντηλιακά δεν θα ανακαλύψετε ποτέ 
στα άλμπουμ των προσωπικών μου αναμνήσεων γιατί όλα αυτά τα υπέροχα 
για το κοινό, όμως θλιβερά για μένα, δεν υπήρξαν ποτέ συμβατά με την 
εκρηκτική μου ιδιοσυγκρασία. Από την πρεμιέρα του καλοκαιριού μέχρι τη 
λήξη, ηλιοκαμένοι αλαλάζουν πάνω σε κανώ και φουσκωτά και από δίπλα 
γριές πεταμένες ανάσκελα πυρακτωμένες απ’ τον καυτό ήλιο προσμένουν 
με το μαύρισμα οι δόλιες να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη αντικείμενα 
πόθου των ανδρών. Πού πας, μωρή, και μου στήνεσαι όλη μέρα κάτω από 
τις πυρακτωμένες αχτίνες; Δηλαδή τι περιμένεις; Υπάρχει περίπτωση εσύ 
ξαφνικά να γίνεις Ρηάννα; 
Οι μέρες περνούν με μένα στο σπίτι με το κλιματιστικό φουλ και τα βράδια με 
το πάπλωμα που μυρίζει θαλπωρή, αντί να μετρώ προβατάκια, για να με πάρει 
ο ύπνος φαντασιώνομαι αποκλεισμούς σε πηλιoρείτικα σπίτια και συνεχείς 
χιονοπτώσεις μέχρι να ’ρθει η Άνοιξη. Περνούν οι ώρες αβάσταχτα, περνούν 
οι μέρες και συλλογιέμαι πως σε 5 μήνες από τώρα θα έχουμε Χριστούγεννα. 
Παρατηρώ με ανείπωτη χαρά τους ανθούς από τις μελιτζάνες ενώ χτες κόψα-
με το πρώτο μας αγγουράκι. Γιατρέ, τι λέτε; Θα τα πάω καλύτερα;

*Ο Θάνος Αλεξανδρής είναι συγγραφέας. Το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο 
«Του Οσίου Αλμοδοβάρ ανήμερα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ.

Μη μου μιλάς 
για καλοκαίρια

Δεν έχω πάει σχεδόν 
ποτέ διακοπές, 

και όσα νησιά επισκέφτηκα, 
που δυστυχώς ήταν αμέτρητα, 
αυτό έγινε γιατί το απαιτούσε 

η δουλειά στα σκυλάδικα

Του Θάνου Αλεξανδρή*

Φωτό: ΆΛΕΞΆΝΔΡόΣ ΆΛΕΞΆΝΔΡΗΣ
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Βρείτε τίς 

διαφορες
ςτην παραλία  
ποδηλατάδα με 
τον Λάκη  
(Γαβαλά)

Της ΤΑΝΙΑΣ ΔΕΛΗ

Παίξτε το μόνος ή με παρέα 
κάτω από την ομπρέλα. 
Το αγαπημένο παιχνίδι 
μικρών και μεγάλων με τις 
διαφορές στις φωτογραφίες, 
που βελτιώνει την  
παρατηρητικότητα  
και ακονίζει το μυαλό.

τί ΛείΠεί ΑΠΟ τΗ ΔεΥτερΗ ΦΩτΟΓρΑΦίΑ
Λύση: 1) Το κουμπί από το καπέλο του νεαρού με τα μαύρα. 2)Το κίτρινο αυτοκόλλητο από τον κάθετο άξονα του ποδηλάτου αριστερά. 3) Το δεύτερο τατουάζ από το πόδι 
του νεαρού με τα μαύρα. 4) Το μαύρο σχέδιο από το παπούτσι του μεσαίου άνδρα με τη γαλάζια βερμούδα. 5) Το λογότυπο από το καπέλο του μεσαίου άνδρα με τη γαλάζια 
βερμούδα. 6) Το λογότυπο από το παπούτσι του Γαβαλά. 7) Το μουστάκι από τον μεσαίο άνδρα. 8) Μία κόκκινη ρόδα δίπλα στο φοίνικα. 9) Ένας γλάρος από το βάθος δεξιά. 10) 
Η άσπρη ζώνη από τον άνδρα με τα μαύρα δεξιά.
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ΤΕΧΝΗ  ��� ����λ�á����
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Σύγχρονες εικαστικές προτάσεις, ε-
πετειακές δράσεις µε αφορµή τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, ένα πολυαναµενόµενο 
αρχαιολογικό ραντεβού και µια νέα δι-
εύθυνση στον χάρτη. Πες µου πού πας 
διακοπές να σου πω τι τέχνη θα δεις.

Ρήγα, τη λήκυθο µε την καρδιά του Μιαούλη, τις 
προσωπογραφίες µορφών της Επανάστασης.  
Σεργιανίζοντας στον γραφικό οικισµό, το βλέµ-
µα σας θα συναντήσει τη µατιά 17 εραστών της 
φωτογραφίας και του νησιού, µέσα από την υ-
παίθρια έκθεση «Χαρτογραφώντας την ιστορία» 
σε επιµέλεια ∆άφνης Ζουµπουλάκη. Περιηγή-
σεις στη συγκεκριµένη διαδροµή διοργανώνει 
και το hydrawalkingtours.com.  
Σηµείο αναφοράς για τους φιλότεχνους στον 
Πόρο, η γκαλερί Citronne ξετυλίγει στιγµιότυ-
πα από τέσσερις δεκαετίες πρακτικής του Έλλη-
να καλλιτέχνη της διασποράς Κρις Γιανάκου (έως 
11/9): ζωγραφική της περιόδου 1981-2020, έργα 
της πανδηµίας και δύο νέες εγκαταστάσεις.

Πλόες τεχνών στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Στις αρχές Αυγούστου, πάντως, θέλουµε να είµαστε 
στη Σαντορίνη. Είκοσι ένα χρόνια µετά τα εγκαίνια 
του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας ανοίγει και 
ο πρώτος όροφός του όπου θα εκτίθενται οι αρι-
στουργηµατικές τοιχογραφίες της ∆υτικής Οικίας 
και της Ξεστής 3 από τον οικισµό του Ακρωτηρίου. 
Ορισµένες παρουσιάζονταν χρόνια πριν στο Εθνι-
κό Αρχαιολογικό Μουσείο, άλλες συντηρήθηκαν 
και θα συναντήσουν το κοινό για πρώτη φορά. 

Στη Μύκονο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο η περιο-
δική έκθεση «Το αρχιπέλαγος φλέγεται» (από αρχές 
Αυγούστου) εξετάζει τη συµβολή των Κυκλάδων 
στον Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, αλλά και 
αυτή της αρχαιότητας στη συγκρότηση της εθνικής 
ταυτότητας και στη γέννηση του Φιλελληνισµού. 
Με τίτλο «Bums» (έως 15/8), η τρέχουσα έκθεση 
της γκαλερί Dio Horia φιλοξενεί δηµιουργίες των 
Jeremy Deller, David Shrigley, Maja Djordjevic κ.ά., 
ενώ έπονται ατοµικές των Emily Ludwig Shaffer 
(29/7-28/8) και Lauren Wu (22/8-20/9). 
Στο όµορφο κάστρο της Αντιπάρου, η διάσηµη 
γκαλερί της Eva Presenhuber προβάλλει το νέο 
φιλµ του Alex Hubbard «The Border, The Ship 2» 
(24/7-28/8), ενώ η αίθουσα τέχνης Αντί τη φωτο-
γραφική ενότητα «Άθως» του Στράτου Καλαφάτη 
(έως 30/7) και κατόπιν δουλειές των Εύας Παπα-
µαργαρίτη, Μάριου Σταµάτη, Σαράντη Γκάγκα 
και Τατιάνας Κοντούλη. 
Γνωστά ονόµατα της ελληνικής τέχνης σε Άνδρο 
και Τήνο. Αναδροµική του ζωγράφου Γιώργου 
Ρόρρη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ι-
δρύµατος Β. & Ε. Γουλανδρή στη Χώρα της Άν-
δρου. Νέα ζωγραφικά έργα και σχέδια, αλλά και ο 
«Οδοιπόρος» του 1988 του αειθαλούς Κώστα Τσό-
κλη στο Μουσείο Τσόκλη στον Κάµπο της Τήνου. 
Αφιέρωµα στον Παύλο Σάµιο (23/7-23/8) στην ε-
ξοχική κατοικία A touch of new-Ασπάλαθος στον 

Art weekend στον  ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ

Πόσες εκθέσεις χωρούν στην πιο καρτποστα-
λική περαντζάδα; Το φιλότεχνο «προσκύνηµα» 
στην  Ύδρα υπόσχεται και φέτος πολύ «υλικό». 
Υπό τον τίτλο «The Greek gift» (έως 31/10), το φε-
τινό αφιέρωµα του Ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ προτεί-
νει µια µικρογραφική επισκόπηση της συλλογής 
του ∆άκη Ιωάννου µέσα από τις επιλογές του 
ιδίου, καλλιτεχνών και επιµελητών. Στα παλιά 
σφαγεία σας περιµένουν, µεταξύ άλλων, γλυπτά 
του Pawel Althamer, καινούργια έργα των Ashley 
Bickerton και Urs Fischer (ένα ψηφιακό γλυπτό 
σε µορφή NFT), ένα vintage φόρεµα από τη συλ-
λογή της Louise Bourgeois, αλλά και ένα γλυπτό 
που βασίζεται σε νεανικό εγχείρηµα του Ιωάν-
νου και το οποίο ενεργοποίησε µε παρέµβασή 
του ο Maurizio Cattelan.  
Από τις ηλιόλουστες σάλες της Σχολής Εµπρο-
πλοιάρχων, το Hydra School Projects κλείνει 
το µάτι στον κόσµο των κόµικς σε µια εποχή που 
κατά τον επιµελητή ∆ηµήτρη Αντωνίτση, «η δι-
αχωριστική γραµµή ανάµεσα στον υπερήρωα 
και στον αντι-ήρωα είναι θολή». Με έναυσµα το 
«Comic strip» του Serge Gainsbourg, η έκθεση 
«Pow, Blop, Wizz» παρουσιάζει έργα των Daniel 
Pallilo, Mark Bradford, Mike Kelley, Ευριπίδη Λα-
σκαρίδη, Θωµά ∆ιώτη, ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου 
κ.ά. 
Σε θέµατα ταυτότητας και φύλου επικεντρώνεται 
ο εικαστικός διάλογος των ∆ηµήτρη Αντωνίτση 
και Σωκράτη Φατούρου στο «Palace is burning» 
(µέχρι 19/9) στο ξενοδοχείο Βratsera.
Στον καλλιτεχνικό σταθµό της ΑΣΚΤ δύο δυ-
ναµικές παρουσίες της νεότερης γενιάς Ελλη-
νίδων καλλιτεχνών, οι Εύη Καλογηροπούλου 
και Μαλβίνα Παναγιωτίδη, συναντούν τις Γαλλί-
δες Maude Maris και Eva Nielsen στο «Dancing in 
chains» (έως 10/8) του ΗΥam (Hydra for Artists of 
the Mediterranean).  
Στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας «Οι εξε-
γερµένοι» (έως 31/8) φέρνουν έργα της Συλλο-
γής Σωτήρη Φέλιου από 42 καλλιτέχνες πλάι στα 
εκθέµατα της µόνιµης συλλογής – τη Χάρτα του 

«Ακροβάτης σε σκαµπό», 
του Γιώργου  Λάππα,  

Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Νίκος Μόσχος,
«Kouros»

και θα συναντήσουν το κοινό για πρώτη φορά. 

Νίκος Μόσχος,
«Kouros»
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Τ ην πρώτη φορά που θα α-
νέβεις στην tarazza της 
Kuzina δεν θα πιστεύεις 
στα μάτια σου… Η Ακρόπο-

λη πιάνει όλο το κάδρο, ο ναός του 
Ηφαίστου βρίσκεται σε απόσταση α-
ναπνοής από το τραπέζι σου, όλο το 
σκηνικό μοιάζει να είναι μέρος μιας 
ειδυλλιακής καρτ ποστάλ. Πραγμα-
τικά, είναι το ωραιότερο μέρος για 
να ζήσεις μια αξέχαστη βραδιά κάτω 
από τα άστρα του αθηναϊκού ουρα-
νού, βαδίζοντας ταυτόχρονα σε μο-
ναδικά γαστρονομικά μονοπάτια.

Γιατί σε αυτό το συγκλονιστικό εστια-
τόριο, δεν θα έρθεις μόνο για τη θέα… 
Αρχηγός στην κουζίνα είναι ο πολυβρα-
βευμένος σεφ Άρης Τσανακλίδης κι αυ-
τό από μόνο του είναι ένα γεγονός που 
καθιστά την Kuzina ανάμεσα στις πρώ-
τες επιλογές των foodies. Ο καταξιωμέ-
νος σεφ μαγειρεύει τη σύγχρονη ελλη-
νική κουζίνα προσθέτοντας ιντριγκα-
δόρικες fusion πινελιές και επιτυγχά-
νοντας την απόλυτη ισορροπία μεταξύ 
της παραδοσιακής και δημιουργικής 
κουζίνας σε κάθε δημιουργία του. Έτσι 
θα δοκιμάσεις πιάτα όπως οι λουκου-
μάδες με μους φέτας, κελυφωτό φιστί-

κι, λιαστή ντομάτα, ελιά 
και σος ροδιού, ο μαύ-
ρος μπακαλιάρος του 
Roy, που μαρινάρεται 
επιδέξια σε miso και 
mirin και συνοδεύεται 
με teriyaki σος και ρύζι 
ατμού, ή εκείνη την ο-
λό φρ ε σ κ η π ε λα γ ί σ ι α 
σφυρίδα με λαχανικά α-
τμού, χόρτα εποχής και λαδο-
λέμονο. 

Η γεύση σε συνδυασμό με την τοποθε-
σία καθιστούν την Kuzina ένα εστιατό-

ριο μοναδικό στο εί-
δος του. Ά λ λωσ τε 
δεν είναι τυχαίο που 
προτείνεται από τον 
οδηγό Michelin και 
α π ό  τ ο ν  ο δ η γ ό 

Gogobot, ούτε ότι 
συγκαταλέγεται ανά-

μεσα στα top 10 εστια-
τόρια με την καλύτερη 

θέα στον κόσμο στη λίστα 
του BBC. Κι όταν το επισκεφθείς, εί-

ναι σίγουρο ότι θα μπει και στη δικιά 
σου προσωπική λίστα με τα αγαπημένα 
εστιατόρια αυτής της πόλης…

Kuzina 
Βραβευμένη κουζίνα από τον σεφ Άρη Τσανακλίδη και συγκλονιστική θέα στην Ακρόπολη

lΑδριανού 9, Θησείο, 2103240133, www.kuzina.gr, Fb: @kuzinaAthens, Instagram: kuzina.gr
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Τριαντάρο. Ένας νέος θεσμός, το Zig Zag Festival 
(19-25/7), ντεμπουτάρει στα γραφικά Υστέρνια και 
φιλοδοξεί μέσα από την έκθεση «Έμψυχο μάρμαρο» 
να μας παρασύρει σε εικαστικό περίπατο στο παλιό 
ιατρείο και στα σοκάκια του χωριού. 
Στον Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο ο Νίκος Μόσχος 
εκθέτει έργα ζωγραφικής και δύο γλυπτά, που για 
πρώτη φορά φιλοτεχνεί (μέχρι 26/9). Στη Νάουσα 
της Πάρου, στον αρχιτεκτονικό πολυχώρο TWO’s 
σας περιμένουν χειρονομιακές ζωγραφικές συνθέ-
σεις της Κιάρας Σουγκανίδου (31/7-20/8).  
Μια διαφορετική «Τελετή καθέλκυσης» (23-26/7) 
από τη Μαρίνα Γιώτη στα ναυπηγεία Ταρσανά στη 
Σύρο. Στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Σύρου, η εικαστικός και κινηματογρα-
φίστρια καταθέτει ένα φιλμικό κολάζ από αρχεια-
κό υλικό που επικεντρώνεται στην τελετουργική 
καθέλκυση ενός νέου πλοίου. Σε επετειακό κλίμα 
οι εκθέσεις στους χώρους πολιτισμού της Ερμού-
πολης. Η Πινακοθήκη Κυκλάδων φιλοξενεί έργα 
από τη Φιλελληνική συλλογή του Ιδρύματος Αντώ-
νιος Ε. Κομνηνός (έως 31/7), αλλά και τη σύγχρονη 
ματιά των Cacao Rocks, Βαγγέλη Κύρη και Anatoli 
Georgiev. Στην Αίθουσα τέχνης Γ. & Ε. Βάτη οι Αλέ-
ξανδρος Βασμουλάκης, Ηλίας Καφούρος, Ραλλού 
Παναγιώτου και Πάνος Τσαγκάρης καταθέτουν τις 
δικές τους «Νεότερες επανασταστικές αφηγήσεις – 
Μεταβάσεις ενός ιδανικού έθνους» (έως 25/7). 

Άλλος για  Κρήτή τράβηξε…

Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέ-
θυμνο συνεχίζεται η έκθεση «Paper», σε επιμέ-
λεια Μαρίας Μαραγκού, με σχέδια, υδατογραφί-
ες, χαρακτικά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις 
από τη συλλογή του ιδρύματος. Μετά από ένα 
καλοκαίρι απουσίας «Το πνεύμα της σκάλας» επα-
νέρχεται στον Άγιο Νικόλαο για να μεταμορφώ-
σει τις δημόσιες κλίμακες της πόλης, ξεκινώντας 
τις προετοιμασίες από το τέλος Ιουλίου. Το χέρι 
τους θα βάλουν οι εικαστικοί Ειρήνη Λιναρδάκη 
και Βενσάν Παριζό, Άγγελος Σπάρταλης, Woozy 
και Αλέξανδρος Σιμόπουλος, αλλά και φοιτητές 
της ΑΣΚΤ. Αφορμή να ανακαλύψουμε τη Λατώ, 
μια από τις σημαντικότερες πόλεις-κράτη των 
Δωριέων στην Κρήτη, δίνει η δράση «Λατώ Safe 
Space» στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η 
Ελλάδα ένας πολιτισμός». Περιλαμβάνει έκθεση 
γλυπτών του Μάνου Τσιχλή (10-25/8), περφόρ-
μανς της Βιργινίας Μαστρογιαννάκη και θεα-
τρική παράσταση (20-21/8), με επίκεντρο τις γυ-
ναικείες φωνές μέσα από σύγχρονα φεμινιστικά 
κείμενα. 

…κι άλλος για Χίο και  Μυτίλήνή 

Την πορεία προς την Επανάσταση και τη δημι-
ουργία του ελληνικού κράτους παρακολουθεί το 
αφιέρωμα «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: Χίος» (έως 10/9) 
στο Μουσείο Μαστίχας, αναδεικνύοντας επι-
πλέον πτυχές της τοπικής ιστορίας. Ανάμεσα στα 
κειμήλια που εκτίθενται: η νεκρική προτομή του 
Αδαμάντιου Κοραή, το φύλλο της Χάρτας του 
Ρήγα που περιλαμβάνει το νησί της Χίου και το 
ακρόπρωρο από το πλοίο της Μπουμπουλίνας. 
Οι λάτρεις της σύγχρονης δημιουργίας, ωστόσο, 
καταφθάνουν στο νησί για τη νέα πλατφόρμα 
τέχνης ΔΗΩ (DEO projects), που εγκαινιάζει το 
πρόγραμμά της «Σειρά αναθέσεων» στα παλιά 
σφαγεία με καμβάδες του Βραζιλιάνου ζωγρά-
φου Paulo Nimer Pjota (έως 10/8), σε επιμέλεια 
του Άκη Κόκκινου. 
Στην Αγία Παρασκευή στη Λέσβο, η έκθεση 
«Προχώρα μέχρι να βρεις τη θάλασσα» (μέχρι 10/8) 
στην Κ-Gold Temporary Gallery προτείνει σύγ-
χρονες αφηγήσεις γύρω από την κληρονομιά 
της Σαπφούς μέσα από το έργο έξι φωτογράφων 
(Elena Aya Bundurakis, Arunà Canevascini, Andi 
Galdi Vink, Martine Gutierrez, Lucie Khahoutian, 
Samira Saidi).

Φωτογραφίζοντας στην ίθάΚή

Οι φωτογράφοι αναζητούν την… Ιθάκη τους στο 
φεστιβάλ Return2Ithaca, που προσκαλεί  Έλλη-
νες και ξένους δημιουργούς να παράξουν έργο in 
situ με αφετηρία έμπνευσης την ομηρική Οδύσ-
σεια και την καβαφική Ιθάκη. Τμήμα του προγράμ-
ματος, η έκθεση «True Journey is Return» (εγκαίνια: 
31/8) στο Μέγαρο Δρακούλη, με έργα από το 
περσινό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών.   A  

«The Greek gift»,  Ίδρυμα 
ΔΕΣΤΕ,  Σφαγεία Ύδρας

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν

Paulo Nimer Pjota
Κιάρα Σουγκανίδου

Έργο του  Ally Rosenberg, 
από την έκθεση «Bums»



lΜεγάλη του Γένους Σχολής 2, Άλιμος, 210 9902035, Facebook: Bond Restaurant Bar, Instagram: bond_restaurant_bar

Σ
ε αυτό το σημείο του Αλίμου η 
βουή της πόλης δεν φτάνει. Το θρό-
ισμα των φύλλων και τα τιτιβίσματα 
των πουλιών υπερισχύουν. Η μεγά-

λη αυλή του Bond είναι στην ουσία μια ολό-
κληρη εξοχή γεμάτη τριανταφυλλιές, αναρ-
ριχώμενα γιασεμιά και κισσούς, μυρωδά-
τους βασιλικούς και φουντωμένους δυό-
σμους. Άλλωστε η ονομασία Bond (στα ελ-
ληνικά «δεσμός») υπάρχει για να δηλώσει τη 
σύνδεση με τη φύση, που συνεχίζεται ακό-
μα και στον εσωτερικό χώρο. Το Bond είναι 
από τα πρώτα (ίσως και το μοναδικό) που ε-
φαρμόζει την ιδέα του upcycling στο 100%, 

ακόμα και στην… αρχιτεκτονική. Ο εσωτερι-
κός του χώρος αποτελείται από τέσσερα 
μεγάλα container που αντί να απορριφθούν, 
έγιναν η στέγη αυτού του φιλόξενου bar 
restaurant.

Σε αυτή την τεράστια πράσινη αυλή ή μέσα 
στον εσωτερικό κήπο θα έρθεις από το πρωί 
για υπέροχο καφέ, φρέσκους φυσικούς χυ-
μούς από το vitamin bar και πληθωρικό 
brunch, που σερβίρεται καθημερινά 09.00-
15.00 και περιλαμβάνει όσα λαχταράς για το 
πρωινό σου: τα άπαντα των αυγών, θρεπτι-
κά bowls, αφράτα pancakes, αλλά και ένα 

σπιτικό πεϊνιρλί με τρομερή χειροποίητη ζύ-
μη που φτιάχνεται καθημερινά εδώ, όπως 
κι όλα τα υπόλοιπα νόστιμα θαύματα που 
βγαίνουν από την κουζίνα του Bond.
Από το απόγευμα και μετά, τα γευστικά ταξί-
δια συνεχίζονται με φρέσκα ζυμαρικά και 
ριζότο, burgers που θα εκτιμήσουν δεόντως 
οι λάτρεις του είδους, αλλά και κάποια ακό-
μα εκπληκτικά κυρίως πιάτα όπως τα χοιρι-
νά μπριζολάκια πάνω σε τραγανές πατάτες 
με τριμμένη γραβιέρα και λάδι λευκής τρού-
φας ή το rib-eye black angus, με καπνιστές 
πατάτες, σπαράγγια, ντοματίνια και demi 
glass με μανιτάρια. Για να συνοδέψεις το 

γεύμα σου υπάρχουν ωραία, δυσεύρετα 
κρασιά (αρκετά διαθέσιμα και σε ποτήρι), 
αλλά και ανατρεπτικά cocktails (όπως το 
Passion Treat, που σερβίρεται μαζί με μια 
κουταλιά καραμέλας!). Τι άλλο να ζητήσεις 
από το αθηναϊκό καλοκαίρι;

Extra tip: Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι 
στο Bond έχει εγκατασταθεί ένα προηγμένο 
σύστημα καθαρισμού που ανανεώνει την α-
τμόσφαιρα και σκοτώνει κάθε μικρόβιο που 
κυκλοφορεί στον αέρα. Επίσης, ο χώρος εν-
δείκνυται για εκδηλώσεις κάθε είδους, ενώ 
υπάρχει δυνατότητα parking. 

Bond
Η μαγευτική εξοχή του Αλίμου
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Μιχαήλ Μαρμαρινός
«Ιχνευταί» του Σοφοκλή

Πώς έφτασε η Μουσική στα αυτιά των αν-
θρώπων; Απαντήσεις στο αποσπασµατι-
κά σωζόµενο και σπάνια παρουσιαζόµε-
νο σατυρικό δράµα του Σοφοκλή, τους 
«Ιχνευτές», από τον ανατρεπτικό σκηνο-
θέτη Μιχαήλ Μαρµαρινό, που επιστρέ-
φει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου µε 
αυτό το «ασύλληπτο κείµενο/µνηµείο», σε 
µια ιστορική έµµετρη απόδοση. Την παράστα-
ση συνοδεύει η έκδοση του έργου, µε επιµέ-
λεια του καθηγητή Σταύρου Τσιτσιρίδη.

Γιάννης Κακλέας 
«Ορέστης» του Ευριπίδη

Ο Γιάννης Κακλέας, που µας έχει χαρίσει στιγ-
µές γέλιου σκηνοθετώντας Αριστοφάνη, 
αυτή τη φορά επιστρέφει στην Επίδαυρο 
για την πρώτη του σκηνοθεσία αρχαίας 
τραγωδίας µε τον «Ορέστη» του Ευρι-
πίδη, σε µετάφραση Γιώργου Χειµωνά. 
Ένα έργο γεµάτο ανατροπές και πολιτικό 
προβληµατισµό, που θέτει ερωτήµατα 
για τις σχέσεις των γενεών και των φύλων, 
και την κοινωνική συνοχή.

16-18
Ιουλίου
21.00

23-25
Ιουλίου
21.00

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
���λ���, ���������
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Νικαίτη Κοντούρη  
«Βάκχες» του Ευριπίδη -  Εταιρεία Τέχνης Ars 

Aeterna - ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 

«Τελετουργία της συγκίνησης, του συναισθήµατος, 
του µένους και του παραλόγου µπορούν να χαρακτη-
ριστούν οι “Βάκχες” του Ευριπίδη» για τη σκηνοθέτιδα 
Νικαίτη Κοντούρη. Μια ανοιχτή σε νέες προσεγγίσεις 

και αναγνώσεις τραγωδία, η µοναδική σωζόµενη µε 
τον θεό ∆ιόνυσο ως πρόσωπο της πλοκής, να τιµωρεί 
ανελέητα όσους αντιστέκονται στη δύναµη της φύσης 
και τη µεταµορφωτική εµπειρία της ένθεης µέθης.

Βασίλης 
Παπαβασιλείου  
«Ελένη» του Ευριπίδη  -  Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος

Για ένα πουκάµισο αδειανό, για µια Ελέ-
νη… Ο Βασίλης Παπαβασιλεί-
ου σκηνοθετεί την «Ελένη» 
του Ευριπίδη, µια «τρα-
γωδία» µε κωµικά στοι-
χεία βασισµένη σ τον 
µύθο που δηµιούργησε 
ο λυρικός ποιητής Στησί-
χορος, που παρουσιάζει 
τον Τρωικό Πόλεµο σαν µια 
σφαγή χάριν ενός «ειδώλου» 
και όχι µιας πραγµατικής γυναίκας. Ένα 
έργο µε αντιπολεµικό χαρακτήρα, που 
αναδεικνύει αρετές όπως η δύναµη 
του όρκου και η ευφυΐα µιας γυναίκας. 

Γιάννης Μόσχος
«Φοίνισσες» του Ευριπίδη - 
Εθνικό Θέατρο

Θέλουν πραγµατικά οι άνθρωποι 
να αποφύγουν την εµφύλια 
διχόνοια; Το διαχρονικό 
ερώτηµα απασχολεί τον 
Ευριπίδη στις «Φοίνισ-
σες«, έργο µε σταθερή 
παρουσία στο ρεπερτό-
ριο του Εθνικού. Μετά 
τις σκηνοθεσίες του Αλέ-
ξη Μινωτή, που ανέβασε 
τελευταία φορά το έργο το 
1988, θα το δούµε φέτος στην Επί-
δαυρο σε µια σύγχρονη παράσταση 
που υπογράφει ο Γιάννης Μόσχος.  

Άρης Μπινιάρης  
«Προμηθέας Δεσμώτης» 
του Αισχύλου - Θέατρο 
Πορεία - ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

Ο Άρης Μπινιάρης συνεχίζει 
την έρευνά του πάνω στην αρ-
χαία τραγωδία, µε τoν «Προ-
µηθέα ∆εσµώτη», διαχρονικό 

σύµβολο αντίστασης απένα-
ντι στην εξουσία. Μέσα 

από ένα ζωντανό 
ηχητικό περιβάλλον 
αναδεικνύονται τα 
πρόσωπα µιας πάντα 
επίκαιρης ιστορίας, 

«µιας ιστορίας που 
µπορεί να ακουστεί ως 

σκοτεινό σχόλιο για το 
παρόν ή ως φωτεινή ελπίδα 
για το µέλλον», όπως λέει ο 
σκηνοθέτης.

30-1
Ιουλ.-Αυγ.
21.00 20-22

Αυγούστου
21.00

13-15
Αυγούστου

21.00

6-8
Αυγούστου

21.00
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Κάθε χρόνο όλο και πε-
ρισσότεροι αναζητούν 
να αγοράσουν ένα σπίτι 
στην Αίγινα. Το νησί που 
βρίσκεται µία ώρα από 
την Αθήνα ξέρει να σε 
κερδίζει µε την οµορ-
φιά του, τα κρυµµένα 
µυστικά του, τη βαθιά 
ιστορία του, τους χαµο-
γελαστούς ανθρώπους 
του. Λίγο κοσµοπολίτι-
κο, λίγο οικογενειακό, 
αποτελεί ιδανικό προ-
ορισµό για ζευγάρια, 
παρέες ή οικογένειες, 
έχει άφθονες καθαρές 
παραλίες και γουστό-
ζικα µπαράκια όπου θα 
συναντήσεις celebrities 
και τουρίστες απ’ όλο 
τον κόσµο. ∆εν είναι 
τυχαίο που έρχονται 
διαρκώς ξένες και ελ-
ληνικές παραγωγές για 
γυρίσµατα στο νησί. Η 
εξωστρέφειά του ω-
στόσο απογειώνεται µε 
το Fistiki Fest (16-19/9), 
στο οποίο ο ιδιαίτερος 
καρπός που φυτρώνει 
σχεδόν σε όλο το νησί έ-
χει την τιµητική του. Κο-
σµήµατα, έργα τέχνης, 
αντικείµενα, γεύσεις, 
αρώµατα και εικόνες 
εµπνευσµένα από το 
φιστίκι Αιγίνης γεµίζουν 
για 4 ηµέρες τον παρα-
λιακό δρόµο του νησιού 
καλώντας σε να µάθεις 
περισσότερα.

Τι να δεις
Αξίζει µια επίσκεψη 
στον Αρχαίο Ελαιώνα, 
ένα µέρος µε δέντρα 
που µετρούν πάνω από 
2.500 χρόνια ζωής. 
Υπάρχουν τρία µονοπά-
τια που οδηγούν εκεί, 
το πιο σύντοµο είναι 
αυτό που ξεκινάει από 
την Παχειά Ράχη. Ο 
ναός της Αφαίας, που 
σχηµατίζει ισοσκελές 
τρίγωνο µε τους αρχαί-
ους ναούς σε Θησείο 
και Σούνιο, είναι επι-
βλητικός, ενώ µια βόλ-
τα στην Παλαιοχώρα 
µε τα 365 εκκλησάκια 
δεν θα σε απογοητεύ-
σει. Θυµήσου να µπεις 
στο εκκλησάκι του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ, 
θα καταλάβεις γιατί. 
Το σπίτι του Καζα-
ντζάκη στον δρόµο 
προς Σουβάλα, το Λαο-
γραφικό Μουσείο, το 
µοναστήρι στον Άγιο 
Νεκτάριο αξίζουν επί-
σης µια βόλτα.

Πού να 
κολυµπήσεις
Μέσα στην 
πόλη θα 
βρεις τις 
παραλίες 
Αύρα, 
Πανα-
γίτσα 
και Κο-

λόνα, λίγο πιο κάτω 
από τον αρχαιολογικό 
χώρο. Ένα βήµα από τη 
Χώρα, στον δρόµο προς 
Πέρδικα, βρίσκεται ο 
Άγιος Βασίλης -όταν 
φυσάει νοτιάς ο χώρος 
γεµίζει µε λάτρεις των 
windsurf και kitesurf-, 
ενώ παρακάτω βρί-
σκονται ο πρώτος και 
δεύτερος Μαραθώνας 
(οργανωµένες) µε ρηχά 
νερά, ξαπλώστρες, ε-
στιατόρια, καφετέριες. 
Η Πέρδικα έχει τα βρα-
χάκια της για βουτιές, 
η Αγία Μαρίνα έχει τη 
µεγάλη αµµουδερή της 
παραλία µε τη γαλάζια 
σηµαία και η Σουβάλα 
τα πρώην ιαµατικά λου-
τρά. Σταθερές επιλογές 
είναι: Κλειδί, Μουριώ-
τη και Σαρπάς, ενώ πιο 
ήσυχες είναι η Bαγία, η 
παραλία στον Tούρλο 
και οι Πόρτες στο οµώ-
νυµο ψαροχώρι. Οι πιο 

κοσµοπολίτικες είναι το 
Bocampo στη Β΄ Μα-
ραθώνα, το Fyki Beach 
Restaurant στην περι-
οχή της Αιγινήτισσας 
και το Klima Beach Bar 
στο Κλειδί.

Πού να φας
Στην πόλη: Στο πολύ 
ιδιαίτερο Κρητών 
Γεύσεις Εν Αιγίνη, µε 
παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα και κρητικά 
εδέσµατα, καλό κρασί 
και ρακή, στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης, 
µε ζωντανή ελληνική 
µουσική κάθε Πέµπτη, 
Παρασκευή και Σάββα-
το βράδυ (2297026255).  
Στο art cafe Tortuga 
(2297022210), µε τον 
σεφ Μάρκο Π., να 
φτιάχνει πιάτα που 
θα ζήλευαν αστεράτα 
εστιατόρια (δοκίµασε 
µακαρόνια µε αχινό!). Ο 
Μπάµπης (2297023594), 

✤
Κάποτε έµεινα σε ένα παλιό πέτρινο σπίτι στους λόφους της 
Αίγινας. ∆εν υπήρχαν µαγαζιά εκεί, µόνο µια ταβέρνα 3 µίλια 
µακριά στο τέλος ενός µακριού βουνίσιου δρόµου. Εγώ δεν 

οδηγώ και τα ταξί αρνιόντουσαν να ανέβουν σε αυτόν τον δρόµο. Ή-
ταν πολύ στενός και δεν έβγαζε πουθενά. Φοβούνταν ότι δεν θα µπο-
ρούσαν να κάνουν τη στροφή για να γυρίσουν πίσω και θα έµεναν 
εκεί κολληµένοι. Είχα µόνο µερικούς, λίγους γείτονες που ζούσαν σε 
αυτόν τον δρόµο. Ήταν πολύ φιλικοί και πάντα χαµογελούσαν. Ο ένας 
µου έδινε λίγα φρούτα που µάζευε από τα δέντρα του κάµπου. Υπήρ-
χε επίσης ένας αγρότης που έδενε τον γάιδαρό του στους θάµνους 
σε ένα λιβάδι κοντά στο σπίτι. Ο αγρότης δεν είχε καθόλου δόντια και 
πάντα ήταν πολύ φιλικός. Όποτε περνούσαν µε το αυτοκίνητό τους, 
αυτός και η γυναίκα του πάντα θα χαµογελούσαν και θα µας χαιρε-
τούσαν. Έφτασε το Σαββατοκύριακο και το βραδάκι του Σαββάτου 
καθόµουν στο µπαλκόνι µου κοιτάζοντας τη θάλασσα, βλέποντας 
τον ήλιο να δύει. ∆υο τρία αυτοκίνητα πέρασαν από µπροστά µου και 
σταµάτησαν στη φάρµα του αγρότη και της γυναίκας του. Ήταν µία 
πολύ όµορφη στιγµή σε ένα όµορφο, αποµακρυσµένο µέρος, έπινα 
κρασί και ήµουν ευτυχισµένος. Ξαφνικά, σε τέρµα ένταση του ήχου, 
ακούστηκε το τραγούδι “Maria” των Tiger Lillies να έρχεται από το 
αγροτόσπιτο. Το υπόλοιπο βράδυ πέρασε ενώ άκουγα να παίζουν τα 
τραγούδια µου ανάµεσα σε τραγούδια της Nina Simone και του David 
Bowie. Ήταν µια έκπληξη να ακούω τον εαυτό µου να τραγουδάει µέ-
σα στους λόφους, µέσα σε ένα τόσο όµορφο σκηνικό.

* Ο Μartyn Jacques και οι Tiger Lillies είναι punk/street opera τρίο και θα εµφανι-
στούν στο Ηρώδειο στις 29/9 µε τραγούδια από το άλµπουµ τους “Lemonaki”, µε 
διασκευές σε παλιά ρεµπέτικα. 

Info
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Æïù Martyn Jacques      (Tiger Lillies)*

Protect & Moisture 
Trigger Spray SPF30

Το ποδήλατο είναι ο ωραιότερος 
τρόπος να εξερευνήσεις την Αίγινα 

και τις οµορφιές της. Κάνε µια στάση 
για να ανανεώσεις το αντηλιακό σου εύκολα 

και γρήγορα χάρη στην πρακτική συσκευασία 
του NIVEA SUN Protect & Moisture Trigger 

Spray SPF30. Προστατεύει άµεσα από τα ηλιακά 
εγκαύµατα και την πρόωρη γήρανση της επι-

δερµίδας, ενώ την κρατάει ενυδατωµένη έως 
και 48 ώρες. Έχει σύνθεση ανθεκτική στο νερό 

που λειτουργεί σε ισορροπία µε το µικροβί-
ωµα της επιδερµίδας και µε σεβασµό στο 

περιβάλλον, χωρίς UV φίλτρα 
Octinoxate, Oxybenzone 

& Octocrylene και 
microplastic. 
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Κ αλοκαίρι στην Ελλάδα σηµαί-
νει εξερευνήσεις σε ελληνι-
κά νησιά, περιπάτους στην Α-
θήνα και road trips στις µονα-

δικές διαδροµές της χώρας που µας ο-
δηγούν σε µαγευτικά µέρη γεµάτα µε 
αντιθέσεις. Τα φυσικά τοπία µπλέκο-
νται περίτεχνα µε αρχαία µνηµεία, µου-
σεία και αρχαιολογικοί χώροι βρίσκο-
νται σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ 
pop-up εκθέσεις οµορφαίνουν τα κα-
λοκαιρινά απογεύµατά µας. Σίγουρα έ-
χεις πετύχει κάποια από αυτά είτε στο 
κέντρο της Αθήνας είτε στο δρόµο σου 
για την παραλία σε κάποιο κυκλαδίτικο 
νησί και µη γνωρίζοντας τι είναι απλά 
τα προσπέρασες. 

Μια ελληνική εταιρεία σκέφτηκε ότι υ-
πάρχουν τόσα µνηµεία αλλά και ιστορίες 
των τοπικών κοινοτήτων, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό, που αποτε-
λούν µέρος της πολιτιστικής µας κληρο-
νοµιάς και θα έπρεπε να γίνουν µέρος της 
ταξιδιωτικής εµπειρίας. Έτσι ξεκίνησε να 
φτιάχνει ακουστικές και ψηφιακές ξενα-
γήσεις που ο καθένας µπορεί να κατεβά-
σει στο κινητό του µέσα από την εφαρµο-
γή της Clio Muse Tours. Έδωσε δηλαδή τη 
δυνατότητα να επισκεφτείς ένα µέρος µε 
τους δικούς σου ρυθµούς και µακριά από 
τα πλήθη πολύ καιρό πριν η πανδηµία της 
Covid-19 το κάνει σχεδόν απαραίτητο συ-
στατικό της ταξιδιωτικής εµπειρίας. 

Από την ίδρυσή της το 2014, η Clio Muse 

Tours έχει δηµιουργήσει πάνω από 350 
ξεναγήσεις σε 20 χώρες σε συνεργασία 
µε µουσεία και πολιτιστικά ιδρύµατα αλ-
λά και οργανισµούς και εταιρείες. Άλλω-
στε, η βραβευµένη της µεθοδολογία για 
τη δηµιουργία περιεχοµένου γεννήθηκε 
µέσα από τη συνεργασία της µε το Μου-
σείο της Πόλεως των Αθηνών. 

Τον τελευταίο χρόνο έχει δηµιουργήσει 
ψηφιακές ξεναγήσεις για τις µόνιµες εκ-
θέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, 
σε συνεργασία µε τη Στέγη Ιδρύµατος Ω-
νάση για την τελευταία τους έκθεση «You 
& AI: Through the Algorithmic Lens» στο 
Πεδίον του Άρεως, αλλά και µε το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο µε αφορµή τα 200 χρό-
νια από την Ελληνική Επανάσταση. 

Όλες αυτές οι ξεναγήσεις αλλά και παλαι-
ότερες, όπως για τις εκθέσεις του Ιδρύµα-
τος Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, το 
Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το 
Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρ-
χος διατίθενται δωρεάν στο κοινό µέσω 
της εφαρµογής. 

Αυτό όµως που κάνει την εταιρεία να ξε-
χωρίζει είναι ότι πέρα από τις ξεναγήσεις 
για διάσηµα αξιοθέατα όπως η Ακρόπο-
λη, η Αρχαία Αγορά, η Κνωσός και το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, η θεµα-
τολογία της καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 
φέρνοντας λιγότερα γνωστά µέρη και ι-
στορίες στο ραντάρ των ταξιδιωτών. 

Στην ιστοσελίδα της, για παράδειγµα, θα 

βρεις µια περιήγηση στις άγνωστες γει-
τονιές της Αθήνας σχεδιασµένη σε συ-
νεργασία µε το περιοδικό δρόµου «Σχε-
δία» και µε οδηγούς (νυν και πρώην) ά-
στεγους συµπολίτες µας ή µια ξενάγηση 
στον οικισµό του Φράγµατος του Μαρα-
θώνα που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία 
µε την ΕΥ∆ΑΠ. 

Τι γνωρίζεις για τα Μετέωρα, τα χωριά της 
Θεσσαλίας ή τη ∆ωδώνη, τα Τζουµέρκα 
και τους ∆ελφούς; Μέσα από µια σειρά 
περιηγήσεων στα µέρη από όπου περνάει 
η Ιόνια Οδός, η Clio Muse Tours συνθέτει 
ιστορίες από ιστορικά γεγονότα, µύθους 
και θρύλους. 

Επιπλέον, αν βρεθείς σε κάποιο νησί ή και 
σε άλλα µέρη στην ηπειρωτική Ελλάδα 
µην παραλείψεις να δεις αν στην εφαρµο-
γή της υπάρχει κάποιο walking tour ή road 
trip για το µέρος που επισκέπτεσαι. 

Στην Τήνο σε οδηγεί σε χωριά µοναδικής 
οµορφιάς, περίτεχνα διακοσµηµένα κτί-
ρια και εντυπωσιακούς περιστεριώνες µε 
τη δωρεάν ακουστική ξενάγηση «Τήνος. 
Η Μούσα του Αιγαίου», ενώ στη Ρόδο οι ε-
πισκέπτες µπορούν να ανακαλύψουν την 
πόλη µε την αγγλική ξενάγηση «Rhodes 
City Tour: The city of the knights».

Το σίγουρο είναι ότι είτε µείνεις στην Α-
θήνα είτε ταξιδέψεις µπορείς µε το πάτη-
µα ενός κουµπιού να έχεις τον προσωπι-
κό σου επαγγελµατία ξεναγό στο κινητό 
σου.

Clio Muse Tours 
Συναρπαστικές ακουστικές ξεναγήσεις στην Ελλάδα και τον κόσµο!

Περισσότερες πληροφορίες: www.cliomusetours.com
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Ανεβαίνω στη µηχανή. Στην πλάτη µου µέσα σε ένα ειδικό σακίδιο είναι η Νταίζη, το γατάκι µου. 
Κατεύθυνση Πειραιάς. Μπαίνουµε στο καράβι, σε µία ώρα και 10 λεπτά είµαστε στο νησί. Αίγινα. Το 
πιο κοντινό στην Αθήνα. Στο µικρό σπιτάκι περνάµε µαζί ώρες στην αυλή µπροστά στις φιστικιές 

κάτω απ την πέργκολα, η Νταίζη συνήθως φέρνει φίλες της στο σπίτι, τη Νότα και το Γωγουλίνι. Με τη µη-
χανή γυρίζω το νησί. Βόλτα στο λιµάνι, στο ναό της Αφαίας. Στην Παλιοχώρα εξερεύνηση στα εκκλησά-
κια τα µικρά, τα παλιά, το ένα οµορφότερο από το άλλο. Μια γρήγορη βουτιά και λίγη βόλτα ακόµα. Στους 
δρόµους συναντάς φίλους, φίλους από το νησί, φίλους απ’ την Αθήνα που έρχονται κι εκείνοι στο νησί 
αλλά δεν το ήξερες, το ανακαλύπτεις εδώ. Όταν θες, αποµονώνεσαι, ηρεµείς· και όταν θες, βρίσκεσαι µε 
πολλούς φίλους. Όλια, Στέλιος, Νότα, Άννα, Στέλλα, Ανθή, Μίνα, Κατερίνα, ∆άφνη, Μαργαρίτα, Φίλιππος. 
Όλοι είναι εδώ µαζί µας. Μαγειρέµατα στα σπίτια, τραπέζια στις αυλές. Η Αίγινα είναι µικρή και µεγάλη ταυ-
τόχρονα, όµορφη και παράξενη, γοητευτική, ήσυχη, περιποιηµένη. Γλύπτες και ζωγράφοι, σπίτια παλιά 
και πύργοι, ελαιώνες, φιστικιές. Μόλις µια ώρα από την Αθήνα είναι αρκετή για να ξεχάσεις το τσιµέντο, 
το καυσαέριο, τη βοή, τις δουλειές, τα άγχη και τις αγωνίες. Η Αιγινούλα µε έσωσε στην πρώτη καραντίνα, 
µου κάνει παρέα στα ρεπό, µου ανανεώνει σώµα και νου για να επιστρέφω αλλαγµένος στην Αθήνα.

*Ο Γιώργος Νανούρης είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Æïù Γιώργου Νανούρη*

µε πολύ καλή ελλη-
νική κουζίνα, ροµα-
ντικά, µε τραπεζάκια 
πάνω στο κύµα, εντυ-
πωσιακά φωτισµέ-
νους φοίνικες, ωραία 
θέα, από τις 9 το πρωί. 
∆ίπλα το ∆ροµάκι 
(2297024445), έχει 
µαµαδίστικο φαγητό 
µε γκουρµέ τσαχπι-
νιά. Για λαχταριστό 
σουβλάκι θα πας 
στα Τενεκεδάκια 
(2297028944) -δοκί-
µασε οπωσδήποτε το 
τυλιχτό µε χαλούµι, 
στην Κληµαταριά 
(2297025968) και 
στον Μαύρο Γάτο 
που έχει και µαύρη 
πίτα. Ο Μπακαλό-
γατος (2297500501) 
είναι τσιπουράδικο-
µεζεδοπωλείο µε 
διακόσµηση που 
θυµίζει παλιό µπα-
κάλικο, καλές τιµές 
και γραφική αυλή. Το 
Σχολείο (6984211728), 
έχει λαχταριστές 
πίτσες και τέλειες 
µακαρονάδες. Να πας 
οπωσδήποτε στην 
Αυλή (2297026438), η 
οποία είναι ανοιχτή 
µέχρι αργά το βράδυ 
για καφέ, φαγητό 
και ποτό. Έχει συχνά 
live και µη φύγεις αν 
δεν δοκιµάσεις λικέρ 
φιστίκι, κροκέτες 
φέτας µε µαρµελάδα 
τοµάτας και µπιφτέκια 
µε σος ροκφόρ. Λίγο 
πιο κάτω το Κάππος 
Έτσι (2297027219), µε 
ιδιαίτερες γεύσεις 
και υπέροχα πιάτα µε 
φιστίκι Αιγίνης. Ο Τσί-
ας στην παραλία της 
Αίγινας (2297023529), 
έχει ανανεωµένη 
κουζίνα. ∆ίπλα ο 
πασίγνωστος Σκο-
τάδης (2297024014), 
από τις καλύτερες 
ψαροταβέρνες, σουξέ 
η τροµερή ταραµοσα-
λάτα. Στις νέες αφίξεις 
σηµείωσε το Miralice, 
µε εκλεπτυσµένες 
γεύσεις και εντυπω-
σιακή διακόσµηση 
που θυµίζει κάτι από 
Αµερική άλλης δεκα-
ετίας. 

Ο Βατζούλιας 
(2297022711) προς 
Άγιο Νεκτάριο είναι 
παραδοσιακή και 
πολύ γραφική οικο-
γενειακή ταβέρνα µε 
αυλίτσα και φηµίζεται 
για τον µουσακά και 
την ορφανή µακα-
ρονάδα. Ο διάσηµος 
Μάνιτας στο Κύµα 
(2297022245), µετακό-
µισε σε νέο χώρο µε 
µαγευτική αυλή, θέα 
θάλασσα και σταθερά 
γευστικά πιάτα θα-
λασσινών, µαγειρευτά 
και της ώρας από τα 
χεράκια της Εύης. Στα 
must, το κοτόπουλο 
Μάνιτας µαρινα-
ρισµένο σε µυστική 
σος και η ρεβιθάδα 
φούρνου. Λίγο έξω 
από την πόλη, στον 
δρόµο προς Σουβάλα 
θα βρεις το Καλαµάκι 
στο Τσακ Μαµ µε 
φοβερά κρέατα και 
την πολύ καλή και ή-
συχη Καβουρόπετρα 
(2297023001), για φρέ-
σκο ψάρι. Το Svelto 
Kouneli (6944690180), 
στη Σουβάλα έχει 
λίγα τραπέζια σε µια 
πολύ ωραία και ήσυχη 

αυλή, κλασικά αλλά 
και ιδιαίτερα πιάτα 
και ωραία κρασιά να 
συνοδέψεις το δείπνο 
σου. Στην άλλη πλευ-
ρά του νησιού, στην 
Αγία Μαρίνα, ψάξε 
για το εστιατόριο 
Θολός (2297032129), 
χορταστικές µερίδες, 
υπέροχη αυλή και 
θέα, τέλειο κέρασµα 
στο τέλος.

Στην Κυψέλη: Το Il 
Posto (2297028950), 
του συµπαθέστατου 
Γεράσιµου πάνω 
στην πλατεία, έχει 
καλά ιταλικά πιάτα, 
δροσερή και χαλαρή 
ατµόσφαιρα, ωραία 
κρασιά, τώρα και 
µικρό ήσυχο κηπάκι. 
Το Στέκι της Κυψέ-
λης (2297023706), 
εγγυάται ένα από τα 
καλύτερα σουβλάκια 
που έχεις δοκιµάσει 
σε φανταστική αυλή 
που έχει φτιάξει εξ ο-
λοκλήρου µε τα χερά-
κια του ο ιδιοκτήτης 
Γιώργος. Ο Κόκορας 
(2297022155), είναι 
κλασικό κουτούκι 
µε ωραία βεράντα 
και µεζέδες από τον 
ξύλινο δίσκο: χταπόδι 
κοκκινιστό, φάβα, 
αµπελοφάσουλα κ.ά.

Στον Μαραθώνα: Η 
Όστρια (2297027682), 
σερβίρει πάνω από 20 
χρόνια τα πιο νόστιµα 
σπιτικά µαγειρευ-
τά, φρέσκα ψάρια, 
χωριάτικες πίτες, 
φάβα και σαλάτες 
µε λαχανικά από τον 
κήπο της οικογένειας 
Μαρµαρινού. Όλα 
αυτά σε τραπεζάκια 
δίπλα στο κύµα, µε τη 
σκιά από τα αλµυρίκια 
και τα ποδαράκια σου 
στην άµµο.

Στην Πέρδικα: Ο Νώ-
ντας (2297061233), µε 
ιστορία από το 1936, 
είναι εξπέρ στις πα-
ραδοσιακές γεύσεις 
και το ολόφρεσκο 
ψάρι. Στο Μικρό Κα-
φέ, που πρόσφατα 
µετακόµισε στο τέλος 
του πεζόδροµου (και 
έγινε µεγάλο καφέ), 
θα απολαύσεις ω-
ραιότατο πρωινό ή 
brunch µε θέα θάλασ-
σα. Στις νέες αφίξεις 
το Casa della Pizza 
(2297062278), µε συ-
νταγές του Εράλντο 
από τη Βενετία για 
σαλάτες, πίτσες και 
µακαρόνια. 

Στη Βαγία : Εδώ 
βρίσκονται δύο από 
τα διαµαντάκια του 
νησιού, η Χορεύτρα 
(2297053118), µε υπέ-
ροχη θέα, λαχταριστή 
πίτσα, ιδιαίτερες πίτες 
και πιάτα της ώρας, 
αλλά και ο Νικόδηµος 
(2297029709), απλά 
και παραδοσιακά: 
χωριάτικη, πατάτες, 
καλαµάκια και µπίρες 
στην αυλή µε καλή 
παρέα.

Πού να 
διασκεδάσεις
Για γλυκό σε ένα από 
τα παλιά, παραδοσι-
ακά ζαχαροπλαστεία 
του νησιού στο λιµάνι, 
ενώ ωραίο παγωτό 
στο χέρι µπορείς 

Info
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να πάρεις από το 
ζαχαροπλαστείο Με-
λένιο (2297026133), τη 
γνωστή Παγωτοµανία 
(2297500520), και το Da 
Vinci (2297026944). Στο 
τέλος της παραλίας 
το Inn On The Beach 
(2297025604), που βρί-
σκεται σε ένα από τα 
πιο όµορφα σηµεία του 
νησιού, σερβίρει στην 
τεράστια ξύλινη βερά-
ντα του πάνω στη θά-
λασσα αρωµατικό καφέ 
το πρωί, νόστιµα σνακ 
και απίστευτα κοκτέιλ. 
Τσέκαρε την ινστα-
γκραµική του φρουτο-
σαλάτα και τα φηµισµέ-
να απογευµατινά του 
πάρτι µε guest djs. Στο 
λιµάνι, το bar Ρέµβη 
(2297028605), για φαγη-
τό, µουσική και χορό. 
Λίγο πιο δίπλα θα βρεις 
το Οινόη Social Bar 
(6940700407), µε ωραίο 
καφέ, σνακ και ποτό 
µέχρι αργά το βράδυ. 
Για jazz, funk και soul 
µουσικές θα πας στα 
Περδικιώτικα, µε τον 
«κρυφό» κήπο και τα 
τροµερά µπέργκερ 
που σερβίρονται αργά 
τη νύχτα. Το café-bar 
Νήσος (2297500210), 
στο λιµάνι ανακαι-
νισµένο και ανοιχτό 
από νωρίς το πρωί 
µέχρι αργά το βράδυ, 
για καφέ, εξαιρετικό 
φαγητό και ψαγµένα 
cocktails. ∆ίπλα το 
Πάντα Ρει (2297022317, 
6944651699), µε υπέρο-
χα µπέργκερ, µακαρο-
νάδες και συχνά live. 
Στο νησί θα βρεις και 
τρεις θερινούς κινηµα-
τογράφους (Ολύµπια, 
Ακρογιάλι και Άνεσις) 

για να απολαύσεις 
ταινία κάτω από τα 
αστέρια, µε το γαρµπίλι 
στα πόδια και τον αέρα 
να µυρίζει αλάτι και 
σιτρονέλα.

Πού να µείνεις
Στη Χώρα, στις Fistikies 
(2297023783), ενοικια-
ζόµενα –πλήρως εξο-
πλισµένα– διαµερίσµα-
τα µε όλα τα κοµφόρ. 
Πανέµορφος κήπος, 
λουλούδια, φιστικιές, 
πισίνα µε υδροµασάζ 
και καλό σέρβις. Λίγα 
µέτρα από το κέντρο 
της πόλης είναι η Ρα-
στώνη (2297027039), 
µε 12 πολυτελή θεµα-
τικά διαµερίσµατα. 
Εκεί κοντά βρίσκεται 
και το Ulrika Hotel 
Aegina (6937349883). 
Τα δωµάτια Γιάκας 
(2297500327), βρίσκο-
νται στο κέντρο για να 
µπορείς να πας παντού 
µε τα πόδια, είναι 
πρόσφατα ανακαι-
νισµένα, πολύ καθαρά 
και περιποιηµένα. 
Ένα χιλιόµετρο από 
το κέντρο το Hotel 
Danae (2297022424), 
µε 54 δωµάτια και θέα 
θάλασσα, πισίνα, snack 
bar και εστιατόριο - η 
παραλία απέχει µόλις 
50 µ. Στο Pyrgos Ralli 
(6944421577), σε 4 ανε-
ξάρτητα διαµερίσµατα 
στον µαγευτικό κήπο 
του Πύργου Ράλλη, µέ-
σα σε λουλούδια, ελιές, 
συκιές και λεµονιές, µό-
λις 10 λεπτά µε τα πόδια 
από το λιµάνι και 5 
λεπτά από την παραλία 
Κολώνα µε τα αρχαία 
ερείπια του Ναού του 
Απόλλωνα. Ιδανικό για 

ζευγάρια ή οικογένειες, 
για Σαββατοκύριακο 
ή περισσότερο, σε πε-
ριβάλλον που θυµίζει 
Τοσκάνη, πολλοί είναι 
αυτοί που κάνουν εδώ 
και τον γάµο τους! Στην 
περιοχή της Αιγινήτισ-
σας, το LaLiBay Resort 
& Spa (2297061215), 
είναι το πρώτο 5άστερο 
ξενοδοχείο στο νησί. 
∆ωµάτια και σουίτες 
µε ιδιωτικό τζακούζι, 
πισίνα, spa, ιδιωτική 
παραλία, εστιατόριο 
µε γκουρµέ γεύσεις 
και bar µε θέα τον Αρ-
γοσαρωνικό, τα έχει 
όλα. Το Perdica Suites 
(2297061101), λίγα µέ-
τρα από το λιµάνι της 
Πέρδικας µε µεγάλα 
πολυτελή διαµερίσµα-
τα που µπορούν να 
φιλοξενήσουν άνετα 
2-5 άτοµα. Στην Αγία 
Μαρίνα ξεχωρίζει το 
ξενοδοχείο Κατερίνα 
(2297032075), µε 34 
δωµάτια, πισίνα και 
snack bar, µόνο 300 
µ. από τη θάλασσα. 
Στη Σουβάλα θα βρεις 
το Hotel Xanthippi 
(2297052201), µε 25 
δωµάτια που όλα έχουν 
θέα, εξοπλισµένη κου-
ζίνα και µεγάλη αυλή. 
Μια ανάσα από τη θά-
λασσα του Μαραθώνα, 
είναι τα ενοικιαζόµενα 
διαµερίσµατα Ostria 
(2297027677), προσφά-
τως ανακαινισµένα, 
πεντακάθαρα και φι-
λόξενα. Το Vagia Hotel 
(2297071179), στη Βαγία, 
βραβευµένο από το 
tripadvisor, γραφικό, µε 
καλές τιµές. Αν θέλεις 
ησυχία και τροµερή θέα 
θα πας στον πέτρινο 

ξενώνα Peaceful Place 
(6940372171), στους 
Βλάχηδες.

Τι να ψωνίσεις
Στην Ηλιαχτίνα 
(2297024255), η Τίνα Κο-
τσώνη και ο Ευθύµης 
Στεργιούλας δίνουν 
δηµιουργικές εκδοχές 
στο σφυρήλατο χει-
ροποίητο κόσµηµα. 
Μαζί τους εκθέτουν 
τα κοσµήµατά τους 
πολλοί δηµιουργοί, 
σε τιµές πραγµατικά 
εξαιρετικές. Στο Think 
Pink (2297029085) 
γυναικεία ρούχα και 
αξεσουάρ. Στη Freyja 
(2297500755),  χειρο-
ποίητα κοσµήµατα, 
ρούχα, σαγιονάρες 
και τσάντες, αλλά 
και την επιτοµή του 
ελληνικού design, 
όπως SeeTheSea, Elena 
Athanasiou, moutaki, 
ames, Greek Archaic 
Kori, Milla. Στην Αρζα-
ντιέρα (2297500818), 
θα βρεις υπέροχα 
κοσµήµατα και αντι-
κείµενα και στο Koralli 
(2297025327), πολλά 
fashionable ρούχα, πα-
πούτσια κι αξεσουάρ. 
Για µοναδικά παραδο-
σιακά και σύγχρονα 
κεραµικά θα πας στο 
Εργαστήρι Κεραµι-
κής Τέχνης Κοττάκη 
(2297401005). Στο ∆ι-
όνυσο (2297500635), 
και στον Μούρτζη 
(2297027649), θα πάρεις 
φιστίκια Αιγίνης σε 
πολλές και νόστιµες 
προτάσεις: γλυκό του 
κουταλιού, αλοιφή, πέ-
στο, φιστικοβούτυρο, 
λικέρ, παστέλι αλλά και 
σκέτα. �
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✤
Η Κεκρυφάλεια κατά τους αρχαίους ή αλλιώς το «πράσινο νησί», όπως αποκαλείται το Αγκίστρι µας, µε 
«αγκίστρωσε» και εµένα πριν πολλά χρόνια και έτσι απέκτησα το «χωριό» µου µιας και είµαι βέρος Αθη-
ναίος. Θέλεις σε 50 λεπτά να βρεθείς σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον; Θέλεις να κολυµπήσεις σε κατα-

γάλανα νερά; Θέλεις να είσαι «εσύ και ο Θεός», να ξεχάσεις τα πάντα, να «φορτώσεις µπαταρίες» και να έχεις από 
εδώ και πέρα το δικό σου προσωπικό παράδεισο που πάντα θα σε περιµένει; Το Αγκίστρι είναι το µέρος! 
Παραλίες που όµοιές του δεν θα βρεις πουθενά. Η Χαλικιάδα και η Απόνησος, κι αν έχεις οικογένεια µε παιδάκια 
η παραλία της Σκάλας (αµµουδιά, ρηχά νερά και πεντακάθαρα). Καταλύµατα να κοιµηθείς για όλα τα βαλάντια, 
αλλά θα πρέπει να κάνεις την κράτησή σου καιρό πριν γιατί δυστυχώς δεν έχει όσα θα έπρεπε και «κινδυνεύεις» 
να κοιµηθείς στην παραλία – αν λες κίνδυνο την επιστροφή στα ανέµελά σου χρόνια. Το νησί για όλες τις ηλικίες, 
το νησί που αισθάνεσαι ασφαλής για τα παιδιά σου.
Το Αγκίστρι έχει τέσσερα µικρά χωριά κι αξίζουν όλα µια επίσκεψη, από τη Σκάλα και τους Μύλους µέχρι το Με-
τόχι ψηλά στο βουνό και τα Λιµενάρια. Το νησί είναι αρκετά µικρό και γυρίζεται εύκολα, σκέψου η µεγαλύτερη 
απόσταση είναι 7,5 χλµ. από Σκάλα προς Απόνησο. Αν δεν έχεις παιδιά να κουβαλάς την Άρτα και τα Γιάννενα, 
αυτοκίνητο δεν χρειάζεσαι. Νοικιάζεις ένα µηχανάκι ή ένα ποδήλατο –στην τελική παίρνεις το λεωφορείο ή ένα 
από τα δύο ταξί του νησιού– και κάνεις τις µετακινήσεις σου. 
Για να φας βρίσκεις τα πάντα. Ξεχωρίζω το ταβερνάκι Νεκτάριος µε τα ψαρικά πάνω στο κύµα στην Απόνησο, 
την ωραία κουζίνα της Αλκυόνης στη Σκληρή, σίγουρα τα µαγειρευτά του Τοξότη στη Σκάλα, αλλά και τον 
Τάσο στα Λιµενάρια. Το σηµαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές, καλές και οικονοµικές. Αν και µικρό, 
το νησί έχει σούπερ ντούπερ νυχτερινή ζωή, δες και µόνος σου στα Sunrise, A bar, Τabboo και Κάστρο – γι’ 
αυτούς που βράζει το αίµα τους!
Και κλείνοντας πρέπει να πω ότι στο πίσω µέρος του νησιού που είναι η Απόνησος, υπάρχει απέναντι ένα µικρό 
νησάκι, η ∆ορούσα, µε ένα γραφικό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στην κορυφή του βουνού. Αν θέλεις να πάρεις 
το έτερόν σου ήµισυ και να γίνετε... «ολόκληρο», χρειάζεται ήπια προς µέτρια και σε µερικά σηµεία δύσκολη 
αναρρίχηση για την κορυφή µέσα από ένα δύσβατο µονοπάτι. Παίρνεις και τον πάτερ Λευτέρη, λίγους καλούς 
φίλους (αυτούς που αντέχουν!) και έφυγες να πετάξεις στον ουρανό. Εκεί το έκανα και εγώ, εκεί παντρεύτηκε ο 
«Νούλης» την «Μπουµπού» του και περάσανε αυτοί καλά και εσείς καλύτερα, αν έρθετε Αγκίστρι.

* Ο Πάνος Μεταξόπουλος είναι χορογράφος.
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Το µικρό γειτονάκι της 
Αίγινας είναι µόλις µία 
ώρα µακριά από την 
Αθήνα και κερδίζει 
όλο και περισσότερο 
σε τουρισµό κάθε 
χρόνο. Εύκολο να το 
γυρίσεις, µε ωραίες 
παραλίες και καλό 
φαγητό, είναι ιδανικό 
είτε για ένα Σαββατο-
κύριακο είτε για όλο 
τον µήνα των διακο-
πών. Αρκετοί είναι κι 
εκείνοι που κάνουν 
ελεύθερο camping, 
ενώ το ποδήλατο είναι 
αναµφίβολα το καλύ-
τερο µέσο µετακίνη-
σης στο νησί. Αν είσαι 
λάτρης της φύσης, θα 
εκτιµήσεις και τα µο-
νοπάτια πεζοπορίας. 
Μη χάσεις τη βόλτα µε 
τα άλογα γύρω από τη 
λίµνη στην Απόνησο.

Πού να 
κολυµπήσεις
Η Σκάλα και ο Μύλος 
είναι οι πιο εύκολα 
προσβάσιµες παραλί-
ες καθώς βρίσκονται 
κοντά στο λιµάνι. 

Καθαρά και ρηχά νερά 
-ιδανικά για παιδιά-, 
βότσαλο και άµµος. 
Η Χαλικιάδα ήταν το 
αγαπηµένο στέκι των 
γυµνιστών χάρη στα 
γαλαζοπράσινα νερά, 
τα λευκά βότσαλα 
(κάνεις τροµερό 
µαύρισµα) και τη 
δύσκολη πρόσβαση 
που αποθαρρύνει 
τους περισσότερους. 
Εκτός από το µονοπά-
τι, στο τέλος πρέπει 
να κάνεις κατάβαση 
από τους βράχους, 
δύσκολο αλλά αξίζει. 
Στην άλλη πλευρά του 
νησιού βρίσκονται η 

∆ραγωνέρα, µε τα 
πεύκα µέχρι τη θά-
λασσα και την καντίνα 
για τα απαραίτητα. 
Πιο κάτω η Απόνησος 
µε τα τιρκουάζ νερά 
που σε κάνουν να 
ξεχνάς ότι βρίσκεσαι 
στον Αργοσαρωνικό. 
Οργανωµένη και µε 
ταβερνάκι για να τσι-
µπήσεις µετά.

Πού να φας και 
να διασκεδάσεις
Η αυλή του Το-
ξότη (2297091283) 
είναι γνωστή για 
τα µαγειρευτά της, 
ενώ στην Αλκυό-
νη (2297091376), 
µε τα τραπέζια-
ραπτοµηχανές, και 
στο Λίγο Κρασί 
Λίγο Θάλασσα 
(2297091691) θα 
ευχαριστηθείς και 
κρεατικά και φρέσκα 
ψάρια. Το Nuevo 
(www.nuevoagistri.
gr) ανοίγει από νωρίς 
το πρωί µέχρι αργά 
το βράδυ µε φαγητό, 
σνακ και παγωτά. 
Στον Κουρσάρο 
(6977583617) θα πας 
για χαλαρό καφέ µε 
θέα το λιµάνι και στο 
Κάστρο (6977583617), 
για ποτό και κοκτέιλ 
µέχρι αργά το βράδυ.

Πού να µείνεις
Στο Kekrifalia Hotel 
(2297091596), στη 
Σκληρή, χτισµένο 
πάνω στον βράχο 
µε τροµερή θέα. Στο 
The Roof Top (Insta: 
the_roof_top _view), 
µικρό αλλά µε τέλεια 
θέα και τζακούζι στη 
βεράντα, και στο Sea 
View House with 
garden (θα το βρεις 
στο Αirbnb) στο Με-
γαλοχώρι, ολόκληρο 
σπίτι µε αυλή και θέα 
θάλασσα. Στο Milos 
Hotel (2297091574) µε 
τα πεντακάθαρα δω-
µάτια και τη µεγάλη 
πισίνα.
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Info

Protect & Dry Touch 
Invisible Spray SPF50

Ξαπλωµένος στα λευκά βότσαλα της 
Χαλικιάδας κάνεις το καλύτερο µαύρι-

σµα, όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτό που ίσως 
δεν ξέρεις είναι ότι το ιδανικό αντηλιακό 

για άµεση προστασία από τις UVA/UVB ακτί-
νες και διάφανη κάλυψη στην επιδερµίδα 

είναι το NIVEA SUN Protect & Dry Touch 
Invisible Spray SPF50. Εφαρµόζεται εύκολα 

µε ψεκασµό, έχει ελαφριά υφή και είναι 
ανθεκτικό σε ιδρώτα και νερό. Με σεβασµό 

στο περιβάλλον και τη θάλασσα, η βελτι-
ωµένη σύνθεση της NIVEA SUN δεν 

περιέχει UV filters Octinoxate 
και Oxybenzone και 

είναι 80% βιοδια-
σπώµενη. 

Tïù Πάνου Μεταξόπουλου*



New Cult 
Εκπτώσεις και στιλ πάνε µαζί! 

Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η εποχή να ετοιµάσω τη βα-

λίτσα των διακοπών, κάνω πάντα µια επίσκεψη στα κα-

ταστήµατα New Cult, στο newcult.gr ή στο Outlet για να 

διαλέξω ρούχα και αξεσουάρ από τα αγαπηµένα µου 

brands. Santa Cruz, Buffalo, Adidas, Levi’s, Replay, Puma, 

Superga, Vans, Dr. Martens, New Balance, Homeboy, 

Diamond, JOTT, MWM είναι µερικά µόνο από τα πιο hot 

είδη που µπορώ να βρω εκεί. Η Νew Cult διαθέτει κορυ-

φαία ρούχα που απογειώνουν το στιλ, είτε µιλάµε για 

streetwear ή premium, εδώ βρίσκω όλα τα must - have 

κοµµάτια. Ό,τι χρειάζοµαι ή δεν ήξερα ότι χρειάζοµαι, 

από µαγιό και σαγιονάρες µέχρι πόντσο και πετσέτες 

θαλάσσης. Ειδικά τώρα που οι εκπτώσεις έκαναν επίση-

µα την εµφάνισή τους και στη New Cult το γιορτάζουν µε 

έως -70% και δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των €69, 

θα είµαι πιο stylish από ποτέ στις διακοπές. 

New Cult, Λεωφ. ∆ηµάρχου Αγγέλου Μεταξά 9 και Λεωφ. ∆ηµάρχου Αγγέλου Μεταξά 11, 166 75, Γλυφάδα. www.newcult.gr
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Γνωρίζεις ότι πηγαίνεις 
σε νησί όπου απαγο-
ρεύονται τα αυτοκίνητα 
και τα µηχανάκια, άρα 
ήδη καταλαβαίνεις ότι 
θα περάσεις υπέροχα. 
Τώρα πρόσθεσε και 
τα κρυστάλλινα νερά, 
τα γραφικά κτίρια, τα 
γαϊδουράκια που κυκλο-
φορούν σε όλο το νησί 
και τα επιβλητικά αρχο-
ντικά και θα καταλάβεις 
γιατί ήταν το στέκι του 
διεθνούς τζετ σετ για 
δεκαετίες. Νησί µε µεγά-
λη ιστορία και αρχοντιά 
έχει πολλά να δεις και να 
κάνεις, παρά το µικρό 
του µέγεθος.

Τι να δεις
Το νησί έχει υπέροχα 
αρχοντικά –των Κου-
ντουριώτη, Τοµπάζη, 
Τσαµαδού κ.ά.–, που θα 
ανακαλύψεις βολτάρο-
ντας στα γραφικά στενά 
µε τις λουλουδιασµένες 
αυλές. Επισκέψου 
το Ιστορικό Αρχείο-
Μουσείο Ύδρας (µε 
σπάνια κειµήλια και πο-
λύτιµες εκδόσεις), αλλά 
και στα 6 µοναστήρια και 
τις 300 εκκλησιές του 
νησιού. Tα «Κουντου-
ριώτεια», τέλος Αυγού-
στου, είναι εορταστικές 
εκδηλώσεις προς τιµήν 
του πρώτου Προέδρου 
της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας και ήρωα των 
Βαλκανικών Πολέµων 
Υδραίου Ναύαρχου 
Παύλου Κουντουριώτη. 
Εξαήµερο εορταστικό 
πρόγραµµα µε ξενα-
γήσεις στα µουσεία, 
εκθέσεις, προβολές, 
οµιλίες, παρουσιάσεις 
βιβλίων και αθλητικές 
εκδηλώσεις.

Πού να κολυµπήσεις 
Το νησί έχει παραλίες 
µε άµµο, βότσαλα ή 
βράχια. Στη Σπηλιά, στα 
δεξιά του λιµανιού, έχει 
καθαρά και βαθιά νερά. 
Στην Υδρονέτα άπλωσε 
την πετσέτα σου στον 
βράχο κι απόλαυσε τα 
καταγάλανα νερά. Στο 
Mικρό και Mεγάλο 
Καµίνι θα νιώσεις την 
αύρα της θρυλικής 
ταινίας «Γοργόνες και 
Μάγκες». Βλυχός, 
Μανδράκι, Μπίστι και 
Άγιος Νικόλαος είναι 
οργανωµένες παραλίες 
µε πεντακάθαρα νερά. 
Κι ακόµη, στη Λιµνιώνι-
ζα, στη νότια ακτή του 
νησιού, εκεί θα φτάσεις 
µε θαλάσσιο ταξί.

Πού να µείνεις 
Στο συγκλονιστικής 
αρχιτεκτονικής και 
πιο παλιό ξενοδοχείο 
του νησιού, την ατµο-
σφαιρική Hydroussa 
(2298052400), στο Λητώ 
(2298053385), µε τις 
υψηλού επιπέδου υπη-

¢¸»Ãª: 2298320200
AªÆËÁÃ»¹°: 2298052205
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2298052279
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2298053150

Info

✤
«Η Ύδρα είναι ένα προάστιο της Αθήνας που απλά βρέχεται από θάλασσα», 
λέει ένας από τους χαρακτήρες στο τελευταίο αστυνοµικό µου και η 
Ύδρα ξεπηδάει ως ένας ακόµη χαρακτήρας στο βιβλίο. Μια πέτρα ριγµέ-

νη στη θάλασσα, βαθιά ριζωµένη µέσα µου και στην ιστορία του τόπου. Χίλια τα 
πρόσωπα του νησιού, όσα και των επισκεπτών του. Η Ύδρα δεν περνούσε ποτέ 
απαρατήρητη στους καλλιτέχνες που την αποτύπωσαν σε πίνακες, ταινίες, στί-
χους και βιβλία. Άλλοτε φωτεινή και άλλοτε σκοτεινή, σε κάθε περίπτωση σαγη-
νευτική, κρατά καλά κρυµµένα τα µυστικά της σαν κλειστό όστρακο και απαιτεί 
χρόνο για να την ανακαλύψεις πέρα από την τουριστική πλευρά της. Υπάρχει η 
Ύδρα του Σαχτούρη, του Σεφέρη, του Καρούζου, του Εγγονόπουλου και της Κα-
ραπάνου, αλλά και η Ύδρα του Χατζηκυριάκου-Γκίκα, του Τέτση, του Μαυροϊδή, 
του Βυζάντιου, του Γλέζου και του Παναγιωτόπουλου. Υπάρχει πάντοτε «Το παιδί 
και το δελφίνι» µε τους πρωταγωνιστές της ταινίας να τρέχουν στα στενά της, 
η «Φαίδρα» και το σπίτι του Κοέν απ’ όπου ακούγονται πάντοτε οι µελαγχολικοί 
στίχοι και η κιθάρα του. 
Όταν στέκοµαι στην κορυφή του οικισµού µού αρέσει να σκέφτοµαι ότι το ύ-
ψος του βράχου αντιστοιχεί στο βάθος της θάλασσας που ανοίγεται µπροστά 
µου. Μια κατάδυση και κάθε κυνηγηµένος µπορεί να χαθεί στον κρύο βυθό. Ο 
καύσωνας και το ψύχος απέχουν µερικές εκατοντάδες µέτρα κι ανάµεσά τους 
φυτρώνουν τα πολύχρωµα σπίτια των κατοίκων. Τα αρχοντικά του δέκατου 
όγδοου αιώνα µε τη γενοβέζικη αρχιτεκτονική τραβούν το µάτι σαν µαγνήτες. 
Στην ανατολική πλευρά του λιµανιού δεσπόζει η Σχολή Εµποροπλοιάρχων, που 
υπήρξε το αρχοντικό του Λαζάρου Τσαµαδού, µαζί µε το αρχοντικό του Κριεζή, 
που αργότερα µετατράπηκε σε γηροκοµείο. Πάνω από την προκυµαία η οικία του 
Λάζαρου Κουντουριώτη, βαµµένη µε φυσική ώχρα, έχει µετατραπεί σε παράρτη-
µα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, ενώ στα δυτικά το τετραώροφο αρχοντικό 
του Τοµπάζη ανήκει εδώ και δεκαετίες στη Σχολή Καλών Τεχνών, λειτουργώντας 
ως παράρτηµά της, µε τους ξενώνες και τις µοναδικές σκεπαστές λότζιες.
Κίτρινο, πράσινο, θαλασσί, κόκκινο, εκτυφλωτική ώχρα, γκρι που σκουραίνει 
απότοµα και γίνεται γραφίτης. Χοντρές πινελιές µιας ισορροπίας που λειτουργεί 
πάντοτε καθησυχαστικά, επιβάλλοντας το ανθρώπινο µέτρο στο θεϊκό σχέδιο 
του αφανισµού. Αυτή είναι η Ύδρα µου πέρα από τη βαριά ιστορία της, διατηρώ-
ντας πάντοτε τον νωχελικό ρυθµό ενός νησιού, αλλά και τη δόνηση µιας σκοτει-
νής γοητείας µακριά από τις τουριστικές καρτ ποστάλ.

*H Ευτυχία Γιαννάκη είναι συγγραφέας. Το βιβλίο της «Στη φωλιά του Ιππόκαµπου» 

κυκλοφορεί από τις εκδ. Ίκαρος.

Tè÷ Ευτυχίας Γιαννάκη*

����Τα χίλια πρόσωπά της
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ρεσίες. Στον παραδο-
σιακό ξενώνα Κίρκη 
(2298053181), µε το 
φιλόξενο περιβάλλον 
και την όµορφη θέα, 
και στο Mistral Hotel 
(2298052509). Ενδια-
φέρουσες επιλογές 
είναι και η Bratsera 
(2298053971), το Orloff 
Boutique Hotel 
(2298052564), και η 
Φαίδρα (2298053330). 
Για πιο µποέµ διαµο-
νή στα Πυτιούσσα 
(2298052810), Φιλένια 
(2298052537), Αλκυ-
ονίδες (2298054055), 
Σοφία (2298052313), 
όλα τους στο λιµάνι και 
στα γύρω στενά. 

Πού να φας και 
να πιεις
Στην Ξερή Eλιά 
(2298052886), για πα-
ραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα. Φρέσκο ψάρι 
στην Κονδυλένια 
(2298053520), στο 
Καµίνι. Στο Παραδο-
σιακό (2298054155), 
µέσα στα στενά για 
µεζέ ή και µαγειρευ-
τό, στο Γειτονικό 
(2298053615), και 
την Ωραία Ύδρα 
(2298052556), για 
καταπληκτικό ψάρι , 
αλλά και στο Sunset 
(2298052067), µε την 
εκπληκτική θέα. Στη 
Βεράντα (2298052259), 
που βρίσκεται στην 
ταράτσα ενός παλιού 
υδραίικου σπιτιού για 
κλασικές ελληνικές 

και ιταλικές γεύσεις 
και στην Υδρονέτα 
(2298054160), για 
κοκτέιλ µε θέα θά-
λασσα. Για σουβλάκια 
και πολίτικες γεύσεις 
στο Και Κρεµµύδι 
(2298053099). Για 
ωραία παραδοσιακά 
γλυκά στο χέρι ή και 
σε τραπεζάκια στης 
κυρίας Φλώρας – α-
κούει και στο Ανεµώ-
νη (2298053136), για 
το φοβερό παγωτό 
καϊµάκι µε πρόβειο 
γάλα. Ωραίο χειρο-
ποίητο παγωτό θα 
φας και στο Cool 
Mule (2298052100). 
Στον Τσαγκάρη 
(2298052314), για τα 
ονοµαστά παραδοσι-
ακά αµυγδαλωτά και 
καταπληκτικά γλυκά. 
Για καφέ στο Ciao 
Café (2298053083), 
στο σοκάκι, ενώ για 
κοκτέιλ στον Ίσαλο 
(2298029661). Στο 
Ρολόι (2298052265), το 
hot meeting point του 
λιµανιού από καφέ και 
ουζάκι µέχρι ελληνική 
κουζίνα, αξεπέραστες 
οι βάφλες µε παγωτό. 
Για την απόλυτη υ-
δραίικη εµπειρία στον 
Πειρατή (2298052711), 
το κλασικό bar του 
νησιού που έχουν 
επισκεφτεί µουσικοί 
όπως ο Eric Clapton, 
αλλά και στο Amalour 
(2298029680) για ωραί-
ες µουσικές επιλογές.

Info

Kids Protect & 
Play Lotion SPF50+

Βουτιές από τα βράχια της Υδρονέτας, 
το αγαπηµένο παιχνίδι όλων των παι-

διών. Ωστόσο, η επιδερµίδα των παιδιών 
είναι πιο λεπτή και ευαίσθητη απέναντι 

στην ηλιακή ακτινοβολία, εποµένως χρει-
άζεται µεγαλύτερη προστασία. Το NIVEA 

SUN Kids Protect & Play Lotion SPF 50+ 
προσφέρει άµεση προστασία από τα ηλιακά 

εγκαύµατα και ενυδάτωση που διαρκεί, 
ενώ µειώνει το ρίσκο για ηλιακές αλλερ-

γίες. Παιδιατρικά εγκεκριµένο και µε 
βελτιωµένη σύνθεση χωρίς UV filters 
Octinoxate και Oxybenzone 

για να προστατεύει και 
τη θάλασσα. 

✤ 
Την Ύδρα την ξέρω απ’ έξω µε κλειστά µάτια. Όλα τα παιδικά 
µου καλοκαίρια τα πέρασα στο νησί. Ήταν το κέντρο µου, το 
σπίτι µου, το σηµείο αναφοράς µου. Μία από τις κλασικές 

καρτ ποστάλ της Ύδρας της δεκαετίας του ’70 είχε το σπίτι της κυρίας 
Μπήλιως. Στη µικρή αυλή της, λίγο πιο πάνω από τα Καλά Πηγάδια, 
ταίριαζαν περιέργως όλα τα βασικά και συµπληρωµατικά χρώµατα 
λαδοµπογιάς που κυκλοφορούσαν στο νησί και που χρησιµοποιού-
σαν οι ψαράδες για τις βάρκες τους. Με τη χαρακτηριστική αξιοζή-
λευτη λαϊκή τόλµη λοιπόν, κάθε αρχή καλοκαιριού, η κυρία Μπήλιω 
φρεσκάριζε την αυλή της και πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, µπλε, ροζ, 
κάλυπταν πέτρες, γλάστρες και δοχεία φέτας απ’ όπου ξεχύνονταν 
ορτανσίες και γεράνια, βουκαµβίλιες και νυχτολούλουδα. 
Η δική µου Ύδρα είχε πρωινό µπάνιο στη Σπηλιά, κούπιζες (µπόµπες) 
και βουτιές µε το κεφάλι που εντυπωσίαζαν τους λουόµενους. Είχε 
ψάρεµα µε τον µπαµπά µου, κατσικάκι λεµονάτο στον Κάτσικα, καρ-
πούζι µε φέτα και ανηφόρα κάτω από τον ανελέητο ήλιο. 
Η λύτρωση ερχόταν µε τον κουβά του παγωµένου νερού που ξέ-
πλενε αλάτι, ιδρώτα και παιδικές αµαρτίες. Τότε ακόµη νερό τρε-
χούµενο δεν είχε φτάσει στη γειτονιά µας. Είχαµε όµως την ευλογία 
των πηγαδιών. Κάθε πρωί, οι αγωγιάτες πότιζαν εκεί τα ζώα τους και 
ξύπναγα πάντα µε αυτόν τον χαρακτηριστικό θόρυβο των τσίγκινων 
κουβάδων, καθώς ανέβαιναν και κοπανούσαν στα πέτρινα τοιχώ-
µατα. Η θύµησή τους µου φέρνει πάντα µια γλύκα στο µυαλό και ένα 
χαµόγελο στα χείλη. 
Ακριβώς την ίδια γλύκα νιώθω κάθε φορά που µπαίνω στο λιµάνι της 
Ύδρας. Όσο κι αν η αισθητική είναι θέµα υποκειµενικό, η οµορφιά 
του αµφιθεατρικού οικισµού που ξεκίνησε να κτίζεται στα µέσα του 
15ου αιώνα από το ψιλότερο σηµείο του, την περιοχή της Κιάφας, 
και «κύλησε» φυσικά προς τη θάλασσα καθώς η περιοχή γινόταν 
ασφαλέστερη, είναι απόλυτη. Η Ύδρα είναι ένα από τα ελάχιστα 
µέρη στην Ελλάδα όπου κυριαρχεί η αρµονία, όπου το βλέµµα ταξι-
δεύει ξεκούραστα. Όµως εάν θες να ζήσεις τη πραγµατική εµπειρία 
του νησιού, πρέπει να του δώσεις χρόνο και να το περπατήσεις. Όχι 
µόνο γιατί δεν µπορείς να κάνεις αλλιώς, αφού ευτυχώς απαγορεύ-
ονται τα τροχοφόρα, αλλά για τη χαρά της συνεχούς αποκάλυψης 
οµορφιάς. Γιατί ναι, φυσικά, από τη προκυµαία, καθήµενος σε ένα 
από τα πολυάριθµα καφέ µπορείς να παρατηρήσεις τα πολυώροφα 
αρχοντικά των άξιων και ηρωικών τέκνων του νησιού. Τα αρχοντικά 

του Τσαµαδού, του Κριεζή, του Κουντουριώτη, του Βούλγαρη, του 
Τοµπάζη, του Μιαούλη διηγούνται την ιστορία του νησιού, µιλούν 
για τα µυθικά πλούτη που έφερε το ευνοηµένο από τις διεθνείς συ-
γκυρίες θαλάσσιο εµπόριο, υπενθυµίζουν τα προνόµια που παρα-
χώρησε η Υψηλή Πύλη, και φυσικά στέκουν µάρτυρες της συµµετο-
χής του νησιού στην Ελληνική Επανάσταση. Όµως, δίπλα και γύρω 
από τα αρχοντικά, τρέχουν καλντερίµια γυαλισµένα από τα πέταλα 
των µουλαριών, στέκουν µικρά ασπρισµένα σπίτια πέτρινα µε λου-
λουδιασµένες αυλές, πλατείες µε φουντωµένα γιασεµιά, πηγάδια, 
ιδιωτικά εκκλησάκια και ατέλειωτα πεζούλια για να ξεκουραστεί ο 
περιπατητής. Υπάρχουν µονοπάτια που σε καλούν να ανακαλύψεις 
τοπία αγροτικά, δάση, µοναστήρια, µικροί οικισµοί που ελάχιστοι 
επισκέπτονται και µυστικοί όρµοι µε κρυστάλλινα νερά. 
Το «προσκύνηµά» µου κάθε φορά που επισκέπτοµαι την Ύδρα µε 
πηγαίνει φυσικά στα Καλά Πηγάδια όπου ακόµη υπάρχει το σπιτάκι 
των παιδικών µου καλοκαιριών. Τα βιβλία µου είναι ακόµη εκεί, κά-
ποια ρούχα που ποτέ δεν θέλησα να αποχωριστώ, και ο ιβίσκος που 
πεισµατικά ανθίζει περιµένοντας την επιστροφή µας. Ανηφορίζω τα 
σκαλιά, κοντοστέκοµαι µπροστά από το ξεθωριασµένο πια σπίτι της 
κυρίας Μπήλιως, διασχίζω τα στενά δροµάκια της Κιάφας µε κλειστά 
µάτια. Από ψιλά ο µικρόκοσµος του λιµανιού ακούγεται σαν ψίθυ-
ρος. Σιγά-σιγά µπαίνω στον οικισµό του Καµινιού. Περπατώ πίσω 
από το παλιό Γηροκοµείο του νησιού, πάντα δροσερό χάρη στους 
τεράστιους ευκάλυπτους που το σκιάζουν, και περνάω σε µια άλλη 
Ύδρα, χωρίς κτίσµατα που φτάνει µέχρι τον Βλυχό. Ένα µπάνιο, ίσως 
και ένα ουζάκι στη Μαρίνα µε θέα το ∆οκό και πίσω από τον παραλι-
ακό δρόµο πια, παράλληλα µε τη θάλασσα, τα βράχια και τους αθά-
νατους. Πάνω από το Αυλάκι ο Bowie µου ψιθυρίζει «Well it's been so 
long (So long so long) And I've been putting out fire with gasoline». Απέ-
ναντι η Πελοπόννησος, στα υψώµατα ανεµόµυλοι, κι αυτή η εξαίσια 
µυρωδιά του ξερού χόρτου που συνάντησε το ιώδιο.
Η Υδρονέτα είναι πάντα εκεί, και το ραντεβού µε την εξαίσια δύση 
ποτέ δεν µε προδίδει. Ποτέ δεν κατάλαβα όσους λένε ότι η Ύδρα τους 
φαίνεται µικρή. 11 χιλιάδες κόσµο φιλοξενούσε στην ακµή της και 
λίγο ευαίσθητος να είσαι, πίσω από το σκηνικό, έχει χίλιες ιστορίες 
να σου διηγηθεί.

* Η Μάγια Τσόκλη είναι δηµοσιογράφος.

����
Tè÷ Μάγιας Τσόκλη*
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Σ
ταμάτα ό,τι κάνεις, πάρε μια ανάσα και κλείσε τα μάτια για ένα λεπτό. 

Τώρα φαντάσου να απολαμβάνεις ένα ποτήρι κρασί πάνω από τα γα-

λανά νερά των Κυκλάδων, η παρέα σου να λικνίζεται στο deck υπό 

τους ήχους της launch μουσικής και να κάνετε στάση σε ένα μικρό ανεξερεύ-

νητο νησάκι για βουτιές, συνειδητοποιώντας μάλιστα ότι έχεις πετύχει το πιο 

χρυσαφένιο μαύρισμα που είχες ποτέ. Είναι η στιγμή που θα βγάλεις μια καλή 

φωτογραφία, για να κρατήσεις για πάντα την καλοκαιρινή αυτή ανάμνηση στην 

καρδιά και το μυαλό σου.

Οι βόλτες με σκάφη, πέρα από τα παραπάνω προφανή, προσφέρουν εμπειρίες 

που στην ουσία ενώνουν τις οικογένειες ή τις παρέες και τότε είναι συνήθως 

που προκύπτουν ιστορίες για να διηγείστε κάποτε όλοι μαζί.

Εδώ είναι που ξεκινά ρόλος της Navi Oceandis, προκειμένου αυτό που περι-

γράφουμε να γίνει πραγματικότητα. Πρόκειται για μια δυναμική ναυλομεσιτική 

εταιρεία εμπνευσμένη από τον Διονύση Πανουργιά που δραστηριοποιείται στο 

χώρο του yachting και των σκαφών αναψυχής με βασικό αντικείμενo τη ναύλω-

ση (chartering) και διαχείριση (management) σκαφών. 

Τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές 

στα νησιά του Αιγαίου και του Σαρωνικού, ως επιπρόσθετες παροχές σε βίλες, 

ακόμα και ως σκάφη μεταφοράς μεταξύ ελληνικών προορισμών. Ο στόχος 

δεν είναι άλλος από το να σε κάνουν να ανακαλύψεις την άγρια ομορφιά των 

ελληνικών νησιών, τους απόκρημνους κολπίσκους, σχεδόν παρθένες παραλίες 

που είναι δυσπρόσιτες χωρίς σκάφος, κομμάτια της εθνικής μας κληρονομιάς 

δηλαδή. Παράλληλα προσφέρουν άμεση, ξεκούραστη και γρήγορη μετακίνη-

ση, από τη μια τοποθεσία στην άλλη, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που 

ορίζουν οι κανονισμοί περί Covid-19. Ο στόλος της Navi Oceandis αποτελείται 

από υπερσύγχρονα σκάφη, εξοπλισμένα με εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας. 

Παρέχουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις και είναι σχεδιασμένα να ταξιδεύουν σε 

μεγάλες αποστάσεις. Κάπως έτσι και με τη βοήθειά τους γίνεται να μάθεις στην 

ουσία τα μυστικά του Αιγαίου μας.

  +306944560300,  www.navioceandis.com, charters@navioceandis.com, Instagram: navi_oceandis
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Protect & 
Bronze Oil Mist SPF30

Καλοκαίρι στον Πόρο σηµαίνει βόλτες 
στα γραφικά σοκάκια µε τις ανθισµένες 

γωνιές και τα µικρά µαγαζάκια µε καλοκαι-
ρινά αέρινα φορέµατα και σηµάδι από 

το µαγιό στους ώµους. Όλοι απολαµβάνουµε 
την ηλιοκαµένη όψη της επιδερµίδας το 

καλοκαίρι, πάντα όµως µε ασφάλεια. 
Το NIVEA SUN Protect & Bronze Oil Mist 

SPF30 ενεργοποιεί τη φυσική διαδικασία µαυ-
ρίσµατος της επιδερµίδας και παράλληλα 

προστατεύει από τις ακτίνες UVA/UVB. 
Ανθεκτικό στο νερό, απαλό στο δέρµα. 

H σύνθεσή του σέβεται τη θάλασ-
σα καθώς δεν περιέχει UV 

φίλτρα Octinoxate και 
Oxybenzone.

Ένα από τα πιο πράσινα 
νησιά του Αργοσαρω-
νικού, σε απόσταση 
αναπνοής από την Α-
θήνα. Συνδυάζει γαλή-
νη και αρχοντιά, µε α-
σβεστωµένα σοκάκια, 
νεοκλασικά σπίτια και 
µυρωδιές από τα τα-
βερνάκια και τα πεύκα 
που φτάνουν ως τη 
θάλασσα. Το νησί έχει 
µικρές αποστάσεις και 
γίνεται προσπάθεια 
οι εσωτερικές µετακι-
νήσεις µε αυτοκίνητο, 
ειδικά τη θερινή 
περίοδο, να είναι οι 
ελάχιστες δυνατές. 
Για τον λόγο αυτό την 
τουριστική περίοδο 
ισχύουν απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας στο 
κέντρο του νησιού 
και όλοι σταθµεύουν 
τα οχήµατά τους στο 
κεντρικό πάρκινγκ του 
λιµανιού (πορθµείο) 
και µετακινούνται 
προς το κέντρο πεζή 
µέσω της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας.

Τι να δεις
Το Αρχαιολογικό και 
το Λαογραφικό Μου-
σείο, οι τοιχογραφίες 
του Παρθένη στη 
Μητρόπολη, το 
εντυπωσιακό ρολόι-
σύµβολο του νησιού, ο 
φάρος «Νταν», ο ναός 
του Ποσειδώνα, η 
βίλα της οικογένειας 
∆ραγούµη (1894) 
που φιλοξένησε κατά 
καιρούς τους Μ. Καρα-
γάτση, Μαρκ Σαγκάλ, 
Γιώργο Σεφέρη, είναι 
µόνο µερικά από τα 
µέρη που αξίζει να 
επισκεφτείς. Το ευωδι-
αστό Λεµονοδάσος, 
ανατολικά του Γαλατά, 
συνθέτει ένα µαγικό 
σκηνικό. 

Πού να 
κολυµπήσεις
Στην Πέρλια µε τις 
ψαροταβέρνες κοντά 
στην πόλη του Πόρου, 
στο Λεµονοδάσος, 
όπου οι οµπρέλες στή-
νονται ανάµεσα στις 
λεµονιές. Στο ροµαντι-
κό Λιµανάκι της Αγά-
πης µε το πευκοδάσος, 
στο Μοναστήρι, στον 
ήσυχο Γερολιµένα 
απέναντι από την 
Πέτρα, στις αµµουδιές 
του µικρού και του 

µεγάλου Νεώριου. 
Οργανωµένη παραλία 
θα βρεις στο Ασκέλι 
και στον Ρωσικό Ναύ-
σταθµο, απέναντι από 
το νησάκι ∆ασκαλιό.    
 
Πού να µείνεις
∆ίπλα στην παραλία 
Ασκέλι στα κοσµο-
πολίτικα New Aegli 
Hotel (2298023200), 
και Golden View 
(2298022277). Στο 
ξενοδοχείο Zontanos 
Studios (2298024900), 
80 µ. από την παρα-
λία. Στο Μοναστήρι 
στην παραλία στο 
Sirene Blue Resort 
Hotel (2298022741), 
µε minimal design. 
Στο πολυτελές Poros 
Image (2298022216), 
στο Νεώριο. Η θέα από 
τις σουίτες και τα δω-
µάτιά του φτάνει µέχρι 
την Πελοπόννησο. Στο 
Ρολόι (2298025808), 
που συνδυάζει παρα-
δοσιακή αρχιτεκτο-
νική και σύγχρονες 
ανέσεις.

 Πού να φας
Στον Μουρτζούκο 
(2298023924), στο Νεώ-
ριο, ένα από τα παλαι-
ότερα και πιο γνωστά 
εστιατόρια του νησιού, 
για µαγειρευτά, µεζέ-
δες, ποικιλίες και καλό 
βαρελίσιο κρασί. Στη 
Σπιλιάδα (2298022350), 
στην Πούντα κάθεσαι 
κι έρχεται ο δίσκος µε 
τους µεζέδες. Στην 
ψαροταβέρνα Πρίµα 
Σέρα (2298023080, 
6937297897), στην Πού-
ντα µε τα καλύτερα 
ψάρια και θαλασσινά, 
από τους ντόπιους 
ψαράδες του νησιού, 
µαζί και πλούσια κάβα 
κρασιών. Στον Άσπρο 
Γάτο (2298024274), 
στην Πέρλια για ψα-
ροθαλασσονοστιµιές 
που σε ταξιδεύουν 
στην παραδοσιακή, 
ελληνική και νησιώτι-
κη κουζίνα. 

Πού να 
διασκεδάσεις
Στο Πόρου Άµπελος 
(694 554 0951), παρα-
δοσιακό wine bar στα 
γραφικά σοκάκια του 
νησιού, µε πολλές 
ετικέτες. Στο Anasa 
(6944971098), οργα-
νωµένη παραλία για 
κοκτέιλ. 

Μη χάσεις
Τις αγαπηµένες σου 
ταινίες στο Cine Diana 
(6942653111) κάτω από 
τα αστέρια. 

Info
¢¸»Ãª: 2298320500
AªÆËÁÃ»¹°: 2298022256
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2298029120
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2298022600

✤
Τι είναι το καλοκαίρι αν όχι οι ατελείωτες 
βουτιές στη θάλασσα και τα απέραντα ηλιο-
βασιλέµατα που παλεύεις να αποτυπώσεις 

κάθε δευτερόλεπτο; Για µένα, αν αυτά συνοδεύο-
νται από ηρεµία και χαλάρωση είναι µαγεία! Σε αυτή 
τη µαγεία, λοιπόν, συνάντησα τον Πόρο ή και το ανά-
ποδο, αν θέλετε, στον Πόρο συνάντησα τη µαγεία. 
Φτάνεις από την Αθήνα σε λιγότερο από 3 ώρες, 
είτε οδικώς είτε µε ferry. Αποτελεί έναν από τους 
πιο δηµοφιλείς προορισµούς καθώς πέρα από την 
εύκολη πρόσβαση είναι ένα κράµα του καταπράσι-
νου τοπίου της Αργολίδας µε τη νησιώτικη οµορφιά 
του Σαρωνικού. Για µένα είναι ιδανικός προορισµός 
για να ξεφύγεις ένα τριήµερο από την πόλη µε τον 
σύντροφο, την οικογένεια ή τους φίλους σου, να 
χαλαρώσεις στην ατµοσφαιρική µικροσκοπική πα-
ραλία Λιµανάκι της Αγάπης ή να επιδοθείς σε ποικίλα 
θαλάσσια σπορ –αν είσαι πιο δραστήριος– στις γύρω 
παραλίες. Μετά την παραλία µου αρέσει (και το προ-
τείνω ανεπιφύλακτα) να απολαµβάνω ολόφρεσκο 
ψάρι και –το must του καλοκαιριού– πατατούλες 
λεπτοκοµµένες τηγανητές και χωριάτικη, οι µυρω-

διές που φαντάζοµαι ότι συνοδεύουν πάντα τα κα-
λοκαίρια µας. Αργότερα, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το 
hot point για να αποτυπώσεις ένα µαγευτικό ηλιοβα-
σίλεµα είναι το ρολόι του Πόρου που, για να φτάσεις, 
ακολουθείς µια φανταστική διαδροµή µέσα από τα 
δαιδαλώδη σοκάκια µε πανέµορφα πολύχρωµα σπί-
τια και αρώµατα λουλουδιών από τους κήπους να 
πληµµυρίζουν την ατµόσφαιρα. Η ανάβαση µπορεί 
να γίνει λίγο κουραστική, όµως η θέα στο απέραντο 
γαλάζιο µε τον ήλιο να βουτάει στη θάλασσα παίζο-
ντας µε τα χρώµατα σίγουρα θα σε αποζηµιώσει. Αρ-
γά το απόγευµα επιβάλλεται µια βόλτα παραλιακά, 
χαζεύοντας την πραµάτεια στα διάφορα µαγαζάκια 
ή απολαµβάνοντας ένα ποτό µε φόντο τον Αργοσα-
ρωνικό. Στιγµές που σε χαλαρώνουν, σου ανεβάζουν 
τη διάθεση και σε γεµίζουν όµορφες αναµνήσεις 
– µέχρι την επόµενη περιπέτεια. Όλα αυτά µου έχει 
προσφέρει απλόχερα ο Πόρος και γράφοντας για 
αυτόν ελπίζω να τον επισκεφθείτε για να τα ζήσετε 
κι εσείς. Ραντεβού στον Πόρο. 

* Η Εύα Φούσκα είναι δηµοσιογράφος και µοντέλο.
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Tè÷ Εύας 

Φούσκα*
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Τα γραφικά στενά, 
οι κρυστάλλινες 
θάλασσες, η έντονη 
νυχτερινή ζωή και η 
ησυχία που επικρατεί 
χάρη στον µειωµένο 
αριθµό µηχανών και 
αυτοκινήτων που κυ-
κλοφορούν στο νησί, 
έκαναν τις Σπέτσες 
ιδανικό προορισµό 
για όσους θέλουν 
ηρεµία αλλά και για το 
διεθνές τζετ σετ που 
καταφθάνει κάθε κα-
λοκαίρι µε τα ιδιωτικά 
πολυτελή του γιοτ.

Τι να δεις
το εµβληµατικό Πο-
σειδώνιο, ιστορικό 
ξενοδοχείο που δίνει 
στο νησί κάτι από 
Μόντε Κάρλο. Αξίζει 
µία επίσκεψη και 
στο Μουσείο της 
Μπουµπουλίνας. 
Οι εκδηλώσεις της 
Regatta τον Ιούνιο 
και της Αρµάτας στις 
αρχές Σεπτεµβρίου 
συγκεντρώνουν αρ-
κετό κόσµο.

Πού να 
κολυµπήσεις
Στην κοσµοπολίτικη 
παραλία των Αγίων Α-
ναργύρων. Στην άκρη 
υπάρχει µονοπάτι που 
σε οδηγεί στη σπηλιά 
του Μπεκίρη για υπό-
γειες βουτιές. Η Αγία 
Παρασκευή, είναι 
ακόµα πιο όµορφη. Για 
άνεση στην Aγία Mα-
ρίνα. Πολύ καλές είναι 
και οι Κουνουπίτσα, 
Αναργύρειος Σχολή, 
Λιγονέρι. Η παραλία 
του Aγίου Mάµα 
κοντά στο λιµάνι έχει 
αµµουδιά και ο Άγιος 
Nικόλαος βότσαλο. 
Για πιο πριβέ πήγαινε 
στις Κουζουνός, Ξυ-
λοκέριζα, Kαµάρες 
(απόκρηµνα) και Zω-
γεριά, όπου βρίσκεται 
και το περίφηµο µαγέ-
ρικο µε το κοκκινιστό 
κοτόπουλο.

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. Το Spetses 
Retreat (2298074983), 
µε σπετσιώτικη 
αρχιτεκτονική, γε-
µάτο βουκαµβίλιες, 
γεράνια, γιασεµιά, 
αλλά και µια πισίνα για 
βουτιές. Επίσης, στο 
Twin House Hotel 
(2298074432). Στο 
συγκρότηµα Nissia 
(2298075000), στην 
Kουνουπίτσα στο πα-
νέµορφο Zoe’s Club 
(2298074444), στο high 
class Spetses Hotel 
(2298072602), στον  
παραδοσιακό ξενώνα 
Niriides (2298073392), 
στο Armata Bοutique 
Hotel (2298072683), 
στην Nτάπια. 

Πού να φας 
και να πιεις
Ο Καπελογιάννης 
(6931093415), είναι 
παραδοσιακό ουζερί-
µεζεδοπωλείο από το 
1945. Μεσογειακές 
γκουρµέ γεύσεις στον 
Ορλώφ (2298075255), 
πάλι  στο Παλιό Λιµά-
νι.  Από την πλευρά 
των Σχολών θα βρεις 
Το Νερό της Αγά-
πης (2298074009), 
µε φρέσκο, καλό 
ψάρι, το Kaiki beach 
(2298074507), µε µε-
σογειακή κουζίνα, και 
την κλασική ψαρο-
ταβέρνα Πάτραλης 
(2298075380). Στο 
Clock (2298072259), 
για φοβερά µπέργκερ. 
Εξαιρετικό και το 
Παχνί (2298075299), 
µε ελληνική 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). Ποτό 
στο Votsalo Cocktail 
Bar (2298073031), και 
για τρελό clubbing 
στο Mourayo 
(6974335540), και το 
Guzel (6972032509). 
Για χορό σαν σε προ-
βλήτα µέχρι το πρωί 
στο πολυσύχναστο 
Bikini (2298074888).

Info

✤
Οι Σπέτσες είναι το ωραιότερο νησί του κόσµου! Ε, ίσως 
υπερβάλλω λίγο – όσο υπερβάλλει κανείς όταν µιλάει για 
µεγάλους έρωτες ή το αγαπηµένο του φαγητό (πατάτες 

τηγανητές). Ίσως επειδή πηγαίνω εκεί από τότε που γεννήθηκα και 
µε κάνει να το νιώθω σπίτι µου, περισσότερο από οποιοδήποτε µέ-
ρος στον κόσµο. Ίσως επειδή, ενώ θεωρείται από τα κοντινά και 
«εύκολα» νησιά του Αργοσαρωνικού και οι πρώτη-φορά-επισκέπτες 
έρχονται µε χαµηλές προσδοκίες, τελικά το ερωτεύονται, καθώς 
συνδυάζει πευκόφυτες πλαγιές και τυρκουάζ νερά, κοσµοπολιτι-
σµό και παράδοση, φανατικούς επισκέπτες και µόνιµους κατοίκους 
από επιλογή, ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι της πόλης «ξε-
χνιούνται» και σχεδόν ξεχειµωνιάζουν εκεί. Ίσως γιατί είναι ένα νησί, 
πάντα στη µόδα, µοναδική επιλογή για γάµους και βαφτίσεις, σκη-
νικό χολιγουντιανών υπερπαραγωγών και αγαπηµένων ελληνικών 
ταινιών, προορισµός µεγάλων σκαφών και µικρών ιστιοφόρων, 
λατρεµένος τόπος πιτσιρικαρίας όλων των ηλικιών, αλλά και των ε-
φήβων που κάνουν εδώ τις πρώτες διακοπές τους χωρίς τους γονείς.
Ίσως γιατί, ταυτόχρονα µε τον κοσµοπολιτισµό του, φέρει πάνω στα 
τείχη των αρχοντικών του, στα κανόνια της Ντάπιας, στα υπέροχα 
βοτσαλωτά και την κυανέρυθρη σηµαία του, σπουδαία Ιστορία, αυ-
τοθυσία και τόλµη στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες.
Αλήθεια, πώς να χωρέσουν όλοι οι κόσµοι των Σπετσών σε λίγες α-
ράδες; Φτάνοντας, νιώθεις έντονα την ανθρώπινη παρουσία, σαν 
να κατοικούσαν εκεί από πάντα. Από τη Μεσολιθική εποχή (8.000 
π.Χ.), κι ενώ το νησί ήταν ακόµα συνδεδεµένο µε την Πελοπόννη-
σο –µε µια στενή λωρίδα γης µεταξύ Ποσειδωνίου και Κόστας–, 
βρίσκουµε τις πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας: 
λεπίδες από πυριτόλιθο στη Ζογεριά, ξεχασµένες από προϊστο-
ρικούς κυνηγούς. Οι Σπέτσες µνηµονεύονται εδώ και 2.000 χρό-
νια από τους περιηγητές Στράβωνα και Παυσανία, ως Πιτυούσα 

(Πευκόφυτη), όνοµα που έρχεται από τα προελληνικά χρόνια (45 
αιώνες πριν), από τις παραφθορές γίνεται Πέτσα, µετά τους Βενε-
τσιάνους αποκαλείται Σπέτσα στα χρόνια του ’21, για να καταλήξει 
στις µέρες µας ως Σπέτσες.
Τι να δει και τι να πρωτοµνηµονεύσει κανείς; Την Μπουµπουλίνα 
και το υπέροχο µουσείο-σπίτι της· τον Ανάργυρο που ίδρυσε τις 
Σχολές –«σχολείο ηγητόρων» κατά τα πρότυπα των αγγλικών κολ-
λεγίων– και µας έδωσε το κόσµηµα-ξενοδοχείο «Ποσειδώνιο»· 
τον σπουδαίο θαλασσογράφο Ιωάννη Αλταµούρα, ο οποίος χάθη-
κε τόσο νέος, και την επίσης σπουδαία ζωγράφο, µητέρα του Ελέ-
νη Μπούκουρα-Αλταµούρα, η οποία σπούδασε ζωγραφική στην 
Ιταλία, κόντρα στα ήθη της εποχής, µεταµφιεσµένη σε άνδρα· τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο φωτογραφηµένο στα βοτσαλάκια µπροστά 
στο σπίτι του Ναυάρχου Φωκά· τον Τζων Φώουλς που µε το µυθι-
στόρηµα «Ο Μάγος», έκανε το νησί διάσηµο προορισµό «αυτογνω-
σίας» τις δεκαετίες 1960 και 1970· τη σπηλιά στους Αγίους Αναργύ-
ρους, που η παράδοση λέει πως εάν κολυµπήσει εκεί µια γυναίκα 
τότε κάνει αγόρι (δεν ξέρω αν ισχύει, πάντως βγήκε και στην Τζένη 
Καρέζη στο «Τζένη-Τζένη» και σ’ εµένα µε τον γιο µου, Μάνο).
∆εν ξέρεις τελικά εάν οι Σπέτσες είναι ταξίδι ή είναι προορισµός. 
Καθώς όµως φεύγεις ξανά για την Αθήνα στο µελαγχολικό σού-
ρουπο της Κυριακής κι ενώ έχεις φάει τα απίθανα γεµιστά από τον 
Πάτραλη, κρατώντας το κυπελάκι παγωτό γιαούρτι µε αγριοκέ-
ρασο από το Alfi’s και µε τα καθιερωµένα αµυγδαλωτά του Κλήµη 
που έχεις υποσχεθεί σε φίλους, στις αποσκευές σου, σκέφτεσαι µε 
χαρά πότε θα επιστρέψεις, πότε θα ξαναγυρίσεις σπίτι σου…

*Η Αλεξάνδρα Χαριτάτου είναι ιστορικός-µουσειολόγος και µέλος του ∆Σ του 
Οργανισµού ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο∆ΑΠ), αρµόδια 
για την αναδιοργάνωση των πωλητηρίων.

¢¸»Ãª: 2298320010
AªÆËÁÃ»¹°: 2298073100
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2298072245
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2298072472�������

Tè÷ Αλεξάνδρας Χαριτάτου*

NIVEA 
UV Face Anti - Age 

Cream Q10 SPF50 & NIVEA 
UV Face BB Lotion SPF50+

Οι Σπέτσες µε την κοσµοπολίτικη ζωή σε 
θέλουν περιποιηµένη, αλλά και το πρόσωπό 

σου χρειάζεται προστασία από το δυνατό 
ήλιο. Η λύση έρχεται µε τις αντηλιακές κρέµες 
προσώπου ΝIVEA SUN. Η ΝIVEA UV Face Anti 
- Age Cream Q10 SPF50 έχει σύνθεση µε Ultra-

Spectrum Protection κατά των UVA/UVB, ενώ το 
Q10 προλαµβάνει και καταπολεµά την εµφάνιση 

γραµµών, ρυτίδων και λεκέδων. Η NIVEA SUN 
UV Face BB Lotion SPF50+ προστατεύει 

από τις UVA/UVB και τις επιπτώσεις 
της ορατής ακτινοβολίας, ενώ 

το διακριτικό της χρώµα 
προσφέρει οµοιόµορφο 

αποτέλεσµα.
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✤
Την πρώτη φορά για Κύθηρα, αν έχει καλό 
καιρό, θα πας συµβατικά. Άσε τα αεροπλά-
να για τους παλιούς και τους βιαστικούς. 

Θα πάρεις το όχηµα και θα µπεις στο πλοίο από τον 
Πειραιά, Παρασκευή κατά τις 3 το µεσηµέρι. Παλιά 
έφευγε δίπλα από τα «θεριά» της Κρήτης, τώρα εί-
ναι απέναντι από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πάρε καλή 
παρέα και ένα βιβλίο να χαζοδιαβάσεις, γράφει 7 
ώρες ταξίδι. Εκεί γύρω στις 8 που πέφτει ο ήλιος θα 
βγεις κατάστρωµα να δεις τον Μαλέα να πνίγεται 
στο µπλε και τα χρώµατα του λυκόφωτος να αντα-
νακλούν γύρω. Στο βάθος είναι τα Κύθηρα. 

Το πλοίο σε αφήνει στο Φιδονήσι, περνάς µια γε-
φυρούλα και φτάνεις στο ∆ιακόφτι. Είναι βράδυ 
– αν ήταν πρωί θα έβλεπες την κάτασπρη άµµο και 
την εξωτική θάλασσα. Θα έβλεπες και το απόκοσµο 
ναυάγιο Nordland στο Πρασονήσι. Τώρα όµως θα 
πάρεις τον δρόµο για τη Χώρα, να ανέβεις ψηλά το 
βουνό µέσα από ελικοειδή ανηφόρα. Ο δρόµος εί-
ναι χωρίς φώτα, σκοτεινός. Αν σε κρατάει η κούρα-
ση φτάνοντας στο οροπέδιο, µείνε λιγάκι πίσω από 
την αυτοκινητοποµπή να χαζέψεις όλα τα αστέρια 
και τον γαλαξία.

Μου αρέσει η απόσυρση σε ένα παλιό σπίτι ψηλά 
στο Λιβάδι. Στο βάθος το Κατούνι, η πέτρινη γέφυ-
ρα των Άγγλων. Το βράδυ, όταν έχει δυτικό άνεµο 
και ζέστη βλέπεις τον «κατσιφάρα», σύννεφα υγρα-

σίας από το Ιόνιο, να κατεβαίνει το βουνό στα χω-
ράφια. Έτσι ποτίζονται οι «µπαµπακίες», τα άνυδρα 
µποστάνια που βγάζουν σαλάτες αµβροσίας.

Να µείνεις κάπου κοντά στη Χώρα την πρώτη φορά. 
Θέλεις κάµποσες ηµέρες για να δεις το νησί, αλλά 
το βράδυ συνήθως θα βγαίνεις στη Χώρα. Μην πε-
ριµένεις ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μόνο παρεΐστικο 
χαλαρό ποτάκι στο κεντρικό στενό. Όλοι κάνουµε 
ένα «προσκύνηµα» στο Μερκάτο κι ο Χρήστος έχει 
όλη την καλή διάθεση να φτιάξει ταξιδιάρικα ποτά 
µε φαντασία.

Υπάρχουν πολλά να δεις: µοναστήρια, ξωκλήσια, 
καταρράκτες, παραλίες, το σπήλαιο, τη Χύτρα. 

Θα πάω στην Παλιόπολη ή το Σπαραγαρίο µε πλή-
ρη εξάρτηση παραλίας για µπάνιο µακριά από τον 
κόσµο. Στον Αβλέµονα για καφέ πάνω από τις βαρ-
κούλες και περίπατο στην παραλία. Στο Μελιδόνι
για µπάνιο, όταν φυσάει ο βοριάς. 

Πριν φύγω θα πάω στο εκκλησάκι του Αγίου Νικο-
λάου Κρασσά να ανάψω κεράκι για τους ναυτικούς.

*Ο Γκίκας Μαγιορκίνης είναι Επίκουρος καθηγητής Επιδη-

µιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και µέλος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του Υπουργεί-

ου Υγείας.

������ 
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Tïù Γκίκα Μαγιορκίνη*

Από αυτό το νησί λέγεται 
ότι αναδύθηκε η Αφρο-
δίτη κι αυτό από µόνο 
του είναι λόγος να το 
ερωτευτείς. Αλλά αν θες 
κι άλλους λόγους, θα σου 
πούµε για τα υπέροχα 
γραφικά χωριουδάκια, 
τους µαγικούς καταρρά-
κτες και τις παραλίες σε 
απόχρωση τιρκουάζ, τη 
Χώρα που είναι χτισµένη 
στους πρόποδες του 
Ενετικού Κάστρου, τα 
υπέροχα φαγητά και τα 
τοπικά προϊόντα που θα 
δοκιµάσεις. Το «Τσιρίγο», 
όπως λένε οι ντόπιοι το 
νησί τους, επιβάλλεται 
να το επισκεφθείς του-
λάχιστον µία φορά στη 
ζωή σου. 

Τι να δεις
Στα Κύθηρα δεν θα βαρε-
θείς. Έχεις πολλά χωριά να 
εξερευνήσεις και δεκάδες 
παραλίες να βουτήξεις. 
Ξεκίνα από τον παραθα-
λάσσιο Αβλέµονα, που οι 
ίδιοι οι ντόπιοι ξεχωρίζουν 
ως το οµορφότερο χωριό 
τους. Σήµα κατατεθέν του 
ο µικρός κολπίσκος που 
µοιάζει µε πισίνα! Στα χω-
ριά Πιτσινάδες και Αρω-
νιάδικα θα περπατήσεις 
σε λιθόστρωτα σοκάκια 
και θα θαυµάσεις την αρ-
χιτεκτονική των µικρών 
σπιτιών (πολλά από αυτά 
χτίστηκαν τον 18ο αιώνα). 
Στο κοσµοπολίτικο Καψά-
λι, µε τους δύο όµορφους 
κόλπους, θα πιεις καφέ 
πάνω στο κύµα και ποτά 
µέχρι αργά το βράδυ. 
Ξακουστή και η Αγία 
Πελαγία, ένα χωριό που 
βρίσκεται κοντά σε πολ-
λές παραλίες, και για αυτό 
την επιλέγουν αρκετοί 
επισκέπτες. Στην καστρο-
πολιτεία της Παλαιόχω-

ρας θα θαυµάσεις τον ναό 
της Αγίας Βαρβάρας, την 
εκκλησία της Παναγίας 
του Φόρου, αλλά και τα 
µεσαιωνικά ερείπια που 
ξεπροβάλλουν µέσα από 
τα δύο φαράγγια. ∆εν 
γίνεται να µην περπα-
τήσεις το µονοπάτι που 
ξεκινάει από το χωριό του 
Μυλοπόταµου και οδηγεί 
στους Νερόµυλους. Στην 
καταπράσινη διαδροµή 
θα συναντήσεις και τους 
υπέροχους καταρράκτες 
– αν αντέχεις τα κρύα 
νερά, κάνε και µια βουτιά! 
Κοντά στον Μυλοπόταµο 
υπάρχει και το σπήλαιο 
της Αγίας Σοφίας, τόσο 
επιβλητικό που θα σου 
κόψει την ανάσα. Από το 
µοναστήρι της Αγίας 
Ελέσας θα δεις το ωραι-
ότερο ηλιοβασίλεµα του 
νησιού, στις πηγές του 
Αµήρ- Αλή στον Καραβά 
θα γαληνέψει η ψυχή 
σου. Τη Χώρα θα την περ-
πατήσεις πολλές φορές 
και εννοείται ότι δεν θα 
παραλείψεις να ανέβεις 

–κάποιο απόγευµα– στο 
περίφηµο Ενετικό κά-
στρο. Η θέα από εδώ είναι 
συγκλονιστική.
 
Πού να κολυµπήσεις
Το Καλαδί, η πιο εντυ-
πωσιακή και σίγουρα η 
πιο διάσηµη παραλία των 
Κυθήρων, χωρίζεται σε 
τρία µέρη (οπότε µην απο-
γοητευτείς αν συναντή-
σεις κόσµο στην πρώτη 
παραλία, σίγουρα θα είναι 
πιο ήσυχα στις επόµενες 
δύο) και έχει αρκετά σκα-
λιά µέχρι να τη φτάσεις 
(προσοχή, γλιστράνε!). 
Η ανάβαση είναι λίγο δύ-
σκολη γι' αυτό φρόντισε 
πριν κατέβεις να προ-
µηθευτείς νερό από την 
καντίνα στην κορυφή. Αν 
όµως το ξεχάσεις, µπο-
ρείς να παραγγείλεις από 
το µαγαζί πάνω και να σου 
τα φέρουν µε delivery – 
φρόντισε να πάρεις το 
τηλέφωνό τους από πριν. 
Άλλες διάσηµες παραλίες 
είναι το Μελιδόνι (προ-
σβάσιµη µε βαρκούλα απ’ 

το Καψάλι ή µε χωµατό-
δροµο από το χωριό ∆ρυ-
µώνας) µε την ψιλή άµµο 
και τα κρυστάλλινα νερά, 
ο Χαλκός µε το βότσαλο 
και τα καταγάλανα νερά 
(πριν κατέβεις, πάρε λίγα 
λεπτά για να θαυµάσεις 
τη θέα από ψηλά) και η 
παραλία της Παλαιό-
πολης, που είναι και η 
µεγαλύτερη του νησιού. 
Το ∆ιακόφτι µε τα εξωτι-
κά, γαλαζοπράσινα νερά 
είναι ιδανικό για οικογέ-
νειες µε παιδιά καθώς έχει 
µικρό βάθος. Στον αντί-
ποδα ο αποµακρυσµένος 
Ρούτσουνας µε τα βαθιά 
νερά. Υπέροχη παραλία 
και το Καλάµι. Το µονοπά-
τι για να φτάσεις ως εδώ 
είναι δύσκολο, αλλά το τέ-
λος της διαδροµής θα σε 
αποζηµιώσει. Πάρε νερό 
µαζί, θα χρειαστεί. Με τί-
ποτα µην παραλείψεις τη 
Χύτρα, µια βραχονησίδα 
σε µικρή απόσταση από 
το Καψάλι, προσβάσιµη 
µόνο µε καραβάκι. Εδώ 
θα βρεις και την ξακουστή 

θαλάσσια σπηλιά, από τις 
ωραιότερες στην Ελλάδα. 

Πού να µείνεις
Στο Καψάλι, στα ξενο-
δοχεία Porto Delfino 
(2736031940) και El Sol 
(2736031629). Στον οι-
κισµό Πιτσινάδες, πολύ 
όµορφο το Guesthouse 
Pitsinades (2736033877), 
ένα συγκρότηµα από 
αναστηλωµένα τσιριγώ-
τικα σπίτια. Στις Ανέµες 
(2736034067), στον 
Αβλέµονα, κάτω από το 
εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη, 
ήσυχα δωµάτια µε θέα 
στη θάλασσα. Στην Αγία 
Πελαγία, θα βρεις τις 
Βεράντες του Ουρανού 
(6983784533), όνοµα και 
πράγµα. Προσοχή: Λόγω 
κορωνοϊού το δηµοτικό 
camping στο Καψάλι δεν 
θα ανοίξει ούτε φέτος.
 
Πού να φας
Σίγουρα στην ταβέρνα 
της Φιλιώς (2736031549), 
στον Κάλαµο! Εξαίρετη 
τοπική κουζίνα µε προ-

ϊόντα από το περιβόλι 
τους. Στα συν η υπέροχη, 
δροσερή και σκιερή αυλή. 
Για φρέσκο ψάρι στον 
Σωτήρη (2736033722), 
στον Αβλέµονα, σταθερή 
αξία ήδη από το 1980. Για 
τοπική κουζίνα και κρα-
σιά κάτω από τις λεύκες 
να πας στη Σκάνδεια 
(2736033700), στην Παλαι-
όπολη, δίπλα στον αρχαιο-
λογικό χώρο της Σκάνδει-
ας. Στον Μυλοπόταµο θα 
πας έτσι κι αλλιώς για να 
περπατήσεις στο µονοπά-
τι γύρω από τους καταρ-
ράκτες. Μετά θα κάτσεις 
στη γραφική πλατεία 
του χωριού, κάτω από τα 
τεράστια πλατάνια στον 
Πλάτανο (2736033397), 
για νόστιµη, παραδοσια-
κή κουζίνα σε καλές τιµές. 
Στο Pierros (2736031014), 
στο Λιβάδι για το τέ-λει-ο 
χοιρινό µε πατάτες. Να 
φας πρωινό (και ωραία 
γλυκά!) στο Χρυσόψα-
ρο (2736031032), στο 
Καψάλι. Ωραίο πρωινό, 
brunch, αλλά και δροσερά 

κοκτέιλ το βραδάκι θα 
βρεις και στο Μπότζιο 
(2736031060), στον Α-
βλέµονα. Θα περάσεις 
οπωσδήποτε από το 
Bon Bon Fait Maison 
(2736031418), του chef 
patissier Κρίτωνα Πουλή 
για το ωραιότερο χειρο-
ποίητο παγωτό που έχεις 
φάει στη ζωή σου (χωρίς 
υπερβολή).
 
Πού να διασκεδάσεις
Στο Αραχτοπωλείο 
(6977081023), στον 
Αβλέµονα για ποτό. 
Ατµοσφαιρικό µπαράκι 
µε υπέροχα κοκτέιλ 
το Il Mercato Bar (694 
0519375), στη Χώρα. Για 
πιο δυνατές µουσικές 
δίπλα στη κύµα, στο Κα-
ψάλι θα βρεις το Banda 
Landra (2736031904). 
Από το Καψάλι, στον 
δρόµο προς τη Χώρα θα 
βρεις «φωλιασµένο» σε 
µια στροφή τον Κούκο 
(2736031983), µε ωραία 
ποτά και ακόµη ωραιότε-
ρη θέα.

Info
¢¸»Ãª: 2736031213
AªÆËÁÃ»¹°: 2736031206
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2736033280
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2736031243
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Info
¢¸»Ãª: 2734061055
AªÆËÁÃ»¹°: 2734061111
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2734022228
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2734061294
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��� ✤ Η Ελαφόνησος είναι ένα µέρος το οποίο επισκέπτοµαι κάθε χρονιά εδώ και χρόνια. Όχι γιατί δεν θέλω να 

πάω σε άλλα µέρη, αλλά γιατί είναι πάντα η πρώτη µου επιλογή. Γιατί µου προσφέρει ηρεµία, γιατί εκεί έχω 
φάει την πιο νόστιµη αστακοµακαρονάδα, γιατί οι παραλίες της δεν υπάρχουν! 

Σε έναν προορισµό, είτε είναι κάποιος σεφ είτε δεν είναι, το φαγητό πάντα είναι σηµαντικός παράγοντας για να 
περάσεις καλά. Γιατί δεν γεµίζει µόνο το στοµάχι σου αλλά σίγουρα σου φτιάχνει και τη διάθεση. Καλά δεν τα λέω, 
βρε παιδιά; ∆εν µπορώ να µιλήσω για την Ελαφόνησο χωρίς να µιλήσω για τις φαγητάρες της. Γι’ αυτό αν κάποιος/α 
µου έλεγε, πέρα από την αστακοµακαρονάδα που µε κέρδισε, να δώσω εν συντοµία τα must try της Ελαφονήσου, 
σίγουρα θα ήταν τα εξής: 
1. Αν είσαι λάτρης του ιταλικού φαγητού δεν γίνεται να µην πας στο Quarter, στον φίλο µου τον Λεωνίδα, για πίτσα 
στον ξυλόφουρνο και µακαρονάδες µε χειροποίητα ζυµαρικά, σοκολατένιο καλτσόνε για το κλείσιµο, µε τραπέζια 
µπροστά στην περατζάδα ή πίσω στον όµορφο κήπο του µαγαζιού 2. Τα νησιά της Παναγίτσας, για εξαιρετική 
αστακοµακαρονάδα ή µακαρονάδα µε κoλοχτύπα (αξίζει να τη δοκιµάσετε), ένα µαγαζί σε ύψωµα πάνω από την 
παραλία της Παναγίτσας, ιδανική ώρα κοντά στο ηλιοβασίλεµα και θα µε θυµηθείτε 3. Σπύρος Σπυριδούλα, για 
ψαρικά, αστακοµακαρονάδα και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ψαρόσουπα 4. Αρώνης, λίγο πιο αποµακρυσµένο από τα υπόλοιπα 
µαγαζιά, για ψαρικά, µεζέδες και διάφορα άλλα πιάτα, και εδώ µπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεµα από το 
ύψος της παραλίας.
Για όποιον/α δεν γνωρίζει για την Ελαφόνησο τίποτε άλλο πέρα από το ότι βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 
Πελοποννήσου, αυτό που σίγουρα αξίζει να µάθει και να δει, όταν πάει, είναι η παραλία του Σίµου. Και µόνο φωτο-
γραφίες να δείτε θα καταλάβετε πως το µέρος δεν υπάρχει. Αλλά πιστέψτε µε. Μια εικόνα ισούται µε χίλιες λέξεις, 
και όταν µιλάµε για τέτοιες παραλιάρες, σίγουρα ούτε οι χίλιες φτάνουν. Πανέµορφες παραλίες, πεντανόστιµο 
φαγητό και καυτός ήλιος για ωραίο µαύρισµα. Αυτό για εµένα είναι ένας συνδυασµός που µε κάνει να ερωτεύοµαι 
τα µέρη που πηγαίνω, µε αποτέλεσµα η Ελαφόνησος να είναι πλέον µια συνήθεια που έγινε λατρεία. 
Αν είσαι και εσύ στο #tsouloteam η Ελαφόνησος είναι σίγουρα το νέο must try που πρέπει να έχεις στο µυαλό σου. 
Α, και όταν πας µην ξεχάσεις να φας αστακοµακαρονάδα! Ξέρει ο Τσούλης! 

*Ο Γιώργος Τσούλης είναι chef. Κάθε Κυριακή απόγευµα, στις επτά, τον ακούµε σε podcast στα #TsoulomageiremataONair µέσα από τις 
πλατφόρµες της Athens Voice.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ* 

Με το σύστηµα FreeStyle Libre διαχειρίζε-
σαι το διαβήτη εύκολα και αποτελεσµατικά. 
Χάρη στην τεχνολογία του FreeStyle Libre, 
µε κάθε σάρωση του αισθητήρα έχεις ολο-
κληρωµένη εικόνα για τη γλυκόζη και τις 

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

Τα γαλαζοπράσινα νε-
ρά της παραλίας του 
Σίµου κατακλύζουν το 
Instagram, αλλά αυτό 
το µικρό νησάκι στην 
άκρη της νοτιανατο-
λικής Πελοποννήσου 
κρύβει κι άλλες εκπλή-
ξεις για τον επισκέπτη. 
Είναι το µοναδικό 
νησί της Λακωνίας, σε 
απόσταση 500 µέτρων 
από την απέναντι α-
κτή, κι από τα λίγα που 
µπορεί κανείς να προ-
σεγγίσει οδικώς. 
Η πρόσβαση στην Ελα-
φόνησο είναι εύκολη. 
Από την Πούντα (περί-
που 5 ώρες οδήγηση 
από την Αθήνα) το 
καραβάκι χρειάζεται 
µόλις 10 λεπτά για να 
σε µεταφέρει στον 
Παράδεισο. Ήδη από 
το λιµάνι της, η Ελαφό-
νησος σε υποδέχεται 
ζωηρή. Ταβερνάκια, 
καφέ και µπαράκια 
είναι παραταγµένα 
στην παραλιακή περα-
ντζάδα του λιµανιού, 
διάλεξε ένα και από-
λαυσε τον καφέ σου 
µε θέα το γαλάζιο πριν 
πάρεις τον δρόµο για 
τα ενδότερα (και πιο 
εντυπωσιακά). 
 
Πού να µείνεις
Οι περισσότεροι 
φτάνουν στην Ελα-
φόνησο µε σκοπό 
να µείνουν στο 
Simos Camping 
(2734022672, www.
simoscamping.gr). 
Βρίσκεται µόλις 50 βή-
µατα µακριά από την 
οµώνυµη παραλία και 
εκτός από σκηνές δι-
αθέτει και bungalows 
για όσους δεν είναι 
φαν του camping, 
ενώ οι εγκαταστάσεις 
του περιλαµβάνουν 
–µεταξύ άλλων– κα-
φετέρια, εστιατόριο 
και mini-market. Κατά 
τα λοιπά, ξενοδοχεία 
και ενοικιαζόµενα 
δωµάτια θα βρείτε 
αρκετά και στην 
Ελαφόνησο (λιµάνι) 
αλλά και στους οικι-
σµούς Κάτω Νησί, 
Καπάρι και Λεύκη. 
Ενδεικτικά: το πανέ-
µορφο και φιλόξενο 
Evelin (2734061314, 
6983555515), λίγα 
µέτρα από το λιµάνι, 
πάνω στην παραλία 
του Κοντογονίου 
(που προτιµούν 
οι ντόπιοι) και το 

Castro Elafonisos 
(6979886046), στην 
παραλία Παναγία.
 
Πού να 
κολυµπήσεις
Η µεγάλη δύναµη της 
Ελαφονήσου είναι οι 
παραλίες της, µε πρώ-
τη και καλύτερη την 
υπέροχη παραλία του 
Σίµου, µε µια τεράστια 
αµµουδιά, εντυπωσι-
ακούς αµµόλοφους 
και τιρκουάζ νερά. 
Όχι ότι δεν αξίζει να 
εξερευνήσεις και τις 
υπόλοιπες παραλίες 
του νησιού! Η παραλία 
Κοντογόνι κοντά στο 
λιµάνι µε ψιλή άµµο 
και ρηχά νερά είναι η 
αγαπηµένη των ντό-
πιων, η Λεύκη στην 
ανατολική πλευρά της 
Ελαφονήσου φηµίζε-
ται για τα σµαραγδένια 
νερά και τον πλούσιο 
βυθό της. Στην Παρα-
λία της Παναγίας αξί-
ζει να πας το απόγευµα 
και να µείνεις µέχρι τη 
δύση για να απολαύ-
σεις το ηλιοβασίλεµα. 
Βόρεια θα βρεις τον 
Μάγγανο, µια ήσυχη, 
απέραντη, αµµουδερή 
παραλία.

 Πού να φας
Η Ελαφόνησος έχει 
πολύ φρέσκο ψάρι, 
όπου το βρεις να το 
τιµήσεις. Όσο για τις 
τιµές, αυτές κυµαίνο-
νται στον µέσο όρο 
των ελληνικών νη-
σιών. Για ολόφρεσκο 
ψαράκι, θαλασσινά 
(το καλαµάρι και το 
χταπόδι να τα βάλεις 
στα «οπωσδήποτε») 
και τροµερούς µε-
ζέδες να πας στην 
ταβέρνα της Ουρανί-
ας (6984619220), στο 
λιµάνι. Στην ταβέρνα 
Σπύρος Σπυριδούλα 
(2734061082), επίσης 
στο λιµάνι, θα πας για 
τη φηµισµένη αστα-
κοµακαρονάδα τους 
και την ψαρόσουπα 
µε ψάρια ηµέρας. Τα 
Νησιά της Παναγίας 
(6988039796), στην 
παραλία της Παναγίας 
έχουν φοβερή θέα και 
το καλύτερο ηλιοβα-
σίλεµα του νησιού. 
Σπεσιαλιτέ είναι ο 
κόκορας κοκκινιστός 
(εντάξει, και τα µπι-
φτέκια!). Για σουβλά-
κια ασυζητητί στην 
Τράκαινα στο λιµάνι.
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✤
Circa 2017. Μέσα σε κύµατα και αέρη-
δες, βάλαµε πλώρη µε την αγαπητή 
µου φίλη Χριστιάνα, για το Ιόνιο πέ-

λαγος. Προορισµός µας ένα από τα νησιά των 
Επτανήσων, γνωστό το άκουσµά του µέσα 
στα ποιήµατα του Οµήρου, γέννηµα-θρέµµα 
της µυθολογίας µας, το αναζητούσα πάντοτε 
στα όνειρά µου. Θα ήταν αδύνατον να βάλεις 
πλώρη για την Ιθάκη και να µην αισθανθείς 
πως η σκέψη και η καρδιά σου βρίσκονται 
ξαφνικά προς αναζήτηση του µύθου ή της 
µυσταγωγίας που περιβάλλει το νησί. Στη 
θύµησή µου ήρθαν τα λόγια που κάποτε µού 
πρόσφερε ως συµβουλή η αγαπηµένη µου 
γιαγιά Αγγελική, σχετικά µε ταξίδια αναψυ-
χής. Ήχησαν σαν προφητεία της Πυθίας στη 
σκέψη µου: «∆ιακοπές χωρίς περιπέτεια δεν 
πρόκειται να σου µείνουν αξέχαστες. Το απρό-
σµενο και διαφορετικό που θα συµβεί είναι αυτό 
που κάνει τις στιγµές ξεχωριστές και τις θυµάσαι 
για πάντα».
Το οµώνυµο ποίηµα του Καβάφη µε προτρέ-
πει να ευχηθώ να είναι µακρύς ο δρόµος µου 
προς τα εκεί. Θα ήταν φύσει αδύνατον το µι-
κρό µας ταξίδι να παροµοιαστεί µε την οµηρι-
κή περιπέτεια 10 χρόνων ταξιδιού του Οδυσ-
σέα, ωστόσο απόφερε έντονες αναµνήσεις 
και εικόνες που θεωρούνται αναπόσπαστο 
κοµµάτι εκείνων των διακοπών, αλλά και µιας 
εµπειρίας που παραµένει ακόµη και σήµερα 
µοναδική. Σαν να ήταν γραφτό η µετάβασή 
µας στο νησί να γίνει µε πλοίο ονόµατι «Οδυσ-
σέας». Βρεθήκαµε µπροστά στο Βαθύ, ένα 
από τα πιο γραφικά και καταπράσινα λιµάνια 
που έχω ποτέ αντικρίσει. Ο «Οδυσσέας» που 
µας µετέφερε άφησε την τελευταία του πνοή 
µπαίνοντας στο λιµάνι και ενώ αφήσαµε τους 
Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες πίσω, η πε-
ριπέτεια της Ιθάκης µάς περίµενε.
Είχαµε προγραµµατίσει ταξίδι λίγων ηµερών, 
αλλά η βλάβη του σκάφους απεδείχθη καθο-
ριστική στην επέκταση αυτών των διακοπών. 
Αποφασίσαµε να επισκεφτούµε κάθε µέρα 
και άλλη παραλία, ακόµα κι εκείνες που αρ-
κετοί µας πρότειναν να αποφύγουµε, λόγω 
συνωστισµού. Εµείς, αντιθέτως, τις βρήκαµε 
µοναχικές, µε ελάχιστους έως καθόλου λου-
όµενους, και απολαύσαµε ώρες ηρεµίας µε 
µοναδική µουσική υπόκρουση την άφιξη των 
κυµάτων. Άλλοτε πεζή και άλλοτε µε ωτο-
στόπ, καταφέραµε να δούµε µοναδικά µέρη 
του νησιού και να γεµίσουµε τα backpack µας 
µε χαλάρωση, αλλά και φρέσκα βότανα και 
µέλι από το νησί. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό, 
κι όµως θυµάµαι πως υπήρξαν στιγµές που 
καθίσαµε σε ταβέρνες ξεχνώντας να δώσου-
µε παραγγελία γιατί το σκηνικό µάς προέτρε-
πε να αφήσουµε τον χρόνο να κυλήσει χωρίς 
απαιτήσεις. Στην Ιθάκη ο χρόνος αφιερώνεται 
στα πιο απλά πράγµατα που συµβαίνουν γύ-
ρω σου. Οι άνθρωποι είναι καλοσυνάτοι και 
φιλόξενοι, πολλές φορές γενναιόδωρα µας 
κερνούσαν κάτι σε κάθε µας αγορά ή παραγ-
γελία, δείχνοντάς µας την εκτίµησή τους που 
επισκεφθήκαµε το νησί τους. Οι αµέτρητες ο-
µορφιές του νησιού επιστρέφουν στη µνήµη 
µου σαν καρτ-ποστάλ. 
Οι παραλίες σε αγκαλιάζουν µε τα τιρκουάζ 
νερά τους και µέσα σου γεννούν την επιθυµία 
να αναδυθείς ως µυθικός ήρωας. Θυµάµαι την 
αίσθηση ότι σ’ αυτό το µέρος ο χρόνος µη-
δενίζεται – ο ρυθµός αργός, που σε κάνει να 
ξεχνάς αν είχες ποτέ στρες ή άγχος. Φυσικά 
όπου κι αν βρεθείς, αν έχεις την κατάλληλη 
παρέα, θα περάσεις όµορφα. Την Ιθάκη όµως 
δεν µπορείς να την κοιτάξεις στα µάτια ως δε-
δοµένη.

* Η Αγγελική Τσιώνου είναι µοντέλο.

�n ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ 

ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Αν έχεις διαβήτη, τώρα µπορείς 
να έχεις το ξέγνοιαστο καλοκαίρι
που επιθυµείς, αφού µε κάθε 
σάρωση του αισθητήρα FreeStyle 
Libre βλέπεις την τρέχουσα τιµή και 
την τάση της γλυκόζης σου στο κινητό 

σου τηλέφωνο. Εύκολος στην το-
ποθέτηση, άνετος στην εφαρµο-
γή, σε απαλλάσσει από τα τρυπή-
µατα στα δάκτυλα* και το άγχος. 

* Η σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων

Ο νόστος του Οδυσ-
σέα, το πολυτάραχο 
ταξίδι του προς την πα-
τρίδα και οι διηγήσεις 
του Οµήρου κάνουν το 
νησί µυθικό. Μουσεία, 
αρχαιολογικοί χώροι, 
ψαροχώρια, σπήλαια, 
spots για καταδύσεις, 
σοφιστικέ ξενοδοχεία 
και βίλες µε πισίνες 
κάνουν τη διαµονή 
στο νησί αξεπέραστη. 
Μπόνους, τα γραφικά 
ταβερνάκια δίπλα στο 

κύµα.

Πού να 
κολυµπήσεις
Στο κοσµικό Φιλιατρό. 
Στην βοτσαλωτή 
παραλία µε θέα την 
Κεφαλονιά, τον Άι-
Γιάννη. Οι οικογένειες 
προτιµούν τη Λούτσα 
ή τα Μνήµατα, µε τα 
ρηχά νερά. Αν δεν έχει 
αέρα, προτίµησε τον 
Πλατύ Γιαλό. Το Γιδά-
κι µε τα ασύλληπτα νε-
ρά προσεγγίζεται είτε 
µε το καραβάκι, είτε µε 
40 λεπτά πεζοπορία. 
Με αυτοκίνητο φτά-
νεις στον κόλπο των 
Αφάλων και διαλέγεις 
µία από τις άγριες πα-
ραλίες. Στην Πόλη και 
τα καταπράσινα νερά 
της που είναι πάντα 
ήρεµα. Υπάρχει ακόµα 
το Αγούλι µε τα λευκά 
βότσαλα, ο όρµος ∆ε-
ξιά, κοντά στο Βαθύ, 
και οι πιο τουριστικές 
Φρίκες. Στο Βαθύ θα 
βρεις εξαιρετικές σκι-
ές, παραλία οργανω-
µένη στο µεγαλύτερο 
τµήµα της. ∆ίπλα της 
το διάσηµο Σαρακή-
νικο µε σµαραγδένια 
νερά και φυσική οµορ-
φιά. Άλλες παραλίες: 
Άσπρος Γιαλός, αυτή 
στον κολπίσκο του 
Σχίνου, ο Μάρµακας, 
και οι κολπίσκοι στα 
Κουρβούλια. Οι περισ-
σότερες προσβάσιµες 

από θαλάσσης.

Τι να δεις
Το Παλάτι του Οδυσ-
σέα. Ενδείξεις και 
ευρήµατα µαρτυρούν 
ότι στον αρχαιολογικό 
χώρο βρίσκονταν 
τα ανάκτορα του Ο-
δυσσέα. Το Κιόνι, τον 
οικισµό-ειδύλλιο του 
Ιονίου, το πετρόκτιστο 
µεσαιωνικό χωριό 
της Ανωγής, τη Μονή 

Καθαρών, που στέκει 
στο νησί από το 1696 
και τη σπηλιά του 
Λουίζου έξω από τον 

Σταυρό.

Πού να µείνεις
Στο προσεγµένο 
Odyssey Apartments 
(2674033400) της κυρί-
ας Νίτσας στο Βαθύ µε 
την εξαιρετική αισθη-
τική και τη ζεστή φιλο-
ξενία, στο καλλιτεχνι-
κό Perantzada 1811 
Art Hotel (2674023914), 
κτίριο του Τσίλερ µε 
έθνικ διακόσµηση, που 
αποσπά διθυραµβικές 
κριτικές κάθε χρόνο. 
Επίσης στο Βαθύ, 
στο Mentor Hotel 
(2674032433) ιστορικό 
ξενοδοχείο του νησιού 
µε πρόσβαση στο 
κέντρο της πόλης. Στο 
ξενοδοχείο Familia 
(2674033366), στο Βα-
θύ, που στεγάζεται σε 
πέτρινο παραδοσιακό 
ελαιοτριβείο (πρόσεξε 
τη ρεσεψιόν-µύλο) και 
ξεχωρίζει για το διάση-
µο, πολύ πλούσιο πρω-
ινό του. Στο ∆ενδρινός 
Villas (2674032839) 

λίγο έξω από το Βαθύ.

Πού να φας και να 
διασκεδάσεις
Στο Γεφύρι 
(2674031131) στον 
Πλατρειθιά µε mixed 
γεύσεις. Εξαιρετική 
επιλογή είναι και το 
Αγέρι (2674031465) 
στις Φρίκες για θαλασ-
σινά σε λογικές τιµές. 
Στο Κιόνι, η Καλυψώ 
(2674031066) είναι 
ανοιχτή όλη µέρα και 
φτιάχνει ωραία πίτα µε 
µπακαλιάρο. Υπέροχη 
θέα προσφέρει και το 
Piccolo Coffee and 
More (2674031400). 
Στην Ιθάκη οι επιλο-
γές στη διασκέδαση 
είναι ποιοτικές, έχουν 
ψαγµένες µουσικές 
και πιστούς θαµώ-
νες. Το Fiorendino 
(2674031037) των 
Ελληνοαυστραλών 
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 παλιότερα 
µπαρ του νησιού. Στο 
Βαθύ, για καφέ ή ποτό 
καλή επιλογή είναι και 
το Yachting Cafe Κα-
ραµέλα (2674033580). 
Για γλυκό στην κλασική 
∆ωδώνη (2674031445), 
µε θέα στο κολπάκι. 

¢¸»°ÄÌ¶¹Ã: 2674033481
°ªÆËÁÃ»¹°: 2674032205
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2674032909
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2674032222
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✤
Η Ζάκυνθος έχει ιδιαίτερη γοητεία, την έχω επισκε-
φθεί και άνοιξη και καλοκαίρι και ενώ στους περισσό-
τερους φίλους µου αρέσουν οι ειδυλλιακές παραλίες 

της, προσωπικά αγαπώ πολύ και την ορεινή Ζάκυνθο.
Το αγαπηµένο µου ορεινό χωριό είναι ο Άγ. Λέοντας, στη δυτι-
κή ακτή της Ζακύνθου. Το όνοµά του το πήρε από τον επίσκο-
πο της Κατάνιας της Σικελίας. ∆ίπλα στην οµώνυµη εκκλησία 
υπάρχει ένα ακόµα εκκλησάκι, µοναδικό στο νησί, καθώς το 
καµπαναριό του στεγάζεται µέσα σ’ έναν ανεµόµυλο. Αν συ-
νεχίσει κάποιος προς τον Λιµνιώνα και κάνει µία βουτιά από 
τα βράχια που οδηγούν σε βαθιά, κρυστάλλινα, κρύα νερά 
σε όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου και του πράσινου, η ε-
µπειρία θα του µείνει αξέχαστη. Στις Βολιµές, το µεγαλύτερο 
ορεινό σε έκταση και πληθυσµό χωριό της Ζακύνθου από την 
κορυφή του όρους Βραχίωνα έως τις βόρειες θάλασσες του 
νησιού, είχαµε πάει για αναρρίχηση και εκεί οµολογώ πως είχα 
δει ένα µοναδικό ηλιοβασίλεµα. Από το λιµανάκι του κόλπου 
µπορείς να πάρεις ένα καΐκι και να ξεκινήσεις περιηγήσεις στις 
Γαλάζιες Σπηλιές των Βολιµών και στο Ναυάγιο.

Στη Ζάκυνθο µου αρέσει πολύ και το Πάσχα γιατί έχει τα δικά 
του ιδιαίτερα έθιµα, όπως η Κέρκυρα. Για παράδειγµα, η πε-
ριφορά του Επιταφίου του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου 
Νικολάου στην πόλη, µε τη συνοδεία της Φιλαρµονικής, γίνεται 
τα ξηµερώµατα του Μεγάλου Σαββάτου και όχι το απόγευµα 

της Μεγάλης Παρασκευής. Γύρω στις 04.00 βγαίνει για περιφο-
ρά ο επιτάφιος και επιστρέφει κατά τις 05.30.
Όσοι έχουν διαβάσει Γρηγόριο Ξενόπουλο γνωρίζουν πολύ 
καλά την αρχοντική Μπόχαλη, τον τόπο εξοχής και περιπάτου 
για τους Ζακυνθινούς µιας άλλης εποχής. Η θέα στην Μπόχαλη 
είναι ανεπανάληπτη και αξίζει µία βόλτα. Αξέχαστη όµως µου 
έχει µείνει και η επίσκεψη στο θαλάσσιο πάρκο του νησιού. 
Αν είσαι τυχερός µπορείς να δεις από κοντά τον πιο παλιό και 
πιστό επισκέπτη του νησιού, τη χελώνα Caretta Caretta. 

Ιδανική εκδροµή για όσους αγαπούν πολύ τη φύση είναι στο 
Μαραθονήσι, ένα νησί σε σχήµα χελώνας. Στη δεύτερη βο-
τσαλωτή παραλία υπάρχει µία σπηλιά, που αν µπεις σε οδηγεί 
σε µια µικρότερη παραλία µέσα στη σπηλιά και εκεί έχω συνα-
ντήσει τα πιο διάφανα κρυστάλλινα νερά.

Την επόµενη φορά που θα πάω στη Ζάκυνθο, θα προγραµµα-
τίσω το ταξίδι στη Γιορτή της Σταφίδας, µία από τις σηµαντικό-
τερες παραδοσιακές εκδηλώσεις στο νησί, αφιερωµένη στο 
«χρυσάφι του τόπου». Τη ζακυνθινή σταφίδα την απολαµβάνω 
µε λαδοτύρι και τοπική πρέντζα. Αν επισκεφθείτε το νησί και 
σας προσφέρουν να φάτε «φρυγανιά» δοκιµάστε το, είναι γλυ-
κό και µοιάζει µε εκµέκ – το συστήνω ανεπιφύλακτα!

*Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ηθοποιός και µέλος τους Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου µε την Οµάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

�á������
Tïù Αλέξη Γεωργούλη*

Το fiore di levante ή, 
αλλιώς, το νησί της 
καντάδας, είναι ένας 
τόπος µε υπέροχες 
παραλίες, µεγάλη ιστο-
ρία, απίστευτο φυσικό 
κάλλος. Εδώ ιδρύθηκε 
η πρώτη µουσική 
σχολή, εδώ είναι η γε-
νέτειρα του ∆ιονυσίου 
Σολωµού, του Ανδρέα 
Κάλβου, του Γρηγόρη 
Ξενόπουλου, εδώ 
βρίσκουν καταφύγιο 
και οι φώκιες καρέτα-
καρέτα.

Τι να δεις
Καλαίσθητες πλατείες, 
γοητευτικά σοκάκια, 

κουκλίστικα σπίτια και 
επιβλητικά αρχοντικά. 
Πάνω στην πλαγιά, 
η γραφική συνοικία 
Μπόχαλη µε την κατα-
πληκτική θέα. Να επι-
σκεφθείς τη ∆ηµόσια 
Βιβλιοθήκη, το Μου-
σείο Σολωµού, την 
εκκλησία του Αγίου 
Μάρκου, το µεσαιωνι-
κό κάστρο. Να ενηµε-
ρωθείς για τη δουλειά 
που γίνεται στο Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο, 
όπου αναπαράγεται 
η caretta-caretta. 
Να επισκεφθείς τις 
γαλάζιες σπηλιές, το 
δεύτερο «φωτογραφι-
κό» σηµείο αναφοράς 
του νησιού µετά την 
παραλία Ναυάγιο. 
Βρίσκονται στο βόρειο 
άκρο και αποτελούνται 
από πολλές µικρές και 
µεγαλύτερες σπηλιές, 
µε τα νερά να έχουν έ-
ντονο γαλάζιο χρώµα. 
Μπορείς να φτάσεις 
είτε µε τα καραβάκια 
που ξεκινούν από το 
λιµάνι και κάνουν το 
γύρο του νησιού είτε 
µε τα καΐκια που σαλ-
πάρουν από τον Άγιο 
Νικόλαο Βολιµών. Στα 
βόρεια αξίζει µια στά-
ση στο µοναστήρι του 
Αϊ-Γιώργη των Γκρε-
µνών (ιδρύθηκε το 
1535) και στο Πέτρινο 
Πάρκο Ασκός, όπου 
σε µια κατάφυτη ρε-
µατιά ζουν ελεύθερα 
δεκάδες είδη ζώων. 

Πού να 
κολυµπήσεις
Στο πολυφωτογραφη-
µένο Ναυάγιο: γαλάζια 
νερά και χρυσαφένια 
αµµουδιά, µε το κου-
φάρι ενός πλοίου στη 
µέση της να θυµίζει 
ότι κάποτε από εδώ 
περνούσε ο δρόµος 
των λαθρεµπόρων 
(τσιγάρων στην προ-
κειµένη περίπτωση). 
Πρόσβαση µε καρα-
βάκι. Φέτος στο του-
ριστικό θέρετρο του 
Λαγανά ίσως θα είναι 
µια σπάνια περίπτωση 
να πετύχετε την απλό-
χωρη αµµουδιά του 
χωρίς βαβούρα. Άλλες 
παραλίες - καρτ πο-
στάλ είναι οι Γαλάζιες 
Σπηλιές, µπροστά στο 
χωριό Άγιος Νικόλας, οι 
προστατευόµενες Γέ-
ρακας και ∆άφνη στο 
Βασιλικό, το Αµµούδι 
στις Αλυκές. Με µπαρ 

και ξαπλώστρες στην 
παραλία Μπανάνα. 
Από τη λίµνη Κερίου 
νοικιάζεις βαρκάκι,  
που δεν χρειάζεται 
άδεια χειριστή, για να 
περάσεις στο Μαρα-
θονήσι, (εναλλακτικά 
µε τουριστικό πλοι-
άριο). 

Πού να µείνεις
Ιδανικές για οικογέ-
νειες οι αγροικίες 
στο Κτήµα Λογο-
θέτη (2695035106, 
logothetisfarm.gr), µέ-
σα στους ελαιώνες στο 
Βασιλικό. Ό,τι πρέπει 
για διακοπές χαλάρω-
σης και οι πολυτελείς 
βίλες Aresti Mountain 
Resort (6977357965), 
στον Άγιο Λέοντα 
και Aresti Villas 
(2695026151), στον Άγιο 
∆ηµήτριο. Στο Τσιλιβή 
στο υψηλής αισθη-
τικής Olea all suite 
hotel (2695022265). Στο 
Τραγάκι στο πολυτελές 
Eleon Grand Resort 
& Spa (2695065245), 
πάνω στην παραλία και 
µέσα σε ελαιώνα, και 
σε πετρόχτιστες κατοι-
κίες στο Κτήµα Κού-
ρου (2695065230). Στον 
Άγιο Νικόλαο Βολιµών, 
στις ατµοσφαιρικές 
σουίτες του γνωστού 
και για το καλό εστια-
τόριό του, Νόµπελος 
(2695031400).

Πού να φας
Αναζήτησε  κουνέλι 
στιφάδο και κοτό-
πουλο κοκκινιστό ή 
λεµονάτο, µε φρέσκα 
προϊόντα τοπικής 
παραγωγής. ∆οκίµασε 
µαντολάτο, παστέλι 
αλλά και λαδοτύρι µε 
τη χαρακτηριστική 
πικάντικη γεύση. Στις 
Αλυκές στο Παραδο-
σιακό (2695083412), 
που πλέον έχει και 
«αδερφάκι» στην 
πόλη, πίσω από την 
πλατεία Αγίου Μάρκου 
(2695025333). Στην 
πόλη για µαγειρευτά 
τα µεσηµέρια στο Κα-
ντούνι (2695042550), 
αστακοµακαρονάδες 
και φρέσκο ψάρι στον 
Κόµη (2695026915). 
Στις Αµπελοστράτες 
στο Κοιλιωµένο 
(6946958790), για 
τοπικά πιάτα. Στο 
Καµπί, στο Πέτρινο 
Στέκι (2695048740), µε 
παραδοσιακό µενού. 
Σπιτικό κουνέλι µε 
υπόκρουση καντάδες 
στον Αδερφό του Κώ-
στα (2695035347), στον 
Βασιλικό. 

Πού να 
διασκεδάσεις
Στην πλατεία Αγίου 
Μάρκου, στα Avant-
Garde (2695044954) 
και Base (2695042409), 
και στην Μπόχαλη 
στο resto-club-bar 
Movida (2695024266), 
µε φαγητό και θέα. Η 
νύχτα για τους ξένους 
επισκέπτες κλείνει 
στον Λαγανά, ενώ οι 
Έλληνες προτιµούν 
συνήθως τα µπαρ στο 
Αργάσι – το Πορτο-
κάλι bar-restaurant 
(2695045730), µε 
καλλιτεχνικό feeling 
και το Fuego del Mar 
(6975774150), για chill 
out φάση πάνω στη 
θάλασσα.

Info

¢¸»Ãª: 2695361300
°ªÆËÁÃ»¹°: 2695024450 
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2695028117 
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2695059100



✤
Και πού να βρω τώρα φωτογραφία από την Κεφα-
λονιά; Την εποχή που είχα πάει, η φάση ήταν ακόµα 
analog. Φιλµ, εκτύπωση και τα λοιπά. Θα ψάξω στα 

άλµπουµ. Α, τα άλµπουµ είναι σε κούτες λόγω ανακαίνισης. 
Την πάτησα. Και όσο ψάχνω στις κούτες, στο «λες και βγήκε 
από τον πόλεµο» σπίτι µου, προσπαθώ να θυµηθώ τις µέρες 
µου στην Κεφαλονιά. «Πωωω!» λέω από µέσα µου, είναι 
πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει... και αναπόφευκτα σκέ-
φτοµαι την ηλικία µου. 

Τρεις φορές έχω πάει στην Κεφαλονιά, µα πιο πολύ θυµάµαι 
την πρώτη µου. Ήµουνα πολύ νιάτο, το πολύ 20 χρονών. 
Μαζί µε δυο πρώτες ξαδέρφες και µια φίλη, οι πρώτες µας 
διακοπές µαζί. Γυναικοπαρέα. Φύγαµε από το λιµάνι του Ά-
γιου Νικόλα της Ζακύνθου µε το καραβάκι και σε µία ωρίτσα 
κατεβήκαµε στο λιµανάκι της Πεσάδας, στο νότιο µέρος του 
νησιού. Ως Ζακυνθινιά, το τοπίο µου φάνηκε γνώριµο, όπως 
και η ντοπιολαλιά. «Κεφαλονίτης βλάσφηµος, Ζακυνθινός 
ρουφιάνος και Κερκυραίος κερατάς στον κόσµο δεν είν’ άλλος» 
λέει ένα (αυτο)σαρκαστικό τετράστιχο που έχουµε στα Ε-
πτάνησα. Είµαστε µια κουλτούρα, όλα τα νησιά του Ιονίου. 
Ιταλοφέρνουµε. Τάλε κουάλε, ούνα φάτσα ούνα ράτσα. 
Έχουµε τις καντάδες µας, τις µαντολινάτες µας, τις φιλαρµο-
νικές µας, τους ποιητές και τους συνθέτες µας, την ιδιαίτερη 
και ξεχωριστή από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκκλησιαστική 
µουσική µας, τα ξακουστά καρναβάλια µας, τη βλαστήµια 
και τον χαβαλέ, την τραγουδιστή διάλεκτό µας, τα γαλαζο-
πράσινα νερά, τις άσπρες αµµουδιές, τα πεύκα, τα κοκκινι-
στά µας, τις σταφίδες και το λάδι µας. Με λίγα λόγια, πήγα για 
διακοπές στους γείτονες (!).

Η διαδροµή για το κάµπινγκ ήταν ταυτόχρονα συναρπαστι-
κή και τροµακτική. Συναρπαστική γιατί το τοπίο σού έκοβε 
την ανάσα, τροµακτική γιατί καθώς ανεβαίναµε τον Αίνο, 
το µεγαλύτερο βουνό του νησιού, ο δρόµος ήταν γεµάτος 
επικίνδυνες στροφές και από τη µια πλευρά του δρόµου σε 
χώριζε από τον γκρεµό ένα µόνο µικρό καγκελάκι. Με δευτέ-
ρα λοιπόν στο αµάξι, τέσσερις κοπέλες πάνε στη Σάµη όπου 
βρίσκεται το οργανωµένο κάµπινγκ. Εννοείται πως από το 
πρώτο βράδυ οι διπλανοί µάς έκαναν την παρατήρηση για τα 
χάχανα και τα γέλια που βγαίνανε από τη σκηνή µας. Έπεσε 
πολύ γέλιο σε εκείνες τις διακοπές. Στον Μύρτο, την πιο γνω-
στή παραλία του νησιού µε τα καταπληκτικά νερά σε ανοι-

χτό γαλάζιο –όπως το λέω εγώ σουπλίν–, διαδραµατίστηκε 
µια ιστορία που ακόµα τη θυµάµαι και ακόµα τη διηγούµαι 
στις παρέες: Βρήκαµε µια θέση στην παραλία και αρχίσαµε 
την ηλιοθεραπεία. Είπαµε να το παίξουµε τουρίστριες και 
κάναµε τόπλες, µόνο όµως ξαπλωτά και ως επί το πλείστον 
µπρούµητα στην πετσέτα. Ήµασταν πολύ κότες για να ση-
κωθούµε από την πετσέτα και να βουτήξουµε χωρίς το πάνω 
µέρος του µαγιό. Τόπλες «my ass», δηλαδή. Όταν θέλαµε να 
βουτήξουµε, βάζαµε το µαγιουδάκι και µπλουµ. Μετά από 
κάποια ώρα και ενώ είχαµε ήδη ψηθεί κάτω από τον ήλιο, 
σε ανύποπτο χρόνο ένα πελώριο κύµα µάς πλάκωσε και στο 
φεύγα πήρε µαζί του και όλα µας τα πράγµατα. Κινητά, πορ-
τοφόλια, σαγιονάρες, πετσέτες, γυαλιά, καπέλα και κυρίως, 
µα κυρίως... το πάνω µέρος του µαγιό. Και να τρέχουµε, µε τα 
στήθη να κυµατίζουνε ελεύθερα και ατίθασα –σκηνή σε slow 
motion– να προλάβουµε τα πράγµατα πριν χαθούν µέσα στη 
θάλασσα. Πάει το κινητό, πάει και το δίπλωµα. Με ντροπή και 
γέλια µαζέψαµε ό,τι απόµεινε και φύγαµε. Θέατρο γίναµε 
πάλι. 
Κόκορα κοκκινιστό µε µακαρόνια το βράδυ στην τα-
βέρνα µε τις καντάδες. Και κρασί, πολύ κρασί, χύµα, 
ντόπιο, λευκό. Και τραγούδι, πολύ τραγούδι. Είµα-
στε µια κουλτούρα, το είπαµε, µας συγκινούν τα ίδια. 
Μπάσταρδα των Ενετών. Θέατρο, χορός, µουσική, 
τραγούδι. Και το ζούνε οι Επτανήσιοι µέχρι το µεδού-
λι. ∆εν αστειεύονται. Τραγουδάνε και τραντάζει η γης. Και 
τραγουδάνε για τον έρωτα, µόνο γι’ αυτόν τραγουδούν, γι’ 
αυτόν ζουν και ανασαίνουν. 

Φισκάρδο, µια µικρή Βενετία. Εκεί η Κεφαλονιά είναι αρχό-
ντισσα, κοσµοπολίτισσα, µε φινέτσα και χάρη. Σε φλερτάρει 
και σε κερδίζει µε την πρώτη µατιά. Χάζευα τα ιστιοπλοϊκά 
και αναλογιζόµουν πώς θα ήταν να έκανα διακοπές µε ένα 
από αυτά. Αποφάσισα, τελικά, καθώς κατέβαζα λαίµαργα τα 
καλαµαράκια της κυρά Τασίας, πως θα ήταν ωραία. 

Ωραίες ήταν και οι τρεις φορές που πήγα στην Κεφαλονιά. 
Λένε ότι οι Κεφαλονίτες δεν τους πολυθέλουν τους τουρί-
στες, κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά και να ισχύει, ούτε 
και εγώ γενικά πολυθέλω κανέναν, οπότε όλα καλά. 

Trigger warning: η φωτό περιλαµβάνει cultural appropriation.

*Η Αλεξάνδρα Κλάδη είναι τραγουδοποιός/τραγουδίστρια.

����λ���á 
Tè÷ Αλεξάνδρας Κλάδη*

Πού να 
κολυµπήσεις
Κοντά στο Αργοστόλι, 
ο όνοµα και πράγµα 
Μακρύς Γιαλός, για 
όσους θέλουν κοσµι-
κά. ∆ίπλα της ο Πλατύς 
Γιαλός, ίδιας οµορ-
φιάς, οργανωµένη κι 
αυτή αλλά µε λιγότερο 
κόσµο. Ο Μύρτος είναι 
σήµα-κατατεθέν του 
νησιού. Η παραλία Μέ-
γας Λάκκος στο Λη-
ξούρι µε κόκκινη άµµο 
και ρηχά νερά, ιδανική 
για οικογενειακή κα-
τάσταση. Στο Ληξούρι 
ρίξε µια βουτιά στο Ξι 
(για αργιλοθεραπεία 
µε φυσικό άργιλο που 
θα βρεις εκεί), αλλά και 
στους Πετανούς και 
στα Βάτσα. Τέλος στα 
must η Μελισσάνη, 
το  υπέροχο λιµνοσπή-
λαιο (εισιτήριο 7€) και 
το Σπήλαιο ∆ρογκα-
ράτη µε εντυπωσια-
κούς σταλακτίτες.
Στη Σκάλα θα βρεις 
µεγάλη παραλία, 
αµµουδερή, µε τα-
βέρνες, µπαράκια και 
καφέ.  Στο Φισκάρδο, 
στην κοσµική Έµπλυ-
ση ή στη µικρή Φώκι, 
που πήρε το όνοµά 
της από τις µονάχους-

µονάχους. Ακολού-
θησε το µονοπάτι στο 
κυπαρισσόδα-
σος και βγες 
στο ήσυχο 
∆αφνού-
δι. Αν θέ-
λεις να δεις 
πού γυρί-
στηκε «Το 
µαντολίνο του 
λοχαγού Κορέλι» 
βρες την παραλία 
της Αγίας Σοφίας και 
τα Γοργοτά  – άγρια 
οµορφιά και είσαι σχε-
δόν µόνος σου! Μην 
ξεχάσεις την Αντίσα-
µο, 4 χλµ. από τη Σάµη. 
Παρθένα φύση, βαθιά 
νερά, το απόλυτο µπλε 
της θάλασσας. Αν σου 
αρέσει η µάσκα και το 

ψαροντούφεκο θα αι-
σθανθείς ευτυχισµένος 
ανιχνεύοντας το βυθό 
και µετά θα ξαποστά-
σεις στο Antisamos 
Beach Bar (6944676863) 
για µεζέδες και στο 
Acron Antisamos 
(6930891579) µε µουσική 
από dj και χαλάρωση.

Πού να µείνεις
Φισκάρδο: Στο µπουτίκ 
ξενοδοχείο Emelisse 
(2674041200). Στο 
χωριό της Αγκόνας 
βρίσκεται και η Villa 
Katoi (6979779893), 
µε πανοραµική θέα 
στους κόλπους της 
Αγίας Κυριακής και του 
Μύρτου. Στο Kefalonia 
Grand Hotel 
(2671024981), ωραία 
επιλογή στο Αργοστόλι. 
Στην παραλία της Αβύ-
θου εξαιρετική επιλογή 
το Leivatho Hotel 
(2671041340).

Πού να φας
Μη φύγεις από την 
Κεφαλονιά χωρίς να δο-
κιµάσεις τα εξαιρετικά 
κρασιά της, µε πρώτη 
και καλύτερη τη Ροµπό-
λα, τα τυριά –µε τη φέτα 
να θεωρείται από τις κα-
λύτερες της Ελλάδας–, 
τις πολλές και διάφορες 
πίτες, όπως την κρεα-
τόπιτα, τη µπακαλιαρό-
πιτα, τη χταποδόπιτα. 
Ανάµεσα στα οινοποιεία 
που είναι επισκέψιµα, σε 
όµορφα σηµεία και προ-
σφέρουν οινογνωσίες 
είναι ο Συνεταιρισµός 
στον κάµπο των Οµα-

λών, το κτήµα Gentilini 
κοντά στο αεροδρόµιο, 
του Πέτρου Σαρρή 
στην Άβυθο, του Σκλά-
βου στο Ληξούρι, του 
Πετρακόπουλου στα 
γραφικά Θηράµονα, 
του Xαριτάτου µέσα σε 
µεγάλο κτήµα µε παλιό 
αρχοντικό. Στην Άσσο, 
πανέµορφο χωριό µε 
κάστρο, θα φας καλά 
στον Πλάτανο (2674 
051381). Στο Κάστρο 
Αγίου Γεωργίου στο Il 
Borgo (2671069800). 
Στο λιµανάκι του Φι-
σκάρδου, στη Βάσω 
(2674041276) και για 
γλυκό στη Μελίνα 
(2674041501). Στην Αγία 
Ευφηµία στο Sea-rock-
ws (2674023855), στο 
λιµανάκι,  για ελληνική 
κουζίνα και θαλασσινά. 
και στο Ποσειδώνας 
(2674061222). Στο λι-
µανάκι της Σάµης στο 
Familia (2674023317). 
Στο Αργοστόλι στην Κυ-
ανή Ακτή (2671026680) 
για πολύ ωραίο ψάρι 
–ρώτα τον Ανδρόνικο να 
σου πει– σε ατµόσφαιρα 
που θυµίζει 50s. Στην 
ωραία παραλία Άβυθο, 
στο Avithos Preview 
Taverna (2671042135) 
για καλή, και παραδο-
σιακή και πιο σύγχρονη 
κουζίνα µπροστά στη 
θάλασσα και µε ωραία 
κρασιά – ιδιοκτήτης ο οι-
νοποιός Πέτρος Σαρρής.

Info
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ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Το καλοκαίρι είναι η πιο ωραία εποχή να είσαι free! Αν 
έχεις διαβήτη, µπορείς να απολαύσεις τις διακοπές σου 

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα FreeStyle 
Libre. Ο αισθητήρας του συστήµατος 
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη µε-
ταβλητότητα της γλυκόζης για 14 ηµέ-
ρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζεσαι 
τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.

, 4 χλµ. από τη Σάµη. 

νερά, το απόλυτο µπλε 

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα 
Libre
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη µε-
ταβλητότητα της γλυκόζης για 14 ηµέ-
ρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζεσαι 
τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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✤
Μπορεί να είμαι γέννημα θρέμμα Κερκυραία, ένα κομμάτι 
μου είναι από τους Παξούς. Δεν προσδιορίζω το ποσοστό. 
Είμαι Κερκυραία και Παξινιά. Άλλωστε έρχομαι στο νησί από 

τα 6 μου χρόνια. Στον παππού μου, τον Σπύρο Βελλιανίτη, και τη μη-
τέρα μου χρωστάω αυτήν τη σχέση, που την έκανα ισχυρότερη. Οι 
Βελλιανίτηδες είναι παλιά οικογένεια των Παξών, με μια ιστορία και 
παρουσία ήδη από τον 16ο αιώνα. Οι Βελιανίτη ή Βελλιανίτη είναι 
κατά τους μεν από την Ιταλία, κατά τους δε από τη Βέλλιανη της Η-
πείρου. Δεν θα μπω σε επτανησιακές γενεαλογικές λεπτομέρειες και 
ιστορίες με αριστοκράτες και μη, αλλά θα υπερηφανευτώ ότι κάποιοι 
εκ των προγόνων μου έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο νησί αλλά και στη 
νεότερη ιστορία της χώρας, όπως ο Θόδωρος Βελλιανίτης, πολιτικός 
και φίλος του Γ. Σουρή. 
Η μυθολογία θέλει τους Παξούς και την Κέρκυρα αρχικά ένα αδιαίρε-
το όλον (κάτι σαν εμένα), μέχρι τη στιγμή που ο Ποσειδών χτύπησε τη 
θάλαττα με την τρίαινά του και  χωρίστηκαν, αφήνοντας σαν σημάδια 
του χωρισμού γκρεμούς εκατέρωθεν, προκειμένου να ζήσει εκεί τον 
έρωτά του με τη Νηρηίδα Αμφιτρίτη. Εξού και η Τρίαινα - σύμβολο 
του νησιού, αλλά και τα μυστηριώδη πετρώματα που, αν τα παρατη-
ρήσεις προσεκτικά, θα διακρίνεις ολότελα μοναδικά και μυστηριακά 
μορφολογικά γεωλογικά σχήματα, που μόνο από το χέρι ενός θεού ή 
από μια βιβλική γεωλογική αναταραχή μπορούν να προκληθούν.
Το πρώτο μου ταξίδι στους Παξούς το θυμάμαι. Ήταν πριν από πολλά 
χρόνια, με καΐκι. Από τότε τους επισκέπτομαι κάθε καλοκαίρι. Μόνο 
δύο συνεχόμενα χρόνια δεν ήρθα και ακόμη μετανιώνω. Το σπίτι 
μας είναι στον οικισμό Βελλιαντάτικα, μιας και στους Παξούς δεν 
υπάρχουν χωριά αλλά οικισμοί που πήραν το όνομά τους από τις οι-
κογένειες που τους κατοικούσαν. Έτσι, τα ονόματα προέρχονται από 
τις οικογένειες: Μακράτικα, Βελλιαντάτικα, Φαναριωτάτικα, Μπογδα-
νάτικα, Μποικάτικα, Δενδιάτικα κ.λπ.

Γοητεύομαι πάντα από τα τρία λιμάνια: τον Γάιο, που είναι και η πρω-
τεύουσα, τη Λάκκα και το Λογγό. Οι Παξοί, αν και πέτρινο υπέδαφος, 
είναι καταπράσινοι και με μαγικά νερά. Όπου κι αν πάω, όσο ωραία κι 
αν είναι η θάλασσα, μόνον όταν φτάσω στους Παξούς αισθάνομαι ότι 
βαπτίζομαι. Γι’ αυτό μου έχει τύχει μια χρονιά να έρθω για ώρες. Έχουν 
και άλλες γοητευτικές πλευρές, έτοιμες να προσελκύουν διαφορετι-
κά είδη τουρισμού. Υπάρχουν δυνατότητες για περιπάτους μέσα από 
μονοπάτια που χωρούν μετά βίας δυο άτομα και διασχίζουν το νησί ή 
πας από τον ένα οικισμό στον άλλο ταξιδεύοντας μέσα στον χρόνο και 
τη φύση. Έγινε μια προσπάθεια από άξιους εθελοντές για τον καθαρι-
σμό τους, αλλά και αυτό θέλει στήριξη. Φανταστείτε πέτρινους δια-
δρόμους στη φύση… Μέσα από τα μονοπάτια γνωρίζεις τον τόπο και 
ασκείσαι. Εκτίθεσαι σε ομορφιές και μυρωδιές από μυρτιά και θυμάρι. 

Περνάς από παλιά αρχοντικά και στέρνες για τη συγκέντρωση του νε-
ρού, αρχιτεκτονήματα της αγγλοκρατίας, μεγάλου ενδιαφέροντος. 
Ακούς τον αέρα, τη θάλασσα, τα πουλιά, τα ερπετά, αναγνωρίζεις 
λαογραφικά στοιχεία υλικά και άυλα, όπως η ιδιαίτερη ντοπιολαλιά με 
μια μουσικότητα διαφορετική από την κερκυραϊκή. Βλέπεις σπηλιές, 
βράχια και ηλιοβασιλέματα, υπέροχες εκκλησίες με εξαιρετικές νω-
πογραφίες, κάστρα ρωμαϊκά. Και βέβαια περνάς από το ένα νησί στο 
άλλο (οι Παξοί είναι συστάδα) με τα πόδια ή κολυμπώντας. 

Η ελιά, το ψάρι και σήμερα ο τουρισμός είναι οι τρεις άξονες ανάπτυ-
ξης του νησιού.  Οι Παξινοί αγαπούν τον τόπο τους και επιστρέφουν 
όσο μακριά του και να βρίσκονται. Πολλοί γύρισαν μετά τις σπουδές 
τους. Η χαμηλή ταχύτητα ροής του χρόνου και το εν πολλοίς αναλ-
λοίωτο του τοπίου είναι τελικά αξεπέραστα και αναγκαία για τους πε-
ρισσότερους. Γι’ αυτό θέλει προσοχή το νησί. Αν γεμίσει απρόσωπες 
βίλες, η ανάπτυξη και η ευημερία θα έχουν περιορισμένη διάρκεια. 
Παξοί δεν είναι η πισίνα, το μπετόν και το jacuzi. Όλα χρειάζονται αλλά 
με μέτρο και ενταγμένα στο περιβάλλον και την ιστορία.
Λίγοι γνωρίζουν το ιστορικό βάθος των Παξών από τα ομηρικά στα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια (ο Γάιος, από τον οποίο πήρε το όνομα η 
πρωτεύουσα, ήταν ο μαθητής του Απόστολου Παύλου, έζησε και 
τάφηκε εδώ). Μετά από μια περίοδο φραγκικής κατάκτησης πέρασαν 
στη θαλασσοκράτειρα Βενετία, στους Άγγλους και πριν την ‘Ένωση 
των Επτανήσων με την Ελλάδα ήταν μέρος της Ιονίου Πολιτείας. 

Σήμερα, οι Παξοί κτίζονται, ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. 
Πολλά παξινίτικα σπίτια ρημάζουν. Όμως, ο τουρισμός, ήδη από τη 
δεκαετία του ’80, έφερε ένα κύμα Ιταλών, Άγγλων, Γάλλων και Γερμα-
νών που διάλεξαν να το κάνουν δεύτερη πατρίδα τους. Αυτοί αγάπη-
σαν τον τόπο και οι περισσότεροι επέστρεψαν και εν τέλει αγόρασαν 
και ανακαίνισαν με σεβασμό παλιά σπίτια ή έκτισαν με προσοχή νέα. 
«Ξένοι», που έγιναν και Έλληνες, έρχονται εδώ και δεκαετίες και κατά-
φεραν να ορθώσουν μια οικιστική πρόταση ανάπτυξης στον αντίπο-
δα της αλόγιστης χρήσης και οικοπεδοποίησης του νησιού, το οποίο 
κινδυνεύει να χάσει τον χαρακτήρα του, αν δεν εφαρμοστούν μέτρα. 
Τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που ήρθαν τότε πέρασαν τα καλο-
καίρια στους Παξούς, μεγάλωσαν και φέρνουν τα δικά τους παιδιά. 
Έτσι, δημιουργήθηκαν υβριδικοί Παξινοί, όπως μου αρέσει να απο-
καλώ τον Πέτερ, που γνώρισα τριών χρονών, όταν οι νέοι τότε γονείς 
του αγόρασαν το διπλανό μας σπίτι, ή τη Μαρίνα από το Μιλάνο, ή 
την Αλεσάντρα, τον Μάρκο, τον Φεντερίκο κ.λπ., που ήρθαν κάπο-
τε για διακοπές και έκτοτε επιστρέφουν αδιάλειπτα δυο και τρεις 
μήνες κάθε χρόνο, στα «πατρικά» τους πλέον σπίτια. Οι «υβριδικοί», 
που αγάπησαν και σεβάστηκαν τους Παξούς, το χρώμα τους και σε 

συνέργεια με τους ανήσυχους ντόπιους αλλά και τους μετανάστες 
της ανάγκης και του έρωτα συνεχίζουν να αναβαθμίζουν τον τόπο 
αλλά και να νοιάζονται για το καλλιτεχνικό και αισθητικό κομμάτι του. 
Πέρασαν από εδώ και άνθρωποι που άνοιξαν δρόμους, όπως ο Τζον 
Γκοφ που ίδρυσε το Φεστιβάλ Σύγχρονης και Κλασικής Μουσικής 
Παξών. Ζουν και παλεύουν εδώ αυτόχθονες, όπως ο λογοτέχνης και 
πρώην δήμαρχος Σπύρος Μπογδάνος, ο ιστορικός και λαογράφος Γ. 
Δόικας ή ο Χριστόφορος Μπόικος, που ίδρυσε το Σωματείο Οι Φίλοι 
των Παξών και μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Παρισιού - Γαΐου. 

Στα tips τώρα. Δεν θα αναφερθώ στις παραλίες. Ανακαλύψτε τες 
και δε θα χάσετε. Είναι πολλές και για όλα τα γούστα. Πάντως, αν 
και μικρό νησί, χρειάζεται αυτοκίνητο, μηχανή ή βάρκα. Να σας ενη-
μερώσω και για μια ολοκαίνουργια παραλία με ολόλευκη άμμο και 
καταγάλανα νερά, που  ξεπήδησε σαν θαύμα, από κατολίσθηση στον 
γκρεμό του Ερημίτη. 
Συχνάζω στο παλιό καφενείο του φίλου μου Κώστα Μπουρνάου που 
έφυγε νωρίς, αλλά που κρατάει επάξια ο γιος του, στα Μαγαζία. Για 
κάτι λιγότερο παραδοσιακό, πολύ κοντά, υπάρχει το Averto. Το καφέ 
Porto Vechio στον Γάη είναι το άλλο μου στέκι. Και στα δύο, με μια 
στάση γεμίζεις μπαταρίες. Τα καλά νέα είναι ότι μπορεί πλέον κανείς 
να φάει αρκετά καλά. Όχι μόνον στον Βασίλη, στο Rosa di Paxos και 
τον Γιο στο Λογγό, αλλά και αλλού. Ξεχωρίζω το Κουζινί στον Γάη και 
το Παξoι-μάδι στη Λάκα. Αυτά όμως είναι γούστα. 

Παξοί χωρίς Αντίπαξους δεν υπάρχουν. Εκεί, καραβάκια και ταχύ-
πλοα φέρνουν καθημερινά κόσμο από Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σίβοτα 
και Παξούς και φτάνει νομοτελειακά η στιγμή που ούτε πετσέτα δεν 
μπορείς να στρώσεις. Κατανοητό, αν δει κανείς τα νερά. Αυτό κρατάει 
μόνον κάποιες μέρες τον χρόνο. Οι Παξινοί μπορούν να χαρούν αυτά 
τα μοναδικά νερά από Μάιο μέχρι Οκτώβρη αλλά και νωρίς το πρωί ή 
αργά το απόγευμα τις μέρες αιχμής. Ποιος ξέρει, κάπου μέσα σε όλα 
αυτά ίσως και να ανταμώσουμε φέτος το καλοκαίρι.
Για μένα οι Παξοί είναι ένας προσωπικός παράδεισος και μια ένεση για 
να περάσουν τα ζόρια και να αντιμετωπισθεί ο επόμενος χειμώνας. 
Μπορώ ακόμη να συναντώ αυθεντικούς ανθρώπους, ντόπιους και 
ημι-ντόπιους, να δω πώς εντάχθηκαν ανεξίτηλα στα βιώματά μου 
άνθρωποι που χάθηκαν και άλλοι που ευτυχώς είναι εκεί και με χαρά 
βλέπω όταν επιστρέφω, ακόμη και αν δεν τους ξέρω. Όχι, για μένα 
δεν τίθεται σύγκριση μεταξύ Παξών και Κέρκυρας. Είναι εντελώς δια-
φορετικά και νιώθω πως οι δυο τόποι μου ισορροπούν μέσα μου. 

*Η Κατερίνα Κοσκινά είναι ιστορικός τέχνης - μουσειολόγος, επιμελή-
τρια εκθέσεων.

Παξοι 

Μέλη του Συλλόγου «Οι φίλοι των Παξών» 
σε διακοπές στους Αντίπαξους: 

Από αριστερά ο Χριστόφορος Μπόικος, 
η Κατερίνα Κοσκινά και ο γαλλικής καταγωγής 

Σαρλ Μιαρά.

Tης Κατερίνας Κοσκινά*



Μπορεί να είναι το 
µικρότερο νησί του Ιο-
νίου αλλά είναι ιδανικό 
για ηρεµία και χαλά-
ρωση µέσα στη φύση 
ενώ έχει και εντυπω-
σιακά άγρια τοπία και 
αρκετές επιλογές για 
διασκέδαση. Η µυθο-
λογία λέει πως ο Πο-
σειδώνας απέσπασε 
τους Παξούς από την 
Κέρκυρα για να τους 
κάνει ροµαντικό κατα-
φύγιο για τον ίδιο και 
τη Νηρηίδα Αµφιτρίτη. 
Απέραντος ελαιώνας 
οι Παξοί, ένας µεγάλος 
αµπελώνας οι Αντίπα-
ξοι. ∆ύο µικροί παρά-
δεισοι που περιµένουν 
να τους ανακαλύψεις. 
Πρωτεύουσα των Πα-
ξών ο Γάιος, γραφικό 
χωριουδάκι χτισµένο 
στο λιµάνι, στα βόρεια 
ο οικισµός της Λάκ-
κας, στα ανατολικά ο 
Λογγός.

Πού να 
κολυµπήσεις
Οι περισσότερες πα-
ραλίες είναι µικρές και 
βοτσαλωτές, µε καθα-
ρά νερά. Σπουδαιότε-
ρες είναι του Γιαννά, 
της Σουλάνενας, του 
Μπάλου, της Αγίας 
Μαρίνας, το Κλωνί 
Γουλί, το Καµίνι, η 

Κακή Λαγκάδα, το 
Κηπιάδι, τα Μαρµά-
ρια, το Λεβρεχιό, οι 
ερηµικές Ροδοβάνι 
και Σαρακήνικο. Ξε-
χωριστές οι σπηλιές 
στο Μογγονήσι, όπως 
και οι παραλίες Βρίκα 
και Βουτούµι στους 
Αντίπαξους, µε τα τιρ-
κουάζ νερά.

Πού να φας
Κορυφαία τοπικά 
πιάτα πέρα από τα 
φρέσκα θαλασσινά 
αποτελούν το πιλάφι 
µε πεταλίδες, ο κόκο-
ρας πατσιτσάδα, τα 
τρυγόνια µε αγκινάρες 
και κουκιά και το «σα-
βούρο», που είναι µα-
ριναρισµένα ψάρια µε 
σταφίδα και δεντρο-
λίβανο. Στο Akis Bar 
(Λάκκα, 2662031247), µε 
ξύλινο ντεκ που βγαί-
νει στη θάλασσα, στην 
ταβέρνα του Βασίλη 
(Λογγός, 2662031587), 
µε ιστορία από το 
1957, και παραδοσια-
κά - µεσογειακά πιάτα 
δοσµένα µε gourmet 
διάθεση, στο Carnayo 
(Γάιος, 2662032376), για 
µαγειρευτά, θαλασ-
σινά και βίγκαν στην 
καταπράσινη αυλή, 
στον Μπουλούκο 
(Λογγός, 2662031336), 
πάνω στην παραλία 
του Λεβρεχιού, για 
ολόφρεσκα ψάρια και 
θαλασσινά, στην τα-
βέρνα Νιόνιος (2662 
031315), στη Λάκκα µε 
νόστιµα παραδοσιακά 
πιάτα.

Πού να µείνεις
Αρκετές οι επιλογές, 
από πολυτελή ξενο-
δοχεία µέχρι όµορφα 
και καλόγουστα διαµε-
ρίσµατα και δωµάτια. 
∆ιακόσια µέτρα από το 
κέντρο του Γάιου είναι 
τα Maria Apartments 
(2661027822) µε διαµε-
ρίσµατα που µπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 
και 7 άτοµα, η Casa 
Sula (2662032540), 
κοντά στο Γάιο, µε θέα 
στη θάλασσα και το νη-
σάκι της Παναγίας, το 
Christina Apartments 
(2662032181), µε πανο-
ραµική θέα στον Άγιο 
Νικόλαο, το Boutique 
Hotel Torrie E Merli 
(2621234123) µε βενε-
τσιάνικη αρχιτεκτονι-
κή στη Λάκκα.

Info

¢¸»Ãª: 2662360300
AªÆËÁÃ»¹°: 2662032222
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2662032533
º¶ÁÆÄÃ Ë¡¶¹°ª: 2662031466

✤
Μέσα Ιουνίου κλείνουν τα σχολεία και κατευθείαν στη γιαγιά, στους Πα-
ξούς. Σε εκείνο το σπίτι ανάµεσα σε υπεραιωνόβια ελιόδεντρα που έριχναν 
απλόχερα τη σκιά τους, φιλοξενούσαν µυριάδες τζιτζίκια και δρόσιζαν τα 

καλοκαίρια µου. Ανεµελιά, βόλτες µε το ποδήλατο ανάµεσα στα κυπαρίσσια, σκι-
σµένα γόνατα και µυρωδιά από καρπούζι. Τα πρώτα καλοκαίρια που ήταν δύο µόνο 
ερωτήσεις: Εσύ πόσα µπάνια; Και πόσα παγωτά; 
Το Αιγαίο των ποιητών είχε πάντα τη γοητεία του. Το λευκό, το µπλε, το φως. Πέρα-
σαν χρόνια για να καταλάβω ότι το δικό µου φως είναι εκείνο που τρύπωνε ανάµεσα 
από το πράσινο της ελιάς στο παράθυρό µου στο σπίτι της γιαγιάς τα πρωινά, που 
έλουζε τη θάλασσα τα µεσηµέρια, που καθρεφτιζόταν στα διάφανα νερά και έφτια-
χνε χρώµατα αναρίθµητα, µοναδικά που γαληνεύουν την ψυχή και τον νου. Και όταν 
έπεφτε η νύχτα, το φως των αστεριών, Θεέ µου, τι ουρανός! 
Από τότε που κατάλαβα ότι αυτό το φως κουβαλάω µέσα µου, κάθε καλοκαίρι πηγαί-
νω στους Παξούς, στο νησί που δεν «βουλιάζει» ποτέ από κόσµο αφού οι περισσότε-
ροι επισκέπτες φτάνουν σε αυτό µε ιστιοπλοϊκά σκάφη. Απολαµβάνω τις διαδροµές 
ανάµεσα σε κατάφυτους δρόµους µεταξύ των τριών µικρών λιµανιών του, τον Γάιο, 
τη Λάκκα και τον Λογγό. Περνάω ανάµεσα από µικρούς οικισµούς µε απαράλλαχτη 
την αισθητική τους από τότε που ήµουν παιδί και στα αυτιά µου ο ίδιος πάντα ασίγα-
στος ήχος απ’ τα τζιτζίκια. 
Πρωινό στον Γάιο ή στα Μαγαζιά, καφέ και χάζι των περαστικών. Η πρώτη βουτιά 
στο Γαλάζιο, στην παραλία µε τη λευκή άµµο και τα διάφανα νερά. Αυτή είναι η τε-
λετή έναρξης του καλοκαιριού.  Έπειτα, πέρασµα από τις γνωστές παραλίες όπως το 
Βουτούµι των Αντιπάξων και το Κηπιάδι των Παξών, και τις άγνωστες αλλά και άγρι-
ες παραλίες όπως ο Πλάνος, απόκρηµνες ακόµα και «µυστικές» παραλίες καθώς κά-
θε δροµάκι, κάθε στενό καταλήγει σε µια θάλασσα που µοιάζει να µε περιµένει. Στον 
γύρο του νησιού µε καραβάκι και µπαίνοντας στις σπηλιές µε τα κρυστάλλινα νερά 
και την τόση οµορφιά αντιλαµβάνοµαι τη λογική πίσω από τον µύθο που λέει ότι ο 
Ποσειδώνας, χτυπώντας µε την τρίαινά του, απέκοψε το µικρό αυτό κοµµάτι γης 
από την Κέρκυρα για να ζήσει σε αυτό το σκηνικό τον έρωτά του µε την Αµφιτρίτη.
Οι Παξοί είναι στη µεσηµεριανή ραστώνη δίπλα στη θάλασσα να απολαµβάνει 
κανείς τα θαλασσινά που νωρίς το πρωί ψάρεψαν οι ψαράδες του νησιού. Το ηλιο-
βασίλεµα στον Ερηµίτη µε το αλάτι της θάλασσας ακόµα στο δέρµα και τα χρώµατα 
του ήλιου που χάνεται στα µάτια και που ποτέ δεν µπόρεσα να απαθανατίσω σε µια 
φωτογραφία. Τα βράδια καταλήγω στο γραφικό λιµανάκι του Λογγού για βόλτα και 
φαγητό µε φίλους. 
Εκείνο το φως των παιδικών µου χρόνων, το µυθικό τοπίο, τα χρώµατα, η φινέτσα, 
το ανεπιτήδευτο του νησιού θα µε οδηγούν κάθε χρόνο στους δικούς µου Παξούς. 

* Ο Γιάννης Ράπτης είναι co-founder/head designer των Mi-Ro designers.

Tïù Γιάννη Ράπτη
(MI-RO)*
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     ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Ξέρεις τι ταιριάζει µε το καλοκαίρι; Η κα-
λή διάθεση. Ξέρεις και τι άλλο; Ο αισθη-
τήρας FreeStyle Libre γιατί είναι µικρός 
όσο ένα κέρµα των 2€, διακριτικός και 
σε βοηθάει να ελέγχεις τον διαβήτη πιο 

αποτελεσµατικά! Στην παραλία, τη 
βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: FreeStyleDiabetes.gr

βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: 



✤
Αν αγαπάτε το περπάτηµα θα πρότεινα µια βόλτα-
πεζοπορία στις Παλιές Σινιές, έναν ερειπωµένο, δυ-
σπρόσιτο οικισµό της βόρειας Κέρκυρας στους πρόπο-

δες του όρους Παντοκράτορας, που εγκαταλείφθηκε τη δε-
καετία του 1960, όταν οι κάτοικοι µετακόµισαν στο Νησάκι, το 
παραθαλάσσιο σύγχρονο χωριό. Οι εκκλησίες του χωριού είναι 
κοσµηµένες µε πανέµορφες αγιογραφίες.

Αγαπηµένες µου παραλίες είναι ο Ερηµίτης, η Κουλούρα και το 
Καλάµι, στη βόρεια Κέρκυρα, αλλά και το Νησάκι, όπου πάω συ-
χνά για καταδύσεις. Τόπος µοναδικής οµορφιάς είναι και το Canal 
d’Amour, στο Σιδάρι, µόνο που έχει πάντα τόσο κόσµο, που είναι 
αδύνατο να σταθείς για πολύ. Στη νοτιοδυτική Κέρκυρα, κοντά 
στο χωριό Αργυράδες, βρίσκεται η λιµνοθάλασσα Κορισσίων 
µε τους αµµόλοφους και ένα µοναδικό δάσος από σπάνιους χα-
µηλούς κέδρους. Οι αµµώδεις παραλίες που σχηµατίζονται γύρω 
από τη λίµνη και τα ψηλά κύµατα στη θάλασσα έχουν αναδείξει 
την περιοχή σε τόπο συνάντησης των surfers. 

Αν αντέχετε τα παγωµένα νερά και προτιµάτε τις µη οργανωµέ-
νες παραλίες, η πανέµορφη Ροβινιά, πολύ κοντά στο χωριό των 
Λιαπάδων, είναι ο τέλειος συνδυασµός για αποµόνωση και χαλά-
ρωση. Για να φτάσετε οδηγώντας θα πάρετε τον χωµατόδροµο 
και κατόπιν θα συνεχίσετε µε τα πόδια, στο µικρό µονοπάτι που 

διασχίζει πυκνούς ελαιώνες. Πάρτε µαζί σας νερά, αν και το κα-
λοκαίρι φτάνει µέχρι την παραλία µια µικρή βάρκα-καντίνα που 
πουλάει παγωτά και αναψυκτικά.

Το Πόρτο Τιµόνι είναι επίσης µια πανέµορφη, καλά κρυµµένη 
παραλία κάτω από το χωριό Αφιώνας και κοντά στον Άγιο Γε-
ώργιο Πάγων (από τον Αϊ-Γιώργη ξεκινάει ο δρόµος και για την 
αγαπηµένη µου ταβέρνα, τον Fisherman, µε την πολύ ιδιότυπη, 
ψαγµένη ψαροκουζίνα του). 
Στην ουσία, στο Πόρτο Τιµόνι υπάρχουν δύο διαφορετικές δί-
δυµες παραλίες που χωρίζονται από µια στενή λωρίδα γης. Η µι-
κρότερη λέγεται Λιµνί και η µεγαλύτερη Πόρτο Τιµόνι. Τα νερά 
στους δύο αυτούς κόλπους έχουν διαφορετική θερµοκρασία. 
Αν συνεχίσετε στο µονοπάτι προς την άκρη της χερσονήσου, 
θα καταλήξετε στο εκκλησάκι του Αγίου Στυλιανού, που είναι 
χτισµένο σε µια µικρή σπηλιά.
Για φαγητό στην πόλη θα πρότεινα να δοκιµάσετε µια πολύ κα-
λή εκδοχή της σύγχρονης κερκυραϊκής κουζίνας, στο Pomo d’ 
Oro του Αριστοτέλη Μέγκουλα, που δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στις ντόπιες πρώτες ύλες. Σε µια πολύ ατµοσφαιρική γωνιά της 
παλιάς πόλης, στην πλατεία Κρεµαστής, βρίσκεται και το εστια-
τόριο Βενετσιάνικο Πηγάδι, του Γιάννη και της Ειρήνης Βλάχου, 
που σερβίρει σύγχρονη µεσογειακή κουζίνα.
Στην Κληµαταριά του Μπέλλου στις Μπενίτσες, ο Νίκος και η Λί-

λυ Μπέλλου θα σας δώσουν την ευκαιρία να γευθείτε την καλύτε-
ρη εκδοχή της παραδοσιακής κουζίνας του νησιού, θαλασσινής 
και στεριανής.
Ψαροταβέρνες έχουµε πολλές, προσωπικά προτιµώ την ταβέρ-
να του Καρύδη  στο ψαροχώρι Μπούκαρη για την παραδοσιακή 
άψογη κουζίνα της (τέλειο µπιάνκο και µπουρδέτο, µε καυτερή 
κόκκινη σάλτσα) και το Toulas στο Αγνί, όπου, εκτός από την 
παραδοσιακή ψαροφαγία της µαµάς Τούλας, µπορεί κανείς να 
δοκιµάσει και τις πιο κοσµοπολίτικες συνταγές της νέας γενιάς 
µαγείρων.
Τέλος, όποτε λαχταρήσω τέλεια ψηµένο αρνί και κοκορέτσι, πάω 
στην ψησταριά του Γιαννίτση στο Βιρό, ένα πολύ παλιό χωριό 
στο κέντρο του νησιού, µόλις 6 χλµ. από την πόλη της Κέρκυρας. 
Να σας πω ότι, για να γνωρίσετε την Κέρκυρα, πρέπει να περπα-
τήσετε στα καντούνια της παλιάς πόλης, να φάτε παγωτό µόκα 
αλά παλαιά στο Λιστόν, να ανεβείτε στην παλιά Περίθεια στις 
πλαγιές του Παντοκράτορα, αλλά προσωπικά, όποτε θέλω να 
δραπετεύσω, φεύγω µε τον Αστέρα, το σκάφος του ξαδέλφου 
µου Τέλη για εκδροµή στα ∆ιαπόντια Νησιά (ένα µαγευτικό νη-
σιωτικό σύµπλεγµα 11 µικρών νησιών της άγονης γραµµής), στα 
βόρεια της Κέρκυρας, που ακόµα αποτελούν αυτό που θα ονόµα-
ζα «άγνωστη ή ξεχασµένη» Ελλάδα.

*Ο Έκτορας Μποτρίνι είναι σεφ.

�������  
Æïù Έκτορα Μποτρίνι*
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Κοσµοπολίτικη και 
αρχοντική, µε πλούσια 
πολιτιστική κληρονοµιά 
και βενετσιάνικες, γαλ-
λικές και αγγλικές επιρ-
ροές, η Κέρκυρα είναι 
ένα νησί που θα συνε-
πάρει τον επισκέπτη. Το 
συγκρότηµα κτιρίων Λι-
στόν στην εντυπωσιακή 
πλατεία Σπιανάδα, εκεί 
όπου πραγµατοποιού-
νται τα σηµαντικότερα 
πολιτιστικά γεγονότα 
στο νησί, θυµίζει το Πα-
ρίσι µιας άλλης εποχής, 
µάλιστα φτιάχτηκε από 
Γάλλους αρχιτέκτονες. 
Το ιστορικό κέντρο, 
άλλωστε, έχει κηρυχθεί 
ως µνηµείο πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς της 
UNESCO. 

Τι να δεις
Να επισκεφθείς το 
διάσηµο Κανόνι και το 
Ποντικονήσι, το νησάκι 

που σύµφωνα µε τη µυ-
θολογία ήταν ένα πλοίο 
των Φαιάκων που έγινε 
πέτρα. Στα Ανάκτορα 
των Αρχάγγελου Μιχα-
ήλ και Αγίου Γεωργίου 
στεγάζεται το Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης, 
το µοναδικό µουσείο 
στην Ελλάδα που είναι 
αφιερωµένο αποκλει-
στικά στην τέχνη και τις 
αρχαιότητες της Άπω 
Ανατολής και της Ινδίας. 
Η Ιερά Μονή Υψηλού 
Παντοκράτορος, στο 
βορειανατολικό άκρο 
του νησιού, στέκεται 
αγέρωχη σε υψόµετρο 
917 µέτρων. Εδώ, στην 
Κέρκυρα, ιδρύθηκε το 
πρώτο πανεπιστήµιο 
στην Ελλάδα, η Ιόνιος 
Ακαδηµία, η πρώτη σχο-
λή καλών τεχνών και η 
πρώτη φιλαρµονική. 

Πού να κολυµπήσεις 

Με ακτές µήκους 217 χι-
λιοµέτρων, στην Κέρκυ-
ρα θα βρεις µερικές από 

τις πιο όµορφες παρα-
λίες της Ελλάδας. Οι 

περισσότερες είναι 
καλά οργανωµένες 
µε εστιατόρια, 
beach bars και κατα-
λύµατα. Η Γλυφάδα 
είναι µία από τις πιο 

δηµοφιλείς, µόλις 20 
λεπτά από το κέντρο 

της πόλης, ιδανική για 
όλη την οικογένεια. Η Ρο-
βινιά, στην περιοχή των 
Λιαπάδων, θεωρείται η 
πιο δηµοφιλής ανάµεσα 
στους ξένους επισκέ-
πτες του νησιού. Λίγο 
πιο βόρεια βρίσκεται η 
πανέµορφη περιοχή της 
Παλαιοκαστρίτσας, ένα 
οργανωµένο τουριστικό 
θέρετρο µε έξι παραλίες 
και µοναδική βλάστη-
ση. Με ένα θαλάσσιο 
ποδήλατο και µέσα σε 
λίγα λεπτά µπορείς να 
ανακαλύψεις τις κρυµµέ-
νες παραλίες και τους 
βραχώδεις όρµους της. 
Στη νοτιοδυτική Κέρκυρα 
υπάρχει και η παραλία 
του Χαλικούνα, κοντά 
στο χωριό Άγιος Ματθαί-
ος, µία τεράστια αµµου-
διά µε ψιλή άµµο. ∆εν 
υπάρχουν καταλύµατα 
και εστιατόρια, λόγω της 
λιµνοθάλασσας των Κο-
ρισσίων, που είναι προ-
στατευµένη περιοχή-
υδροβιότοπος Natura. 
To Canal d’ Amour, 
ανάµεσα στα χωριά Πε-
ρουλάδες και Σιδάρι, εί-
ναι ένα µοναδικό φυσικό 
τοπίο από κοιλότητες και 
κανάλια και µία από τις 
πιο ιδιαίτερες παραλίες 

της Κέρκυρας. Η ιστορία 
λέει πως τα ζευγάρια που 
θα κολυµπήσουν σε αυτό 
µένουν για πάντα ερω-
τευµένα. 

Πού να φας 
Η Κέρκυρα του πολι-
τισµού και της πλούσιας 
ιστορίας πρωτοπορεί 
και στο κοµµάτι της γα-
στρονοµίας. Ο διάσηµος 
σεφ Έκτορας Μποτρίνι 
γεννήθηκε στο νησί 
και το βραβευµένο του 
εστιατόριο Etrusco 
(2661093342) σε περιµένει 
στην Κάτω Κορακιάνα. 
Ένας άλλος Κερκυραίος 
σεφ, ο Αριστοτέλης 
Μέγκουλας, επιµελείται 
το εστιατόριο Pomo 
D’oro (2661028680), µε 
υπέροχο µεσογειακό 
µενού και υλικά από τη 
γη της Κέρκυρας. Στο 

Ταβερνάκι της Μαρίνας 
(2661042071), το οποίο 
προτιµούν οι celebrities, 
για αυθεντικό κερκυρα-
ϊκό φαγητό. Στο Κανόνι, 
να πας στο La Verada di 
Corfu (2661036540), µε 
φανταστική θέα, -λένε 
πως είναι το ωραιότερο 
µπαλκόνι του νησιού-, 
για µεσογειακή κουζίνα 
και κοκτέιλ. Για ελληνική 
και µεσογειακή κουζίνα 
στο Παλαιό Φρούριο, 
πήγαινε στο Εστιατό-
ριο του Ιστιοπλοϊκού 
Οµίλου Κέρκυρας  
(2661038763). Για φρέσκο 
ψάρι στην ταβέρνα 
Οι Ωραίες Μπενίτσες 
(2661072750), στην οµώ-
νυµη περιοχή. Στη χώρα 
για ιταλική κουζίνα στο 
La Famiglia (2661030270), 
στο Lucciola Garden 
Restaurant (2661091804), 

µε υπέροχο κήπο και 
ιδιαίτερα πιάτα. Ελληνική 
νότα στο µεζεδοπωλείο 
Άµπακας (2661304219). 
Για θαλασσινά και µεσο-
γειακή στο εστιατόριο 
Anthos (2661032522). 
Γκουρµέ απόλαυση στην 
πλατεία Κρεµαστής στο 
Βενετσιάνικο Πηγάδι 
(2661550955). Μέσα στο 
ιστορικό κέντρο της 
πόλης αναζήτησε το 
δηµοφιλές Red Hot Chili 
Burger (2661022210). 
Στην Παλαιοκαστρίτσα 
στο Akron Beach Bar 
Restaurant (2663041226), 
µε προσεγµένα πιάτα. 
Στη βόρεια πλευρά 
και στο Καλάµι θα 
βρεις το White House 
Restaurant (2663091040, 
6979881131), στο οποίο 
µπορείς να µεταφερθείς 
µε το ιδιωτικό σκάφος 

τους από την πόλη της 
Κέρκυρας κατευθείαν 
στον γραφικό του κόλπο 
και να απολαύσεις το µε-
νού που έχει επιµεληθεί 
ο Λευτέρης Λαζάρου µε 
προτάσεις που «ακου-
µπάνε» στην παράδοση 
του νησιού.

Πού να διασκεδάσεις 
Το Pazuzu (Γλυφάδα, 
2661094444), ένα από τα 
καλύτερα µπιτς κλαµπ 
της Ελλάδας, σταθερά 
στη θέση του. Όπως κάθε 
κλαµπ σε όλη την επικρά-
τεια, αναπροσαρµόζεται 
στη νέα συνθήκη και 
ίσως φέτος να µη δεις 
πολλούς ξένους guest 
DJs, αλλά το fun και οι 
δραστηριότητες στην 
παραλία παραµένουν 
και σε περιµένουν. Café 
Bristol (6936660101), από 

τα πιο δηµοφιλή café bar 
στην καρδιά της πόλης, 
µε προσεγµένες µουσι-
κές και cocktails. Μικρό 
Café (2661031009), στα 
σοκάκια της παλιάς 
πόλης και για νυχτε-
ρινή «απόδραση» στο 
café bistro Stories 
(2661551377). Και φυσικά 
στον εναλλακτικό Κο-
χλία (2661028118), στην 
κεντρική πλατεία. 

Πού να µείνεις 
Πάρα πολλές και αξιό-
λογες οι επιλογές, ενδει-
κτικά να πούµε για το πε-
ντάστερο Corfu Palace 
(2661039485) στην παρα-
λιακή, για το επίσης πε-
ντάστερο Ροδόσταµο 
(2661440300) στο Κοµ-
µένο, 20 λεπτά από την 
πόλη, για το boutique 
hotel Locandiera 
(2661039035) µε τα 
εξαιρετικά του έξι δω-
µάτια. Η µεγάλη άφιξη 
φέτος στο νησί είναι 
το 5άστερο Angsana 
Corfu (2661022900), 
της διεθνούς ασιατικής 
αλυσίδας Banyan Tree, 
σκαρφαλωµένο σε 
πλαγιά πάνω από τις 
γραφικές Μπενίτσες, µε 
πολυτελή δωµάτια και 
σουίτες, infinity pool, 
spa, πολλά εστιατόρια 
µεταξύ των οποίων και 
το πρώτο εκτός Αθήνας 
Botrini’s του µισελενά-
του Έκτορα Μποτρίνι.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ 
ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Χρησιµοποιείς το κινητό σου για τα πάντα, 
να βρεις τα δροµολόγια του πλοίου, την 
ειδυλλιακή παραλία, το καλύτερο φαγητό... 
γιατί όχι να παρακολουθείς και τη γλυκόζη σου; 

Εφαρµόζεις τον αισθητήρα FreeStyle Libre
στο βραχίονά σου και έχεις πλήρη εικόνα 

για τα επίπεδα γλυκόζης από το κινητό σου*.

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink είναι 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-

τά τηλέφωνα και λειτουργικά 
συστήµατα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.grFreeStyleDiabetes.gr

*Η εφαρµογή 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-

Info
¢¸»Ãª: 2661042601 
AªÆËÁÃ»¹°: 2661038661
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2661032655
¡¶Á¹ºÃ ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 
2661360400 
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Όλες οι αποχρώσεις του µπλε 

✤
Για τη Λευκάδα των καλοκαιρινών διακοπών κρατάω πολλές ανα-
µνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής µου. Ένα νησί που µοιάζει 
µε καρτ-ποστάλ, αλλά και το πρώτο νησί που πήγα ως παιδί. Έχω 

µια προσωπική σχέση και πάντα µου θυµίζει τον πατέρα µου, ο οποίος το 
λάτρευε. Οι πρώτες εικόνες µε τις οποίες συνδέω το νησί αυτό είναι µια 
ταβέρνα πλωτή και κυριολεκτικά µέσα στη θάλασσα, λίγο πιο έξω από το 
Νυδρί, µαζί µε τον αδερφό µου. Τίποτα δεν µπόρεσε να µας εµποδίσει από 
το παιχνίδι, όµως εκείνη τη µέρα, πρώτη φορά είδα ένα µεγάλο σκάφος 
να πλησιάζει την ταβέρνα και συγχρονισµένα σαν χορός οι σερβιτόροι να 
προσφέρουν µεγάλους δίσκους µε ό,τι πιο εκλεκτό διέθετε η ταβέρνα. 
Εντυπωσιασµένοι τρέξαµε προς τους γονείς µας, οι οποίοι µας ανέφεραν 
µια σειρά από λέξεις-κλειδιά τις οποίες δυσκολευόµασταν ως νήπια να 
συνδέσουµε: οικογένεια Ωνάση, τον Σκορπιό, πλούσιοι φίλοι, κότερα, 
χλιδή κοκ. Έτσι, ενδόµυχα έγινε η (νηπιακή) διαπίστωση πως η Λευκάδα 
είναι ιδανικό µέρος για διακοπές µε σκάφος.
Μετά από χρόνια και πριν την εφηβεία µου, νοικιάζαµε µια βίλα στη Νι-
κιάνα µαζί µε άλλες οικογένειες και περνούσαµε όλες τις µέρες του Αυ-
γούστου ανέµελα µε άλλα παιδιά. Πολλοί αµέσως θα φέρουν στο µυαλό 
τους το απάνεµο λιµάνι του χωριού και τα καταγάλανα νερά των παραλιών 
εκεί γύρω, όµως εγώ θυµάµαι την πλούσια φύση και µια φάση «µικροί 
εξερευνητές». Μάλιστα µε τον κολλητό µου τότε είχαµε χαθεί για ώρες 
ανιχνεύοντας φωλιές πουλιών, οι οποίες ήταν τόσο κοντά στο έδαφος και 
µπορούσαµε να παρατηρούµε τα νεογέννητα πουλάκια. Στο ίδιο µοτίβο 
αναπολώ την πρώτη φορά που είδα κάποιον να είναι ερωτευµένος. Ένα 
µεγαλύτερο παιδί, Αθηναίος θυµάµαι, είχε γνωρίσει µια Ιταλίδα που έµενε 
στη διπλανή βίλα και κάναµε µπάνιο όλοι µαζί. Για να την εντυπωσιάσει 
έπαιζε το αρµόνιο που είχε µαζί του το «Ρίτα ριτάκι...» και της είχε ζητήσει 
να πάνε σε µια disco το βράδυ. Ήταν όµορφη και εντυπωσιακή και αυτός 

έλιωνε σε κάθε της, χαριτωµένο, βλέµµα. ∆εν µπορώ να ανακαλέσω αν 
συνδέθηκαν ποτέ...
Τα τελευταία χρόνια οι φίλοι µου Έφη και Πάνος µε καταγωγή τη Λευκάδα 
µου έχουν συστήσει εκ νέου το νησί. Με βάση τον πανέµορφο Άγιο Νική-
τα και τη Villa Da Lula, βρίσκεσαι ήδη µια ανάσα από τον επίγειο παράδει-
σο που φέρει στο όνοµα Μύλος. Αν και διαθέτει καραβάκι την τουριστική 
περίοδο προς την παραλία αυτή, θα πρότεινα να κάνεις το extra effort να 
πας από το µονοπάτι του χωριού και να διασχίσεις ένα µαγικό µεσογειακό 
τοπίο γεµάτο από ήχους πουλιών, λουλούδια (την Άνοιξη) και την έκπληξη 
της θέας από την κορυφή του λόφου προς την παραλία. Στην επιστροφή 
στον Άγιο Νικήτα, η Πόπη και ο Νίκος, οι οικοδεσπότες της Γωνίας θα φρο-
ντίσουν να σβήσουν τη δίψα σου µε υπέροχα κοκτέιλ και τις πιο όµορφες 
φάτσες του παραλιακού χωριού. Εξίσου «νόστιµο» και πάνω στη θάλασσα 
το Captain’s Corner. Στα must do θα πρότεινα ανεπιφύλακτα µια γαστρο-
νοµική επίσκεψη στο ορεινό χωριό Εξάνθεια και ειδικότερα στο εστιατό-
ριο «η Ράχη», φηµισµένο για ηλιοβασίλεµα µε θέα, ελληνική κουζίνα που 
φλερτάρει την υψηλή γαστρονοµία και φιλικότατη εξυπηρέτηση. 
Αν για κάτι είναι περισσότερο γνωστή η Λευκάδα είναι για τις παραλίες της. 
Μπορείς να γίνεις µάρτυρας των «οινοπνευµατί» νερών, άλλοτε κυανών 
αποχρώσεων της θάλασσας, ή αλλιώς να ανακαλύψεις όλες τις αποχρώ-
σεις του µπλε. Βάλτε στον χάρτη των αποδράσεών σας για µπάνιο τον Μι-
κρό Γιαλό και το Αγιοφύλλι. Ανάµεσα στα καταγάλανα νερά και τη µαγική 
φύση του νησιού, η Λευκάδα διαθέτει µια ειλικρίνεια. ∆εν υποκρίνεται 
µια οµορφιά που δεν έχει και σε προσκαλεί ξεκάθαρα να ανακαλύψεις τις 
οµορφιές της. Αυτές που δεν θα διαβάσεις εδώ και θα σου µείνουν αξέχα-
στες. Όπως τις παιδικές µου αναµνήσεις και αυτές που θα φτιάξεις εσύ.

*O Αλκιβιάδης Σιαράβας είναι Marketing and Communications strategist.

Tïù Αλκιβιάδη 
Σιαράβα*
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Το λευκό της 
Λευκάδας είναι το 
πέτρωµά της που, 
καθώς διαλύεται 
από τα τιρκουάζ 
νερά, δηµιουργεί υ-
πέροχα γαλακτώδη 
ρεύµατα στις παρα-
λίες της, κυρίως στη 
δυτική πλευρά που 
είναι ανοιχτή στο 
Ιόνιο και έχει τις πιο 
µεγάλες, πεντακά-
θαρες και διάσηµες, 
όπως οι Εγκρεµνοί. 
Η ανατολική πλευ-
ρά είναι περισσό-
τερο κατοικηµένη, 
απάνεµη κι έχει 
κοσµική, τουριστι-
κή κίνηση λόγω και 
του Σκορπιού που 
ακόµα γοητεύει. 

Τι να δεις
Η Λευκάδα έχει ω-
ραία χωριά, βόλτες 
σε καταρράκτες, 
σµαραγδένιες 
θάλασσες, κατα-
πράσινη ορεινή 
φύση. Κι ακόµα 
έχει εξαιρετικό 
φαγητό, προϊόντα 
(ονοµαστές οι φα-
κές Εγκλουβής και 
τα σαλάµια αέρος). 
Αξίζει µια βόλτα στο 
σύγχρονο, επισκέ-
ψιµο οινοποιείο 
Λευκαδίτικη Γη 
(www.lefkaditikigi.
gr, 2645095200), στα 
νότια του νησιού, 
για να δοκιµάσεις 
ωραία κρασιά από 
τις ντόπιες ποικιλίες 

Info



Α
πέναντι από τη Λευκάδα, υπάρχει ένας κρυµµένος 
παράδεισος που λίγοι γνωρίζουν. Μια ανάσα από τα 
µικρά διαµάντια του Ιονίου, την Άτοκο, το Μεγανήσι 
και το Σκορπιό, βρίσκεται η Πάλαιρος µε τις φανταστι-

κές παραλίες και την ασυναγώνιστη θέα που περιµένει να σε 
µαγέψει. Αυτό που θα σε καταπλήξει σίγουρα είναι το Paleros 
Yacht Club, δίπλα στη Μαρίνα Παλαίρου, µια όαση καλού γού-
στου και υψηλής γαστρονοµίας.

Το all day beach bar διαθέτει ένα εξαιρετικό εστιατόριο που α-
τενίζει το µαγευτικό Ιόνιο και ανανεώνεται κάθε χρόνο, προ-
σφέροντας πάντα κάτι νέο και ξεχωριστό στους πελάτες του. 
Art de la table και υγιεινά υλικά που προέρχονται από την περι-
οχή και µεταµορφώνονται σε υπέροχες γευστικές προτάσεις 
υπό την υψηλή εποπτεία της σεφ Βάσως.

Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιµάσεις το ελληνικό πρωινό για 
δύο, µε στραπατσάδα, πίτα ηµέρας, γιαούρτι µε γκρανόλα και 
φρούτα, µαζί µε speciality καφέ TAF. Στα must οι αυθεντικές ι-
ταλικές πίτσες από τον ξυλόφουρνο του Σπύρου και όλα τα 
γλυκά gluten-sugar-lactose free, όπως το tiramisu, το 
cheesecake και οι µπάρες σοκολάτας και δηµητριακών.

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας µπορείς πάντα να απολαύσεις 
ένα δροσιστικό κοκτέιλ, υγιεινά σνακ και µεσογειακά πιάτα, 
αλλά και να χαλαρώσεις στις αναπαυτικές teakwood ξαπλώ-
στρες ή τα day bed και να κολυµπήσεις στα γαλανοπράσινα νε-
ρά του Ιονίου.

lΠάλαιρος, 2643029171, pyc.gr, Fb: Yacht Club Paleros by 
the Ionian Sea, Instagram: palerosyachtclub

PALEROS YACHT CLUB 
Γευστική απόλαυση και χαλάρωση με θέα το Ιόνιο
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Τα νησιά της Ελλάδος! Ω, τα νησιά της Ελλάδος! 

Όπου µια φλογερή Σαπφώ ερωτευµένη τραγουδούσε 
Όπου άνθισαν τέχνες πολέµων και ειρήνης 

Όπου αναδύθηκε η Δήλος και ο νεαρός Φοίβος σκόρπισε φως την οµορφιά του!

Από το ποίηµα του Λόρδου Βύρωνα, «Τα Νησιά της Ελλάδος»

✤ 
Η οµορφιά της Ελλάδας ενσωµατώνει όχι µόνο την ψυχή και 
το κάλλος των αρχαίων Ελλήνων αλλά και την καθηλωτική 
ποικιλοµορφία των νησιών της, εκεί που βρίσκουν κατα-

φύγιο οι καλοκαιρινές µας προσδοκίες. Κάθε νησί µε τη δική του 
ιδιοσυγκρασία, το δικό του DNA, τα κρασιά του, τις συνταγές του, τις 
γεύσεις, τα έθιµα και τις παραδόσεις του, τις παλίρροιες, τους αέρη-
δες, τους µύθους και τους θρύλους του. Αν και τα περισσότερα λέγο-
νται για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, δύσκολα παραβλέπει 
κανείς τα σιωπηρά πολύτιµα πετράδια που στολίζουν το Ιόνιο, ένα 
από αυτά, για µένα συγκεκριµένα, και το νησί της Λευκάδας. 

Τις δυτικές ακτές της Ελλάδας διέπει µια ισορροπία µαγική, η δε 
φυσική τους οµορφιά, πρωτόγνωρη. Το υπόκωφο βουητό του 
αιγαιοπελαγίτικου µελτεµιού φτάνει στη Λευκάδα σαν ένας απαλός 
ψίθυρος όπως αποτραβιέται κι αποµακρύνεται από την ενδοχώρα. 
Ποιος θα το περίµενε πως ο Καρυωτάκης θα εγκατέλειπε τη γαλήνη 
της ιόνιας θάλασσας για να αφαιρέσει τη ζωή του στην Πρέβεζα; Ή 
πως η ποιήτρια Σαπφώ, αντί για τη Μυτιλήνη, θα επέλεγε να τερ-
µατίσει τη µυθική ζωή της πηδώντας από το ακρωτήρι της «Λευ-
κάτας»; 
Μπροστά στα γαλαζοπράσινα χρώµατα αυτής της εκτυφλωτικής 
υδάτινης διαφάνειας στέκεις σαν υπνωτισµένος. Περπατώντας 
στην άµµο στο Πόρτο Κατσίκι ή στους Εγκρεµνούς ή στον Μύλο 
µε τα απόκρηµνα γυµνά βράχια που βουτούν να ξεδιψάσουν στο 
πέλαγος, νοµίζεις πως βρίσκεσαι σε µέρη εξωτικά και µακρινά, 
στην Αϊτή ή στον Μαυρίκιο. Υπάρχει κάτι από άλλους κόσµους στη 
Λευκάδα. 
∆εν προκαλεί έκπληξη που ο γνωστός γερµανός αρχαιολόγος, 
Wilhelm Dörpfeld, κατέληξε, µετά από αναζητήσεις µιας ολόκλη-
ρης ζωής, στην πεποίθηση πως η Λευκάδα ήταν τελικά ο τόπος 
γέννησης του οµηρικού Οδυσσέα και όχι η Ιθάκη, και πως το παλάτι 
του πολυµήχανου ήρωα ήταν χτισµένο κοντά στο Νυδρί. 

Η Λευκάδα υπήρξε τόπος καταγωγής πολλών ακόµη σηµαντικών 
ανθρώπων του ελληνικού πολιτισµού, οι ποιητές Βαλαωρίτης και 
Σικελιανός, ο ζωγράφος Θεόδωρος Στάµος, ο θρυλικός Αριστο-
τέλης Ωνάσης, ακόµη και ο Φρέντερικ Τεµπλ, αρχιεπίσκοπος του 
Καντέρµπουρι, γεννήθηκαν στη Λευκάδα. 

Για όλους εµάς που αγαλλιάζουµε µε τα όµορφα δώρα της ζωής, 
είναι αδύνατον να µη συγκινηθούµε µε την οµορφιά της. 

Η Λευκάδα είναι το µοναδικό ελληνικό νησί που µπορείς να προσεγ-
γίσεις µε το αυτοκίνητο χωρίς να περιµένεις στις ουρές των φέρι-
µποουτ. Μια πλωτή περιστρεφόµενη γέφυρα σε οδηγεί κατευθείαν 
στη χώρα του νησιού. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, οι νέοι µεγάλοι 
δρόµοι και τα σύγχρονα τούνελ της διαδροµής, έχουν µειώσει ση-
µαντικά την απόσταση από την Αθήνα σε µόλις 3 ώρες. Ταξιδεύεις 
µέσα από καταπράσινα επαρχιακά τοπία, δάση και όµορφα χωριά, 
προσπερνώντας και µερικές από τις µεγαλύτερες «καλλιέργειες» 
γαρίδας που απλώνονται στον Αµβρακικό κόλπο. Φτάνοντας, σε 
υποδέχεται ένα εντυπωσιακό κοπάδι κουτσοµπόλικων ροζ φλαµίν-
γκο. Το επόµενο που βλέπεις είναι η µαρίνα της Λευκάδας, µια από 
τις µεγαλύτερες της Μεσογείου. 

Αποφασίζοντας λοιπόν να εξερευνήσεις τις δυτικές ακτές της Ελλά-
δας, επιβάλλεται να ξεκινήσεις από το νησί της Λευκάδας. Πέρα από 
µαγευτικές παραλίες, η Λευκάδα έχει µερικά από τα πιο γραφικά 
ψαροχώρια και κάποια από τα πιο «κοσµοπολίτικα» της Ελλάδας, 
µε πρώτο και καλύτερο τα Σύβοτα, χτισµένο περιµετρικά ενός 
φυσικού κόλπου µε ένα αέναο µποτιλιάρισµα σκαφών από όλο τον 
κόσµο, όλων των µεγεθών και τύπων. Είναι µια υπέροχη νησιωτική 
«πόλη». Τα Σύβοτα το καλοκαίρι είναι µια έκρηξη χρωµάτων και 
αρωµάτων, από τις ανθισµένες βουκαµβίλιες που γίνονται δέντρα 
ολόκληρα, στις ψαροταβέρνες και τα εστιατόρια που γεµίζουν τον 
αέρα µε λαχταριστές µυρωδιές. Σε όποιο σηµείο κι αν σταθείς, έχεις 
στον ορίζοντά σου το Μεγανήσι και τον Άτοκο και το Αρκούδι και 
αν γυρίσεις λίγο το κεφάλι σου θα δεις να ξεπροβάλλουν η Κεφα-
λονιά και η Ιθάκη. Στα Σύβοτα θα βρεις την ηρεµία και τη ραστώνη 
του καλοκαιριού, αλλά και τη βουή ενός δηµοφιλούς καλοκαιρινού 
θέρετρου. Από αρχιτεκτονικής δε άποψης, το ενδιαφέρον µονο-
πωλούν µερικές από τις πιο εντυπωσιακές και τις πιο χλιδάτες βίλες 
του νησιού, αφού εδώ έχουν «επενδύσει» εκτός από την οικογένεια 
Ωνάση, νέοι ρώσοι ολιγάρχες και χαµηλών τόνων σκανδιναβοί εκα-
τοµµυριούχοι. ∆εν λέγονται άδικα, τα «Χάµπτονς» της Λευκάδας. 

*Ο Φίλιππος Τσιάρας είναι καλλιτέχνης.

Βαρδέα και Βερτζαµί, 
που καλλιεργούνται 
µόνο εδώ. Ωραίες και 
οι εκδροµές µε φέρι 
από το Νυδρί προς το 
Μεγανήσι.

Πού να 
κολυµπήσεις
Άγιος Νικήτας, η πιο 
διάσηµη, µε υπέροχα 
νερά, πολύς κόσµος, 
ιδανική για οικογένει-
ες. Στα Πευκούλια, γε-
µάτη πεύκα και εξίσου 
καλή θα συναντήσεις 
πολύ λιγότερο κόσµο. 
Το Κάθισµα είναι επί-
σης διάσηµη παραλία, 
θα συνδυάσεις τη 
βουτιά µε αλεξίπτωτο 

πλαγιάς. Η παραλία 
των Μύλων και αυτή 
των Εγκρεµνών ειναι 
στα super sos αλλά η 
πρόσβαση εκεί γίνεται 
µε βάρκα ή σκάφος. 
Στο νησί όλοι θα σε 
κατατοπίσουν σχετικά. 
Το Πόρτο Κατσίκι, από 
τις διασηµότερες καρτ-
ποστάλ της Λευκάδας, 
είναι η κατάλευκη λω-
ρίδα παραλίας (µετά το 
σεισµό χωρίστηκε στα 
δύο) κάτω από έναν 
εντυπωσιακό λευκό 
βράχο. Στη Βασιλική 
πρέπει να πας αν 
αγαπάς το wind-surf.  
Οι Καταρράκτες 
στο Νυδρί χαρίζουν 
δροσιά σε ολοκάθαρα, 
παγωµένα νερά µέσα 
στο πράσινο. 

Πού να φας
Να περάσετε απένα-
ντι, στην Πάλαιρο, 
όπου το Paleros Yacht 
Club είναι ένας προ-
ορισµός από µόνος 
του. Μια όαση καλού 
γούστου και υψηλής 
γαστρονοµίας, µε το-
πικές πρώτες ύλες 
που µεταµορ-

φώνονται σε υπέροχες 
γευστικές δηµιουργίες 
(2643029171). Στη 
Νικιάνα στον Μηνά 
(2645071480), περιβό-
ητη ταβέρνα για το 
φρέσκο ψάρι. Στην 
πόλη, στο Θυµάρι 
(2645022266) για καλή, 
δηµιουργική ελληνική 
κουζίνα, στο Festino 
(2645024031), για ιτα-
λικό, στο Ristreto για 
καφέ. Η Φρύνη στον 
Μώλο (2645024879), 
από τα πιο παλιά, 
µπροστά από τη µαρί-
να της Λευκάδας, µε 
καλή παραδοσιακή 
και διεθνή κουζίνα. Η 
Ράχη (2645099439), 
στην Εξάνθεια, µε 
εκπληκτική θέα και 
µενού µε γκουρµέ δια-
θέσεις όπως και το Fly 
Me  (2645 099231). Στον 
πεζόδροµο του Άγιου 
Νικήτα, στο Πορτόνι 
(2645097120), για 
µαγειρευτά και θαλασ-
σινά στα κάρβουνα, µε 
χάζι στα τραπεζάκια 
του πεζόδροµου ή 
µε ησυχία στον µέσα 
κήπο.  Στο Γένι στο 
Seaside (697773 5889), 
για µεσογειακή κουζί-
να.  Στην παραλία της 
Λευκάδας για ποτό και 
κοκτέιλ στο Ταράτσα.

Πού να µείνεις
Hotel Lefkas (στην 
πόλη, 2645023916). The 
Αigli boutique hotel 
(Λευκάδα, 6986960000), 
όµορφο παραδοσιακό 
λευκαδίτικο σπίτι του 
1800 στην παλιά πόλη. 
Sunrise hotel (2645 
071400) στη Νικιάνα 
και  Villa Aeropi µε 
απίστευτη θέα. Το 
τηλέφωνο του συλλό-
γου ενοικιαζόµενων 
δωµατίων είναι 
2645021608.

Info

¢¸»Ãª: 2645360500
AªÆËÁÃ»¹°: 2645029370
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2645022322 
ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 2645360216 

Tïù Του Φίλιππου Τσιάρα*

 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Οι φετινές διακοπές θα σε βρουν ξέγνοιαστη 
και µε καλύτερο έλεγχο του διαβήτη χάρη 
στο σύστηµα FreeStyle Libre! O αισθητήρας 
έχει σχεδιαστεί για χρήση 14 ηµερών και 
είναι ανθεκτικός στο νερό όταν βυθίζεται 

σε βάθος έως και 1 µέτρο και για 
έως 30 λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζε-
ται να τον αποχωρίζεσαι στιγµή 
κατά τη διάρκεια των αγαπηµέ-
νων σου δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

σε βάθος έως και 1 µέτρο και για 
έως 30 λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζε-
ται να τον αποχωρίζεσαι στιγµή 
κατά τη διάρκεια των αγαπηµέ-
νων σου δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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Tè÷ Ζέφης Δημαδάμα*

✤
Η Ναύπακτος και η Ναυπακτία είναι ένα από τα οµορ-
φότερα µέρη της Ελλάδας. Όχι, δεν είµαι υποκειµενι-
κή, είναι ένας υπέροχος τόπος που συνδυάζει βουνό 

και θάλασσα, άγρια ορεινή οµορφιά και κρυστάλλινα νερά. 
Απέχει µόλις 2 ώρες από την Αθήνα για αυτό και αποτελεί έναν 
από τους πολύ δηµοφιλείς προορισµούς. Από τη στιγµή που 
θα περάσεις τη Γέφυρα του Ρίου Αντίρριου «Χαρίλαος Τρικού-
πης» αρχίζεις να µπαίνεις στο κλίµα της πόλης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής, στην καρδιά της ∆υτικής Ελλάδας. Η πα-
ράδοση της παρέας, των φίλων µας, των συγγενών µας, θέλει 
η βόλτα µας να ξεκινά µε καφεδάκι από το υπέροχο λιµάνι της 
Ναυπάκτου. Το λιµάνι της Ναυπάκτου είναι ενετικό, ιστορι-
κό λιµάνι, στο οποίο δεσπόζει το άγαλµα του Θερβάντες που 
έλαβε µέρος και τραυµατίστηκε στο χέρι στη Ναυµαχία της 
Ναυπάκτου. Όλα αυτά περιδιαβαίνοντας υπό το βλέµµα του 
καλοδιατηρηµένου και επιβλητικού Κάστρου της Ναυπάκτου. 
Στη συνέχεια πάµε για βουτιά στο Γρίµποβο ή την Ψανή δίπλα 
στα πλατάνια, αφού συνήθως αφήνουµε τις παράλιες της Κά-
τω Βασιλικής, του Αντίρριου, του Γαλατά ή του Κρυονερίου 
για τις απογευµατινές µας εξορµήσεις. 

Η Ναύπακτος είναι µια ανθρώπινη πόλη, που µπορείς να περ-
πατήσεις στα πλακόστρωτα στενά της, να φας νόστιµους µε-
ζέδες στα ταβερνάκια της και να πιεις ντόπιο κρασί και τσίπου-
ρο µε πολύ ζεστούς και φιλόξενους κατοίκους. Επειδή όµως α-

γαπάµε τις εναλλαγές, η Ναυπακτία µάς δίνει πολλές επιλογές. 
Έτσι, όταν αποφασίσουµε να αναπνεύσουµε δροσερό αέρα 
επισκεπτόµαστε την ορεινή Ναυπακτία και τα πανέµορφα χω-
ριά της. Για µένα είναι για έναν ακόµη λόγο αγαπηµένη η εξόρ-
µηση στα ορεινά αφού η καταγωγή της οικογενείας µου είναι 
από την Αράχωβα ορεινής Ναυπακτίας. Περνώντας από γρα-
φικά χωριά, από την Πυλλήνη, τον αγαπηµένο Πλάτανο που 
στα πλακόστρωτα δροµάκια του δεν χορταίνεις να περπατάς, 
φτάνεις στα 1.200 µέτρα υψόµετρο στο Χάνι του Λιόλιου. Ένα 
ιστορικό χάνι που χρονολογείται από το 1820 και µπορείς να 
απολαύσεις τοπικές πίτες και νόστιµο ψητό. ∆εν µπορείς όµως 
να αποφύγεις τον πειρασµό να φτάσεις και στην Ευηνολίµνη 
µέσα από µια καταπληκτική ορεινή διαδροµή στα έλατα και σε 
κρυστάλλινα νερά πηγών. Η Ευηνολίµνη είναι η τεχνητή λίµνη 
από το Φράγµα του Εύηνου που προσθέτει το υγρό στοιχείο 
στο ορεινό καταπράσινο τοπίο της ορεινής Ναυπακτίας.

Αξίζει να επισκεφτείς την περιοχή µας, να φιλοξενηθείς στα 
παραδοσιακά καταλύµατα και ξενοδοχεία όπως στα Κρυονέ-
ρια αλλά και στην Αποδοτία, στον Πλάτανο και αλλού. Κάθε 
φορά που συναντιόµαστε στη Ναυπακτία έχουµε και κάτι και-
νούργιο να ανακαλύψουµε από τις οµορφιές της.

*H Ζέφη ∆ηµαδάµα είναι Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήµατος 
Αλλαγής, Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. 

Τη ��������
και τη Ναυπακτία, δεν τη βαριέσαι, δεν τη χορταίνεις 

Μια πόλη µαγική, 
ιδανική για τους ερω-
τευµένους και για ε-
κείνους που θέλουν να 
ερωτευθούν. ∆υόµισι 
µόλις ώρες από την 
Αθήνα µε χαλαρή οδή-
γηση και ξεδιπλώνεται 
ένας κόσµος που µοιά-
ζει να ξεπήδησε από 
τη µηχανή του χρόνου. 
Μέσω Κορίνθου από 
τη Γέφυρα, ή το πορ-
θµείο Ρίου-Αντιρρίου 
µετά από διαδροµή 
218 χιλιοµέτρων, είτε 
µέσω Λιβαδειάς και Ι-
τέας µετά από διαδρο-
µή 270 χιλιοµέτρων. 
Πόλη µε πλούσια ιστο-
ρία και νυχτερινή ζωή 
που δεν περίµενες 
ότι θα συναντήσεις, 
έχει πολλά µυστικά να 
σου πει. 
Το λιµάνι είναι η 
καρδιά της πόλης που 
σφύζει από χρώµα 
και ζωή. Να πιεις νερό 
από την επιβλητική 
πέτρινη βρύση στη 
βάση του µεγάλου 
πλάτανου κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου 
∆ηµητρίου. Tips για να 
πεις στην παρέα: Το 
άνοιγµα του λιµανιού 
είναι 35 µέτρα, ενώ 

το άγαλµα στο δυτικό 
βραχίονα είναι του Α-
νεµογιάννη, ενός ναύ-
τη που έδωσε τη ζωή 
του σε µια αποστολή 
αυτοκτονίας το 1821.
Το επιβλητικό Κάστρο,
σε υψόµετρο περίπου 
200 µέτρων, ακριβώς 
πάνω από την πόλη 
της Ναυπάκτου, από 
τα πιο σηµαντικά και 
καλοδιατηρηµένα 
παραδείγµατα φρου-
ριακής αρχιτεκτονικής 
στην Ελλάδα. Περι-
βάλλεται από πευκό-
δασος, ενώ υπάρχει 
και καφέ για να πάρεις 
µια ανάσα.
Ροµαντική βόλτα στο 
Ρολόι. Νεότερο µνη-
µείο της Ναυπάκτου, 
θα φτάσεις απ’ το πλα-
κόστρωτο σοκάκι πί-
σω απ’ τον Άγιο ∆ηµή-
τριο και ανεβαίνοντας 
µερικά σκαλιά, αλλά η 
θέα στις κόκκινες από 
τα κεραµίδια στέγες 
των σπιτιών και το λι-
µάνι από ψηλά θα σας 
ανταµείψει.
Ο τόπος που πολέµη-
σε ο Θερβάντες. Μά-
λιστα, υπάρχει και το 
άγαλµά του, στη δεξιά 
πλευρά του λιµανιού, 
µε τον χώρο να έχει 
ονοµαστεί Πάρκο 
Θερβάντες. Ο Ισπανός 
συγγραφέας, «πατέ-
ρας» του ∆ον Κιχώτη, 
το 1571 συµµετείχε σε 

µία από τις σηµαντικό-
τερες ναυµαχίες της 
παγκόσµιας ιστορίας, 
στη Ναυµαχία της 
Ναυπάκτου. Στη µάχη 
τραυµατίστηκε στο 
αριστερό του χέρι, το 
οποίο έµεινε παράλυ-
το για το υπόλοιπο της 
ζωής του.
Επίσκεψη στον Πύρ-
γο Μπότσαρη. Χτι-
σµένος σε δύο φάσεις, 
τον 15ο και 16ο αιώνα, 
χρησιµοποιήθηκε για 
τη στέγαση ηγεµόνων 
της περιοχής, όµως 
µετά την απελευθέρω-
ση της πόλης, το 1829, 
ήρθε στην κατοχή του 
Σουλιώτη στρατηγού, 
Νότη Μπότσαρη. 
Σήµερα ο πύργος 
ανήκει στο Ίδρυµα ∆η-
µητρίου και Αίγλης 
Μπότσαρη και φιλο-
ξενεί διαρκή έκθεση 
στοιχείων που έχουν 
σχέση µε τη Ναυµαχία 
της Ναυπάκτου.
Εξόρµηση στην ορει-
νή Ναυπακτία. Αγα-
πηµένος προορισµός 
για τους απανταχού 
φυσιολάτρες και τους 
πεζοπόρους, καθώς 
µπορεί κανείς να 
διασχίσει την ορεινή 
Ναυπακτία  µέσα από 
τις ειδικά χαραγµένες  
διαδροµές - µονο-
πάτια, που περνούν 
από δάση, µικρές χα-
ράδρες, χειµάρρους, 
γραφικά χωριά και µία 
εκπληκτική χλωρίδα. 
Εδώ και ο ποταµός 
Εύηνος, µε οργανω-
µένες εγκαταστάσεις 
για καγιάκ, ράφτινγκ, 
κάνιονινγκ κ.λπ. 
Extra tip: Έχοντας τη 
Ναύπακτο ως βάση, 
µπορείτε, επίσης, να 
κάνετε εκδροµές προς 
Λευκάδα, Ιωάννινα, 
Πρέβεζα, Πάργα, 
Γαλαξίδι, ∆ελφούς, 
Αράχοβα.
Οι πεντακάθαρες 
παραλίες. Ανατολικά 
και δυτικά της πόλης 
υπάρχουν δύο πα-
νέµορφες παραλίες, 
αµφότερες µε γαλάζια 
σηµαία και µε πελώρια 
αιωνόβια πλατάνια 
πίσω τους. Η µία βρί-
σκεται στη συνοικία 
Ψανή, µε δηµοτική 
πλαζ κι έναν παραλια-
κό δρόµο από αυτούς 
που θες να περπατάς 
πάνω κάτω όλη την 
ώρα. Η δεύτερη βρί-
σκεται στην περιοχή 
του Γριµπόβου. Και 
αυτή έχει πολλά καφέ, 
εστιατόρια, ξενοδο-
χεία. Κι αν θέλετε να 
πάτε λίγο πιο µακριά, 
µπορείτε να επιλέξετε 
τις όµορφες παρα-
λίες της γειτονικής 
Φωκίδας: Χιλιαδού, 
Μοναστηράκι, Σκά-
λωµα, Μαραθιάς και 
Σεργούλα. Αξέχαστη 
επιλογή και το µικρο-
σκοπικό νησάκι Τρι-
ζόνια, µία ώρα οδικώς 
από τη Ναύπακτο 
µέχρι το χωριό Χάνια 
κι έπειτα µε το καΐκι σε 
πέντε λεπτά.

Info

º¶ÁÆÄÃ Ë¡¶¹°ª: 2634360000
°ªÆËÁÃ»¹ºÃ 
Æ»¸»° 2634027258
¤¹»¶Á¹ºÃª ªÆ°£»Ãª 
°ÁÆ¹ÄÄ¹ÃË 2634031296
¤¹»¶Á¹ºÃª ªÆ°£»Ãª 
Á°Ë¦°ºÆÃË 2634027909



✤ 
Η Σκιάθος για μένα είναι ιδανικός προορισμός για το καλοκαίρι. Είναι 
ένα από τα πιο ονειρικά ελληνικά νησιά. Παρ’ όλο που είμαι από την 
Κρήτη και την αγαπώ γιατί έχω συγγενικούς δεσμούς, με τη Σκιάθο 

έχω δεσμούς συναισθηματικούς. Είναι το μέρος που περνάω πάντα καλά, 
που ηρεμώ και ξεκουράζομαι. Το πανέμορφο αυτό νησί των Σποράδων, 
με τα καταπράσινα νερά, την πυκνή βλάστηση και τη χρυσή άμμο, είναι ο 
δικός μου προσωπικός παράδεισος. Ένα ξαφνικό ταξίδι ήταν η αφορμή να 
ερωτευτώ πρώτα το νησί και μετά τον άντρα μου Δημοσθένη, ο οποίος έχει 
καταγωγή από εκεί. Μόλις κατέβηκα από το πλοίο ένιωσα μια παράξενη 
ενέργεια. Ένιωθα ότι το ήξερα το μέρος, σαn να το είχα ξαναδεί, να είχα ζήσει 
κάποτε εκεί, ήταν τόσο οικείο και ζεστό. Η Σκιάθος προσφέρει πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους για να περάσει κανείς αξέχαστα τις διακοπές του. 
Από βουτιές σε ερημικές παραλίες που έχουν πρόσβαση μόνο με ταχύπλοο, 
όπως τα διάσημα και πανέμορφα Λαλάρια, ή σε πλήρως εξοπλισμένες, 
όπως οι Κουκουναριές και ο Βρωμόλιμνος. Περίπατοι στα πλακόστρωτα 
σοκάκια, φαγητό σε υπέροχα εστιατόρια –είτε στην πόλη είτε στο πιο ψηλό 
σημείο του νησιού, στον Πλάτανο με την πανοραμική θέα–, κοκτέιλ στις Μα-
ξιλάρες στο παλιό λιμάνι και μετά για ποτό μέχρι αργά στα νυχτερινά μαγα-
ζιά, επίσκεψη στα αξιοθέατα με ιστορία αιώνων όπως το Μπούρτζι, το παλιό 
Κάστρο, η μονή Ευαγγελιστρίας και φυσικά το σπίτι του Παπαδιαμάντη.
Στη Σκιάθο έχω ζήσει υπέροχες στιγμές. Μέσα σε αυτές είναι εννοείται και ο 
γάμος μας, ένα τριήμερο πάρτι με αγαπημένους φίλους και συγγενείς με φό-
ντο τα μαγικά τοπία του νησιού. Πριν τρία καλοκαίρια μεγάλωσε η παρέα μας 
και οι διακοπές μάς βρίσκουν πάντα στα αγαπημένα μας μέρη πλέον με τον 
γιο μας που δημιουργεί τις δικές του αναμνήσεις στο νησί με τα ξαδελφάκια 
και τους φίλους του. Την αγαπώ τη Σκιάθο όχι μόνο για όσα έχω ζήσει εδώ, 
αλλά και για αυτά που ξέρω ότι θα ζήσω στο μέλλον...

*Η Μαρίνα Ασλάνογλου είναι ηθοποιός.

Tης Μαρίνας 
Ασλάνογλου* Σκιáθος
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Νησί του Παπαδιαμάντη 
αλλά και των πρασινο-
γάλανων νερών. Νησί 
των ήσυχων και των… 
ανήσυχων διακοπών. 
Νησί άλλης κουλτούρας 
που προσφέρεται για 
άλλου τύπου οδοιπορι-
κά. Το πιο κοσμοπολίτικο 
νησί των Σποράδων είναι 
ένας πράσινος παράδει-
σος που σε περιμένει να 
βιώσεις το πιο αυθεντικό 
ελληνικό καλοκαίρι. 

Τι να δεις
Η Χώρα της Σκιάθου 
είναι μαγική, ειδικά τη 
νύχτα, φωτισμένη. Χτι-
σμένη πάνω στην αρχαία 
πόλη, είναι δομημένη 
αμφιθεατρικά, διαθέτει 
πολλές μικρές χαριτω-
μένες πλατειούλες και 
προσφέρει εξαιρετική 
θέα και γραφικούς πο-
δαρόδρομους στα πλα-
κόστρωτα στενάκια της. 
Αρχιτεκτονικά μοιάζει 
περισσότερο στα πηλι-
ορείτικα χωριά με την 
προσθήκη νεοκλασικών 
στοιχείων. Το σπίτι του 
Αλέξανδρου Παπαδια-
μάντη είναι ίσως το πιο 
σπουδαίο πολιτιστικό 
αξιοθέατο.  Ένα από τα 
σποτ της Χώρας είναι το 
Μπούρτζι, μια μικρή κα-
ταπράσινη χερσόνησος-
όαση που κόβει στα δύο 
το λιμάνι. Παλαιά υπήρχε 
φρούριο με επάλξεις και 
πολεμίστρες που κατα-
στράφηκε από τους Ενε-
τούς. Στο έμπα μπορείς 
να δεις προτομή του 
Αλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, ενώ οι υπόλοιποι 

χώροι προσφέρονται 
για διασκέδαση, χαλά-
ρωση και πολιτιστικό 
τουρισμό. 
Το Κάστρο βρίσκεται σε 
μια χερσόνησο στο βό-
ρειο τμήμα του νησιού. 
Το προσεγγίζεις είτε με 
4Χ4 είτε με ποδαρόδρο-
μο, αλλά αξίζει. Στο πα-
ρελθόν οι Σκιαθίτες ίδρυ-
σαν εκεί την πόλη τους 
για να προστατευθούν 
από τις επιδρομές των 
πειρατών, ενισχύοντας 
τη φυσική προστασία με 
τείχη, πολεμίστρες, κα-
νόνια και μια ζεματίστρα. 
Σήμερα, θα δεις ό,τι απέ-
μεινε από τα κτίσματα 
–μερικές εκκλησίες, ένα 
τμήμα του τείχους, τη ζε-
ματίστρα, το τζαμί–αλλά 
και μια οργιώδη φυσική 
ομορφιά. Οι εκκλησίες 
και τα μοναστήρια είναι 
αναπόσπαστο μέρος της 

παράδοσης. Επισκέψου 
το μοναστήρι της Πανα-
γίας της Εικονίστριας, 
στην Παναγία Λιμνιά 
πρόσεξε το ιδιαίτερο κα-
μπαναριό, στη Γέννηση 
του Χριστού θα δεις την 
έμπνευση του Παπαδια-
μάντη για το «Χριστός 
στο Κάστρο» και τα 
«Χριστουγεννιάτικα Διη-
γήματα», στο μοναστήρι 
της Ευαγγελίστριας θα 
μάθεις πώς ο ηγούμενος 
όρκισε τους Κολοκοτρώ-
νη, Μιαούλη και άλλους 
οπλαρχηγούς στην επα-
νάσταση του 1821.

Πού να κολυμπήσεις
Tο νότιο τμήμα του νη-
σιού είναι πιο κοσμικό, το 
βόρειο πιο ήσυχο. Ένας 
γύρος του νησιού με 
εκδρομικό καΐκι είναι μια 
καλή λύση για να πάρεις 
ιδέα για το τι παίζει με τις 
ακτές. Ξεκινώντας από 
τη Χώρα με κατεύθυνση 
τις Κουκουναριές, 
συναντάς τη Μεγάλη 
Άμμο, με καθαρά νερά, 
ταβέρνες και ουζερί. Ε-
πόμενη παραλία ο Βασι-
λιάς με χρυσή αμμουδιά 
και ιστορία, αφού την 
προτιμούσαν οι Βυζαντι-
νοί αυτοκράτορες ως τό-
πο αναψυχής. Στις Αχλα-
διές έχει τα πάντα, από 
ομπρέλες έως θαλάσσια 
σπορ, όπως και στην 
Καναπίτσα με την τέλεια 
θέα. Στο ακρωτήριο Κα-
λαμάκι, όπου βρίσκεται 
η Καναπίτσα, υπάρχουν 
επίσης το Σκληθρί και 
η Τζανεριά. Εκεί, εκτός 
από υπέροχες θάλασσες, 
θα βρεις σκιερά πλατά-
νια και ταβέρνες, αλλά 
και σούπερ καλοκαιρινά 
φεγγάρια για ρομαντζά-
δα. Ο Βρωμόλιμνος έχει 
επίσης έντονη ζωή day 
and night. Απαλή άμμος 
και όλα τα κομφόρ σε 
περιμένουν στον Κολιό, 
την Αγία Παρασκευή 
και τον Τρούλο με πεύκα 
που φτάνουν ως τη 
θάλασσα. Οι Κουκου-
ναριές είναι το μεγάλο 
αξιοθέατο, η πιο γνωστή 
και τέλεια παραλία με 
χρυσή λαμπερή άμμο, 
γαλάζια νερά, δάσος που 
τελειώνει στην άμμο, 
και τον υδροβιότοπο 
της Στροφιλιάς στα 
πέριξ. Εκεί βλέπεις τους 
πάντες και σε βλέπουν 
όλοι, βρίσκεις τα πάντα 
και δεν θέλεις να φύ-
γεις, μαγεμένος από το 
ηλιοβασίλεμα. Πρέπει 
όμως να φύγεις για να μη 
χάσεις ούτε τα διπλανά 
Αμπελάκια ούτε την 
Μπανάνα. Πεύκα, ολό-
λαμπρη θάλασσα, σπορ 
υποδομές, ταβέρνες, 
καφέ, μπαρ, νέοι, κέφι, 
όλα εκεί! Αγία Ελένη, 
Μανδράκι, Ασέληνος 
βρίσκονται στα βόρεια 

και είναι πιο ήσυχες 
παραλίες που περι-
βάλλονται από τοπίο 
πιο άγριο, αλλά πανέ-
μορφο, κι επιτρέπει 
στο βλέμμα να χαθεί 
στο απέραντο γαλάζιο. 
Αν δεν φοβάσαι τους 
χωματόδρομους ή 
τον ποδαρόδρομο, 
πάρε τον δρόμο για 
Κεχριά αλλά και για 
την παραλία κάτω από 
το Κάστρο, που θα σε 
αποζημιώσουν με την 
ομορφιά τους. Τα Λα-
λάρια είναι εμπειρία 
σπουδαία. Η Τρύπια 
Πέτρα επιβάλλεται 
στο τοπίο, τα νερά 
είναι σμαραγδένια, τα 
βότσαλα ολοστρόγγυ-
λα. Χοντρό και διόλου 
ενοχλητικό βότσαλο 
θα βρεις και στον 
Ξάνεμο, με θέα τη Σκό-
πελο και προδιαγραφή 
για σέρφινγκ. Μια 
εκδρομή αξίζει και το 
νησάκι Τσουγκριάς, 
με νερά Καραϊβικής 
και ένα κουκλίστικο 
πευκόδασος.

Πού να μείνεις
Στο ΑtriumHotel 
(2427049345), που 
απέχει μόλις 100 μέτρα 
από την αμμουδιά της 
Αγίας Παρασκευής 
και είναι τεσσάρων 
αστέρων. Στα κοσμο-
πολίτικα Mandraki 
Village (2427049301) 
και Skiathos Palace 
(2427049700) στις Κου-
κουναριές, μια ανάσα 
από την ομώνυμη πα-
ραλία. Στο La Pisina Art 
Hotel (2427 021350) στη 
Χώρα που δικαιώνει το 
artistic όνομά του. Το 
τηλέφωνο του Συλλό-
γου Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων Σκιάθος 
είναι 2427023633 και το 
σάιτ του skiathos.org.
gr. Το σάιτ της Ένωσης 
Ξενοδόχων είναι 
skiathoshoteliers.com. 

Πού να φας 
Το Elia’s Restaurant 
(2427049301), αν και 
βρίσκεται στις Κουκου-
ναριές, πήρε το όνομά 
του από την παραλία 
του Ελιά, στο βόρειο 
τμήμα της Σκιάθου. 
Παίρνει τις καλύτερες 
κριτικές από όσους 
το έχουν επισκεφτεί. 
Στην ανατολική πα-
ραλία της Χώρας και 
πάνω στο κύμα κυρι-
ολεκτικά, από το 1960 
υπάρχει και η Scuna 
(2427022185). Σπιτικές 
γεύσεις, φαγητό μα-
μάς, μεγάλη κι εκλεκτή 
κάβα κρασιών, ρομα-
ντική ατμόσφαιρα, αξι-
οπρεπέστατη μουσική. 
Μεσογειακή κουζίνα 
στο Salt & Pepper 
(2427049329) στον 
Τρούλο. Το Artesanal 
(2427022270), έχει 
μοντέρνα ελληνική 
κουζίνα, ενώ τσίπου-
ρα και νόστιμους 
μεζέδες θα βρεις στο 
ουζερί του Καμπου-
ρέλια (2427021112). 
Μη χάσεις το Ergon 
(2427021441), το γνω-
στό brand και το club 
restaurant The Borsoi 
(2427023605). Για ποτό 
στο παλιό λιμάνι πιάσε 
θέση στα Marilyn 
(6957839614) και 
Danny & Zoe’s Blind 
Dog (6942801317), για 
clubbing, στο Pure της 
παραλιακής.

Info

∆ήµος: 24270 22022
Aςτυνοµία: 24270 21111
Λιµεναρχειο: 24270 22017
Κεντρο Υγειας:  
24270 22222

instax Mini 11

Αν συναντήσεις την Kate Hudson ή τη 
Goldie Hawn βγάλε selfie με τη FUJIFILM 

instax mini 11 και τύπωσέ τη σε δευτερό-
λεπτα για να σου μείνει αξέχαστη η στιγμή. 

Με pop εμφάνιση και κορυφαίες λειτουργίες 
είναι ό,τι χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Με 

ενσωματωμένο flash και καθρέφτη για selfie 
που βοηθάει να ελέγξεις το καρέ τραβώντας σε 

απόσταση 30 έως 50 cm, έχεις καθαρή κοντινή 
φωτογραφία κάθε φορά. Τόσο απλά! 
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✤
Σκαρφαλωμένη σε έναν λόφο η Χώρα της Σκύ-
ρου, με τους μικροσκοπικούς όγκους της και 
τα άσπρα σπιτάκια και το μοναστήρι του Άγ. 

Γιώργη στο βάθος – δεν φαίνεται από τη θάλασσα. Οι 
ντόπιοι την είχαν φτιάξει εκεί για να την προστατεύ-
σουν από τους πειρατές, κι ακόμα και σήμερα έτσι ανα-
καλύπτει κανείς τη Σκύρο, όχι με την πρώτη ανάγνωση 
αλλά με τη δεύτερη. Μετά την ερωτεύεσαι πλήρως και 
ξαναγυρνάς. Είχα την τύχη να γνωρίσω το νησί από τον 
φίλο μου Γιώργο Καράμπελλα που έχει ένα μαγικό σπίτι 
στη Χώρα με θέα όλο το Αιγαίο (www.skyros-suites.com) 
και ομολογώ πως έχει γίνει ο πιο αγαπημένος μου προ-
ορισμός, καλοκαιρινός και όχι μόνο. Το νησί είναι στο 
κέντρο των Σποράδων, με πολύ καλή πρόσβαση από 
την Αθήνα μέσω του λιμανιού της Κύμης και του φιλό-
ξενου «Αχιλλέα», του πλοίου της γραμμής που υποδέ-
χονται οι ντόπιοι κάθε φορά στο λιμάνι της Λιναριάς με 
μουσικές και χειροκροτήματα από το μπαρ του Κάβου, 
που μοιάζει με Capri.
Μετά απλώνεται μπροστά σου ένας παραμυθένιος τό-
πος με πλούσια πολιτιστική παράδοση, απαράμιλλη φύ-
ση και μοναδικές παραλίες. Θα σταθώ στο φαγητό για 
να προειδοποιήσω να κάνετε detox πριν επισκεφτείτε 
το νησί, γιατί εκτός από καταπληκτικές αναμνήσεις σί-
γουρα θα γυρίσετε με 2-3 κιλά παραπάνω. Όπου και να 
φάει κανείς είναι όνειρο, με ντόπιες πρώτες ύλες και 
μαμαδίστικο φαγητό που τόσο μας λείπει τον χειμώνα. 
Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα φημισμένα «κεφτεδάκια» 
της Μαρίτσας στο καφενείο στη Χώρα, τα παϊδάκια στον 
Μαργέτη και τα μαγειρευτά στον Πολύβιο, με κορυφαία 

τη μελιτζανοσαλάτα και τα φασολάκια κοκκινιστά.
Για μπάνιο υπάρχουν άπειρες παραλίες για όλα τα γού-
στα, στην Καλαμίτσα και στον Άγ. Φωκά που θυμίζει 
ξεχασμένη Ελλάδα του ’60, στα Μαγαζιά (η πιο όμορφη 
παραλία του νησιού με ψιλή άμμο και καταγάλανα νερά) 
αλλά και στην Καρεφλού και την Κολυμπάδα για τους 
πιο τολμηρούς.
Μust see η θέα από το μοναστήρι του Άγ. Γιώργη και 
το κουκλίστικο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου, σκαμμένο 
μέσα στον βράχο και γύρω γύρω να φυτρώνουν άγρια 
αμάραντα. Η τέλεια πρωινή βόλτα από τη Χώρα και μετά 
στάση για μπουγάτσα και κασερόπιτα στον Μήτσο.
Πού να φάτε
Παντού, αλλά δικά μου αγαπημένα, η Μαρίτσα, ο Μαρ-
γέτης, το 2 και ο Μύλος του Μπαλαμπάνη. Μόλις άνοι-
ξε φέτος το καλοκαίρι και το πολλά υποσχόμενο Lobster 
στην πιο όμορφη βεράντα του νησιού.
Πού να πιείτε 
Μοναδικές μαργαρίτες στο Καλυψώ από τον Χρήστο, 
που το πρωί σερβίρει και τον πιο ωραίο καφέ για τους 
λάτρεις του είδους.
Shopping
Το Athinama στο κέντρο της Χώρας για fashion must 
haves, και οπωσδήποτε να πάρετε χειροποίητα κεραμι-
κά από τον Φτούλη – εγώ διάλεξα ένα μοναδικό mix and 
match σερβίτσιο που όλο τον χειμώνα θα μου θυμίζει τα 
υπέροχα καλοκαίρια στο νησί.

* Ο Δημήτρης Μαστρόκαλος είναι co-founder/head 
designer of Mi-Ro designers.

Σκυ
ρο

ς
Tου Δημήτρη 

Μαστρόκαλου 
(MI-RO)*

Κρυστάλλινα νερά, 
καταπράσινοι λόφοι, 
άγρια ζωή, γραφική 
Χώρα και φιλόξενοι 
άνθρωποι. Το νότιο 
τμήμα του νησιού κα-
τοικείται μόνο από τα 
σκυριανά αλογάκια και 
κάποια είδη πουλιών, 
ενώ το βόρειο συγκε-
ντρώνει τους περισ-
σότερους κατοίκους 
σε 3 χωριά, τη Χώρα, 
τους Ασπούς και τα 
Μαγαζιά. 

Τι να δεις
Να επισκεφθείς το 
Ιστορικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο Μάνου 
και Αναστασίας 
Φαλτάιτς, το Κάστρο 
και το πέτρινο Ανοιχτό 
Δημοτικό Θέατρο 
Σκύρου, να πας μια 
βόλτα ψηλά στην πλα-
τεία Μπρουκ με τη 
ρομαντική ιστορία και 
τη φοβερή θέα.

Πού να 
κολυμπήσεις
Στον Μώλο και τα 
Γυρίσματα, αμμώδεις 
παραλίες με beach bar 
και πολλές ταβέρνες 
κοντά. Στην Κυρά 

Παναγιά με ωραία 
θάλασσα και ξαπλώ-
στρες. Στον Άγιο 
Φωκά για απόλυτη χα-
λάρωση, κρυστάλλινα 
νερά, ησυχία, φοβερό 
τοπίο. Το ταβερνάκι 
μαγειρεύει ό,τι ψάρια 
πιάσουν εκείνη την 
ημέρα. Στην Ατσίτσα 
και τον Πεύκο με 
αμμουδιά. Στην άγρια 
Καρεφλού μετά από 
υπέροχη διαδρομή για 
βουτιές στα βαθιά. Με 
βάρκα στο Σαρακήνι-
κο και σε κάποια από 
τις πολλές νησίδες.

Που να μείνεις
Στα Μαγαζιά το 
Ammos Hotel 
(2222091234), με πέτρι-
να δωμάτια, πισίνα, βε-
ράντα με θέα θάλασσα 
και πρωινό με ντόπια 
προϊόντα (πίτες, τυριά, 
λαδένιες, γλυκά) και 
superfoods. Λίγο πιο 
δίπλα, στο Perigiali 
Hotel (2222092075), 
με πισίνα και μεγάλα 
δωμάτια. Στο Νεφέλη 
Hotel (2222091964), με 
οικολογικό χαρακτήρα 
και δωμάτια για κάθε 
γούστο (παραδοσιακά, 
σουίτες, οικογενει-
ακά, studio, απλά) 

στη Χώρα. Στο Hotel 
Ariadne (2222091113), 
με καταπράσινο κήπο 
και πλούσιο πρωινό με 
τοπικά προϊόντα. Στην 
όμορφη παραλία της 
Καλαμίτσας, 3 λεπτά 
από το λιμάνι και 15 λε-
πτά από τη Χώρα στα 
ενοικιαζόμενα Kolona 
(6947092877), για δια-
κοπές πάνω στο κύμα, 
με βιολογικά μποστα-
νικά, πολλή ησυχία, 
ωραία θάλασσα.

Πού να φας
Θαλασσινά στις 
Ιστορίες του Μπάρ-
μπα (2222091453), με 
ατμόσφαιρα 60s και 
θέα στην παραλία του 
Μώλου. Δοκίμασε τους 
τηγανητούς γαύρους, 
τη σαλάτα Μπάρμπα 
και την αστακομακα-
ρονάδα. Στο Αιγαιορίς 
(6972261886) ό,τι 
και να φας θα είναι 
καταπληκτικό. Στην 
Ταβέρνα της Καλής 
(6937090848), στον 
Άγιο Φωκά θα κατα-
λάβεις τι σημαίνει κα-
καβιά. Φρέσκα ψάρια 
που καθαρίζονται και 
ψήνονται επιτόπου 
και ηρεμία. Στον Άγιο 
Πέτρο (6972842116), 
θα πας για καλό 
κρέας, παραδοσιακή 
λαδόπιτα και νόστιμα 
τυριά, ανάμεσα στα 
δέντρα. Στον Μπάρ-
μπα Γιάννη και τη 
Μαρίτσα (2222091276), 
στη στράτα της Χώ-
ρας, απίστευτο ιμάμ, 
κεφτέδες, ομελέτες 
και όλα τα σπιτικά. Το 
Πέρασμα (2222092911) 
βρίσκεται στη μέση 
του πουθενά (αλλά 
εύκολο να το βρεις), 
με άπαιχτο φαγητό και 
με φιλοσοφία farm to 
table από πάντα, όσα 
προσφέρουν είναι από 
ζώα και μποστανικά δι-
κά τους. Στον Ασημενό 
(2222093007), στους Α-
σπούς για φρέσκο ψά-
ρι ταράτσα με θέα στο 
φεγγάρι. Στο Villagio 
(6947233756), στη Χώ-
ρα για καταπληκτικό 
ιταλική κουζίνα, υπέ-
ροχες μακαρονάδες με 
θαλασσινά και φοβερή 
πίτσα. Στον Στέφανο 
(2222091272), στα 
Μαγαζιά, σε μπαλκόνι 
στη θάλασσα, για σπι-
τικό φαγητό, ψάρια, 
αστακομακαρονάδες, 
ζήτα του άπαιχτα κο-
λοκυθάκια στη σχάρα. 
Στη Λιναριά στο Θα-
λασσάκι (2222096035, 
6936543060), κάτσε 
κάτω από τον πλάτανο 
για φρέσκα ψάρια 
και θαλασσινά, τσι-
πουρομεζέδες αλλά 
και κρεατικά σε πολύ 
καλές τιμές.

Info

∆ήµος: 2222350300
Aςτυνοµία: 2222091274
Λιµεναρχειο: 2222091274
Πρώτες Βοήθειες: 
2222092222

instax mini Link 

Στη Σκύρο, με την υπέροχη φιλοξενία, ό-
λοι γίνονται φίλοι. Μοιραστείτε μαζί τις 

στιγμές εκτυπώνοντας τις φωτογραφίες 
ή τα στιγμιότυπα που θες από βίντεο κα-

τευθείαν από το κινητό σου με το FUJIFILM 
instax mini Link. Συνδέεσαι στο app, επιλέ-

γεις σχέδια, πλαίσια ή φίλτρα και σε δευτε-
ρόλεπτα κρατάς στα χέρια σου τις φωτογρα-
φίες: χάρισέ τις, κράτα τις στο πορτοφόλι σου 

ή κόλλησέ τις στο ψυγείο. Εσύ διαλέγεις!
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Το πράσινο των πεύκων, 
το γαλάζιο της θάλασ-
σας και το λευκό των 
σπιτιών είναι τα χρώμα-
τα που κυριαρχούν στη 
Σκόπελο. Είναι πανέμορ-
φη, είναι ακριβώς σαν 
το νησί - καλοκαίρι του 
Mamma Mia. 

Τι να δεις
Περιπλανήσου στον πα-
ραδοσιακό οικισμό της 
Χώρας και τα γραφικά 
σοκάκια της. Θα δεις 
γειτονιές με μπουκαμβί-
λιες, φρεσκοασβεστω-
μένους τοίχους, χαριτω-
μένες αυλές. Ανέβα στο 
ενετικό Κάστρο της 
αρχαίας Πεπάρηθου. 
Άναψε κανένα κερί στα 
εκατοντάδες εκκλησά-
κια και τα μοναστήρια. 
Επιβάλλεται μια επίσκε-

ψη στη Γλώσσα (αν δεν 
την επιλέξεις για τόπο 
διαμονής), στο Θαλάσ-
σιο Πάρκο Βόρειων 
Σποράδων, στο μικρό 
Κλήμα των ελάχιστων 
κατοίκων, στο πέτρινο 
φρούριο του 10ου αι. 
και στο μικρό φυσικό 
λιμανάκι του Mπλο. Στα 
Σεντούκια ψάξε τους 
πειρατικούς λαξευτούς 
τάφους, και στο Λα-
ογραφικό Μουσείο 
εκθέματα του αρχαίου 
τοπικού πολιτισμού. 
Εξαίσιο ηλιοβασίλεμα 
θα δεις πάνω από τον 
Πάνορμο, λίγο μετά τον 
Άγιο Ρηγίνο, ή στο όρος 
Δέλφη.

Πού να  
κολυμπήσεις
The beach grand  
slam: Βελανιός, Στά-
φυλος, Αγνώντας, Λι-
μνονάρι, Αμμουδίτσα, 
Πάνορμος, Αντρίνα, 
Μηλιά, Καστάνι, Νε-
ράκι, Φτελιά, Χέβολο, 
Καλύβες, Αρμενόπε-
τρα, Δάφνη, Λουτράκι, 

Κούτρια, Περιβόλι, 
του Χοντρογιώργη, 
Μαυράκι, Βαθιάς, 
Γλυστέρι, Γλυφονέρι, 
Σάρρες, Σταλάματα 
και η μικρή στου Αϊ-
Γιώργη το νησάκι. Με 
καραβάκι που κάνει 
τον γύρο του νησιού ή 
μόνος σου, φτάσε πα-
ντού, βούτα παντού!

Πού να μείνεις 
Το «Aegean Wave 
- Faros» στο Λου-
τράκι της Γλώσσας 
(2424033700) έχει εξαι-
ρετική θέα και παρα-
δοσιακή αισθητική. Το 
Olia Green Residence 
(6948485567) στη Χώρα 
είναι εξαίρετο, όπως 
και τα Στούντιο Φί-
λιππος (2424024578). 
Η Ένωση Ξενοδόχων 
Σκοπέλου περιμένει 
να σε εξυπηρετή-
σει εδώ: skopelos 
hotelsassociation.com 
και ο Σύλλογος  
Ενοικιαζόμενων 
Καταλυμάτων Σκοπέ-
λου στο 2424024567.

Πού να φας 
Θα ευχαριστηθείς 
φαγητό, είτε το φας 
σε εστιατόριο είτε στο 
ταβερνάκι της παρα-
λίας με μαγείρισσα 
μια γιαγιά. Οπωσδή-
ποτε να δοκιμάσεις 
σκοπελίτικη πίτα και 
αβγάτο, που θα τα 
βρεις μόνο στη Σκό-
πελο. Από εστιατόρια 
σημείωσε τα Στάφυ-
λος (6978334099), 
Κύμα του Αιγαίου 
(2424033700), Μανώ-
λης (2424033718), Φοί-
νικας (2424022008), 
Μούσες (2424024414). 

Info
∆ήµος: 2424022205
Aςτυνοµία: 2424022235
Λιµεναρχειο: 2424022180
Κεντρο Υγειας:  
2424022222

instax Wide 300

Εσύ κι η παρέα σου κάνατε τόσο κό-
πο να ανέβετε στο εκκλησάκι του Αγ. 

Ιωάννη, γνωστό ως Mamma Mia Cliff, εί-
ναι κρίμα να θέλετε να βγάλετε αναμνηστική 

φωτογραφία και να μη... χωράτε στο κάδρο. Ευτυχώς η 
FUJIFILM instax WIDE 300  χωράει περισσότερα χαμό-
γελα και εκτυπώνει σε διπλάσιο μέγεθος από το instax 
mini, οπότε “cheeeese”. Ακόμα, διαθέτει close-ups έως 
και 40cm, αυτόματο flash και επιλογή κατάλληλης έκθε-
σης (light-normal-dark) για τρομερές φωτογραφίες.

✤ 
Συχνά στη λογοτεχνία συμβαίνουν 
πράγματα που σε ανύποπτο καιρό με-
ταμορφώνονται σε θαύματα, χωρίς να 

ρωτήσουν κανέναν: συγγραφέα ή αναγνώστη.
Είναι η τρίτη μέρα που βρίσκομαι στη Σκόπελο 
και ξαναπιάνω μετά από χρόνια τον αριστουρ-
γηματικό «Ο Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού». Στο 
κεφάλαιο «Για την ομορφιά» ο θηρευτής του 
κάλλους Τόμας Μαν εξομολογείται την αλήθεια 
που τον βασάνισε διά βίου: «Η ομορφιά είναι μια 
μαγική συναισθηματική επίδραση, πάντοτε μισό-
τρελη, πολύ ασταθής και εύθραυστη… ως νεανι-
κή χάρη γέρνει ελαφρά προς τη θηλυκότητα από 
ψυχική και εκφραστική άποψη».
Δεν έχει καλά-καλά ανατείλει ο ήλιος πάνω από 
το πευκόφυτο βουνό, και τι δουλειά έχει ένας 
μεσήλικας στο κρεβάτι, όταν ο Θορώ στο «Ουόλ-
ντεν» παραγγέλνει ότι πρέπει να ξυπνάμε «Πριν 
ακόμα κι απ’ αυτή τη συνείδηση του κόσμου»;
Αποφασίζω να δοκιμάσω τη σωματική μου α-
ντοχή και να κολυμπήσω πηγαινέλα από την 
παραλία της Μηλιάς ως την απέναντι δασω-
μένη βραχονησίδα, εξού και η ονομασία της, 
Δασιά. Με έχει ιντριγκάρει ο θρύλος της: 
δύο αδέρφια θα έβρισκαν τον εκεί κρυμμένο 
θησαυρό, μόνο που ο ένας τους θα πέθαινε. 
Σήμερα στη Σκόπελο, όλοι το λένε, υπάρχει 
ένας ζάμπλουτος ντόπιος, «φτιαγμένος απ’ 
το πουθενά, που ο αδερφός του σκοτώθηκε σε 
τροχαίο…».
Με τέτοιες ιστορίες στο κεφάλι και επιστρατεύ-
οντας κάθε κολυμβητική δεινότητα και τεχνική, 

καταφέρνω να φτάσω κάποια στιγμή ξέπνοος. 
Στην επιστροφή αφήνομαι να θαυμάσω το έκ-
παγλο τοπίο. Πεύκα που φτάνουν μέχρι την ά-
κρη της θάλασσας, λες και είναι του Ρίτσου «τα 
τραγιά γιαλό γιαλό που βόσκουν τ’ άσπρο αλάτι», 
λαχταριστή σιγή από ζώα και ανθρώπους – γα-
λήνη, αίσθηση που ταξιδεύει τη νοσταλγία σε 
ανείπωτα παιδικά καλοκαίρια. Γυρίζω τα μάτια 
προς τη δίδυμη Σκιάθο. Εκεί η Μοσχούλα, εκεί η 
Ακριβούλα, εκεί και τα Ρόδινα ακρογιάλια. 
Για να στέψω με κότινο την υδάτινη νίκη, παίρ-
νω την απόφαση να ξανοιχτώ προς τη διπλανή 
από τη Μηλιά παραλία, την Καστάνη· ένα από 
τα σκηνικά της περιλάλητης ταινίας. 
Δεν απέχω πολύ από τη στεριά, όταν τη βλέπω. 
Μόλις έχει βγει από το κύμα και τινάζει το κορι-
τσίστικο κορμί να διώξει από τη γύμνια της τις 
πολλές σταγόνες. Μου ’ρχεται να της φωνάξω: 
«Μα πού γύριζες ολημερίς στη σκληρή ρέμβη της 
πέτρας και της θάλασσας;» ή να της τραγουδή-
σω από την Κανελλόριζα: «Δώδεκα χρονώ και 
ο ήλιος δεν την είδε…», όμως διστάζω. Απομα-
κρύνομαι προς τη Μηλιά με αθόρυβο ύπτιο. 
Από το δέντρο στο περιβόλι κόβω ένα δαμά-
σκηνο. Ώριμο. Κάθε ηλικία και το φρούτο της. 
Ή, όπως το βιώνει ο συγγραφέας και στον «Θά-
νατο στη Βενετία»: «Την τέλεια ομορφιά δεν 
μπορεί κανείς να της συγχωρήσει τίποτα». 

*Ο Κώστας Ακρίβος είναι συγγραφέας. Το βιβλίο 
του «Πότε διάβολος πότε άγγελος» κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Tου Κώστα Ακρίβου*   
Σκοπελος
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✤
Χαλκιδική, δεύτερο πόδι, στη µύτη. Τό-
σο κοντά για να µπορώ να φτάσω απρο-
γραµµάτιστα µα και τόσο µακριά – ίσα να 

νιώθω την απόσταση από τη βουή. 
Στη Νικήτη συναντιέµαι µε την τελευταία κίνη-
ση. Το φανάρι ανάβει και σβήνει αποπνικτικά κα-
θώς κονταίνει η ουρά, τα µαγαζιά στις άκρες του 
δρόµου µε πνίγουν σαν συµπληγάδες· παλεύω 
να βάλω µια δευτέρα στο σασµάν, να περάσω 
ανάµεσα από τη φασαρία. Εκεί αρχίζει να σβήνει 
σιγά-σιγά η βουή· και έρχεται µια άλλη βουή, αυ-
τή της θάλασσας. 
Ο δρόµος κάνει ζικ-ζακ, µε δροσίζει καθώς κα-
τηφορίζω δυτικά του ποδιού, το AC κλείνει κι ο 
αγέρας από το παράθυρο µου ψιθυρίζει στ’ αυτί 
πως κοντεύω. Πάντα κάποιος οδηγός βρίσκεται 
µπροστά, στο ρελαντί, να µε βασανίζει σαν το 
στραβό διάφραγµα της µύτης. Ξαναµαζεύω θό-
ρυβο καθώς προσπερνώ, στις ελάχιστες µικρές 
ευθείες του δρόµου. 

Στο πλάι µε ηρεµεί το γαλάζιο τού Άι Γιάννη και 
της ακτής Κοβιού. Προσπερνώ την ακτή Καλο-
γριάς µε την υπέροχη «οικογενειακή θάλασσα» 
– κάποτε ένας φίλος που «είδε και έπαθε» από 
τις παιδικές τσιρίδες τη χαρακτήρισε γούρνα µε 
µωρά. Η γαλαζοπράσινη Λαγόµανδρα παρακά-
τω είναι µια παραλία-σειρήνα µα δεν σταµατώ. 
Πρέπει να φτάσω στη µύτη. Λίγο πιο πέρα ο Μαρ-
µαράς, το τελευταίο καταφύγιο του τσούρµου. 
Υπέροχα ιταλικά παγωτά και ένα πετρόχτιστο 
µπαράκι στη θάλασσα έρχονται ως θύµησες, 
καθώς κινούµαι στις παρυφές. Συνεχίζω· η µου-
σική ανακατεµένη µε τεκίλα καπνίζει πάνω από 
το έθνικ µπαράκι· οι θαµώνες κατακόκκινοι από 
τη ζέστη και το αλκοόλ, µε το ίδιο εξάνθηµα της 
πεταλούδας στο πρόσωπο, πλαγιάζουν όπως οι 
ινδιάνοι σε σκηνές στην παραλία µόλις «γεµίσει» 
η µέρα τους. Η πινακίδα γράφει Αρετές. Ανάβω 
φλας –όχι δεξιά, ανάποδα του αριστερά–, µπαίνω 
στον χωµατόδροµο, σηκώνω το παράθυρο µη 
µε φάει η σκόνη. Πέντε µαρτυρικά λεπτά καθώς 
µε γυροφέρνουν οι λακκούβες και λίγο πριν µε 
πιάσει το ανακάτεµα συναντώ το γαλανόλευκο 
ταβερνάκι· µπροστά η θάλασσα. Κοιτάζω δεξιά, 
το µέρος µου είναι λίγο παραπέρα. Μία ξύλινη 
κατασκευή στο βάθος, ένα λυκόσκυλο να τρέχει 
πέρα δώθε, ένα βαρκάκι µε άµµο και ανθισµέ-
να λουλούδια, τραπέζια και καρέκλες υπό παχιά 
σκιά και µια υπέροχη θάλασσα. Τσίπουρο, διάβα-
σµα, βουτιές – µέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ξανά στο 
αµάξι, µέχρι να φτάσω στο τέρµα µου. 

Το Πόρτο Κουφό ξεπροβάλλει καθώς τρίβω τα 
πόδια να φύγει η ενοχλητική άµµος του ξυπόλυ-
του οδηγού ανάµεσα στην πατούσα και τον συ-
µπλέκτη – σαν χαιρετισµός, ένα πράγµα. Αν δεν 
το ξέρεις το µέρος θαρρείς είναι λίµνη. Τα νερά α-
τάραχα, γύρω-γύρω κλειστά, τα καΐκια σκόρπια, 
ίσα µια χαραµάδα που τα βγάζει στη θάλασσα. 
Είναι ο «Κωφός λιµήν» των αρχαίων Ελλήνων, ό-
πως τον αναφέρει ο Θουκυδίδης, διότι αν σταθείς 
µέσα στον κόλπο δεν ακούγεται καθόλου η βουή 
της θάλασσας. Το θέαµα του λιµανιού από ψηλά 
είναι µοναδικό, καθώς σχηµατίζεται µια καρδιά 
που στάζει θάλασσα. 
Το ψαροχώρι περιστοιχίζεται από ταβερνάκια 
που το φωτίζουν θαµπά στο λυκόφως, ενώ το 
φεγγάρι είναι λες η τελευταία πινελιά ενός πίνα-
κα τού απάνεµου. Μετά από ένα καλό φαγητό και 
αρκετό κρασί, η βόλτα στην προβλήτα γίνεται µα-
γική. Κάπως σαν να διασχίζεις έναν αεροδιάδρο-
µο µα τίποτα δεν είναι τόσο γήινο και τόσο όµορ-
φο όσο εκείνο το περπάτηµα. Εκεί ερωτεύεσαι. 
Αν µου λέγανε ότι θα µε µάγευε ένα ψαροχώρι, 
θα το θεωρούσα σχεδόν «κουφό». Μα δεν τρώω 
καν ψάρι, ακόµη και η µυρουδιά µε διώχνει. Εµέ-
να µού κάνουν τα δέντρα, οι δροσιές. Με τι άραγε 
θα αντάλλασσα ένα µεγάλο πλάτανο, µια καρέ-
κλα σκηνοθέτη, ένα βιβλίο και µία κρύα µπίρα; 

Να, όµως, βρέθηκε κάτι. Κάτι ανάµεσα στις 
βουές να µε ηρεµεί. 

*Ο Στέφανος Παραστατίδης είναι γιατρός, 

Γραµµατέας Οργανωτικού του ΚΙΝΑΛ. 

Πόρτο Κουφό 
Μια καρδιά που στάζει θάλασσα

Tïù Στέφανου
Παραστατίδη*

∆εν είναι νησί, αλλά έχει 
όλες τις χάρες του. Με το 
αυτοκίνητο θα εκδράµεις 
και στα τρία πόδια της, 
που το καθένα έχει τις 
χάρες του. Στο πρώτο 
πόδι θα παρτάρεις, στο 
δεύτερο θα ερωτευτείς, 
στο τρίτο θα ηρεµήσεις. 
Νοίκιασε και βάρκα από 
την Ουρανούπολη για 
να νιώσεις για µερικές 
ώρες καραβοκύρης!

Τι να δεις
Θάλασσες και πευκόφυ-
τα τοπία κατά κύριο λόγο. 
Αν είσαι των εκδροµών, 
πήγαινε οπωσδήποτε 
στην ορεινή και παρα-
δοσιακή Αρναία, στον 
Παρθενώνα και την Άνω 
Νικήτη. Παραδοσιακό 

κοµµάτι έχει και η Άφυ-
τος, που θα πας για ένα 
ποτάκι έτσι κι αλλιώς. 
Μπορείς να κάνεις το 
λουτρό σου στα Λουτρά 
της Αγίας Παρασκευής.

Πού να µείνεις
Παντού! Η Χαλκιδική 
έχει άπειρα καταλύµατα, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, 
ξενοδοχειάρες και πολλά 
κάµπινγκ. Στο πρώτο 
πόδι υπάρχει το διάσηµο 
και πολυτελέστατο Sani 
Resort (2374110700), 
στο ακρωτήρι της Σά-
νης. Επίσης ωραιότατα 
τα Άµµων Ζευς στην 
Καλλιθέα (2374022356), 
Σήµαντρο Beach Hotel 
(2374031302) στη Σάνη, 
Ακρίτας Ευ Ζην Villas 

and Suites (2310227770) 
στον Χρούσο (παραλία 
Παλιουρίου). Στο δεύ-
τερο πόδι υπάρχει ο 
περιβόητος Αρµενιστής 
(2375091487), που είναι 
κάµπινγκ αλλά έχει και 
«σπιτάκια», αλλά και το 
Porto Carras Resort 
στο Νέο Μαρµαρά 
(2375077000). Στο τρίτο 
πόδι υπάρχει το περίφη-
µο Eagles Palace Hotel 
& Spa (2377440050), µια 
ανάσα από την Ουρανού-
πολη. Για περισσότερα 
ξενοδοχεία ψάξε εδώ: 
halkidiki-hotels. gr. Για 
ενοικιαζόµενα δωµάτια 
επικοινώνησε µε την 
Οµοσπονδία Τουριστι-
κών Καταλυµάτων Χαλ-
κιδικής (2371024992)

Πού να κολυµπήσεις
Παντού! Και παντού θα 
αναφωνήσεις αυτό που 
λένε οι Θεσσαλονικείς: 
«σαν τη Χαλκιδική δεν 
έχει!». Από πρώτο πόδι 
σηµείωσε: Σάνη, Καλλι-
θέα, Χανιώτη, Παλιούρι 
στη µύτη, Ποσείδι, Σκι-
ώνη, Σίβηρη, Φούρκα. 
Ανάµεσα σε πρώτο και 
δεύτερο πόδι υπάρχει ο 
Άγιος Μάµµας. Στο δεύ-
τερο πόδι µαγεία είναι το 
Κριαρίτσι, οι Καβουρό-
τρυπες, ο Μαρµαράς, 
το Καλαµίτσι µε το οµώ-
νυµο κάµπινγκ, η Βουρ-
βουρού (στην παραλία 
των Καθηγητών και το 
Καρύδι), η Τρανή Αµµού-
δα, η τεράστια παραλία 
Συκιάς. Στο τρίτο πόδι 

σηµείωσε: Κοµίτσα, Ου-
ρανούπολη, ∆εβελίκι, 
Αµµουλιανή, Κακούδια, 
Ιερισσός, Νέα Ρόδα, πέ-
ριξ των Πυργαδικίων. 

Πού να φας
Ξεκινώντας κάνε στάση 
στα ζαχαροπλαστεία 
Νίκος και Χατζηφωτίου, 
στη στροφή για Σχολάρι, 
και φορτώσου µε τυρο-
πιτάκια και γλυκάκια. Στη 
Μασσαλία (2374081008), 
στην πλατεία της Νέας 
Φώκιας, θα βρεις ντό-
πια και χειροποίητα 
προϊόντα και γεύσεις 
ασυναγώνιστα γκουρµέ. 
Γκουρµέ ξεχωριστό θα 
δοκιµάσεις και στη Μαρι-
γούλα (2371023171) του 
Πολύγυρου, απέναντι 

από τη Νοµαρχία. Σου-
βλάκια εξαίσια σερβίρει ο 
Μιλτιάδης (2371096079) 
στον Άγιο Πρόδροµο, 
όπως και ο Σάκης στα 
Κοκκινόγια (2371096282). 
Θρυλική η πιτσαρία 
Οβελίξ (2375091028) 
της Βουρβουρούς µε τις 
τεράστιες µερίδες. Θα 
πιεις ποτό σε ηλιοβασί-
λεµα αλά Σαντορίνη στο 
Ethnik (6937380554) στην 
Τριστινίκα.

Info

¢¸»Ãª: 2371023227
AªÆËÁÃ»¹°: 2373022222
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2375031789
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2377022666, 22576
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✤
Στο άκουσµα της Θάσου, το πρώτο πράγµα που µου έρ-
χεται στο µυαλό είναι το µάρµαρό της. Αυτό το λευκό και 
φωτεινό µάρµαρο που είναι περιζήτητο σε όλο τον κόσµο 

για τη µοναδικότητά του και του οποίου η εξόρυξη άρχισε ήδη από 
τον 7ο αιώνα π.Χ.
Από την πρώτη µου φορά σε αυτό το πανέµορφο νησί του Β.Α. 
Αιγαίου, οι αναµνήσεις µου είναι συγκεχυµένες. Αλλά σίγουρα 
ευχάριστες. Ήµουν στην τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού όταν µε 
τη γιαγιά, τον παππού και την αδερφή µου αποφασίσαµε, ενώ ή-
µασταν στην Καβάλα, να περάσουµε µερικές ηµέρες στην κοντινή 
Θάσο. Θυµάµαι ακόµη τα υπέροχα νερά που κολυµπούσαµε, τα 
νόστιµα φαγητά του νησιού αλλά και µια παρέα άλλων παιδιών 
που γνωρίσαµε στην παραλία και κρατήσαµε επαφή µέχρι το τέλος 
εκείνων των διακοπών.
Με αυτές τις αναµνήσεις στο µυαλό µου αποφασίσαµε να επισκε-
φτούµε ξανά το νησί –πολλά χρόνια µετά– µε τη δική µου πλέον 
οικογένεια. Βλέποντας τις κόρες µου να παίζουν στη Χρυσή Αµ-
µουδιά, µια ατελείωτη παραλία στην Παναγία, δεν γινόταν να µη 
θυµηθώ τον εαυτό µου στην ηλικία τους και πόσο χαρούµενη είχα 
νιώσει εκεί. Όµως η Αλυκή είναι η µεγάλη έκπληξη του νησιού. 
Τα λευκά βράχια σε συνδυασµό µε τα καθαρά νερά την κάνουν να 
µοιάζει µε απόκοσµο τοπίο, το οποίο µαζί µε την ιστορία της περιο-
χής αποτελούν λόγο να την επισκεφτείς…
Η Θάσος είναι µια συνεχής έκπληξη για τους ταξιδιώτες. Είναι το πιο 
πράσινο νησί του Αιγαίου ενώ διαθέτει και ένα βουνό (το ψηλότερο 
µέρος του νησιού λέγεται Υψάριο και βρίσκεται σε ύψος 1.127µ.)! 

Στην πρωτεύουσά της, τον Λιµένα, εκεί όπου αρχιτεκτονικά συ-
ναντιέται το παλιό µε το νέο, µπορεί κανείς να επισκεφτεί το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο και να µάθει την πλούσια ιστορία του νησιού 
που ξεκινά από τη Νεολιθική εποχή αλλά και να δει και τον Γιγάντιο 
Κούρο που εντυπωσιάζει µικρούς και µεγάλους. Οι λάτρεις της 
αρχιτεκτονικής, και όχι µόνο, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούν 
το Παλατάκι στα Λιµενάρια, ένα κτήριο κεντροευρωπαϊκής αρχι-
τεκτονικής µε απόλυτη συµµετρία. 
Στον Λιµένα έφαγα και για πρώτη φορά βραστό και ψητό καλαµπό-
κι στο δρόµο. Και µας άρεσε τόσο πολύ που κάθε βράδυ ζητούσαµε 
από τη γιαγιά µου να φάµε καλαµπόκι. Καθόµασταν στα πεζοδρό-
µια ή στα παγκάκια και το απολαµβάναµε µε λαχτάρα βλέποντας 
τα βαρκάκια.
Είναι πολύ όµορφο να µπορείς στις διακοπές να συνδυάσεις ενδι-
αφέρουσες εκδροµές –που µαθαίνεις καινούργια πράγµατα– αλ-
λά και να χαλαρώνεις. Όµως ο κάθε τόπος είναι τα συναισθήµατα 
που σου προκαλεί, σίγουρα και οι αναµνήσεις που µπορεί να σου 
ανασύρει. Το όµορφο νησί της Θάσου τα προσφέρει όλα αυτά α-
πλόχερα. 
Φεύγοντας από εκεί, πριν από δύο χρόνια, υποσχέθηκα στον εαυ-
τό µου ότι την επόµενη φορά θα κάνω την ανατροπή. Θα τολµή-
σω να κάνω το άλµα των 8 µέτρων για να βρεθώ στα σµαραγδένια 
νερά της Γκιόλας. Οκ, µάλλον το πιο πιθανό είναι να το κάνουν οι 
κόρες µου…

*Η Ευγενία Μαντά είναι αρχιτέκτων, Proplusma Architects Co-founder.
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Tè÷ Ευγενίας Μαντά*

Το νησί των παιδικών µου αναµνήσεων

Το καταπράσινο νησί 
του Βορείου Αιγαίου, 
µαγεύει τον επισκέ-
πτη µε τις πανέµορ-
φες παραλίες και την 
πλούσια ιστορία. Με 
αρκετούς οικισµούς 
και 14.000 µόνιµους 
κατοίκους, η Θάσος 
είναι ένα νησί που 
πρέπει να βάλεις 
στο πρόγραµµα. Εάν 
δεν επισκεφτείς το 
ορεινό χωριό Θεολό-
γος, είναι σαν να µη 
βρέθηκες στο νησί. 
Μακεδονίτικη αρχιτε-
κτονική, πυκνή βλά-
στηση, παραδοσιακοί 
οικισµοί µε υπέροχα 
αρχοντικά, αλλά και 
καλό φαγητό. Στα 
Λιµενάρια, µία από 
τις πιο τουριστικές 
πλευρές της Θάσου, 
σε περιµένει το λα-

ογραφικό µουσείο 
µε συλλογές αρχαιο-
λογικών ευρηµάτων 
από τον 7ο αιώνα 
π.Χ. Αν πάλι θέλεις να 
ηρεµήσεις και να δρο-
σιστείς, το Μικρό και 
Μεγάλο Καζαβίτι εί-
ναι η σωστή πρόταση. 
Στο χωριό Ποταµιά 
βρίσκεται το µουσείο 
Βαγή, αφιερωµένο 
στον γλύπτη Πολύ-
γνωτο Βαγή, ο οποίος 
διακρίθηκε στην Αµε-
ρική και ασχολήθηκε 
µε την τεχνική της 
άµεσης γλυπτικής πά-
νω σε ποικιλόµορφες 
πέτρες. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Ο Παράδεισος, όνοµα 
και πράγµα, θεωρείται 
µία από τις οµορφό-
τερες παραλίες του 
Αιγαίου, µε τη χρυσή 
αµµουδιά της και 
τα τιρκουάζ νερά! Η 
Αλυκή είναι στην ου-
σία δύο παραλίες, µε 
πεύκα από πάνω τους. 
Η οργανωµένη Χρυσή 
Αµµουδιά είναι η 
µεγαλύτερη παραλία 
της Θάσου. Επίσης: 
Λιβάδι για κολυµβη-
τικές εµπειρίες, ένας 
παράδεισος µε τρο-

πική αύρα. Ποτός, αν 
ψάχνεις οργανωµένη 
παραλία για θαλάσσια 
σπορ. Πευκάρι για πιο 
κοσµικές εµφανίσεις. 
Ροσογκρεµός για 
ερηµικές αποδράσεις. 
Σκίδια και Γκόλια για 
περιπέτειες. 5 χλµ. 
χωµατόδροµος, αλλά 
αξίζει για τη Σαλιάρα. 

Πού να φας
και να πιεις 
Οι Θασίτες ξέρουν 
από ψάρι και ψα-
ροµεζέ, φυσικά 
στα µαγειρευτά δεν 
παίζονται, ενώ και τα 
ψητά δεν πάνε πίσω. 
Καζαβίτι, Θεολόγος, 
Λιµένας και Λιµενάρια 
έχουν άπειρες επιλο-
γές. Στον Λιµένα στη 
Σύµη (6945995987), 
για µαγειρευτά και 
φρέσκα ψάρια –ζή-
τα από τον Αντρέα 
χελιδονόψαρο στη 
γάστρα, στο Al Dente 
(2593023308), για καλή 
ιταλική, στον Σταµά-
τη (2593022131), για 
τροµερούς λουκου-
µάδες. Στα Λιµενάρια 
στον Κώστα (25930), 
για φρέσκο ψάρι, στις 
Αλυκές στον Γιάννη 
(2593071815), για 
παραδοσιακά πιάτα. 
Φεύγοντας να πάρεις 
το περιλάλητο θασί-
τικο γλυκό καρυδάκι, 
το µέλι τους το ξα-
κουστό, τα λάδια, τις 
ελιές, τα τυροκοµικά 
τους και τη µυρωδάτη 
ρίγανη. 

Πού να µείνεις 
Η Θάσος συγκεντρώ-
νει χιλιάδες τουρί-
στες, έτσι και οι επιλο-
γές για διαµονή είναι 
πολλές και για όλα τα 
βαλάντια. Ξενοδοχεία 
µε πισίνες µπροστά 
στη θάλασσα, όπου 
µπορείτε να βρείτε και 
καλές προσφορές, εί-
ναι τα Thassos Hotel 
Grand Beach (25930), 
στα Λιµενάρια, Hotel 
Blue Dream Palace 
(2593053520), επίσης 
στα Λιµενάρια και 
Royal Paradise 
(2593055000), στον 
Ποτό. Στον Λιµέ-
να στο Art Hotel 
(2593058405), στο 
Lido (2593022929), 
στα Μακρύαµ-
µος Bungalows 
(2593022101). 

Info

¢¸»Ãª: 2593350100 
AªÆËÁÃ»¹°: 2593022500
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2593022106
¹°ÆÄ¶¹Ã ¤¹»¶Á°: 
2593022222

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Αν έχεις διαβήτη, το πιο hot αξεσουάρ των 
διακοπών σου είναι το σύστηµα FreeStyle 
Libre! Απλά σάρωσε τον αισθητήρα µε 
την ειδική εφαρµογή στο κινητό σου* για 
να ελέγξεις τη γλυκόζη σου και απόλαυσε 
στιγµές χαλάρωσης και ηρεµίας όπου κι αν 

βρίσκεσαι!

 *Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα 
κινητά τηλέφωνα και λειτουργι-
κά συστήµατα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.gr
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Ήταν πριν από δέκα χρόνια η τελευταία φορά που πήγα στη Σαµοθράκη. Ήµουν µε τη φίλη µου 
την Όλια, το µωρό της και τον Ανέστη. Ίσως οι καλύτερές µου διακοπές. Από αυτές που δεν 
κάνεις τίποτε απολύτως. Ούτε κλάµπινγκ, ούτε µπαρ, ούτε τίποτε. Μόνο µπαίνεις στο νερό, ή 

κάθεσαι έξω από το νερό. Ίσως να διαβάζεις και ένα βιβλίο. Ίσως και όχι. Κάποια στιγµή, τρως και κάτι. 
Λοιπόν, κάποια στιγµή είµαι ξαπλωµένη σε µια εντελώς ερηµική παραλία, το Γυαλί, όπου είχαµε πάει µε 
µια βάρκα γιατί δεν υπήρχε άλλη πρόσβαση. Ήµασταν εµείς οι τέσσερις όλοι κι όλοι, κι εγώ ξάπλωνα 
κι έκανα ηλιοθεραπεία, µε τον ήλιο να µε χτυπάει κατακούτελα, φορώντας βεβαίως το µαγιό µου. Και 
λέω ότι φορούσα το µαγιό µου γιατί, ξαφνικά, από τη µέση του πουθενά βλέπω έναν τύπο γύρω στα 
πενήντα να περνάει ολόγυµνος από µπροστά µου, σκεφτικός, χωρίς να µε κοιτάζει. Από πού ήρθε και 
πού πήγαινε, άγνωστο. Φορούσε µόνο ένα καπέλο – ένα καουµπόικο καπέλο. Ανοιγόκλεισα τα µάτια για 
να δω αν έβλεπα καλά και κοίταξα προς τη µεριά των φίλων µου, αλλά ήταν απασχοληµένοι µε το µωρό 
και δεν µε πρόσεχαν. Μισόκλεισα τα µάτια και κοίταξα προς τον ήλιο. Με είχε χτυπήσει τόσο πολύ; Ποιος 
να ξέρει. Αλλά τελικά όχι – δεν µε είχε χτυπήσει. Γιατί µετά από κάποια ώρα ο γυµνός τύπος µε το καου-
µπόικο καπέλο πέρασε ξανά, περπατώντας κατά µήκος της παραλίας αλλά προς την άλλη κατεύθυνση. 
Πάντα αµίλητος, πάντα σκεφτικός, και πάντα χωρίς να κοιτάζει προς το µέρος µας. Σκέφτηκα ότι τελικά 
µπορεί να µας έσφαζε ή κάτι τέτοιο, αλλά µάλωσα τον εαυτό µου που το µυαλό µου πήγε αµέσως στο 
κακό. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, σε ένα απίστευτα µαγικό και παράξενο νησί. Και φορούσε ένα πολύ 
ωραίο καπέλο. Το είπα στα παιδιά, και ανασήκωσαν τους ώµους. ∆εν ξέρω αν µε πίστεψαν. Άλλωστε, 
είπαµε: δεν µπορούσες να φτάσεις στο Γυαλί µε τα πόδια. Κάποια στιγµή φύγαµε, γυρίσαµε στο δωµά-
τιό µας, κοιµηθήκαµε. Την επόµενη µέρα ανεβήκαµε στις Βάθρες. Ακόµη και αν δεν είχε τίποτε άλλο η 
Σαµοθράκη, θα άξιζε να την επισκεφτεί κανείς για τις Βάθρες. Αλλά έχει πολλά. Είχα µισόκλειστο ένα 
βιβλίο στα χέρια µου και απολάµβανα τη φύση, τη δροσιά, τις µυρωδιές, και την κούραση που ένιωθα 
στα πόδια µου – όταν τον είδα ξανά, από µακριά, σε µία από τις Βάθρες. Ήταν βέβαια πάλι γυµνός. Τον 
αναγνώρισα από το καπέλο. Αυτή τη φορά µε κοιτούσε.

*Η Κική Τσιλιγγερίδου είναι συγγραφέας και δηµοσιογράφος. Εργάζεται στη ∆ηµοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Τα τρία 
αστυνοµικά µυθιστορήµατά της µε ηρωίδα την αστυνόµο Στέλλα Άνταµς («Βυθισµένος ουρανός», «Πύρινη Κόλαση», «Κρύο 
δέρµα») κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Bell.

Tè÷ Κικής Τσιλιγγερίδου*

Μυστήριο, άγριο, µα-
γικό νησί, δεν µοιάζει 
µε κανένα. Για κολύµπι 
έχει δύο εναλλακτικές, 
τη θάλασσα και τις βά-
θρες. Για βουνό έχει το 
Σάος και την κορυφή 
Φεγγάρι. Για το «χαλα-
ρά» έχει το καφενείο 
στα Θέρµα. Έχει αδέ-
σποτα κατσίκια και α-
δέσποτους κατοίκους, 
για σάουντρακ έχει τα 
τζιτζίκια. 

Τι να δεις
Θα φτάσεις στο λιµάνι 
στην Καµαριώτισσα, 
στην οποία θα µείνεις 
λίγο για να ξεχυθείς µε-
τά στα ορεινά χωριά. 
Η Χώρα είναι γραφική 
και αµφιθεατρική, να 
την περπατήσεις. Πάρε 
µαζί σου αθλητικά, θα 
τα χρειαστείς. Αν είσαι 
τολµηρός, ανέβα στο 
Φεγγάρι, την κορυφή 
των 1.695 µέτρων του 
όρου Σάος. Να δεις τον 
Πύργο των Παλαιο-
λόγων και το Ιερό των 
Μεγάλων Θεών στην 
Παλαιόπολη. Περπά-
τησε επίσης τον Φονιά 
και κάνε τον γύρο του 
νησιού µε καΐκι. 

Πού να 
κολυµπήσεις
Λίγες παραλίες και 
καλές. Οι Κήποι είναι 
µαγικοί, µε χοντρό βό-
τσαλο. Η Παχιά Άµµος 
έχει άµµο και κόσµο. 
Μπορείς ωστόσο να 
κολυµπήσεις και στις 
βάθρες. Η Γριά Βάθρα 
έχει πολλά επίπεδα, 
σκαρφαλώνεις, διαλέ-

γεις και βουτάς. 

Πού να µείνεις
Στα Θερµά, στο ξε-
νοδοχείο Κάβειρος 
(2551098277). Seventies 
αρχιτεκτονική, πολύ 
καλές τιµές και υπο-
δειγµατική ευγένεια. 
Στην Καµαριώτισσα, 
το ξενοδοχείο Αίολος 
(2551041595) είναι 
κοντά στο λιµάνι και 
είναι δροσερό. Η 
Mariva (6932437030) 
είναι χωµένη µέσα σε 
µια κατάφυτη περιοχή, 
ενώ δίπλα της υπάρχει 
και ταβέρνα µερακλί-
δικη. Η Ανεµόεσσα 
(6948600382), στους 
Καρυώτες, διαθέτει 
οικονοµικά αλλά αξιο-
πρεπέστατα δωµάτια. 
Για περισσότερα, µπες 
στο σάιτ samothraki-
tourism.gr και θα 
βρεις αρκετά καταλύ-
µατα. Εκτός από πολλά 
ενοικιαζόµενα δωµά-
τια και πολύ ωραία ξε-
νοδοχεία, η Σαµοθρά-
κη έχει και κάµπινγκ 
(2551098244). 

Πού να φας
Θα φας κατσικάκι κι 
είναι γνωστή η νοστι-
µιά τους. Είτε στη γά-
στρα είτε ψητό, είναι 
λουκούµι. Η ταβέρνα 
Καρυδιές (2551098266) 
στην Άνω Μεριά εκτός 
από κατσικάκι έχει και 
ρεβυθάδες και φα-
σολάδες και απ’ όλα. 
Τα ίδια και το Στενάκι 
(2551042032) στη Χώ-
ρα. Φυσικά θα φας και 
ψάρι και θαλασσινά 
στην Παλαιόπολη στα 
∆ελφίνια (2551041619) 
ή στην Καµαριώτισ-
σα στη Συνάντηση 
(2551041308).

Info
¢¸»Ãª: 2551350800
AªÆËÁÃ»¹°: 2551041203
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2551 041305
º¶ÁÆÄÃ Ë¡¶¹°ª: 2551041217

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Οι ηµέρες που έβαζες πρώτα στη βαλίτσα τον πα-
ραδοσιακό µετρητή γλυκόζης αίµατος, 

σκαρφιστήρες και ταινίες µέτρησης 
είναι πλέον παρελθόν*. Τώρα απλά 
φοράς τον εργοστασιακά βαθµονο-
µηµένο αισθητήρα FreeStyle Libre 
που καταγράφει αυτόµατα τη γλυ-
κόζη για 14 ηµέρες, πακετάρεις τα 
αγαπηµένα σου µαγιό και ξεχνάς το 
άγχος πίσω! 
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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Tè÷ Ηλιάνας Καρίμαλη*
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Η Ικαρία δεν είναι µόνο ο τόπος καταγωγής µου, είναι και το µέρος 
που µεγάλωσα και είναι και το αγαπηµένο µου ελληνικό νησί. Αυτό 
το συνειδητοποίησα, όταν κατάλαβα ότι το ενδεχόµενο να περάσω 

15αύγουστο κάπου αλλού εκτός από την Ικαρία µε στεναχωρούσε. Βέβαια η Ι-
καρία είναι όµορφη όλο τον χρόνο, απλώς εµείς οι ντόπιοι, που περνάµε τις µο-
ναξιές µας τον χειµώνα, ενθουσιαζόµαστε όταν τον 15αύγουστο µαζεύονται 
στο πανηγύρι της Λαγκάδας 5.000 άτοµα (προ κορωνοϊού φυσικά). Η Ικαρία 
για µένα είναι ξεχωριστό µέρος σε πολλούς τοµείς. Πρώτα απ όλα γεωµορφο-
λογικά παρουσιάζει τόσο διαφορετικά µεταξύ τους τοπία που δεν βαριέσαι 
ποτέ. Από πυκνό δάσος θα βρεθείς σε βραχώδες-ξερό τοπίο και από σούπερ 
παραλία µε άµµο στο βουνό στα 1.000 υψόµετρο. Αυτό όµως που την ξεχω-
ρίζει κατά τη γνώµη µου είναι οι άνθρωποί της, οι ντόπιοι. ∆εν έχω ξανασυνα-
ντήσει στη ζωή µου ένα τόσο κλειστό µέρος που να νιώθεις τόσο ελεύθερος 
όσο σε µία πόλη γεµάτη αγνώστους. Μεγαλώνοντας στην Ικαρία δεν ένιωσα 
ποτέ αυτή την κριτική, αυτό το κουτσοµπολιό που αντιµετωπίζουν σε άλλα 
µέρη της επαρχίας. ∆εν θα σε χαρακτηρίσουν κάπως αν φορέσεις κάτι πιο εκ-
κεντρικό, ούτε αν χορέψεις πιο έντονα σε κάποιο πανηγύρι, οι άνθρωποι είναι 
χαλαροί όχι µόνο στο καθηµερινό πρόγραµµά τους αλλά είναι χαλαροί και ως 
προς τους συνανθρώπους τους. Έχω εικόνες στο µυαλό µου από ικαριώτικα 
γλέντια να ανεβαίνουν ηλικιωµένοι στα τραπέζια να χορεύουν και από κάτω 
νέοι να χτυπάνε παλαµάκια, έχω εικόνες από οικογένειες µε µικρά παιδιά να 
κοιµούνται στα καρότσια, µε το ηχείο να βαράει ακριβώς δίπλα και το ρολόι να 
λέει 4 το πρωί. Από 12-13 χρονών οι γονείς µου µας άφηναν να κάνουµε auto-
stop, όσο τρελό και να ακούγεται. Χειµώνα καλοκαίρι πηγαίναµε όπου θέλαµε, 
παραλίες, πλατείες, πανηγύρια. Ξεκινούσαµε µε τα πόδια και στην πορεία 
όποιος περνούσε σηκώναµε το χέρι και του εξηγούσαµε προς τα πού πάµε και, 
αν βόλευε, µας έπαιρνε. Η Ικαρία είναι µεγάλο νησί, και έχει πολλά µικρά χωριά 
διασκορπισµένα σε όλη της την έκταση, εποµένως καµιά φορά χρειαζόταν να 
κάνουµε και 3 ή και 4 auto-stop για να φτάσουµε στον προορισµό µας. Επίσης 
δεν έχει δηµόσιες συγκοινωνίες εποµένως δεν ήµασταν µόνο εµείς που κάνα-
µε auto-stop, είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα στη νοοτροπία των ντόπιων. 
Αυτό που έχει σηµασία όµως είναι ότι δεν υπάρχει φόβος και καχυποψία, δεν 
υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και κριτική. Οι άνθρωποι είναι χαλαροί και φιλό-
ξενοι. Είναι όµορφο για ένα παιδί να µεγαλώνει όχι µόνο κοντά στη φύση αλλά 
και κοντά στην αληθινή ανθρώπινη αλληλεγγύη. Αυτό νοµίζω πως είναι και 
ένα από τα µυστικά της µακροζωίας, η έλλειψη άγχους και η χαλαρότητα σε 
όλους τους τοµείς, δεν αναλώνονται µε τις προσωπικές ζωές των άλλων, δεν 
φοβούνται και δεν είναι καχύποπτοι µε αγνώστους, είναι καλοπροαίρετοι, 
χαλαροί και ευτυχισµένοι.

Η Ικαρία, επειδή έχει πολλά διαφορετικά τοπία, σου δίνει τη δυνατότητα να 
κάνεις πολλές δραστηριότητες. Ορειβασία στην οροσειρά του Αθέρα φτά-
νοντας στην κορυφή του Εφανού στα 1.040 µ., αναρρίχηση στα βράχια στον 
Μαγγανίτη και στο Καρκινάγρι, σερφ στην παραλία της Μεσαχτής. Εκτός 
από αθλητικές δραστηριότητες αξίζει να επισκεφτεί κάποιος και το κάστρο 
του Κοσκινά, που αποτέλεσε το ισχυρότερο οχυρό του νησιού κατά τον 
10ο αι. και έχει πανοραµική θέα στη βόρεια πλευρά. Επιπλέον ο συνδυασµός 
ορεινού και βραχώδους τοπίου διαµορφώνει πολλές φυσικές πισίνες ανά 
περιοχές, και είναι πολύ τυχερός όποιος καταφέρει και τις ανακαλύψει. Τα τε-
λευταία χρόνια βλέπω πολλούς νέους, Έλληνες και ξένους να ενδιαφέρονται 
και για τις τοπικές επιχειρήσεις, την αγροτική ζωή και τα τοπικά προϊόντα. Οι 
επισκέψεις στα οινοποιεία και τα ζυθοποιεία αρχίζουν να κερδίζουν το ενδι-
αφέρον. Τόσο η γευσιγνωσία όσο και η ξενάγηση στους αµπελώνες και τα 
οινοποιεία είναι µοναδική εµπειρία.
Ποια είναι όµως η πρώτη λέξη που έρχεται σε κάποιον στο µυαλό όταν ακού-
ει Ικαρία; Τα πανηγύρια!
Τα πανηγύρια στην Ικαρία είναι ένας λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν οι 
προσπάθειες για να στεριώσει ένα νυχτερινό κλαµπ. Τόσο οι ντόπιοι όσο και 
οι επισκέπτες προτιµούν πάντα το πανηγύρι έναντι κάποιου πάρτι σε νυχτε-
ρινό µαγαζί. Οι µεν το προτιµούν γιατί µεγάλωσαν έτσι και είναι ένας έµφυ-
τος τρόπος διασκέδασης και οι δε γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να ζήσουν 
κάτι που δεν θα βρουν σε κανένα άλλο νησί. Τα ικαριώτικα πανηγύρια είναι 
αυθεντικές διονυσιακές γιορτές. Συνήθως κάτω από πλατάνια, στην πλατεία 
του χωριού, πάνω σε ξύλινα τραπέζια, µεγάλες παρέες τρώνε και πίνουν 
ικαριώτικο κρασί ακούγοντας ζωντανή µουσική από ορχήστρες ντόπιων 
µουσικών. Και µόλις είναι όλοι χορτασµένοι και κάπως µεθυσµένοι το γλέντι 
ξεκινάει πάντα µε έναν δυνατό ικαριώτικο χορό. Κάποιοι ντόπιοι (και µέσα σε 
αυτούς βάζω και εµένα) δεν σηκώνουν πολλά-πολλά στον χορό, µπαίνουν 
πάντα πρώτοι. Ακόµη και αν κάποιος που δεν είναι από Ικαρία θελήσει να 
σύρει τον χορό, δυστυχώς δεν θα το επιτρέψουµε για πολλή ώρα, πάµε και 
πάλι και πιανόµαστε µπροστά. Στην Ικαρία δεν ισχύει αυτό που συµβαίνει σε 
άλλα µέρη της Ελλάδας, που πρώτοι στον χορό είναι µόνο άντρες. Οι γυναί-
κες της Ικαρίας είναι πολύ δυναµικές, και όχι µόνο θα σύρουν τον χορό, θα 
κάνουν και τσαλίµια, άλλες ήσυχα, διακριτικά, και άλλες ακόµα και δύσκολα, 
αντρικά (εγώ είµαι αυτή).
Όταν είσαι λοιπόν σε ένα όµορφο νησί µε τόσες δραστηριότητες και τόσο 
διαφορετικά µεταξύ τους τοπία, µε καλούς ανθρώπους, µε νόστιµο 
φαγητό και καλό κρασί, µε µουσική γλέντια και χορούς, τι παραπάνω 
να ζητήσεις;

*Η Ιλιάνα Καρίµαλη είναι οινολόγος, ιδιοκτήτρια του οινοποιείου Καρίµαλη.

Info

    ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Είναι σηµαντικό να προσέχεις την υγεία 
σου, αλλά οι διακοπές θέλουν και χαλά-
ρωση. Ευτυχώς, ο έλεγχος του διαβήτη 

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre, αφού µπορείς 
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.

Άγρια οµορφιά, χαλα-
ροί ρυθµοί, σέρφερς 
που δαµάζουν τα 
κύµατα και ονοµα-
στά πανηγύρια. Το 
νησί ενδείκνυται για 
περιπάτους και πεζο-
πορίες. 

Τι να δεις
Αν δεν καταφέρεις να 
κάνεις πεζοπορία στο 
Να, δοκίµασε να πας 
προς τους καταρρά-
κτες ή τα Μοναστή-
ρια ή το Φράγµα. Αν 
έχεις και κότερο αξίζει 
να πας στο Καρκινά-
γρι. Η σηµαντικότερη 
λουτρόπολη είναι τα 
Θέρµα. Άλλες ιαµατι-
κές πηγές είναι η πηγή 
Μουσταφά - Λίτζα, 
εκείνες του Σπηλαίου 
του Παµφίλη, του 
Κράτσα, της Αρτέµι-
δος και του Απόλλω-
να, καθώς και η πηγή 
της Αγίας Κυριακής. 

Πού να φας
Mary Mary (22750 
71595) στον Αρµε-
νιστή για ελληνική 
κουζίνα. Στον Άγιο 
Πολύκαρπο: Ο Μαρα-
θίτης (2275041364), 
µε καλά κρέατα, στέκι 

των ντόπιων και τον 
χειµώνα. Στον Μη-
τσάρα για τεράστιο 
σουβλάκι και ντόπια 
ζαρζαβατικά. Ο Σωτή-
ρης (2275040033), έχει 
καλή µαµαδίστικη 
κουζίνα και χαµογελα-
στό σέρβις. Στον Άγιο 
∆ηµήτριο στον Πλά-
τανο (2275041151), 
µετά τις 6 µ.µ., 
ιστορικό µαγαζί µε 
δηµιουργική κουζίνα 
και vegan εκπλήξεις. 
Εκεί και το Στο Καµπί 
(2275041641), για 
γκουρµέ πινελιές. Στο 
Φύτεµα, στο Οινοµα-
γειρείο της Πόπης 
(2275031928), θεϊκή 
γλιστριδοσαλάτα και 
σπεσιαλιτέ τηγανητή 
φουσκόπιτα. Στις Κα-
ρυδιές Ραχών η Φιλί-
τσα (2275041442) µα-
γειρευτά και ψητά και 
βραδιές µε live. Στον 
Χριστό, για πίτσα στον 
Αστερίξ (2275041239). 
Και φυσικά, στα πανη-
γύρια τρώµε! 

Πού να 
κολυµπήσεις
Η Ικαρία είναι από τα 
νησιά που σου λένε 
«πρόσεχε» στη θά-
λασσα και δεν υπερ-
βάλλουν. Αν θέλεις 
κύµα, η Μεσακτή, ο 
Αρµενιστής και ο Νας 
είναι κάποιες από τις 
στάσεις σου. Για κάτι 
πιο ήρεµο, ο Φάρος 
στην άλλη άκρη του 
νησιού. Το hot spot 
είναι οι Σεϋχέλλες. 

Πού να µείνεις
Υπάρχει ο Άγιος Κή-
ρυκος για πιο χαλαρά 
και ο Αρµενιστής 
για περισσότερη 
ζωντάνια. Στον Άγιο 
Κήρυκο, το Κάστρο 
(2275023480), πάνω σε 
βράχο, βλέπει Αιγαίο. 
Στον Αρµενιστή η 
Γαλήνη (2275071293), 
το Erofili Beach 
(2275071058), µε 
ωραία θέα, ενώ ο 
Τοξότης (2275071570) 
προσφέρει λιτή πο-
λυτέλεια. Στον Να, 
τα δωµάτια Άρτεµις 
(2275071475) µε ωραία 
θέα στον κόλπο και 
τα ερείπια του Ναού 
της θεάς Αρτέµιδος. 
Ξεχωριστή εµπειρία 
οι αµπελώνες του 
κτήµατος Καρίµαλη 
(2275031945) στην 
Πηγή Ικαρίας, µε 
ικαριώτικες κατοικίες 
500 ετών. 

Πού να 
διασκεδάσεις
Ο Χριστός Ραχών 
είναι το πιο decent 
µέρος για να περά-
σεις καλά. Αν θες 
κάτι χαλαρό, θα πας 
στο ∆εντρόσπι-
το (6973085460), 
διαφορετικά στη 
Sknipa Rock Bar. 
Στον Μαγγανίτη στον 
Γιαλό Κάνει Φουρ-
τούνα (2275032636), 
πάνω στην άµµο, για 
βραδιές µε live και 
πανσέληνο. Όσο για 
τα περιβόητα ικα-
ριώτικα πανηγύρια, 
υπάρχει «κώδικας 
συµπεριφοράς επι-
σκέπτη» που λέει ότι 
οπωσδήποτε µπαίνεις 
στον χορό και «τρίβεις 
το πιπέρι». Ονοµαστά 
πανηγύρια είναι της 
Προεσπέρας, του 
Φραντάτου, του 
Καρκιναγρίου και το 
πιο διάσηµο όλων: της 
Λαγκάδας. Είναι οι 
βραδιές που χορεύεις 
από νησιώτικα µέχρι 
βαλς. 

¢¸»Ãª: 2275350400
AªÆËÁÃ»¹°: 2275022222
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2275031007
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2275022330
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Όταν έφτασα στο λιµάνι της Μύρινας, ήδη από το κατάστρωµα 
του καραβιού αντίκρισα ένα θέαµα που είχα ξαναδεί, αν και 
ήταν η πρώτη µου φορά στο νησί. Στα µάτια µου συνδυάζονταν 

και συνυπήρχαν κοµµάτια από τα παιδικά µου χρόνια, όταν οι καλοκαι-
ρινοί προορισµοί ήταν σε πιο ανθρώπινα µέτρα. Με παιδιά να παίζουν 
ανέµελα στο λιµάνι, µε παππούδες και γιαγιάδες του τόπου να βολτά-
ρουν πάνω κάτω στον Ρωµαίικο Γιαλό, µε µικρά και µεγάλα όµορφα 
σπίτια να κοσµούν τη βιτρίνα της πρώτης πόλης της Λήµνου. Όταν πά-
τησα το πόδι µου στη στεριά, ένιωσα αµέσως αυτή την αλλαγή του ρυθ-
µού που πολυδιαφηµίζουν οι επιστήµονες της ανθρώπινης ζωής, ως 
απαραίτητης προϋπόθεσης για ήρεµα και ευτυχισµένα χρόνια. Η έλλει-
ψη υπέρµετρων τουριστικών πινακίδων, ταβερνών, βαν για κάµπινγκ, 
ρουµστουλετάδικων, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινητοµοτοσυκλετών 
αλλά και –γιατί όχι– πλήθους τουριστών, µου δηµιούργησε µια ανακού-
φιση. Έχοντας, βέβαια, την αίσθηση ότι ήµουν στο όγδοο µεγαλύτερο 
νησί της Ελλάδος, µου έκανε έκπληξη το πόσο ένιωθα ότι επρόκειτο για 
έναν τόπο που ανήκει στους ανθρώπους του κι εκείνοι σε αυτόν.
Αµέσως µε την παρέα µου, νοικιάσαµε ένα αυτοκίνητο και αρχίσαµε την 
περιοδεία. Φυσικά ξεκινήσαµε από τις παραλίες. Από το Μικρό Φανα-
ράκι, την Κέρο, το ∆ιαπόρι και την Παρανησιά ήδη είχαµε αντιληφθεί 
ότι συναγωνίζονταν άνετα σε καθαρότητα και οµορφιά τις παραλίες της 
Κρήτης και των Κυκλάδων. Η µορφολογία του νησιού, µε τους αναρίθ-
µητους κόλπους και ορµίσκους που της δίνουν την τέταρτη µεγαλύτερη 
ακτογραµµή της Ελλάδας, προσφέρει στον επισκέπτη ήσυχα και ρηχά 
νερά, ό,τι πρέπει για τα παιδιά, που συνδυάζονται µε µαγικά τοπία που 
µόνο σε ταινίες έχεις δει. Και τι τοπία… Αργότερα έµαθα ότι λόγω της µε-
γάλης παρουσίας στρατοπέδων στο νησί, αλλά και λόγω της απόστασης 
από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεν αναπτύχθηκε έντονη τουριστική 
υποδοµή και ευτυχώς. Επιπλέον, το µέγεθός του που υποστηρίζει γε-
ωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, το κατέστησαν αυτάρκες και οι 
άνθρωποι δεν έπεσαν µε τα µούτρα στην οικιστική τουριστική ανάπτυξη. 
Με αποτέλεσµα να οδηγείς για ώρα βλέποντας γύρω σου µόνο το τοπίο. 

Ούτε σπίτια, ούτε καλώδια, ούτε χωράφια. Μόνο δρόµος και τοπίο. Και 
η φαντασία σου να τρέχει σε εκείνα τα χρόνια που η Λήµνος ήταν το 
σηµαντικότερο, ίσως, κάστρο του Αιγαίου. Τότε που ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος, κατά τη διάρκεια της µεγάλης πολιορκίας της Πόλης και 
έχοντας γνώση του µάταιου αγώνα του, είχε τάξει ολόκληρο το νησί στον 
πρωτεργάτη της άµυνας εναντίον των Οθωµανών, Τζοβάνι Τζουστινιάνι, 
σε περίπτωση που κατόρθωναν να σώσουν την Πόλη. Οι ίδιες και άλλες 
σκέψεις για αυτά που πέρασαν, αλλά δεν µάθαµε πότε σε κατακλύζουν 
όταν επισκεφτείς το κάστρο της Μύρινας. Εκεί ψηλά, αγναντεύοντας 
το Βόρειο Αιγαίο, αναρωτιέσαι πόσοι άνθρωποι έφυγαν µε τα µάτια τους 
στη θάλασσα. Και ήταν πολλοί. Και τώρα γυρίζουν, αυτοί ή τα παιδιά τους 
και τα εγγόνια τους. Και φτιάχνουν τα σπίτια τους στο χωριό, κάνοντάς τα 
να µοιάζουν σαν να µένει εκεί ο Αίσωπος.
Βέβαια, µετά το κολύµπι και τις φαντασιακές περιπλανήσεις, κάπως 
ανοίγει η όρεξη. Και µε χαρά µου έµαθα ότι η Λήµνος φηµίζεται για τα 
προϊόντα της, αλλά και για τη γαστρονοµία της. Τα τοπικά φηµισµένα 
κρασιά της, το ούζο της, τα τυριά της, όπως το «καλαθάκι», η φέτα, το 
«µελίχλωρο», το «κασκαβάλι», το ολόδικό της σιτάρι, που φτιάχνει τα 
«φλωµάρια», τις παραδοσιακές χυλοπίτες του νησιού, τον τραχανά της, 
το απίστευτο µέλι της και τα γλυκά της, όπως τα περίφηµα «βενιζελικά», 
τα αµυγδαλωτά, τους «σαµσάδες» και βέβαια ως αυθεντικό ελληνικό 
νησί, τα ψάρια της και τους θαλασσινούς µεζέδες, χωρίς να ξεχνάµε και 
την ντόπια παραγωγή σε πουλερικά και κόκκινο κρέας. Σε µικρά χωριά, 
παραµυθένια, σε παραδοσιακές ταβέρνες και µοντέρνα, αλλά καθόλου 
«πολυτελή», εστιατόρια φάγαµε πιάτα που ακόµα τα θυµάµαι. 
Στη Λήµνο πήγα πίσω στον χρόνο. Όταν οι διακοπές ήταν και στο σώµα 
και στο µυαλό. Από τις αµµοθίνες, τη Σαχάρα της Λήµνου, ως και τη 
σπηλιά του Φιλοκτήτη και τα πολύ ενδιαφέροντα αρχαία του νησιού, τα 
µπαράκια και την περαντζάδα της Μύρινας, ένα είναι το συµπέρασµα: 
Θα ξαναπάω! Φέτος!

*Ο Χρήστος Λούλης είναι ηθοποιός.

Tïù Χρήστου Λούλη*

Έχει ιδιαίτερη ο-
µορφιά, µικρές και 
µεγάλες παραλίες 
σε εµφανή ή κρυφά 
σηµεία, πολύ καλό φα-
γητό, αρχαιολογικούς 
χώρους και µια έρηµο 
που θα αισθανθείς σαν 
να πήγες στη Σαχάρα. 
Είναι µεγάλη και θέλει 
αυτοκίνητο για να την 
εξερευνήσεις.

Τι να δεις
Την πρωτεύουσα και 
βασικό λιµάνι, Μύρι-
να. ∆ες τα νεοκλασικά 
σπίτια, το κάστρο µε 
τα ελαφάκια, κάνε 
shopping στον πεζό-
δροµο της Κυδάπου. 
Για εκδροµές, πήγαινε 
στον Κοντιά και τους 
πέτρινους µύλους του, 
στον Μούδρο, στις 
Σαρδές, στο παλιό και 
ερηµωµένο Πεδινό, 
στον Κότσινα, το 
Ρεπανίδι και το Κο-
ντοπούλι. Οπωσδή-
ποτε να ανέβεις στην 
Παναγία την Κακκα-
βιώτισσα, ιδίως τον 
∆εκαπενταύγουστο. 
Από αρχαιολογικούς 
χώρους, να δεις την 
Ηφαιστεία, την Πολι-
όχνη, µια από τις αρ-
χαιότερες ευρωπαϊκές 
πολιτείες και το Ιερό 
των Καβείρων µε τη 
σπηλιά του Φιλοκτήτη. 
Για σεληνιακό τοπίο 
στο Φαρακλό και για 
ροµαντικό ηλιοβασί-

λεµα και selfies στον 
Άγιο Χαράλαµπο. 

Πού να 
κολυµπήσεις
102 µετρηµένες παρα-
λίες για κάθε κολυµβη-
τικό γούστο. ∆ες τι ά-
νεµος φυσάει και ψάξε 
την απάνεµη πλευρά 
του νησιού. Στη Μύρι-
να κολυµπάς άνετα. 
Νότια από το λιµάνι, 
στο Πλατύ. Το Θάνος, 
πάντα απάνεµο, µε 
εξαιρετικά beach bars, 
όπως το Costa Costa. 
Ακολουθεί ο Εβγάτης 
(για θαλάσσια σπορ), 
νιώσε πρωτόπλαστος 
στην Παρανησιά. Τα 
Φαναράκια, Μικρό 
και Μεγάλο, είναι 
ταµάµ για παιδιά. Κι α-
κόµα µην παραλείψεις 
για κανέναν λόγο τις 
εξής: Κοκκινόβραχος 
εναλλακτικός, Γοµάτι 

µε τις αµµοθίνες, Άγι-
ος Ιωάννης, Νεφτίνα, 
Ζεµατάς, Χαβούλι, 
Πούντα και φυσικά 
Κέρος στην Καλλιόπη 
για σερφ. Θα φτάσεις 
δύσκολα στον Παρθε-
νόµυτο αλλά αξίζει. 

Πού να µείνεις
Για πολυτέλεια 
στο Varos Village 
(2254031728) ή 
στο Porto Myrina 
(2254024805). Για πιο 
οικονοµική διαµονή 
στα Meltemi Studios 
(6970905088), Ευγενία 
(6978813095), και Α-
λιώτιδα (2254061084), 
στον Άγιο Ιωάννη. Το 
τηλέφωνο του Σω-
µατείου Ιδιοκτητών 
Ενοικιαζόµενων 
∆ωµατίων είναι το 
2254022155. Στο σάιτ 
lemnosrooms.gr  θα 
βρεις πολλά καταλύ-
µατα. 

Πού να φας και να 
πιεις
Για πρωινό καφέ, 
γλυκό του κουταλιού 
και τυροπιτάκια στο 
καφενείο στο κέντρο 
του Πορτιανού που 
λέγεται ∆ρακότρυπα 
(2254051204). Στις Σαρ-
δές, στο εστιατόριο Η 
παλιά µας γειτονιά 
(2254062255) θα φας 
γκουρµέ µε πρώτες 
ύλες του τόπου, όπως 
και στο Ένοια Πο’χς 
(2254071742) στα Λύ-
χνα. Το 2020 ο Λουκάς, 
σεφ του Ένοια Πο’χς, 
άνοιξε στη Μύρινα, 
στον Ανδρώνη, το εξί-
σου τολµηρό και υπέ-
ροχο εστιατόριο Ριζά 
(2254029519). Για παρα-
δοσιακό φαγητό στο 
Προπούλι, στο Παρα-
δοσιακό (6987780452): 
ο ψήστης κάθε µέρα 
ψήνει και κάτι διαφο-
ρετικό, αλλά πάντα 
υπέροχο. Φεύγοντας 
µπορείς να αγοράσεις 
και µέλι. Στο ∆ιαπόρι 
είναι ο παλιός και 
διάσηµος Μενέλαος 
(2254051209), στο Γο-
µάτι το πεντανόστιµο 
Φλωµάρι (6976144381) 
και στο Πλατύ, στο 
κέντρο του χωριού ο 
φοβερός και τροµερός 
Σώζος (2254025085) µε 
τα κοτοπουλάκια του 
και τα ψητά του. Σού-
βλες (και τι σούβλες!) 
βάζει και ο Μερακλής 
(2254051277) στα Τσι-
µάνδρια. 
Για shopping τοπικών 
προϊόντων, πάρε 
φλωµάρια, καλαθάκι 
και µελίχλωρο (τυριά) 
και φυσικά κρασιά 
Λήµνου. 

Info

¢¸»Ãª: 2254022315
AªÆËÁÃ»¹°: 2254022200
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2254022225
¡¶Á¹ºÃ ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 
22540350400

        ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΡΥΠΑΣ 
ΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΑΡΩΝΕΙΣ*;
Αν κάτι δεν ταιριάζει µε το καλοκαιρινό 
σου στιλ, αυτό είναι να διακόπτεις τις 
αγαπηµένες σου δραστηριότητες για να 
µετρήσεις τη γλυκόζη µε τρύπηµα στα δάκτυ-
λα. Ανακάλυψε το σύστηµα FreeStyle Libre, 

που σου δίνει ολοκληρωµένη εικόνα για τη 
γλυκόζη σου µε µια απλή 

σάρωση 1 δευτερολέπτου 
κάθε στιγµή, παντού! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν 
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.

γλυκόζη σου µε µια απλή 
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Ίσως το πιο παρεξηγηµένο αλλά και ανερχόµενο νησί του 
Αιγαίου. Μπορεί να πέρασε µια δύσκολη περίοδο µε το 
προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, ωστόσο τώρα το 

αφήνει πίσω. Τα επόµενα χρόνια η τουριστική άνοδος θεωρεί-
ται δεδοµένη, µε έργα ανάπλασης που τώρα γίνονται κι έχουν 
σκοπό να αναδείξουν τη µοναδική φυσική οµορφιά του νησιού. 
Η Λέσβος είναι πραγµατικά το νησί των τεσσάρων εποχών. Οι 
άνθρωποί του είναι απλοί, γεµάτοι καλοσύνη, φιλόξενοι και κα-
ταδεκτικοί. Σίγουρα στην επίσκεψή σου εκεί, δεν θα φύγεις χωρίς 
κάποιο δώρο ή ένα κέρασµα. 
Αν µε ρωτάτε τι µου αρέσει περισσότερο, µπορεί να µην έχω κά-
ποια συγκεκριµένη απάντηση, είναι τόσο πολλά τα ωραία… Παι-
δικές αναµνήσεις γεµάτες θάλασσα, σοκάκια µε σπάνια οµορφιά, 
αρωµατικά φαγητά. Μυρωδιές από τα δεκάδες µοναδικά βότανα 
που µεγαλώνουν εκεί. Το µεθυστικό άρωµα του γλυκάνισου να 
κυριαρχεί παντού, δίνοντας πάνω από 20 διαφορετικά –και κα-
ταπληκτικά– ούζα. ∆ικαίως η Λέσβος θεωρείται η «πρωτεύουσα» 
του θρυλικού αποστάγµατος. 
Ευλογηµένος τόπος. Απλός. Στο χωριό που µεγάλωσα, τη Σκάλα 
Καλλονής, µπορείς να πάρεις τον µήνα Αύγουστο την ωραιότερη 
σαρδέλα του κόσµου, γνωστή και ως «παπαλίνα». Να της προσθέ-
σεις αλάτι από τις αλυκές Καλλονής, να κόψεις από τον µπαχτσέ 
αγγουράκια και ντοµάτες, να τηγανίσεις λουλούδια γεµισµένα µε 
ντόπια φέτα, να καθίσεις κάτω από µια ωραία κληµαταριά και να 
απολαύσεις τον ωραιότερο µεζέ που µπορείς να ονειρευτείς. Αυ-
τές οι γεύσεις µπορεί να ξετρελάνουν και τον πιο δύσκολο. Από 
εκεί ξεκινά το µεράκι και ο ροµαντισµός µου στην κουζίνα! 
Η επιλογή για µια βουτιά σε καταγάλανα νερά είναι διαφορετική 
κάθε µέρα. Με ένα πρόχειρο µέτρηµα, µπορείς να πας σε περίπου 
40 διαφορετικές παραλίες και να ενθουσιαστείς µε όλες. Πάντα 
ξεκινώ από Ερεσό, Σίγρι, Βατερά, Χρυσή Άµµο και Παναγία 
Κρυφή. Είναι οι αγαπηµένες µου. 
Η σίγουρη βόλτα µου είναι στον Μόλυβο. Πόση οµορφιά, πόση 
«αρχοντιά» αυτή η θέα; Για µένα είναι το ωραιότερο θέαµα να βλέ-
πεις αριστερά σου το ωραιότερο ηλιοβασίλεµα του Αιγαίου και 
δεξιά το επιβλητικό κάστρο µε τον οικισµό στους πρόποδες. Κάτι 
παραπάνω ξέρει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο τεράστιος µουσικο-
συνθέτης µας, που εδώ και δεκαετίες περνάει εκεί τα καλοκαίρια 
του. Μετά τη βουτιά και το ούζο υπάρχουν δεκάδες επιλογές σε 
beach bar να περάσεις το βράδυ σου, µε γευστικά cocktail και 
πάρτι πάνω στο κύµα! 
Όπως είπα παραπάνω, είναι το νησί για επίσκεψη και τις 4 εποχές. 
Μεγάλη δύναµη αποτελεί ο θρησκευτικός µας τουρισµός. Μονα-
δικά µοναστήρια, τα οποία έχουν φιλοξενηθεί σε στήλες περιο-
δικών παγκόσµιας κλίµακας. Σε επισκεψιµότητα και κατάνυξη, 
ξεχωρίζουν ο Ταξιάρχης Μανταµάδου και ο Άγιος Ραφαήλ. 
Χιλιάδες κόσµου συρρέουν κάθε χρόνο για ένα κερί σε αυτές τις 
δύο µονές. Από την άλλη, είναι και οι µοναδικές περιπατητικές 
διαδροµές στα δάση µας αλλά και οι διαδροµές ποδηλασίας που 
αποτελούν πόλο έλξης για αθλητές παγκόσµιας κλάσης τους χει-
µερινούς µήνες. Να συµπληρώσω και πάνω από 10 καταρράκτες 
που σπάνια συναντάς σε νησί, αλλά και τα εντυπωσιακά σπήλαια 
που «κλέβουν» την παράσταση. 
∆εν ξέρω τι να πρωτοπώ γι’ αυτό το νησί. Για το µοναδικό απολι-
θωµένο δάσος; Για την ιστορία του που έχει αφετηρία αιώνων 
µε ονόµατα όπως ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος, η Σαπφώ; 
Για τους µοναδικούς Οδυσσέα Ελύτη και Στρατή Μυριβήλη; 
Για τα µοναδικά αρχοντικά της; Φυσικά και δεν µπορώ να τα 
περιγράψω σε λίγες µόνο σειρές. 
Μόνο µια φιλική συµβουλή: µην πάτε για λιγότερο από 4 µέρες, 
δεν αρκούν για να δεις όσα πρέπει.

*Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη είναι η 1η ελληνίδα Master Chef.

Tè÷ Μαργαρίτας Νικολαΐδη*
Το νησί της παιδικής µου ηλικίας
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Γενέτειρα της Σαπ-
φούς και του Αλκαίου, 
αγαπηµένη πατρίδα 
των Οδυσσέα Ελύτη, 
Αργύρη Εφταλιώτη και 
Στρατή Μυριβήλη, η Λέ-
σβος διατηρεί ζωντανή 
την παράδοση της µέσα 
από τα γραφικά χωριά 
και τη λαογραφική 
διάθεση τους. Θα απο-
λαύσεις αρχοντόσπιτα, 
ελαιώνες, καταπράσινα 
δάση, φυσικά µνηµεία, 
θερµά λουτρά, πεντα-
κάθαρες θάλασσες.

Τι να δεις
Το Απολιθωµένο 
∆άσος που δηµιουργή-
θηκε από ηφαιστειακή 
δραστηριότητα. Τον 
υδροβιότοπο στον 
κόλπο της Καλλονής, 
καταφύγιο φλαµίνγκος 
και caretta-caretta. Στο 
Πλωµάρι το ούζο συνε-
χίζει να παρασκευάζε-
ται µε τον παραδοσιακό 
τρόπο. Στα βόρεια της 
Μυτιλήνης βρίσκεται 
το βυζαντινό Κάστρο 
της Μυτιλήνης. Στη Βα-
ρειά (3,5 χλµ. νότια της 
Μυτιλήνης) βρίσκεται 
το µουσείο µε έργα του 
αυτοδίδακτου λαϊκού 
ζωγράφου Θεόφιλου 
και το Μουσείο Μο-
ντέρνας Τέχνης - βι-
βλιοθήκη Ελευθεριά-
δη-Teriade. Να δεις τον 
Πολίχνιτο, να πιεις κα-
φέ στα καφενεία στην 
Αγιάσο, να επισκεφτείς 
τον Μόλυβο, ένας από 

τους πιο σηµαντικούς 
διατηρητέους οικι-
σµούς στο Αιγαίο. Αν 
είσαι των µοναστηριών, 
κάνε το τάµα σου σε 
Άγιο Ραφαήλ και Ταξι-
άρχη. Επίσης να κάνεις 
και θερµά λουτρά. 

Πού να µείνεις
Η Ένωση Ξενοδόχων 
Λέσβου περιµένει να 
σε εξυπηρετήσει στο 
2251041787 και στο 
lesvoshoteliers.gr/el. 
Ο Σύλλογος Ενοικια-
ζοµένων ∆ωµατίων 
Μυτιλήνης απαντά 
στο 2251043375 και η 
Οµοσπονδία Ιδιοκτη-
τών Ενοικιαζόµενων 
∆ωµατίων - ∆ιαµε-
ρισµάτων Λέσβου 
στα 2251043375 και 
2251045145. Πολύ καλή 
ξενοδοχειακή επιλο-
γή είναι ο Θεόφιλος 
(2251043300) µε καλαί-

σθητα δωµάτια και 
εξαιρετικό πρωινό. Το 
πολυτελές LesvosInn 
(2251071781) βρίσκε-
ται στους Πύργους 
Θέρµης, το ωραιότατο 
Belvedere (2253071974) 
στη Μήθυµνα. Άλλες 
επιλογές: Studios La 
Mirage στη Μυτιλήνη 
(2251021180), στο 
ξενοδοχείο Μάλεµι 
στη Σκάλα Καλλονής 
(2253022594), Αφρο-
δίτη (2252061288) στα 
Βατερά, Πασιφάη 
(2253023212) στη Σκάλα 
Καλλονής.

Πού να 
κολυµπήσεις 
Η Ερεσός είναι πανδιά-
σηµη, στα Βατερά, τη 
µεγαλύτερη παραλία 
της Λέσβου, ξεχωρίζει η 
γοητευτική χονδροκόκ-
κινη άµµος, στα Τσαµά-
κια έχεις ξαπλώστρες, 
στον Άγιο Ισίδωρο θα 
περισυλλέξεις βότσαλα 
για τη συλλογή σου, στη 
Φανερωµένη θα σου 
φανερωθεί η ησυχία, 
στα Ψειριαρά ο γυµνι-
σµός έχει την τιµητική 
του, η παραλία Αγίου 
Ερµογένη είναι ιδανική 
για ρετρό φωτογρα-
φίες, η Εφταλού µε τις 
ιαµατικές πηγές της 
διώχνει κάθε έγνοια. 
Χαµάµ στο Μόλυβο, 
στον Πολιχνίτο –από 
τις θερµότερες πηγές 
στην Ευρώπη–, στη 
Λουτρόπολη στο Μα-
νταµάδο και στα Θέρ-
µα Κόλπου Γέρας.

Πού να φας
Ούζα, λαδοτύρι, ντόπιο 
ελαιόλαδο, σαρδέλες, 
κριθαρωτά παξιµάδια, 
σε κάθε ταβέρνα του 
νησιού σε περιµένουν 
τοπικά προϊόντα µε 
εξαιρετική ποιότητα. 
Γκιουζλεµέδες, δηλαδή 
τοπικά τυροπιτάκια, 
θα φας στο παρα-
δοσιακό καφενείο-
µεζεδοπωλείο Ερµής 
(2251026232) στην πόλη 
της Μυτιλήνης, και όχι 
µόνο, παντού σερβί-
ρουν γκιουζλεµέδες. 
Θέλεις φρέσκο ψάρι 
στα χείλη; Ανεµόεσσα 
(2253055360), Σκάλα Συ-
καµνιάς, ή Το Στέκι του 
Γιάννη (2251028244). 
Για µεσογειακό ντελικα-
τέσεν στα Τηγανάκια 
(6940300403) και για 
καφέ και γλυκά στο Πα-
νελλήνιον (2251021706) 
στο λιµάνι.

¢¸»Ãª: 22510 22776
AªÆËÁÃ»¹°: 2251040827
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2251350500
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2251057700

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ* 

Με το σύστηµα FreeStyle Libre διαχειρίζε-
σαι το διαβήτη εύκολα και αποτελεσµατικά. 
Χάρη στην τεχνολογία του FreeStyle Libre, 
µε κάθε σάρωση του αισθητήρα έχεις ολο-
κληρωµένη εικόνα για τη γλυκόζη και τις 

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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Με καταγωγή από τη Σάµο, όσα χρόνια θυµάµαι τον εαυτό µου δεν έχει υπάρξει, εκτός 
του 2011 που βρισκόµουν στην Ισπανία, καλοκαίρι που να µην περάσω έστω και 4-5 µέρες 
εκεί. Και κάθε φορά που κατεβαίνω στο νησί καταλήγω να λέω πάντα το ίδιο πράγµα και 

όσο µεγαλώνω όλο και περισσότερο: πόσο ωραίο νησί, πόση ανεκµετάλλευτη φυσική οµορφιά 
και δυνατότητες υπάρχουν σε αυτό τον τόπο!
Η αλήθεια είναι ότι έχω χαράξει αξέχαστες παιδικές και εφηβικές αναµνήσεις στη Σάµο αφού ε-
κτός από σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της ζωής µου έχω ζήσει και όλα τα νεανικά µου χρόνια, καθώς 
είχαµε µετακοµίσει εκεί. Βέβαια, αν θα έπρεπε να σκεφτώ µία από τις πιο δυνατές µου αναµνήσεις, 
αυτή θα ήταν να βλέπω το τσουκάλι της γιαγιάς µου πάνω στην ξυλόσοµπα να σιγοβράζει ένα 
από τα αγαπηµένα µου φαγητά, τα ντολµαδάκια. Περίµενα πώς και πώς να γίνει αυτό το φαγητό 
και να το απολαύσω στα τσίγκινα παραδοσιακά εµπριµέ πιάτα, χλιαρά µε παγωµένο στραγγιστό 
γιαούρτι-έπος. Πραγµατικά αυτό το νησί σου δίνει τη δυνατότητα να µπορείς να βρεις και να κάνεις 
σχεδόν τα πάντα, από µαγικά µέρη για πεζοπορίες όπως στο χωριό Μανωλάτες, µοναδικά νερά 
αλλά και κρυµµένες παραλίες που πρέπει να είσαι λίγο αθλητικός τύπος για να τις εξερευνήσεις, 
για παράδειγµα το Λιµανάκι, surf στο Κοκκάρι, χαλάρωση, πάρτι, φαγητό, αρχαία ιστορία, τουρι-
στικά στα Πυθαγόρειο και σίγουρα δεκάδες µέρη για επικές insta φωτογραφίες όπως στον βράχο 
στο Μικρό Σεϊτάνι. Ένα νησί µαγικό, αν θέλεις να το εξερευνήσεις...

*Ο Λάµπρος Βακιάρος είναι σεφ.

Tïù Λάμπρου Βακιάρου*
Στη Σάµο γεννήθηκε η 
θεά Ήρα, έζησε ο φιλό-
σοφος Πυθαγόρας και 
καταφεύγουν κάθε κα-
λοκαίρι όσοι αγαπούν 
τους καταπράσινους 
παράδεισους, τις περι-
πατητικές διαδροµές, 
την καλή κουζίνα, το 
καλό και το γλυκό κρα-
σί. Ένα νησί στο οποίο 
µπορείς να ηρεµήσεις, 
να περάσεις οικογε-
νειακές στιγµές και όχι 
µόνο…

Τι να δεις
Με ιδιαίτερη ιστορική 
αξία, το περίφηµο 
Ευπαλίνειο Όρυγµα, 
το αρχαίο υδραγωγείο 
που χρονολογείται 
από τον 6ο π.Χ. αιώνα, 
βρίσκεται στην περιο-
χή του Πυθαγόρειου. 

Πρόκειται για µια 
σήραγγα 1040 µ. που 
ξεκινά από τη βόρεια 
πλαγιά του όρους 
Κάστρου και καταλή-
γει στη νότια. Πάνω 
από το Πυθαγόρειο 
υπάρχει η Παναγία η 
Σπηλιανή, ιερή σπη-
λιά που αναφέρεται 
από τη µυθολογία 
σαν σπηλιά ιερατείου 
του Απόλλωνα. Να 
δείτε οπωσδήποτε το 
Ηραίον, τον αρχαίο 
ναό αφιερωµένο στη 
θεά Ήρα. Αξίζουν µια 
βόλτα και τα ορεινά 
χωριά Άµπελος, Σπα-
θαραίοι, Λέκκα, Μα-
νωλάτες, Μυτιληνιοί 
και Βουρλιώτες. Στα 
πλακόστρωτα σοκάκια 
του Μαραθόκαµπου 
περνάτε ανάµεσα από 
πέτρινα σπίτια και εκ-
κλησίες. Στο Καρλόβα-
σι υπάρχει Μουσείο 
Βυρσοδεψίας. Βόλτες 
ωραίες έχει και το Άνω 
Βαθύ. Αν η πεζοπορία 
σας αρέσει, µη χάσετε 
την ευκαιρία να ανε-
βείτε στα καταπράσινα 
δάση που βρίσκονται 
στα βουνά του νησιού. 
Υπάρχουν χαραγµένα 
µονοπάτια και αρκετός 
κόσµος. 

Πού να 
κολυµπήσεις
Κοκκάρι, Τσαµα-
δού, Λεµονάκια και 
Τσάµπου πληρούν 
τα κριτήρια της οργα-
νωµένης παραλίας: 

πεντακάθαρα, κρύα, 
βαθιά νερά και λευκά 
βότσαλα. Τα Βοτσα-
λάκια είναι γνωστά  
για τα πολύχρωµα βό-
τσαλά τους. Η Χρυσή 
Άµµος έχει ανεκτίµη-
της αξίας αµµουδιά, 
η Ψιλή Άµµος και η 
Μυκάλη (στα 700 µ. 
από την Τουρκία) είναι 
εξίσου αµµουδερά 
καταφύγια, ενώ στο 
Ποτοκάκι, την παρα-
λία του Πυθαγόρειου, 
δεν θα σου λείψει τίπο-
τα, αφού beach volley, 
club, δυνατές µουσι-
κές, beach bar, ρακέτες 
και κοκτέιλ γίνονται 
ένα. Ρέγκε γούστα και 
χαλαρουίτα φάση στο 
Λιβαδάκι, για ηλιοθε-
ραπεία και απόλυτη 
ηρεµία αναζήτησε την 
Κέρβελη, για γυµνι-
σµό και υπέροχα νερά 
τη Μικρή Τσάµπου. 

Πού να µείνεις
Κοκκάρι, Πυθαγόρειο 
και Βαθύ στην πόλη 
της Σάµου προτεί-
νονται για κοσµικές 
καταστάσεις. Μαρα-
θόκαµπος, Κέρβελη 
και Μυκάλη αν θέλεις 
το ακριβώς αντίθετο, 
να ηρεµήσεις και να 
τα βρεις µε τη φύση. 
Μερικές επιλογές: 
Ξενοδοχείο Μυρίνη 
(2273028452) που 
βρίσκεται πολύ κοντά 
στο Βαθύ, Ανθούσα 
(2273024423) επίσης 
στο Βαθύ, Ναυτίλος 
Μπουτίκ (2273062744) 
στο Πυθαγόρειο, 
Hotel Avlakia 
(2273094230) στο 
Κοκκάρι. Πάρε και δύο 
χρήσιµα τηλέφωνα: 
της Ένωσης Ξενοδό-
χων Σάµου - Ικαρίας 
(2273023973) και του 
Συλλόγου Ενοικια-
ζοµένων ∆ωµατίων 
- ∆ιαµερισµάτων 
Σάµου (2273023055).

Πού να φας
Σαµιώτικο ούζο και 
θαλασσινοί µεζέδες 
σερβίρονται κάτω από 
τα σκιερά πλατάνια 
σε µικρές πλατείες 
χωριών. Ο Tριαντά-
φυλλος (2273027860) 
το καµάρι του Παλαι-
όκαστρου, ό,τι πάρεις 
εκεί θα είναι τέλειο. 
Το Μαγαζάκι Που 
Λέγαµε (2273051264) 
είναι επίσης εξαιρετική 
επιλογή. Για µεσογει-
ακή κουζίνα στο ΑΑΑ 
(2273094472) και στους 
Βουρλιώτες στην Πέρα 
Βρύση (2273093277) ή 
στο Ελένη &∆ιαµα-
ντής (2273093253).

Info

¢¸»Ãª (µáõà): (22733) 50100
AªÆËÁÃ»¹°: 2273087310
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2273027318
¡¶Á¹ºÃ ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 
2273083100

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ 

ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Αν έχεις διαβήτη, τώρα µπορείς 
να έχεις το ξέγνοιαστο καλοκαίρι
που επιθυµείς, αφού µε κάθε 
σάρωση του αισθητήρα FreeStyle 
Libre βλέπεις την τρέχουσα τιµή και 
την τάση της γλυκόζης σου στο κινητό 

σου τηλέφωνο. Εύκολος στην το-
ποθέτηση, άνετος στην εφαρµο-
γή, σε απαλλάσσει από τα τρυπή-
µατα στα δάκτυλα* και το άγχος. 

* Η σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων
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✤
Κάπου στην άκρη του Αιγαίου υπάρχει 
ένα νησί με μεσαιωνικά χωριά, παραλί-
ες με άγρια ομορφιά και κρυστάλλινα 

νερά. Το νησί της Μαστίχας, το νησί του Ομή-
ρου. Ένας τόπος ευλογημένος από τη φύση και 
την ιστορία. Το νησί των ναυτικών, όπως λέει 
και το τραγούδι «…και καπετάνιο Χιώτη!». Για μέ-
να δεν είναι απλά ο τόπος καταγωγής μου, είναι 
τα ομορφότερα καλοκαίρια της ζωής μου, οι 
παιδικές μου αναμνήσεις γεμάτες εικόνες και 
μυρωδιές. 

Η πρώτη στάση για τον επισκέπτη στο νησί εί-
ναι στον εύφορο Κάμπο με τα αρχοντικά από 
την εποχή των Γενοβέζων. Τα τεράστια περι-
βόλια, γεμάτα πορτοκαλιές, λεμονιές αλλά 
και το γνωστό χιώτικο μανταρίνι. (Τι υπέροχες 
μυρωδιές, τυχαία δεν την αποκαλούν η «Μυ-
ροβόλος»;). Κάπου εκεί πιο νότια, τα Μαστιχο-
χώρια που πραγματικά μοσχοβολούν μαστίχα. 
Τα καστροχώρια Ολύμποι, Μεστά, αλλά και το 
γνωστό Πυργί με τα ξυστά του. Η βόλτα στα 
δρομάκια τους είναι σκέτη μαγεία. Έχετε δει 
δέντρα να δακρύζουν; Κι όμως είναι οι σχίνοι 
μας με το πολύτιμο και σπάνιο δάκρυ τους, η 
γνωστή σε όλο τον κόσμο Μαστίχα της Χίου. Ε-
κεί είναι και το στολίδι του νησιού, το Μουσείο 
της Μαστίχας. Μια επίσκεψη αρκεί για να το 
διαπιστώσει κανείς.

Βορειότερα, η φύση γίνεται πιο άγρια, στην α-
τμόσφαιρα υπάρχει η αίσθηση της περιπέτειας 
και της εξερεύνησης. Η Ανάβατος, ένα χωριό ή 
μάλλον ένας ακατοίκητος πύργος από πέτρα, 
τα τοπία γύρω από το ψηλότερο βουνό, το Πε-
λιναίο, είναι συναρπαστικά. Αξίζει να εξερευ-
νήσει κάποιος τη φυσική ομορφιά της Βόρειας 
Χίου μέσα από τη διαδρομή Καρδάμυλα - Να-
γός - Αμάδες - Βίκι.

Για τους λάτρεις του θρησκευτικού στοιχείου 
ένα από τα υπέροχα μοναστήρια είναι η Νέα 
Μονή, γνωστή για τα ομορφότερα βυζαντινά 
ψηφιδωτά του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Ακολουθούν το μο-
ναστήρι της Αγίας Μαρκέλλας στη Βολισσό 
με το αγίασμά της, αλλά και ο Άγιος Μήνας.
Η Χίος έχει υπέροχες διαδρομές για πεζοπορίες 
και αναρριχήσεις. Φυσικά δεν λείπουν τα σπή-
λαια των Ολύμπων αλλά και το Άγιο Γάλας.

Οι παραλίες της είναι πάνω από 90 οργανω-
μένες και μη. Η πιο γνωστή με τα πεντακάθα-
ρα και σκουρόχρωμα νερά, ξακουστή για τα 
μεγάλα μαύρα βότσαλά της, είναι τα Μαύρα 
Βόλια. Η Αγία Δύναμη επίσης είναι μία από τις 
ωραιότερες παραλίες του νησιού με γαλαζο-
πράσινα νερά και λευκή άμμο, εκεί υπάρχει και 
το γνωστό εκκλησάκι. Η Αγία Φωτιά είναι ένας 
καλός τουριστικός προορισμός με κρυστάλλι-
να νερά και οργανωμένη παραλία. Υπάρχουν 
ακόμα οι παραλίες Γιόσωνας, Ναγός, Βρου-
λίδια, Κώμη, Αυλωνιά, Καρφάς, Σαλάγωνα, 
Άγιος Ισίδωρος και πολλές άλλες. Αξίζει να 
αφιερώσεις μια μέρα για επίσκεψη στο νησάκι 
των εφοπλιστών, τις Οινούσσες, αλλά και στα 
ηρωικά Ψαρά.

Από τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας 
μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις τα χερίσια μακαρό-
νια στο Πιτυός, το χιώτικο μαστέλο, τα ούζα, 
τα αρωματικά λικέρ, τον Αριούσιο οίνο και τα 
παραδοσιακά γλυκά. Η Χίος έχει πολλά ακόμα 
μυστικά που δεν αποκαλύπτω, σημασία έχει να 
τα ανακαλύψεις εσύ που φτάνεις στο νησί. 

*Η Κέλλυ Λουφάκη είναι παραολυμπιονίκης, πρωταθλή-

τρια ξιφασκίας με αμαξίδιο.

Χιος Tης Κέλλυς Λουφάκη*
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Ευλογηµένο αυτό το 
νησί. Τίποτα δεν του 
λείπει. Και δεν µιλάµε 
µόνο για το µοναδικό 
στον κόσµο προνόµιο 
να φυτρώνει εδώ η 
περίφηµη µαστίχα 
(και τα τόσο ξακουστά 
εσπεριδοειδή!), αλλά 
και για τις πανέµορ-
φες παραλίες µε τα 
κρυστάλλινα νερά, 
τα µεσαιωνικά χωριά, 
τον ιστορικό Κάµπο 
µε τις µυρωδιές από 
τις µανταρινιές που 
σε λιγώνουν, την 
πλούσια ιστορία που 
είναι αποτυπωµένη σε 
κάθε γωνιά. Ό,τι και να 
πει κανείς για τη Χίο, 
λίγο θα ’ναι. Ας πούµε, 
λοιπόν, απλώς ότι είναι 
το νησί που αξίζει να 
εξερευνήσεις αυτό το 
καλοκαίρι. Και κάθε 
επόµενο.

Τι να δεις
 Το πρώτο must προ-
φανώς και είναι τα 
Μαστιχοχώρια: Θο-
λοποτάµι, Μελέκικο, 
Κάµπος, Καταρρά-
κτης, Θυµιανά, Ελάτα, 
Νικολάκικο, Ζερβού-
δικο, Κοινή, Νεχώρι. 
Εγκαταλειµµένα 
αρχοντικά, πηγάδια, 
µαγγάνια, ξύλινες πόρ-
τες, κλειστές αυλές, 
εικόνες βγαλµένες 

από µύθους. Έπειτα, 
πρέπει να επισκεφθείς 
τα µεσαιωνικά χωριά 
όπως τα Μεστά, το 
Πυργί, οι Ολύµποι, 
η Καλλιµασιά και τα 
Αρµόλια, που θα σε 
εντυπωσιάσουν και 
θα σταµατήσουν τον 
χρόνο για όσο εσύ το 
επιθυµείς. Η Χίος µετα-
ξύ άλλων έχει και πολ-
λούς επισκέπτες που 
βρίσκονται εκεί µόνο 
και µόνο για να δουν 
από κοντά τα πολλά και 
διαφορετικά µοναστή-
ρια της. Σαν highlight 
κράτα το µοναστήρι 
της Αγίας Μαρκέλλας 
και µη χάσεις το ενερ-
γειακό πεδίο που ο-
νοµάζεται Εµπορειός. 
Για το ωραιότερο 
ηλιοβασίλεµα πήγαινε 
στον Ανάβατο, ένα 
εγκαταλελειµµένο χω-
ριό, κρυµµένο στους 
βράχους (έχει λίγο 
περπάτηµα, αλλά αξί-
ζει) και κατεβαίνοντας 
επισκέψου τα πέτρινα 
Αυγώνυµα. Last but 
not least, µην αµελή-
σεις µια επίσκεψη στο 
ιδιαίτερα προσεγµένο 
Μουσείο Μαστίχας 
(2271072212), στο 
Πυργί.

Πού να 
κολυµπήσεις
Η πιο γνωστή οργανω-

µένη παραλία της Χίου 
είναι ο Καρφάς, και λό-
γω οµορφιάς και λόγω 
µικρής απόστασης από 
την πόλη. Στο ίδιο στιλ 
και ο κοντινός Μέγας 
Λιµνιώνας, που τον 
προτιµούν και οι ντό-
πιοι. Προς τα βόρεια, 
η ∆ασκαλόπετρα µε 
λευκό βότσαλο, και τα 
Γλαροπούλια, κοντά 
στη Λαγκάδα. Προς 
Καρδάµυλα, σε περι-
µένουν οι παραλίες 
του Γιόσσονα και του 
Ναγού. Στα βορειο-
δυτικά και κοντά στο 
οµώνυµο µοναστήρι 
βρίσκονται οι παραλίες 
της Αγίας Μαρκέλ-
λας, των Λιµνιών και 
του Μάναγρου. Στα 
δυτικά, το Λιθί µε νερά 
ρηχά για τα παιδιά 
και ψαροταβέρνες. 
Ανάµεσα στα Λιµνιά 
και το Λιθί κρύβεται 
και η Ελίντα, επίσης 
εξαιρετική παραλία. 
Στον νότο σε περιµέ-
νουν τα Κάτω Φανά, 
ενώ νοτιοανατολικά 
θα βρεις… θάλασσες 
«αγίων»: Αγία Φωτει-
νή, Άγιος Αιµιλιανός 
και Αγία Φωτιά είναι 
λευκές, βοτσαλώδεις 
και µε όλα τα κοµφόρ. 
Την «αγία τριάδα» συ-
µπληρώνουν οι Κώµη 
(µε αµµόλοφους), 

Βρουλίδια και 
Εµπορειός 
(ή, αλλιώς, 
και Μαύρα 
Βόλια), όπου 
πρέπει να πας 
µόνο και µόνο 
για να δεις τα 
εξωπραγµατι-

κά µαύρα βότσαλά της.

Πού να φας
Τα ωραιότερα γλυκά 
του κουταλιού για το 
πρωινό σου θα τα βρεις 
στο Citrus – Άρωµα 
Μνήµης (2271031513), 
στον Κάµπο. Αγόρασε 
µοναδικά προϊόντα 
µε µαστίχα, αλλά και 
µανταρίνι ή βύσσινο. 
Φρέσκο ψάρι, σαρδέλα 
κολυµπητή, καλά κρέ-
ατα, γίδα, χερίσια µα-
καρόνια, χορτόπιτες, 
χορτοκεφτέδες και 
πεντανόστιµα µαγει-
ρευτά θα βρεις στις πε-
ρισσότερες ταβέρνες 
του νησιού. Το χιώτικο 
ούζο, ναι, υπάρχει και 
είναι εξαιρετικό, συ-
νοδεύει το γεύµα και 
πάει µε όλα. Ο Χότζας 
(2271042787), είναι η 
πιο παλιά ταβέρνα 
του νησιού (από το 
1882!). Στα Αυγώνυµα 
το Αστέρι (2271020577) 
µε συγκλονιστική 
θέα, τέλεια µαγει-
ρευτά, ψητά κρέατα 
στη σχάρα, χιώτικες 
σπεσιαλιτέ (δοκίµασε 
τους µαλαθρίτες) και 
το πιο νόστιµο κατσι-
κάκι που έχεις φάει. Η 
παραδοσιακή, χιώτικη 
ψαροταβέρνα του 
Πάσσα (2271074218) 
λειτουργεί από το 1952 
στη Λαγκάδα και είναι 

από τις πιο διάσηµες 
στο νησί! Στα οπωσδή-
ποτε λιαστό χταποδάκι 
και χιώτικη αθερινόπι-
τα! Εξίσου ξακουστή 
ψαροταβέρνα είναι 
και ο Παντουκειός 
(2271074262), στο οµώ-
νυµο χωριό. Επίσης, 
για ψαράκι σε τραπέζι 
δίπλα στο κύµα να 
πας στο Μελτεµάκι 
(2271062105), για 
κότσι στο Ρούσσικο 
(2271033352), στα Θυ-
µιανά. Να βρεις τα Τρία 
αδέλφια (2271073208), 
στο γραφικό Λιθί, για 
φρέσκο ψάρι και θα-
λασσινά, αλλά και το 
Perivoli (2271033202), 
έναν απίθανο χώρο 
(µισός café-bar, µισός 
µουσείο και στο ενδι-
άµεσο περιβόλι) για 
συγκλονιστικές πορ-
τοκαλόπιτες και λεµο-
νόπιτες. Για υπέροχους 
αλµυρούς και γλυκούς 
λουκουµάδες, τρέξε 
στον Κανέλλο στη Χώ-
ρα (2271306868) και στα 
Μεστά (2271076186). 

Πού να 
διασκεδάσεις
Στη Χίο, όπως και σε 
κάθε νησί που σέβεται 
την ιστορία του, αξίζει 
να βρεθείς τουλάχι-
στον σε ένα πανηγύρι 
του. Να πιεις σούµα 
και να το γιορτάσεις 
µέχρι το πρωί. Όταν 
δεν συµβαίνουν αυτά 
τα ωραία τότε πρέπει 
οπωσδήποτε µόλις 
βρεθείς στα Μεστά να 
κάνεις µια στάση στο 
Κελλάρι (2271076217), 
και να χωθείς στο 
υπέροχο, υπόγειό του 
µε ραφιναρισµένες 
επιλογές σε ετικέτες 
ουίσκι και τζιν. Για 
τροµερά κοκτέιλ (τύ-
φλα να ’χει η Αθήνα!) 
να βρεις το Oz Bay 
(6946082437), στην 
παραλία του Άγιου 
Ισίδωρου στη Συκιάδα. 
Και για να πιεις ποτό µε 
τα πλοία να περνούν σε 
απόσταση αναπνοής 
να πας στο Μπούρτζι 
(2271021340), στην εί-
σοδο του λιµανιού.

Πού να µείνεις
Στα Μεστά θα βρεις 
το εντυπωσιακό Lida 
Mary (6976629668), και 
το Stoes Traditional 
Suites (2271076377). Για 
την απόλυτη ηρεµία 
πήγαινε στα Σπιτάκια 
(2271042702), στα µε-
σαιωνικά Αυγώνυµα, 
µικρές παραδοσιακές, 
πέτρινες κατοικίες 
που έχουν προσεχτικά 
αναπαλαιωθεί. Στο 
κέντρο της πόλης, 
στο Chandris Hotel 
(Ευγενίας Χανδρή 2, 
2271044401), στο 
Chios City Inn (Μη-
τροπολίτου Πλάτωνος 
2, 2271080062), ή στο 
γοητευτικό Agora 
Residence (Απλωτα-
ριάς 48, 2271107184). 

Info

¢¸»Ãª: 2271350000
AªÆËÁÃ»¹°: 22710 81535
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2271044433
 ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 2271350100
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Γαυδος 
✤

Τη Γαύδο την ερωτεύτηκα το 1996, που την 
επισκέφτηκα για πρώτη φορά. Έκτοτε και 
κάθε χρόνο υπήρξε ο αγαπημένος μου προ-

ορισμός για πραγματικές διακοπές. Πέρσι ο έρωτάς 
μου για το ακριτικό νησί της Καλυψώς με έκανε να 
πάρω την απόφαση και να γίνω ένας από τους λιγο-
στούς, μόνιμους κατοίκους της. 
Από τον περασμένο Ιούνιο, λοιπόν, που αγόρασα ένα 
μικρό κομμάτι γης, έκανα τη Γαύδο βάση μου και εκεί 
περνάω πλέον τον περισσότερο χρόνο της ζωής μου. 
Η πρόσβαση στο νησί γίνεται σχεδόν καθημερινά 
τους θερινούς μήνες από το λιμάνι της Παλαιόχωρας, 
των Σφακίων, της Σούγιας. 
Οι μαγευτικές της παραλίες, τα γραφικά της ταβερ-
νάκια, η απλότητα και η καλοσύνη των κατοίκων σε 
κερδίζουν και σε κάνουν να αγαπήσεις αυτό το νησί 
με την πρώτη ματιά.
Εκτός από τις παραλίες, όμως, το νησί είναι γεμάτο 
μονοπάτια και αρχαίες διαδρομές που άλλοτε σε ο-
δηγούν σε ένα από τα αμέτρητα εκκλησάκια, άλλοτε 
σε κάποιο ξέφωτο με θέα που σου κόβει την ανάσα 
και άλλοτε σε κάποιο χωριουδάκι.
Τα περισσότερα ταβερνάκια σερβίρουν παραδοσι-
ακά κρητικά φαγητά μαγειρεμένα όχι από κάποιον 
μάστερ σεφ, αλλά από έναν μερακλή κάτοικο που 
τα έχει μαγειρέψει με πολλή αγάπη. Το κατσικάκι 

το τσιγαριαστό είναι από τα σουξέ του νησιού και 
αν τρως κρέας προτείνω να το δοκιμάσεις. Είναι με 
ντόπιο κατσικάκι ελευθέρας βοσκής. Τις λιγοστές 
ψαροταβέρνες τις έχουν ψαράδες του νησιού και 
εκεί θα βρεις ολόφρεσκο ψαράκι, εκτός και αν ο και-
ρός έχει τα μπουρίνια του και τα καΐκια δεν βγήκαν 
για ψάρεμα.
Οι παραλίες πολλές για να επιλέξεις, από τις πιο ερημι-
κές όπως του Πύργου, το Λακούδι, η Νταϊάνα, ως τις 
πιο πολυσύχναστες και διάσημες σαν του Άι Γιάννη, 
του Σαρακήνικου, του Κόρφου, του Λαυρακά. 
Το ελεύθερο κάμπινγκ επιτρέπεται παντού και είναι 
πραγματικά αξιοσημείωτο το πώς οι ελεύθεροι κατα-
σκηνωτές εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον 
και φροντίζουν να διατηρούν το μέρος καθαρό. 
Στο νησί υπάρχουν τέσσερα μίνι μάρκετ - μανάβικα 
με όλα τα βασικά και απαραίτητα ώστε να μη σου λεί-
ψει τίποτα. Ζήτησε το φρέσκο ψωμάκι και τα πεϊνιρλί 
από τον ξυλόφουρνο της Φιλιώς. Αν θέλεις κάτι που 
δεν υπάρχει στο νησί στο παραγγέλνουν από απένα-
ντι και το έχεις με το επόμενο καράβι.
Στα μείον θα αναφέρω την έλλειψη ιατρικής υποδο-
μής, μιας και όλο το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες 
εξυπηρετείται από έναν αγροτικό γιατρό. 

*Ο Μάνος Βυνιχάκης είναι make up artist - beauty expert.

Έρωτας για το νησί της Καλυψώς 
Tου Μάνου Βυνιχάκη*
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Ένα µικρό νησί στην άκρη της 
Ευρώπης. Άγριο, ατίθασο, γο-
ητευτικό. Αυτό είναι η Γαύδος 
και δεν είναι για όλους. ∆εν 
έχει πολυτελή ξενοδοχεία και 
έντονη νυχτερινή ζωή. Έχει, 
όµως, υπέροχη φυσική ο-
µορφιά, ανθρώπους µε αγνή 
ψυχή να την κατοικούν και µια 
απέραντη γαλήνη που δεν θα 
βρεις αλλού. «Ησυχαστήριο» 
και «απόδραση», ίσως αυτές 
είναι οι λέξεις που τη χαρα-
κτηρίζουν καλύτερα απ’ όλες 
τις άλλες. Αν θες να ξεχάσεις 
τι σηµαίνει άγχος και ένταση, 
µόλις βρήκες το νησί σου.
Για να φτάσεις στη Γαύδο, 
πρέπει πρώτα να φτάσεις 
στα Χανιά. Από εκεί, είτε µε 
αυτοκίνητο, είτε µε το ΚΤΕΛ 
θα ταξιδέψεις µέχρι την 
Παλαιόχωρα ή τα Σφακιά. 
Από τα Σφακιά η Γαύδος 
απέχει µε καραβάκι 1-2 ώρες 
(εξαρτάται από τον καιρό), 
ενώ από την Παλαιόχωρα 4. 
∆εν είναι πολύ, αν σκεφτείς 
ότι κατευθύνεσαι προς το 
νοτιότερο άκρο της Ευρώπης! 
Στο Gavdos Discover Boat 
Cruises (6978294043). Επίσης, 
στην οµάδα Γαύδος Ενηµέ-
ρωση - Gavdos Updates στο 
Facebook θα βρεις πολλές 
πληροφορίες για το νησί.

Πού να κολυµπήσεις
Ο Αγιάννης είναι η πιο διά-
σηµη παραλία του νησιού, κι 
όχι άδικα… Θα συναντήσεις 
µία τεράστια ακρογιαλιά µε 
γιγάντιους αµµόλοφους και 
τους ξακουστούς θαλασ-
σόκεδρους που σταµατούν 
λίγα µέτρα πριν το νερό. Είναι 
ιδανική για camping καθώς 
η µεγάλη της έκταση σού 
επιτρέπει την πολυτέλεια της 
αποµόνωσης όσοι κατασκη-
νωτές κι αν υπάρχουν γύρω, 
ενώ η παχιά σκιά των κέδρων 
εξασφαλίζει πλούσια σκιά 
όλη την ηµέρα. Άλλες παρα-
λίες που πρέπει να εξερευνή-
σεις είναι το Σαρακήνικο (η 
πιο κοντινή στο λιµάνι, υπέ-
ροχη αµµουδιά), ο Φετιφές, 
ο Λαβρακάς, ο Ποταµός, 
ο Κόρφος, ο Πύργος, το 
Λακούδι και η Τρυπητή, που 
είναι και η νοτιότερη παραλία 
της Ευρώπης (εδώ βρίσκεται 
και η γνωστή «Καρέκλα της 
Γαύδου»).

Πού να µείνεις 
Στο Σαρακήνικο θα βρεις τα 
δωµάτια της Κικής (28230 
41106), τη Νυχτερίδα (28230 
42120), που έχει και ταβέρ-
να, το Consolas Gavdos 
Studio (28230 42146), και 
το οµώνυµο Σαρακήνικο 
(28230 41103), που διαθέτει 
και ψαροταβέρνα µε πάντα 
φρέσκο ψαράκι. Στο Κα-
στρί δοκίµασε στο Gavdos 
Princess (28230 41181), µε 
δωµάτια και παραδοσιακή 
ταβέρνα-καφενείο, το Ethnic 
Studio (6945373728) και τη 
Villa Kastri (6936333321). Στον 
Κόρφο µπορείς να επιλέξεις 
ανάµεσα στο Akrogiali (28230 
42384) και στο Πανόραµα 
(2823042166), που διατηρούν 
επίσης και ψαροταβέρνες πά-
νω στην παραλία. Στο λιµάνι 
υπάρχουν τα δωµάτια της 
Λίτσας (28230 41104) και στον 
Αγιάννη τα δωµάτια της Σο-
φίας (28230 41418). Τέλος, στα 
Σγουδιανά θα σε φιλοξενήσει 
το Μετόχι (2823042309), που 
έχει και ωραία ταβέρνα.

Πού να φας
Σίγουρα στο Στέκι της Γω-
γώς (2823041932) στο Καστρί, 
µε παραδοσιακή κουζίνα που 
η ίδια η Γωγώ µαγειρεύει µε 
µεράκι. Επίσης στο Καστρί 
θα βρεις τη Ρακοπαγίδα 
του Στρατή (2823043249), µε 
µεζέδες και σουβλάκια, τον 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο 
της Φιλιώς (6987078306), 
και τον Φούρνο της Στέλ-
λας (2823041411), µε τα 
άπαντα για το πρωινό σου, 
ωραία γλυκά και καφέ. Στο Σα-
ρακήνικο για φρέσκο ψαράκι 
στη Χελώνα (6942908663) και 
στον Βαϊλικάκη (2823041103) 
για κρητικές νοστιµιές και 
ποτό το βράδυ στη Γοργόνα 
(2823041426), για παραδοσι-
ακό φαγητό και γλυκό στα 
4 Αδέρφια (2823042182) και 
για τοπικές νοστιµιές στην 
Ωγυγία (2823023334). Στον 
Αγιάννη θα βρεις το café-bar 
Λιβυκόν (2823042522), το 
café Bistro ο Λίβας (28230 
43348) και την Καντίνα του 
Γιάννη. Στα Βατσιανά θα φας 
στην ταβέρνα η Τρυπητή 
(6971966129). Mini Market θα 
βρεις στο Λιµάνι (2823041104), 
στο Σαρακήνικο (28230 42522) 
και στον Αγιάννη.

Για ενοικιάσεις αυτοκινή-
των υπάρχει ο Κούγιος 
(6972981905) ενώ, αν θες να 
εξερευνήσεις τη Γαύδο µε 
καραβάκι, υπάρχει στο Σαρα-
κήνικο το Gavdos Boat Trips 
(2823041106).

Info
AªÆËÁÃ»¹°: 2823041019
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã 
ª¼°º¹¿Á: 2825091292
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã 
¦°¤°¹ÃÌ¿Ä°ª: 2823041214
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2823042195

                 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Το καλοκαίρι είναι η πιο ωραία εποχή να είσαι free! Αν 
έχεις διαβήτη, µπορείς να απολαύσεις τις διακοπές σου 

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα FreeStyle 
Libre. Ο αισθητήρας του συστήµατος 
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη 
µεταβλητότητα της γλυκόζης για 14 
ηµέρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζε-
σαι τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα 
Libre
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη 
µεταβλητότητα της γλυκόζης για 14 
ηµέρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζε-
σαι τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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Tè÷ Άννας Ντουντουνάκη*

✤
Τα Χανιά είναι το µέρος στο οποίο γεννήθηκα και µεγάλω-
σα, αλλά και το µέρος όπου επιστρέφω όποτε βρίσκω λίγο 
χρόνο για ξεκούραση. ∆εν θα µπορούσα να σκεφτώ κάποιο 

άλλο νησί πέρα από την Κρήτη, άλλωστε, ως το πιο ιδανικό για κα-
λοκαιρινές διακοπές. Τα Χανιά, δε, είναι νοµίζω από τις πόλεις που 
θα σου «κλέψουν» την καρδιά µε την πρώτη µατιά. 
Βόλτες στο Παλιό Λιµάνι µε τα γραφικά σοκάκια και τον Φάρο, µπά-
νια στις µαγευτικές παραλίες µε τα τιρκουάζ νερά, όπως αυτή στο 
Ελαφονήσι και τα Φαλάσαρνα, παραδοσιακό φαγητό σε ταβέρνες 
πλάι στο κύµα, καθώς και πεζοπορία στο Φαράγγι της Σαµαριάς 
είναι µερικά µόνο από όλα όσα θα σε συναρπάσουν αν βρεθείς στον 
τόπο αυτό. 
Το δικό µου πιο ξεχωριστό µέρος είναι το Λουτρό Σφακίων και η 
παραλία Μάρµαρα λίγο πιο δίπλα, τα οποία βρίσκονται στο νότιο 
τµήµα του νοµού. Τα λευκά σπιτάκια και οι παραδοσιακές ταβέρνες 
πάνω στη θάλασσα σε συνδυασµό µε τα γαλαζοπράσινα νερά, όλα 
τους µακριά από τα αυτοκίνητα και τους θορύβους της πόλης, δηµι-
ουργούν ένα µοναδικό τοπίο και εκεί είναι που θα έλεγα πως ο χρό-
νος σταµατά. Μία επίσκεψη σίγουρα δεν είναι αρκετή και θα θέλεις 
να τα επισκεφτείς ξανά και ξανά.

*H Άννα Ντουντουνάκη είναι πρωταθλήτρια στην κολύµβηση. 

Info

     ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Ξέρεις τι ταιριάζει µε το καλοκαίρι; Η κα-
λή διάθεση. Ξέρεις και τι άλλο; Ο αισθη-
τήρας FreeStyle Libre γιατί είναι µικρός 
όσο ένα κέρµα των 2€, διακριτικός και 
σε βοηθάει να ελέγχεις τον διαβήτη πιο 

αποτελεσµατικά! Στην παραλία, τη 
βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: FreeStyleDiabetes.gr

βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: 

Πού να κολυµπήσεις 
Στα Χανιά θα κάνεις καλό 
µπάνιο. Έχει άπειρες 
εναλλακτικές. ∆υτικά 
των Χανίων θα βρεις τις 
δηµοφιλείς παραλίες 
της Αγίας Μαρίνας και 
του Πλατανιά. Στη συνέ-
χεια της ακτογραµµής 
υπάρχουν οι παραλίες 
του Μάλεµε (18 χλµ.) και 
ακόµα πιο δυτικά εκείνη 
του Καστελίου. Συνε-
χίζοντας πάντα δυτικά 
προς τη χερσόνησο της 
Γραµβούσας, αφήνεις 
το αυτοκίνητο και παίρ-
νεις το καραβάκι για τον 
Μπάλο, µία από τις πιο ε-
ξωτικές παραλίες της Ευ-
ρώπης. Στη δυτική ακτή 
του νοµού θα αντικρίσεις 
την επίσης ξακουστή πα-
ραλία της αρχαίας Φαλά-
σαρνας που επιβάλλεται 
να επισκεφτείς. Πιο νό-
τια, πάντα δυτικά και σε 
απόσταση 76 χλµ. από τα 
Χανιά, βρίσκεται το Ελα-
φονήσι, µία από τις πιο 
ονειρικές και δηµοφιλείς 
(αλλά φρικτά τουριστική 

τον Αύγουστο) παραλίες 
της Κρήτης. Αν φτάσεις 
ως εδώ, αξίζει να κατευ-
θυνθείς προς το Κεδρό-
δασος, µια γειτονική αλ-
λά δυσπρόσιτη παραλία 
γεµάτη κεδρόδεντρα. 
Στα νότια προς Λιβυκό 
υπάρχει το χωριό Πα-
λαιόχωρα µε θαυµάσιες 
παραλίες είτε φυσάει είτε 
όχι. Ωραία θάλασσα έχει 
η Σούγια αλλά και η Αγία 
Ρουµέλη στο τέλος του 
φαραγγιού της Σαµαριάς. 
∆ιάσηµο για την οµορφιά 
του είναι και το µαγευτικό 
και αποµονωµένο χωριό 
Λουτρό στο οποίο η 
πρόσβαση γίνεται µόνο 
µε καραβάκι. ∆ίπλα στο 
Λουτρό θα συναντήσεις 
τις δύο υπέροχες παρα-
λίες Μάρµαρα (µε τη 
διάσηµη ταβέρνα του 
Χρυσόστοµου πάνω 
στον βράχο και τις φοβε-
ρές λιχουδιές) και τα Γλυ-
κά Νερά. Τα Σφακιά και 
το Φραγκοκάστελο, µια 
τοποθεσία γεµάτη θρύ-
λους, είναι επίσης ωραία 
µέρη για µπάνιο. Ανατολι-
κά στα 25 χλµ. βρίσκεται 
η αγαπηµένη παραλία 
των ντόπιων, το Μαράθι, 
ενώ ΒΑ του Ακρωτηρίου 
στα 20 χλµ. θα συναντή-
σεις το Σεϊτάν Λιµάνι (τη 
χαρά του instagramer, αν 
τη φωτογραφίζεις τον… 
∆εκέµβριο).

Πού να φας 
Mπουγάτσα Iορδάνης 
(2821088855), το τοπόση-
µο της πόλης. Το καλύτε-
ρο πρωινό, µεσηµεριανό, 
απογευµατινό σνακ. 
Παλλάς (2821045688). 
Πολύ καλό φαγητό 
έως αργά το βράδυ στο 
ωραιότερο roof garden 
του λιµανιού. Θαλασσι-
νό Aγέρι (2821051136). 
Στην περιοχή της Χαλέ-
πας, δίπλα στα παλιά 
ταµπακαριά, ένα must 
για τους ντόπιους που 
ανακάλυψαν πλέον και οι 
ξένοι. Πατρελαντώνης 
(2821063337), παραδο-
σιακή ψαροταβέρνα 
από τις ξακουστές στην 
πόλη (καλύτερη ώρα 
για φαγητό λίγο πριν τη 
δύση του ήλιου). Ginger 
Concept (2821057590), 
της µόδας πάντα, ήσυχο 
και καλαίσθητο µέσα έξω 
µε καλή κουζίνα, ανοικτό 
από το πρωί µε πρωινό. 
Αχιλλέας (2821071171), 
διάσηµη ψαροταβέρνα, 
ολόφρεσκα ψάρια, υπέ-
ροχα ψαροµεζεδάκια 
και το πιο φιλικό σέρβις 
από τον Αχιλλέα και τα 
αδέλφια του. Για τους 
Χανιώτες είναι must. 
Ταµάµ (2821096080), τα 
παλιά τούρκικα λουτρά. 
Παλιό και καραδιάσηµο. 
Νυχτερίδα (2821069000). 
Από τις πιο παλιές (1933) 
και κλασικές ταβέρνες 
της πόλης που έχει 
µετατραπεί σε ωραίο 
εστιατόριο µε συγκλονι-
στική θέα στον κόλπο της 
Σούδας. Χρυσόστοµος 
(821057035), το µοναδικό 
εστιατόριο στην πόλη 
που βραβεύτηκε µε Χρυ-
σό Σκούφο και Βραβείο 
Ελληνικής κουζίνας 2014. 

Πού να µείνεις 
Casa Delfino 
(2821093098, παλιό λι-
µάνι). Αυθεντικό ενετικό 
αρχοντικό του 17ου αιώ-
να τροµερά καλαίσθητο. 
Idomeneas Apartments 
(Σούγια, 2823051540, 
idomeneas apartments). 
Ευρύχωρα κλιµατιζόµε-
να καθαρά δωµάτια 
- στούντιο, µπαλκόνια, 
µικρή κουζίνα, καθιστικό 
και µπάνιο. Μην ξεχάσετε 
να δοκιµάσετε το δώρο 
των ιδιοκτητών: ένα 
βαζάκι µε γλυκό κου-
ταλιού φτιαγµένο από 
τα χεράκια τους. Porto 
Loutro (Λουτρό Σφακίων 
2825091433-44) Στο οµώ-
νυµο παραλιακό χωριου-
δάκι των Σφακίων, το 
αξεπέραστο ξενοδοχείο 
χειρίζεται εδώ και χρόνια 
η Άλισον και η κόρη της. 
Shopping: Στο Παντός 
Καιρού (2821057037) 
θα βρεις φανταστικά 
υφασµάτινα καπέλα, 

¢¸»Ãª: 2821341600
°ªÆËÁÃ»¹°: 2821025850
¡¶Á¹ºÃ ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 
2821022000
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✤
Η γνωριµία µου µε την Παλαιόχωρα έγινε το 2014, 
όταν το πλοίο που εκτελούσε το δροµολόγιο από 
τη Γαύδο, που βρισκόµουν για 4 µέρες µε τον άντρα 

µου, δεν έλεγε να φύγει λόγω του δυτικού ανέµου που συχνά 
πνέει στην περιοχή. Επειδή εκείνο το καλοκαίρι βρισκόµουν 
σε θεατρική περιοδεία, έπρεπε δύο µέρες µετά να είµαι στη 
Θεσσαλονίκη πράγµα που θα στεκόταν αδύνατο αν δεν συνα-
ντούσαµε τον Γιώργη Αρχοντάκη, µόνιµο κάτοικο και τοπικό 
«άρχοντα» της Παλαιοχώρας, που προσφέρθηκε να µας περά-
σει απέναντι µε το σκάφος του και να διανυκτερεύσουµε κατ’ 
ανάγκη ένα βράδυ στην περιοχή αυτή των νοτίων Χανίων, η 
οποία για πολλούς είναι γνωστή ως το µέρος που θα πάρουν 
το πλοίο για τη Γαύδο.
Η Παλαιόχωρα µε κέρδισε αµέσως µε τη διακριτική απλότητα 
και κρητική λεβεντιά της κι όταν το ίδιο βράδυ πήγαµε να φάµε 
όλοι µαζί στη θεσπέσια ταβέρνα Μέθεξις του Νεκτάριου Λου-
γκιάκη (το ολόφρεσκο ψάρι και τα κάστανα στιφάδο δίνουν 
ρέστα!), έδωσα υπόσχεση στον εαυτό µου ότι θα φροντίσω 
να τη γνωρίσω καλύτερα. Όπως και συνέβη 4 χρόνια µετά, 
το 2018, όταν προσπαθώντας να βρούµε το ιδανικό µέρος 
για οικογενειακές διακοπές µε ένα παιδί δύο χρονών, ήρθε η 
πρόσκληση από τον καρδιακό πια φίλο µας Γιώργη να µας πα-
ραχωρήσει ένα δωµάτιο από αυτά που είχε µόλις ανακαινίσει 
στο ξενοδοχείο Κάντια που διαθέτει η οικογένειά του στην 
απέραντη παραλία της Παχειάς Άµµου. ∆εν το σκεφτήκαµε 
δεύτερη φορά και η –στιγµιαία– απόφαση να περάσουµε το 
καλοκαίρι µας εκεί, στάθηκε καρµική αφού η σχέση µας µε 
το ευλογηµένο αυτό µέρος µόνο ως τέτοια θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί. Από την πρώτη στιγµή ένιωσα την οικειότητα 
και την ηρεµία που η ζεστή φιλοξενία σου προσφέρει. Και 
δεν την ένιωσα µόνο από τους υπέροχους ανθρώπους που 
συναντούσα παντού αλλά κι από το καθετί· το συγκλονιστικό 
φαγητό, τις αµέτρητες παραλίες, τις εκδροµές στα απίθανα 
χωριά της ευρύτερης περιοχής µε τα παραδοσιακά µιτάτα και 
τα ντόπια προϊόντα και κυρίως από το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
πουθενά συνωστισµός – ακόµη και τον ∆εκαπενταύγουστο– 
αφού το µέρος είναι κυριολεκτικά απέραντο.

Οι µέρες κυλούν ήσυχα. Είτε κολυµπάς στην αγαπηµένη 
Παχειά Άµµο και τρως στη καντίνα του Γιάννη, είτε πας στο 
Γυαλισκάρι και τρως στον Αντώνη ή τον Παυλή, είτε στον 
Κριό και την καντίνα του Μιχάλη, είτε κάνεις βουτιές από τα 
βράχια του Ψηλού Βώλακα, είτε νοικιάζεις ένα βαρκάκι και 
πας θαλάσσια εκδροµή στη Σούγια, την Αγιά Ρουµέλη ή τον 
Άγιο Παύλο και σε βρίσκει η δύση του ηλίου αρµενίζοντας 
και όπως είσαι πας να φας στη Μέθεξις, στο Βρυσάλλι, στον 
Ντίνο ή στην Αριστέα, περνάς συγκλονιστικά! Γεµίζεις θετική 
ενέργεια και χαρά, όπως γεµίζει η πανταχού παρούσα ρακή 
συνεχώς το ποτήρι σου.
Κι αν κάποιο βράδυ θέλεις να το ρίξεις έξω, τα µπαράκια της 
περιοχής, το έχουν φροντίσει κι αυτό. Ξεχωρίζει ο ψαγµένος 
Άγιος για τα κοκτέιλ και την οικολογική του συνείδηση –είδα 
τα πρώτα ανοξείδωτα ή βιοδιασπώµενα καλαµάκια εκεί πριν 
2 χρόνια– και η Σκάλα. Περνώντας ο καιρός, αισθάνεσαι ευ-
λογηµένος που ζεις αυτές τις µικρές/ µεγάλες ευτυχίες της 
ζωής. Που τις χαίρεσαι µε ολοένα και περισσότερους αγα-
πηµένους φίλους, οι οποίοι σε υποδέχονται κάθε καλοκαίρι 
µε µια τεράστια αγκαλιά, που θα απολαύσουµε και τέταρτο 
καλοκαίρι φέτος.

Κυρ-∆ηµήτρη, Γιώργη, Μαρία, Νίκο, Αρτέµη, Μάριε, ∆ηµήτρη, 
Νεκτάριε, Γιάννη, φίλοι µας όλοι, καλή αντάµωση να έχουµε! 
Ανυποµονούµε…

*Η Ζέτα ∆ούκα είναι ηθοποιός.��
��á
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Tè÷ Ζέτας 
Δούκα*
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καταπληκτικά σχέδια σε 
παρεό και πολύ ωραία 
πορτοφόλια παραλίας 
ή και τσάντας. Πολύ 
καλό είναι επίσης το 
Brazil (2821058895) 
ένα µοντέρνο concept 
store. Tip της πόλης: 
Στο Αria (2821056106) η 
Άρια (best hairlicious in 
town) και ο Aντώνης θα 
περιποιηθούν τέλεια 
τα µαλλιά σου σε ένα 
περιβάλλον δροσερό και 
µε υπέροχο κήπο. Για τα 
νύχια σου υπάρχει πάντα 
το Fairynails Beauty 
Concept (2821400863) µε 
πολύ καλό σέρβις, αρκεί 
να κλείσεις ραντεβού. 
Φούρνος Πλακόπου-
λος (2821045050): Αν 
θέλεις να πάρεις µαζί 
σου τα νοστιµότερα 
παξιµαδάκια γλυκά και 
αλµυρά της Κρήτης.

Info
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Το Ηράκλειο είναι το α-
στικό κέντρο ολόκληρης 
της Κρήτης και µε σχεδόν 
150.000 µόνιµους κατοί-
κους η τέταρτη σε πλη-
θυσµό πόλη της χώρας. 
Ένας νοµός που τα συν-
δυάζει όλα, ατελείωτες 
χρυσαφένιες παραλίες, 
εντυπωσιακά ιστορικά 
µνηµεία, καλό κρητικό 
φαγητό. Να περπατήσεις 
στην 25ης Αυγούστου 
που είναι γεµάτη νεοκλα-
σικά, να δεις τις συλλογές 
µε Μινωϊκές αρχαιότητες 
στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, να περιηγηθείς 
στο φρούριο Κούλες, 
να σταθείς στον τάφο 
του Νίκου Καζαντζάκη. 
Και, φυσικά, να επισκε-
φθείς τα Ανάκτορα της 
Κνωσσού, όπως κάνουν 
κάθε χρόνο περίπου ένα 
εκατοµµύριο άνθρωποι 
απ’ όλο τον κόσµο. 

Πού να κολυµπήσεις 
Αν ψάχνεις ευκαιρία να α-
θληθείς και να κάνεις µια 
εξόρµηση σε παραλίες 
που απαιτούν οδήγηση 
σε κακοτράχαλους και 
σκονισµένους χωµα-
τόδροµους, βραχώδη 
βοσκοτόπια και πεζοπο-
ρία σε φαράγγια, τότε 
πρέπει να επισκεφτείς τη 
δηµοφιλέστερη παραλία 
του Μάρτσαλου, νοτιοα-

νατολικά από τα Μάταλα 
και νότια του νοµού Ηρα-
κλείου, ή αλλιώς µε βάρ-
κα από την Αγία Γαλήνη, 
τον Κόκκινο Πύργο και 
τα Μάταλα. Ο Μύρτος 
ανάµεσα σε Ηράκλειο 
και Λασίθι, κοντά στην 
Ιεράπετρα, έχει σταχτιά 
άµµο αλλά πεντακάθαρα 
νερά. Η παραλία του 
Κοµµού εκτείνεται από 
το Καλαµάκι µέχρι λίγο 
πριν τα Μάταλα. Το βό-
ρειο κοµµάτι, ο Ποταµός, 
είναι παραλία γυµνιστών 
ενώ σε αρκετά σηµεία 
συναντά κανείς φωλιές 
περιφραγµένες µε σύρµα 
καθώς εκεί εναποθέτουν 
τα αυγά τους αρκετές χε-
λώνες caretta-caretta. 
Εντυπωσιακές παραλίες 
είναι το Βαθύ, ο Τράφου-
λας του Λέντα, οι Άσπες 
και ο Άγιος Νικήτας. Αν 
θέλεις να παραµείνεις 
κοντά στον πολιτισµό 
µπορείς να δροσιστείς 
κάτω από τις θρυλικές 

σπηλιές του Ληστή 
στον Κερατόκαµπο, ενώ 
στο βορρά καταγάλανα 
νερά θα συναντήσεις 
στα λιµανάκια της Χερ-
σονήσου, τον Ποταµό 
των Μαλίων και µε ένα 
βαρκάκι στη νήσο Ντία. 
Για κάµπινγκ οι παραλίες 
∆ισκός και Κουδουµάς, 
είναι οι ιδανικότερες. 

Πού να φας 
Στον Ιππόκαµπο 
(2810280240), για τα 
πιο φρέσκα θαλασσινά 
στο πιο φιλόξενο περι-
βάλλον. Στο Πεσκέσι 
(2810288887), για πα-
ραδοσιακές κρητικές 
συνταγές µε σύγχρονη 
προσέγγιση και µια 
σπάνια λίστα κρασιών. Το 
Σιγά-Σιγά (2810283794) 
για οινοποσίες και ρεµπέ-
τικη διάθεση. Για πιο τζαζ 
καταστάσεις στο The 
Bitters Bar (2810333877). 
Υπέροχη αυλή στο 
κέντρο της πόλης µε 
προσεγµένη κουζίνα, 
νόστιµα κοκτέιλ και καλή 
µουσική έχει το Χάλαβρο 
Open bar (6945699292). 
Για κρασί σε ένα βενε-
τσιάνικο πέτρινο κτίριο 
µέσα στο οποίο γίνονται 
κατά καιρούς jazz live 
στο Opus (2810225151). 
Το winebar Μινιατούρα 
(2810334019), έχει αδυ-
ναµία στον κρητικό αµπε-
λώνα και funky διάθεση. 
Το Φιξ (2810289023) είναι 
κλασικό στέκι µε ρετρό 
πινελιές, ροκ και τραπε-
ζάκια σε ένα ονειρεµένο 
πάρκο. Στο Umami για 
γκουρµέ street food. Στο 
αγαπηµένο συνεργατικό 
Ροβύθι (2814004423), για 
φαλάφελ, µοσχαρίσιους 
κεφτέδες, σαλάτες, ντό-
πια µπίρα και ρακή! Ωραίο 
συνεργατικό είναι και το 
Που Κου Βου στην πα-
ραλιακή (2815201965). Για 
ποτό και στο The Dodo, 
µε take away κοκτέιλ και 
άραγµα στα σκαλιά. Και 
λίγο πιο έξω, στο χωριό 
Καταλαγάρι, να πάτε στο 
Κλειδί που οργανώνει ω-
ραίες µουσικές βραδιές. 

Πού να µείνεις 
Το Ηράκλειο είναι µια 
µεγαλούπολη, µε πολλές 
επιλογές διαµονής. Εντός 
Ηρακλείου το Capsis 
Astoria Heraklion 
(2810343080), είναι το 
εµβληµατικό ξενοδο-
χείο, τον τελευταίο 
καιρό έχουν ανοίξει και 
λειτουργούν και κάποια 
πολύ καλά χόστελ, όπως 
το Intra Muros Boutique 
Hostel (2810343417), 
και το So Young Hostel 
(2810336070). 

Info

¢¸»Ãª: 2813409000
°ªÆËÁÃ»¹°: 2810274010
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2813406910
µ¶Á¹·¶¤¶¹Ã ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã: 
2813408000

✤
Το πρόβληµα ήταν πάντα «πού θα θέσει το κοπέλι». Το 
κοπέλι που ερχόταν ξαφνικά µε ένα σακίδιο γεµάτο 
βιβλία στην πλάτη, λίγα ρούχα και αφού είχε αλλάξει 

δύο τρία λεωφορεία µέχρι να φτάσει στο χωριό.
Πάνω ο οντάς και κάτω η σάλα µε την κουζίνα, τις αποθήκες, 
το πατητήρι, τον στάβλο. ∆ιάλεγα πάντα τη σάλα κι ας ήταν πέ-
τρινος ο καναπές της. Ήθελα να είµαι δίπλα τους, να µετρώ την 
ανάσα τους τη νύχτα, να ακούω τις κουβέντες τους. «Και τι θα 
µαγειρέψω µαθές, που την έχει η µάνα της κανακαριά;» 
Παππούς και γιαγιά, οράµατα από µια αγροτική Κρήτη που έ-
σβηνε µε ταχύτατους ρυθµούς ήδη από τη δεκαετία του 1980. 
Απόψε, σαράντα χρόνια µετά, ονειρεύτηκα τη γιαγιά µου. Όχι 
στο Κλήµα, το χωριό µας στον Νότο της Κρήτης, αλλά αλλού, σε 
ένα νησί εξωτικό· σε βράχο αστραφτερό, µε γύρω-γύρω πέλα-
γα και ανθισµένες πλαγιές.
Έψαχνα, λέει, για δωµάτιο. Ανέβηκα µια παλιά σκάλα και βρή-
κα τη γιαγιά µας, τη ∆έσποινα. Ολοστρόγγυλη, πεντακάθαρη, 
φωτεινή, καθόταν µπροστά στην πυροστιά. «∆εν σε περίµενα, 

παιδί µου, και έχω αµαγείρευτα», είπε.

Και όµως σε λίγο ένα ζεστό πιάτο µε µελιτζάνες, λιγοστές πατά-
τες και ξινόχοντρο εµφανίστηκε µπροστά µου. Είχε και ένα νε-
αρό σκυλάκι γκρι που τη λάτρευε και όλο χοροπηδούσε δίπλα 
µας. Εκείνη ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Κοιτούσε µακριά το πέλα-
γος. «Μη µας ξεχάσεις» είπε. «∆εν σε ξεχνώ, γιαγιά» απάντησα.

Θα χτυπήσει κάποτε η πόρτα και θα έχω και εγώ αµαγείρευτα. 
Το κοριτσάκι µε το σακίδιο και τα χρωµατιστά όνειρα θα γίνει 
κι αυτό κάποτε γιαγιά και θα διηγείται ιστορίες από την παλιά 
Κρήτη. Την παλιά Κρήτη στην οποία η φιλοξενία ήταν αρχή 
απαράβατη, που το γέλιο γλύκαινε τα κουρασµένα πρόσωπα, 
που άνθιζαν τα δουλεµένα όλους ρόζους χέρια για χειραψίες 
και αγκαλιές. Όχι, δεν σας ξεχνώ!

*Η Εύα Μ. Μαθιουδάκη είναι συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο 
«Μέρες της Κηφισιάς» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Tè÷ Εύας Μ. Μαθιουδάκη*
Το δικό µου Κλήµα

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ 
ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Χρησιµοποιείς το κινητό σου για τα πάντα, 
να βρεις τα δροµολόγια του πλοίου, την 
ειδυλλιακή παραλία, το καλύτερο φαγητό... 
γιατί όχι να παρακολουθείς και τη γλυκόζη σου; 

Εφαρµόζεις τον αισθητήρα FreeStyle Libre
στο βραχίονά σου και έχεις πλήρη εικόνα 

για τα επίπεδα γλυκόζης από το κινητό σου*.

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink είναι 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-

τά τηλέφωνα και λειτουργικά 
συστήµατα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.grFreeStyleDiabetes.gr

*Η εφαρµογή 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-
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Καλοκαίρια πριν τον COVID: 
Ρεθυµνιανέ µου καντιφέ, ποιος σε βαγιο-
κλαδίζει, να παίρνει από τα µάτια µου δά-

κρυα να σε ποτίζει! 

Βλέπετε, το χωριό µου είναι το Χωρδάκι Αµαρί-
ου, στην ορεινή πλευρά του νοµού. Το πανηγύρι 
του Αµαρίου τον Αύγουστο, ηµέρα του Αγίου Τί-
του, µαζί µε αυτό του χωριού Κοξαρέ, θα το συ-
νιστούσα ανεπιφύλακτα τις παλιές ξέγνοιαστες 
εποχές. Έστω κι έτσι, υπό αυτές τις συνθήκες, και 
πάλι το Ρέθυµνο σας το προτείνω ανεπιφύλακτα 
σαν µια καλή αφορµή για να γνωρίσετε την πιο 
ωραία Κρήτη. Στη νότια µεριά οι παραλίες και το 
φυσικό τους κάλλος είναι εκπληκτικές, Λίγκρες, 
Αµµουδάκι, Σχοινάρια, οπωσδήποτε θα πρέπει 
να τις ταξιδέψετε και να τις κολυµπήσετε. ∆εν 
είναι τόσο κοσµοπολίτικες, όπως αυτές των Χα-
νιών, οπότε τις συστήνω για όσους θέλουν να 
κολυµπήσουν σε µια Κρήτη που κρατά ατόφια 
και αναλλοίωτη την αυθεντικότητά της από τον 
χρόνο και την ανάπτυξη. Αν πάλι πάρετε αντί για 
τον νότο τους δρόµους για τη βόρεια πλευρά του 
νοµού, θα βρεθείτε σε µονοπάτια και υψόµετρα 
που θα αποζηµιώσουν κάθε όρεξη για εναλλακτι-
κό περιπατητικό τουρισµό.
Τον χειµώνα το Ρέθυµνο είναι µια οικογενειακή 
και ήσυχη πόλη, µε ήπιους ρυθµούς ζωής, πα-

ραµένει όµως ζωντανή χάρη στους φοιτητές και 
τα δρώµενα του διάσηµου καρναβαλιού µας. Το 
καλοκαίρι µεταµορφώνεται σε µια ολοζώντα-
νη πόλη. Τα ενετικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης 
σφύζουν από υπέροχα διατηρητέα κτίρια, πα-
ραδοσιακά µεζεδοπωλεία αλλά και από µικρά 
καλαίσθητα µαγαζιά που µπορείτε να αγοράσετε 
από στιβάνια ως και κοµψοτεχνήµατα λαϊκής τέ-
χνης. Για φαγητό θα πρότεινα τον αγαπηµένο µου 
Αχινό και την Αλάνα και για βραδινό ποτάκι θα 
προτείνω µια περασιά από το Ναυπηγείο. Στον 
∆ηµοτικό Κήπο θα βρείτε συνεχώς εκδηλώσεις 
και γιορτές µε τυριά, κρασιά και όλα τα διάσηµα 
εδέσµατα της περιοχής µας, µιας και για δεκαπέ-
ντε µέρες ο δειγµατισµός δίνει και παίρνει. Φυσι-
κά υπάρχει και η ξακουστή Γιορτή του Κρασιού 
µας. Στη Φορτέτζα, στο Κάστρο, διεξάγεται κάθε 
χρονιά το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, που επί-
σης προσφέρει ευκαιρία για βόλτες και φεγγαρά-
δες µετά µουσικής. 
Καλό καλοκαίρι και καλή νοσταλγία: είναι µαθη-
µατικά βέβαιο πως όσοι περάσετε από τα µέρη 
µας αυτό το καλοκαίρι, τον χειµώνα θα τα νο-
σταλγείτε και θα τα σκέφτεστε, µέχρι όλα να πε-
ράσουν και να µας ξαναρθείτε.

*Ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης είναι βοηθός προπονητή 
στη γυναικεία οµάδα πόλο του Ολυµπιακού, που φέτος 
κατέκτησε το πρωτάθληµα Ευρώπης.

Tïù Κωνσταντίνου Χατζηδάκη*

Info
Τόσο γοητευτικό που 
επιστρέφουµε πάντα 
για ανελέητο σουλά-
τσο στα καλντερίµια 
της παλιάς πόλης 
αναζητώντας στην 
αρχιτεκτονική ίχνη 
από την ενετοκρατία 
και την τουρκοκρατία. 
Τα πρωινά αράζουµε 
στην απέραντη κε-
ντρική παραλία ή σε 
µικρότερες που υπάρ-
χουν στους δρόµους 
προς τα Χανιά και το 
Ηράκλειο και τα βρά-
δια δίνουµε ραντεβού 
για φαγητό και κοκτέιλ 
σε ωραία στέκια στην 
παραλιακή και στην 
παλιά πόλη. Με εκ-
δροµική διάθεση θα 
φθάσουµε στη Μονή 
Αρκαδίου, στο φράγ-
µα Ποταµών, στις 
ξακουστές πηγές στο 
χωριό Αργυρούπολη, 
στον αρχαιολογικό 
χώρο και το µουσείο 
της Ελεύθερνας ή θα 
πεζοπορήσουµε στο 
Φαράγγι του Αγίου 
Αντωνίου.

Τι να δεις
Απόγευµα, µετά τις 
βουτιές στη θάλασσα, 
ανηφορίζουµε στη 
Φορτέντζα, το χτι-
σµένο κατά την περί-
οδο της Ενετοκρατίας 
φρούριο που δεσπόζει 
πάνω από την παλιά 
πόλη. Λίγο πριν θα 
έχουµε κάνει µια 
στάση στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο και στο 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Κρήτης. Λίγο 
µετά θα ξεχυθούµε 
στην παλιά πόλη ανα-
ζητώντας υπέροχα πα-
ραδοσιακά σπίτια (ειδι-
κά στο Μακρύ Στενό), 
το γραφικό Ενετικό 
Λιµάνι µε τον φάρο, το 
επιβλητικό κτίριο της 
Λότζιας, την πολυφω-
τογραφηµένη κρήνη 
Ριµόντι στην πλατεία 
Πλατάνου, το εντυ-
πωσιακό νεοκλασικό 
«Τούρκικο» σχολείο, 
το Ωδείο (πάλαι ποτέ 
Τζαµί του Γαζή Χουσεϊν 

Πασά), την εκκλησία 
του Αγίου Φραγκί-
σκου που αποτελούσε 
το καθολικό της Μονής 
του τάγµατος των 
Φραγκισκανών µο-
ναχών. 

Πού να φας
Σταθερή αξία η σύγ-
χρονη ελληνική κου-
ζίνα στη βραβευµένη 
Avli (2831058250), το 
Veneto (2831056634), 
και οι προτάσεις του 
Hasika (2831021014). Ε-
ξαιρετικές θαλασσινές 
γεύσεις και ανάλογη 
(γαλάζια) θέα από το 
Πρίµα Πλώρα (28310 
56990), τις 7 Θάλασ-
σες (2831058000) 
και το Cavo (28310 
36700). Ακόµα, στο bar 
restaurant Queens 
Room (6972822112). 
Στα πέριξ: κρητικές 
σπεσιαλιτέ στο βρα-
βευµένο Αλέκος 
(28310 41185) στους 
Αρµένους και τοπικές 
γεύσεις µε δηµιουρ-
γική διάθεση στο 
ατµοσφαιρικό εστια-
τόριο του ξενοδοχείου 
Kapsaliana Village 
(2831083400) στο 
Αρκάδι. 

Πού να 
διασκεδάσεις
Κοκτέιλ και fun όλη µέ-
ρα στα στέκια της πα-
ραλιακής: στο Living 
Room (2831021386), 
το Lux (2831020303), 
και τις Fraoules 
(2831024525).

Πού να µείνεις 
Σε ατµοσφαιρικά 
boutique ξενοδοχεία 
στην Παλιά Πόλη, 
όπως τα Avli Lounge 
Apartments (28310 
58250), Casa Vitae 
(6973237 897), Antica 
Dimora Suites (28310 
30810), και Rimondi 
Boutique Hotels 
(2831051001). Επίσης, 
στα κοµψά δωµά-
τια και τις σουίτες 
του Pepi Studios 
(2831026428).

Info
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Ο πρώτος προορισµός µου, αµέσως µετά την επιστρο-
φή µου από τον φετινό διαγωνισµό της Eurovision στο 
Amsterdam της Ολλανδίας, ήταν η όµορφη Κρήτη. Πιο 

συγκεκριµένα επισκέφθηκα την πόλη της Ελούντας. Εκεί έµεινα 
για λίγες ηµέρες µε σκοπό να ξεκουραστώ και να απολαύσω τις 
οµορφιές που κρύβει η Ελλάδα, η χώρα από την οποία και κα-
τάγοµαι. Ήθελα να ξεφύγω από την πίεση των προηγούµενων 
ηµερών και στην Κρήτη το κατάφερα εξαιρετικά. Απόλαυσα ι-
διαίτερα τα καταγάλανα νερά και τις πεντακάθαρες ακτές, µε τα 
µοναδικά γραφικά καΐκια που βρίσκονταν σε όλες τις παραλίες 
του νησιού. Το κρητικό φαγητό οµολογώ πως µε άφησε έκπλη-
κτη – ακόµα και τώρα µπορώ να επαναφέρω στη µνήµη µου τις 
απίστευτες γεύσεις, καθώς οι µυρωδιές, η καλή ποιότητα των 
τοπικών τροφίµων και οι ξεχωριστοί συνδυασµοί κάνουν τα 
ντόπια φαγητά πεντανόστιµα και αυθεντικά. Η διαµονή µου έ-
γινε στο ξενοδοχείο Elounda Mare Hotel όπου και απόλαυσα την 
εξαιρετική φιλοξενία του προσωπικού αλλά και των ντόπιων. 

Στην Ελούντα ενδιαφέρθηκα αρκετά, όσο διάστηµα έµεινα εκεί, 
για την ιστορία της Κρήτης όσο και του µικρού νησιού απέναντι, 
της ιστορικής Σπιναλόγκας µε την οποία συγκινήθηκα ιδιαίτε-
ρα. Μια ιστορία που δύσκολα µπορείς να κρατήσεις τα δάκρυά 
σου όσο σκληρός χαρακτήρας και να είσαι. Επίσης γνώρισα 
υπέροχους ανθρώπους που µε τεράστια χαµόγελα και όλη τους 
την καλοσύνη µε πλησίασαν για να µου σφίξουν το χέρι αλλά 
και να µε κεράσουν τοπικές «λιχουδιές», κάτι που την Κρήτη 
άλλωστε τη χαρακτηρίζει. 

Η φιλοξενία και η φροντίδα των ντόπιων, ειδικά η επιµονή τους 
στο να σε αφήσουν ευχαριστηµένο και απόλυτα ικανοποιηµέ-
νο, είναι κάτι το οποίο δεν µπορείς να µην το εκτιµήσεις. Αγαπη-
µένη µου Κρήτη, θα σε ανακαλύψω ολόκληρη, το υπόσχοµαι! 
Σύντοµα θα επιστρέψω ξανά να γυρίσω µία προς µία όλες αυτές 
τις παραλίες που λίγοι έχουν τη δυνατότητα να χαρούν. 

*Η Στεφανία Λυµπερακάκη είναι τραγουδίστρια και φέτος εκπροσώπησε 

την Ελλάδα στη Eurovision.

�������� �λ�����
Ο ανατολικότερος 
νοµός της Κρήτης 
και ο λιγότερο πυ-
κνοκατοικηµένος, 
µε περίπου 75.000 
µόνιµους κατοίκους. 
Πρωτεύουσα ο Άγιος 
Νικόλας, µεγαλύτερη 
πόλη η Ιεράπετρα, 
αστικό κέντρο και η 
Σητεία. 

Τι να δεις 
Αφιέρωσε από µία 
ηµέρα και στις τρεις 
πόλεις που προανα-
φέραµε, είναι όλες 
τους πανέµορφες. 
Να πας στη Μονή 
Τοπλού, ένα από τα 
πιο σπουδαία µονα-
στήρια της Κρήτης, µε 
καµπαναριό ύψους 33 
µέτρων, στον δρόµο 
από τη Σητεία προς 
την παραλία Βάι. Να 
κάνεις βόλτα στα 
γραφικά χωριά στο 
οροπέδιο του Λασι-
θίου, όπου βρίσκεται 
και το Σπήλαιο Ψυ-
χρού, η µυθολογική 
γενέτειρα του ∆ία. Να 
πας στη Σπιναλόγκα, 
το νησί που χρησιµο-
ποιήθηκε τη δεκαετία 
του 1950 ως αποικία 
λεπρών. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Στο νησάκι Χρυσή, ή 
Γαϊδουρονήσι, που 
βρίσκεται σε απόστα-
ση 8 ναυτικών µιλίων 
νότια της Ιεράπετρας. 
Το νησί δεν κατοικεί-
ται αλλά έχει φοβερές 
παραλίες. Στο Βάι, 
γνωστό και ως Φοι-
νικόδασος, 25 χλµ. 
ανατολικά της Σητεί-
ας. Το Βάι διαθέτει το 
µεγαλύτερο γνωστό 
φοινικόδασος σε όλη 
την Ευρώπη, σε µια 
έκταση 250 τετραγω-
νικών χιλιοµέτρων 
που αποτελείται από 
5.000 φοίνικες. Στο 
Ίστρο, πολύ κοντά 
στον Άγιο Νικόλαο, 
η παραλία είναι πο-
λυσύχναστη, αλλά 
πώς να γινόταν δια-
φορετικά µε αυτά τα 
υπέροχα γαλαζοπρά-
σινα νερά της. Η Αγία 

Φωτιά, 8 χλµ. ανατο-
λικά της Ιεράπετρας, 
περιβάλλεται από 
πεύκα. Ο Αλµυρός, 
ενάµισι χιλιόµετρο 
από τον Άγιο Νικόλαο, 
είναι η πιο δηµοφιλής 
παραλία της πόλης. 
Η Ελούντα, περίπου 
11 χλµ. από τον Άγιο 
Νικόλαο, είναι µια 
καλά οργανωµένη 
παραλία ξαπλώ-
στρες, οµπρέλες και 
θαλάσσια σπορ. Στον 
Ξερόκαµπο θα βρεις 
µια µεγάλη αµµώδη 
παραλία, µε ρηχά, 
τιρκουάζ νερά και µι-
κρούς αµµόλοφους. 

Πού να φας 
∆εκάδες τα παραδο-
σιακά ταβερνάκια σε 
όλο το Λασίθι, µε τα 
προϊόντα της Ανατο-
λικής Κρήτης να είναι 
από τα πιο ξακουστά 
του νησιού. Το τοπικό 
ελαιόλαδο θεωρείται 
από τα καλύτερα 
παγκοσµίως, ενώ 
στη Σητεία θα βρεις 
καλό κρασί και ρακί 
αλλά και πολύ νό-
στιµα παραδοσιακά 
γλυκά και εξαιρετικής 
ποιότητας µέλι. Φη-
µισµένα τα φρούτα 
και τα λαχανικά της 
Ιεράπετρας, η οποία 
έχει χαρακτηριστεί 
ως λαχανόκηπος της 
Ευρώπης λόγω των 
πολλών εξαγωγών, 
ενώ στο οροπέδιο πα-
ράγονται όσπρια και 
πατάτες. Επίσης, σε 
όλο τον νοµό θα βρεις 
εξαιρετικά τυροκοµι-
κά προϊόντα. 

Πού να µείνεις 
Πολλές και εξαιρε-
τικές οι επιλογές 
διαµονής. Ενδεικτικά: 
Στη Σητεία, στο Sitia 
Bay (2843024800) 
µπροστά στη θάλασ-
σα. Στον Άγιο Νικόλαο 
στο Victoria Hotel 
(2841022731) 60 µέτρα 
από την παραλία Αµ-
µούδι και στο Hotel 
Port 7 (6987549815), 
στην είσοδο του λιµα-
νιού. Στην Ιεράπετρα, 
στο 4 αστέρων El 
Greco (2842028471) 
και στο Cretan Villa 
(2842028522), σε µια 
παραδοσιακή κρητι-
κή κατοικία του 18ου 
αιώνα. 

Info

¢¸»°ÄÌ¶¹Ã °¡. Á¹ºÃ¤°ÃË: 
2841340100
°ªÆËÁÃ»¹ºÃ Æ»¸»° °¡. 
Á¹ºÃ¤°ÃË: 2841091402
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã °¡. Á¹ºÃ¤°ÃË: 
2841022312
ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã °¡. Á¹ºÃ¤°ÃË: 
2841340900

 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Οι φετινές διακοπές θα σε βρουν ξέγνοιαστη 
και µε καλύτερο έλεγχο του διαβήτη χάρη 
στο σύστηµα FreeStyle Libre! O αισθητήρας 
έχει σχεδιαστεί για χρήση 14 ηµερών και είναι 
ανθεκτικός στο νερό όταν βυθίζεται σε βάθος 

έως και 1 µέτρο και για έως 30 
λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζεται να 
τον αποχωρίζεσαι στιγµή κατά τη 
διάρκεια των αγαπηµένων σου 
δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

έως και 1 µέτρο και για έως 30 
λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζεται να 
τον αποχωρίζεσαι στιγµή κατά τη 
διάρκεια των αγαπηµένων σου 
δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

Tè÷ Στεφανίας 
Λυμπερακάκη*
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Tïù Παύλου Γαλακτερού*

✤
Μεγάλωσα στη Μύκονο. Αν ισχύει δηλαδή ότι τα παιδιά µε-
γαλώνουν τα καλοκαίρια, τότε εγώ µεγάλωσα κάπου ανάµε-
σα στα στενά της Χώρας και στην παραλία του Καλαφάτη 

και του Ορνού, όταν δεν υπήρχε ούτε µια οµπρέλα να νοικιάσεις και 
ο πατέρας µου κουβαλούσε ψάθες, πετσέτες και µπουκαλάκια µε 
νερό. Υποθέτω ότι η τόσο έντονη ανάπτυξη ήρθε την τελευταία 15ε-
τία και ήταν τόσο ραγδαία που από καλοκαίρι σε καλοκαίρι χάναµε 
µικρά κοµµάτια της ανεξαρτησίας µας. Να µπορείς δηλαδή σαν παιδί 
να πας να παίξεις κάπου µε τα κουβαδάκια σου χωρίς να φοβάσαι ότι 
θα κουτουλήσεις σε ξαπλώστρες που νοικιάζονται 400 ευρώ και δεν 
θα σε πατήσει στο δρόµο κανένα Cayenne, αν τολµήσεις να παίξεις 
κρυφτό µε τους φίλους σου. Τότε λοιπόν πηγαίναµε για φαγητό 
τα µεσηµέρια µε τον πατέρα µου στο Βandanna που µέχρι πρό-
σφατα ήταν στη στροφή προς τον Καλαφάτη από εκεί που σήµερα 
πηγαίνεις στη Σπηλιά και στην παραλία της Αγίας Άννας. Τρώγαµε 
γνήσια ιταλικά ζυµαρικά και πίτσα που µου φαινόταν το πιο ωραίο 
φαγητό του κόσµου (και είναι) και πάντα στο τέλος τελειώναµε µε το 
περίφηµο calzone dolce που τότε το έλεγα απλά «σκεπαστή πίτσα 
µε σοκολάτα». Αν τα παιδικά µου χρόνια είχαν γεύση ήταν αυτό το 
καλτσόνε από το Βandanna. Πήγα πολύ πρόσφατα ξανά εκεί που 
έχουν µεταφερθεί πια –πάνω στον κεντρικό δρόµο από την Άνω Με-
ρά προς την Ελιά– και έφαγα ακριβώς τα ίδια. Μας τα σέρβιρε η ίδια 
σερβιτόρα από την Πολωνία που κάθε χειµώνα τα τελευταία 20 χρό-
νια ορκίζεται ότι δεν θα ξαναέρθει στη Μύκονο και κάθε καλοκαίρι 
είναι εδώ και, ρε φίλε, η γεύση ήταν ακριβώς ίδια. Μάλιστα έφαγα 
και µύδια αχνιστά που µικρός τα έβλεπα µπλιαχ και τώρα έκανα και 
παπάρα µε ψωµί µέσα στο ζουµί µε το σκόρδο και έγλειψα τα δάχτυ-
λά µου µετά για να µη χάσω σταγόνα από τη γεύση.
Ξέρεις, στη Μύκονο µπορείς να κάνεις όντως ζωάρα. Μπορείς να 
ζήσεις σαν ζάµπλουτος Άραβας που κυνηγάει sex drugs and rock ’n 
roll, σαν νεόπλουτος που κυκλοφορεί µε ό,τι πιο ακριβό υπάρχει για 
να τον γράψουν οι εφηµερίδες, να ανοίξεις σαµπάνιες των 70.000 
ευρώ, να µείνεις σε σουίτες των 100.000 ευρώ, να κάνεις βασικά 
ό,τι σου έρθει στο κεφάλι για να ξοδέψεις τα λεφτά σου αν σου πε-
ρισσεύουν και πρόβληµά σου. Μπορείς όµως να πας για µπάνιο στο 
Αγράρι ή στη Λια και στον Άγιο Σώστη και να κολυµπήσεις στα πιο 
συγκλονιστικά νερά του κόσµου. Γιατί πολλά αρνητικά µπορεί να 
πεις για τη Μύκονο αλλά για τις παραλίες δεν σηκώνω κουβέντα.
Μπορείς να φας στο Ό,τι απόµεινε στην Άνω Μέρα και αντί να κατέ-
βεις στη Χώρα να πας στα χωριά και να βρεις την παλιά Μύκονο που 
δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει το jet set.
Ως ενήλικας πια έρχοµαι στη Μύκονο κυρίως για τη δουλειά. Ερ-
γάζοµαι στην εταιρεία του θείου µου που κάνει στο νησί µεγάλα 
events σε ξενοδοχεία, πάρτι και φαντασµαγορικούς γάµους. Έχουµε 
παντρέψει Έλληνες, Αµερικανούς, Κινέζους και Ινδούς που έφεραν 
από την πατρίδα τους χρυσά µαχαιροπήρουνα για το τραπέζι στους 
καλεσµένους κι εµένα µου φαίνεται έως και συγκινητικό που άνθρω-
ποι απ’ όλον τον πλανήτη ονειρεύονται να έρθουν σε αυτό το µέρος 
και να ζήσουν εδώ µια τόσο σηµαντική µέρα για τη ζωή τους. Και 
αφήνουν και τα λεφτά τους στην Ελλάδα, να τα λέµε κι αυτά. Τέλος 
πάντων, θέλω να πω ότι η δικιά µου Μύκονος είναι γεµάτη µε παιδι-
κές αναµνήσεις, παιχνίδια στη θάλασσα, ψάρεµα µε τον πατέρα µου 
και ωραίο φαγητό, τη δική µου εκδοχή για το τι είναι ζωάρα δηλαδή.

*Ο Παύλος Γαλακτερός είναι τεχνικός ήχου και φωτισµού.
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Ένα από τα πιο 
κοσµοπολίτικα 

νησιά του πλανή-
τη, γραφικό, µε τις 

πιο γαλάζιες θάλασ-
σες, την πιο ξέφρενη 
νυχτερινή ζωή και 
µε τη ∆ήλο, διάσηµη 
από την αρχαιότητα. 
Είναι (οκ, και η Σαντο-

ρίνη) ένα από τα µέρη 
που έχεις ιερό χρέος 
να επισκεφτείς, έστω 
µια φορά στη ζωή σου. 

Εµείς πάµε κάθε χρόνο 
και σας µεταφέρουµε 
όλες τις πληροφορίες: 
πού να κολυµπήσετε, να 
φάτε, να ψωνίσετε, να 
διασκεδάσετε.

Πού να κολυµπήσεις
Αγία Άννα: Aµµουδερή 
παραλία στο παλιό 
λιµάνι. 
Άγιος Στέφανος: Οικο-
γενειακή παραλία κοντά 
στη Χώρα. 

Χουλάκια: Μετά τον 
Άγιο Στέφανο, µε βό-
τσαλα. 
Μεγάλη Άµµος: Από τη 
Χώρα προς τον Ορνό, 
η πρώτη µεγάλη αµ-
µουδερή ανοργάνωτη 
παραλία. Μια πλάκα 
εµποδίζει κάπως την 
πρόσβαση. Κατάλληλη 
για wind και kite surfing. 
Κόρφος: Ρηχός 
κολπίσκος πριν τον 
Ορνό. Ο παράδεισος 

των windsurf και kite 
surfers. 
Άγιος Ιωάννης – ∆ια-
κόφτης: Οργανωµένη 
ρηχή παραλία µε θέα 
στη ∆ήλο. 
Κάπαρη: Μικρούλα µε 
άµµο και πρόσβαση από 
κατηφορικό µονοπάτι, 
δίπλα στον Άγιο Ιωάννη.
Ορνός: Αµµουδιά, 
ρακέτες, ξαπλώστρες 
και σέρβις από τα ξενο-
δοχεία.

Ψαρού: Κοσµική, γεµά-
τη 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, όµιλο θα-
λάσσιων σπορ, ταβέρ-
νες και εστιατόρια.

Παράγκα: Οργανωµένη 
µε λευκή άµµο και το 
χαρακτηριστικό βράχο 
στη µέση για βουτιές.
Paradise: Καταπληκτι-
κά νερά, πολύς κόσµος, 
ο παράδεισος των 
clubbers. Εδώ και το 
διασηµότερο club της 
Ελλάδας, ένας από τους 
λόγους για τον οποίο 
συρρέουν κάθε χρόνο 
χιλιάδες τουρίστες στο 
νησί. Στα decks του 

Info
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Οι ηµέρες που έβαζες πρώτα στη βαλίτσα τον 
παραδοσιακό µετρητή γλυκόζης αίµατος, σκαρ-

φιστήρες και ταινίες µέτρησης είναι 
πλέον παρελθόν*. Τώρα απλά φοράς 
τον εργοστασιακά βαθµονοµηµένο 
αισθητήρα FreeStyle Libre που κα-
ταγράφει αυτόµατα τη γλυκόζη για 
14 ηµέρες, πακετάρεις τα αγαπηµένα 
σου µαγιό και ξεχνάς το άγχος πίσω! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.



ISLAND
Η νέα boutique - όαση  ηρεμίας στη Μύκονο

Η Μύκονος, πέρα από τη φυσική της 
ομορφιά και τις ωραίες παραλίες, 
είναι γνωστή και για το έντονο κυ-
κλαδίτικο αρχιτεκτονικό στιλ της 

και τα fashionable καταστήματα της Χώρας 
που φέρνουν την τελευταία λέξη της μόδας 
στα λιθόστρωτα σοκάκια του νησιού. Στη 
γραφική πλατεία της Αγίας Κυριακής στη 
Χώρα της Μυκόνου, ανάμεσα σε ολόλευκα 
σπίτια με μπλε παράθυρα και ανθισμένες 
βουκαμβίλιες, άνοιξε τις πόρτες του το νέο 
KITON ISLAND. Το καλόγουστο κατάστημα 
της STORMY SA στεγάζεται σε ένα παραδοσι-
ακό κτίριο, με απόλυτο σεβασμό στη μυκο-
νιάτικη αρχιτεκτονική και χωρίς ίχνος «φω-
το-ηχορύπανσης» που συνηθίζεται σε τόσο 
δημοφιλή μέρη. Στον υψηλής αισθητικής, 
κομψό και οικείο χώρο που επιμελήθηκε ο 
Σταύρος Παπαγιάννης, θα βρείτε τη σπορ 
συλλογή ΚΙΤΟΝ για άνδρες και γυναίκες, αλ-
λά και τη νέα ανδρική σειρά ΚΝΤ (Kiton New 
Textures). Ακόμα, το ΚΙΤΟΝ ISLAND διαθέτει 
τις περίφημες γαλλικές μακέτες σκαφών 
ΚΙΑDE και τη συλλογή αρωματικών χώρου 
Dr. Vranjes από τη Φλωρεντία. 
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✤
Ήµουν περίπου 5 ετών και θυµάµαι πολύ έντονα τα καλοκαίρια στη Μύ-
κονο. Η µητέρα µου είχε τότε ένα λευκό 2CV και µας έβαζε όλα τα παιδιά 
της παρέας µέσα και πηγαίναµε για µπάνιο. Θυµάµαι πηγαίναµε στον Πά-

νορµο και τον Άγιο Σώστη, όταν ακόµα δεν υπήρχαν εκεί σπίτια, ούτε καν ρεύµα 
δεν είχε η περιοχή. Ήταν µια άλλη Μύκονος, εντελώς διαφορετική. 
Θυµάµαι, ο αδερφός της µητέρας µου είχε πάρει και φρόντιζε ένα γαϊδουράκι, το 
Μάτι. Συχνά πηγαίναµε στην Άνω Μερά και παίζαµε µε το Μάτι στην πλατεία του 
χωριού µε όλα τα παιδιά. Άλλες φορές πηγαίναµε µε τον Jarred, που µε περνούσε 
λίγα χρόνια µόνο, στο Καλό Λιβάδι µε τους γονείς µας για µπάνιο. Μαζί µε το γαϊ-
δουράκι, κατεβαίναµε στο Καλό Λιβάδι. Τότε εκεί δεν υπήρχαν κτίσµατα. Είχε µια 
τεράστια µουριά µε λευκά µούρα και ο δρόµος ήταν γεµάτος µε άγριες λεβάντες. 
Ακόµα θυµάµαι πώς µύριζαν οι λεβάντες. Κατεβαίναµε µε το Μάτι στο Καλό Λιβά-
δι για µπάνιο και περνάγαµε όλη τη µέρα εκεί. Οι γονείς µας είχαν φροντίσει και 
είχαν φέρει µαζί φαγητό και εµείς παίζαµε όλη µέρα στη θάλασσα.

*Ο Αρίων Σπυρίδης ασχολείται µε το business development στην Minas designs.

✤
Θυµάµαι πολλά από το νησί που πέρασα τα περισσότερα καλοκαίρια της 
ζωής µου αλλά µία σκηνή θα έλεγα πως είναι ξεχωριστή και την περιγρά-
φω. To 1996 ο τροµερός Ronnie Wood των Rolling Stones επισκέφτηκε 

τη Μύκονο και φιλοξενήθηκε στο σπίτι των γονιών µου µαζί µε όλη του την οικο-
γένεια. Την τότε γυναίκα του Josephine και τα παιδιά του Tyrone, Jamie και Jesse. 
Ήταν φυσικό µικροί και µεγάλοι να κάνουµε κοινές διακοπές και να πηγαίνουµε 
όλοι µαζί στις παραλίες και για φαγητό. Μια µέρα, θυµάµαι, είχαµε πάει στην 
Ελιά για µεσηµεριανό. Μαζευτήκαµε όλα τα παιδιά και αρχίσαµε σαν παιχνίδι 
να πετάµε πέτρες από ένα βράχο. Εγώ, που δεν πρέπει να ήµουν περισσότερο 
από τεσσάρων χρονών τότε, στην προσπάθειά µου να δώσω φόρα στην πέτρα 
για να φύγει εµπρός, η πέτρα έφυγε ολοταχώς από πίσω. Πίσω όµως ακριβώς 
βρισκόταν ο Ronnie Wood. Με κοίταξε για δευτερόλεπτα µε σοβαρό ύφος και 
προσποιήθηκε πως µε µαλώνει. Όµως εγώ το πήρα στα σοβαρά και έβαλα τα 
κλάµατα. Το κλάµα µου δεν κράτησε παραπάνω από µερικά δευτερόλεπτα, ηρέ-
µησα γρήγορα και όλη η παρέα ξαναγύρισε στο παιχνίδι της.
Όταν ήρθε ο καιρός να φύγει ο Ronnie και η οικογένειά του από το νησί, υπέγρα-
ψε µερικά T-shirts για όλη την παρέα. Στο δικό µου µπλουζάκι, όµως, έγραψε 
µια πολύ ιδιαίτερη αφιέρωση που τη συνόδευσε µε µερικά σκίτσα. Η αφιέρωση 
έλεγε: «To he who cast the first stone to a Rolling Stone… Uncle Ronnie».

*Ο Προµηθέας Σπυρίδης είναι o designer στην Minas Designs.

Tïù Αρίωνα Σπυρίδη*

Tïù Προμηθέα Σπυρίδη*

Ένα γαϊδουράκι που το έλεγαν Μάτι 

Τhe man who threw a stone to a Rolling Stone
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μαζεύονται κάθε καλοκαίρι οι πιο 
περιζήτητοι djs του κόσμου και 
μεταμορφώνουν κάθε βραδιά σε 
μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.
Super Paradise (Πλυντρί): Η πα-
ραλία που βοήθησε να γίνει διά-
σημο το νησί. Τα all day πάρτι εδώ 
ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’70!
Aγράρι: Κοσμική, με ωραία χο-
ντρή άμμο, νερά δροσερά που βα-
θαίνουν απότομα. Ξαπλώστρες, 
water sports και φαγητό και ποτό 
πάνω στην άμμο από την παραθα-
λάσσια ταβέρνα.
Ελιά: Μεγάλη, οργανωμένη, με 
ψιλή άμμο, εύκολη πρόσβαση, με 
ρηχά νερά, gay friendly. Ιδανική 
για θαλάσσια σπορ.
Καλό Λιβάδι: Μεγάλη, αμμου-
δερή, με ξαπλώστρες, ντους, 
θαλάσσια παιχνίδια, beach bars, 
εστιατόρια, ιδανική για οικογένει-
ες με παιδιά.
Λούλος: Μικρούλα δίπλα στο 
Καλό Λιβάδι, εξυπηρετείται από 
το μπαρ του Mykonos Pantheon 
(22890 71953).
Καλαφάτης: Ραντεβού των σέρ-
φερ του πλανήτη, από τους μεγα-
λύτερους κόλπους του νησιού, 14 
χλμ. ΝΑ της Χώρας.  
Βeach volley, καταδύσεις W-
Diving/Κalafati Dive Center 
(2289071677, 6945243928) και θα-
λάσσια σπορ (6945261242).
Αγία Άννα: Δίπλα στον Καλαφάτη, 
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 χοντρή 
άμμο και δύσκολη πρόσβαση.
Mερσίνη: Ήσυχη παραλία για α-
πομόνωση στην ΒΑ πλευρά.
Φωκός: Χωρίς ξαπλώστρες και με 
κακή σύνδεση στο ίντερνετ αλλά 
μια παραλία με άγρια ομορφιά και 

με ένα τέλειο ταβερνάκι που λει-
τουργεί τα τελευταία 20 χρόνια η 
οικογένεια Ταμπουλχανά (694464 
4343).
Φτελιά: Ωραία νερά, άμμος, η 
κλασική παραλία για windsurfing 
και kite surfing.
Πάνορμος: Μποέμ και χαλαρή με 
γυμνιστές στην άκρη.
Άγιος Σώστης: Αγαπημένη ψαγ-
μένων και γυμνιστών στα βόρεια 
με το Κiki’s αν πεινάσεις.

ΧΩΡΑ
Πού να πας για φαγητό
Παλιό λιμάνι: Κλασικά στον Nίκο 
(2289024320) και για ψάρι στον 
Κουνέλα (2289028220). Στο Pita 
Wrap & Pizza (2289050247) με μο-
ναδική θέα στο λιμάνι θα αλλάξεις 
άποψη για το fast food! 
Σχολή Καλών Τεχνών: Στο 
Matsuhisa Mykonos (2289 
027362) το διάσημο εστιατόριο 
του Nobuyuki Matsuhisa στο 
Belvedere Hotel (2289025122).
Αναμένουμε και το Ceresio 7 εκεί 
που ήταν ο Φιλιππής, ένα προ-
τζεκτ των Dsquared2 
Μικρή Βενετία: Για farm to table 
φιλοσοφία και ωραία μεσογειακή 
κουζίνα θα πάτε στο Nice n easy 
(2289025421) με βιολογικά προϊό-
ντα των Δημήτρη Χριστοφορίδη, 
Irene Andersen με Executive 
Chef τον συνιδιοκτήτη Χρήστο 
Αθανασιάδη και στην αυλή του 
Mamalouka (2289023505). Για 
κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα πάμε 
στο Scarpa (2289023294) και στο 
Semeli Bar (6944385959). 
Πίσω από τους Ανεμόμυλους το 
διάσημο Bagatelle (2289078792) 
για φαγητό και διασκέδαση
Πλ. Αγίας Μονής (Παραπορτιανή): 
Κλασσικά το Jackie O’ town bar 
(2289077298 , 6973010981) του 
Μιχάλη και του Carsten οι οποίοι 
ετοιμάζουν δύο νέα πρότζεκτ, το 
Jackie O’ Cantina με ιδιαίτερο 
street food ανοιχτό για πρωινό και 

branch (θα δοκιμάστε τις dosha, 
Indian-style κρέπες, βασικές στις 
Ayurvedic δίαιτες) ενώ αναμένε-
ται να ανοίξει τον Αύγουστο και το 
Yacht Club.
Λάκκα: Το κλασικό ιταλικό το 
Sale & Pepe του Ivan Ottaviani 
(2289024207) και η μεταμοντέρ-
να μπακαλοταβέρνα Bakalo 
(2289078121).
Στην Πανάχρα το Noema 
(2289448277) του Αθηναγόρα Κω-
στάκου στην ανακαινισμένη αυλή 
του πρώην Uno con Carne με σύγ-
χρονη κυκλαδίτική κουζίνα.
Τρία Πηγάδια: Σταθερά στη θέση 
του το hot club Astra (2289024767, 
6982440540) με καλεσμένους αθη-
ναίους djs, στην Ενόπλων Δυνά-
μεων το champagne & cocktail bar 
Queen (6946618539) και δίπλα στο 
Lui Vuitton το club Bon Bonniere 
(6980611154) από Λονδίνο- Νέα 
Υόρκη.
Καλογερά: Το περουβιανό Coya 
Restaurant (2289022515), εκεί 
που ήταν ο Φιλιππής. Το Kalita 
(2289027102) με ανανεωμένο με-
νού από τον Chef Βάιο Ντούτσια.
Πλατεία Γουμενιού: Μυκονιά-
τικες γεύσεις στο Nautilus 
(2289027100). Ακόμα, το διαχρονι-
κό Maison de Catrin (2289022169) 
στη Νικίου.
Ματογιάννια: Στο εστιατόριο 
και μπαρ Lotus (2289022881), 
mix μεσογειακή κουζίνα. Fusion 
Μεσογειακή στο κοσμικό μπαρ-
εστιατόριο Interni (2289026333).
Νέα άφιξη από την Ίμπιζα το 
διάσημο καμπαρέ- ρεστοράν 
Lio στην Ενόπλων Δυνάμεων 6 
(6945670093) του ομίλου Pascha.
Ακτή Καμπάνη το all day Kazarma 
(2289028256 & 6948104405)
Πολυκανδριώτη: Το ιστορικό 
Remezzo (2289025700) με ψαγμέ-
νη ελληνική κουζίνα και κοκτέιλ 
μπαρ.
Γιαλός: Ο Μπακόγιας 
(2289023552), το ναπολιτάνικο 

Catari (2289078571) για ψάρι.
Πλατεία Μαντώ: Το all time classic-
all day long Εverest (2289022245).
Ευαγγελιστράκι, στη Περιφερει-
ακή: Παγωτά με απίθανες γεύσεις 
στο Casa Dolce (2289110714) του 
Νίκου Κουκιάσα.
Έξω από τη Χώρα: Στο ξενοδοχείο 
Cavo Tagoo (2289020100), στο 
Zuma για μοντέρνα ιαπωνική 
κουζίνα.

Πού να μείνεις
Mykonos Theoxenia 
(2289022230), τo ανακαινισμένο 
ιστορικό ξενοδοχείο του Άρη 
Κωσταντινίδη στο Κάτω Μίλι. 
Matogianni Hotel (2289022217),
η σειρά Mykonian K Hotels - 
Korali με το εστιατόριο Baos, 
Kyma με το Noa και το Νaia 
(2289023415) με εστιατόριο το 
Naros όλα με θέα την πόλη, 
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), θέα 
στη Χώρα με το Lady Finger 
εστιατόριο. Ακόμα: Οstraco 
Suites (2289023396) στην Αγία 
Σοφία Aletro Cottage Houses 
(2289025887), Apanema Resort 
(2289028590). 

Πού να ψωνίσεις
Στη Χώρα, στην πλατεία της Αγίας 
Κυριακής, θα βρείτε το νέο ΚITON 
ISLAND, της STORMY SA, όπου 
θα ανακαλύψετε μέρος της σπορ 
συλλογής ΚΙΤΟΝ για άνδρες και 
γυναίκες, αλλά και τη νέα ανδρική 
σειρά ΚΝΤ (Kiton New Textures). 
Επίσης, το ΚΙΤΟΝ ISLAND διαθέτει 
τις περίφημες γαλλικές μακέτες 
σκαφών ΚΙΑDE και τη συλλογή 
αρωματικών χώρου Dr. Vranjes 
από τη Φλωρεντία. Στα Ματογιάν-
νια υπάρχει το κορυφαίο μαγαζί 

κοσμημάτων και ειδών design 
MΙΝΑS (Πλατεία Αγ. Κυριακής, 
2289027320) για να διαλέξεις τα 
last for life rock κοσμήματα που 
θα φορέσεις. Στην Αγίου Ευθυμίου 
τα Calzedonia (2289026897), τα 
απόλυτα καλοκαιρινά ρούχα στις 
καλύτερες τιμές. Μην ξεχάσετε να 
δοκιμάσετε την πρώτη μυκονιάτι-
κη μπίρα τη Mikonu, μια αξιόλογη 
προσπάθεια των ζυθοποιών Άγ-
γελου Φερούς, Janos Bako και του 
γνωστού από την ΓΑΙΑ οινοποιητι-
κή, οινολόγου και οινοποιού Γιάν-
νη Παρασκευόπουλου. Η μικροζυ-
θοποίια τους βρίσκεται στη Θέση 
Αργύραινα (2289077912).

Τέχνη / σινεμά / events
Cine Manto. Στην Ανδρόνικου, μέ-
σα σε ένα μυστικό κήπο κρύβεται 
ένα από τα 10 ομορφότερα θερινά 
σινεμά του κόσμου με ταινίες 
πρώτης προβολής. Δες το πρό-
γραμμα στο περιοδικό τους «On 
Screen». Οργανώνει επίσης πολ-
λές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, 
ημερίδες, προβολή ντοκιμαντέρ 
κ.ά., ενώ παράλληλα λειτουργεί 
η κουζίνα του Cine Manto café-
restaurant, με καφέ, πλούσια 
πρωινά, χυμούς, σαλάτες, ψητά 
στα κάρβουνα. (Λίμνη, Χώρα, 
2289026165, www.cinemanto.gr).
Δυο Χωριά. Στο δίπατο νεοκλα-
σικό στην πλατεία της Παναγιάς 
Πανάχρας στεγάζεται η πολιτι-
στική πλατφόρμα «Δυο Χωριά» 
(2289026429) της ιστορικού 
τέχνης Μαρίνας Βρανοπούλου, 
ένα residency/ exhibition spaceμε 
προσκαλεσμένους καλλιτέχνες 
που ζουν και δημιουργούν έργα 
εμπνευσμένα από το νησί. 
Φέτος το καλοκαίρι θα δούμε την 
ομαδική έκθεση με τίτλο BUMS σε 
επιμέλεια της ομάδας SKIP Gallery 
(ως 15/8) και δύο ατομικές: Emily 
Ludwig Shaffer (29/7 ως 28/8) & 
Lauren Wu (22/8 ως 20/9).
Kapopoulos Fine Arts (Ενόπλων 

Δυνάμεων 15, Κεντρικό Ματο-
γιάννι, 2289027005). Η ζωή στην 
Μύκονο δεν είναι μόνο παραλίες 
και clubbing! Κάνε μια επίσκεψη 
στο Aρχαιολογικό Μουσείο της 
Μυκόνου (+30 22890 22325) να 
δείτε αγγεία προϊστορικών μέχρι 
υστεροελληνιστικών χρόνων (μέ-
σα 3ης χιλιετίας - 1ος αιώνας π.Χ.), 
επιτύμβια αγάλματα, στήλες και 
άλλα πολύτιμα αντικείμενα από 
τη Ρήνεια και τη Μύκονο.
Η Area, (Άνω Μύλος 2289025717 & 
6948835674) ένα παλιό συνεργείο 
αυτοκινήτων μετατρέπεται σε 
νέο πολυχώρο δημιουργίας και 
πολιτισμού. Η πρώτη της έκθεση 
έχει τίτλο «Περιοχή I Γκρι» με 
συμμετέχοντες καλλιτέχνες τους 
Ν. Φραντζέσκο, Β. Καβουρίδη, 
Ά.Ουλκέρογλου, Χ. Κοντοσφύρη 

Info
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σε επιμέλεια Βασίλη Καβουρίδη, 
Γεωργίας Κουρκουνάκη.

ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ
Πού να μείνεις, να φας,  
να διασκεδάσεις
Στα Άνω Μερά: Στην κεντρική πλα-
τεία του χωριού το Στέκι του Προ-
έδρου (2289071925), η χασαποτα-
βέρνα του Βαγγέλη (2289071577) 
και το Fisherman - Γιώργος & 
Μαρίνα (2289071405). Για πίτσα 
στο Bandanna (2289071800). Το 
Flickers, με είδη δώρων και χειρο-
ποίητα κεριά (2289071425).
Δυτικά 
Άγιος Στέφανος: 
Στο ξενοδοχείο Rocabella 
(2289028930) με τα εστιατόρια 
Nomee για μεσημέρι & Reeza 
το βράδυ. Υπάρχει και το ξενο-

δοχείο Princess of Mykonos 
(2289023806).Το 5άστερο Destino 
Pasha Mykonos (2289 025520) 
με ένα touch από την Ίμπιζα του 
όμιλου Pasha.
Άγιος Ιωάννης - Διακόφτης: 
Το Hippie Fish (2289023547) 
του ξενοδοχείου Hippie Chic 
(2289022901), μέρος όπου γυρί-
στηκε η ταινία «Shirley Valentine» 
το ’89. Ακόμα το εναλλακτικό με 
πισίνα Saint John Hotel Villas & 
Spa (2289028752).
Μεγάλη Άμμος: Στο Bill & Coo 
Coast Suites (2289026292) θα βρεί-
τε τη μοντέρνα ταβέρνα Beefbar 
(2289077865), μεσογειακή και 
γκριλ και το Gastronomy Project 
(2289026292), μεσογειακή κουζίνα 
από τον σεφ Ντίνο Φωτεινάκη και 
pastry chef την Άντζελα Σίμου.

Νότια
Κόρφος: Στο ξενοδοχείο Aeonic 
(2289440500) με το εστιατό-
ριο Cove και chef τον Γιώργο Στυ-
λιανουδάκη.
Ορνός: Γεμάτος με ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και πολυτελή ξενο-
δοχεία. Το Mykonos Ammos 
(2289022600) με τρία εστιατόρια 
που υπογράφει ο Άρης Τσανα-
κλίδης με Chefs τους Γιάννη 
Βιδάλη και Στράτο Χρονάκη: το My 
Ammos Lounge Bar, το μεσογει-
ακό-fusion Kuzina (2289026434) 
και το fusion και sushi Pasaji 
Mykonos (2289023216). Δίπλα το 
ολόλευκο ξενοδοχείο Mykonos 
Blanc (2289027618) με το ιταλικό 
Farina (2289079773) το ανατολί-
τικου ύφους Shisha bar. Ακόμα 
θα βρείτε κλασικές ταβέρνες με 
τραπέζια στο κύμα όπως ο Κω-
σταντής (2289022837), το all day 
Απέραντο Γαλάζιο (2289027991) 
και το Απάγκιο (2289024344) με 
μεσογειακή κουζίνα. To hot spot 
με ασιατικό fusion Buddha Bar 
Beach (2289023220) στο πολυ-
τελές ξενοδοχείο Santa Marina 
Resort &Villas (2289023220) το 
οποίο διαθέτει 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 
παραλία, σκάφος για ημερήσιες 
εκδρομές και εστιατόρια, όπως το 
γκουρμέ La Μeduse (2289024094), 
ενώ μπορείτε να κλείσετε και ιδι-
ωτικό δείπνο πάνω σε ξύλινη εξέ-
δρα. Στα Κανάλια θα βρείτε και το 
Mykonos No5 Hotel (2289024986 
& 6942203111) με τον βραβευμένο 
Μιχάλη Μάρθα στο εστιατόριο. 
Στην Αλεομάντρα/ Άγιος Ιωάννης 
το ξενοδοχείο Kalesma Mykonos 
(2289077222 & 6983918726) θα 
φάμε στο bar-restaurant του Κώ-
στα Τσίγκα, του γνωστού από τη 
Γλυφάδα Pere Ubu.

Ψαρού: Beach bar-restaurant 
Νammos (2289022440). Μεσο-
γειακή κουζίνα, ψάρια, σούσι και 
σπέσιαλ κρέατα στο Νammos 
Restaurant. Ακόμα μαθήματα 
hot yoga, μασάζ, βόλτες με 
σκάφος Riva. Στο πολυτελές 
εμπορικό κέντρο του Nammos 
Vilage (2289078400) θα βρείτε 
το καλαίσθητο μαγαζί 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. Tο 
MykonosBlu (2289027900) με βί-
λες με ιδιωτικό κήπο και πισίνα, ε-
στιατόριο, σπα και γιοτ για εκδρο-
μές. το boutique hotel Mykonos 
Gem (+447472228114) και το 
KENSHŌ Boutique Hotels & 
Villas (2289029001 & 2289078788) 
με σεφ τον Μυκονιάτη Ιπποκράτη 
Αναγνωστέληκαι Pastry chef τον 
Δημήτρη Χρονόπουλο, που έχει 
αναλάβει και το ομώνυμο στον 
Ορνό.
Πλατύς Γιαλός: Μεταξύ των 
πολλών η Αυλή του Θοδωρή 
(2289078100), το Blue Myth 
(2289022127), σούσι στο Yialo 
Yialo (2289078916), το DKOyster 
Bar & Restaurant (2289025128) 
γαστρονομικός προορισμός 
για seafood με σαμπάνια πάνω 
στην άμμο, το γκουρμέ Efisia 
Restaurant του ξενοδοχεί-
ου Myconian Ambassador 
(2289024166) με chef τον Ηλία 
Μασλάρη. Επίσης, στο δρόμο για 
τον Πλατύ Γιαλό το Nikos Gallop 
(2289024306) με κρεατικά και κρη-
τικούς μεζέδες. Διαμονή στο Argo 
(2289023405).
Παράγκα: Πάρτι διάθεση στο 
Kahlua bar (2289023397), η 

οικογενειακή ταβέρνα Τάσος 
(2289023002) και το VIP συγκρό-
τημα SantΑnna (2289025803) με 
τη μεγαλύτερη 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 εστιατόριο. 
Το bohemian chic ξενοδοχείο San 
Giorgio άλλαξε σε Soho Rock 
House (2289027474) των Γερμα-
νών Thomas Heyne και Mario 
Hertel που σχεδίασαν οι Anabell 
Kutucu και MichaelSchickinger 
με τους ΚStudio και το αδελ-
φάκι του Scorpios BeachClub 
(2289029250).
Aγία Άννα - Παράγκα: Μικρή, με 
ομπρέλες, φαγητό στο ταβερνάκι 
Νικόλας (2289025264).
Paradise: Ο παράδεισος των 
clubbers. Δυνατές μουσικές, 
beach parties στα Tropicana club 
(2289023582). Για ινδικό στο Indian 
Palace Mykonos (2289078044, 
6940799944). Για το ξημέρωμα 
στο night club Cavo Paradiso 
(2289027205, 6948504989). Καταδύ-
σεις στο Mykonos Diving Center 
(2289024808).
Super Paradise (Πλυντρί): Ιστορι-
κό beach bar το Super Paradise 
(2289023023). Το Jackie O Beach 
Club (2289077298, 6973010981) με 
events που το έχουν κάνει διάση-
μο σε όλο τον πλανήτη, αδελφάκι 
του Jackie O Bar της Χώρας. 
Για κοκτέιλ και fun στο Jackie O’ 
beach club με drag shows κάθε 
μέρα στις 6.30 και 8.30 με 100€ 
ελάχιστη κατανάλωση. Μια 
και είστε εδώ τσεκάρετε και τη 
JackieO' Boutique (2289077298) 
το Neil Barrett Pop-Up Store. 
Θα βρείτε και πολλά ελληνικά 
brands αλλά και τα υπέροχα κο-
σμήματα του Mina (2289077298, 
6973010981).
Ελιά: Σέρβις στην παραλία από το 

studio εστιατόριo beach bar Arte 
& Mare Suites Hotel (2289072002), 
το Εlia Studios (2289071204) και 
από το Pavilion, το εστιατόριο 
του casual chic resort Myconian 
Utopia (2289076060). Για ψάρι 
το Celebrities του επίσης πο-
λυτελούς Myconian Imperial 
(2289079500).
Καλό Λιβάδι: Tο hip Solymar 
(2289071745) dj μπαρ και εστιατό-
ριο με μεσογειακή δημιουργική 
κουζίνα και sushi. Για διαμονή 
τα Archipelagos (2289072012), 
Sea Side Studios & Houses 
(6974807670) και το Aegon Revive 
(2289 44900) με το εστιατόριο 
Dalos.
Καλαφάτης: Το El Aragosta 
(2289072710), με ιταλική κουζίνα 
με κρέας και ψάρι. 
Αγία Άννα: Οργανωμένο beach 
bar του Αnastasia Village 
(2289071205). Για αστακομακαρο-
νάδες σε φυσική σπηλιά στο Spilia 
Seaside Restaurant (2289071205 & 
6949449729) ή στο all day προσεγ-
μένο beach bar restaurant Saint 
Anna Beach (6934499888).
Λια: Ωραία χαλαρή παραλία. 
Φτελιά: Το ΦARMA restaurant 
(2289072361) με κουζίνα αποκλει-
στικά με τοπικά προϊόντα που 
καλλιεργούν γύρω από τη φάρμα. 
Στο Αlemagou (2289071339) για 
θαλασσινά, κρέας και γεύσεις 
Μεσογείου. 
Πάνορμος: Στο Principοte 
(2289077184) για δημιουργική με-
σογειακή κουζίνα. Ξενοδοχεία τα 
Panormos Village (2289025182).

Δήμος: 2289360100
ΑςτυνομίΑ: 2289022716
Λιμεναρχειο: 2289022218
Κεντρο Υγειας: 2289023998



✤
Στην Τήνο έχω ταξιδέψει έξι φορές, θα ταξίδευα εκατόν έξι 
αν είχα την ευκαιρία. Με το νησί µε δένουν ισχυρές φιλίες 
και ευτράπελες καταστάσεις βγαλµένες από ταινίες του 

Ταραντίνο. Η αγάπη για έναν τόπο είναι η συνισταµένη της οµορ-
φιάς του τοπίου και των αναµνήσεων. Στην Τήνο οραµατίστηκα την 
επιχείρησή µου, την οποία και έστησα κάποια χρόνια µετά. Αρκετά 
όµως µε το µελόδραµα και τις αναµνήσεις του υπογράφοντος, ας 
δούµε πού και πώς θα περάσετε όµορφα αν και εφόσον επιλέξετε 
–να επιλέξετε– να επισκεφθείτε την Τήνο. Η πρότασή µου περιλαµ-
βάνει δύο µέρη, πρώτον φαγητό και ποτό και δεύτερον παραλίες. 
Το νησί σε καλεί να το ανακαλύψεις και για αυτό θα πρέπει να γευ-
θείς ένα καλό πρωινό, πού αλλού, µα στη boulangerie-vitamin 
bar 2Ε στον δρόµο προς την Αγία Βαρβάρα. Η επιλογή του µε-
σηµεριανού σου, ανάλογα µε το τι τραβάει η όρεξή σου, θα σε 
οδηγήσει είτε στην Άγκυρα, στην πλατεία της Παλλάδας, εκεί που 
η κυρία Παναγιώτα σερβίρει το πιο φρέσκο ψάρι του νησιού, είτε 
στο Ντουάρ, στο χωριό Στενή, όπου θα φας τα καλύτερα κοψίδια 
από τον Εδουάρδο Αρµακόλα. Αν σου αρέσουν, που σου αρέσουν, 
οι µεζέδες, θα πας στο Κονάκι στον κόλπο του Αγίου Ιωάννη στο 
Πόρτο µε θέα τη ∆ήλο και τη Μύκονο. Το βραδινό είναι εύκολη 
επιλογή, Ταρσανάς, στο καρνάγιο, στην άκρη της παραλίας της 
Χώρας, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και εµπνευσµένη τοπική 
κουζίνα. Τόση ώρα σε ταΐζω, κοψίδια, µεζέδες και ψάρια, πετάξου 
λοιπόν µέχρι το χωριό Πύργος και χτύπα ένα γαλακτοµπούρεκο. 
Τα ποτά σου θα τα πιεις στο Cardoon και στο 3 Donkeys, κατα-
πληκτικά cocktails από ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά θα 
συντροφεύσουν τα κυκλαδίτικα βράδια σου.

Εντάξει, έφαγες και ήπιες πολύ, δεν σε παρεξηγώ, πρέπει όµως να 
βγεις στις παραλίες για τις οποίες θα µιλήσουµε παρακάτω. Στά-
ση στο κέντρο οµορφιάς-γυµναστήριο yupi-yana, απαραιτήτως 
όµως. Η Γιάννα και ο Γιώργος (αδελφός) θα σας κάνουν ακόµα πιο 
όµορφους. Γίνεται; Εκεί, ναι, γίνεται.
Αν σου αρέσουν τα ακατέργαστα φυσικά τοπία τότε θα πρέπει να 
πας στη Λιβάδα, µαύρη άµµος, ψιλό χαλίκι και διάφανα νερά σε 
αποζηµιώνουν µετα τον χωµατόδροµο που θα ακολουθήσεις α-
φού περάσεις από το χωριό Στενή. Συνεχίζοντας στο ίδιο στιλ, σου 
προτείνω την Παχιά Άµµο, όπου οι χρυσαφένιες αµµοθίνες και οι 
απορρώγες βράχοι συνθέτουν ένα καταπληκτικό τοπίο. Στην Κο-
λυµπήθρα, γνώστη και ως Μικρή και Μεγάλη Άµµος, θα επιλέξεις 
είτε τον πλήρως οργανωµένο χώρο µε ξαπλώστρες και beach bar 
είτε το σηµείο όπου οι surfers, µέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη, 
περιµένουν το επόµενο µεγάλο κύµα. Τα σµαραγδένια νερά στον 
κόλπο του Μπάλλου µε τη Βουρνή αποτελούν σηµείο αναφοράς 
για το νησί. Επειδή όµως η βουτιά στη θάλασσα δεν σηµαίνει απα-
ραίτητα αποµόνωση και περιπέτεια, οι παραλίες Καλύβια, 13 χλµ. 
από τη Χώρα, και Ρόχαρη κοντά στον Πάνορµο, στο λιµανάκι του 
οικισµού Πλατιά, θα σου παρέχουν µαζί µε τα κρυστάλλινα νερά 
τους όλα όσα θες, ενώ ξαπλώνεις στις υπέροχες σεζλόνγκ κάτω 
από τις ψάθινες οµπρέλες. 
∆εν ξέρω αν σε δελέασα ή όχι, εγώ πάντως την 1η Αυγούστου θα 
είµαι πάλι εκεί.

*Ο Κωνσταντίνος Θωµόπουλος είναι επιχειρηµατίας, ιδρυτής της 
Theta Clothes.

�����
Tïù Κωνσταντίνου
Θωμόπουλου*

Το νησί είναι από 
παλιά γνωστό 
για την Παναγία 
της Τήνου και το 
θρησκευτικό του 
τουρισµό, ενώ τε-
λευταία ακούγεται 
πολύ και για το υπέ-
ροχο φαγητό του 
και τις φανταστικές 
παραλίες του -κάτι 
που σταδιακά α-
νακαλύπτουν όλοι 
όσοι το επισκέπτο-
νται πρώτη φορά. 
Οι παραδοσιακοί 
οικισµοί φτιάχνουν 
το κυκλαδίτικο 
κάδρο, οι απέρα-
ντες παραλίες 
συµπληρώνουν 
την εικόνα, οι ήχοι 
από τις καµπάνες 
της Παναγίας 
προσφέρουν το 
soundtrack. Η 
Μαντόνα των Κυ-

κλάδων έχει πολλά 
να σου δώσει, από 
παραλίες και ακρο-
γιάλια, µέχρι πα-
νηγύρια σε χωριά 
και παραδοσιακές 
γεύσεις που θα σου 
µείνουν αξέχαστες.

Τι να δεις
Ξεκινάµε από τα 
βασικά, δηλαδή 
την Παναγία της 
Τήνου και το κόκκι-
νο χαλί-διάδροµο 
που υπάρχει για 
να ανεβαίνουν οι 
πιστοί, αρκετοί από 
τους οποίους φτά-
νουν στην εκκλη-
σία µε τα γόνατα. 
Στην συνέχεια έ-
χουµε το Μνηµείο 
της Έλλης, του 
καταδροµικού 
που τορπιλίστηκε 
ανήµερα ∆εκαπε-
νταύγουστου 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 Κυκλά-
δων. Αφού δεις το 
Σπίτι του Χαλεπά 
κάνε την βόλτα σου 
στα όµορφα στε-
νάκια και ξεδίψασε 
µε µία λεµονάδα 
ή έναν κρύο καφέ 
στην πλατεία 
µε τον τεράστιο 
πλάτανο. Το Πει-
σιστράτειο Υδρα-
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    ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Είναι σηµαντικό να προσέχεις την υγεία 
σου, αλλά οι διακοπές θέλουν και χαλά-
ρωση. Ευτυχώς, ο έλεγχος του διαβήτη 

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre, αφού µπορείς 
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.
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γωγείο, από το οποίο 
υδρευόταν η πόλη µέχρι 
το 1934, είναι επίσης 
ένα άκρως ενδιαφέρον 
θέαµα. Η πανέµορφη 
Μονή των Ουρσου-
λινών στα Λουτρά 
φιλοξενεί το καλοκαίρι 
πολλές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Για να µπεις 
στο χωριό Ταραµπάδο 
θα περάσεις µέσα από 
µια µεσαιωνική καµάρα 
και θα θαυµάσεις τους 
ξακουστούς περιστερι-
ώνες του 16ου αιώνα. Τα 
Υστέρνια υπήρξαν ένα 
από τα σηµαντικότερα 
κέντρα µαρµαροτεχνίας 
και έχουν µια µεγάλη, 
επιβλητική εκκλησία 
και φαντασµαγορική 
θέα στο πέλαγος. Το 
νησί διαθέτει αξιόλογα 
µουσεία: το Μουσείο 
Μαρµαροτεχνίας που 
έστησε το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς 
(Πύργος, 2283031290), 
το Σπίτι-Μουσείο του 
Γιαννούλη Χαλεπά 
(Πύργος, 2283031270), 
το Μουσείο Μοντέρ-
νας Τέχνης «Κώστας 
Τσόκλης» (Κάµπος, 
2283051009). Επιβάλλε-
ται και µια βόλτα στην 
Καρδιανή, το πιο γρα-
φικό χωριό της Τήνου, 
την ώρα του ηλιοβασι-
λέµατος που είναι παρα-
µυθένια. 

Πού να κολυµπήσεις
Η µεγαλύτερη και πιο 
οργανωµένη παραλία 
είναι ο Άγιος Φωκάς, 
θα φτάσεις και µε τα 
πόδια από την Χώρα. 
Λίγο πιο κάτω βρίσκεται 

και ο Άγιος Σώστης. Για 
ήσυχους κολπίσκους 
προχώρησε µέχρι το 
τέλος της παραλίας, 
στα Κιόνια. Τις µέρες 
µε βοριά απόφυγε τη 
Λιβάδα, µε τα βότσαλα, 
τα βράχια και τα βαθιά 
νερά. Για κάτι πιο ήρεµο, 
κάνε µία βόλτα µέχρι 
τον Άγιο Πέτρο που 
έχει ψιλή άµµο και ρηχά 
νερά. Η Παχιά Άµµος 
µε τεράστιους αµµόλο-
φους και διάφανα νερά 
είναι ιδανική για παιδιά 
ενώ από τις πιο ωραίες 
είναι και η Απηγανιά, 
µε δύσκολη πρόσβαση 
(αρκετό περπάτηµα), 
αλλά µε κρυστάλλινα 
νερά – πάρε µαζί σου 
νερό ! Αν σε ενδιαφέρει 
το surf ή θέλεις απλά 
να βγάλεις φοβερές 
ινσταγκραµικές φωτο-
γραφίες να πας στην 
Κολυµπήθρα. Μεγάλα 
κύµατα, ενοικιαζόµενες 
σανίδες surf, ψάθινες 
οµπρέλες-µανιτάρια, 
µια καντίνα για τα βασι-
κά και δύο πολύ φωτο-
γενείς πολυθρόνες µε 
θέα για τρελές πόζες. Η 
κρυφή παραλία της Τή-
νου είναι η Αγία Ελένη, 
µε πολύ ωραίο beach 
bar, γαλάζια νερά και 
ένα εκκλησάκι τέλειο 
για φωτογραφίες αλλά 
και γάµους – αν το σκέ-
φτεσαι. Στα Καλύβια 
το beach bar «βαράει», 
ενώ στην παραλία των 
Υστερνίων θα χαλα-
ρώσεις.

Πού να µείνεις
Στον ξενώνα Tutti Blu 

Living Space (Μέση, 
6955093535), µε ιστορία 
που φτάνει πίσω στο 
1870. Η πέτρινη οικία 
ήταν το πρώτο σπίτι 
του οικισµού της Μέσης 
και οι ξενώνες ήταν 
δωµάτια του παλιού 
Αρχοντικού. Το Tinos 
Heart Apartment 
(6984120243), είναι 
ένα πανέµορφο, νε-
οκλασικό σπίτι στη 
Χώρα της Τήνου, ενώ 
το Παράθυρο στο 
Αιγαίο (6978104762, 
parathirostoaigaio.
gr), έχει παραδοσιακά 
διαµερίσµατα στη 
Χώρα µε υπέροχη 
θέα. Το Living Theros 
Suites (2283031163), 
στην γραφική Καρ-
διανή έχει µοναδική 
αρχιτεκτονική, ζεστή 
φιλοξενία και τροµερή 
θέα. Τα Castria Studios 
(6972984473) στα Κιόνια 
έχουν πανοραµική θέα 
στο µπλε του Αιγαίου. 
Το Vincenzo Family 
Rooms (2283025888), 
θα σου δείξει τι σηµαίνει 
ελληνική φιλοξενία µε 
γεύµατα από τον κήπο 
και τη φάρµα της οικο-
γένειας. Επίσης πολύ 
ωραίο και το ξενοδοχείο 
Αγέρι (2283024231). 
Στον Άγιο Φωκά: Golden 
Beach (2283022579), 
πάνω ακριβώς στην 
πεντακάθαρη παραλία. 
Στην περιοχή του Άγιου 
Ιωάννη Πόρτο: Porto 
Vlastos (2283025229), 
επιπλωµένα διαµε-
ρίσµατα 300 µ. από τη 
θάλασσα, Porto Tango 
(2283024411), και Porto 

Raphael (2283023913), 
µε µεγάλο κήπο για παι-
δάκια. Στον Άγιο Σώστη 
στο Cavos (2283024224), 
και στον Άγιο Μάρκο 
το Vega Apartments 
(2283024035), µε υπέρο-
χη θέα, πλούσιο πρωινό 
από ντόπια προϊόντα, 
δοκίµασε τα πεντανό-
στιµα σπιτικά τους κέικ.

Πού να φας
Η Τήνος έχει από τα 
καλύτερα φαγητά στις 
Κυκλάδες . Στον Όρµο 
Υστερνίων, στο κατα-
πληκτικό Θαλασσάκι 
(2283031366), µπροστά 
στη θάλασσα, µε την 
τροµερή µαγείρισσα 
Αντωνία Ζάρπα σε πιάτα 
µε θαλασσινά, τυράκια 
που φτιάχνει µόνη της 
και άλλα πολλά, όλα 
θαυµάσια. Οπωσδήποτε 
στην ιστορική ταβέρνα-
ουζερί Galera Tinos by 
T-Cuicine, στη Χώρα, 
δίπλα στη θάλασσα. 
Φρέσκα ψάρια από 
ντόπιους ψαράδες, 
φρέσκες πρώτε ύλες και 
λαχανικά από το δικό 
τους µποστάνι, φοβεροί 
µεζέδες, αποστάγµατα 
από όλη την Ελλάδα 
και φιλοξενία από τις 
λίγες (Χώρα της Τήνου, 
6987404497). 
 Στην παραλία του Αγίου 
Φωκά στο Σαν το Αλάτι 
(2283029266), σε ωραία 
τοποθεσία. Στη Χώρα, 
αγαπηµένο το «Ήταν 
ένα µικρό καράβι» 
(2283022818) µε ελληνι-
κή κουζίνα, βασισµένη 
σε τοπικά προϊόντα. Ο 
κατάλογος είναι µεγά-

λος, µε πολλά ντόπια 
πιάτα µε πειραγµένη 
διάθεση και εσωτερική 
δροσερή αυλή. Κοντά 
στη θάλασσα και µέσα 
σε αυλή πνιγµένη στο 
πράσινο είναι το Αίθριο 
ο Μάρκος (2283023033), 
οπωσδήποτε τη χωριά-
τικη οµελέτα. Στο Κροκ 
Μεσιέ (2283051089), για 
πλούσιο πρωινό. Στον 
Πάνορµο στη Μαρίνα 
(2283031314), για την 
υπέροχη µακαρονάδα 
του ψαρά. Στη Σβούρα 
(2283051830), για µεζε-
δέσµατα µε φόντο την 
πλατεία της Κώµης. Στο 
Κουτούκι της Ελένης 
(2283024857), στο δρόµο 
της αγοράς, µαγειρευτά 
από τοπικά προϊόντα 
και συνταγές που αντέ-
χουν στο χρόνο. Στη 
Μαραθιά (2283023249), 
στην παραλία του Αγίου 
Φωκά, ζήτα τα ωραία 
σπιτικά του τυριά και 
κυρίως το περίφηµο κα-
ρίκι, αγκινάρες τουρσί, 
και απόλαυσε όλα τα 
εξαιρετικά του πιάτα 
–φιλιά στον Ευρυπίδη! 
Στον Ντίνο (2283031673) 
στην Καρδιανή θα 
φας φοβερό ψάρι, το 
προσωπικό είναι πολύ 
ευγενικό και σου σερβί-
ρουν κακαβιά µαζί µε το 
κουβέρ. Στο παραδοσι-
ακό καφενείο της Κυρά 
Λένης (2283051409), στο 
χωριό Κρόκος, για τηγα-
νόψωµο, φουρτάλιες 
και τηνιακά τυριά. Στο 
Περιβόλι (6945987460), 
στην Καρδιανή, µια σκι-
ερή βεράντα µε συγκλο-
νιστική θέα, νόστιµα 

φαγητά και τροµερή 
σπιτική πορτοκαλόπιτα.

Πού να διασκεδάσεις
Στα Υστέρνια, το χωριό 
των καλλιτεχνών, θα 
βρεις το Μαγιού All 
day bar (2283031882), 
από το πρωί, για καφέ 
και πρωινό, µέχρι αργά 
το βράδυ µε κοκτέιλ. 
Στον Πύργο, στο Αθµάρ 
(2283031977), δοκίµασε 
το «κτρικ» µε λικέρ 
µαστίχας, σιρόπι θυµα-
ριού, δενδρολίβανο και 
λιαστή ντοµάτα. Το La 
Dama Music & Spirits 
(6980350902), είναι το 
µπαρ που θα δώσει χρώ-
µα στα βράδια σου στο 
νησί. Τσέκαρε οπωσ-
δήποτε τον κατάλογο 
των κοκτέιλ µε τα ελ-
ληνικά ονόµατα, όπως 
Λεβέντης ή Μέντορας, 
και τις ενδιαφέρουσες 
µίξεις µε παραδοσιακά 
τηνιακά προϊόντα. 
Ωραία κοκτέιλ θα βρεις 
και στο Prickly Bear 
(2283300696), στη Χώρα. 
Στην ιστορική πλατεία 
του Πύργου, ο Μεγάλος 
Καφενές (2283031647), 
λειτουργεί πάνω από 
έναν αιώνα µε ελληνικό 
καφέ στο µπρίκι και 
πλούσιο πρωινό. Να 
δοκιµάσεις τα γλυκά της 
µαµάς Πόπης, γαλακτο-
µπούρεκο, πορτοκαλό-
πιτα και εκµέκ κανταΐφι. 
Στην Κώµη το Kalais 
aperitivo allday 
(2283051212), για µυ-
ρωδάτο καφέ, χειρο-
ποίητα λικέρ και γλυκά, 
µπρουσκέτες µε τοπικά 
προϊόντα, ξεχωριστά 

κοκτέιλ, κέικ και παγωτό 
αγκινάρας! Με σχεδόν 
30 χρόνια λειτουργίας 
ο Κάκτος (2283025930), 
αν θες πιο ethnic ατµό-
σφαιρα και mojito µε τέ-
λεια θέα. Στον Πάνορµο, 
για µια µπίρα στο Περί 
Ανέµων (2283031922), 
για κρασί στο 360 
(2283031433). Το Κυρια-
κάτικο (2283022606), 
στην αγορά, είναι 
περισσότερο σηµείο 
συνάντησης παρά 
καφενείο, κάτσε στην 
αυλή και απόλαυσε ελ-
ληνικό καφέ στη χόβο-
λη, φρέσκους χυµούς ή 
ένα καραφάκι ρακί. ∆εν 
γίνεται να πας στην Τή-
νο και να µην περάσεις 
από το θρυλικό Κουρ-
σάρο (2283023963), το 
παλαιότερο µπαρ του 
νησιού, γνωστό για 
την εντυπωσιακή του 
µπάρα και τις µουσι-
κάρες που παίζει. Στην 
Καρδιανή, στο Sunset 
bar (6940965994, 
6943539968), κλασικά 
ή signature cocktails, 
εκλεπτυσµένη λίστα 
κρασιών και χειροποίη-
το sushi.

Τι να ψωνίσεις
Το µαγαζάκι «της 
Μαργαρίτας» (Πύργος, 
6974282676) είναι µικρό 
στην όψη, αλλά µέσα 
κρύβει µεγάλες εκπλή-
ξεις. Λαχταριστές µαρ-
µελάδες και γλυκά του 
κουταλιού (στα οπωσ-
δήποτε η µαρµελάδα 
πορτοκάλι-σοκολάτα), 
µεθυστικά λικέρ, α-
ρωµατικά σαπούνια 

και µάσκες είναι µόνο 
µερικά από τα καταπλη-
κτικά πράγµατα που 
φτιάχνει η Μαργαρίτα, 
χωρίς προσθήκη συντη-
ρητικών. Στην Armonia 
(Πάνορµος, 2283031710/ 
Χώρa, 2283026663), το 
όνοµα αντιπροσωπεύει 
και τη φιλοσοφία των 
καταστηµάτων και της 
Εύης Αθανασοπούλου, 
η οποία σχεδιάζει ρούχα 
και αξεσουάρ υψηλής 
ποιότητας και αισθη-
τικής σε αρµονία µε τη 
φύση. Να επισκεφθείς 
επίσης τις Τεχνοτροπές 
(2283023146), όπου 
η interior designer 
Κατερίνα Μαρκουίζου 
γνωρίζει καλά από 
ιδιαίτερα ρούχα, πρω-
τότυπα αξεσουάρ και 
είδη design, ανοιχτό τα 
καλοκαίρια µέχρι τις 
12 το βράδυ. Ένα Κάρο 
(2283400027), στη Χώρα 
για σαπούνια υψηλής 
ποιότητας, πολύχρωµες 
πετσέτες, µοναδικές 
συσκευασίες δώρου. Για 
µοναδικά κοσµήµατα 
από µάρµαρο, αλλά και 
για εναλλακτικά και 
οικολογικά κοσµήµατα 
φτιαγµένα από απί-
στευτα ανακυκλώσιµα 
υλικά (από καπάκια 
µπίρας µέχρι κάψουλες 
Nespresso), µην παρα-
λείψεις να περάσεις από 
το Denou (6937013981), 
στον κεντρικό δρόµο 
της Παναγίας. 
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Περίπου τρεις ώρες από 
το λιµάνι του Πειραιά και 
µόλις δύο από το Λαύριο, 
η Κύθνος είναι ένας 
αρκετά δηµοφιλής προ-
ορισµός για τους Αθη-
ναίους και τα τελευταία 
χρόνια η ανάπτυξη που 
γνωρίζει είναι ραγδαία. 
Τα ξακουστά λουτρά, 
που απολάµβανε µέχρι 
και ο Όθωνας, είναι α-
ναµφίβολα πόλος έλξης 
για τους επισκέπτες, 
ωστόσο δεν είναι µόνο 
αυτό. Με πανέµορφες 
παραλίες, αρκετούς οικι-
σµούς, για να βολτάρετε, 
παραδοσιακά προϊόντα 
και χρώµα κυκλαδίτικης 
εξοχής, σίγουρα είναι 
ένα νησί µε το οποίο θα 
ανανεώνεις συχνά το 
ραντεβού σου.

Που να κολυµπήσεις
Για αµµουδιές που 
διαθέτουν και ταβέρνα 
επιλέγεις: Φλαµπούρια, 
µε άµµο και βότσαλο, 
Επισκοπή, µε πολλά 
αρµυρίκια, Λεύκες, µε 
άµµο και βότσαλο, Σχοι-
νάρι, δίπλα στα Λουτρά 
µε άµµο, και τη νότια, 
τον Άγιο ∆ηµήτρη, µε 
µεγάλη αµµουδιά. Οι πε-
ρισσότερες είναι εύκολα 
προσβάσιµες. Πιο ήσυχη 
η παραλία Ζογκάκι, που 
ενώνεται µε σκαλάκια 
µε τις διπλανές Νάουσα 
και Κουρί. Ξακουστή 
η Κολώνα µε τις δύο 
αµµουδιές. Πας και µε 
θαλάσσιο ταξί. Μεγάλη 
αµµουδερή η Μεγάλη 
Άµµος Κανάλας, απά-
νεµη µε σκιά η Ποταµιά 
στο δρόµο για τον Άγιο 
Σώστη. Το Kythnos 
Yachting (6942222468, 
6945751959) µάλιστα µε 
αφετηρία την µαρίνα 
των Λουτρών προσφέ-
ρει καθηµερινά κρου-
αζιέρες και εκδροµές 
εξερεύνησης µε σκάφη 
στα καταγάλανα νερά 
του νησιού. Για να µετα-
κινηθείς σε όλες αυτές 

Info

✤
Έχω περάσει το µεγαλύτερο διάστηµα της ενήλικης ζωής µου στον 
δρόµο και η αλήθεια είναι πως δεν µπορούσα να βρω εύκολα χρόνο 
για διακοπές, αφού µε την µπάντα είµαστε σε ένα διαρκές transit 

από τα µέσα των 90s, από αεροδρόµιο σε αεροδρόµιο, από jet lag σε jet lag. 
Στην Κύθνο βρέθηκα πρώτη φορά το 2011, µετά την κυκλοφορία του άλ-
µπουµ «Aealo», για ξεκούραση µετά από µια κουραστική χρονιά. Έχω βρεθεί 
σε πολλά νησιά που περιγράφονται ως ειδυλλιακά, από τις Μπαχάµες µέχρι 
το Πουέρτο Ρίκο λόγω δουλειάς. Η Κύθνος ήταν η µεγαλύτερή µου διάψευ-
ση ως τουρίστας: «Ωχ, άλλο ένα νησί όπως τα άλλα» σκέφτηκα, όταν πάτησα 
το πόδι µου, για να αλλάξω σε λίγες ώρες γνώµη και να γίνει το νησί που θα 
βρεθώ κάθε χρόνο. 
Ως κυνηγός underground παραλιών, συστήνω το νότιο µέρος του νησιού, ε-
κεί όπου «αρχηγός» για µένα είναι η Γαϊδουρόµαντρα, κι από κοντά ακολου-
θούν ο Άγιος Νικόλαος, οι Αντώνηδες, η Απόκρουση. Είναι απερίγραπτη 
η δύναµη του πελάγους, του βυθού, εκεί όπου µπορείς να αποσυµπιεστείς, 
να µιλήσεις µε τον εαυτό σου, να χαθείς. Σε αυτές τις θάλασσες είδα να µε-
γαλώνουν οι κόρες µου, να ανοίγουν τα µάτια τους, να µαθαίνουν µπάνιο, 
να κάνουν τα πρώτα τους βήµατα µαζί µε τη µητέρα τους – γιατί µετά µεγα-
λώνοντας σε γράφουνε και καλά κάνουνε, εδώ που τα λέµε! Η Κολώνα ήταν 
η οµορφότερη αλλά από τη στιγµή που έγινε mainstream την άφησα. Για 
µένα… ποτέ κιθάρα στις διακοπές, ποτέ κιθάρα στην παραλία! 
∆εν είµαι «ταβερνάκιας», µε τα χρόνια, γίναµε µια µεγάλη παρέα µε φίλους 
και ανθρώπους του νησιού, κάνοντας µπάρµπεκιου στα σπίτια που µας 
φιλοξενούν. 
Σε αυτό το ενεργειακό µέρος, έχω δει µε κιάλια αµυδρά από τους γαλαξίες 
της Ανδροµέδας µέχρι τους κρατήρες της Σελήνης, όταν ο ουρανός ήταν 
καθαρός. Παλιότερα, στην εποχή της κραιπάλης, η αγαπηµένη µου ώρα 
ήταν το ξηµέρωµα. Τώρα προτιµώ το ηλιοβασίλεµα στο χωριό ∆ρυοπίδα 
που έχει µοναδική θέα, ένας οικισµός µε ιστορία χιλιάδων ετών που µπορείς 
να χαζέψεις το σύµπαν. Το Αιγαίο και οι Κυκλάδες έχουν τροµερά µέρη για να 

εµπνευστείς και να «γράψεις» τη µουσική στο κεφάλι σου. Στο Βιόκαστρο, 
τον προϊστορικό τόπο του νησιού, νιώθεις πως ανταµώνεις µε την Ιστορία. 
Το πρωί φοράς παπούτσια και φεύγεις για ανάβαση κι εξερεύνηση. Το µεση-
µέρι κάνεις σιέστα, ως κλασικός νοτιοευρωπαίος. Το απόγευµα αραχτά. Τη 
νύχτα, αν θέλεις, παίρνεις το αυτοκίνητο και αναζητάς έρηµα και σκοτεινά 
µέρη. Η καλύτερη εποχή για µία επίσκεψη είναι είτε αρχές Ιουλίου είτε τέλη 
Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου. Μια χρονιά µπήκα στον πειρασµό να τη 
δω και τον χειµώνα – έχει µια νέκρα και µια ηρεµία που µου αρέσει. 
Τώρα που φαίνεται ότι επιστρέφουµε σε µια κανονικότητα (ελπίζω να διαρ-
κέσει για πάντα), σε µια νέα πραγµατικότητα, έχουµε όλοι ανάγκη να κάνουµε 
διακοπές και να πάρουµε δυνάµεις. Η ζωή στην Αθήνα έχει γίνει τόσο δύσκολη 
και πιεστική, που έστω και λίγες µέρες µακριά από αυτήν σε χαλαρώνουν και 
σε αποσυµπιέζουν ώστε να πάρεις δυνάµεις για τις µάχες που έχεις να δώσεις 
στο κλεινόν άστυ. 
Η Ελλάδα είναι µια πολύ όµορφη χώρα που µερικές φορές θεωρώ τον εαυτό 
µου τυχερό που µένω σε έναν τόπο ο οποίος έχει τόσο εύκολη πρόσβαση σε 
τέτοια χαρίσµατα της φύσης. Εάν και κατάγοµαι από Βόρεια Ελλάδα και έχω 
περάσει την παιδική µου ηλικία εξερευνώντας και λατρεύοντας το βουνό, 
µεγαλώνοντας αγάπησα και τη θάλασσα και ευχαριστώ την Κύθνο και τους 
ανθρώπους της για αυτό.
Θα κάνω το παν να επιστρέψω και φέτος για να έχω ακόµη µια καλοκαιρινή 
ανάµνηση η οποία θα µε βοηθήσει στη δύσκολη χρονιά που έρχεται. Συνεχί-
ζουµε γερά και δυνατά και όπου µας πάει!

Υ.Γ. Για τους καχύποπτους και γενικά για αυτούς που ψάχνουν λόγο να κράξουν... Παι-
διά, δεν µε έβαλε ο δήµαρχος της Κύθνου να γράψω αυτό το κείµενο, ούτε έχω κά-
ποιο οικονοµικό συµφέρον... απλά έτσι εκφράστηκα! Καλή συνέχεια σε όλους µας.

*Ο Σάκης Τόλης είναι µουσικός, κιθαρίστας και τραγουδιστής, ιδρυτής του black metal 

συγκροτήµατος Rotting Christ.

Tïù Σάκη Τόλη*
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Πρωτοήρθα καλοκαίρι του ’97 στο νησί 
και εθισµένος από πιο mainstream προ-
ορισµούς –αλλά και την Κέρκυρα των ε-

φηβικών µου χρόνων– θεώρησα ότι κάποιος µου 
κάνει πλάκα…
Βρεθήκαµε µε τη σύζυγό µου στο νότιο τµήµα 
του νησιού, που τότε ήταν πιο απόµερο, σε ένα 
σπίτι κυριολεκτικά πάνω στο κύµα, το οποίο έ-
µελλε να γίνει το καταφύγιό µας – και παραµένει 
µέχρι και σήµερα, καθώς βρσικόµαστε σε ταξίδια 
πολλές φορές τον χρόνο. 
Προς τον νότο του νησιού συναντά κανείς πολ-
λούς κόλπους –κάποιοι µού λένε ότι είναι πάνω 
από 50, δεν επιχείρησα να τους µετρήσω, προ-
τίµησα να τους γνωρίσω–, µε αντίστοιχες παρα-
λίες: άλλες µε άµµο των Κυκλάδων, άλλες µε βό-
τσαλο, όλες όµως µε το χαρακτηριστικό χρώµα 
του Αιγαίου. Απ’ αυτές, λίγες είναι οι οργανωµέ-
νες και σίγουρα όχι στα πιο ωραία σηµεία του νη-
σιού. Άλλες πάλι διατηρούνται σχεδόν άγγιχτες. 
Ακόµη και τον δεκαπενταύγουστο υπάρχουν αρ-
κετές στις οποίες µπορείς να είσαι µόνος µε την 
παρέα σου. Το µαγικό είναι ότι τα πάντα είναι προ-
σβάσιµα µέσα σε 30΄ απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι. Αν 
βέβαια στην παρέα υπάρχει και το «σκάφος του 
φίλου» ή αν αποφασίσετε να νοικιάσετε ένα, τότε 
θα µπορείτε να ανακαλύψετε κάποιες λίγες, καλά 
κρυµµένες παραλίες-θησαυρούς στα ανατολικά 
του νησιού.
Αποφεύγοντας µάλιστα τα τετριµµένα “must 
see”, ίσως ανακαλύψετε, µεταξύ άλλων, την ε-
µπειρία των ιαµατικών λουτρών στους αυθεντι-

κούς λουτήρες που χρησιµοποιούσε και η πρώην 
βασιλοµήτωρ! Ambience µιας άλλης εποχής, η 
οποία, αν και χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, 
σε κάνει πρωταγωνιστή σε ασπρόµαυρη ελληνι-
κή ταινία. 
Στο νησί πρωταγωνιστούν δύο µεγάλοι οικισµοί, 
η Χώρα και η ∆ρυοπίδα, µε φωτογραφικές γω-
νιές και εναλλαγές δεκαετιών σε κάθε στροφή. Τα 
ήρεµα φρεσκοβαµµένα σοκάκια, µε τα µαγαζάκια 
ενός άλλου, πιο «ζεν», θα έλεγα «ασπρόµαυρου» 
ρυθµού, συνυπάρχουν µε τις τελευταίες αφίξεις 
γαστρονοµικού ενδιαφέροντος –ναι, υπάρχουν 
και αυτά– και τα µπαράκια, κυρίως στη Χώρα, που 
εξακολουθούν να παίζουν µουσική έξω µέχρι αρ-
γά, κάτω από τον έναστρο ουρανό, την απόλαυση 
του οποίου έχουµε χάσει πια στην Αθήνα. 
Η κάθοδος των επισκεπτών, των επιχειρηµατιών 
και των επενδυτών στο νησί τα τελευταία χρό-
νια γίνεται µε εκθετικούς ρυθµούς, αλλά µάλλον 
µε θετικό αντίκτυπο. Ωστόσο, χρειάζεται ακόµα 
χρόνος για να καθιερωθεί ως mainstream προ-
ορισµός. Έτσι υπάρχει σήµερα ακόµα αυτή η εκ-
πληκτική δυνατότητα να βρει κανείς αυτό που 
πραγµατικά επιθυµεί σε έναν κοντινό στην Αθήνα 
προορισµό, σε ένα νησί, ακόµη και για ένα Σαβ-
βατοκύριακο: από eco friendly lifestyles µέχρι 
mainstream party living!
Η συµβουλή µου πάντως είναι να προσπαθήσετε 
να ανακαλύψετε µόνοι σας τις καλύτερες γωνιές 
του νησιού και µη µένετε σ’ αυτά που «όλοι λέ-
νε...»! 

*O Χρήστος Κάτσιος είναι CEO της Groupama.

τις παραλίες χρειάζε-
σαι σίγουρα µεταφο-
ρικό µέσο εποµένως 
αν δεν έχεις µαζί το 
αυτοκίνητο σου, rent 
a car στο Halivelakis 
(2281032506).

Πού να µείνεις
Σε όλους τους οικι-
σµούς του νησιού, 
στον Μέριχα (λιµάνι), 
στα παραθαλάσσια 
Λουτρά και στην Πα-
ναγία Κανάλα αλλά 
και στα ηπειρωτικά, 
Χώρα και ∆ρυοπίδα, 
θα βρεις πολλά ενοικι-
αζόµενα δωµάτια για 
όλα τα βαλάντια, λιτά 
αλλά και πολυτελή, 
µε θέα στο απέρα-
ντο γαλάζιο ή στην 
όµορφη εξοχή της 
Κύθνου. Στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του δήµου 
(kythnos.gr) θα βρεις 
πάρα πολλές επιλογές. 
Προτείνουµε το K4 
Kythnos (6934496006), 
µια εξαιρετική επιλογή 
µε κατοικίες στην 
Κανάλα, τους Μύλους 
και τον Κάστελλα. 
Στον Κάστελλα, 
δίπλα στον οικισµό 
Φλαµπούρια, το συ-
γκρότηµα αποτελείται 
από τέσσερις ιδιωτικές 
κατοικίες και δύο 
ξενώνες, οι οποίοι ε-
κτείνονται κατά µήκος 
της πλαγιάς πάνω από 
την ερηµική παραλία 
του Κάστελλα. Στους 
Μύλους, διαθέτει πο-
λυτελείς κατοικίες, η 
κάθε µία µε τη δική της 
πισίνα και εντυπωσι-

ακή πανοραµική θέα. 
Στον παραδοσιακό 
οικισµό της ∆ρυο-
πίδας (6972858493, 
6942200279). Στη 
χώρα το Chora 
Suites (2281031780). 
Επίσης, στο En 
Lefko (2281032792, 
6974311136), στη γρα-
φική παραλία Μαρτι-
νάκια, δίπλα στο λιµά-
νι, ανακαινισµένο και 
ό,τι πρέπει για εξορµή-
σεις σε όλο το νησί, µε 
δωµάτια που µπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 
και 4 άτοµα. Στη Βαθυ-
σθέα στη ∆ρυοπίδα, 
(6945858649), µε τις έξι 
πετρόκτιστες, παρα-
δοσιακές κυκλαδίτικες 

κατοικίες, µε υπέροχη 
θέα και άνετες βερά-
ντες µπροστά στο 
Αιγαίο.

Πού να φας
Στην Αγία Ειρήνη 
οπωσδήποτε στην 
ψαροταβέρνα Άριας 
(2281031371), µια οικο-
γενειακή ταβέρνα µε 
πλούσια ιστορία και 
αγάπη για τη θάλασσα 
για παραδοσιακή ψα-
ρόσουπα, αστακοµα-
καρονάδα, καλαµάρι 
φρέσκο στη θράκα, 
σουπιά στο µελάνι 
της και άλλα πολλά. 
Στη Χώρα, να επισκε-
φθείς τη φηµισµένη 
ψησταριά το Στέκι του 
Ντετζή (2281031204), 
και τη Μεσσαριά 
(2281031672), το εστι-
ατόριο του οµώνυµου 
ξενοδοχείου, για σπιτι-
κά φαγητά και τοπικές 
γεύσεις. Στη Χώρα, το 
Iter del Gusto Gelato 
(2281031206) είναι µια 
gelateria µε χειροποί-
ητο ιταλικό παγωτό 
ηµέρας και τραγανές 
αφράτες βάφλες, 
αλλά και speciality 
espresso, frozen 
yogurt, smoothies. Στα 
Λουτρά, στη λουλου-
διαστή αυλή του Κού-
τσικου (2281031185), 
για µαγειρευτά και 
σχάρα. Στη ∆ρυοπίδα 
στο µοντέρνο τσι-
πουράδικο Χάρτινο 
Καράβι (2281033004), 
για αποστάγµατα συ-
νοδεία µεσογειακών 
γεύσεων. Στον Κρητικό 
στον Μέριχα για ψά-
ρια (2281032069).

Πού να 
διασκεδάσεις
Στον Μέριχα αρκετά 
καφέ µπαρ, µε τρα-
πεζάκια πάνω στη 
θάλασσα, για βραδινό 
ποτάκι και lounge µου-
σικές. Στη Χώρα στην 
ταράτσα του Πανο-
χώρι (6949566961), για 
κοκτέιλ όπως και στο 
Κράκεν (6981350719). 
Η τοπ επιλογή για όλα, 
καφές-κρασί-κοκτέιλ 
είναι το Margiora 
(2281031809).

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

Info

¢¸»Ãª: 2281361100
AªÆËÁÃ»¹°: 2281031201
¤¹»¶Á¹ºÃ: 2281032290
°¡ÄÃÆ¹ºÃ ¹°ÆÄ¶¹Ã: 
2281031202

Tïù Χρήστου Κάτσιου*

        ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΡΥΠΑΣ 
ΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΑΡΩΝΕΙΣ*;
Αν κάτι δεν ταιριάζει µε το καλοκαιρινό 
σου στιλ, αυτό είναι να διακόπτεις τις 
αγαπηµένες σου δραστηριότητες για να 
µετρήσεις τη γλυκόζη µε τρύπηµα στα δάκτυ-
λα. Ανακάλυψε το σύστηµα FreeStyle Libre, 

που σου δίνει ολοκληρωµένη εικόνα για τη 
γλυκόζη σου µε µια απλή 

σάρωση 1 δευτερολέπτου 
κάθε στιγµή, παντού! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν 
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.

γλυκόζη σου µε µια απλή 

15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021



Είναι το πιο κοντινό 
νησί των Κυκλά-
δων στην Αττική, 
µε αποτέλεσµα 
να θεωρείται από 
πολλούς νησί του 
Σαββατοκύριακου. 
Είναι, όµως, πολλά 
παραπάνω. Η Υ-
δρούσα, όπως την 
έλεγαν παλαιότερα, 
µε περίπου 2.500 
µόνιµους κατοί-
κους, έχει πρωτεύ-
ουσα την Ιουλίδα 
ή Χώρα, λιµάνι την 
Κορρησία ή Λιβάδι 
και αρκετούς ακόµα 
µικρότερους οικι-
σµούς, µεγαλύτε-
ρος εκ των οποίων 
είναι το Βουρκάρι. 
Εάν σας αρέσει η 
πεζοπορία, είναι ο 
προορισµός σας µε 
µονοπάτια συνολι-
κού µήκους 36 χλµ. 

Τι να δεις 
Η αµφιθεατρική 
Χώρα της Κέας 
ενδείκνυται για 
ατέλειωτες βόλτες. 
Έµβληµά της ο 
λαξεµένος πάνω σε 
βράχο Λέοντας. Το 
παραθαλάσσιο χω-
ριό Ποίσσες φηµί-
ζεται για τον αρχαι-
ολογικό χώρο. Το 
Βουρκάρι είναι το 
πιο hot σηµείο του 
νησιού. Ακολούθη-
σε το µονοπάτι που 
σε βγάζει στην αρ-
χαία πόλη Καρθαία. 
Την καλύτερη θέα 
θα την απολαύσεις 
από το εκκλησάκι 
της Παναγίας της 
Καστριανής. Να 
δεις τον Πύργο της 
Αγίας Μαρίνας, 
το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το Αγρο-
τικό Λαογραφικό 
και Πολιτιστικό 
Μουσείο Κέας. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Στον Οτζιά, τη 
µεγαλύτερη πα-
ραλία του νησιού, 
η κατάσταση είναι 
αρκετά οικογενει-
ακή. Στα τροπικά 
Ξύλα µε τα γαλάζια 
νερά και την ατέ-
λειωτη αµµουδιά. 
Αν φυσάει βοριάς 
κατευθύνσου προς 
Σπαθί. Παραδίπλα 
η Συκαµιά, µε παχιά 
σκιά από αλµυρίκια. 
Ο Κούνδουρος, 

Info✤
Λάτρης των Κυκλάδων παιδιόθεν, η Τζια ήταν για πολλά χρόνια ένα παράδοξο: 
Κοντά και πολύ µακριά. Ερµητική. Αδιαφορούσε για τουρίστες και επισκέπτες, 
στα όρια της παρεξήγησης. Όταν άρχισα να τη γνωρίζω καλύτερα, πριν τρι-

άντα χρόνια, η αρχική µου εντύπωση επιβεβαιώθηκε: Η Τζια δε θέλει να είναι σαν τα 
άλλα νησιά. Όχι από άποψη, αλλά από αµηχανία. Μάλλον αυτό µε κράτησε κοντά της.
Από τότε που η Αττική Οδός µείωσε σε 50 λεπτά την απόσταση ως το Λαύριο και φτιά-
χτηκε και το ίδιο το λιµάνι, η Τζια γνώρισε µια εντυπωσιακή ανάπτυξη, µη αναστρέψιµη. 
Σήµερα, επιβιβαζόµενος σε κάποιο από τα πλοία που κάνουν καθηµερινά δροµολόγια, 
επί µία ώρα νοµίζεις ότι βρίσκεσαι σε µια πλωτή ουτοπική κοινωνία. Κάθε κοινωνική δι-
άκριση έχει καταλυθεί. Νταλικέρηδες, οικοδόµοι, Αλβανοί µάστορες, πολιτικοί µηχανι-
κοί, επιχειρηµατίες, Ινδοί λαντζέρηδες, µαµάδες βορείων προαστίων, Φιλιπινέζες ντα-
ντάδες, σκυλιά και δηµοσιογράφοι (πολλοί δηµοσιογράφοι), πίνουν τον φρέντο τους 
µε θέα τα ερειπωµένα κτίρια της Μακρονήσου καθώς το πλοίο στρίβει µε κατεύθυνση 
το λιµάνι, την Κορρησία. Η µπουκαπόρτα ανοίγει και η παρέλαση πολυτελών 4x4 διαλύ-
εται. Στην Κορρησία και στο γειτονικό Γυαλισκάρι θα µείνουν εκείνοι που ψάχνουν για 
δωµάτια, ξενοδοχεία και AirBnB και η υπόλοιπη Τζια καταπίνει όλον αυτόν τον κόσµο, 
τον κρύβει µέσα σε νεόδµητα εξοχικά και συγκροτήµατα πολυτελών κατοικιών.
Η έκταση του νησιού είναι µεγάλη και ο οικιστικός οργασµός µόλις έχει τελειώσει τα 
προκαταρκτικά ώστε συχνά έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα παρθένο µέρος. Η 
αγροτική σύνθεση του πληθυσµού προίκισε το νησί όχι µε χωριά αλλά µε αγροτικούς 
οικισµούς. Το µοναδικό «χωριό» είναι η ίδια η Χώρα, η Ιουλίδα. Αλλά, τι χωριό! Μια πο-
λίχνη, χυµένη πάνω στην κόψη του βράχου, κεραµοσκεπής και επιβλητική, στη µέση 
σχεδόν του νησιού. Ένας προστατευόµενος παραδοσιακός οικισµός σε τρανταχτή 
αντίθεση µε την υπόλοιπη Τζια. Εδώ δεν χωρούν αυτοκίνητα. Μόνο πεζή και µε γαϊδου-
ράκια µπορείς να ανεβοκατέβεις τα αµέτρητα σκαλιά και τα λιθόστρωτα που οδηγούν 
από τη µια γειτονιά στην άλλη. Θα κάτσεις για καφέ ή φαγητό στην πλατεία του αναπα-
λαιωµένου νεοκλασικού ∆ηµαρχείου, χτισµένου το 1902, θα επισκεφτείς το εξαιρετικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, θα θαυµάσεις το παλιό σχολείο, σχέδιο του Τσίλλερ, θα 
ανέβεις στο βουνό των Μύλων, εκεί που κάποτε υπήρχε το µεγαλύτερο συγκρότηµα 
ανεµόµυλων στις Κυκλάδες και σίγουρα αξίζει να φτάσεις ως την άκρη, στον περίφηµο 
αρχαίο Λέοντα, ένα λιοντάρι που µειδιά, σκαλισµένο πάνω στο βράχο, περίπου το 600 
π.Χ. Μετά τα αρχαιολογικά ευρήµατα, που ξεκινούν από το 4.000 π.Χ., τα χαραγµένα µο-
νοπάτια που διακλαδώνονται δηµιουργώντας ένα δίκτυο µοναδικό στην Ελλάδα, είναι 
ο αµύθητος θησαυρός της Τζιας, η ελπίδα να την αγαπήσει κάποιος για τη φυσική της 
οµορφιά και όχι µόνο επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, έχει καλές προοπτικές επένδυσης 
σε γη και συχνάζουν εδώ γνωστοί επιχειρηµατίες και επώνυµοι των µίντια.

Όπως η άσπρη Ιουλίδα µε τα κεραµίδια µοιάζει το αντίθετο των πέτρινων σπιτιών µε τις 

πέργκολες που έχουν φυτρώσει παντού, άλλο τόσο το ξερό τοπίο της ακτογραµµής 
έρχεται σε αντίθεση µε τη βλάστηση της ενδοχώρας. Η Τζια έχει δάση µε βελανιδιές, 
αµέτρητες πηγές, τον πανέµορφο Μυλοπόταµο µε τους έντεκα σωζόµενους νερό-
µυλους, την ήρεµη αγροτική ζωή στη Φλέα, τα δέντρα του Προφήτη Ηλία. Μόνο οι 
ξερολιθιές που δένουν γύρω-γύρω το νησί µαρτυρούν ότι βρίσκεσαι στις Κυκλάδες. Ε, 
και οι παραλίες. Στην ανατολική πλευρά, αυτή που βλέπει την Κύθνο και την Άνδρο, οι 
αγαπηµένες µου είναι η Συκαµιά, το Καληδονίχι µε την Ψιλή Άµµο, το πριβέ Ψαθί, η 
Καλησκιά και το καµάρι του νησιού, η αρχαία Καρθαία. Η δύναµη του τοπίου σε απο-
ζηµιώνει εάν αποφασίσεις να κατέβεις το µοναδικό µονοπάτι που οδηγεί στην παραλία 
– και να το ανέβεις. Στη νοτιοδυτική άκρη βρίσκεται ο Κούνδουρος, η πρώτη περιοχή 
που αναπτύχθηκε τουριστικά στην Τζια και δικαίως: Θέα στο ηλιοβασίλεµα, πλάτη στον 
Βοριά και δαντελωτοί κολπίσκοι να προστατεύουν τα σκάφη από τον καιρό και τους VIP 
παραθεριστές από το υπόλοιπο νησί, το οποίο η αυτονοµία του Κούνδουρου το κάνει να 
µοιάζει µακρινό. Στον βορρά, ο βαθύς κόλπος του Οτζιά µε τα ρηχά νερά είναι η στάση 
για βουτιά πριν φτάσεις στο εντυπωσιακό για την απλότητα και την αγριάδα του τοπίου 
µοναστήρι της Καστριανής, χτισµένο στην άκρη του γκρεµού. Tip: µπορείς να δια-
νυκτερεύσεις εκεί, εφόσον βρεις άδειο κελί, αφού οι απανωτοί γάµοι και τα βαφτίσια 
αφήνουν λίγα περιθώρια για µεταφυσική ενδοσκόπηση. 
Για πολλά χρόνια, η εναλλακτική παραλία της Τζιας, πολύ κοντά στο λιµάνι αλλά δύσκο-
λη στην πρόσβαση και γι’ αυτό ερηµική, ήταν τα Ξύλα. Ήταν ο πρώτος µου έρωτας στο 
νησί και το µέρος µε το οποίο έχτισα δεσµούς. Υπέροχη όταν είναι µόνη της –όλο και πιο 
σπάνια– παραµένει γοητευτικά υποµονετική στα λεφούσια του Σαββατοκύριακου και 
στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες προς πώληση ή βραχυχρόνια µίσθωση. Ίσως αυτός 
να είναι ο τρόπος της Τζιας να αποζηµιώσει τους κατοίκους της για τη χρόνια εξορία 
τους από τις τουριστικές Κυκλάδες, το νησί-επένδυση. Που οδήγησε και στο φαινόµενο 
«Βουρκάρι»: ένα γραφικό, απάνεµο λιµανάκι στον δρόµο προς τον Οτζιά, που τα Σαβ-
βατοκύριακα µετατρέπεται σε κοσµικό στέκι στο οποίο συνωστίζονται όλοι. Αυτοί που 
φτάνουν µε σκάφη, αυτοί που αποφασίζουν να βγουν από την πέτρινη επικράτειά τους 
για να διασκεδάσουν και εκείνοι που θέλουν να δουν τους άλλους και να τους δουν κι 
εκείνοι. Και ύστερα αδειάζει, σαν σκηνικό που περιµένει καρτερικά την επόµενη ταινία.
Η Τζια είναι η ενσάρκωση του νεοελληνικού ονείρου της βίλας στις Κυκλάδες, κρατάει 
όµως τα µονοπάτια της όρθια, τις δύσβατες εξοχές και τις υπέροχες παραλίες της µα-
κριά από την επέλαση των SUV. Αυτή η παραδοξότητα, που οφείλεται µάλλον σε χρόνια 
εσωστρέφεια, είναι που τη σώζει ακόµη και την κάνει ξεχωριστή, σα να σου χαµογελά 
µια όµορφη άγνωστη.

*Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι δηµοσιογράφος, διευθυντής του ραδιοσταθµού Kosmos 
93,6 & 107,0.

����
Tïù Λεωνίδα Αντωνόπουλου*

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ* 

Με το σύστηµα FreeStyle Libre διαχειρίζε-
σαι το διαβήτη εύκολα και αποτελεσµατικά. 
Χάρη στην τεχνολογία του FreeStyle Libre, 
µε κάθε σάρωση του αισθητήρα έχεις ολο-
κληρωµένη εικόνα για τη γλυκόζη και τις 

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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σχεδόν 45 άπό το 
λιµάνι, έχει παραλί-
ες για κάθε γούστο. 
Εύκολη πρόσβαση 
και beach bar στο 
Γιαλισκάρι. Ο Σχί-
νος είναι off road, 
απαιτεί κατάλληλο 
όχηµα. 

Πού να µείνεις 
Πολλές και καλές 
επιλογές σε όλο 
το νησί. Ενοικια-
ζόµενα δωµάτια, 
ενδεικτικά, είναι 
τα Aegean View 
(2288022046) στην 
Κορρησία, Οι Λεύ-
κες (2288021443) 
στο Βουρκάρι, 
Kea Village 
(2288022120) στην 
Ιουλίδα, Ανεµούσα 
(2288021485) στον 
Οτζιά, Γιαλισκάρι 
(2288021197) στο 
Γιαλισκάρι. Υπάρ-
χουν, βεβαίως, 
µεγάλα ξενοδοχεία 
µε όλες τις ανέσεις. 
Ενδεικτικά: Porto 
Kea (2288022870) 
στην Κορρησία, 
Ydor Hotel Spa 
(2288022044) στο 
Βουρκάρι, Spathi 
Beach Suites 
(6942575627), στο 
Σπαθί. 

Πού να φας & να 
πιεις 
Στην κορυφή της 
Χώρας, στην Ιουλί-
δα, στο Σπίτι στη 
Χώρα (2288029101), 
για brunch µέχρι 
τις 12 και µε σπιτική 
κουζίνα από τις 6 το 
απόγευµα, µε κλα-
σικές και τζαζ µου-
σικές. Στο Πανό-
ραµα (2288022341) 
µε εξαιρετική θέα 
και σπιτικά γλυκά, 
αλλά και πρωινά 
νωρίς και κοκτέιλ 
το βράδυ. Στη Χώρα 
στο γκουρµέ Kylix 
(693 259 6757), µε 
ειδυλλιακή θέα, 
στους παραδοσια-
κούς Καλοφαγά-
δες (2288 022118), 
και ακριβώς δίπλα 
στον Παπαρούνα 
(2288 022583), που 
έχει και ψάρι. Σπου-
δαία µαγειρευτά, 
επίσης στη Χώρα, 
στην Πιάτσα που 
φιλοξενεί και live 
και στο Στέκι. Στον 
Οτζιά στην Τα-
βέρνα της Άννας, 
στο Βουρκάρι για 
ψάρι στον Αρίστο 

και στον Σείριο. 
Για ποτό, ο Λέων 
(698 750 6892), στη 
Χώρα είναι το πιο 
alternative, το Viral 
λίγο έξω από την 
Ιουλίδα το after. 
Πολύ ωραία καφέ 
µπαρ στο Βουρκάρι 
είναι τα Κοkka και 
Breaz. 

Info

¢¸»Ãª: 2288360000
AªÆËÁÃ»¹°: 2288021100
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2288021344
¹°ÆÄ¶¹Ã: 2288022200

✤
Θυµάµαι τα καλοκαιρινά ραντεβού δίνονταν, πάντα, για την Κρήτη. 
Εκεί που ο παππούς και η γιαγιά περίµεναν όλα τα νεότερα µέλη της 
οικογένειας. Ναι, ήταν ό,τι καλύτερο: µπάνια στη θάλασσα, το πιο 

τέλειο φαγητό του κόσµου και ωραίες βόλτες. Πεζοπορία στα φαράγγια και 
τα βουνά της Κρήτης µαζί µε διαφορετικά ακούσµατα ζωής. ∆εν ήταν εφικτή 
(και σωστά) καµία παρέκκλιση από το ετήσιο θερινό ραντεβού. 

Κάπου εκεί, λοιπόν, στην αρχή χώρεσε και η Τζια. Στο µυαλό µου µπορούσαν 
να γίνουν όλα όσα είχα αγαπήσει στην Κρήτη. Ιδανική για όσους αγαπούν το 
περπάτηµα, µέχρι και σήµερα καθηµερινή µου δραστηριότητα στο νησί. Άλ-
λα µονοπάτια, διαφορετικές εικόνες περιπλάνησης. Θυµάµαι, όταν η αρχή 
της εξόρµησης ήταν η Ιουλίδα, ο Λέων ήταν πάντα µια µικρή –πρώτη– στάση 
για να αποτυπωθεί φωτογραφικά ένα στιγµιότυπο της αµφιθεατρικής χώ-
ρας. Ο Λέων, ο Αρισταίος και ο Σείριος αγαπηµένες διαδροµές, καθεµιά για 
τον δικό της λόγο. Ο Σείριος για τον προφανή. Και η σταθερά µου, το µονα-
στήρι της Καστριανής, τοποθετηµένο σαν στρατηγείο. 

Όταν φτάναµε στο νησί η τυρόπιτα του παραδοσιακού φούρνου στο λιµάνι 
έµοιαζε µε επίσηµη υποδοχή. Φτιαγµένη σίγουρα µε µαγικά υλικά. Αγάπησα 
τα παραδοσιακά «λουκούµια» της Τζιας. Λόζα, ξινό τυρί, άνυδρα ντοµατά-
κια, µέλι, ενώ το Μαυρούδι της αποτελεί την αγαπηµένη µου χειµωνιάτικη 
ποικιλία που εκπληρώνει διπλά τον σκοπό: δεν µπορεί να µην ταξιδέψει το 
µυαλό στο νησί. Είµαι λάτρης του καλού κρασιού, ενώ η δηµιουργία ενός 
πρότυπου αµπελώνα µαζί µε µια µικρή παραγωγική µονάδα είναι σκέψη που 

εκεί καλλιεργήθηκε στο µυαλό µου. Ας το αφήσουµε, όµως, για αργότερα.

Για την πρωινή κολύµβηση προτείνεται το Σπαθί, ενώ η άγρια οµορφιά της 
Καλησκιάς είναι ιδανική επιλογή αν θέλεις να αφιερώσεις αρκετές ώρες 
της ηµέρας. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις µαζί τα κατάλληλα εφόδια και 
τον εξοπλισµό – θα σε αποζηµιώσουν η φύση και το τοπίο. Η ταυτότητα του 
νησιού διατηρείται ακόµη και τη νύχτα. Βέβαια, τώρα, τη θέση των εφηβι-
κών βραδιών έχει πάρει µια άλλη, ακόµη πιο ωραία ζωή. Το Bινύλιο ήταν ο… 
τόπος συνάντησης αλλά σήµερα το Βουρκάρι «αλλιώς» είναι κάτι που εξα-
κολουθούµε να το χαιρόµαστε όπως τότε. Ο τίτλος για τα πιο ωραία ψαρικά 
έχει πολλούς διεκδικητές, όµως ο ΒουρκΑρίων, ο Αρίστος, η Στροφή του 
Μίµη και οι Εννέα Κόρες αποτελούν µοναδικά σηµεία πανδαισίας στο Βουρ-
κάρι. Ο κόκορας, οι λαχανοντολµάδες και τα µαγειρευτά στο Στέκι µαζί µε τα 
παϊδάκια του Γιάννη στην πλατεία είναι ένας από τους καλύτερους λόγους 
για να περάσεις το βράδυ σου στην Ιουλίδα. Ενώ ο Γιάννης, της πιάτσας, µας 
υποδεχόταν µε τα µαγειρευτά του που ήταν το «σίγουρό» µας. Και δεν απο-
γοητευτήκαµε ποτέ. Τώρα πια µπορεί κανείς τις βραδινές ώρες να τα γευτεί 
µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής.

Θα τολµούσα να πω ότι το ηλιοβασίλεµα της Τζιας θα µπορούσε να είναι µια 
ζωγραφιά σε κάθε παραµύθι. Ας αρκεστώ, όµως, στο εξής: Αυτή ήταν η δική 
µου Τζια. Σήµερα, είναι η Τζια του Φίλιππου.

 *O Γρηγόρης ∆ηµητριάδης είναι Γενικός Γραµµατέας Πρωθυπουργού. 

Τότε ήταν η δική µου Τζια. Τώρα είναι η Τζια του Φίλιππου.

Tïù Γρηγόρη Δημητριάδη*
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Μια κούκλα Χώρα, αµφι-
θεατρικά φωλιασµένη 
σε µια πλαγιά, πάµπολ-
λες, ως επί το πλείστον 
χωρίς ξαπλώστρες και 
υποδοµές παραλίες, κι 
ένα δηµοφιλές στους 
κατασκηνωτές κάµπινγκ. 
Αυτά πάνω κάτω ορί-
ζουν και το προφίλ των 
επισκεπτών του νησιού 
που τιµούν εξίσου οι 
ψαγµένοι λάτρεις της 
καλοκαιρινής ανεµελιάς 
χωρίς κοσµικότητες και η 
νεολαία. 
Μηχανάκι ή αυτοκίνητο, 
κατά προτίµηση µε αντο-
χή στους χωµατόδρο-
µους, είναι απαραίτητο 
για να επιδοθείς από το 
πρωί σε ανελέητο σαφά-
ρι παραλιών (τσέκαρε 
µόνο πού θα σταθεί φιλι-
κός ο αέρας). Με το ηλιο-
βασίλεµα όλοι οι δρόµοι 
οδηγούν στη Χώρα για 
βόλτα στα ερείπια του 
βενετσιάνικου κάστρου, 
µε αιγαιοπελαγίτικη θέα 
και καφέ ή ποτό στην 
πλατεία του ∆ηµαρχείου. 

Τι να δεις
Τα ερείπια του βενετσιά-
νικου κάστρου µε το εκ-
κλησάκι του Αγίου Κων-
σταντίνου στην κορυφή 
του απόκρηµνου βράχου 
που στεφανώνει στη 
Χώρα, και, επίσης, το λα-
ογραφικό µουσείο και 
την αρχαιολογική συλλο-
γή. Τα εγκαταλελειµµένα 
ιστορικά µεταλλεία στο 
Μεγάλο Λιβάδι, έναν πα-
ραθαλάσσιο οικισµό µε 
ταβέρνες χύµα στο κύµα 
και αύρα άλλης εποχής. 
Το καστροµονάστηρο 
των Ταξιαρχών κοντά 
στο χωριό Γαλανή, µε τοι-
χογραφίες της κρητικής 
σχολής. Την Παναγιά, 
ένα ήσυχο χωριουδάκι µε 
γραφικά σοκάκια, ταµάµ 
για περαντζάδα µετά το 
µπάνιο στη Συκαµιά. 

Πού να κολυµπήσεις
∆ηµοφιλής επιλογή, µε 
ταβέρνες και γαλάζια 
νερά η Ψιλή Άµµος. ∆ε-
ντράκια και ωραία νερά 
στο Άγιο Σώστη. Απλό-
χωρη, µε αλµυρίκια για 
σκιά, αµµουδιά στη µια 
πλευρά της και βότσαλο 
στην άλλη, το Γάνεµα. 
Καντίνα και ξαπλώστρες 
σε περιµένουν στη µεγά-
λη αµµουδερή 
Βαγιά. Για ησυ-
χία και βουτιές 
µε αδαµιαία 

περιβολή στο αµµουδε-
ρό Καράβι (µε πρόσβαση 
από µονοπάτι) και στη 
Λια. Μοναχικές βουτιές 
και λίγα αρµυρίκια για 
σκιά στο Μαλλιάδικο 
– προσοχή στον χωµα-
τόδροµο. Αν δεν φυσά 
βοριάς, επιχειρείς και την 
κατάβαση στην απλόχω-
ρη Συκαµιά. 

Πού να φας
Στο Λιβάδι: Εξαιρετικό 
ψάρι και ψαροµεζέδες 
µε δηµιουργικές νότες 
στην Ψαροταβέρνα 
της Καλής (2281052301), 
πάνω στην παραλία. 
Μαγειρευτά, ψάρια και 
κρεατικά στον Τάκη 
(2281051159) και στο 
Θαλάµι (2281052668). Τα-
ϊλανδέζικο στο δροσερό 
κήπο του Blue Bamboo 
(2281052027). Στη Χώρα 
παραδοσιακή σεριφιώ-
τικη κουζίνα στη Μα-
ραθόριζα (2281052656), 
λεµονάτο κουνέλι και 
µαραθόπιτες στο Αλώνι 
(2281052603). Μεσογεια-
κές γεύσεις µε πανορα-
µική θέα στο λιµάνι και 
τη Χώρα, στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου Ρίζες, 
στο δρόµο προς τον Άγιο 
Σώστη. Κρεοφαγία στο 
φουλ (κοντοσούβλι, κο-
κορέτσι, γουρουνόπου-
λο κ.λπ.) µε θέα θάλασσα 
στην ταβέρνα-ψησταριά 
Τα Καµπιά (2281051621), 
στον Ράµµο. Στη Συκα-
µιά, µαγειρευτά, ντόπια 
κρέατα και ψάρι στην 
οικογενειακή ταβέρνα 
Το ακρογιάλι του Βήτου 
(2281051289). 

Πού να µείνεις
Στο προσεγµένο συγκρό-
τηµα Ρίζες (2281052222) 
στα Συµπόταµα, µε την 
εξαιρετική θέα, σε δω-
µάτια και διαµερίσµατα 
σύγχρονης κυκλαδίτικης 
αισθητικής. ∆ιαθέτει και 
πισίνα. Less is more πο-
λυτέλεια στις κατοικίες 
και ωραίο σκηνικό στο all 
day lounge bar του Coco-
mat Eco Residences 
(2108010688), στην 
παραλία της Βαγιάς. 
Προσεγµένη επιλογή στο 
Λιβάδι τα δωµάτια και τα 
αυτοεξυπηρετούµενα 
διαµερίσµατα Indigo 
Studios (2281052548). Πε-
ριποιηµένα και µε πανο-
ραµική θέα στον κόλπο 
του λιµανιού τα στούντιο 
Αµφιτρίτη (6972177376) 
και τα Άστριο 
Studios (6937013187).

Info
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Tïù Πραξιτέλη Κονδύλη*

✤
Η Σέριφος είναι το τρίτο από τον Πειραιά νησί των βορειοδυτικών Κυκλάδων, βρίσκεται µετά την 
Κέα, µεταξύ Κύθνου και Σίφνου. Το όνοµά της προέρχεται από τη λέξη «στέρφος», δηλαδή στείρος, 
άγονος λόγω του βραχώδους της εδάφους. Τη Σέριφο την έχω επισκεφτεί δύο φορές. Η πρώτη 15 

και πλέον χρόνια πριν, µεταπτυχιακός φοιτητής Αρχιτεκτονικής ακόµη, και η δεύτερη ήταν µε αφορµή το 
Φεστιβάλ Σερίφου αρκετά χρόνια αργότερα. ∆εν θα ξεχάσω τη µέρα που ήρθα σε επαφή µε το υποβλητικό 
εξορυκτικό τοπίο του νησιού και για πρώτη φορά αντίκρισα το Μεγάλο Λιβάδι και τον Κουταλά στο Ν∆ 
του τµήµα: Βαγονέτα και ράγες παρατηµένα σαν να λειτουργούσαν µέχρι χτες, µισογκρεµισµένες γέφυρες 
φόρτωσης, είσοδοι στοών σαν γοτθικές αψίδες. Στο Μεγάλο Λιβάδι το έδαφος ήταν κόκκινο από το σιδηρο-
µετάλλευµα και τον ήλιο που τα απογεύµατα του καλοκαιριού µένει για πολλή ώρα στον δυτικό ορίζοντα, 
ενώ η θάλασσα είχε το βαθύ πράσινο του οινοπνεύµατος. Στη γωνία το νεοκλασικό κτίριο της διοίκησης της 
εταιρίας, µε τους σκονισµένους φοίνικες, να τελεί υπό κατάρρευση… Ένα µεταλλευτικό τοπίο µιας άλλης 
εποχής σε υποδέχεται αδρανές, παγωµένο στον χρόνο, σχεδόν απόκοσµο. Η Σέριφος δεν υπήρξε ποτέ νησί 
αλιέων, εµπόρων και καπεταναίων, όπως ήταν για παράδειγµα η γειτονική Σίφνος. Η ιστορία των µεταλλεί-
ων της Σερίφου ξεκινά κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα µετατρέποντας αυτόν τον µικρό άγονο τόπο 
σε κάτι πολύ σπάνιο για τον ελλαδικό χώρο. Σε νησί µεταλλωρύχων µε σηµαντική, για τα δεδοµένα του 
νησιού, συγκέντρωση εργατικής δύναµης από πολλά σηµεία της Ελλάδας. 
Η συγκέντρωση αυτή αποτυπώνεται και στην οικιστική φυσιογνωµία του νησιού. Τα κυβόσχηµα, λευκά 
σπίτια της Χώρας, τυπικά κυκλαδίτικα µε την πρώτη µατιά, κρύβουν µια ιδιαιτερότητα. Για να περάσεις στο 
δεύτερο δωµάτιο του ίδιου σπιτιού (συνήθως αυτά αποτελούνται από ένα υπνοδωµάτιο και µια κουζίνα, 
όπου συγκεντρώνεται η οικογένεια), πρέπει να βγεις στον δρόµο και να µπεις από άλλη πόρτα. Οι εργάτες, 
που έρχονταν από άλλες περιοχές, έχτιζαν πρώτα ένα δωµάτιο για να µείνουν, και, αργότερα, όταν έφερναν 
όλη τους την οικογένεια, έχτιζαν και το δεύτερο, όπως και όπου µπορούσαν. Με αυτά αλλά και άλλα πολλά, 
η Σέριφος µε τις πολυάριθµες δαντελωτές παραλίες της (Γάνεµα, Βαγιά, Κουταλάς, Μεγάλο Λιβάδι, Συκα-
µιά, Αϊ-Γιάννης κ.ά.), τον παραδοσιακό οικισµό της Χώρας, τα όµορφά της µοναστήρια, τα σηµεία αρχαιολο-
γικού ενδιαφέροντος (Άσπρος Πύργος, αρχαίο χυτήριο χαλκού στα Αεράτα), τα καταφύγια άγριας ζωής 
καθώς και το επισκέψιµο οινοποιείο της κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά µου. Αξέχαστος θα µου µείνει ο 
ηρωισµός των µεταλλωρύχων κατά την απεργία για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων τους τα οποία, 
παρότι 105 ολόκληρα χρόνια πριν, φαντάζουν ακόµα και σήµερα περισσότερο επίκαιρα από ποτέ.

*Ο Πραξιτέλης Ν. Κονδύλης είναι αρχιτέκτονας. 

�������
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ 
ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Αν έχεις διαβήτη, τώρα µπορείς 
να έχεις το ξέγνοιαστο καλοκαίρι
που επιθυµείς, αφού µε κάθε 
σάρωση του αισθητήρα FreeStyle 
Libre βλέπεις την τρέχουσα τιµή και 
την τάση της γλυκόζης σου στο κινητό 

σου τηλέφωνο. Εύκολος στην το-
ποθέτηση, άνετος στην εφαρµο-
γή, σε απαλλάσσει από τα τρυπή-
µατα στα δάκτυλα* και το άγχος. 

* Η σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων
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✤
Ως καλοφαγάς, η Σίφνος κάλυψε και τις πιο ευφάνταστες γαστρονοµικές µου ορέξεις. Από πού 
να αρχίσω; Από τη ρεβιθάδα της Μερόπης στις Καµάρες και του Λεµπέση στη Χρυσοπηγή, 
µελωµένη µετά από 12 ώρες σε ξυλόφουρνο; Από τα ψάρια στο λιµανάκι στον Φάρο, µε τον 

Γιώργο που κάθε µέρα τα φέρνει ολόφρεσκα και µαζί µε τη γυναίκα του, τη Φλώρα, φροντίζουν να τα 
απολαµβάνουµε µε τον καλύτερο τρόπο; Ο Λίχνος στον Φάρο µε τα εδέσµατα του κάτω από τα αλµυ-
ρίκια; Ο Πλατύς Γιαλός, η µεγαλύτερη παραλία του νησιού, που αποτελεί σηµείο συνάντησης για καφέ 
και µαργαρίτες στο Palmira; Με το σήµα κατατεθέν Ω3, ιδανικό για το σούρουπο απολαµβάνοντας 
εκλεκτά κρασιά µε µοναδικές γκουρµέ γεύσεις; Η καντίνα στα Σεράλια; Το βραδάκι στο στενό στην 
Απολλωνία, στον ∆ρακάκη, µε τσιπουράκι και περατζάδα; Ιταλική κουζίνα στο Mama Mia; Η γαστρο-
νοµική ποικιλία που σου προσφέρει το νησί είναι απίστευτη και κάθε χρόνο γεννιέται κάτι καινούργιο, 
που µπαίνει στις καρδιές µας.

Οι κρυστάλλινες παραλίες του νησιού ανάλογα µε τον αέρα αλλά και τα γούστα απλώνονται από το 
νότιο µέρος µε τον Φάρο και τη Φασολού, φτάνοντας στο βόρειο κοµµάτι µε τη Χερρόνησο και τα 
Βρουλίδια.
Μετά από τόσα χρόνια νιώθω άρρηκτα δεµένος µε το νησί και τους ανθρώπους του. Ο άνθρωπος δεν 
είναι νησί, όµως ο κάθε άνθρωπος έχει το νησί του. Έτσι και εγώ, έχω τη Σίφνο. 

*Ο Κώστας Σουλιώτης είναι επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης της Palirria S.A.

Tïù Κώστα Σουλιώτη*

������

Info
Το νησί της αρµονί-
ας, µε πεντακάθαρους, 
ασβεστωµένους οικι-
σµούς, γραφική λαϊκή 
αρχιτεκτονική δίπλα σε 
υπέροχα νεοκλασικά, 
παραλίες µε γαλάζια 
καθαρά νερά, εξαιρε-
τικά ντόπια προϊόντα, 
παραδοσιακή αλλά 
και µοντέρνα κουζίνα 
–από τα Εξάµπελα 
της Σίφνου καταγόταν 
ο εθνικός µας σεφ 
Νίκος Τσελεµεντές–, 
υπέροχα µονοπάτια, 
χαλαρούς ρυθµούς.

Τι να δεις
Το νησί διαθέτει 200 
χλµ. περίπου δίκτυο 
χωµάτινων ή λιθό-
στρωτων διαδροµών 
που ενώνουν τους 
παραδοσιακούς οικι-
σµούς µεταξύ τους. 
Πρωτεύουσα από το 
1836 η πανέµορφη 
Απολλωνία, που 
σφύζει από ζωή µέρα 
και νύχτα. ∆ίπλα της 
ο Αρτεµώνας, που 
τη συναγωνίζεται σε 
οµορφιά µε τα κυκλα-
δίτικα αρχοντικά του 
και πιο πέρα το Βενε-
τικό χωριό Κάστρο, 
η παλιά πρωτεύουσα 
του νησιού, µε θέα 
που κόβει την ανάσα, 
έχει και Αρχαιολογικό 
Μουσείο. ∆ίπλα στον 
οικισµό βρίσκεται το 
γραφικό εκκλησάκι 
των Επτά Μαρτύρων 
σκαρφαλωµένο στην 
κορυφή ενός βράχου. 
Υπάρχουν όµως και 
τα Εξάµπελα µε τους 
λευκούς ανεµόµυλους, 
τα χωριά Άγιος Λου-
κάς και Καταβατή για 
να ξεναγηθείς από τις 
διηγήσεις των παλιών 

στην ιστορία του νη-
σιού, η Χερρόνησος 
µε το γραφικό λιµανάκι 
της από όπου έφευγαν 
παλιά τα φηµισµένα κε-
ραµικά του νησιού. Πα-
ντού θα δεις διασκορ-
πισµένους αρχαίους 
πύργους που χρονολο-
γούνται από τον 6ο π.Χ. 
αι. Οπωσδήποτε κάνε 
µια επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο 
του Αγίου Ανδρέα και 
στο Μοναστήρι της 
Παναγίας της Χρυσο-
πηγής.

Πού να 
κολυµπήσεις
Η πολύ µεγάλη και 
οργανωµένη (όχι όµως 
σ' όλη την έκτασή της) 
παραλία των Καµα-
ρών, αν και βρίσκεται 
στο λιµάνι, είναι πεντα-
κάθαρη. Το γραφικό 
χωριουδάκι Φάρος 
έχει όµορφη και κατάλ-
ληλη για όλες τις καιρι-
κές συνθήκες παραλία 
µε υπέροχη θέα στο 
µοναστήρι της Χρυσο-
πηγής. Τα εστιατόρια 
Λύχνος και Λιµανάκι, 
κυριολεκτικά πάνω 
στη θάλασσα, προσφέ-
ρουν υπέροχες γεύσεις 
και την επιθυµία να πας 
ξανά και ξανά.
Ένα µικρό πλακόστρω-
το δροµάκι οδηγεί από 
τον Φάρο στο Γλυφό, 

πιο αποµονωµένη 
παραλία, πεντακάθαρη 
µε άµµο και αλµυρίκια. 
Στο Γλυφό θα πας και 
από το πολύ βατό 
µονοπάτι που ξεκινάει 
από την επίσης ωραία 
µε αλµυρίκια και άµµο 
παραλία του Αποκο-
φτού. Μία 15λεπτη εύ-
κολη διαδροµή, όπου 
βλέπεις από ψηλά την 
παραλία του Αποκο-
φτού, το µοναστήρι 
της Χρυσοπηγής, τα 
κολπάκια του Φάρου 
καθώς και τις εγκατα-
στάσεις φόρτωσης 
των µεταλλείων.

Η άλλη παραλία του 
Φάρου, η Φασολού, 
ήταν παλιά η παραλία 
των γυµνιστών. Αν και 
σήµερα ο γυµνισµός α-
παγορεύεται στο νησί, 
η παραλία εξακολουθεί 
να έχει φανατικούς 
οπαδούς. Αν κάποιος 
πάει αρκετά νωρίς θα 
έχει την τύχη να βρει 
σκιά κάτω από τα αλ-
µυρίκια.
Οι Σάουρες είναι ένα 
µικρό κολπάκι µε βρά-
χια και βότσαλο που θα 
φτάσεις µε µονοπάτι 
150 περίπου µέτρων 
που ξεκινάει από τη 
Χρυσοπηγή. Προτιµά-
ται από αυτούς που 
ψάχνουν λίγη ησυχία 
και αποµόνωση. 
Τα οµαλά, υπέροχα 
βράχια της Χρυσοπη-
γής προσφέρονται για 
τους λίγο πιο παράτολ-
µους που δεν ψάχνουν 
για σκιά και οργανωµέ-
νη παραλία. Για ακόµη 
πιο αθλητικούς τύπους 
ωραία επιλογή είναι 
η Πουλάτη. Αρκετά 
σκαλοπάτια οδηγούν 
και στη µικρή γραφική 
παραλία που βρίσκεται 
κάτω από τον οικισµό 
του Κάστρου, τα Σε-
ράλια. Στα Βρουλίδια, 
παραλία µε βότσαλα 
έξω, αλλά άµµο µέσα, 
που βρίσκεται στη Β∆ 
πλευρά του νησιού. 
Λίγες οµπρέλες και ξα-
πλώστρες και δύο τα-
βερνάκια σχεδόν πάνω 
στο κύµα µε υπέροχες 
τοπικές γεύσεις.

Πού να µείνεις
Τσέκαρε την ιστοσε-
λίδα του τοπικού συλ-
λόγου των ενοικιαζο-
µένων δωµατίων, ρίξε 
µια µατιά και στο πολύ 
βολικό κάµπινγκ του 
Μάκη (2284032366) 
στο λιµάνι. Το νησί 
διαθέτει αξιόλογες 
επιλογές διαµονής 
όπως το Μαρώ (Κά-
στρο, 6986929435), µε 
δωµάτια και διαµερί-
σµατα µε θέα, ενάµιση 
χιλιόµετρο από την Α-
πολλωνία, το Paradise 
Place στη Χρυσοπηγή 
(2284071278), µε κήπο, 
πισίνα, πρωινό και όλα 
τα κοµφόρ ή το Cape 
Napos (2284071496) 
πριν από το ψαροχώρι 
Φάρος, ένα συµπαθη-
τικό και ήσυχο συγκρό-
τηµα µε ευρύχωρα 
µονόχωρα και δίχωρα 
στούντιο µε απίστευτη 
θέα. 

Πού να φας και να 
διασκεδάσεις
Απολλωνία: Στον 
Ραµπαγά -Πολυ-
χώρος Κυκλάδων 
(2284032215), µε τερά-
στιο κήπο που φιλοξε-

¢¸»Ãª: 2284360300
AªÆËÁÃ»¹°: 2284031210
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2284033617
¹°ÆÄ¶¹Ã: 2284031315
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Tè÷ Ρένας Μόρφη*

✤
∆ιαλέγω να µιλήσω για τη Σίφνο γιατί είµαι ήδη εδώ. Το ρεπορ-
τάζ, δηλαδή, είναι ζωντανό. Είναι 7 και 20 το πρωί και ετοιµά-
ζοµαι να πάω να πιάσω το αρµυρίκι µου στο Αποκοφτό για 

να µείνω εκεί µέχρι το απόγευµα. ∆εν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Μόνο 
η γλύκα και η ελευθερία που σου βγάζει η αίσθηση της απαλής άµµου 
και του βελούδινου αιγαιοπελαγίτικου νερού αρκούν για να παραδώ-
σεις όλες σου τις διακοπές. Και να φανταστείς, ούτε του µπάνιου στη 
θάλασσα ήµουν ποτέ πολύ, ούτε του κάµπινγκ. Καθόλου, θα έλεγα. 
Αλλά όπως πάντα ο έρωτας έρχεται από εκεί που δεν το περιµένεις. Και 
στην περίπτωσή µου µε την Σίφνο δεν ήταν κεραυνοβόλος, είναι όµως 
παντοτινός.
Την πρώτη φορά που ήρθα όχι µόνο δεν την ερωτεύτηκα αλλά άλλαξα 
και νησί γρήγορα. ∆εν µου άρεσε. ∆εν την κατάλαβα. Όταν όµως άρχισα 
µέσα στα χρόνια να επιστρέφω και να τη γνωρίζω καλύτερα κατάλαβα 
ότι εδώ θα µπορούσα να ζήσω όλα µου τα καλοκαίρια.
Γιατί η Σίφνος έχει αυτό τον µαγικό συνδυασµό του κοσµοπολίτικου 
νησιού, του άγριου τοπίου και της παράδοσης στην απόλυτη ισορρο-
πία. ∆εν έχεις να λαχταρήσεις κάτι που να µη σου το προσφέρει. Από 
µοναχικές διακοπές, µέχρι ατελείωτα βράδια µε κοκτέιλ στο γνωστό 
στενό της Απολλωνίας κι από µια ντοµάτα από το µποστάνι που θα τη 
θυµάσαι για πάντα µέχρι fine dining.

Κατ’ αρχάς να ξέρεις πως θα µείνεις στο Γαλήνη στα Εξάµπελα, υπέρο-
χη φιλοξενία, σωστά και καθαρά καινούρια δωµάτια, πολύ κοντά στο 
στενάκι της περατζάδας. Αν είσαι φουλ ερωτευµένος και έχεις ανάγκη 
από ατελείωτα φιλιά κάτω από τα αστέρια και ιδιωτικότητα τότε θα πας 
στο Verina Astra, µε φανταστικό εστιατόριο, που µπορεί και να µη χρει-
αστεί να βγεις ποτέ από κει.

Εκτός απ' τη γνωστή κυκλαδίτικη γοητεία, η Σίφνος έχει ένα βασικό ατού: 
το φαγητό! Εδώ µπορείς να γευτείς αυθεντική παράδοση, απλά τις συ-
νταγές του νησιού χωρίς κάτι επιτηδευµένο, τη ρεβυθάδα την Κυριακή, 
το µαστέλο στον Λεµπέση στον Αρτεµώνα, αλλά ακόµη κι αν θες να 
αλλάξεις τελείως γεύση και διάθεση, σταµατάς στο Catch του Τζίµη στην 
Απολλωνία για τέλειο µπέργκερ ή super bowl, ακόµη και µια αληθινά 
ιταλική µακαρονάδα δίπλα στο Mamma Mia. Έρχοµαι πλέον χρόνια στο 
νησί και συνέχεια ανακαλύπτω καινούρια µέρη και καταστάσεις και το 
πιο σηµαντικό είναι ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι εδώ που ασχολούνται 
µε τον τουρισµό και τις επιχειρήσεις, που αγαπούν και σέβονται τον τόπο, 
γι’ αυτό και αυτό το νησί δεν χάνει ποτέ τον χαρακτήρα και τη φινέτσα του 
αλλά ταυτόχρονα συνεχώς προχωρά και εξελίσσεται. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το Κάστρο που αποτελεί πλέον τη «νέα 
φάση» του νησιού. Αδιαπραγµάτευτα το πιο γραφικό και ροµαντικό ση-
µείο, µε το που το βλέπεις από µακριά νιώθεις την αύρα που θα σε κυριέ-
ψει µόλις πλησιάσεις. Η άλλοτε πρωτεύουσα, ένα κάστρο που χτίστηκε 
τον 14ο αιώνα πάνω στην αρχαία ακρόπολη, κουβαλάει πολλή ιστορία 
και µυστήριο στα σοκάκια της. Ανεβοκατεβαίνεις στα στενά και είναι σα 
να ακούς τους µύθους για τους πειρατές µέχρι να βγεις στο ξέφωτο µε 
τη θέα που σου κόβει την ανάσα. Εκεί στο τέρµα, πάνω από το εκκλησά-
κι των Επτά Μαρτύρων, ο Νώντας, ο Ορέστης και ο Νίκος µόλις άνοιξαν 
το πρώτο wine bar του νησιού, τη Loggia, µε προσεγµένες και σπάνιες 
ετικέτες που και να µην είσαι γνώστης του κρασιού θα καταλάβεις ότι 
ήρθες στο σωστό µέρος για να µυηθείς ή απλά να συνδέσεις όλες σου 
τις αισθήσεις, λιτά, µε αγάπη και γούστο, χωρίς φανφάρες και ποζεριές. 
Οµολογώ πως δεν υπάρχει πιο µαγικό µέρος για να απολαύσεις το κρασί 
σου και να ζήσεις την απόλυτη εµπειρία των Κυκλάδων χαζεύοντας τον 
ορίζοντα που το βράδυ λούζεται µε το φεγγάρι και από κάτω, στα Σερά-
λια, φέγγει σαν φωτιά στην άµµο η Cantina του Γιώργου, που µετά το 
απεριτίφ σου θα κατέβεις για το καλύτερο δείπνο των διακοπών σου.
Α! Και όλα αυτά σε µόλις 2,5 ώρες από τον Πειραιά.
Κοίτα να δεις, από κει που έφυγα νύχτα πριν 10 χρόνια, τελικά εδώ θα 
περάσω τα επόµενα καλοκαίρια µου και νιώθω πολύ τυχερή γι’ αυτό.

* Η Ρένα Μόρφη είναι τραγουδίστρια. Φέτος µαζί µε τον Νίκο Πορτοκάλογλου παρου-

σίαζαν στην ΕΡΤ1 την πολύ επιτυχηµένη εκποµπή «Μουσικό Κουτί». Το τελευταίο της 

album µε τίτλο «Σάµπα Τσικίτα» κυκλοφορεί από τη MINOS EMI/UNIVERSAL.

������ 
¼öôÞ: ¡¹¿Ä¡Ãª ¡¶Ä°Á¹Ãª

Info
νεί εκθέσεις, διαθέτει 
καφέ, bar, εστιατόριο, 
αλλά και όµορφα κατα-
στήµατα, και το ιστορι-
κό Καφενείο ∆ρακά-
κη (2284031233), από 
το 1887, µε µαρµάρινα 
τραπεζάκια και ψάθι-
νες καρέκλες, ωραίο 
φαγητό και µεγάλη 
αγάπη στα ρεµπέτικα 
τραγούδια. Στου Απο-
στόλη το Κουτούκι 
(2284033186), για µαγει-
ρευτά µε ντόπια αγρο-
τικά προϊόντα. Το Ω-
κύαλος (2284032060), 
σε κεντρικό σηµείο 
του Στενού της Απολ-
λωνίας µε πολύ καλή 
µεσογειακή κουζίνα 
και αρκετές σιφνέ-
ικες σπεσιαλιτέ. Το 
Cayenne (2284031080) 
εστιατόριο και art 
gallery, µε έφεση στη 
µοντέρνα ελληνική και 
ντόπια κουζίνα. Ο Πίπο 
από το Μιλάνο άνοιξε 
πριν χρόνια το Mama 
Mia (2284033086), από 
τα πρώτα ιταλικά ε-
στιατόρια στο νησί και 
έχει αδελφάκι και στον 
Πλατύ Γιαλό. Η κράτη-
ση και για τα δύο είναι 
απαραίτητη. Στο Catch 
(2284035534), στον 
κεντρικό δρόµο της 
Απολλωνίας, up-scale 
street food εστιατόριο 
µε αµερικάνικες, µεξι-
κάνικες και ελληνικές 
γεύσεις. Στο Yalos 
Seaside Obsession 
(2284 071507), για θα-
λασσινά σε όµορφο 
περιβάλλον πάνω στο 
κύµα.
Όσοι κάνουν τη βόλτα 
τους στο στενό της 
Απολλωνίας θα απο-
λαύσουν τα σφηνάκια 
σοκολάτας µε ποτό 
του Chocolate Shots. 
Αµυγδαλωτά και 
ντόπια κουλουράκια 
στο Γλυκιά Ματιά 
(2284033332). Στο κα-
φε-γλυκοπωλείο ∆ιψέ-
λι για λουκουµάδες και 
άλλα ωραία γλυκά.
Το all time classic 
µπαράκι Botsi 
(2284032358), έχει 
αποκτήσει αδελφάκι 
το οποίο βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι, 
πάνω σε ταράτσα µε 
υπέροχη θέα. Από 
το πρωί µε πρωινά, 
καφέδες και το βράδυ 
finger food. Το Αργώ 
(2284 031114), ένα από 
τα πιο παλιά µπαρ του 
νησιού, µε cocktails, 
στην πιο επιτελική θέ-
ση του Στενού. Πολλά 
βράδια καταλήγουν µε 
χορό, στο εσωτερικό 
του µπαρ.
Στην επαρχιακή οδό 
Απολλωνία - Όρµος 
Φάρου θα βρεις το 
∆ριµόνι (2284031434) 

µε θέα, καλό φαγητό 
και εξαιρετική συλλογή 
κρασιών. Στην επαρχιακή 
οδό Απολλωνίας - Κά-
στρου να επισκεφτείς 
τη Φάρµα του Ναρλή 
(6979778283), για ντόπια 
προϊόντα και σεµινάρια 
µαγειρικής.
Αρτεµώνας: Στο Λιοτρίβι 
(2284031921), στην πλα-
τεία του παραδοσιακού 
οικισµού, από νωρίς για 
καφέ, πρωινό και ύστερα 
κουζίνα µε ντόπιες γεύ-
σεις και φρέσκα ψάρια. 
Ακόµα το Περιβόλι (2284 
031953), µε πειραγµένη 
ελληνική κουζίνα. Για 
γλυκά στο Κίτρινο Ποδή-
λατο (2284 031244), στην 
Κατερίνα Θεοδώρου για 
ντόπια αµυγδαλωτά.
Καµάρες: Στην ταβέρνα 
του Σίµου (2284032353), 
για παραδοσιακή σιφνέ-
ικη κουζίνα, µένει ανοι-
χτό και το χειµώνα – άρα 
εγγύηση. Στο all day Ίσα-
λος (2284033716), στην 
Αγία Μαρίνα, πάνω στο 
κύµα µε ωραίο φαγητό 
και κοκτέιλ. Ψάρι από 
την τράτα τους έχει το 
Αραξοβόλι (2284032362), 
µε τραπεζάκια δίπλα 
στη θάλασσα. Το 7seas 
(2284031913), µε πισίνα 
και φόντο το πέλαγος, 
από το πρωί για καφέ 
και πρωινό, συνεχίζει 
µε brunch και µένει µέ-
χρι αργά για signature 
cocktail. Οικογενειακό 
εστιατόριο για καπα-
ροσαλάτα, κοτόπουλο 
του βουνού και µαγει-
ρευτά είναι το ∆ελφίνι 
(2284033740). Κόσµος 
συρρέει στο café bar 
Σύρµα (2284031829), 
για τα τραπεζάκια και 
τις ξαπλώστρες στην 
παραλία αλλά και για τα 
νόστιµα πιάτα του. Ωραία 
ιταλική -µεσογειακή στο 
Camaron (2284032378).
Εξάµπελα: Σε ένα µικρό 
παραδοσιακό καφενείο, 
την Άµπελο, θα ακούσεις 
ωραία ελληνική µουσική 
από την Αντιγόνη και 
τους µουσικούς της. 
Πλατύς Γιαλός: Eκεί βρί-
σκεται από µόνος του έ-
νας λόγος για να πας στη 
Σίφνο, το διάσηµο Ω3 
(2284072014), πάνω στη 
θάλασσα, µε executive 
chef τον Γιώργο Σαµοΐλη. 
Κλείσε τραπέζι αλλιώς… 
έχασες.
Στο Στέκι (2284071215) θα 
φας σιφνέικη κουζίνα, 
µαγειρευτά και φρέσκο 
ψαράκι, σε τραπεζάκια 
δίπλα στο κύµα. Το Νό-
τος (2284071277), δίπλα 
στη θάλασσα µε πρωινό, 
brunch, φαγητό, κρασί, 
ποτό. Κάστρο: Στον 

δρόµο προς Κάστρο θα 
βρεις το Κάτω Πετάλι 
και την οικογενειακή 
ταβέρνα Το Κελάρι 
(2284032268), που 
φηµίζεται για τη σιφ-
νέικη κουζίνα της. Στα 
οπωσδήποτε η Cantina 
(2284035395), ιδιοκτη-
σίας και… άφθαστης 
µαγειρικής του Γιώργου 
Σαµοΐλη, µε φιλοσοφία 
zero waste, σε µαγικό 
σηµείο κάτω από το 
Κάστρο, στην µικρή 
παραλία Σεράλια. Θα 
χρειαστεί να κατέβεις 
98 σκαλιά αλλά εδώ 
θα ακούσεις το νησί να 
«µιλάει» µέσα από τα 
ντόπια προϊόντα και τις 
γεύσεις του.

Πού να ψωνίσεις
Στην Απολλωνία 
στον Ραµπαγά - Πο-
λυχώρο Κυκλάδων 
(2284032215), το γνω-
στό Biba της Νόρας 
Μαρκετάκη, µεταφέρ-
θηκε σε νέο κατάστηµα 
στον κεντρικό δρόµο 
µε τοπ brands (Zeus & 
Dione, Ancient Kallos, 
Stefania Fragista, Σόφη 
∆ελούδη, Missoni, Ruby 
Yaya) ενώ στο παλιό 
τώρα θα βρείτε ανδρι-
κά. Το Αρζαντιέρα, 
µετά την Αίγινα και την 
Κίµωλο, ήρθε και στη 
Σίφνο µε ρούχα, κοσµή-
µατα και αξεσουάρ, στο 
Στενό στην Απολλωνί-
ας. Το νησί έχει µεγάλη 
παράδοση στα κεραµι-
κά και στα στενά της Α-
πολλωνίας θα χαζέψεις 
πολλά µαγαζάκια µε 
χειροποίητα κεραµικά 
αντικείµενα. Τσέκαρε 
το concept store You 
are Here (2284035444) 
στον κεντρικό δρόµο.

Παραδοσιακές 
γεύσεις και 
προϊόντα
Η διάσηµη σιφνέικη 
ρεβιθάδα είναι must, µε 
τα όσπρια να ψήνονται 
όλο το βράδυ στη γά-
στρα στους παραδοσι-
ακούς ξυλόφουρνους, 
το µαστέλο, δηλαδή 
αρνί ή κατσικάκι στη 
γάστρα µε άνηθο πάνω 
σε κληµατόβεργες που 
σιγοψήνεται και λιώνει 
στο στόµα, τους τραγα-
νούς ρεβιθοκεφτέδες, 
την κάππαρη, όχι όπως 
την ξέρεις στη σαλάτα, 
αλλά στιφάδο. Επίσης 
καλασούνα (χορτόπιτα 
µε ρύζι), αµπελοφά-
σουλα µε σκορδαλιά 
και βέβαια τη µοναδική 
γυλωµένη µανούρα. 
Από γλυκά, του κου-
ταλιού, κουλουράκια 
γλυκάνισου, µελόπιτα, 
αµυγδαλωτά και πα-

στέλια. Πάρε µαζί 
σου µέλι για το 

χειµώνα.

                 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Το καλοκαίρι είναι η πιο ωραία εποχή να είσαι free! Αν 
έχεις διαβήτη, µπορείς να απολαύσεις τις διακοπές σου 

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα FreeStyle 
Libre. Ο αισθητήρας του συστήµατος 
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη 
µεταβλητότητα της γλυκόζης για 14 
ηµέρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζε-
σαι τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα 
Libre
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη 
µεταβλητότητα της γλυκόζης για 14 
ηµέρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζε-
σαι τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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✤
Το να πρέπει να επιλέξεις το αγαπηµένο σου 
ελληνικό νησί είναι σαν να επιλέγεις το αγαπη-
µένο σου παιδί – είναι µια ερώτηση που είναι 

αδύνατο να απαντηθεί. Αλλά αν πρέπει να επιλέξω το 
νησί που γνώρισα καλύτερα τα τελευταία χρόνια, αυτό 
θα ήταν η κοσµοπολίτικη Σύρος· η ζωντανή πρωτεύου-
σα των Κυκλάδων, ένα νησί µε αξιοθέατα όλο τον χρόνο 
και µια µακρά παράδοση ναυπηγικής που έχει παίξει 
σηµαντικό ρόλο στο παρελθόν της Ελλάδας και τώρα, 
µε την επιτυχή αναβίωση του ναυπηγείου Neorion από 
την αµερικανική εταιρεία Onex, βοηθά στη διαµόρφω-
ση του µέλλοντος της χώρας.
Ήταν ένα πραγµατικό θαύµα για µένα το γεγονός της «α-
νάστασης» του ναυπηγείου της Σύρου και τα οφέλη του 
για τη νησιωτική κοινότητα κατά τη διάρκεια της θητείας 
µου στην Ελλάδα. Όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά 
τη Σύρο το 2017, το ναυπηγείο ήταν σε αποσύνθεση. Οι 
εργαζόµενοι και οι προµηθευτές δεν είχαν πληρωθεί, και 
στο λιµάνι είχαν συσσωρευτεί απόβλητα αµµοβολής. Ό-
µως, στα χέρια της ελληνοαµερικανικής εταιρείας Onex, 
το ναυπηγείο ξαναζωντάνεψε, δηµιουργώντας περίπου 
600 θέσεις εργασίας και οδήγησε την ελληνική ναυπηγι-
κή βιοµηχανία σε τεράστια ανάπτυξη.

Το περασµένο καλοκαίρι η σύζυγός µου Μαίρη και εγώ 
περάσαµε ένα Σαββατοκύριακο στη Σύρο και εντυπω-
σιάστηκα από τους πολυσύχναστους δρόµους και τα 

ανοιχτά καταστήµατα και εστιατόρια, ακόµη και εν µέ-
σω πανδηµίας.
Η Σύρος είναι ένα νησί γεµάτο παράδοση, όπως απο-
δεικνύεται από τις εξαιρετικές πλατείες, τη νεοκλασική 
αρχιτεκτονική της Ερµούπολης και το όµορφο θέατρο 
Απόλλων, ενώ το σύγχρονο γλυπτό του φίλου µου Κώ-
στα Βαρώτσου κοσµεί το λιµάνι. Οι κάτοικοι της Σύρου 
προσέφεραν καταφύγιο στους ορθόδοξους πρόσφυ-
γες από τη Χίο, τη Σάµο και άλλα νησιά, που ξεριζώθη-
καν κατά την Ελληνική Επανάσταση. Αυτοί οι πρόσφυ-
γες βοήθησαν στο να µετατρέψουν τη Σύρο σε ένα 
µοναδικό εµπορικό, θαλάσσιο και πολιτιστικό κέντρο 
που άνοιξε το δρόµο για την ανοικοδόµηση της Ελλά-
δας µετά τον πόλεµο της ανεξαρτησίας. ∆ύο αιώνες 
αργότερα η «µεγάλη κυρία» των Κυκλάδων συµβάλλει 
και πάλι στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η θέα 
της Σύρου από το λιµάνι, µε την καθολική εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου στο λόφο της Άνω Σύρου και την 
ορθόδοξη εκκλησία της Αναστάσεως στο λόφο της 
Ερµούπολης, αντικατοπτρίζει την οικουµενική ενότη-
τα του νησιού, όπου αυτές οι θρησκείες συνυπάρχουν 
εδώ και αιώνες.

Η Σύρος αποτελεί, επίσης, το «σπίτι» της ρεµπέτικης 
µουσικής -τα «ελληνικά µπλουζ»- και φηµίζεται για τα 
µαλακά, αρωµατικά λουκούµια, τα µαντολάτα και τα 
τοπικά τυριά που δεν µπορώ ποτέ να τους αντισταθώ, 

όταν την επισκέπτοµαι. Και θα ήταν λάθος µου αν δεν 
ανέφερα ότι η Σύρος έχει από τα πιο όµορφα νερά στην 
Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων έξι παραλιών µε γα-
λάζια σηµαία. Η παραλία ∆ελφίνι, µια αποµονωµένη 
αµµουδιά µε κρυστάλλινα νερά και µια εξαιρετική τα-
βέρνα που βλέπει προς την Κύθνο και την Κέα, πρέπει 
να είναι από τις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας και 
αποτελεί µια από τις αγαπηµένες µου στάσεις.
Η Μαίρη και εγώ επισκεπτόµαστε τη Σύρο τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια και έχουµε απολαύσει όλα όσα προ-
σφέρει το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανυπο-
µονούσαµε να επιστρέψουµε το Σαββατοκύριακο της 
4ης Ιουλίου για να γιορτάσουµε την 245η επέτειο της Α-
µερικανικής Ανεξαρτησίας, µαζί µε τον εορτασµό για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το πάθος για 
δηµοκρατία και ελευθερία, που συνέδεε τις ελληνικές 
και αµερικανικές επαναστάσεις, αποτελεί το θεµέλιο 
της φιλίας που έχει ενώσει τις χώρες και τους λαούς µας 
από τότε. ∆εν µπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο µέ-
ρος για να γιορτάσουµε τις κοινές µας αξίες από αυτήν 
την όµορφη γωνιά των Κυκλάδων, όπου η συνεργασία 
ΗΠΑ - Ελλάδας βοήθησε στην αναζωογόνηση της παρά-
δοσης των 2.500 χρόνων της ελληνικής ναυσιπλοΐας, η 
οποία είναι βασικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, 
αλλά και της κοινής µας ασφάλειας και ευηµερίας.

*Ο Geoffrey Pyatt είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.����� Tïù Geoff rey Pyatt*
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Έχω τις πρώτες µου αναµνήσεις 
από τα ελληνικά νησιά ήδη από 
τα παιδικά µου χρόνια, όταν επι-

σκεπτόµασταν δηµοφιλείς στους Σουη-
δούς επισκέπτες προορισµούς, όπως την 
Κρήτη και τη Ρόδο και επίσης τη Μήλο, τη 
Σαντορίνη, τη Σάµο, τη Μύκονο, καθώς και 
την Αθήνα και τα περίχωρά της. 
Ο ερχοµός µου στην Ελλάδα ως πρέσβης 
το 2017, µου έδωσε την ευκαιρία να επι-
σκεφθώ πολλά υπέροχα µέρη και για ε-
παγγελµατικούς λόγους και για αναψυχή. 
Ήµουν πεπεισµένη ότι τις πρώτες διακο-
πές µου µε τη νέα µου ιδιότητα έπρεπε να 
τις περάσω σε ένα νησί των Κυκλάδων. 
Λατρεύω τη θάλασσα, τον ήλιο, το φαγη-
τό και, κυρίως, το µελτέµι τον Αύγουστο! 
Αλλά ήθελα να ζήσω ένα «διαφορετικό» 
κυκλαδίτικο νησί. Κατά συνέπεια, η Σύρος 
ήταν η πρώτη µου καλοκαιρινή εκδροµή. 
∆εν υπάρχει άλλο νησί σαν τη Σύρο! Την 
επέλεξα γιατί είναι η διοικητική πρωτεύ-
ουσα των Κυκλάδων, έχει ενδιαφέρουσα 
και µοναδική ιστορία, δραστήρια καλλι-
τεχνική σκηνή και δεν εξαρτάται αποκλει-
στικά από τον τουρισµό. Φυσικά, οι όµορ-
φες φωτογραφίες της Ερµούπολης ήταν 
εντυπωσιακές και πολύ πειστικές. 
Η εγγύτητα του νησιού στην ηπειρωτική 
χώρα το καθιστούν άριστο προορισµό α-
κόµα και για σύντοµες επισκέψεις. Μου ά-
ρεσε η υπέροχη αρχιτεκτονική της πόλης 
και το εξαιρετικό παράδειγµα επιτυχούς 
συνύπαρξης ορθόδοξων και καθολικών 
παραδόσεων. Θαύµασα την ποικιλοµορ-
φία του τοπίου µε τις µικρές παραλίες και 
τις δυνατότητες για πεζοπορίες που µου 
αρέσουν. Το υπέροχο κτίριο του ∆ηµαρ-
χείου της Ερµούπολης, που χτίστηκε το 
1876 υπό την επίβλεψη του Ερνέστου 
Τσίλερ, και η συναρπαστική ιστορία του, 
εµπνευσµένου από τη Σκάλα του Μιλάνου, 
θεάτρου Απόλλων, αποτελεί σηµαντικό 
µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς του 
νησιού. Είχα την ευκαιρία να παρακολου-
θήσω µια συναυλία κλασικής µουσικής και 
µια παράσταση της τραγωδίας «Ηλέκτρα». 
Οι εντυπώσεις από αυτές τις βραδιές είναι 
ακόµα ζωντανές µέσα µου. Κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού ένα αξιοθαύµαστο 
και εκτεταµένο φεστιβαλικό πρόγραµµα 
προσφέρεται επίσης σε ντόπιους και επι-
σκέπτες. 
Το δηµοφιλές και σηµαντικό φεστιβάλ 
Animasyros, µε το οποίο η πρεσβεία έχει 
εξαιρετική συνεργασία, είναι ακόµα ένας 
σύνδεσµος που έχω µε αυτό το όµορφο 
νησί. Με συγκίνησε επίσης πολύ το γεγο-
νός ότι δόθηκε σε ένα µικρό δρόµο στη 
Σύρο το όνοµα του Σουηδού Ολυµπιονίκη 
Martin Nordenström, ο οποίος εντάχθηκε 
στον Ερυθρό Σταυρό (κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου) και συνεργάστη-
κε µε τη διανοµή της Σουηδικής Βοήθειας 
στα ελληνικά νησιά της Σύρου και της Τή-
νου. Πέθανε σε ναυάγιο στην Ελλάδα το 
1945, αφού διέσωσε άλλους επιβάτες.
Καθώς σκέπτοµαι την παραµονή µου στη 
Σύρο, θυµάµαι την όµορφη µικρή παραλία 
κοντά στο σπίτι στο Αχλάδι και την εξαι-
ρετική ταβέρνα στην παραλία. Ερχόταν 
κόσµος από όλο το νησί για φαγητό εκεί. 
Τα κοκτέιλ ήταν επίσης υπέροχα. Από-
λαυσα, ακόµα, την όµορφη ευρύτερη πε-
ριοχή της παραλίας του Γαλησσά. Τώρα 
που ονειροπολώ, θυµάµαι το δροσερό 
καλοκαιρινό αεράκι τα βράδια στην Άνω
Σύρα – περπατώντας στα σοκάκια της θα 
ανακαλύψετε υπέροχες ταβέρνες, µπαρ 
και καταστήµατα. Αχ και να µπορούσα να 
θαυµάσω αυτήν τη θέα τώρα…

*Η Charlotte Sammelin είναι η πρέσβης της Σουη-

δίας στην Ελλάδα.

Tè÷ Charlotte Sammelin*
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Info
Επιστροφή σε µια πιο 
αγνή εποχή, τότε που 
τα νησιά ήταν ακόµα 
ανέγγιχτα από τους 
τουρίστες, αυτό θα 
νιώσεις µόλις αποβι-
βαστείς στο γραφικό 
λιµανάκι της Σικίνου, 
την Αλοπρόνοια. Μια 
παραλία µε αρµυρίκια, 
παιδάκια µε µπρατσά-
κια, το σούπερ-µάρκετ, 
η στάση του λεωφο-
ρείου για τους δύο πα-
νέµορφους οικισµούς 
της Χώρας, το Xωριό 
και το Kάστρο.
Το Χωριό, µετά το 
παλιό σχολείο, είναι 
κυριολεκτικά ένα η-
συχαστήριο, ένας από 
τους πιο όµορφους και 
καλοσυντηρηµένους 
οικισµούς των Κυκλά-
δων.
Το Κάστρο έχει τη ζωή 
και τα λίγα µαγαζιά, το 
δηµαρχείο, το ιατρείο, 
το ATM, τον φούρνο, 
το ψαγµένο βιβλιοπω-
λείο Σηµατολόγιο του 
Στέλιου Ρογκάκου και 
δύο µαγαζιά για δώρα. 
Στην κλειστή πανέ-
µορφη πλατεία του θα 
βρεις την εκκλησία 
της Παντάνασσας, 
κτισµένη το 1787. Μό-
λις µπεις θα νιώσεις τη 
δροσιά, την κατάνυξη 
και θα θαυµάσεις το 
επίχρυσο ξυλόγλυπτο 
τέµπλο της. Απόγευµα 
µπορείς να πάρεις το 
ανηφορικό µονοπάτι 
για την Παναγία Πα-
ντοχαρά, το µοντέρνο 
εκκλησάκι τάµα του 
Οδυσσέα Eλύτη, και εν 
συνεχεία το Μοναστή-
ρι της Χρυσοπηγής µε 
θέα το απέραντο γαλά-
ζιο του Αιγαίου.
∆εν πρέπει να φύγει 
κανείς από τη Σίκινο 
αν δεν επισκεφτεί την 
µοναδικής οµορφιάς 
Επισκοπή. Πρόκειται 
για το ναό της Kοίµη-
σης της Θεοτόκου, χτι-
σµένο στα ερείπια ενός 
ρωµαϊκού µαυσωλείου 
του 3ου µ.X. αιώνα ή 
κατ’ άλλους στα ερεί-
πια του αρχαίου ναού 
του Πυθίου Aπόλλωνα.

Γιορτές Σικίνου
Τον ∆εκαπενταύγου-
στο, αν το επιτρέψει 
η πανδηµία, θα γίνει 
το παραδοσιακό 
πανηγύρι και γλέντι 
µε καλεσµένο όλο το 
νησί. Κάθε χρόνο στην 
πλατεία του Κάστρου, 
µετά το παραδοσιακό 
τραπέζι ξεκινούσαν τα 
όργανα κάτω από τους 
ήχους του βιολιού του 
παπα-Θεόδωρου. 

Φεστιβάλ 
Little Islands Festival 
/video & sound art 
«Living Environments 
Περιβάλλοντα ∆ιαβί-
ωσης». Το 3ο LIF, ένα 
φεστιβάλ που επικε-
ντρώνεται στις οπτικο-
ακουστικές τέχνες, θα 

διεξαχθεί από τις 20-23 
Αυγούστου στο νησί. 
Το οργανώνει µια κολε-
κτίβα καλλιτεχνών που 
δραστηριοποιείται στη 
Σύρο σε καλλιτεχνική 
διεύθυνση Ιωάννας 
Λύκου, ∆ηµήτρη Σιγά-
λα, Στέλλα Πιστοφίδου 
και Μαρία Μαριόλη. 
Στόχος τους η ανάδειξη 
και η προβολή της πο-
λιτισµικής ταυτότητας 
των µικρών νησιών, η 
σύζευξη του παραδο-
σιακού µε το σύγχρονο 
στοιχείο, την έρευνα, 
την τεχνολογία και τις 
τέχνες. 

Πεζοπορικές 
διαδροµές
Κάστρο - Επισκοπή - 
Άγιος Παντελεήµονας 
- Αλοπρόνοια. ∆ύσκο-
λη αλλά αλησµόνητη 
πεζοπορική διαδροµή 
(περίπου 4 ώρες/13 
χλµ.) που ξεκινάει από 
το Κάστρο περνάει από 
την Επισκοπή, συνεχίζει 
στο µονοπάτι για την 
Αγία Μαρίνα και κατα-
λήγει στην παραλία 
Σαντορνέικα. 
Κάστρο-Μάλτας 
Το µονοπάτι ξεκινάει 
από το µοναστήρι 
της Ζωοδόχου Πηγής 
πάνω από το Κάστρο, 
περνά κοντά από το 
ελικοδρόµιο και φτάνει 
στον προφήτη Ηλία, 
όπου αρχίζει η κατάβα-
ση προς την παραλία 
του Μάλτα (6,5 χλµ., 
περίπου 2 ώρες). 
Εδώ συχνάζουν και οι 
µεσογειακές φώκες 
γιατί η Σίκινος που εί-
ναι προστατευόµενος 
βιότοπος σύµφωνα µε 
το ευρωπαϊκό δίκτυο 
Νatura 2000. 

Πού να 
κολυµπήσεις
Αλοπρόνοια Κολυµπά-
µε άφοβα στο λιµάνι, 
είτε στην αµµουδερή 
παραλία µε τα ρηχά 
νερά, είτε στα βράχια 
πίσω από το µόλο µε 
τα πεντακάθαρα νερά, 
έχοντας το νου µας να 
βγούµε όταν έρχεται 
το πλοίο. Μοναδική η 
εµπειρία της αναχώρη-
σης του πλοίου µε µι-
κρούς και µεγάλους να 
βουτούν στα απόνερα 
παρά τα απεγνωσµένα 
σφυρίγµατα των λιµε-
νικών.
Άλλες παραλίες του 
νησιού: ∆ιαλισκάρι, 
Άγ. Γεώργιος (αµµου-
δερή παραλία η δεύτε-
ρη µεγάλη του νησιού 
µε πρόσβαση από το 
δρόµο και ταβέρνα), 
Μάλτας και Σαντορ-
νέικα, Αϊ-Γιάννης, 
Καράς, Τρία Πηγάδια, 
Κάτεργο. 

Πού να µείνεις
Αλοπρόνοια: Porto 
Sikinos (2286051220, 
286051247, 
2286051220), Καµά-

ρες (2286051234, 
6998069583), Κάστελ-
λος (6972377729), 
Λουκάς (2286051075, 
6973273613), Ostria 
(2286051062, 210 
9751910, 6944346809), 
Γαλήνη (2286051005, 
6937261800), Τά-
σος (2286051005), 
Rockrooms: Βρά-
χος (2286051135, 
6973727571) και 
Rock, Μπουνα-
µάς (2286051236, 
6974377405), Φλώ-
ρα (2286051214), 
Maistrali studios 
(2286051181, 210 
9912079, 697 7507234), 
Πυργάρι (2286051056, 
6939694527)
Χώρα Ηλιοβασί-
λεµα (2286051298, 
6978231858), Χα-
ρούλα (2286051212, 
6977085623), Ντί-
να (2286051242, 
6980594921), Κ. Μάνα-
λης (2286051067), Μαρ-
γιέτης (2286051304), 
Καλλιόπη ∆ουλ-
φή (2286051229, 
6974181331), Στε-
γάδι (6948409566, 
6980642584)

Πού να φας και 
να διασκεδάσεις
Στην Aλοπρόνοια το 
cafe - bar Marconi, το 
Μελτέµι για µαγειρευ-
τά, κρέατα και ψάρια, 
το ξενοδοχείο Porto 
Sikinos (2286051220, 
286051247, 2286051220) 
καφέ και φαγητό.
Στο Κάστρο στο 
Στέκι του Γαρµπή 
(2286051215) µε νόστι-
µα σουβλάκια, στην 
Κάπαρη (2286051070) 
κρητικές γεύσεις, 
η Κληµαταριά, η 
Πλατεία, καφέ, πο-
τό, µικρά γεύµατα, 
πίστες και καφέ, στο 
µεζεδοπωλείο Σου-
λάτσο. Πρωινό, καφέ, 
γλυκά στο Ανέµελο 
(2286051216), καφέ και 
ποτό στο Κάστρο του 
Λουκά (2286051026). 
Στον δρόµο για την Επι-
σκοπή, στο Οινοποιείο 
του Μάναλη µε µονα-
δικό ηλιοβασίλεµα στο 
εστιατόριο Στροφυλιά 
(6976949601).
Πριν πας όµως διάβασε 
το βιβλίο του Πέτρου Κ. 
Φρονίστα: «Σίκινος, µία 
ιστορία» (εκδ. Μανδρα-
γόρας) και µπες στο 
Facebook στο «Οι Γιορ-
τές φωτογραφίας στη 
Σίκινο (Photosikinos)» 
για να πάρεις µια γεύση 
µέσα από τις υπέροχες 
φωτογραφίες του Θό-
δωρου Σκαµπαβίρια, 
Κώστα Χαµπίπη, Άντας 
Μακρή και άλλων 
ανθρώπων που αγα-
πούν το νησί. Επίσης, ο 
Άγγλος φωτογράφος 
Τerry Harris έχει απί-
στευτο φωτογραφικό 
υλικό από τη δεκαετία 
του 1970. 

Παστέλ χρώµατα, 
νεοκλασικά κτίρια, 
αρµονική συνύπαρξη 
καθολικών και ορθοδό-
ξων, τέχνες ακόµα και 
τους καλοκαιρινούς µή-
νες. Κάστρα και πύργοι, 
άλογα και γοργόνες, 
στοιχειωµένα σπίτια 
αλλά και αµέτρητες 
παραλίες.

Τι να δεις
Στην Ερµούπολη, το 
εντυπωσιακό δηµαρ-
χείο στην πλατεία 
Μιαούλη, το καθολικό 
ξωκλήσι της Αγίας 
Πακούς στην κορυφή 
του λόφου του Γαλησ-
σά µε θέα το Αιγαίο. Το 
µνηµείο της Εθνικής 
Αντίστασης και τον 
Ιερό Ναό Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου.

Πού θα κολυµπήσεις
Οι Αγκαθωπές είναι 
η πιο κοσµοπολίτικη. 
Tο beach bar Ono 
Concept µαζεύει όλο 
τον κόσµο από το πρωί 
έως το βράδυ. Για πιο χί-
πικες καταστάσεις στο 
Κόµητο. Λίγο πιο «ψαγ-
µένη» επιλογή είναι η 
Αµπέλα. Πεντακάθαρα 
νερά και µία υπέροχη 
ταβέρνα µε το ίδιο όνο-
µα, µέσα στις βουκαµ-
βίλιες. Αν στην παρέα 
υπάρχουν παιδιά, τότε 
Μέγας Γυαλός, Βάρη 
και Γαλησσάς, Κίνι. 
Στην Ερµούπολη, µπο-

ρείς να κολυµπήσεις 
στα Βαπόρια µε θέα 
τα νεοκλασικά κτίρια 
που δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από τη 
Βενετία.

Πού να µείνεις
Μία πολύ καλή πρότα-
ση είναι το Diogenis 
Hotel (2281086301), 
σε αυθεντικό κτίριο 
του 19ου αιώνα, όπως 
και το Hotel Ploes 
(2281079360), µε ξε-
χωριστή διακόσµηση 
και deluxe δωµάτια 
κοντά στην πλατεία 
Μιαούλη. Στα Βαπόρια, 
το Σύρου Μέλαθρον 
(2281086495), σε πανέ-
µορφο διατηρητέο του 
1856. Μόλις 100 µέτρα 
µακριά από το λιµάνι 
και σε ένα πλήρως ανα-
καινισµένο νεοκλασικό 
κτίριο θα βρεις το Παλ-
λάδιον (2281086400). 
Εκτός πόλης έχουµε το 
υπερπολυτελές Pino 
di Loto (2281071504), 
στο Κίνι, και το εξαι-
ρετικό Γιωσηφάκι 
(2281061406), στη Βάρη, 
για δωµάτια δίπλα στο 
κύµα.

Πού να φας
Στο γραφικό Κίνι, να 
επισκεφθείτε το ∆ύο 
Τζιτζίκια στ’ Αρµυρί-
κια, ένα παραδοσιακό 
ταβερνάκι σχεδόν 
πάνω στη θάλασσα, 
µε υπέροχη θέα στο 
ηλιοβασίλεµα και πα-

ραδοσιακή κουζίνα, 
από φρέσκα τοπικά 
υλικά (Παραλία Κίνι, 
2281071151). Στη µεγά-
λη βεράντα του Αλλού 
Γυαλού (2281071196), 
το οποίο θεωρείται από 
τα καλύτερα εστιατό-
ρια του νησιού. Στον Γα-
λησσά στο Ηλιοβασί-
λεµα (2281043325), του 
Κώστα Μπουγιούρη µε 
τα δηµιουργικά πιάτα 
και την ωραία λίστα 
κρασιών. Μοντέρνο 
εστιατόριο µε προ-
σεγµένες ελληνικές 
γεύσεις είναι το Περί 
Τίνος (2281043325). 
Στην Άνω Σύρο ο Λιλής 
(2281088087), από τη 
δεκαετία του ’50 σέρβι-
ρε τα περίφηµα κεφτε-
δάκια του στον Μάρκο 
Βαµβακάρη. Το Πλακό-
στρωτο (6973980248), 
έχει ωραία θέα και 
σπιτικό φαγητό. Και 
φυσικά, παγωτό 
στο Django Gelato 
(2281076660), που πάει 
τον όρο «αληθινό πα-
γωτό» πολλά επίπεδα 
πιο πάνω, το γνώρισες 
φέτος και στην Αθήνα. 
Για ακόµα µεγαλύτερη 
ζαβολιά, πήγαινε στο 
Grand Gelato Family 
και αγόρασε παγωτό 
τυλιγµένο σε βάφλα.

Πού να 
διασκεδάσεις
To Κοuchico 
(2281300880) είναι ένα 
από τα must του νησιού 

για τροµερά κοκτέιλ 
και βραδινά φλερτ, το 
οποίο επίσης σερβί-
ρει εξαιρετικό καφέ 
από το πρωί. Στο Ciel 
(6989181867), µε υπέρο-
χες µουσικές, κοκτέιλ 
και µενού από το σεφ 
Χάρη Νικολούζο. Το 
Ελληνικόν Καφενείο 
(2281089248), απένα-
ντι από την πλατεία 
Μιαούλη, µε χαλαρή 
ατµόσφαιρα και πολλές 
επιλογές φαγητού 
ή brunch. Στο Ono 
Concept (2281045099), 
θα περάσεις µέρα - νύ-
χτα, για φαγητό, ποτό, 
γλυκά, µουσική και 
µπάνιο.

Τι να ψωνίσεις
Προφανώς παραδοσι-
ακά λουκούµια Σύρου, 
χαλβαδόπιτα και 
τυρί Σαν Μιχάλη. Στο 
Chimera Art & Craft 
(2281301554), χειρο-
ποίητα κεραµικά, έργα 
τέχνης και κοσµήµατα 
από έλληνες τεχνίτες 
που συλλέγει ο ιδιοκτή-
της Νίκος Μαστοράκης 
από όλη την Ελλάδα.

Info
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Tïù Παναγιώτη Αγγελόπουλου*

✤   
∆ευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
Φτάσαµε στη Σίκινο την ώρα που έδυε ο ήλιος. Το 
1700 ο φυσιοδίφης Ζοζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ, 

µε οδηγό έναν πρωτόλειο χάρτη σχεδιασµένο στη Φλω-
ρεντία το 1420, όργωνε το Αιγαίο αναζητώντας δίχως α-
ποτέλεσµα τη Σίκαντρο (sic). Κάποια στιγµή, χωρίς ακόµα 
να έχει εντοπίσει την παραφθορά που ήταν η αιτία της 
δυστυχίας του, κήρυξε το νησί «ανύπαρκτο και φαντα-
στικό». Αντικρίζοντας την Αλοπρόνοια, µια αβάλη που 
έχει ακουµπήσει στο στήθος της το γυµνό τοπίο και το 
νανουρίζει, είπα ακριβώς το ίδιο. Όµως στη διαπίστωσή 
µου δεν υπήρχε ίχνος απογοήτευσης. Υπήρχε µάλλον η 
διαίσθηση πως αυτό το µέρος, που επιµένει να κρατά-
ει κάτι απ’ τον ρυθµό και το µέτρο ενός άλλου καιρού, 
από λάθος ανασαίνει ακόµα. Αφού βάλαµε µπαλόνια και 
ετοιµάσαµε σκοινιά, υπολογίσαµε τις απαραίτητες µα-
νούβρες. Τελικά δεν χρειάστηκαν· η κίνηση ήταν τόσο 
περιορισµένη –ένα ιστιοπλοϊκό βρισκόταν στον µόλο, 
ένα άλλο είχε αράξει αρόδο– ώστε για ευκολία πλαγιο-
δετήσαµε. Όταν ανεβήκαµε στη Χώρα ο ουρανός είχε 
βαφτεί µ’ εκείνο το σκούρο µπλε που φοράει η µέρα στην 
τελευταία της βάρδια, και η θάλασσα το ίδιο. Μόνο στον 
ορίζοντα µια αιµάτινη κλωστή έµοιαζε ανεξάντλητη. Κα-
τεβαίνοντας είδα απ’ το παράθυρο του αυτοκινήτου ένα 
πεφταστέρι· διέγραψε µια τρελή πορεία και µετά η γαλά-
ζια φλόγα έσβησε αθόρυβα. Από τη θέση µας σε σχέση 
µε τη θάλασσα συµπέρανα ότι ξεκίνησε απ’ την Ανατολή, 
ίσως πάνω απ’ την Ανάφη, το νησί που αναφάνηκε όταν 
το βέλος του Απόλλωνα έσκισε σαν αστραπή τον ουρα-
νό. Υπάρχουν τόποι που το όνοµά τους ενθαρρύνει την 
προσµονή ή αναζωπυρώνει τη νοσταλγία. Donnafugata 
- Ανάφη - Fos-sur-Mer - Αµοργός - Tarragona. Λέξεις που 
περιβάλλονται απ’ τη θαλπωρή ενός κλειστού κόσµου.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
Το απόγευµα θα αφήναµε τη Σίκινο· εφόσον προλαβαί-
ναµε, θα περνούσαµε πιο πριν απ’ τον Άγιο Γεώργιο. Οι 
σαργοί που βγάλαµε στην Πολύαιγο είχαν σιτέψει και 
υπήρχε εκεί µια ταβέρνα όπου θα µας τους έψηναν στη 
σχάρα. Πρώτα όµως οδηγήσαµε µέχρι την Επισκοπή. 
Αυτός ο αλλόκοτος ναός, που ανεγέρθηκε ως µαυσω-
λείο τον 3ο µ.Χ. αιώνα, τότε που είκοσι έξι στρατηγοί δι-
εκδικούσαν το σκήπτρο στην εξασθενηµένη Ρώµη, και 
µετατράπηκε σε χριστιανική βασιλική αποκτώντας στη 
συνέχεια τρούλο, θόλους και µοναχούς σύµφωνα µε τα 
βυζαντινά πρότυπα, είχε προκαλέσει την εµµονή µου 
µε τη Σίκινο. «Ce petit temple très isolé et mal rafistolé […] 
se tient encore debout dans le siècle, tout comme la langue 
d’Ésope ou Homère: mutante et réincarnée – s’ob-stinant à 
être parlée pourtant». Πλησιάζοντας διέκρινα µόνο σκα-
λωσιές, τον ιστό που είχαν υφάνει γύρω απ’ την εκκλησία 
οι αρχαιολόγοι· σε δύο χρόνια θα ολοκλήρωναν την ανα-
στήλωση. Τελικά την Επισκοπή όπως την είχα φανταστεί 
την είδα µόνο στα ενοικιαζόµενα δωµάτια όπου µείναµε, 
σ’ ένα από κείνα τα κάδρα που κρέµονται στους τοίχους 
και όπου, δίπλα στα πορτρέτα των προγόνων, επιχρωµα-
τισµένα µε σέπια, φιγουράρουν µαυρόασπρες, καψαλι-
σµένες απ’ τον ήλιο φωτογραφίες των αξιοθέατων του 
νησιού.
Περνώντας στον γυρισµό απ’ τη Χώρα αποφασίσαµε να 
παρκάρουµε και να κάνουµε µια τελευταία βόλτα. Στο 
φως αποκαλύφθηκε η χάρη της. Παντού, απ’ τις αυλές 
γεµάτες γιασεµιά, φραντζιπάνια, πελαργόνια και κλή-
µατα βαριά από σταφύλια, µέχρι τον γαλανό τρούλο, 
περικυκλωµένο από φοίνικες, απ’ όπου ανάβλυζε µια µε-
ταλλική λάµψη, καθρεφτιζόταν ολόκληρος ο άνω βυθός. 
∆εν έβλεπες τίποτα που να µην ήταν µυστικό. Κυρίως 
τίποτα δεν σ’ έκανε να απορείς· πουθενά κρυψώνες νοη-
µάτων. Τα νοήµατα κρύβονταν µε τέτοιο τρόπο ώστε δεν 
είχαν ανάγκη τις κρυψώνες· µια µατιά έφτανε ώστε κάθε 
πράγµα να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Ανεβήκαµε 
τα σκαλιά που έφταναν στο µοναστήρι της Ζωοδόχου 
Πηγής. Ένα προαύλιο µε µια βουκαµβίλια, ένα σιντριβάνι, 
µια γάτα µεθυσµένη απ’ τον ήλιο και τη σιωπή, µια καρ-
δερίνα που κελαηδάει απ’ το κλουβί της. Κάθε πλευρά 
έχει κλειστεί µε άσπρους τοίχους στο πάχος του φρου-
ρίου και µόνο αυτή που βλέπει βορειοδυτικά είναι εκτε-
θειµένη. Εκεί ένα µπαλκόνι ανοίγει σε ιλιγγιώδη πτώση· 
χείµαρροι από γρανίτη, χώµα και µάρµαρο χύνονται στη 
θάλασσα που κατακλύζει το βλέµµα. ∆υο βήµατα χωρί-
ζουν τη συντριβή από ένα καταφύγιο στο σχήµα της προ-
σευχής, όπου µαζί µε το ιερό κατοικεί και η αγαλλίαση. «A 
starlit or a moonlit dome disdains / […] Τhe fury and the mire 
of human veins». Απέχουµε πολύ απ’ τα µάταια στριφογυ-
ρίσµατα του ανθρώπου.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου 

«Ανάµεσα στους Ήλιους» (Ίκαρος, 2021), από το οποίο προέρχεται 

το απόσπασµα.∆ήλος, Αύγουστος 2016
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Αρχοντιά, γραφικά 
σοκάκια, παραλίες 
µε καταγάλανα νερά. 
Σηµαντικό για τον 
τόπο, και όχι µόνο, το 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύ-
µατος Βασίλη και 
Ελίζας Γουλανδρή, 
ένα πραγµατικό κό-
σµηµα στη Χώρα της 
Άνδρου, πόλος έλξης 
φιλότεχνων εδώ και 
δεκαετίες. Αξίζει µια ε-
πίσκεψη στο νησί µόνο 
και µόνο για να δεις την 
αναδροµική έκθεση µε 
έργα του ζωγράφου 
Γιώργου Ρόρρη (έως 
3/10), ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα εικα-
στικά γεγονότα του 
καλοκαιριού. 

Τι να δεις
Στη Χώρα θα θαυµά-
σεις την όµορφη αρχι-
τεκτονική, τα πέτρινα 
πυργόσπιτα φορτω-
µένα βουκαµβίλιες 
και τα νεοκλασικά των 
εφοπλιστών –µεγάλη 
ναυτική παράδοση το 
νησί. Να πας οπωσδή-
ποτε στην Παναγία 
τη Θεοσκέπαστη, 
προστάτιδα του νη-
σιού, και στο σπήλαιο 
Φόρος στο χωριό 
Αλαδινό που κρύβει 
µια ενδιαφέρουσα 
ιστορία.

Πού να 
κολυµπήσεις

Στην οργανωµένη 
παραλία Μπατσί. Στο 
πασίγνωστο Της Γριάς 
το Πήδηµα, µε τον 
βράχο που «ξεπηδά» 
από τη θάλασσα. Στο 
Χαλκολιµιώνα και τις 
Αποθήκες η πρόσβα-
ση είναι δύσκολη αλλά 
αξίζει, όπως και στο 
Ζόρκο µε ωραία νερά 
και ταβερνούλα. Στο 
Βορή, κοντά στο χω-
ριό Άρνη, θα δεις και το 
«ναυάγιο». Στα Άχλα 
είναι ιδανικά όταν δεν 
φυσάει βοριάς.

Πού να µείνεις 
Το Hotel Perrakis 
(Γαύριο, 2282071456), 
µε κυκλαδίτικη 
αρχιτεκτονική. Στη 
Χώρα: Αρχοντικό Ε-
λένη (6977074352), Ιro 
Suites (2282025150), 
Paradise Art Hotel 
(2282022187), Irene’s 

Villa (2282023344), Μι-
κρά Αγγλία Boutique 
Hotel (2282022207), 
Anemomiloi 
Andros apartments 
(6944278989), ενώ λίγο 
έξω από τη Χώρα θα 
βρεις το Κτήµα Λεµο-
νιές (2282023677). Στο 
Γαύριο στο Αndros 
Holiday Hotel 
(2282071443), στην 
Αλθέα (2282042404), 
και στη Villa Zefiros 
(2282071774, 
6977222530), στο 
Κυπρί. Στο Κόρθι, στο 
Nicolas (2282061595). 
Κοντά στο Μπατσί, 
το Blue Bay Village 
(2282041150), και στην 
παραλία της Αγίας Μα-
ρίνας το Ανερούσσα 
Beach (2282041044). 
Στο Μπατσί υπάρ-
χουν ακόµη η Βίλα 
Νεφέλη (2282041965), 
και τα Paradise 
design apartments 
(2282041328). 

Πού να φας
Στην ταβέρνα Σταµά-
της (2282041283), από 
τις πιο παλιές ταβέρ-
νες του νησιού. Στο 
πολύ καλό Sea Satin 
Nino (Όρµος Κορθίου, 
2282061196) εξαιρετικά 
πιάτα από τον Κυκλα-
δίτη σεφ ∆ηµήτρη 
Γιγίνη. Στου Ζοζέφ 
(2282051150), στον 
Πιτροφό, πολύ καλή 
ανδριώτικη κουζίνα. 
Στο Μπαλκόνι του 
Αιγαίου (2282041020), 
στο Άνω Απρόβατο, 
στα Ασηµόλευκα 
(2282022227), στο 
Υψηλού, στα Σκαλά-
κια (2282022822), στη 
Χώρα να πας στην Πα-
ρέα (2282023721), και 
στην ψαροταβέρνα 
Νόνας (2282023577), 
στο Παλιό Λιµάνι. Στο 
Μπατσί στον Βιοµή-
χανο (2282042300). 
Για λουκουµάδες στο 
Λαάς (2282071201) στο 
Γαύριο.

Πού να 
διασκεδάσεις
Στη Χώρα και στο 
Μπατσί θα βρεις πολλά 
bar όπως το Moomba 
(2282300620), για 
ωραία κοκτέιλ µε 
διάθεση κλαµπ, και 
το πάντα πολυσύ-
χναστο Capriccio 
(6944167748). Στο 
Μπατσί στο Senso 
Sesto (2282042039), για 
καφέ απ’ το πρωί µέχρι 
αργά το βράδυ. Στο 
Γαύριο, στο Απόµερο 
(2282071681) και στο 
Μarabu (6937101695), 
αν έχεις διάθεση για 
clubbing.

������

Info

✤
Ξεπηδούν πρώτα, τόσο έντονες που µοιάζουν 
χθεσινές, οι παιδικές αναµνήσεις. Οι αµέτρητες 
βουτιές στην Καµάρα, κάτω από την πλατεία του 

Αφανή Ναύτη. Τα ατελείωτα παιχνίδια µε τα κύµατα στην 
παραλία του Νειµποριού, µε την αδερφή µου και τη µητέ-
ρα µου. Οι βραδιές στο θερινό σινεµά, στο οποίο πηγαίνα-
µε και δύο και τρεις φορές την εβδοµάδα. Το υποβρύχιο 
µε άρωµα βανίλια περγαµόντο που ποτέ δεν κατάφερνα 
να φάω σιγά-σιγά. Το µάζεµα της κάπαρης από τα βράχια 
στα πίσω Γυάλια. Τα εγκαίνια της θερινής έκθεσης του 
Ιδρύµατος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, που γέµιζαν 
άγχος τον πατέρα µου, αλλά που ζούσαµε πάντα, εµείς τα 
παιδιά, σαν ένα γιορτινό καλωσόρισµα του καλοκαιριού.
Ακολουθούν οι εφηβικές και νεανικές αναµνήσεις. Τα χα-
λαρά και γεµάτα γέλιο βράδια µε τον άντρα που αγαπώ 
εδώ και 22 χρόνια. Οι ολοήµερες εκδροµές στις διάφορες 
παραλίες: Άχλα, Βόρη, Άγιος Κυπριανός, Αποθήκες, το 
Πήδηµα της Γριάς… Τα πηγαινέλα στον Φάρο κολυµπώ-
ντας, τις ηµέρες άπνοιας. Το άρωµα της λυγαριάς µέσα 
στο αυτοκίνητο, που µπαίνει από τα ολάνοιχτα παράθυ-

ρα. Ο κορµοράνος που βουτάει πλάι µου να ψαρέψει, ένα 
πρωί. Ή η σµέρνα που µε τροµάζει, όταν βγαίνει απότοµα 
από την κρυψώνα της.
Και βέβαια, συνεχίζω και σήµερα να συλλέγω αναµνήσεις. 
Τα παιδιά µου που µαθαίνουν κολύµπι στα ίδια ακριβώς 
σηµεία. Το παγωτό καρπούζι που ζητούν τα βράδια, πριν 
πάνε να τρέξουν στην Αγορά. Η βόλτα στο Παραπόρτι, 
ξυπόλυτοι, το σούρουπο. Η περιφορά των επιταφίων των 
τριών εκκλησιών της Χώρας, που συναντιούνται στην 
πλατεία Καΐρη τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι πεζοπορίες 
γύρω από τους Μένητες και τα Αποίκια. Τα ξάστερα βρά-
δια, όταν ψάχνουµε ένα σκοτεινό σηµείο να αγναντέψου-
µε τον ουρανό ήσυχα. Το ετήσιο στήσιµο των εκθέσεων, 
που µε γεµίζουν πλέον άγχος και εµένα. 
∆εν κατάγοµαι από την Άνδρο. Αλλά, εδώ και 34 χρόνια 
τώρα, είναι µέρος του εαυτού µου. Εδώ έζησα, ζω και εύ-
χοµαι να ζήσω ακόµη µερικές από τις ωραιότερες στιγµές 
της ζωής µου.

*Η Μαρία Κουτσοµάλλη είναι υπεύθυνη Συλλογών Ιδρύµατος Βασί-
λη και Ελίζας Γουλανδρή. 

¢¸»Ãª: 2282360200
°ªÆËÁÃ»¹°: 2282022300
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2282022250
º¶ÁÆÄÃ Ë¡¶¹°ª: 
2282360000

Tè÷ Μαρίας Κουτσομάλλη*

     ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Ξέρεις τι ταιριάζει µε το καλοκαίρι; Η κα-
λή διάθεση. Ξέρεις και τι άλλο; Ο αισθη-
τήρας FreeStyle Libre γιατί είναι µικρός 
όσο ένα κέρµα των 2€, διακριτικός και 
σε βοηθάει να ελέγχεις τον διαβήτη πιο 

αποτελεσµατικά! Στην παραλία, τη 
βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: FreeStyleDiabetes.gr

βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: 
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Μεγάλο, εύφορο, 
πράσινο, µε πολλά 
περιβόλια. Παραλίες 
του ονείρου, πανέ-
µορφα χωριά, αρχαία 
ερείπια, βυζαντινά και 
ενετικά κατάλοιπα και 
µια Χώρα µπροστά 
στη θάλασσα, µε το 
Κάστρο να της δίνει 
άλλη αίγλη. Στο πιο 
µεγάλο και εύφορο 
νησί των Κυκλάδων 
κοσµικοί, φυσιολά-
τρες και περιπατητές, 
λάτρεις της ιστορίας, 
καλοφαγάδες και 
φανατικοί surfers, 
όλοι θα περάσουν 
υπέροχα. Το φαγητό, 
µε βάση τα εξαιρετικά  
τοπικά προϊόντα είναι 
καταπληκτικό, και οι 
προτάσεις για έντονη 
καλοκαιρινή διασκέ-
δαση ατελείωτες. Η 
Νάξος είναι το νησί 
της καρδιάς µας, πας 
για µια φορά και κολ-
λάς για πάντα...

Τι να δεις
Τους αρχαίους ναούς 
του ∆ιονύσου στα 
Ύρια, της ∆ήµητρας 
στο Σαγκρί – και τα 
δύο παγκόσµια µνη-
µεία της Unesco. Έναν 
τεράστιο αρχαίο Κού-
ρο να κοιµάται στα 
χωράφια, στις Μέλα-
νες, κι άλλον ένα στο 
χωριό Απόλλωνας. Το 
καταπληκτικό µονα-
στήρι της Παναγιάς 
της ∆ροσιανής κοντά 
στο χωριό Μονή, 
αφιερωµένο στην 
Παναγία της βροχής. 
Υπέροχα τα βυζαντινά 
κάστρα και οι πύργοι 
του νησιού, όπως του 
Μπαζαίου, καστρο-
µονάστηρο στο δρό-
µο µεταξύ Σαγκρίου 
και Χαλκίου, του Ζευ-
γώλη και του Γλέζου 
στην Απείρανθο, του 
∆ελαρόκα στο Κουρ-
νοχώρι, του Φωτοδό-
τη στον ∆ανακό, της 
Υψηλοτέρας µεταξύ 
Εγγαρών και Γαλήνης. 
Η Πορτάρα είναι το 
σήµα κατατεθέν του 
νησιού, θα τη δεις µε 
το που πιάσει το πλοίο 
στο λιµάνι, θα έρθεις 

βόλτα µε τα πόδια για 
να ζήσεις το ροµάντζο 
σου και να βγάλεις 
τις πιο όµορφες 
φωτογραφίες των 
διακοπών.

Πού να 
κολυµπήσεις
Έχει τις περισσότερες 
και ωραιότερες παρα-
λίες στις Κυκλάδες! 
Από τη Χώρα προς την 
Πλάκα συναντάς τον 
Άγιο Γεώργιο, τον 
Άγιο Προκόπη, την 
Αγία Άννα, όλες τους 
µε ονειρεµένα πεντα-
κάθαρα νερά, οργα-
νωµένες ή, σε κάποια 
κοµµάτια, και χωρίς 
καθόλου κόσµο. Αν 
δεν έχεις Ι.Χ. υπάρχει 
πολύ καλή συγκοινω-
νία από το πρωί µέχρι 
πολύ αργά το βράδυ 
για να σε γυρνάει 
από τα παραλιακά 
µπαρ και κλαµπ. Στην 
Πλάκα ο κόσµος λιγο-
στεύει και µετά από 
σύντοµη διαδροµή 
φτάνεις στις παραλίες 
Ορκός, Παρθένα 
(εδώ οι surfers και 
kitesurfers), Μικρή 
Βίγλα, Καστράκι, 
Πυργάκι, Αλυκό (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 Θεόδω-
ροι. Στα ανατολικά 
η Ψιλή Άµµος, ο 
Αζαλάς, ο Κλειδός, 
ο Πάνορµος, η Μου-
τσούνα µε ψαροτα-
βερνάκια. Για πολλή 
ερηµιά πήγαινε προς 
Αγιασό (ταβερνάκι) 
και Καλαντό.

Πού να µείνεις
Υπάρχουν πολλά και 
ωραία ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόµενα δωµά-
τια για όλα τα γούστα. 
Στη Χώρα καλή επι-
λογή είναι το Hotel 
Grotta (2285022215, 
2285022001), µε θέα 
στην Πορτάρα. Στο 
Naxos Princess 
(2285025387), µε 
πισίνα και καφέ, 
δωµάτια και µεζο-
νέτες, λίγα µέτρα 
από τη θάλασσα. Το 
Pension Philoxenia 
(2285022042) µε 
πολύ συµπαθητι-

Info

Tè÷ Μαριαλένας Σπυροπούλου
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Πάντα τρέχει να µπει στο πλοίο. Λίγο πριν εκείνο λύσει την άγκυρα. Τρέχει σχεδόν κουτρουβαλώντας να χωθεί στο στόµα 
της µεγάλης φάλαινας σαν τον Ιωνά, να βρει εκεί µέσα τη δική της θαλπωρή, αφήνοντας πίσω της τη βουή και τη σκόνη 
της αττικής γης. Και µόνον όταν ανέβαινε στο κατάστρωµα και κρεµούσε προς τα µπρος το σώµα της φουσκώνοντας σαν 

µπαλόνι µε αέρα, µόνον τότε η σάρκα της ζωντάνευε, άλλαζε χρώµα, το αίµα της κυλούσε µε ταχύτητα σαν να ανεβοκατέβαινε 
ποµπή αυτοκινήτων σε µεγάλη λεωφόρο. Ήταν πλέον ασφαλής, µόνη µε τις Σειρήνες. ∆εν γνώριζε ποτέ από τι κινδύνευε, αλλά 
η µόνη της ασφάλεια ήταν πάντα η µοναχική της µετάβαση στο νησί. Όχι µόνον τους καλοκαιρινούς µήνες, αλλά και κάτι γκρίζες 
φθινοπωρινές µέρες, κάτι νύχτες χειµωνιάτικες σαν αγκίδες που κάρφωναν το κρύο σε κάθε πόρο του νεανικού της σώµατος. Εκεί 
βρέθηκε µόλις τέλειωσε το σχολείο µε το µικρό της µεταχειρισµένο αυτοκίνητο να τρέχει σε αυτοσχέδιους φιδωτούς δρόµους 
ανακαλύπτοντας µέσα της αυτό που φοβόταν, µια ζωή ανηφορική µε θέα τη θάλασσα. Ποτέ κανείς δεν µπορούσε να καταλάβει 
πώς βρισκόταν από τη µια στιγµή πεσµένη στα χώµατα στον Κούρο των Μελάνων, µε εµφανή τα σηµάδια των χρόνων, την εγκα-
τάλειψη και το λειψό της πόδι, και την άλλη στιγµή το κάδρο της να είναι η ίδια η Πορτάρα και εκείνη να ατενίζει σε γκρο πλαν κα-
ρέ-καρέ όσα θα έχτιζε εντός τους. Ποτέ δεν ονειρεύτηκε να ζει για πάντα µέσα στο Κάστρο της, αν και στέκει κραταιό αντέχοντας 
τους κραδασµούς των χρόνων, τους κατακτητές και τους περαστικούς της ζωής της. Όµως για εκείνη, που τα παιδικά της όνειρα 
είχαν για κύµατα ανέµους σε βράχο που έσκαγαν µε δύναµη στον Λυώνα, που δεν φοβήθηκε τη νύχτα κάτω από τα άστρα, και ας 
είχε για µαξιλάρι πέτρες και σµυρίγλι, που δεν δίψασε και ας ήταν το νερό στιφό και αλατισµένο, γνώριζε ότι το νησί της δεν είναι 
το νησί που βλέπουν όλοι. Και ας είχε για όψη τη θνητή της φύση. Και ας ήταν και εκείνη άλλη µία που µιλούσε για τις θάλασσες, το 
φαγητό του νησιού, τα χωριά και τη θερινή ραστώνη. Και ας έφερνε εκεί µεθοδικά τις φίλες της, µετέπειτα τον άνδρα της µε στόχο 
να τους δέσει στα κατάρτια εκείνου του µικρού δελφινιού που ξενέρωσε στις ακτές και έµεινε για πάντα εκεί στοιχειωµένο. Εκείνη 
ήξερε ότι εκεί ήταν πάντα µόνη. Τις νύχτες στα έγκατα αυτού του νησιού κυλάει νερό και νύµφες ποτίζουν τη Γη του. Στο τέλος του 
κόσµου, ένα παραµύθι της έλεγε ο παππούς της, ότι µια σπηλιά πάντα θα τη θρέφει. Σαν άλλη λύκαινα θα πάρει το λυκάκι της και θα 
ζήσουν για πάντα την άγρια ζωή που παραµένει ζωντανή. Υπό το φως του ήλιου, όλα ηµερεύουν. Τη νύχτα όµως το νησί της µέσα 
της παραµένει άγριο. Κανένας δεν µπόρεσε να το δαµάσει για εκείνη. Ούτε καν το χέρι και µια γλυκιά φωνή, που σαν ηχώ επανα-
λαµβάνει στο αυτί της «µαµά, ξύπνα, φτάσαµε στη Νάξο».

*Η Μαριαλένα Σπυροπούλου είναι συγγραφέας και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια.
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ 
ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Χρησιµοποιείς το κινητό σου για τα πάντα, 
να βρεις τα δροµολόγια του πλοίου, την 
ειδυλλιακή παραλία, το καλύτερο φαγητό... 
γιατί όχι να παρακολουθείς και τη γλυκόζη σου; 

Εφαρµόζεις τον αισθητήρα FreeStyle Libre
στο βραχίονά σου και έχεις πλήρη εικόνα 

για τα επίπεδα γλυκόζης από το κινητό σου*.

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink είναι 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-

τά τηλέφωνα και λειτουργικά 
συστήµατα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.grFreeStyleDiabetes.gr

*Η εφαρµογή 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-
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Είναι αµέτρητοι οι λόγοι για τους οποίους 
είµαι δεµένη µε τη Νάξο. Πρώτος και κυρι-
ότερος είναι ότι πέρασα σε αυτό το νησί, 

και πιο συγκεκριµένα στον Μάραγκα, τα παιδικά 
και εφηβικά µου χρόνια µε απίστευτη ανεµελιά. Οι 
αναµνήσεις από αυτό το µέρος θα µείνουν πάντα 
ως κάτι πολύ γλυκό και αγνό. Ως νεαρή, όπως κατα-
λαβαίνετε, δεν θα µπορούσα να σας βοηθήσω σαν 
guide του νησιού. Νοµίζω το τελευταίο πράγµα που 
το νοιάζει ένα παιδί είναι πού θα φάει και πού θα πά-
ει. Αρκεί να περνάει καλά. (Ψέµατα λέω, το νοιάζει 
σίγουρα να πάει στις νεροτσουλήθρες της Νάξου 
και στο Waffle House στη Χώρα.)
Ως ενήλικας βέβαια που πήγα ύστερα και ως travel 
junkie που είµαι, έπρεπε να ανακαλύψω και άλλα µέ-
ρη του πολυαγαπηµένου µου νησιού. Πηγαίνοντας 
προς τη παραλία Xαβάη είδα έναν µεγάλο κύριο να 
κάθεται έξω από την καντίνα για να ξαποστάσει µε 
δυο µεγάλες πλαστικές σακούλες. Τον προσέγγι-
σα και µου είπε πως πουλάει τυρί. Όλη µέρα από το 
πρωί µέχρι αργά το µεσηµέρι κάνει µια διαδροµή 
µέσα στον ήλιο, µε τις σακούλες του, µε µοναδικό 
σκοπό να πουλήσει το µη παστεριωµένο τυρί του. 
Μου έκανε τροµερή εντύπωση και αναρωτιόµου-
να αν τέτοιοι άνθρωποι είναι προς εξαφάνιση. Και 
αν αυτό που έζησα και γνώρισα είναι κάτι σπάνιο. 
Συνεχίζοντας τη µέρα µας, µετά από µια βουτιά στη 
παραλία της Χαβάη, πήγαµε να φάµε στη ταβέρνα Η 
Αξιώτισσα στην οποία ό,τι και να πάρεις δεν θα το 
µετανιώσεις. Μου δίνει πάντα απίστευτη χαρά όταν 
τρώω καλά και αυτή τη χαρά δεν θα τη στερηθείς 
στη συγκεκριµένη ταβέρνα. (Tip: επειδή δεν τη ξέ-
ρω µόνο εγώ δυστυχώς, πρέπει να κλείσεις τραπέζι 
για να σιγουρευτείς ότι θα κάτσεις). Για να κλείσω, 
νοµίζω ότι τίποτα δεν ξεπερνά την εµπειρία στον 
Μάραγκα. Να ξυπνάς και απλά να περνάς έναν δρό-
µο και να βρίσκεσαι σε µια παραδεισένια και ήσυχη 
παραλία. Να τρως µετά στην ταβέρνα του Μάραγκα 
και µετά πάλι παραλία. Εδώ µιλάµε βέβαια για µία 
µέρα ξεκούρασης και όχι µέρα εξόρµησης. Τα έχει 
και τα δύο πάντως η Νάξος. Ανάλογα τα κέφια!

*Η Ρος Γεωργίου είναι µοντέλο και σκηνοθέτρια.
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Tè÷ Ρος Γεωργίου*

κούς ιδιοκτήτες. 
Στο Villa Naxia 
(2285026480), στην 
παραλία Αγίου 
Γεωργίου και στο 
Panos Studios 
(2285026078). Στο 
Villa Adriana Hotel 
στον Άγιο Προκόπη 
(2285042804) µε 
ωραία δωµάτια
Στο Alkyoni Beach 
Hotel (2285026136). 
Στη Στελίδα στο 
Naxos Magic Vil-
lage (2285026590), 
µπροστά στη 
θάλασσα, µε 
πισίνα, γήπεδο 
τένις, pool bar και 
εστιατόριο, στο 
Νaxos Imperial 
(2285023338) και 
στο Naxos Palace 
(2285029133), για 
πολυτελή διαµονή, 
και οικογενειακό 
περιβάλλον.
Στην Αγία Άννα 
στο Cycladic 
Islands Hotel & 
Spa (2285041861), 
συγκρότηµα 
µε ευρύχωρα 
στούντιο. Στο 
Ιria Beach 
(2285042600) 
µε καλές τιµές. 
Στο Glaronissi 
(2285042100), πάνω 
στην παραλία 
µε κήπο, ωραία 
δωµάτια και δίπλα 
το εστιατόριό τους 
µε ντόπια φαγητά. 
Στο Plaza Beach 
Hotel (2285029400) 
µε ωραία δωµάτια, 
πισίνα. Στην 
Πλάκα, στο Νίκος 
& Μαρία Studios 
(2285042670, 
6972722785) µε 
µεγάλα και µε 
όλες τις ανέσεις  
διαµερίσµατα 
µπροστά στη 
θάλασσα, ιδανικά 
και για οικογένειες. 
∆ίπλα και η 
οµώνυµη ταβέρνα 
αλλά και το σούπερ 
µάρκετ τους για 
ό,τι χρειαστείς. 
Σ’ όλο τον δρόµο 
µέχρι την Πλάκα, 
αλλά και στον 
Ορκό, τις Βίγλες, 
το Καστράκι, 
υπάρχουν πολλά 
δωµάτια, όπως 
το Nostos Beach 
(6944615389), 
πεντακάθαρο και 
ήσυχο, η Kalamu-
ria (2285041180), 
το Μαϊστράλι 
Studios & 
Apartments 
(2285042734), 
το Golden Sand 
(2285041653). 
Υπάρχει πάντα 
και το camping 
του Μάραγγα 
(2285042552), 
για σκηνές, µε 
δωµάτια και studio, 
εστιατόριο και 
σούπερ µάρκετ.

Πού να φας 
Ceddar 
Το νησί έχει εξαι-
ρετική παραδο-
σιακή κουζίνα, τα 
τελευταία χρόνια 
ανοίγουν συνέχεια 
και εστιατόρια 
σύγχρονης γα-
στρονοµίας. Όπως 
το εντυπωσιακό 
Barozzi (2285 
027672), µε ελληνι-
κή δηµιουργική και 
µεσογειακή κουζί-
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να, επιµέλεια του µενού 
ο Γκίκας Ξενάκης. Και 
για ποτό µε ωραίες 
µουσικές. Το Musique 
Café (2285027278), 
γνωστό και αγαπηµένο 
από το αθηναϊκό στο 
Παγκράτι, εδώ βρίσκε-
ται στον φυσικό του 
χώρο – οι ιδιοκτήτες 
είναι ντόπιοι. 
Πάνω στο λιµάνι µε 
ωραία θέα, ανοιχτό 
από το πρωί για καφέ, 
πρωινά, brunch, πολύ 
νόστιµη µεσογειακή 
κουζίνα µε ντόπια προ-
ϊόντα από τη φάρµα 
τους, ποτά και µουσικές 
από dj. Κοντά του και 
το Dal Professore 
(2285027034), του (επί-
σης ντόπιου) γνωστού 
σεφ Νίκου ∆ηµητρο-
κάλλη µε εξαιρετική 
ιταλική κουζίνα –στα 
οπωσδήποτε η καρµπο-
νάρα–, πίτσα ακαταµά-
χητη, πολύ ωραία και 
η λίστα κρασιών. Λίγο 
πιο πίσω το Αντάµωµα 
(2285024324), µοντέρ-
νο µεζεδοπωλείο µε 
ωραίες γεύσεις και 
ευγενέστατο σέρβις. 
Πάνω στο λιµάνι, στο 
διάσηµο Στης Ειρήνης 
(Παραλία Χώρας Νάξου, 
2285026780), στέκι 
ντόπιων αλλά και «ό-
σων ξέρουν». Τραπέζια 
κάτω από πέργκολες, 
γκαρσόνια µε χιούµορ, 
αυθεντική νησιώτικη 
κουζίνα, ωραία τυριά, 
σαλάτες µε ντόπια 
λαχανικά, πανόραµα 
από µεζέδες, καλές 
τιµές. Στο Il Girasole 
(2285023326) θα πας 
για µακαρονάδες 
και πίτσες, στο wine 
restaurant Λαβύριν-
θος (2285022253), µε 
γραφική αυλή, για µε-
σογειακές γεύσεις. Πο-
λύ καλό ιταλικό και το 
Su e Giu (2285029029) 
της Σουζάνας. Το Kozi 
(2285024571) είναι 
σουβλατζίδικο µε κα-
ναπέδες-ροµάντζα 
µπροστά στη θάλασσα! 
Για ωραίους µεζέδες 
και καλή ρακή στο 
τσιπουράδικο των 
ντόπιων, τον Βαραββά 
(2285024321) –αν βρεις 
καρέκλα–, κοντά στο 
∆ηµαρχείο, µε θέα τα 
καράβια που µπαίνουν 
στο λιµάνι. Στο Citron 
Café-Cocktail Bar 
(2285027055), στο λι-
µάνι, για το περίφηµο 
Κίτρο Νάξου (και σε 
ωραία κοκτέιλ). Για 
φρέσκο ψάρι πάνω 
στην άµµο τα Παλάτια 
(2285041591), και ο Φά-
ρος (2285041000), µε 
δικής τους παραγωγής 
λαχανικά, κρεατικά και 
ψαρικά. Στο Paradiso 
(2285042026) κάτσε 
κάτω από το πολυφω-
τογραφηµένο αλµυρίκι 
και απόλαυσε κρεατικά 
σχάρας, µαγειρευτά και 
φρέσκα ψάρια. Στην 
Πλάκα στο Νίκος και 
Μαρία (2285042670), 
πολλά χρόνια µε 
φανατικούς φίλους. 
Τραπεζάκια πάνω στην 
αµµουδιά, ειδυλλιακή 
ατµόσφαιρα, πεντανό-
στιµα πιάτα βασισµένα 
στις συνταγές και 
τα ντόπια υλικά. Στο 
Πέτρινο (2285041589), 
µπροστά στη θάλασ-
σα, µε δηµιουργικές 
προτάσεις από τον σεφ 
Κωνσταντή Χουζούρη. 

Πάλι στην Πλάκα, στο 
ξενοδοχείο Naxian on 
the Beach θα βρεις την 
Tortuga (2285044300), 
µε µεσογειακές γεύ-
σεις. Το Μαϊστράλι 
(2285042734), στο 
τέρµα του δρόµου της 
Πλάκας είναι δροσερό, 
και εκεί, στον Αντώνη 
και την γυναίκα του 
την Αννούλα, κατευθύ-
νονται όλοι για καφέ, 
πρωινά, µπίρες και όλα 
τα σπιτικά φαγητά που 
θες µετά από ώρες κο-
λύµπι – κεφτέδες! 
Η διάσηµη ταβέρνα 
του νησιού είναι η 
εξαιρετική Αξιώτισσα 
(2285075107), στο 
Καστράκι, µεσηµέρι-
βράδυ γεµάτη από κό-
σµο, οπωσδήποτε κρά-
τηση πριν πας. Η Στέλ-
λα (2285062312) και ο 
Χάρης (2285062266), 
στις Εγγαρές και η Μα-
τίνα (2285051243) στην 
Κόρωνο είναι οι σωστές 
ταβέρνες για να ανακα-
λύψεις την αυθεντική 
και µεγαλειώδη γα-
στρονοµική παράδοση 
του νησιού. Στη Γαλήνη, 
καλή είναι η Πλατιά 
(2285062617) πάνω 
στην πλατεία. Στους 
Μέλανες στον Βασίλη 
Ξενάκη (2285062374), 
κάτσε στη δροσερή 
βεράντα για κουνελάκι, 
κόκορα, ψητά πολύ κα-
λά. Στο Χαλκί, στη µέσα 
πλατεία θα βρεις τον 
Γιάννη (2285033023), 
µε δύναµη σε όλα τα 
ψητά και στον κεντρικό 
δρόµο το πιο παλιό 
καφενείο του χωριού, 
τον Γαλάνη, δηλαδή το 
Σπιτικό Γαλακτοµπού-
ρεκο (2285032280), για 
κεφτέδες και σαλάτες 
ή/και το φηµισµένο 
του γαλακτοµπούρεκο 
κάτω από την κληµατα-
ριά. Λίγο πιο πέρα και 
το ωραίο Café Greco 
(2285032046), για κα-
φέ, βάφλες, σπιτικά 
γλυκά, τέλεια ποτά και 
κοκτέιλ. Στο Φιλώτι, 
στην πλατεία, πολύ 
καλός ο Μπαµπουλάς 
(2285031426), µε κόκο-
ρα, κοντοσούβλι, τέ-
λεια λουκάνικα, ο Πλά-
τανος (2285031038), για 
χωριάτικη πίτσα αρσε-
νικό-προσούτο στον 
ξυλόφουρνο, η Αµ-
βροσία (2285033074), 
µε πολύ καλή σπιτική 
κουζίνα. Στη Μικρή 
Βίγλα ο Λιόφαγος 
(2285023241), εσύ και 
όλοι οι kite surfers, το 
ίδιο και στον Κοντό 
(2285075278), λίγο πιο 
πέρα, και οι δύο µε 
καλό φαγητό. Στην ίδια 
περιοχή, λίγο πιο πέρα, 
αναζήτησε τον Ιππό-
καµπο (2285075477), µε 
ονειρεµένη θάλασσα 
µπροστά του, λίγα 
και καλά φαγητά, και 
δωµάτια. Λίγο πριν την 
Απείρανθο θα βρεις τη 
Ροτόντα (2285061254) 
µε καλή ελληνική-
µεσογειακή κουζίνα 
και ωραία θέα, ενώ 
µέσα στο πανέµορφο 
χωριό τον Λευτέρη 
(2285061333), γνωστό 
για την καλή ελληνική 
κουζίνα του, και στον 
κεντρικό δρόµο τον Α-
µοργινό (2285061733), 
µε καταπληκτικά δικά 
τους κρέατα –προβα-
τίνα στη σχάρα–, και 
σπιτικά υπέροχα τυριά. 

Για τους γλυκατζήδες 
δύο είναι τα πόστα: 
Ακταίον (2285026111), 
στον περιφερειακό 
της Χώρας και στο 
λιµάνι, το εξαιρετικό 
ζαχαροπλαστείο του 
Σταµάτη Ξενάκη και της 
Καλίτσας Φραγκίσκου 
που συνδυάζει µονα-
δικά την παράδοση µε 
τη σύγχρονη εποχή. 
∆οκίµασε πάστες, 
παγωτίνια, τούρτες, 
αλµυρά σνακ αλλά και 
τα βραβευµένα του 
macaron. Το άλλο είναι 
τα Waffles House 
(2285023007), στη Χώρα 
και στην Πλάκα, µε 
αξεπέραστες βάφλες 
και παγωτά  – πάρε 
γεύση τσουρέκι να 
πάθεις. Το Ραντεβού 
(2285022266), στo 
λιµάνι, µε τέλειους 
καφέδες, τα πάντα από 
σάντουιτς και σφο-
λιάτες.

Πού να 
διασκεδάσεις
Η Χώρα φηµίζεται για 
την έντονη νυχτερινή 
ζωή της. Το Ocean 
(2285027034), από τα 
πιο παλιά και γνωστά 
της Νάξου για clubbing. 
To Like Home Bar 
(2285027386) έχει ω-
ραία ταράτσα µε θέα 
στο λιµάνι, από νωρίς 
µε κοκτέιλ, στη συνέ-
χεια club. Το Fragile 
(2285025336) είναι 
cult και υπέροχο, στα 
στενά του κάστρου, για 
γλέντι αλά ελληνικά 
µέχρι το πρωί. Ψηλά, 
κάτω από το Κάστρο 
της Χώρας, µε θέα το 
λιµάνι, το Μέλι και 
Κανέλλα (2285026565), 
µε ωραίες µουσικές και 
συχνά live. Το Swing 
(6976972642), µε βε-
ράντα-µπαλκόνι πάνω 
στο λιµάνι, ξεκινάει από 
τις 7 το απόγευµα, έχει 
ειδικότητα στα κοκτέιλ 
και ωραίες µουσικές. 
Στην αρχή της Αγίας Άν-
νας το Santana beach 
bar (2285042841), ανοι-
χτό από τις 7 το πρωί 
για πρωινό, ελληνική 
και µεσογειακή κουζί-
να, 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. Στην Αγία 
Άννα θα βρεις το club 
Island (2285044002), 
πάνω στη θάλασσα, µε 
mainstream µουσικές, 
χορό και κοκτέιλ. ∆ίπλα 
του ακριβώς το αδελφό 
Banana beach bar, από 
το πρωί για καφέ, ποτό, 
φαγητό. Στην Πλάκα 
το Cedar (2285041005), 
από το πρωί µέχρι το 
άλλο πρωί, στις αιώρες 
ή σε τραπέζι, για καφέ, 
φαγητό, ωραία κοκτέιλ, 
τέλειες µουσικές.

Shopping
• ∆ερµάτινα σανδάλια, 
τσάντες, ζώνες, πορ-
τοφόλια, στο Greek 
Sandals (2285024501).
•  Οινοχώρος 
(2285301507), κάβα-
wine bar, µε κρασί «Τρα-
νάµπελο» δικό τους, 
ντόπιο, καλές ετικέτες 
και πολλά κυκλαδίτικα.
• Στο Χαλκί στο παλιό 
και γραφικό αποστα-
κτήριο Βαλληνδρά, 
οι δύο ευγενέστατες 

κυρίες, µάνα και κόρη 
Βαλληνδρά, θα σου 
πουν όµορφες ιστορί-
ες. Αγόρασε κίτρο λικέρ 
για να κάνεις κοκτέιλ 
τον χειµώνα και να θυ-
µάσαι το νησί.
• Όλα όσα αφορούν 
τη γυναικεία µόδα 
θα τα βρεις στο πολύ 
κοµψό και µε πολύ 
καλές τιµές Choice 
Fashion (2285026499), 
στον δρόµο του παλιού 
Ταχυδροµείου. Μεγάλη 
συλλογή από µαγιό, 
υπέροχες τσάντες, 
φορέµατα, παπούτσια, 
πρωτότυπα αξεσουάρ, 
ανοιχτό κάθε µέρα.
• Στα Surf Shop 
(2285024472) θα βρεις 
καλή ανδρική και γυναι-
κεία µόδα και όλα όσα 
σου χρειάζονται για 
το surf.
• Κουλουράκια και τυ-
ρόπιτες από τον φούρ-
νο του Λαγογιάννη 
στους Τρίποδες. Και 
στη Χώρα απέναντι από 
το Κέντρο Υγείας, τώρα 
και νέο κατάστηµα 
στην Πλάκα.
• Πριν φύγεις από το 
νησί µην παραλείψεις 
να προµηθευτείς τη 
γραβιέρα της Ε.Α.Σ. Νά-
ξου, το παραδοσιακό 
ποτό κίτρο Προµπονάς 
και µέλι Κουµερτάς, τα 
παραδοσιακά γλυκά και 
τις ιδιαίτερες γεύσεις 
σε µαρµελάδες από το 
Melimilon στη Χώρα. 
• Παραδοσιακά προϊό-
ντα Νάξου και καταπλη-
κτικά τυριά θα βρεις 
στο κατάστηµα Τσι-
µπλάκης (2285022230), 
επίσης στη Χώρα. 

Tip: Για τις µετακι-
νήσεις σου στο νησί 
απευθύνσου στο πολύ 
εξυπηρετικό Fun Car 
& Rides (2285026557) 
στην Πλατεία Πρωτο-
δικείου και στο Ακρο-
γιάλι (2285022936), στο 
λιµάνι.

Μη χάσεις!
Το Φεστιβάλ Νάξου 
είναι πάντα το γεγονός 
του ναξιώτικου καλο-
καιριού.
Εικαστικά, θέατρο, 
συναυλίες, κινηµατο-
γράφος, εκθέσεις, διε-
θνείς καλλιτέχνες και 
σύγχρονες τάσεις, τα 
περισσότερα διαδρα-
µατίζονται κυρίως στον 
υπέροχο Πύργο Μπα-
ζαίου (12ο χλµ. Χώρας 
Νάξου-Αγιασού). Φέτος 
µπαίνει στην τρίτη του 
δεκαετία (ξεκίνησε τις 
εκδηλώσεις το 2001), 
και φιλοξενεί συναυ-
λία της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής (27/7), µε 
θέµα τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστα-
σης, ακολουθεί στις (2,3 
& 4/8) µίνι φεστιβάλ 
κλασικής µουσικής, 
µε µουσικά σύνολα από 
την Εθνική Συµφωνική 
Ορχήστρα της ΕΡΤ 
αλλά και συναυλίες 
µε τους αδελφούς 
Μιχάλη και Παντελή 
Καλογεράκη, τη Λένα 
Κιτσοπούλου, τον 
Βασίλη Ρακόπουλο και 
τον Μανώλη Πάππο.
Το φετινό πρόγραµµα 
ολοκληρώνεται µε την 
υλοποίηση παιδικών 
εργαστηρίων και προ-
βολές ταινιών.

Info
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✤ 
Ήταν περίπου στα µέσα της δεκαετίας του ’80, όταν 
επισκέφθηκα πρώτη φορά την Ελλάδα. Είχα µόλις 
αποφοιτήσει από το σχολείο και µαζί µε φίλους µου 

ξεκινήσαµε ως «backpackers» το ταξίδι µας για τη χώρα του 
Νότου που µέχρι τότε είχαµε δει µόνο µέσα από ταξιδιωτικά 
περιοδικά. Το σενάριο, θυµάµαι, είχε ως εξής: Θα φτάναµε 
στην Πάρο, θα κοιµόµασταν σε παραλίες και θα απολαµβάναµε 
το ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια δεν καταφέραµε ποτέ να κοι-
µηθούµε σε παραλίες αλλά αντιθέτως σε ταράτσες σπιτιών. 
Να θυµίσω ότι την εποχή εκείνη µπορούσε να νοικιάσει κανείς 
µια ταράτσα που γινόταν το προσωρινό κατάλυµα και το οποίο 
βέβαια µοιραζόµασταν και µε άλλες παρέες. 
Εκεί γνώρισα το νησί της Πάρου και την ελληνική φιλοξενία. 
Έφαγα πρώτη φορά για πρωινό ελληνικό γιαούρτι µε µέλι στην 
πλατεία, καθόµουν µε τις ώρες κάτω από τον ήλιο στις πανέ-
µορφες παραλίες µε τη χρυσή άµµο και βέβαια δοκίµασα ούζο 
και ελληνική σαλάτα. Νοµίζω ότι αυτές οι εικόνες, µαζί µε όλες 
όσες αποκόµισα γυρνώντας το νησί πότε µε τοπικό λεωφορείο 
και πότε µε µια βέσπα, οι βόλτες στο λιµάνι τα απογεύµατα, 
στην Κοιλάδα µε τις Πεταλούδες και στη Νάουσα, έχουν 
χαραχτεί στη µνήµη µου και µε συνοδεύουν έως και σήµερα. Η 
Πάρος θα έχει πάντα µια θέση στην καρδιά µου συµβολίζοντας 

τα χρόνια της ανεµελιάς και της διασκέδασης. 
Ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται 14 
αεροδρόµια στην Ελλάδα εκ των οποίων µόνο τα τρία βρίσκο-
νται στην ενδοχώρα, έχω τη χαρά να επισκέπτοµαι τακτικά 
τη νησιωτική Ελλάδα. Αυτό που µε είχε συναρπάσει από την 
πρώτη στιγµή ήταν το πόσο διαφορετικά είναι τα νησιά µεταξύ 
τους και πόσο µοναδική είναι η οµορφιά τους. Ακόµα και στα 
συµπλέγµατα, όπως είναι οι Κυκλάδες ή τα Επτάνησα, ενώ 
βλέπεις κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική ή 
τα χρώµατα όπως είναι π.χ. οι καµάρες, το µπλε-άσπρο ή η 
ενετική επιρροή στο Ιόνιο, κατά τ’ άλλα το κάθε νησί έχει µια 
πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη «προσωπικότητα». Άρα, λοιπόν, 
δεν θα µιλήσω για το κάστρο των Ιπποτών στη Ρόδο και των 
Iωαννιτών Ιπποτών στην Κω, τις οµορφιές της Λέσβου της Μυ-
κόνου και της Σάµου, τα ηλιοβασιλέµατα στη Σαντορίνη και τα 
καταπράσινα νερά της Σκιάθου, για την παλιά πόλη στα Χανιά 
και το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, για το Ποντικονήσι στην Κέρκυ-
ρα και τη γαστρονοµία της Κεφαλονιάς. Όλα αυτά τα νησιά τα 
γνώρισα µέσα από την εργασία µου στην Ελλάδα τα τελευταία 
πέντε χρόνια και θα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσω κάποιο ως «το 
αγαπηµένο» – είναι όλα τους αγαπηµένα. 

*Ο Alexander Zinell είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Fraport Greece.

Tïù Alexander Zinell*
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Το αγαπηµένο µου νησί στην Ελλάδα

∆εν λέµε ότι η Πάρος 
δεν ήταν κοσµική αλ-
λά τελευταία οι πλού-
σιοι και διάσηµοι την 
έχουν «στοχοποιήσει» 
και το αγαπηµένο νησί 
των Κυκλάδων µε το 
ήπιο τοπίο, τα παρα-
δοσιακά χωριά µε τα τ’ 
άσπρα εκκλησάκια, έ-
χει µπει στο χάρτη των 
πιο hot προορισµών 
του πλανήτη. Έχουν ά-
δικο; Όχι βεβαία, γιατί 
αυτό είναι το νησί που 
τα συνδυάζει όλα στη 
σωστή αναλογία. Από 
τον Ναό της Εκατο-
νταπυλιανής, τα µου-
σεία και την κυκλαδίτι-
κη αρχιτεκτονική στις 
πάρα πολλές και πολύ 
όµορφες και εύκολα 
προσβάσιµες παραλί-
ες, ερηµικές, κοσµικές 
ή για σέρφερ, το 
ωραίο φαγητό, τα 
ντόπια προϊόντα, τη 
νυχτερινή ζωή, τα 
µαγαζιά για ασυγκρά-
τητο shopping. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Παραλίες για διασκέ-
δαση: Πούντα, Σάντα 
Μαρία, Φάραγγας, 
Μοναστήρι, Παρα-
σπόρος, Μαρτσέλο, 
Χρυσή Ακτή.
Παραλίες και καλό φα-
γητό: Σάντα Μαρία, 
Αγ. Ειρήνη, Κολυ-
µπήθρες, Αµπελάς, 
Μώλος, Πίσω Λιβάδι, 
Λογαράς, Μεσάδα, 
∆ρυός, Λωλαντώνης, 
Γλυφά, Αλυκή, Ξιφά-
ρα, Μπουνταράκι.
Παραλίες ηρεµίας: 
Λάγγερη, Φίλιζι, Ντα-
µουλί, Υστέρνι, Τσου-
καλιά, Γλυφάδες, 
Καλόγηρος, Πυργά-
κι, Κριός, Καµίνια, 
Καλαµιές, ο Γιαλός 
του Τούρκου.
Παραλίες θαλάσσιων 
σπορ: Κολυµπήθρες, 
Αγ. Ειρήνη, Σάντα 
Μαρία, Χρυσή Ακτή, 
και το στενό Πού-
ντας - Αντιπάρου.

Κοντά στην Παροικιά 
Στον κόλπο της Παροι-

κιάς, σε κοντινή από-
σταση από το κέντρο, 
µε αυτοκίνητο ή µε κα-
ραβάκι υπάρχουν µε-
ρικές πολύ δηµοφιλείς 
παραλίες µε άµµο, ο-
µπρέλες, ξαπλώστρες 
ή αρµυρίκια και ζεστή, 
ρηχή, γαλάζια θάλασ-
σα. Πρώτα συναντάµε 
τα Λιβάδια, πολυσύ-
χναστη παραλία µε 
ενοικιαζόµενα δωµά-
τια, µπαράκια και τα-
βέρνες. Συνεχίζοντας 
στον κόλπο είναι ο 
Κριός µε το κάµπινγκ, 
η παραλία Μαρτσέλο 
µε πιο πάρτι διάθεση 
και στην άκρη του 
κόλπου η παραλία του 
Αγίου Φωκά, µε το ο-
µώνυµο εκκλησάκι και 
αλµυρίκια για άραγµα. 
Μια καλά κρυµµένη 
µικρή παραλία που 
προτιµούν οι ντόπιοι 
είναι ο Καλακόνας. 
Στο δυτικό άκρο του 
όρµου της Παροικιάς 
είναι και η παραλία 
Σουβλιά, µε αµµουδιά 
και ρηχά νερά, ιδα-
νική για παιδιά. Από 
την άλλη µεριά της 
Παροικιάς υπάρχει 
το ∆ελφίνι επίσης µε 
άµµο και λίγα δέντρα 
και ο Παρασπόρος, 
αµµώδης µε οµπρέ-
λες και ξαπλώστρες. 
Νότια στον δρόµο για 
την Πούντα θα βρεις 
την Αγία Ειρήνη, πα-
νέµορφη µε φοίνικες 
και ταβερνάκι, ενώ 
για wind surfing, kite 
surfing και θαλάσσια 
παιχνίδια θα συνεχί-
σεις για την Πούντα. 

Κοντά στη Νάουσα
Η πιο διάσηµη παρα-
λία της Πάρου είναι οι 
Κολυµπήθρες µε µο-
ναδικό τοπίο, ζεστά, 
ρηχά νερά, ξαπλώ-
στρες – αλλά µπορείς 
να απλώσεις την πε-
τσέτα σου και στους 
λείους βράχους για να 
κάνεις ηλιοθεραπεία 
µε θέα τη Νάουσα. Αν 
δεν βρεις µέρος να 
ξαπλώσεις συνέχισε 
για το Μοναστήρι, 

Info
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✤
Πάνω από είκοσι χρόνια, προορισµός των θερινών δι-
ακοπών µου ήταν η Πάρος. ∆ιακοπές ήταν για µένα. Για 
τον φίλο µου, και µελλοντικό άντρα µου, τα καλοκαίρια 

στην Πάρο σήµαιναν προπονήσεις και εξοντωτικούς αγώνες 
γουιντσέρφινγκ στο Παγκόσµιο ή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
µα. Έτσι, η Πάρος µέσα µου έχει συνδεθεί µε τον µικρόκοσµο 
των σερφιστών – µε άνεµο, πολύ άνεµο, πολλά µποφόρ.  
∆υστυχώς, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 που ανακοινώ-
θηκε µε τυµπανοκρουσίες η διοργάνωση του Παγκόσµιου 
πρωταθλήµατος στην Πάρο και οι Έλληνες σερφίστες ήταν εν-
θουσιασµένοι που θα γνώριζαν από κοντά και θα συναγωνίζο-
νταν τους θρύλους του παγκόσµιου γουιντσέρφινγκ, ώσπου ν’ 
αρχίζουν οι αγώνες, το µελτέµι έκοψε, και… δεν ξαναφύσηξε 
ποτέ. Τις επόµενες χρονιές ευτυχώς ήταν αλλιώς. Αύγουστο, 
συνήθως, η Νέα Χρυσή Ακτή γέµιζε µε Γάλλους, Ιταλούς, Άγ-
γλους, Αµερικάνους, Ισραηλινούς, Σκανδιναβούς, Πολυνήσι-
ους σερφίστες και η θέα των αγώνων από ψηλά, από το µονα-
δικό ξενοδοχείο Filoxenia, ήταν µαγευτική. Πολύχρωµα πανιά 
έσκιζαν τα νερά όλη µέρα κι άκουγες κάθε τόσο την κόρνα 
της εκκίνησης ή του τερµατισµού µιας κούρσας. Ο τόπος ήταν 
ακόµη αναξιοποίητος, οι εκτάσεις γης τριγύρω χέρσες. Μόνο 
µικρά σεµνά σπιτάκια, ξερολιθιές, περιστερώνες.  
Μια χρονιά, ώσπου να βρεθεί δωµάτιο στην Ακτή, µείναµε 
δυο µέρες στο ορεινό χωριό Λεύκες. Χωριό απίστευτης γρα-
φικότητας, ηρεµίας, γαλήνης. Το µελτέµι περνούσε µέσα από 
τα ψηλά δέντρα θροΐζοντας και τα νερά έτρεχαν παγωµένα. 
Ασβεστωµένα δροµάκια, σπίτια τυπικά κυκλαδίτικα, αλλά και 
παλιά νεοκλασικά, εστιατόρια και καφενεία παραδοσιακά. Μια 
άλλη χρονιά µείναµε στην παραλία του ∆ρυού µε τις πολύ 
όµορφες αµµουδιές που αν τις περπατήσεις, µετά τα βράχια, 
φτάνεις στη Νέα Χρυσή Ακτή. Με τα χρόνια κτίστηκαν πολλά 
γραφικά ξενοδοχεία που µας φιλοξένησαν. Το κοριτσάκι µας, 

γεννηµένο λίγο πριν το Παγκόσµιο, πέρασε το πρώτο καλο-
καίρι του, ασαράντιστο, στην Πάρο – ένας µικρός µπόγος στο 
ριλάξ, που ακουµπούσαµε πάνω στο τραπέζι… 
Τα δωµάτια και η Ταβέρνα του Νικόλα, το διώροφο κτίσµα 
µε τα σκαλοπάτια και τις βουκαµβίλιες στα µπαλκόνια στην 
αρχή ακριβώς του δρόµου που κατεβαίνει προς Νέα Χρυσή 
Ακτή, είναι τοπόσηµο. Στην ταβέρνα µε τα υπέροχα µαγειρευ-
τά φαγητά πολλοί σερφίστες έτρωγαν κι έπιναν τα βράδια, 
ενώνοντας τα τραπέζια σαν σε γαµήλιο γλέντι, λέγοντας τρο-
µακτικές ή ξεκαρδιστικές ιστορίες από τα αθλητικά συµβάντα 
και ατυχήµατα της ηµέρας. Από τα δωµάτια και τα µπαλκόνια 
άκουγες µονίµως προγνώσεις για την ένταση του ανέµου την 
επόµενη µέρα, σε διάφορες γλώσσες. Το πρώτο βράδυ που εί-
χαµε µείνει εκεί, δεχτήκαµε την ανελέητη επίθεση κουνουπιών 
και δεν είχαµε κλείσει µάτι. Το δεύτερο βράδυ οργανωθήκαµε 
ανάλογα, αλλά πάλι δεν κοιµηθήκαµε. Γελούσαµε νευρικά και 
σαδιστικά, γιατί στο διπλανό δωµάτιο κάποιος έβριζε σε µια 
ακατανόητη γλώσσα και κοπανούσε όλη νύχτα τον τοίχο µε τη 
σαγιονάρα του. Την επίθεση των κουνουπιών δεχόταν ο αθλη-
τής από το Ισραήλ. 
Τα βράδια, καµένοι όλοι από τον ήλιο, περιφερόµασταν στη Νά-
ουσα ή στην Παροικιά για λουκουµάδες, για µπίρες ή φαγητό 
– όταν τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα γίνονταν στην Πούντα 
περνούσαµε στην Αντίπαρο µε το καραβάκι «παντόφλα».
Ως το ταξίδι της επιστροφής στον Πειραιά πολλές φορές δεν 
είχε κόψει το µελτέµι και τα πρώτα χρόνια, µε τα συµβατικά 
πλοία, θυµάµαι κάτι νυχτερινά ταξίδια µε πολλά µποφόρ και 
πολλές δραµαµίνες. Στο σπίτι, η άµµος, ενθύµιο της Πάρου, 
έβγαινε για πολύ καιρό από ρούχα, παπούτσια, βιβλία…

*Η Μιµή Φιλιππίδη είναι συγγραφέας και δηµοσιογράφος. 
Στo athensvoice.gr γράφει τη στήλη Criminal Minds.

�á��� Καλοκαίρια στην

Tè÷ Μιμής Φιλιππίδη*

οργανωµένη παραλία 
ρηχή και καταγάλανη, 
ή για τις παραλίες κά-
τω από το µοναστήρι 
του Άι Γιάννη ∆έτη, και 
στα µικρά κολπάκια 
έως και το Γιαλό του 
Τούρκου. Η αµµώδης 
παραλία Ξιφάρα είναι 
η φυσική συνέχεια της 
παραλίας των Αγίων 
Αναργύρων στην 
έξοδο της Νάουσας. 
Τα αβαθή νερά την κά-
νουν ιδανική για οικο-
γένειες. Έξω από τον 
κόλπο της Ξιφάρας 
αξίζει ένα πέρασµα µε 
βάρκα από τις νησίδες 
Γαϊδουρονήσι, Τουρ-
λίδες και Φόνισσες. 
Οι γυµνιστές έρχονται 
στη Λάγγερη, κάτι ξέ-
ρουν, είναι υπέροχη, 
αµµώδης µε καθαρά 
νερά!
Μια από τις πλέον ορ-
γανωµένες παραλίες 
είναι η Σάντα Μαρία, 
µεγάλη, αµµώδης µε 
οµπρέλες και ξαπλώ-
στρες, µε πολύ κόσµο 
και µουσικές, ιδανική 
για µεσηµεριανά πάρτι 
(εκεί είναι και το γνω-
στό κάµπινγκ), ενώ για 
πιο ήρεµες καταστά-
σεις υπάρχει δίπλα της 
η επίσης οργανωµένη 

Μικρή Σάντα µε δρο-
σερά νερά και πιο πέ-
ρα το Ζευλογιάννης 
ή Αγριοφασολιά. Στο 
Φιλίζι θα παίξεις µε τα 
κύµατα. Συνεχίζοντας 
νότια θα συναντήσεις 
την παραλία Γλυφά-
δες και τα Τσουκαλιά, 
αγαπηµένη των 
σέρφερ. Ο Μώλος, 
ένας µεγάλος, ωραίος 
κόλπος κοιτάει τη 
Νάξο και προσφέρεται 
για χαλάρωση. ∆ίπλα 
είναι και ο Καλόγερος 
όπου µπορείς να κά-
νεις φυσικό peeling 
αλείφοντας το σώµα 
σου µε άργιλο από τα 
βράχια. Οι σέρφερ και 
οι λάτρεις των θαλάσ-
σιων σπορ συχνάζουν 
στη Χρυσή Ακτή. 
Τεράστια αµµουδιά µε 
πεντακάθαρα γαλάζια 
θάλασσα, οµπρέλες 
και ξαπλώστρες και 
µπαράκια για να τσι-
µπήσεις. Στη νοτιοα-
νατολική πλευρά θα 
βρεις το Πυργάκι, 
τα Γλυφά, το Λω-
λαντώνη, την 

Τρυπητή και τα Τσερ-
δάκια. Νότια, πριν την 
Αλυκή, κάνεις στάση 
στο Φάραγγα. Για 
φυσική σκιά από αρ-
µυρίκια ενδείκνυνται 
το Πίσω Λιβάδι και ο 
Λογαράς (έχουν και 
ταβερνάκια). 

Πού να φας
Στην Παροι-
κιά, στην καρδιά της 
παλιάς αγοράς, ο Λε-
βαντής (2284023613) 
µε ωραία µεσογειακή 
κουζίνα, στο ∆άφ-
νη (2284022575) all 
day κήπος - σποτ µε 
χυµούς, καφέδες, 
πρωινά και καλό φα-
γητό. Στη Νάουσα, στο 
παλιό λιµάνι ο Τσαχ-
πίνης (2284051662), το 
ουζερί των ναυτικών, 
νόστιµοι µεζέδες και 
το καλύτερο ψάρι του 
νησιού, το Marios 
(2284051047) του 
Μάριου Τσαχπίνη µε 
δηµιουργική κουζίνα. 
Must η Παλιά Αγορά µε 
τα διάσηµα κεφτεδά-
κια (δεν κάνουν κρα-
τήσεις). Ωραία θα φας 
επίσης στην Κάπαρη 
(698 619 5204), στο Γε-
µενί (2284 051445), στη 
Σωσώ (6974878281). 
Για αυθεντική ελλη-
νική και κυκλαδίτικη 
κουζίνα στον Σταθερό 
(2284051888). Με θέα 
το µαγικό ενετικό κά-
στρο το Βarbarossa 
(2284051391) για ψάρι, 
θαλασσινά και sushi, 
ενώ διαθέτει και µπαρ 
µε ωραία κοκτέιλ. 
Στη µαρίνα θα πας 
στο Mediterraneo 
(2284053176) γνωστό 
για τα φρέσκα ψάρια, 
τα νόστιµα πιάτα µε 
θαλασσινά και τις 
λαχταριστές µακαρο-
νάδες.
Μοντέρνα ελληνική 
κουζίνα του Γκίκα 
Ξενάκη στο Raδa του 
ξενοδοχείου Cove 
Paros (2284028576) 
στην παραλία των 
Αγίων Αναργύρων 
στη Νάουσα µε τον 
Βασίλη Κυρίτση («The 
Clumsies») να επιµε-
λείται τα κοκτέιλ. Τον 
Γιάννη Μπαξεβάνη 
θα βρείτε φέτος πίσω 
από το µενού του 
εστιατόριου Άσπρο 
στο νέο 5αστερο ξε-
νοδοχείο Paros Rocks 
στον Αµπελά.
Στον δρόµο 

 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Οι φετινές διακοπές θα σε βρουν ξέγνοιαστη 
και µε καλύτερο έλεγχο του διαβήτη χάρη 
στο σύστηµα FreeStyle Libre! O αισθητήρας 
έχει σχεδιαστεί για χρήση 14 ηµερών και είναι 
ανθεκτικός στο νερό όταν βυθίζεται σε βάθος 

έως και 1 µέτρο και για έως 30 
λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζεται να 
τον αποχωρίζεσαι στιγµή κατά τη 
διάρκεια των αγαπηµένων σου 
δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

έως και 1 µέτρο και για έως 30 
λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζεται να 
τον αποχωρίζεσαι στιγµή κατά τη 
διάρκεια των αγαπηµένων σου 
δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.



✤Είναι νησί που µπορεί να λατρέψει όλος ο κόσµος. Από τα όµορφα χωριά της, 
όπως την Αλυκή, άµα ψάχνεις κάπου ήσυχα για φαγητό ή µια βόλτα δίπλα στη 
θάλασσα, µέχρι τη Νάουσα όπου γίνεται απόλυτος χαµός κάθε βράδυ µε νέα 
παιδιά να χορεύουν και να πίνουν στα µαγαζιά. Η ζωή στην Πάρο είναι υπέροχη, 
µε πρόσθετο µπόνους ότι µπορείτε να πάρετε το πλοίο για Αντίπαρο, αν θέλετε 
κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που πραγµατικά κάνει την Πάρο ξεχωριστή είναι η 
ποσότητα των αποµονωµένων παραλιών και των κρυφών σπηλαίων που µπο-
ρείτε να βρείτε, αν ξέρετε πού να κοιτάξετε. Πηγαίνω στο νησί εδώ και 20 χρόνια 
κι ακόµη βρίσκω µέρη που µε εκπλήσσουν.

Πού να κολυµπήσετε
Εάν είστε µε παρέα κι είναι η πρώτη σας φορά, προτείνω να πάτε στη Χρυσή 
Ακτή απλώς για να δείτε πώς είναι. Μετά πάρτε αυτοκίνητο και οδηγήστε στο 
νησί για να ανακαλύψετε το δικό σας σηµείο. Άµα σας αρέσει το surf, η Πούντα 

είναι ένα από τα πιο διάσηµα σηµεία 
στην Ευρώπη για Kite, αλλά ακόµα κι 
αν δεν είστε του σπορ αξίζει να πά-
τε απλώς και µόνο για να δείτε τους 
αθλητές – είναι ένα πολύ εντυπωσι-
ακό θέαµα.

Πού να φάτε
Από µικρό παιδί πηγαίνω στην αγα-
πηµένη Ταβέρνα του Μανώλη στην 
Αλυκή για γνήσιο ελληνικό φαγητό 
σε πολύ καλή τιµή. Όλοι οι ντόπιοι 
ξέρουν και εκτιµούν τον Μανώλη. H 

φιλοξενία που δείχνει σε κάθε πελάτη, είτε Έλληνα είτε ξένο, θα σας κάνει να 
αγαπήσετε την ταβέρνα του όπως κι εγώ. Αν είστε διατεθειµένοι να πληρώσετε 
λίγο παραπάνω για να φάτε σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, θα σας έλεγα να πάτε 
στη Θάλασσά Μου που βρίσκεται πάνω στην παραλία στην Αλυκή κι είναι ένα 
από τα πιο όµορφα εστιατόρια που έχετε δει, µε εξίσου καλό φαγητό.
Αυτά τα λίγα, λοιπόν, για την όµορφη Πάρο... ∆ιστάζω να σας πω πολλές λεπτο-
µέρειες για το τι να κάνετε και πού να πάτε, µια και πιστεύω ότι είναι ένα µέρος 
που πρέπει να γνωρίσεις εσύ ο ίδιος ψάχνοντας και να δεθείς µαζί του από τις 
εµπειρίες που θα ζήσεις µε τους γύρω σου. 
Ελπίζω να ανακαλύψετε το νησί και όλα τα όµορφα πράγµατα που έχει να σας 
προσφέρει.

*O Doxi είναι τραγουδοποιός.

�á��� 
Tïù Doxi*

Info
προς τη Σάντα Μαρία 
στο «κυριλέ» Siparos 
(2284052785) µε 
δηµιουργική κουζί-
να. Στη Μάρπησσα 
φαγητό κάτω από τις 
µουριές στη Χαρού-
λα (2284041440) και 
στην ταβέρνα της 
Άννας & Γιώργου 
(2284042127). Στον 
κόλπο της Μεσσάδας, 
κοντά στο Πίσω Λιβά-
δι, ναπολιτάνικη κου-
ζίνα στο Buonvento 
(2284042694). Στην 
παραλία της Πίσω 
Αλυκής το εστιατό-
ριο Thalassa mou 
(2284091461) προσφέ-
ρει δηµιουργική κου-
ζίνα πάνω στο κύµα. 
Στον Αµπελά, µεζέδες 
πάνω στο κύµα στο 
Θαλάµι (2284053351) 
και ελληνική κουζίνα 
στην Christiana 
(2284051573). Στη 
Χρυσή Ακτή, το Blue 
Café (2284043242) 
είναι ένας all day προ-
ορισµός – κλείνεις από 
νωρίς ξαπλώστρα. Στο 
Πίσω Λιβάδι ο Χάλα-
ρης (2284043257) µε 
ωραίους σπιτικούς µε-
ζέδες και φρέσκα ψά-
ρια. Στον Πρόδροµο ο 
κλασικός Τσιτσάνης 
(2284041375), από τις 
παλιότερες ταβέρνες 
της Πάρου, και µέσα 
στα στενά του χωριού 
το µεζεδοπωλείο Καλ-
λιτεχνικό Καφενείο 
(2284042033) µε νό-
στιµο σπιτικό φαγητό 
από τα χεράκια της 
Μαρίας. Στις Λεύκες 
για κρέας στο Αγνά-
ντιο (2284043089), 
και στον Κλαρίνο για 
κρέας στις δροσιές 
στη βεράντα µε τις 
γαρδένιες. Στις Λεύκες 
και πάλι στη Μαρου-
σώ για καταπληκτικές 
πίτες µε υλικά από το 
µποστάνι τους και χει-
ροποίητα γλυκά.
Και στη Νάουσα και 
στην Παροικιά (όπως 
και στην Αντίπαρο) θα 
βρεις τον Φούρνο Ρα-
γκούση, από το 1912, 
µε µεγάλη ποικιλία 
από ζυµωτά ψωµιά 
µε προζύµι και παρα-
δοσιακά γλυκά. Λου-
κουµάδες µε παγωτό 
στο Παραδοσιακό και 
σοκολατόπιτα στου 
Χαµηλοθώρη. Και στο 
δρόµο από τη Νάουσα 
προς τις Λεύκες το 
hot spot του νησιού, 
ο Ξυλόφουρνος µε 
ψωµιά, γλυκά και υπέ-
ροχα παγωτά. 

Πού να 
διασκεδάσεις
Στη Νάουσα: Θέα στο 
µπαλκόνι του café 
coctail bar Sommaripa 
Consolato 
(2284055233) µε 
ροκ µουσικές, πολύ 
ωραία θέα στο λιµα-
νάκι. Στο Café Karino 
(2284051667) µε τον 
φηµισµένο καφέ και 
τα εξαιρετικά πρωινά. 
Στην πλατεία είναι και 
το µουσικό καφενείο 
Τακίµι (2284055095) µε 
µεζεδάκια και καλές τι-
µές. Στην παραλία της 
Πούντας το Punda 
Coast (2284042601), 
ανοιχτό από το πρωί. 
Ακόµα το ιστορικό 
Linardo (6980527677), 
από το 1989, ένα από 

τα πιο δυνατά club του 
νησιού στη Νάουσα. 

Πού να µείνεις 
Στην Πάρο, τόσο στην 
Παροικιά και τη Νά-
ουσα, όσο και στους 
άλλους οικισµούς, 
υπάρχουν πολλά ενοι-
κιαζόµενα δωµάτια 
και ξενοδοχεία, για 
όλα τα γούστα και τα 
βαλάντια. Μπορείτε 
να δείτε αναλυτικές 
πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα της τοπι-
κής ένωσης ξενοδό-
χων: www.paroshotels.
gr 

Shopping
Να επισκεφτείς το 
µοναδικό ντελι-
κατέσεν Arsenis 
Delicatessen 
(2284055017), στη 
Νάουσα ή το νέο 
κατάστηµα στην 
Παρικοιά. Θα βρεις 
παριανά προϊόντα 
µε την υπογραφή 
του καταξιωµένου 
Αρσένη Λουκή, αλλά 
και γραβιέρα Τήνου, 
πυχτόγαλο Χανίων, 
κρασοτύρι από την 
Κω, µαστέλο Χίου, 
φάβα Σχοινούσας και 
πολλές άλλες ακόµα 
ετικέτες προέλευ-
σης, συνδυασµένα 
µε εξίσου ιδιαίτερα 
αλλαντικά και α-
ρωµατικά κρασιά. 
Επίσης όσπρια, χει-
ροποίητα ζυµαρικά, 
κλασικά ή ξεχωριστά, 
αγνό µέλι, µανιτά-
ρια, γλυκίσµατα και 
µπισκοτάκια. Πολύ 
ωραίο και το Μελίσσι 
µε µέλι δικό τους, 
ντόπια προϊόντα και 
ωραίες καλλυντικές 
κρέµες χειροποίητες 
µε βάση το µέλι.
Ρούχα, παπούτσια, 
αξεσουάρ, κοσµή-
µατα και ό,τι άλλο 
χρειάζεσαι για το πιο 
fashion καλοκαίρι 
της ζωής σου θα το 
βρεις σε Νάουσα και 
Παροικιά. Στη Νάουσα 
πολύ όµορφα ντιζάιν 
αντικείµενα στον 
Τόνο (2284053169) 
της Τόνιας Λεµπέση. 
Επίσης, να τσεκάρεις 
το TWO’S, το αρχιτε-
κτονικό concept store 
της interior designer 
Τίνας Βασιλικού 
(6932220797) και του 
αρχιτέκτονα Αντώ-
νη Κολσούζογλου 
(6977078176). Θα 
βρεις πολύ όµορφα 
αντικείµενα για το 
σπίτι, αξεσουάρ 
ενώ συχνά οργα-
νώνονται εκθέσεις 
ζωγραφικής. Ωραία 
κεραµικά στο Εργα-
στήριο Κεραµικής Υ-
ρία (2284029007), έξω 
από το χωριό Κώστος 
και στην Παροικιά.

Αν ψάχνεις κάτι 
διαφορετικό, βόλτα 
µε το καΐκι Παναγία 
και ψάρεµα µε τον 
Νικήτα (6973304085). 
Βόλτα µε καγιάκ µε 
το Sea Kayak Paros 
(6977206541). Γιόγκα 
στο Tao’s Center 
(2284028882) που 
διαθέτει και εστι-
ατόριο, στο Yoga 
Shala (6937375694) 
και στο Okre blue 
(6981014300).

104 A.V. 15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021



15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 A.V. 105 

Tè÷ Denise Gough*

✤
Την έχω ερωτευτεί την Αντίπαρο. Η πρώτη φορά που πήγα στο 
νησί ήταν για τα γυρίσµατα της ταινίας και ένιωσα αµέσως σαν 
στο σπίτι µου. Έµενα σε ένα πανέµορφο δωµάτιο που «κοιτού-

σε» την παραλία του Κούρου. Κάθε µέρα κατέβαινα στο Beach House 
για κολύµπι και µεσηµεριανό, πριν από όλα όµως απολάµβανα πρωινή 
γιόγκα στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του και ύστερα απλά ήθελα να 
τεµπελιάζω µέχρι να δύσει ο ήλιος. Υπήρχε και ένα γοητευτικό, µικρό 
µαγαζάκι για αυθόρµητο ντιζάιν shopping… Τα απογεύµατα τρώγαµε 
στη Μαργαρίτα ή στην ψαροταβέρνα του Παντελή δίπλα στο ξενοδο-
χείο και µετά πηγαίναµε για χορό στο Tabula Rasa – αλήθεια, έζησα τις 
πιο ξέφρενες χορευτικές νύχτες της ζωής µου εκεί. Στο φιλµ γυρίζουµε 
υποτίθεται ένα µεγάλο πάρτι στο µπαρ του εστιατορίου Sunset Deseo 
–τρελή φάση–, ένα κινηµατογραφικό πάρτι που µετατρέπεται σε πραγ-
µατικό. Απίθανο... Λάτρεψα, επίσης, την παραλία Κάµπινγκ που τρέχα-
µε ολόγυρα γυµνοί, σαν µικρά παιδιά. Εκεί έκαναν η ∆άφνη και ο Argy, 
ο σκηνοθέτης, το πάρτι του γάµου τους, προσθέτοντας µοναδικές 
δονήσεις στο πανέµορφο τοπίο. Είµαι ενθουσιασµένη που επιστρέφω 
φέτος στην Αντίπαρο. 

•H Denise Gough είναι ιρλανδή ηθοποιός. Μαζί με τον Sebastian Stan πρωταγωνιστεί 

στη νέα ταινία «Monday» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου που γυρίστηκε στην 

Αθήνα και την Αντίπαρο.��
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Info

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Αν έχεις διαβήτη, το πιο hot αξεσουάρ των 
διακοπών σου είναι το σύστηµα FreeStyle 
Libre! Απλά σάρωσε τον αισθητήρα µε 
την ειδική εφαρµογή στο κινητό σου* για 
να ελέγξεις τη γλυκόζη σου και απόλαυσε 
στιγµές χαλάρωσης και ηρεµίας όπου κι αν 

βρίσκεσαι!

 *Η εφαρμογή FreeStyle LibreLink 
είναι συμβατή μόνο με ορισμένα 
κινητά τηλέφωνα και λειτουργι-
κά συστήματα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.gr

Το µικροσκοπικό νησί πλάι στην 
Πάρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 
χρόνια σε προορισµό κοσµικών 
και διασηµοτήτων που αναζητούν 
τη δική τους γωνιά στο καλοκαι-
ρινό αιγαιοπελαγίτικο όνειρο 
µένοντας σε πολυτελείς εξοχικές 
κατοικίες και γράφοντας διαδρο-
µές ανάµεσα στις παραλίες µε τα 
γαλάζια νερά και τη Χώρα. Εδώ, 
στη Χώρα, παίζεται το παιχνίδι τα 
βράδια: από την περαντζάδα για 
το ηλιοβασίλεµα στον Σιφνέικο 
Γιαλό έως το ζωντανό κεντρικό 
καλντερίµι µε σερί από µπουτίκ 
και όµορφα στέκια για ποτό. 

Τι να δεις
Το ενετικό κάστρο στην καρδιά 
της Χώρας. Το εντυπωσιακό κα-
τακόρυφο σπήλαιο, στο κέντρο 
του νησιού, µε σταλαγµίτες, 
σταλακτίτες και επιγραφές-
χαράγµατα από διαφορετικές πε-
ριόδους της ιστορίας. Ό,τι πρέπει 
για µια δροσερή επίσκεψη τις πιο 
ζεστές ώρες της µέρας. Επίσης, το 
νησάκι ∆εσποτικό, γνωστό για 
το αφιερωµένο στον Απόλλωνα 
αρχαίο ιερό (όπου διενεργείται 
κάθε καλοκαίρι αρχαιολογική 
ανασκαφή), αλλά και για την πα-
ραλία Λιβάδι. 

Πού να κολυµπήσεις
Οι καλύτερές µας επιλογές στο 
νησί είναι ο Άγιος Σώστης και η 
Φανερωµένη, µε γαλαζοπράσινα 
νερά και χωρίς πολύ κόσµο, ο 
Μικρός Σωρός µε το ψιλό χαλι-
κάκι και η βοτσαλωτή παραλία 
στον Άγιο Γεώργιο (κοντά στο 
ξενοδοχείο Ωλίαρος). Με σκάφος 
πηγαίνεις στο Λιβάδι –τη φαρδιά 
αµµουδιά του ∆εσποτικού– και 
στα Παντερονήσια, µε τα τιρ-
κουάζ νερά, µεταξύ Πάρου και 
Αντιπάρου. Κοντά στη Χώρα, στις 
µαζικές αµµουδιές της Ψαραλι-
κής, στο Περιγιάλι, στην παραλία 
του κάµπινγκ και στον Σιφνέικο 
Γιαλό (στα υπόψιν ότι ο αέρας 
βγάζει εδώ φύκια).

Πού να φας
Φετινή άφιξη, στο δρόµο προς 
τον Σιφνέικο Γιαλό, το Scent για 
βιετναµέζικες γεύσεις. Ωραία θέα 
στο λιµάνι και προτάσεις µε την 
υπογραφή της οµάδας του Λεω-
νίδα Κουτσόπουλου στο Samano 
(6988533883), στο ξενοδοχείο 
Kouros Village. Επίσης, στη Χώρα: 
πιάτα µε διεθνείς αναφορές σε 
προσεγµένο περιβάλλον στο 
Sapou (2284061165), σύγχρονη 
ελληνική κουζίνα και επώνυµη 
πελατεία στο Elia Kafenes 
(2284061704), ιταλικές γεύσεις και 
πολύ καλή πίτσα στο γνωστό εστι-
ατόριο Lollo’s (2284061215), του 

Stefano Gentili, ελληνική κουζίνα 
στον Ανάργυρο (2284061204), και 
στο µοντέρνο κυκλαδίτικο µπι-
στρό Kalokeri (2284063037). Στο 
Beach House (2284064001), στην 
τοποθεσία Απάντηµα, το µενού 
επιµελούνται φέτος οι σεφ Περι-
κλής Κοσκινάς (Cookoοvaya) και 
Νικόλαος Ρούσσος- Γεωργιάννα 
Χιλιαδάκη (Funky Gourmet). Στον 
Άγιο Γεώργιο: για φρέσκο ψάρι 
µε θέα θάλασσα στον ονοµαστό 
Καπετάν Πιπίνο (2284021823), και 
για κρεοφαγία και παραδοσιακές 
πίτες, µε πρώτες ύλες από τη φάρ-
µα τους, στην ταβέρνα Ζόµπος 
(2284024527). Σπιτικό φαγητό σε 
βεράντα µε αφ’ υψηλού θέα στην 
παραλία Σωρός στο Περαµατάκι 
(2284061211). 
Για παγωτό και ποτό 
Κλασικά στέκια για βραδινές 
συναντήσεις µε ποτά στη Χώρα, 
τα Boogaloo, Smile και Lime στην 
πλατεία, το Vintage στο τέρµα 
του κεντρικού πεζόδροµου και 
το κεφάτο Doors. Γλυκιά δροσιά 
µε παγωτό στο χέρι από τη Vicky 
(2284061012), και τον φούρνο 
Ασπρονήσι (2284061388).

Πού να µείνεις
Νέα άφιξη, στην παραλία Λιβάδια 
στα βορειοδυτικά, το boutique 
hotel The Rooster (2284440900, 
theroosterantiparos.com) δε-
καεπτά ανεξάρτητες κατοικίες 
boho-style αισθητικής, καθεµιά 
µε πριβέ πισίνα, και, επίσης, spa, 
µπαρ και εστιατόριο µε «πειραγ-
µένες» κυκλαδίτικες γεύσεις. 
Πάνω στην παραλία στο Απά-
ντηµα, στο νησιωτικό συγκρό-
τηµα Beach House (2284064000, 
beachhouseantiparos.com), 
δωµάτια για 2 ως 4 άτοµα, beach 
resto-bar και δυνατότητα για συ-
νεδρίες γιόγκα και εναλλακτικές 
θεραπείες. Στον Άγιο Γεώργιο, 
στο περιποιηµένο συγκρότηµα 
διαµερισµάτων κυκλαδίτικης 
αισθητικής Ωλίαρος (2284025305, 
www.oliaros.gr). Στη Χώρα, στο 
Kouros Village (2284061084, 
www.kouros-village.gr) και στο 
ξενοδοχείο Άρτεµις (2284061460, 
www.artemisantiparos.com). 

Τέχνη 
Στον χώρο της διάσηµης γκαλερί-
στα Eva Presenhuber στο Κάστρο 
της Αντιπάρου αναζητήστε το νέο 
φιλµ του Alex Hubbard µε τίτλο 
«The Border, The Ship 2» (24/7-
28/8). Η γκαλερί Anti αυτό το 
καλοκαίρι φιλοξενεί εκθέσεις των 
Στράτου Καλαφάτη, Εύας Παπα-
µαργαρίτη και Μάριου Σταµάτη, 
Σαράντη Γκάγκα και Τατιάνας 
Κοντούλη.
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Tè÷ Ξένιας Γκάλη* 

✤
Την πανέµορφη Ίο την έχω επισκεφτεί τρεις φορές στη ζωή µου, η 
τελευταία ήταν το 2019 – από τότε είναι τραβηγµένη η φωτογραφία. 
Με το που «πάτησα» το πόδι µου στο νησί το πρώτο πράγµα που 

παρατήρησα ήταν η λεπτή άµµος στα χρώµατα του µπεζ, που είναι χαρα-

κτηριστικό στοιχείο των παραλιών της. Bρέθηκα εκεί για επαγγελµατικούς 

σκοπούς καθώς παίζω µουσική ως dj σε αρκετά νυχτερινά µαγαζιά σε όλη 

την Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και για να δω οικογενειακούς φίλους. 

Το νησί αυτό µε έβαλε στη διαδικασία να ερωτευτώ τις εικόνες, τις µυρωδιές 

και τα χρώµατα που συναντούσα. Είναι ένα νησί στο οποίο µπορείς να συν-

δυάσεις την έντονη διασκέδαση µέχρι πρωίας αλλά και την απόλυτη ηρεµία, 

αν κάποιος το επιλέξει φυσικά. Βέβαια, το νησί  δεν φηµίζεται για αυτό. Τα 

τελευταία χρόνια η Ίος απευθύνεται κυρίως σε µικρότερες ηλικίες και σε 

παιδιά που έχουν µόλις τελειώσει το σχολείο γιατί παρέχει φθηνά πακέτα 

φιλοξενίας. 
 Στο µαγαζί Pathos Lounge, όπου και έπαιξα µουσική το 2019, είδα τη νύχτα 

να δίνει τη σκυτάλη στη µέρα, τα χρώµατα της θάλασσας και του ουρανού 

να γίνονται τόσο µαγικά ένα, που για δευτερόλεπτα άφησα τα decks και 

απλά απολάµβανα τη θέα. Ξέχασα για λίγο τη δουλειά, την πίεση της καθη-

µερινότητας και αφέθηκα. Στη διαδροµή για το µαγαζί παρατηρούσα την υ-

πέροχη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού και τα γραφικά σοκάκια που 

δεσπόζουν. Η φωτογραφία είναι από το ξενοδοχείο που επισκέφτηκα σε µια 

στιγµή πραγµατικής χαλάρωσης και απόλαυσης. Θα µπορούσα να πω ότι για 

τις λίγες πραγµατικά ώρες που έµεινα, κατάφερε να κερδίσει µια ξεχωριστή 

θέση στην καρδιά µου. Θέλω πολύ να ξαναπάω στην Ίο, αυτή τη φορά για 

διακοπές, για να µπορέσω να την εξερευνήσω από άκρη σε άκρη.*Η Ξένια Γκάλη είναι dj.

Info
Πρόσφατα η Ίος συ-
µπεριλήφθηκε στη 
λίστα µε τα 100 εντυ-
πωσιακότερα νησιά 
του κόσµου από τον δι-
εθνή ειδησεογραφικό 
ιστότοπο Insider.com, 
ο οποίος, εκτός από τις 
πανέµορφες παραλίες 
του νησιού, προτείνει 
την Ίο και για τη µονα-
δική αύρα της αλλά 
και για την ιδιαίτερη 
νυχτερινή της ζωή. 

Τι να δεις
Εδώ λένε πως βρί-
σκεται ο τάφος του 
Οµήρου (στο Πλα-
κωτό, στα βόρεια του 
νησιού) και σίγουρα 
αξίζει µία εξερεύνηση. 
Στη συνέχεια µπορείς 
να χαθείς στα στενάκια 
της Χώρας βγάζοντας 
φωτογραφίες, µέχρι 
να ανέβεις ψηλά, πιο 
ψηλά δεν γίνεται, 
και να απολαύσεις τη 
µαγευτική θέα από 
την Παναγιά Γκρε-
µνιώτισσα. Και στη 
συνέχεια να βρεις το 

ανοιχτό θέατρο 1.100 
θέσεων «Οδυσσέας 
Ελύτης» µε τα µαρµά-
ρινα καθίσµατα, από 
όπου µπορείς να αγνα-
ντέψεις ολόκληρο το 
Αιγαίο µε µια µατιά. 
Μην ξεχάσεις να ποζά-
ρεις µπροστά στους 
12 ανεµόµυλους για 
την απόλυτα ινστα-
γκραµική, καλοκαιρινή 
σου φωτογραφία. 
Και να κάνεις µία 
παύση, χαζεύοντας το 
ηλιοβασίλεµα, για να 
εκτιµήσεις το ότι η ζωή 
µερικές φορές είναι 
πολύ ωραία.

Πού να 
κολυµπήσεις
Επιλογές πολλές και 
όλες αξιόλογες. Ξε-
κινάµε µε τον Γιαλό, 
οργανωµένη παραλία 
κοντά στο λιµάνι, µε 
βελούδινη αµµουδιά, 
αρµυρίκια και πολύ 
κόσµο. Για κάτι πιο in 
στο Μυλοπότα, για 
βουτιές µε κοκτέιλ 
και χορούς µε τα 
τελευταία hits του 
καλοκαιριού. Στην 
Κουµπάρα, πεντακά-
θαρη παραλία (κοντά 
στο λιµάνι κι αυτή), θα 
αποχωριστείς το µαγιό 

σου. Το κοσµοπολίτικο 
Μαγγανάρι προσφέ-
ρεται για βουτιές σε 
κρυστάλλινα νερά 
και δίπλα σε ιδιωτικά 
σκάφη, ενώ η πιο ρο-
µαντική ατµόσφαιρα 
βρίσκεται στην Αγία 
Θεοδότη στον Επάνω 
Κάµπο. Το ηλιοβασί-
λεµα µε θέα το νησί 
Ηρακλειά είναι το κάτι 
άλλο. Ήσυχα κι ωραία 
είναι επίσης στον Κά-
λαµο, στον Παπά, στο 
Καµπάκι στις Πλάκες, 
στο Nεράκι, στον Πλα-
κωτό, στο Σαπουνό-
χωµα, στο Πεταλίδι, 
στα ∆ιαµούδια, στο 
Kλήµα, στον Bαλµά, 
στο Κολιτσάνι, στο 
Πικρί Νερό και στην 
Tζαµαρία. Για τους 
πιο άγριους τύπους, 
το κατάλληλο σκηνικό 
παίζει στον κόλπο της 
Ψάθης, που προσφέ-
ρεται και για σερφ.

Πού να µείνεις
Αν αναζητάς γαλήνη 
και πολυτέλεια, το 
Agalia Luxury Suites 
(2286091019) είναι ο 
προορισµός σου, µε 
κυκλαδίτικη αρχι-
τεκτονική, θέα στο 
λιµάνι και τη Χώρα, 
πολυτελείς σουίτες και 
καµπάνες-κρεβάτια 
δίπλα στη µεγάλη 
πισίνα. Πολυτέλεια και 
ιδιωτικότητα προσφέ-
ρει και το Calilo Beach 
Heaven (6970114922), 
ένας φανταστικός 
χώρος στην καρδιά 
µιας ιδιωτικής έκτασης 
1.000 στρεµµάτων, µε 
καταπληκτική παραλία 
ακριβώς µπροστά 
που πρωταγωνιστεί 
σε δεκάδες post στο 
Instagram. Στον Κάµπο 
της Ίου, πέντε λεπτά 
µε τα πόδια από τη 
θάλασσα, θα βρεις και 
το πολύ περιποιηµέ-
νο Brother’s Hotel 
(2286091508). Στη Χώ-
ρα θα βρεις δεκάδες 
ενοικιαζόµενα δωµά-
τια ανάµεσα στα στενά 
γραφικά δροµάκια, τα 
οποία µπορείς να δεις 
και στην ιστοσελίδα 
του δήµου. Αν πάλι εί-
σαι του κάµπινγκ, στο 
Μυλοπότα θα βρεις 
όχι ένα, αλλά δύο. 
Μπαίνοντας στο χω-
ριό θα δεις το Purple 
Pig Stars Camping 
(2286091302), ενώ, 
στην άλλη άκρη βρί-
σκεται το ξακουστό κι 
αγαπηµένο Far Out 
(2286091468).

Πού να φας
Στην παραλία της 

¢¸»Ãª: 2286360400
AªÆËÁÃ»¹°: 2286091222
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2286091264
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2286360000
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Οι ηµέρες που έβαζες πρώτα στη βαλίτσα τον πα-
ραδοσιακό µετρητή γλυκόζης αίµατος, 

σκαρφιστήρες και ταινίες µέτρησης 
είναι πλέον παρελθόν*. Τώρα απλά 
φοράς τον εργοστασιακά βαθµονο-
µηµένο αισθητήρα FreeStyle Libre 
που καταγράφει αυτόµατα τη γλυ-
κόζη για 14 ηµέρες, πακετάρεις τα 
αγαπηµένα σου µαγιό και ξεχνάς το 
άγχος πίσω! 
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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✤

Γενικά εγώ δεν είχα ξαναπάει ποτέ Κυκλάδες. Τα καλοκαίρια τα περ-
νούσα κυρίως στην Κύπρο και είχα πάει και µια φορά στην Κρήτη για 
διακοπές. Πέρσι, καθώς είχα µόλις µετακοµίσει στην Αθήνα, οι φίλοι 

µου µού πρότειναν να πάµε στην Ανάφη. Αυτοί είχαν πάει και τις δύο προηγού-
µενες χρονιές και δεν το άλλαζαν το νησί. Ο φίλος µου ο Θανάσης µου µίλησε 
για περίεργη ενέργεια στο νησί, για το πώς «ανεφάνη» από το πουθενά όταν οι 
Αργοναύτες παρακάλεσαν τον θεό Απόλλωνα για προστασία από µία καταιγίδα 
και πώς ο χρόνος έχει µία περίεργη ροή στο νησί. Την ηµέρα των γενεθλίων 
µου ανεβαίνουµε στο καράβι και κάπου 12 ώρες µετά φτάνουµε. Είναι πρωί, 
δεν έχουµε κοιµηθεί σχεδόν καθόλου, από το λιµάνι αχνοφαίνεται η Χώρα... 
Όλο το νησί µια σταλιά. Βρίσκουµε ένα αµάξι, πάµε στη Χώρα, βρίσκουµε το 
δωµάτιό µας, αδειάζουµε τα πράγµατά µας. Να κοιµηθούµε;… Κάπως όλοι 
είµαστε σε υπερένταση. Πάµε για µπάνιο µε τα πόδια, ένα µονοπάτι µέσα από 
µια κοιλάδα, φτάνουµε, αράζουµε στην παραλία, κοµµάτια, λες και µόλις είχα-
µε ξεφύγει από καταιγίδα. Ο Κάλαµος, ο βράχος στην άκρη του νησιού, είναι 
ορατός από παντού. Ο δεύτερος υψηλότερος µονόλιθος στη Μεσόγειο µετά το 
Γιβραλτάρ, µοιάζει πραγµατικά λες και ένα τεράστιο χέρι τον ακούµπησε εκεί. 
Ο Θανάσης µού το δείχνει και µου λέει «θα το ανεβούµε, είναι πολύ ωραία γιατί α-
νεβαίνεις στο εκκλησάκι το απόγευµα, κοιµάσαι, και το πρωί κατεβαίνεις, δεν έχεις 
ξαναδεί τόσα αστέρια». Η ενέργεια όντως είναι περίεργη, τη νιώθεις στο νερό, 
στην άµµο, στα βράχια, όχι κακή, ούτε και καλή, περίεργη. Έγιναν πολλά πέρσι 
το καλοκαίρι στην Ανάφη, είδα πρώην έρωτες από το πουθενά που είχα να δω 
πάνω από δεκαετία, είδα φίλους που είχαµε σπουδάσει µαζί στο εξωτερικό και 
δεν περίµενα ποτέ να τους βρω εκεί, είδα και τον ουρανό µε όλα του τα αστέρια 
να γυρνάει αργά γύρω από τον Κάλαµο, λες και αυτός να ήταν το κέντρο του 
κόσµου! Ανυποµονώ να τον ξαναδώ και φέτος.

* Ο Παύλος Χάππιλος είναι λάτρης της µαγειρικής, της τηλεόρασης, της καλής ζωής και “Influencer”.

Æïù Παύλου Χάππιλου*

Info

15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 A.V. 107 

    ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Είναι σηµαντικό να προσέχεις την υγεία 
σου, αλλά οι διακοπές θέλουν και χαλά-
ρωση. Ευτυχώς, ο έλεγχος του διαβήτη 

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre, αφού µπορείς 
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.

∆ύο µόλις ώρες µακριά 
από τη Σαντορίνη, η 
Ανάφη αποτελούσε 
πάντα τον ιδανικό 
εναλλακτικό προορι-
σµό. Η οµορφιά της 
απαράµιλλη µαζί και η 
απλότητά της. Ένα νησί 
που ξενυχτάει µέχρι 
το πρωί µε σήµα κατα-
τεθέν τα αυτοσχέδια 
πάρτι στις παραλίες. 
Προσφέρεται για οδοι-
πορικές περιηγήσεις 
–πολλά µονοπάτια µε 
πιο βατό αυτό που ξε-
κινάει από τη Χώρα και 
καταλήγει στη Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής–, 

ελεύθερο camping 
και… κοινωνικοποί-
ηση. Στο τέλος των 
διακοπών, όλο το νησί 
καταλήγει µια παρέα.

Πoύ να 
κολυµπήσεις
Στο κρυστάλλινο Κλει-
σίδι, µε λίγες ταβέρνες 
στην αµµουδιά, που 
είναι και η πιο κοντινή 
παραλία στο λιµάνι. 
Στο διάσηµο πια Ρού-
κουνα θα στήσεις 
ελεύθερα τη σκηνή 
σου. Εδώ θα βρεις την 
ταβέρνα Κτήµα Ρού-
κουνα (2286112000), 
ναι, είναι η περίφηµη 
από παλιά της παπα-
διάς που τώρα την 
τρέχουν τα παιδιά της, 
και ντουζιέρες για να 
κάνεις ντους µε €0,50 
(πρέπει να είσαι πολύ 
γρήγορος/η). Ακριβώς 
δίπλα βρίσκεται ο 
Μικρός Ρούκουνας, 
δεν έχει τόσο ωραία 
παραλία αλλά έχει 
πολύ λιγότερο κόσµο. 
Για εξωτικές αµµουδιές 
πήγαινε στις παραλίες 
του Aϊ-Γιάννη, στον 
Mέγα Ποταµό, στο 
Κατσούνι και στη 
Φλαµουρού, στην 
πανέµορφη Καταλι-
µάτσα που ήταν και 
το αρχαίο λιµάνι του 
νησιού. Στο Κατσούνι 
θα φτάσεις από το 
µονοπάτι που περνά 
πάνω από το Kλεισίδι. 
Σηµείωσε ακόµα: Άγι-
ος Νικόλαος (κοντά 
στο λιµάνι), Βαγιά και 
Καµµένη Λαγκάδα 
(στα δυτικά), Άγιοι 
Ανάργυροι.

Πού να φας και να 
πιεις
Η θρυλική Μαργαρίτα 
(2286 061237), στο 
Κλεισίδι, µια από τις πιο 
γνωστές ταβέρνες του 
Αιγαίου –έχει περάσει 
πια κι αυτή στις κόρες–, 
από το πρωί µε ωραία 
πρωινά, στη συνέχεια 
ρακές, µπίρες και φα-
γητά µε ντόπια προϊό-
ντα – έχει και δωµάτια. 
Ο Μάρκος στο Aρµε-
νάκι (2286061234) στη 
Χώρα σερβίρει πεντα-
νόστιµους µεζέδες 
για ουζάκια και κάθε 
βράδυ έχει ζωντανή 
µουσική (κυρίως ρε-
µπέτικα). Να πάτε (και) 
φέτος, παίζουν οι πιο 
ωραίοι οργανοπαίχτες. 
Στην ταβέρνα Αστρα-
χάν (2286061249), στον 
κεντρικό δρόµο στη 
Χώρα, για το κρασάτο 
χταποδάκι και τα πα-
ραδοσιακά µπαλότια 
(χειροποίητα µακαρό-
νια) από τα χεράκια της 
κυρίας Αγαπίας.
Στην Αργώ (22860 
61363), για λουκούλ-
λειο πρωινό (σουξέ 
οι οµελέτες από 
ντόπια αυγά και το 
γιαούρτι από δικό 
τους µέλι). Στον Θόλο 
(2286061354), µε υπέ-
ροχη θέα στο πέλαγος, 
µπορείς να πας από τις 
8 το πρωί µέχρι τις 4 το 
άλλο πρωί για ό,τι τρα-
βάει η ψυχή σου, από 
καφέδες και πλούσιο 
πρωινό µέχρι θαλασ-
σινά µεζεδάκια, ρακό-
µελα και ούζα. Τα καφέ 
της Xώρας το βράδυ 
δυναµώνουν τη µουσι-
κή και λειτουργούν ως 
µπαράκια. Συχνά εδώ 
γίνονται πάρτι που 
µαζεύουν όλο το νησί, 
ενώ δεν είναι απίθανο 
να πετύχεις και αποκρι-
άτικο πάρτι στα µέσα 
του Αυγούστου.

Πού να µείνεις
Το 90% των καταλυ-
µάτων βρίσκονται στη 
Χώρα. ∆εν θα βρεις 
µεγάλα ξενοδοχεία, 
αλλά πολύ συµπαθη-
τικά δωµάτια µε θέα 
θάλασσα: Tα Πλάγια 
(2286061308), Πανσέ-
ληνος (2286061271), 
Παράδεισος 
(2286061243), Summer 
Rooms (2286061386), 
Απέραντο Γαλάζιο 
(2286061377), Όστρια 
(2286061375, 6973 
305313). Στο Κλει-
σίδι δοκίµασε στο 
Apollon Village Hotel 
(2286061348). 

¢¸»Ãª: 2286061300
AªÆËÁÃ»¹°: 2286061216
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã (ªáîôïòÝîè): 
2286022239
¦Ä. µÃ¸£¶¹¶ª: 2286061215
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Σαντορινη
✤

Θυμάμαι όταν ακόμα ζούσα στη Γερμανία, η κατά δέκα χρό-
νια μεγαλύτερή μου, υπέροχη αδελφή μου επισκέφτηκε 
τη Σαντορίνη για καλοκαιρινές διακοπές με την κολλητή 

της. Επέστρεψε με ενθουσιασμό παραδίδοντάς μας τα όμορφα α-
ναμνηστικά που προμηθεύτηκε στο νησί και σαφώς ως μικρότερη 
που θαύμαζε ανέκαθεν τη μεγάλη αδελφή, ήθελα κάποια στιγμή να 
επισκεφτώ και εγώ αυτό το μέρος. Έτσι και έκανα το 2011, τρία χρόνια 
μετά την (τυχαία) μετακόμισή μου στην Ελλάδα. Ό,τι και να μου μετέ-
φερε τότε ήταν λίγο... Μπορεί να ακούγεται κλισέ αυτό που διαβάζεις 
στις ιστοσελίδες του εξωτερικού και όχι μόνο, που την αποκαλούν 
νούμερο ένα προορισμό, αλλά ακόμα και αυτός ο χαρακτηρισμός δεν 
είναι αρκετός. Ήδη με το που πατήσεις το πόδι σου στη Σαντορίνη, 
είτε έρχεσαι με πλοίο είτε αεροπορικώς, νιώθεις την τρομερή ενέρ-
γεια του νησιού να σε συνεπαίρνει. Με τη σχέση σου ή τους φίλους 
σου θα περάσεις υπέροχα στα όμορφα μέρη που σου προσφέρει, θα 
απολαύσεις το ωραίο φαγητό και βέβαια το πανέμορφο κλείσιμο η-
μέρας με το ηλιοβασίλεμα. Σαντορίνη, μου έχεις χαρίσει πανέμορφες 
στιγμές και σε ευχαριστώ! 

*Η Λάουρα Νάργες είναι ραδιοφωνική παραγωγός/παρουσιάστρια.

Tης Λάουρα Νάργες*
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Η Σαντορίνη µε συγκλόνισε για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια και συνεχίζει να το κάνει 
κάθε φορά που ανοίγει η µπουκαπόρτα του πλοίου στο λιµάνι της. Στα µάτια µου, η Σαντο-
ρίνη, είναι ολόκληρη η Ελλάδα. Αλλού τραχιά και αλλού απαλή και γαλήνια. Θορυβώδης 

και ήσυχη, πότε σκούρα από το µαύρο τού ηφαιστείου και πότε πολύχρωµη από το φως, το νερό 
και τις αντανακλάσεις του. Και ολόκληρη, περιτριγυρισµένη από τον τεράστιο πολιτισµό της. Το 
σπίτι-ησυχαστήριό µου βρίσκεται στο Εµπορείο. Είναι το παλιό καφενείο του χωριού και το έχω 
συνδέσει µε αξέχαστες βραδιές γέλιου, τραγουδιού και συζητήσεων της παρέας. Έτσι έχω συνδέ-
σει κάθε γωνιά του νησιού µε στιγµές από τη ζωή µου. Τον γάµο µου στην εκκλησία του Χριστού, 
τα µπάνια στην παραλία του Άη Γιώργη στον Περίβολο, το τσιπουράκι µετά στα Καβουράκια 
και φυσικά για ταινία στο cine Καµάρι. Είναι ένας τόπος µαγικός που αγκαλιάζει τους πάντες. Από 
εκείνους που αναζητούν τις έντονες διακοπές µέχρι εκείνους που ψάχνουν την ηρεµία. Έτσι είναι 
τα µαγαζιά της, έτσι είναι οι δρόµοι της αλλά και οι άνθρωποί της. Μπλέκει την απλότητα µε την 
πολυτέλεια και το χαλαρό µε το ξέφρενο. Είναι γεµάτη από επιλογές που ξεδιπλώνονται όταν την 
ψάξεις, όπως γίνεται µε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Όσο την ξύνεις τόσο ανακαλύπτεις όσα κρύ-
βει από κάτω. Ένα coctail στο Franco’s για το ηλιοβασίλεµα, ένα ποτό στο Tango και φαγητό στο 
Sea Side µε τον Τάσο να µεταµορφώνει σε καµβά κάθε πιάτο, η Σαντορίνη γίνεται εµπειρία ζωής.

*Η Ελισάβετ Μουτάφη είναι ηθοποιός.

Tè÷ Ελισάβετ Μουτάφη*

O πιο γνωστός και δηµοφιλής 
προορισµός για τους τουρί-
στες όλου του πλανήτη που 
ονειρεύονται να φωτογρα-
φίσουν το διάσηµο ηλιοβα-
σίλεµα της Οίας, να ζήσουν 
υπέροχες στιγµές στα υπό-
σκαφα, να επισκεφτούν το 
ηφαίστειο της Καµένης και 
τα αρχαιολογικά ευρήµατα 
στο Ακρωτήρι, να µεθύσουν 
µε το Ασύρτικο και να δοκι-
µάσουν υψηλή γαστρονοµία 
µε θέα την καλντέρα. 

Πού να κολυµπήσεις
Η Περίσσα, ο Περίβολος 
και ο Άι-Γιώργης, κοσµικές, 
οργανωµένες, µε µαύρο 
ηφαιστειακό πετραδάκι. Στη 
Βλυχάδα το τοπίο είναι µεγα-
λειώδες. Ωραίο beach bar στο 
Θeros. Κλασικές η Κόκκινη 
και η Λευκή Παραλία. Πιο 
άγρια τα Μέσα Πηγάδια. Στη 
βόρεια πλευρά οι Μπαξέδες 
και ο Κολούµπος, η «εναλλα-
κτική», για όσους θέλουν να 
πετάξουν το µαγιό. Εδώ, αν 
φυσάει, πρόσεχε! 

Πού να µείνεις
Φηρά: Cosmopolitan 
Suites (2286025632), 
Theoxenia boutique hotel 
(2286022740).
Έξω Γιαλός: Το πολυτε-
λές resort Desiterra 
(2286021735) λίγο έξω από 
τα Φηρά, προσφέρει µια 
πιο personal φιλοξενίας σε 
αυτόνοµες ευρύχωρες villas 
που µπορούν να φιλοξενή-
σουν από 2 έως 6 άτοµα, σε 
περιβάλλοντα χώρο έως και 
1.000 τµ, µε ιδιωτική πισίνα, 
βεράντα και ανεµπόδιστη 
θέα στο Αιγαίο. ∆ιαθέτει 
επίσης υπηρεσίες wellness, 
εστιατόριο βασισµένο στη 
γαστρονοµία του νησιού, 
πισίνα και pool bar.
Φηροστεφάνι: Homeric 
Poems (2286024661-3).
Ηµεροβίγλι: Rocabella 
Deluxe Suites & Spa 
Santorini (2286023711). 
Ξενοδοχείο πολυτελείας µε 
σπα, για χαλάρωση, ανα-
νέωση, ηρεµία. Santorini 
Grace (2286021300), boutique 
ξενοδοχείο µε 20 δωµάτια, 2 
πισίνες και ένα εντυπωσιακό 
a la carte εστιατόριο. San 
Antonio (2286024388), Αstra 
Suites (2286023641).
Οία: Canaves Oia 
(2286071453).
Μονόλιθος: Το πολυτελές 
πεντάστερο Nikki Beach 
Resort & Spa (santorini.
nikkibeach.com) προσφέρει 
62 πολυτελή δωµάτια και 
σουίτες, κοµψό beach club, ι-
διαίτερα εστιατόρια και µπαρ 
µε ειδυλλιακή ατµόσφαιρα 
και το Tone Gym by Eleni 
Petroulaki & Nikki Spa µε 
την Ελένη Πετρουλάκη να 
σχεδιάζει µαθήµατα Yoga, 
pilates, HIIT. Ατµόσφαιρα 
ανεπιτήδευτης πολυτέλειας 
και σηµείο αναφοράς του 
διεθνούς τζετ σετ.
Ακρωτήρι: Astarte Suites 
(2286083388).
Περίσσα: Πιο οικονοµικό 
το Villa Anemomilos 
(2286082162). 

Πού να φας
«Πρωτεύουσα» του ασύρτι-
κου, µε πολλά οινοποιεία τα 
περισσότερα επισκέψιµα. 
Στο Nikki Beach Resort & 
Spa Santorini στο Μονόλιθο 
θα βρεις το Nikki Beach 
Restaurant (2286037093), all 
day urban bistro µε γεύσεις 
από διεθνείς κουζίνες αλλά 
και παραδοσιακές τοπικές 
συνταγές σε farm to table 
λογική. Επίσης το Escape 
Restaurant (22860 92004), 
µε παραδοσιακή ελληνική 
και περουβιανή κουζίνα, το 

Soul Lounge (228603709) 
για κοκτέιλ ή σαµπάνια. Στο 
Ηµεροβίγλι, στο Vezené 
Santorini (2286028900) στο 
ξενοδοχείο Cavo Tagoo θα 
βρούµε φέτος τον εξαιρετικό 
Άρη Βεζενέ. Στο Santoro του 
Grace Santorini, που πλέον 
ανοίγει τις πόρτες του και για 
τους εξωτερικούς πελάτες 
συναντάµε τον Jean Charles 
Metayer. Ο executive chef 
Τάσος Στεφάτος στο εστια-
τόριο Petra του ξενοδοχείου 
Canaves (2286071453) µε 
διεθνή κουζίνα. Στα Φηρά στο 
three-level Idol (2286023292) 
το µενού επιµελείται ο Κω-
στής Αγγελόπουλος. Τον  
βραβευµένο µε michelin 
Έκτορα Μποτρίνι θα βρού-
µε στο ιστορικό Selene 
(2286022249), που έχει 
µεταφερθεί στη Σχολή των 
Λαζαριστών. Επικεφαλής του 
wine program ο Γιάννης Κα-
ρακάσης, ένας από τους 416 
Masters of Wine παγκοσµίως, 
µε ενδιαφέρον πρόγραµµα 
wine tastings στις Antique 
Wine Caves. Στο ροµαντικό 
ξενοδοχείο Astarte στο 

Ακρωτήρι και στο εστιατόριό 
του Alali (2286083388) για 
πιάτα από τον Άνταµ Κοντο-
βά. Στη Βλυχάδα, στο Ψαράκι 
(2286082783) για θαλασσινά 
που παίρνουν... όσκαρ. Στην 
Έξω Γωνιά ο Χάρης Νικο-
λούζος στο  Άρωµα Αυλής 
(2286033395, 6978339081), το 
εστιατόριο και οινοποιείο του 
Αρτέµη Καραµολέγκου. Στο 
Μεταξύ µας (2286031323), 
ουζερί µε σαντορινιά και 
κρητική κουζίνα. Ο Χρόνης 
∆αµαλάς µετά τη θητεία του 
στο Cavo Tagoo έρχεται στο 
The Trinity Restaurant 
στο Saint boutique hotel 
(2286072473) της Οίας. Επίσης 
στην Οία, το Naos (22860 
72413) µε executive chef 
τον Θοδωρή Κακούλη, το 
Black Rock (22860 27337), το 
εστιατόριο του ξενοδοχείου 
Santorini Secret, µε τον Σήφη 
Μανουσέλη, ενώ ο σεφ Νίκος 
Λειβαδιάς στο φηµισµένο 
µπαλκόνι του εστιατόριου 
Lycabettus (22860 36735). 
Στον Περίβολο και στο πα-
ραθαλάσσιο ξενοδοχείο 
Istoria, στο εστιατόριο Mr. E 
(22860 85051), µε executive 
chef τον Αλέξανδρο Τσιοτίνη. 
Πολύ γνωστά και γραφικά 
είναι και τα ταβερνάκια της 
Ρόζας (2286024378) στον 
Βουρβούλο, 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 στην 
Κατίνα (2286071280) και στον 
∆ηµήτρη (2286071606), στην 
άκρη του λιµανιού, µε θαλασ-
σινούς ντοµατοκεφτέδες και 
µε µπακαλιάρο. Στο Μεγα-
λοχώρι, το Alisachni Art & 
Wine Gallery (2286082267), 
εστιατόριο και wine bar µε 
«µυστικό κήπο», µεγάλη κάβα 
µε ιδιαίτερα κρασιά, πολλές 
ξένες ετικέτες, ελληνικά 
τυριά και αλλαντικά. Για τα 
πιο νόστιµα µελιτίνια του 
νησιού θα πάτε στη Μάρθα 
(2286081454 & 6974508747). 
Θα τη βρείτε στο εργαστήρι 
της στο Μεγαλοχώρι στην 
πίσω αυλή του ξενοδοχείου 
The Cliff (2286081454). 

Info

¢¸»Ãª: 2286022231
AªÆËÁÃ»¹°: 2286022649
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Διαμονή πέντε αστέρων που 
πραγματικά θα σας μείνει α-
ξέχαστη στο Desiterra Suites 
and Villas στη Σαντορίνη, σε 

μια προνομιακή τοποθεσία, λίγο έξω 
από τα πανέμορφα Φηρά. 

Το Desiterra μοιάζει με την επιθυμία ενός 
ονείρου, όπου το τζίνι εμφανίστηκε και 
την έκανε πραγματικότητα. Αυτό, άλλω-
στε, σημαίνει και το όνομά του, που προ-
έρχεται από τις λέξεις desire (επιθυμία) 
και terra (Γη). Αυτό που επιθυμούμε και 
μάλιστα πολύ κοντά μας, στην εμβλημα-
τική Σαντορίνη. Ο επίγειος ιδιωτικός μας 
παράδεισος. 

Στο Desiterra θα αισθανθείτε τη διακριτι-
κή πολυτέλεια με την κυριολεξία του ό-
ρου, καθώς και την επίσης διακριτική αλ-
λά και άψογη εξυπηρέτηση και φιλοξενία 
των ανθρώπων του. Εδώ κυριαρχούν οι 
αυτόνομες villas, οι οποίες μπορούν να 
φιλοξενήσουν από δύο έως έξι άτομα. 
Φανταστείτε: Κάθε μία διαθέτει έως και 
1.000 τετραγωνικά μέτρα δικό της περι-
βάλλοντα χώρο, βεράντα, ιδιωτική πισί-
να και την πιο όμορφη θέα που έχετε δει 
στο Αιγαίο. Μια εμπειρία που πραγματικά 
θα θυμάστε σε όλη σας τη ζωή. 

Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί και το εστι-
ατόριο του Desiterra, όπου τα εκλεκτά 

τοπικά υλικά συναντούν τη φημισμένη 
γαστρονομική παράδοση του νησιού, 
συνθέτοντας μοναδικές γευστικές εμπει-
ρίες. Εδώ θα απολαύσετε αυθεντικές ελ-
ληνικές γεύσεις, με τις πιο αγνές και εκλε-
κτές πρώτες ύλες, που θα σας καταπλή-
ξουν. 

Και επίσης, η κεντρική πισίνα του συγκρο-
τήματος, με θέα το απέραντο γαλάζιο, σε 
συνδυασμό με την cozy ατμόσφαιρα του 
pool bar, θα σας αφήσει με εκείνο το χα-
μόγελο της ευτυχίας, αυτό που σχηματί-
ζεται στα χείλη μας όταν όλα γύρω μοιά-
ζουν να δημιουργήθηκαν για εμάς. 

Την εικόνα της απόλυτης χαλάρωσης συ-
μπληρώνουν οι υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες wellness, που περιλαμβάνουν από α-
ναζωογονητικά μασάζ μέχρι προγράμμα-
τα yoga και pilates, ενώ το Desiterra, φρο-
ντίζοντας για την αυτονομία μας κάθε 
στιγμή της ημέρας, προσφέρει 24ωρη ε-
ξυπηρέτηση από τη ρεσεψιόν, μίνι μάρ-
κετ με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα, αλλά 
και ένα υποδειγματικό concierge service. 

Η Σαντορίνη στην καλύτερη εκδοχή της. 

lΈξω Γιαλός, Φηρά, 2286021735, 
www.desiterra.gr, Fb: Desiterra Suites, 
Insta: desiterra 
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Tης Αθηνάς Κοΐνη*

✤
Η Ελλάδα έχει φανταστικούς προορισμούς και πανέμορφα τοπία που 
πολλοί έρχονται από την άκρη του κόσμου για να επισκεφτούν. Δυσκο-
λεύομαι να πω ότι έχω ένα αγαπημένο μέρος αλλά η Μήλος είναι σίγου-

ρα ένας από τους προορισμούς που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Βασικά είναι το 
νησί που θα προτείνω πάντα σε κάποιον που θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας. 
Εξωπραγματικές παραλίες, γραφικοί οικισμοί, εξαιρετικό φαγητό, πανέμορφες 
διαδρομές με σκαφάκια που σε οδηγούν σε «κρυμμένες» παραλίες και αξιοθέατα, 
αυτή είναι η Μήλος. Από τις αγαπημένες μου τοποθεσίες είναι το γραφικό Κλήμα 
όπου απολαμβάνω το ηλιοβασίλεμα και τις βόλτες δίπλα στο κύμα. Μια επίσκεψη 
εκεί κλείνει πάντα με φαγητό στα ταβερνάκια με την απίστευτη θέα, που έχουν 
διατηρήσει την αυθεντικότητά τους. Το Κλήμα, άλλωστε, είναι ένα από τα πιο 
φωτογραφημένα σημεία του νησιού, με τις χρωματιστές πόρτες να δίνουν μια 
εντυπωσιακή εικόνα. 
Δύο από τις αγαπημένες μου παραλίες είναι το Κλέφτικο και το Σαρακήνικο. Ό-
λοι μιλούν για αυτά και υπάρχει λόγος αφού το πρώτο σε μαγεύει με τους υπέρο-
χους βραχώδεις σχηματισμούς και τα γαλαζοπράσινα νερά, ενώ το δεύτερο σου 
προκαλεί δέος εξαιτίας του σεληνιακού τοπίου με τα κατάλευκα βράχια. Σε κάθε 
επίσκεψή μου στη Μήλο, ξεκλέβω πάντα λίγο χρόνο για να περιπλανηθώ στα 
χωριά με την απίστευτη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τα χαρακτηριστικά λευκά 
και γαλάζια σπιτάκια, τα γραφικά σοκάκια, τα μαγαζιά με τα τοπικά προϊόντα, τις 
αυθεντικά ελληνικές γωνιές. Έχω επισκεφτεί το νησί αρκετές φορές και μπορώ 
να πω πως δεν το χορταίνω με τίποτα – πάντα υπάρχει κάτι νέο να δω ή κάτι αγα-
πημένο για να επιστρέψω.
Το νησί είναι ιδανικό για να χαλαρώσεις, να ξεκουραστείς, να απολαύσεις την 
ελληνική φιλοξενία και τις παραδοσιακές γεύσεις. Είναι το μέρος που θα προτι-
μήσω για τις διακοπές μου μετά από ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, όταν θα 
χρειάζομαι πραγματικά ηρεμία.

*Η Αθηνά Κοΐνη είναι πρώην αθλήτρια στίβου και μοντέλο.

Μηλος 
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Ο αγαπηµένος µου προορισµός για το καλοκαίρι δεν είναι 
άλλος από τη Μήλο. Την επισκέφθηκα τον Σεπτέµβριο του 
2019, τότε που ήταν όλα τόσο ήρεµα. Πήγα στην off-season 

και νοµίζω είναι το πιο «ζεν» νησί που έχω ταξιδέψει. Ερωτεύθηκα 
το Σαρακήνικο µε την πρώτη µατιά. Ειδικά καθώς βράδιαζε και δεν 
είχε κόσµο, ένιωθες ότι δεν πατούσες στη γη. Θυµάµαι να φωτο-
γραφίζω για ώρες το τοπίο και να κάθοµαι απλά να ακούω το κύµα 
να σκάει. 
Στη Μέδουσα µε την υπέροχη θέα και το φοβερό σέρβις έφαγα τα 
καλύτερα καλαµαράκια της ζωής µου και απόλαυσα ροζέ κρασί (για 
λίγες µέρες τον χρόνο επιτρέπεται και για εµάς τους αθλητές).
Είµαι early bird και ξυπνάω ακόµα και στις διακοπές µου στις 7 το 
πρωί, οπότε η ηρεµία του νησιού µού ταίριαξε απόλυτα. Στη Μήλο 
έµεινα και τις 10 µέρες των διακοπών µου. Άφησα για 10 µέρες το 
κινητό και νοµίζω ότι έζησα το νησί σε όλο του το µεγαλείο. Το να 
απολαµβάνω την κάθε στιγµή είναι ένα από τα µότο που ακολουθώ 
και η Μήλος µού προσέφερε αυτή ακριβώς τη µαγεία. 

*Ο Εµµανουήλ Καραλής είναι αθλητής στο άλµα επί κοντώ.

��λ�� 
Tïù Εμμανουήλ Καραλή (Manolo)*

Πανέµορφη, µε ηφαι-
στιογενή πετρώµατα 
που της χαρίζουν 
απόκοσµα σκηνικά και 
«αλλιώτικες» παραλί-
ες, µε τιρκουάζ νερά, 
γραφικά χωριά, καλή 
ντόπια κουζίνα, ανοιχτό-
καρδους κατοίκους. Έχει 
φήµη σαν το απόλυτο 
ζευγαρονήσι αφού τα 
ηλιοβασιλέµατα στην 
Πλάκα, στην καθολική 
εκκλησία των Ρόδων 
και στο Κάστρο είναι 
από τα πιο όµορφα στη 
Μεσόγειο.

Πού να κολυµπήσεις
Το διάσηµο Σαρακήνικο 
µε τη µεγάλη φήµη, 
πολλοί ισχυρίζονται 
πως είναι σαν να κάνεις 
µπάνιο στη Σελήνη. 
Το Κλέφτικο εξίσου 
εντυπωσιακό (και πολυ-
φωτογραφηµένο) και 

θα πας µε καραβάκι. Πιο 
προσβάσιµες επιλογές 
είναι το Αµµουδαράκι, 
ο Άγιος Ιωάννης, η Αχι-
βαδολίµνη στα νότια, 
η τεράστια Παπικινού 
ή ο Φυροπόταµος. Η 
Φυριπλάκα είναι πανέ-
µορφη, µε beach bar, δυ-
νατές µουσικές και πολύ 
κόσµο. Το Παλιοχώρι 
είναι πολύ τουριστικό, 
θα βρεις και καφέ και 
ταβέρνες.

Πού να µείνεις
Στον Αδάµαντα: 
Santa Maria Village 
(2287021949), Tsakanos 
Studios (2287021963), 
δύο λεπτά από το 

λιµάνι, σε πολύ ήσυ-
χη περιοχή, Ageri 
Milos (2287022886), 
ξενοδοχείο Πορτιανή 
(2287022940). Οικονο-
µική επιλογή είναι το 
Λιόγερµα (2287022300), 
στην παραλία της Λα-
γκάδας. Στα Πολλώνια: 
Ανεµόεσσα Studios 
(2287021528), δωµά-
τια και studios πάνω 
στη θάλασσα. Στον 
Μύτακα, στο White 
Coast - Adults only 
(2287440500), για νύχτες 
και µέρες πολυτέλειας.

Πού να φας
Στον Αλευρόµυλο 
(2287023117), στον Πα-
ρασπόρο, ο ιδιοκτήτης 
της και ταλαντούχος 
µάγειρας Βασίλης Παπι-
κινός λατρεύει τα ντόπια 
υλικά και τιµά την κυκλα-
δίτικη κουζίνα µε πιάτα 
που συνδυάζουν την πα-
ράδοση και την έµπνευ-
σή του. Στον Αδάµαντα 
ο Μικρός Απόπλους 
(2287024207), πάνω στη 
θάλασσα, θαλασσινά, 
ψάρια, ντόπιοι µεζέδες, 
καλές τιµές. Εδώ και το 
Νόστος (2287027494), 
µε πολύ καλή θαλασ-
σινή κουζίνα και ωραία 
κρασιά. Στην παραλία 
Παλιοχωρίου στο 
Sirocco (2287031201), 
για µοντέρνα νησιώτικη 
αισθητική συνδυασµένη 
µε καλή κουζίνα. Για 
εξαιρετικά πιάτα και 
τυριά στον κήπο του 
Ω Χαµός (2287021672), 
στην παραλία Παπι-
κινού, µπροστά και η 
θάλασσα για βουτιές. 
Οπωσδήποτε στα Μαν-
δράκια, πολύ γραφικό 
ψαροχώρι, στη Μέ-
δουσα (2287041492). 
Στον Τριοβάσαλο 
στο υπέροχο Μπα-
κάλικο του Γαλάνη 
(2287028163), για µικρά 

πιατάκια µε ντόπιους 
µεζέδες, πάντα γίνεται 
µάχη για ένα τραπέζι. 
Τρυπητή: Στα Γλαρο-
νήσια (2287023480, 
6946686063), για καλή 
τοπική κουζίνα, φρέσκα 
ψάρια, αχτύπητη αστα-
κοµακαρονάδα, ντόπια 
κρασιά. Στο µαγαζί της 
Εργίνας (2287022524), 
για το ηλιοβασίλεµα και 
παραδοσιακά πιάτα. Στο 
Αρµενάκι (2287041061), 
στα Πολλώνια, κάτω 
από τα αλµυρίκια για τη-
γανητούς κολιτσάνους. 
Στον Γιαλό (2287041208) 
για θαλασσινές προτά-
σεις. Εδώ και το Γλυκο-
φίλεµα της Ανεζίνας 
(2287021730), για σπιτικά 
γλυκά όπως καρπου-
ζόπιτα, φλογέρες µε 
γλυκό φιλέτο, πορτο-
καλόπιτα, τέλειο εκµέκ, 
διάσηµα και τα αλµυρά 
φλαουνάκια της. Στην 
Κιβωτό των Γεύσεων 
(6986475933), για να πά-
ρεις φεύγοντας µηλέικο 
πελτέ, κάπαρη, γλυκό 

κουφέτο, τοπικά τυριά, 
µέλια, ντόπιο κρασί του 
Κωνσταντάκη. 

Πού να διασκεδάσεις
Για τζαζ και ροµαντικά 
ηλιοβασιλέµατα στην 
Ουτοπία (2287023678), 
στην Πλάκα αλλά και 
στην καινούργια Verina 
(6944377440), για κατα-
πληκτικά κοκτέιλ. Στην 
Άκρη (6945423605), 
στον Αδάµαντα για 
κοκτέιλ µε θέα το 
λιµάνι όπως και στο 
cocktail bar Aragosta 
(6944416394) και στο 
Μόστρα (2287023968), 
για πολύ καλά κοκτέιλ 
µε καταπληκτική θέα 
στο λιµάνι. 
Κλείσε µονοήµερη «σκα-
φάδα» µε τη «Χρυσοβα-
λάντου» (6977242089), ο 
καπετάνιος ο Πολυχρό-
νης θα σου µαγειρέψει 
πάνω στο σκάφος 
θαλασσινά και νοστιµιές 
για  µετά τις βουτιές.

Info

¢¸»Ãª: 2287360100
AªÆËÁÃ»¹°: 2287021204
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2287023360
º¶ÁÆÄÃ Ë¡¶¹°ª: 2287060001

        ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΡΥΠΑΣ 
ΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΑΡΩΝΕΙΣ*;
Αν κάτι δεν ταιριάζει µε το καλοκαιρινό 
σου στιλ, αυτό είναι να διακόπτεις τις 
αγαπηµένες σου δραστηριότητες για να 
µετρήσεις τη γλυκόζη µε τρύπηµα στα δάκτυ-
λα. Ανακάλυψε το σύστηµα FreeStyle Libre, 

που σου δίνει ολοκληρωµένη εικόνα για τη 
γλυκόζη σου µε µια απλή 

σάρωση 1 δευτερολέπτου 
κάθε στιγµή, παντού! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν 
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.

γλυκόζη σου µε µια απλή 
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Πρωτοβρέθηκα σ’ αυτή τη γωνιά των Κυκλάδων πριν από δύο χρόνια 
ως προσκεκληµένος στο φεστιβάλ κινηµατογράφου του νησιού που 
σου δίνει την ευκαιρία να δεις καλές ταινίες στο Κάστρο της Κιµώλου, 

σε πλατείες αλλά και σε παραλίες, σε σκηνικό µε αναµµένα φαναράκια τριγύ-
ρω – προβολές, βέβαια, «τρέχουν» όλο το καλοκαίρι έως τις αρχές Οκτωβρίου 
από την εθελοντική οµάδα Κιµωλίστες. Ξετρελάθηκα από την πρώτη στιγµή 
µε το Χωριό –έτσι λένε εδώ τη Χώρα –, µε τα όµορφα σοκάκια, τα λιτά σπί-
τια· αυτός ο οικισµός δεν έχει τίποτα παράταιρο. Και µετά, χάρη στον Ντίνο 
Αυγουστίδη, τον πατέρα του Ορφέα, ο οποίος έχει εξοχικό εδώ, ανακάλυψα 
µε φουσκωτό την ακτογραµµή της όσο και της γειτονικής Πολυαίγου… Αυτό 
ήταν. ∆εν θέλεις κάτι άλλο για να επιστρέφεις κάθε καλοκαίρι. 
Συνηθίζω να µένω στον Άγιο Νικόλαο, µια ήσυχη παραλία µε ελάχιστα κατα-
λύµατα, στην οποία δίνουν επιπλέον πόντους γραφικότητας τα «σύρµατα», 
οι λαξευµένοι στον βράχο χώροι όπου οι ντόπιοι φυλάσσουν τις βάρκες τους 
τον χειµώνα. Αγαπηµένη στιγµή της ηµέρας; Ξυπνάω νωρίς και κάνω τις 
πρώτες βουτιές εδώ µε ησυχία. Η καλύτερή µου είναι να συναντήσω ψαρά-
δες που έχουν γυρίσει µε γεµάτα τα δίχτυα ή τις συρτές και να µε καλέσουν 
για κακαβιά. 
Τα πρωινά µπορεί να µε πετύχεις, επίσης, να κολυµπώ στα Πράσσα, πριν 
αράξουµε για εξαιρετικούς ψαροµεζέδες στο Πρασονήσι, ή να χαιρόµαστε 
τη θάλασσα οικογενειακώς στο Καλαµίτσι, όπου καθόµαστε για εξαιρετικό 
σπιτικό φαγητό στο ταβερνάκι πάνω στην αµµουδιά. Μου αρέσει πολύ να 
περπατώ στα νησιά και στην Κίµωλο δεν χάνω την ευκαιρία για διαδροµές 
στα µονοπάτια της. Από το Χωριό, για παράδειγµα, µπορείς να κατηφορίσεις 
µε τα πόδια στα βράχια της Γούπας για βουτιές. Κι από εδώ δεν αποκλείεται 
να περπατήσω costa costa µέχρι τον Άγιο Νικόλαο. 
Αξίζει να νοικιάσεις βάρκα, από αυτές που δεν χρειάζονται άδεια χειριστή, 
και να κατευθυνθείς στον Γαµπά, για βουτιές µόνο µε την παρέα σου σε βα-

θιά µπλε νερά και snorkeling στις σπηλιές. Με αυτοκίνητο (ο δρόµος έχει κά-
ποια δυσκολία, βέβαια) ή µε βάρκα θα βρεθείς στην αµµουδιά του Κάστρου 
µε τα λιγοστά αρµυρίκια, ή και ακριβώς δίπλα, στο Φιδάκι για ιαµατικές βου-
τιές σε ζεστά νερά. Και εννοείται ότι πρέπει να κολυµπήσεις στην Πολύαιγο, 
αυτή η θάλασσα δεν υπάρχει αλλού: τυρκουάζ νερά, λευκή άµµος στο βυθό 
και στο φόντο απόκρηµνα βράχια όπου φωλιάζουν γεράκια και ισορροπούν 
αγριοκάτσικα. Αν έχεις φουσκωτό και περάσεις εδώ µια βραδιά θα νιώσεις 
πραγµατικά σαν Ροβινσώνας. 
Το απόγευµα θέλει… happy hour στο µπαράκι του Φραγκούλη, στην κεντρι-
κή πλατεία του Χωριού. Θυµίζει σκηνικό από ταινίες του ιταλικού νεορεαλι-
σµού αυτή η στιγµή, καθώς βλέπεις τα παιδιά σου να παίζουν ανέµελα µε τα 
πιτσιρίκια του νησιού – κι έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο γιατί δεν περνούν 
αυτοκίνητα. Πίνεις εξαιρετικά κοκτέιλ, χαζεύεις την εκκλησία απένα-
ντι και µακαρίζεις την τύχη σου που αυτό το νησί αγαπά τους χαµη-
λούς τόνους και δεν φωνάζει την οµορφιά του.
Με το σούρουπο ανεβαίνουµε στους ανεµόµυλους πάνω από το Χω-
ριό για τη θέα ως τη Μήλο και την Πολύαιγο απέναντι. Από τις αγαπη-
µένες µου εκδροµές είναι αυτή στο Σκιάδι, το εµβληµατικό αξιοθέατο 
του νησιού, µια πέτρινη οµπρέλα από διαφορετικά πετρώµατα (ξεκινάµε 
µε αυτοκίνητο και κατόπιν πεζοπορούµε µέσα στο κυκλαδίτικο τοπίο). 
Υπέροχα νερά, νόστιµο φαγητό, χαλαροί ρυθµοί: να τι µε φέρνει τα τελευταία 
καλοκαίρια στην Κίµωλο. Μου αρέσουν, όµως, και οι εναλλακτικές που σου 
προσφέρει ως βάση, αφού χάρη στα συχνά δροµολόγια σύνδεσης µε τα 
Πολλώνια, µπορείς να πεταχτείς και για πιο… κοσµικές διαδροµές απέναντι 
στη Μήλο. 

*Ο Γιάννης Στάνκογλου είναι ηθοποιός. Αυτό το καλοκαίρι πρωταγωνιστεί στην παράστα-
ση «Προµηθέας ∆εσµώτης».

Tïù Γιάννη Στάνκογλου*

Ένα νησί που σε γοη-
τεύει από την πρώτη 
στιγµή η Κίµωλος, εί-
ναι ιδανική για ήρεµες 
διακοπές, πεζοπορίες, 
καλό φαγητό και 
ξεκούραση. Λένε πως 
πήρε το όνοµά της από 
το λευκό πέτρωµα που 
κυριαρχεί σε πολλά 
σηµεία του νησιού και 
µοιάζει µε κιµωλία, 
ενώ οι πειρατές την α-
ποκαλούσαν Αρζαντιέ-
ρα, δηλαδή Ασηµένια, 
από τα ασηµόλευκα 
βράχια της. Φεύγο-
ντας, πιθανότατα θα 
σου περάσει από το 
µυαλό τι καλά που θα 
ήταν εάν ήσουν κι εσύ 
ένας από τους σχεδόν 
1.000 µόνιµους κατοί-
κους του νησιού. 

Τι να δεις 
Το Χωριό είναι µία 
πανέµορφη περιοχή 
µε κατάλευκα σπίτια, 
λουλουδιαστές αυλές, 
µικρά στριφογυριστά 
δροµάκια και άπειρες 

ευκαιρίες για την 
τέλεια φωτογραφία 
των διακοπών σου. Στο 
κέντρο του Χωριού 
βρίσκεται το Κάστρο 
και όσο πιο κοντά σε 
αυτό βρίσκεται κάποιο 
σπίτι, τόσο πιο παλιό 
είναι. Σίγουρα πρέπει 
να επισκεφθείς το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, 
απέναντι από τον ναό 
της Παναγίας Οδηγή-
τριας, όπου παρουσιά-
ζεται η αρχαία ιστορία 
της Κιµώλου από την 
Ύστερη Νεολιθική 
Εποχή. Στη συνέχεια 
να δεις το Σκιάδι, ένα 
τεράστιο πέτρινο µα-
νιτάρι, στο κέντρο του 
νησιού, το οποίο συ-
µπεριλαµβάνεται στον 
Άτλαντα γεωλογικών 
µνηµείων του Αιγαίου. 
Μπορείς ακόµα να φύ-
γεις για µια µονοήµερη 
απέναντι στη Μήλο. Α-
ξίζει. Επίσης, πέρα από 
το Χωριό µικρότεροι 
οικισµοί µε λίγους κα-
τοίκους είναι η Ψάθη, 
η Γούπα, το Ρέµα, ο 
Καράς, τα Πράσσα και 
η Αλυκή. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Η οµορφότερη παρα-
λία δίχως άλλο είναι τα 
Πράσσα, όπου πηγαί-
νει και το ΚΤΕΛ. Με τα 
πόδια προσεγγίσιµες 
είναι η Αλυκή, η Μπο-
νάτσα, το Καλαµίτσι, 
ενώ µε καΐκι θα πας σε 
παραλίες που δεν γίνε-
ται να επισκεφθείς µε 
τα πόδια αλλά και στο 
κοντινό και ακατοίκη-
το νησάκι Πολύαιγος, 
τον µύθο του Αιγαίου! 
Φανταστικά είναι και 
τα κολπάκια Καράς 
και Ρέµα, για βουτιές 
από τα βράχια. Εδώ 
φυλάνε τις βάρκες τον 
χειµώνα οι ντόπιοι. 

Πού να µείνεις 
Υπάρχουν πάρα πολ-
λές και καλές επιλογές 
διαµονής, για τις οποί-
ες µπορείς να µάθεις 
αναλυτικά από την επί-
σηµη ιστοσελίδα του 
δήµου www.kimolos.
gr. Κάµπινγκ το νησί 
δεν διαθέτει, όµως εάν 
στήσεις τη σκηνή σου 
στο χαλαρό, στις λίγο 
πιο αποµακρυσµένες 
παραλίες, δεν θα σου 
πει κανείς τίποτα. 

Πού να φας και να 
διασκεδάσεις 
Θα βρεις ντόπια κρέ-
ατα, φρέσκα ψάρια 
φυσικά, µέλι, κρασιά, 
στη σαλάτα σου ζή-
τησε ξινό, που είναι 
µια τοπική, ξινή και 
πεντανόστιµη µυζή-
θρα. Παραδοσιακές 
είναι επίσης η λαδένια 
και η τυρένια. Στο 
λιµάνι να φας στο 
Κύµα (2287051001), 
µπροστά στη θάλασ-
σα, στο Χωριό στην 
Αυλή του Σάµπλου 
(2287051666). Για ποτό, 
στο Χωριό θα βρεις 
4-5 καφέ µπαρ συγκε-
ντρωµένα σχεδόν όλα 
σε ένα δυο γραφικά 
µικρά σοκάκια, ενώ 
πολύ ωραίο είναι και 
το καφενείο-µπαρ που 
βρίσκεται στο λιµάνι. 

Info

¢¸»Ãª: 2287051218
AªÆËÁÃ»¹°: 2287051205
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2287051071
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2287051222

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ* 

Με το σύστηµα FreeStyle Libre διαχειρίζε-
σαι το διαβήτη εύκολα και αποτελεσµατικά. 
Χάρη στην τεχνολογία του FreeStyle Libre, 
µε κάθε σάρωση του αισθητήρα έχεις ολο-
κληρωµένη εικόνα για τη γλυκόζη και τις 

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

τάσεις της κάθε στιγµή, όπου και 
αν βρίσκεσαι. Το µόνο που θα σε 
νοιάζει αυτό το καλοκαίρι είναι σε 
ποια παραλία θα πας για µπάνιο. 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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✤
Με µερικούς πρόχειρους υπολογισµούς ήταν καλοκαίρι 
του 2016, είχα ξεκινήσει µε την µπάντα µου από Αθήνα 
για ένα τουρ στις Μικρές Κυκλάδες. Εκεί τη γνώρισα.

Ήταν όµορφη και διαφορετική από τις άλλες, µε το που την είδα 
την ερωτεύτηκα.
Φυσικά δεν ήταν άλλη από την Αµοργό. Με το που φτάνουµε στο 
λιµάνι ένιωσα ότι κάτι διαφορετικό παίζει σε αυτό το νησί, κοίταξα 
ψηλά και είδα τα πιο µεγάλα και αφράτα σύννεφα που είχα δει 
ποτέ αλλά δεν είχε συννεφιά, ήταν εκεί µόνο και µόνο για να σπά-
σουν τη µονοτονία του καταγάλανου ουρανού. Ξεκινήσαµε για 
τη Χώρα, εκεί βρίσκονταν το µαγαζί που θα παίζαµε το βράδυ, η 
διαδροµή ανηφορική µε θέα ανεµπόδιστη και στην κορυφή οι µύ-
λοι να δεσπόζουν. Κάπου εδώ έχουµε φτάσει και ξεκινάει το κου-
βάληµα. Όργανα, ηχεία και καλώδια, αίµα δάκρυα και ιδρώτας, 
ευτυχώς όµως µας περίµενε ένα καραφάκι δροσερή αµοργιανή 
ψηµένη να µας ζαλίσει να ξεχάσουµε την κούραση. 
Μετά από κάµποσα καραφάκια, λοιπόν, πάω µια βόλτα στη Χώρα. 
Τώρα τι να πω; 
Ήµουν µαγεµένη; Ήµουν µεθυσµένη; Θα γίνω γραφική και τετριµ-
µένη, το ξέρω, αλλά είναι η πιο όµορφη Χώρα νησιού που έχω 
πάει. Γνώµη µου. Να ’ναι τα καλντερίµια της και οι καµάρες της; Να 
’ναι οι άνθρωποί της που σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου; 

Μία ανεπιτήδευτη χαλαρή διάθεση σε συντροφεύει και σχεδόν σε 
αναγκάζει να πεις «εδώ είµαστε» και απλά να αφεθείς στην οµορ-
φιά αυτού του τόπου. Έχει περάσει κάµποση ώρα µε εµένα να βολ-
τάρω στα στενάκια εκστασιασµένη, οπότε πάω να ξεκουραστώ 
γιατί έχουµε και ένα λαιβ να βγάλουµε εις πέρας. Έχει βραδιάσει, ο 
κόσµος έχει µαζευτεί στο Γιασεµί, έτσι λέγεται το µαγαζί, και ξεκι-
νάµε το παίξιµο. Ήταν το καλύτερο λάιβ που έχω κάνει, ο κόσµος 
χορεύει, τραγουδάει, δίνω µικρόφωνο στο κοινό, τραγουδάµε 
µαζί, το µαγαζί είναι γεµάτο και όλοι θέλουν να περάσουν καλά και 
το καταφέρνουν και µε το παραπάνω. Εντάξει, δεν λέω, καλοί ή-
µασταν και εµείς, αλλά το πιστεύω ότι το νησί κάτι έχει και σε κάνει 
να αφήνεσαι ή βάζουν κάτι στο νερό και δεν µας το λένε. 
Στην Αµοργό έκατσα ένα εικοσιτετράωρο, δεν πήγα σε καµία πα-
ραλία και έµεινα µόνο στη Χώρα, παρόλα αυτά κατάφερε να µε 
κάνει να τη σκέφτοµαι ακόµα και να ανυποµονώ να ξαναπάω να 
την ανακαλύψω. Ξέρω ότι έχει υπέροχες παραλίες, φανταστικά 
µονοπάτια για πεζοπορίες και πολύ καλό φαγητό, όπως πολλά 
νησιά της Ελλάδας, αλλά την ενέργειά της δεν την έχει κανένα. Η 
Αµοργός είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός µου έρωτας, γρήγορος, 
έντονος και αξέχαστος. Αχ!

* H Ξένια Ντάνια είναι ηθοποιός.

Tè÷ Ξένιας Ντάνια*

Πού να 
κολυµπήσεις
Στην Αγία Άννα επι-
βάλλεται, την παραλία 
όπου γυρίστηκε το 
«Απέραντο Γαλάζιο». 
Να κολυµπήσεις και 
στα νερά του Αγίου 
Παύλου, αλλά και απέ-
ναντι στο νησάκι της 
Νικουριάς. Ήσυχες µε 
υπέροχα νερά είναι κι 
οι Άγιοι Σαράντα, οι 
Φοινικιές και ο Τυρο-
κόµος, ενώ το Μαλτέ-
ζι είναι οργανωµένη 
παραλία, προσβάσιµη 
µε καραβάκι ή µετά 
από ολιγόλεπτη πεζο-
πορία. Για γυµνισµό να 
πας στο Καµπί. Κατα-
γάλανα νερά και ψιλό 
βότσαλο θα βρεις στον 
Μούρο. Τα Παραδεί-

σια είναι µικρή, εντυ-
πωσιακή παραλία. Και 
στη Λευρωσό µε την 
ψιλή, βελούδινη άµµο. 
Στην Καλοταρίτισσα 
θα πας για να περά-
σεις απέναντι µε το 
καραβάκι στο νησάκι 
Γραµβούσα.

Πού να µείνεις
Το νησί έχει δύο 
κάµπινγκ. Του Κα-
στάνη στα Κατάπολα 
(2285071277) και στην 
Αιγιάλη (2285073500). 
Καταπληκτική θέα στο 
Aegialis Hotel & Spa 
(2285073393), στην 
Αιγιάλη. Στο αγρο-
τουριστικό κατάλυµα 
Παγκάλη (2285073310) 
στη Λαγκάδα, για ε-
ναλλακτικό τουρισµό. 
Πολύ καλή επιλογή 
το Eden Studio& 
Apartments στα Κα-
τάπολα (2285072331), 
όπως και τα δωµάτια 
Μαρουσώ στην Αρκε-
σίνη (2285072331).

Πού να φας
Στο Τρανζιστοράκι 
(6988820049), στη 
Χώρα για τροµερά 
µεζεδάκια. Στο Πέ-
τρινο (2285071811), 
για πίτσες, αχνιστές 
µακαρονάδες και γιγά-
ντια πεϊνιρλί. Οπωσ-
δήποτε µια βόλτα από 
τον θρυλικό Πάρβα 
(2285071242), στην εί-
σοδο της Χώρας για να 
φας τα ξακουστά 
κεφτεδάκια 
και τέλειες 
τηγανη-
τές πα-
τάτες. 
Στην 
Αρ-

µπαρόριζα 
(2285074388), για 
ωραίο φαγάκι µε 
ντόπια, βιολογικά 
προϊόντα. Καταπλη-
κτικό πρωινό και στην 
καινούργια Θολούρα 
(2285071431). Στην Αι-
γιάλη για κρεατικά στα 
Αστέρια (2285073241), 
στο Falafel (22850 
73553), αλλά και στο 
Λιµάνι της Κυρά 
Κατίνας (2285073269), 
για ωραία µαγειρευτά. 
Φρέσκο ψαράκι στο 
Κοράλλι (2285073217). 
Βrunch στη Γιάλη 
(2285073234). Στα 
Κατάπολα, στο 
ιστορικό Μουράγιο 
(2285071011) για φοβε-
ρή κακαβιά και ψάρια 
από τους ψαράδες του 
νησιού. Το Περγαλίδι 
(2285073193), στη 
Λαγκάδα από νωρίς 
ως αργά για ποτό. Στη 
Λαγκάδα και το 25raki 
(2285073207), µε ω-
ραία µεζεδάκια. Στα 
γραφικά Θολάρια, στη 
θρυλική ταβέρνα Πα-
νόραµα (2285073349), 
για παραδοσιακό κα-
τσικάκι πατατάτο. Στον 
Ασκά (2285073333), 
για ντόπια κουζίνα 
και αυθόρµητα γλέ-
ντια. Στη Μαρουσώ 
(2285072331), στο χω-
ριό Αρκεσίνη για σπιτι-
κή αµοργιανή κουζίνα. 
Για γλυκάκι στην Καλ-
λιστώ (2285074094), το 
γλυκοπωλείο-κουκλί 
της Χώρας.

Πού να 
διασκεδάσεις
Χώρα: Στο ξακουστό 
Γιασεµί (2285074017), 
για πρωινό αλλά 
και χορό µέχρι το 
πρωί. Τα καλύτερα 
κοκτέιλ θα τα πιεις 
στην ατµοσφαιρική 
ταράτσα της Botilia 
(6976610005). Για after 
κλασικά στο Τζιτζίκι 
(2285072080). Στο Τρί-
πορτο (2285073085), 
για ποτό στην όµορφη 
ταράτσα, αλλά και στο 
Bayoko (2285074005). 
Αιγιάλη: ∆ιάσηµη σε 
όλες τις Κυκλάδες 
η ντίσκο The Que 
(2285073212). Κατά-
πολα: Στο γνωστό και 
αγαπηµένο Moon Bar 
(2285071598). Απίστευ-
τη ιδιοκτήτρια, καλές 
ρακές και καταπληκτι-
κές µουσικές κάτω από 
τα αστέρια.

Info

¢¸»Ãª: 2285360200
AªÆËÁÃ»¹°: 2285071210
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2285071259
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2285071207
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ 
ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Αν έχεις διαβήτη, τώρα µπορείς 
να έχεις το ξέγνοιαστο καλοκαίρι
που επιθυµείς, αφού µε κάθε 
σάρωση του αισθητήρα FreeStyle 
Libre βλέπεις την τρέχουσα τιµή και 
την τάση της γλυκόζης σου στο κινητό 
σου τηλέφωνο. Εύκολος στην τοπο-

θέτηση, άνετος στην εφαρµογή, 
σε απαλλάσσει από τα τρυπήµατα 
στα δάκτυλα* και το άγχος. 

* Η σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί τη 
χρήση σκαρφιστήρων



Tων PHELEKGUNDARI*
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✤
Οι Phelekgundari είµαστε φίλοι και περάσαµε 
τα παιδικά µας χρόνια παίζοντας στα σοκάκια 
και στις εξοχές της Φολεγάνδρου. Ζούσαµε 

και τις τέσσερις εποχές µε χαρά και πάθος ρουφώ-
ντας από τη κάθε µια τις µεθυστικές και αξέχαστες 
µυρωδιές. Σε συνδυασµό µε τα µαγευτικά χρώµατα 
και τις εικόνες που αποθηκεύτηκαν στην καρδιά και 
το µυαλό µας νιώθουµε ότι µεγαλώσαµε σε παρα-
µύθι. Τα καλοκαίρια, όταν είχε δυνατούς βοριάδες, 
πηγαίναµε στη Βάρδια να παίξουµε µε τα κύµατα και 
αντίστοιχα στην Αγκάλη όταν φύσαγε νοτιάς. Πολ-
λές φορές γυρίζαµε σπίτι µε µελανιές από τις κου-
τρουβάλες που µας έκαναν τα κύµατα. Το νησί έχει 
σχεδόν µοιρασµένες τις παραλίες του σε Βορρά και 
Νότο, µε αποτέλεσµα πάντα να υπάρχουν επιλογές 
ό,τι άνεµος κι αν φυσά. 

Όταν φυσάει βοριάς, λοιπόν, όλοι οι δρόµοι οδηγούν 
στην Αγκάλη που είναι η πιο κεντρική παραλία µε 
πολλές επιλογές για καφέ και φαγητό, ενώ παράλ-
ληλα από εκεί ξεκινούν τα µονοπάτια και τα καραβά-
κια για τις υπόλοιπες παραλίες. Στα Φηρά και στον 
Γαλύφο (µικρές και όµορφες παραλίες) θα φτάσετε 
περπατώντας λίγα µόνο λεπτά. Στον Άγιο Νικόλα και 
στο Λιβαδάκι σας πάει το καραβάκι, αν δεν επιθυ-
µείτε να περπατήσετε. Στο Λιβαδάκι θα βρείτε εκτός 
από την παραλία και επίπεδους, λευκούς και ζεστούς 
βράχους να ξαπλώσετε χαζεύοντας το άγριο και ξερό 
τοπίο. Σε αντίθεση µε τον Άγιο Νικόλα, όπου εκτός 
από τις δύο ψαροταβέρνες που θα βρείτε µπορείτε 
κάτω από τα αλµυρίκια να χαλαρώσετε µε τη χορωδία 
των τζιτζικιών. Τέλος, για τους πιο ροµαντικούς, το 
αγαπηµένο µας Αµπέλι που βρίσκεται στα νοτιοδυ-
τικά του νησιού µετά τον οικισµό της Άνω Μεριάς, 
χαρίζει ηρεµία και µαγικά ηλιοβασιλέµατα. Άλλω-
στε η διαδροµή προς τα εκεί θα σας ξεναγήσει και 
στο πιο παραδοσιακό µέρος του νησιού (Άνω Μεριά) 
βλέποντας εικόνες που φαντάζουν από το παρελ-
θόν. Εκεί αν πεινάσετε µπορείτε να κάνετε στάση για 
παραδοσιακό φαγητό στη Συνάντηση ή στην Κυρία 
Ειρήνη, που µας κρατάει συντροφιά όλο τον χειµώνα 
µε το καφεπαντοπωλείο της. Αν πάλι έχετε διάθεση 
για σουβλάκια και τρέλα, θα κάνετε στάση στο Μα-
ραγκούδικο, το οποίο κάποια βράδια µετατρέπεται 
σε µουσική σκηνή. Θα βρείτε κι εµάς εκεί, πάνω στη 
σκηνή, κάποια πανσέληνο του καλοκαιριού.

Οι βορεινές παραλίες βρίσκονται περίπου στο µέσον 
του νησιού µε καταπράσινα νερά και στα δεξιά τους 
να υψώνονται οι πανύψηλοι βράχοι που σχηµατί-
ζουν τη διάσηµη πυραµίδα. Λίγο πιο πέρα θα βρείτε 
τη Λυγαριά και τον Άγιο Γεώργιο που παλαιότερα 

ήταν και το λιµάνι της Άνω Μεριάς. Κοντά στο Λιµάνι 
θα βρείτε αρκετές παραλίες, κάποιες από αυτές είναι 
η Βάρδια µε την αµµουδιά και τα γαλανά νερά της, και 
σε µικρή απόσταση το Βιτσέτζου, το Πουντάκι και το 
Λιβάδι. Από το Λιµάνι θα πάρετε και το καραβάκι για 
το Κάτεργο, αφού πρώτα προµηθευτείτε οµπρέλα 
και άφθονο νερό.

Επιστρέφοντας από τη θάλασσα ως παιδιά κάναµε 
µια µικρή ξεκούραση και ανυποµονούσαµε να βγούµε 
στη Χώρα για τη συνέχεια. Τους καλοκαιρινούς µήνες 
o κόσµος και τα µαγαζιά που απλώνονταν στις πλατεί-
ες µάς περιόριζαν το παιχνίδι και θυµάµαι να σπρώ-
χνουµε τον κόσµο µε τα ποδήλατα για να περάσουµε. 
Όλο το χωριό ήταν µια πίστα για εµάς. Αγαπηµένο τε-
ρέν το Κάστρο της Φολεγάνδρου που είναι και το πιο 
παλαιό κοµµάτι της Χώρας, µε κάποια κτίσµατά του 
να µετρούν πάνω από 10 αιώνες ζωής. Χτίστηκε στην 
άκρη του γκρεµού για να προστατεύονται οι κάτοικοι 
από πειρατικές επιδροµές. Λίγο παραέξω βρίσκουµε 
την πλατεία της Πούντας µε την εντυπωσιακή θέα. 
Κάποιοι τη λένε και Μπαλκόνι του Αιγαίου. Μας έχει 
πάρει πολλές µπάλες στο γκρεµό της (καθώς στην 
άπλα της συνηθίζαµε να παίζουµε). Τις κοιτάζαµε να 
χοροπηδούν στους βράχους. Κάποιες έφταναν ως τη 
θάλασσα. Εκεί βρίσκεται και το πρωινό µας στέκι, η 
Πούντα, µε τον πανέµορφο κήπο και τα πεντανόστι-
µα πρωινά της.

Κατηφορίζοντας προς τις πλατείες, πρώτη ανάµνηση 
είναι οι πάστες που τρώγαµε µικροί στον γλυκύτατο 
κ. Σταµάτη. Τώρα λέγεται Παρασάγκας. ∆ιασχίζο-
ντας τις πλατείες υπάρχουν άφθονες επιλογές για 
φαγητό. Κάποιες από τις στάσεις που πρέπει να κά-
νει κανείς είναι στο Γουπί για τα νόστιµα µεζεδάκια 
του, στην ήσυχη γωνιά του Σπιτικού µε τα παραδο-
σιακά-σπιτικά πιάτα του, ενώ αν ψάχνετε ψησταριά 
στο Ασύγκριτο ή στον Κρητικό, αλλιώς για pasta 
στο υπέροχο Zimaraki. Πλησιάζοντας στην κεντρική 
πλατεία θα συναντήσετε το Σικ µε γεύσεις που συν-
δυάζουν το παραδοσιακό και το ethnic και προσφέρει 
τοπικές πρώτες ύλες (κατάλληλο και για τους vegan-
vegetarian φίλους). 
Ακριβώς δίπλα η Πιάτσα µε µεσογειακή ελληνική 
κουζίνα µε αρώµατα Φολεγάνδρου. Κάνοντας λίγα 
µόλις βήµατα φτάνουµε στην Αστάρτη για ρακόµε-
λα, µε την οποία µετράµε περίπου τα ίδια χρόνια. Σε 
πολύ µικρή ηλικία σκαρφαλώναµε στα σκαµπό για 
να πιούµε σφηνάκι µε χυµό. Χωρίς να το καταλάβου-
µε εκεί αρχίσαµε να ακούµε µουσική, γνωρίζοντας 
αγαπηµένους καλλιτέχνες και βάζοντάς τους στην 
καρδιά και στο ρεπερτόριό µας. Σήµερα στο µουσι-
κό της πρόγραµµα έχει µπει και το πρώτο µας single 
Στραβάδια, δίνοντάς µας µεγάλη χαρά. Συνήθως κά-
θε Σεπτέµβρη κλείνουµε το καλοκαίρι κάνοντας εκεί 
το τελευταίο µας live. 

Από το στενό της Αστάρτης ξεκινάει και η νυχτερινή 
ζωή του νησιού. Θα βρείτε το Beez µε τα φανταστι-
κά cocktails και αµέσως µετά το Baraki µε την ηλε-
κτρονική µουσική που κρατάει µέχρι αργά. Λίγο πιο 
έξω από το κέντρο, αφού διασχίσουµε τα σοκάκια µε 
τα µεθυστικά νυχτολούλουδα και τα γιασεµιά, φτά-
νουµε στο ιστορικό Λαούµι που χορεύει σε ρυθµούς 
jazz, funk και ethnic µουσικής. Tο Merkouri Wine Bar 
προσφέρεται για ηρεµία, µυρωδιές και καλό κρασί. 
Κάποιες βραδιές µάς χαρίζει και ζωντανές µουσικές 
στιγµές. 

Ώρα για ύπνο. ∆εν θα χορτάσουµε ποτέ την οµορ-
φιά και την ενέργεια αυτού του τόπου. Παίρνουµε 
δύναµη χαζεύοντας αυτούς τους βράχους που µοιά-
ζουν αθάνατοι. Είναι η πετρώδης γη µας ή, αλλιώς, 
PHELEKGUNDARI. 

* Οι Phelekgundari είναι συγκρότηµα από τη Φολέγανδρο και 

µόλις κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single «Στραβάδια».
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Έχει µια από τις πιο 
όµορφες Χώρες των 
Κυκλάδων, άγριο τοπίο 
αλλά και πολύ όµορ-
φες παραλίες, φαντα-
στικό ηλιοβασίλεµα. Η 
Φολέγανδρος, παρότι 
τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει αρκετά 
γνωστός προορισµός, 
κρατάει αρκετά από 
όσα έχουν κάνει εκα-
τοντάδες φανατικούς 
να επιστρέφουν ξανά 
και ξανά. 

Τι να δεις 
Ο Καραβοστάσης, 
εκτός από λιµάνι 
του νησιού, είναι 
και ένας οικισµός µε 
ξενοδοχεία, δωµάτια, 
ταβέρνες, µίνι µάρκετ 
κ.λπ. Στη γραφική 
Χώρα περπατώντας 
θα βρεθείς µέσα στο 
Κάστρο, το πιο παλιό 
της κοµµάτι. Η Άνω 
Μεριά, λίγο πάνω 
από τη Χώρα, είναι ο 
δεύτερος οικισµός του 
νησιού, πιο «αγροτι-
κός» και ήσυχος. Απα-
ραίτητη οπωσδήποτε 
µια βόλτα στον ναό 
της Παναγίας – και για 
το ηλιοβασίλεµα που 

λέγαµε. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Κάποιες παραλίες τις 
προσεγγίζεις µόνο 
µε καραβάκι, όπως ο 
Άγιος Νικόλας, το Λι-
βαδάκι και το φαντα-
στικό Κάτεργο, όλες 
τους «κρυµµένες» α-

νάµεσα σε πελώριους 
βράχους. Άλλες, όπως 
η Αγκάλη, η Βάρδια, 
το Λιβάδι, το Λατινά-
κι, τα Χοχλίδια, έχουν 
πιο εύκολη πρόσβαση 
αλλά και ταβέρνες. 

Πού να φας και 
να πιεις 
Θα βρεις πολλές και 
αξιόλογες προτάσεις. 
Στη Χώρα να πας στο 
Zimaraki για ζυµαρι-
κά, στο Γουπί για µεζε-
δάκια, στην Πιάτσα για 
ελληνική µεσογειακή 
κουζίνα. Στην Άνω 
Μεριά στη Συνάντηση 
αλλά και στο καφεπα-
ντοπωλείο της κυρίας 
Ειρήνης, καθώς και στο 
Μαραγκουδάδικο 
για σουβλάκια. Τέλος, 
στην παραλία του Άγι-
ου Νικόλα θα βρεις δύο 
ταβερνάκια για µετά το 
µπάνιο. Και ρωτώντας 
για ποτό, άπαντες, 
όσοι έρχονται Φολέ-
γανδρο, µαθαίνουν 
πρώτα απ’ όλα για 
την Αστάρτη. Σηµείο 
αναφοράς για ποτό, 
ρακόµελα και άραγµα 
στα σκαλιά. Για ποτό 
και στα Beez, BaRaki, 
Wine Bar Merkouri 
και Λαούµι.

Πού να µείνεις 
Αρκετές οι επιλογές 
διαµονής σε πραγµα-
τικά προσεγµένα κα-
ταλύµατα. Ενδεικτικά, 
στη Χώρα: Belvedere 
(2286041034), 
Anemousa 
(2286041077), Aeri 
(2286041606), Aegeo 
(2286041468). Στον 
Καραβοστάση στα 
Vrahos (2286041304) 
και Aeolos 
(2286041205), στην 
Αγκάλη στο Blue Sand 
(2286041091). 

Info

¢¸»Ãª: 2286041285
AªÆËÁÃ»¹°: 2286041249
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2286041530
¹°ÆÄ¶¹Ã: 2286041222

                 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Το καλοκαίρι είναι η πιο ωραία εποχή να είσαι free! Αν 
έχεις διαβήτη, µπορείς να απολαύσεις τις διακοπές σου 

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα FreeStyle 
Libre. Ο αισθητήρας του συστήµατος 
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη 
µεταβλητότητα της γλυκόζης για 14 
ηµέρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζε-
σαι τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.

ξέγνοιαστα, χωρίς τρυπήµατα στα δά-
κτυλα*, χάρη στο σύστηµα 
Libre
σου αποκαλύπτει τις τάσεις και τη 
µεταβλητότητα της γλυκόζης για 14 
ηµέρες και έτσι µπορείς να διαχειρίζε-
σαι τον διαβήτη πιο αποτελεσµατικά! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.



Δ������ 
Τη ∆ονούσα την ερω-
τεύεσαι µε το που πιά-
νεις λιµάνι. Αστραπο-
βόλα. Κανείς δεν ξέρει 
γιατί, αλλά όποιος έχει 
πατήσει το πόδι του 
σε αυτό το λιλιπούτειο 
νησί το ίδιο θα σου 
πει. Από τις Μικρές 
Κυκλάδες δεν είναι η 
πιο όµορφη, ούτε η πιο 
κοσµοπολίτικη, έχει, 
όµως, µια ενέργεια αυ-
τός ο τόπος που σε τυ-
λίγει, δύσκολο να του 
ξεφύγεις. Ίσως είναι τα 
µελτέµια του Αιγαίου, 
τα άσπρα (µετρηµένα 
στα δάχτυλα) σπίτια µε 
τα µπλε παράθυρα, το 
(φανταστικό) φαγητό, 
τα κρυστάλλινα νερά 
της θάλασσας, όλα 
αυτά τα σπουδαία –και 
καθόλου δεδοµένα– 
που τελικά σε κάνουν 
να νιώθεις µια ανεµε-
λιά πρωτόγνωρη, µια 
χαρά αθώα, σχεδόν 
παιδική. Έπειτα, το 
νησί είναι τόσο µι-
κροσκοπικό που στο 
τέλος των διακοπών 
όλοι οι επισκέπτες του 
καταλήγουν, µάλλον 
αναπόφευκτα, στην 
ίδια παρέα. Κι αυτό από 
µόνο του είναι κάτι που 
αξίζει να ζήσει κανείς… 
Στη ∆ονούσα λοιπόν, 
για ανέµελα καλοκαί-
ρια και αναπάντεχες 
φιλίες (κι έρωτες, να τα 
λέµε κι αυτά…)!

Πού να 
κολυµπήσεις
Το καταπληκτικό στη 
∆ονούσα είναι ότι µπο-
ρείς να κολυµπήσεις 

Info

Tïù Γιώργου
Ελευθεριάδη*
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✤
Όταν µου έγινε η πρόταση να γράψω για τον αγαπηµένο 
µου προορισµό καλοκαιρινών διακοπών, δίστασα. Πώς να 
διαλέξεις και να µιλήσεις για έναν τόπο, ανάµεσα στους 

τόσους όµορφους που µας προσφέρει απλόχερα αυτή η χώρα και 
εµείς συνήθως τους καταστρέφουµε φέρνοντας µαζί τις αστικές 
µας συνήθειες. Γι’ αυτό και ο φόβος να προτείνω και να µιλήσω για 
τον αγαπηµένο µου προορισµό των τελευταίων χρόνων: την ό-
µορφη ∆ονούσα. Σας την εµπιστεύοµαι και σας παρακαλώ, αν την 
επισκεφτείτε, να τη σεβαστείτε και να την προστατεύσετε.
Πήγα για πρώτη φορά πριν από µια δεκαετία, Ιούνιο µήνα. Με 
κέρδισε από την πρώτη στιγµή που αντίκρισα το µικρό λιµάνι της 
και τα υπέροχα κρύα νερά της. Αυτό είναι η ∆ονούσα: ένας τόπος 
µικρός, απλός, χωρίς φτιασίδια και δήθεν αισθητική, όπως και οι 
άνθρωποί της. Με µικρά λευκά σπιτάκια, το ένα δίπλα στο άλλο, 
χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αλλά µε την οµορφιά της από-
λυτης εικόνας που έχουµε όταν σκεπτόµαστε τις διακοπές στην 
Ελλάδα.
Το ίδιο αισθάνθηκα και τώρα που έκανα, όπως κάθε χρόνο, τις 
πρώτες διακοπές µου τον Ιούνιο. Το νησί αυτό σε διαλέγει και γι’ 
αυτό και οι άνθρωποι που το αγαπούν επιστρέφουν. Το κοινό της 
είναι ετερόκλητο και εκπέµπει ποιότητα. Είναι ήσυχο, δεν φωνά-
ζει, δεν την επιλέγει για να έχει τις ανέσεις των κοσµικών νησιών, 
αλλά για να περπατήσει στα µονοπάτια της, να κολυµπήσει στα 
κρύα νερά της, να γευτεί τα νόστιµα φαγητά στα ταβερνάκια της. 
Θα ξυπνήσεις το πρωί και θα πας στον ένα και µοναδικό φούρνο 
για φρέσκο ψωµί και πίτες, στο µίνι µάρκετ για τις προµήθειες της 
µέρας ή στο µοναδικό µανάβικο για φρούτα. Μου αρέσει το ότι οι 
επιλογές είναι συγκεκριµένες, µε ξεκουράζει το να µη σκέπτοµαι 
πού θα φάω, πού θα αγοράσω ό,τι χρειάζοµαι, ό,τι ιδανικότερο για 
να ξεφύγεις από τις ανέσεις που στην πραγµατικότητα µας απο-
σπούν από την ουσία και µας εγκλωβίζουν.
Ξαναβρέθηκα στα ήρεµα δροµάκια, που ακόµη δεν έχουν γεµίσει 
µε καταστήµατα για ρούχα και άλλα συναφή (ρούχα σχεδιάζω, 
άλλα ήµαρτον!). Μίλησα µε τους ανθρώπους της που πάντα θα 
σε χαιρετήσουν και θα σε κάνουν να νιώσεις ευπρόσδεκτος. Από-
λαυσα το περπάτηµα, παρατηρώντας το άγριο, βραχώδες τοπίο, 
ένιωσα ζωντανός κάτω από τον ζεστό ήλιο για να φτάσω στις 
λιγοστές αποµακρυσµένες παραλίες, κολύµπησα γυµνός στα 
κρυστάλλινα νερά τους. Στον µικρό αυτό παράδεισο οι παραλίες 
ακόµη παραµένουν χωρίς ξαπλώστρες και οµπρέλες, αυτό από 
µόνο του είναι για µένα λόγος επιλογής ενός προορισµού.
Εξαιρετική και χάρµα οφθαλµών η µία και µοναδική οδική διαδρο-
µή, σε πηγαίνει από τη µια πλευρά του νησιού στην άλλη διασχίζο-
ντας το ακατοίκητο, βραχώδες τοπίο µε χαµηλή βλάστηση. Κάθε 
φορά είναι απολαυστικό να βλέπεις τον ορίζοντα και όλα τα νησιά 
τριγύρω από αυτό το υψόµετρο.
Τα βράδια στο νησί υπάρχει µια ηρεµία, τουλάχιστον τον Ιούνιο, 
κάτι που το βρίσκω µοναδικό, λες και δεν ζει άλλος εδώ εκτός από 
σένα και τη συντροφιά σου. Είναι υπέροχο τον ρυθµό της µέρας να 
τον δίνει ο ίδιος ο τόπος και όχι εµείς µε τις mainstream συνήθειές 
µας.
Η ∆ονούσα ακόµη έχει αυτό που κάνει την Ελλάδα τόπο µοναδι-
κό, τη δύναµη της οµορφιάς του απλού, που δυστυχώς χάνεται 
µε ταχύτητα κάτω από τον οδοστρωτήρα του χρήµατος και της 
ανάπτυξης χωρίς όραµα και προστασία του φυσικού τοπίου και 
της µοναδικότητας του περιβάλλοντος. Η ∆ονούσα ζει από τον 
τουρισµό αλλά, µέχρι στιγµής, έχει βρει τις ισορροπίες. Υπάρχουν 
νέοι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει εκεί και πιστεύω ότι ξέρουν 
τι είναι καλό για τον τόπο τους. ∆ίπλα τους και εµείς που αγαπάµε 
και υποστηρίζουµε αυτό το είδος διακοπών.
∆εν θα σας πω ονόµατα, παραλίες, µαγαζιά. ∆εν είµαι ταξιδιωτικός 
οδηγός, αυτά είναι που θα τα ανακαλύψετε µόνοι σας. Και εσείς, οι 
και καλά εναλλακτικοί µε τα jeep και τις ξαπλώστρες, τις δυνατές 
µουσικές και τις ρακέτες στις ήρεµες παραλίες, καλύτερα να µην 
πάτε στο νησί αυτό, µάλλον κακό θα του κάνετε. 

*Ο Γιώργος Ελευθεριάδης είναι σχεδιαστής µόδας.

     ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Ξέρεις τι ταιριάζει µε το καλοκαίρι; Η κα-
λή διάθεση. Ξέρεις και τι άλλο; Ο αισθη-
τήρας FreeStyle Libre γιατί είναι µικρός 
όσο ένα κέρµα των 2€, διακριτικός και 
σε βοηθάει να ελέγχεις τον διαβήτη πιο 

αποτελεσµατικά! Στην παραλία, τη 
βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: FreeStyleDiabetes.gr

βόλτα, όπου και αν είσαι, έχεις 
πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη 
από το κινητό σου.*

*Η εφαρµογή 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα κινητά 
τηλέφωνα και λειτουργικά συστήµατα. 
Πληροφορίες: 

παντού. Ακόµα και στο 
λιµάνι (όντως). Η συγκε-
κριµένη παραλία λέγε-
ται Σταυρός και είναι τό-
σο µπλε που απλά δεν το 
πιστεύεις. Στα υπόλοιπα 
έχουµε την παραλία του 
Κέδρου, που όταν την 
κοιτάς από ψηλά µοιάζει 
µε καρτ ποστάλ. Αν θέ-
λεις ακόµα περισσότερη 
ησυχία, τότε συνέχισε 
τον δρόµο σου ή πάρε 
το καραβάκι και φτάσε 
µέχρι το Λιβάδι, την 
Καλοταρίτισσα και την 
εντυπωσιακή Φωκο-
σπηλιά.

Πού να φας
∆εν θα φύγεις από το 
νησί χωρίς να πας στον 
Μήτσο (2285051522), 
στην Καλοταρίτισσα για 
τα ξακουστά µπιφτεκά-
κια του (το υποκοριστικό 
είναι εντελώς παραπλα-

νητικό, οι µερίδες είναι 
τεράστιες). Απέναντι 
από το λιµάνι του Σταυ-
ρού θα βρεις το Ηλιο-
βασίλεµα (2285051570) 
για πεντανόστιµο 
ντόπιο κατσικάκι και 
παραδοσιακά πιάτα. Για 
φρέσκο ψαράκι, η Αυλή 
(2285051557) σε περιµέ-
νει στον Σταυρό. Πολύ 
καλή επιλογή και η Ση-
µαδούρα (6948141466), 
για πρωινό, µεζέδες 
και παραδοσιακή ελ-
ληνική κουζίνα µε θέα 
όλο το λιµάνι. Το Κύµα 
(2285051566) είναι το 
πρώτο µαγαζί που θα 
δεις φτάνοντας στο νησί 
και το πιο παλιό (άνοιξε 
το 1948). Λειτουργεί σαν 
καφενείο, ταβέρνα και 
παντοπωλείο και είναι 
το σηµείο συνάντησης 
όλων – ντόπιων και 
επισκεπτών. Για γλυ-
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✤
Το δικό µου αγαπηµένο ελληνικό 
νησί θα είναι αυτό που βρήκε πάτο 
η συναισθηµατική µου άγκυρα και 

όπου βίωσα το πιο ερωτικό καλοκαίρι. Σχε-
δίαζα να σας πω για την Ικαρία γιατί εκεί 
γνώρισα την πρώτη µου σύζυγο. Το video 
που χορεύαµε στο πανηγύρι στις Ράχες, σε 
κάπως R&B αυτοσχεδιασµούς, είναι ακόµη 
και σήµερα viral στο internet. Θα σας πάω 
όµως σε ένα κοντινό νησί τόσο γεωγραφικά 
όσο και σε κουλτούρα. Στη ∆ονούσα. 

Θυµάµαι πως µόλις είχε βγει το διαζύγιο 
από τον «ικαριώτικο», και έκανα διακοπές για 
πρώτη φορά µόνη µου. Είχε βέβαια και ένα 
µικρό φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής στο 
Kedros beach bar. Έφτασα λοιπόν στο πιο 
όµορφο λιµάνι που είχα δει ποτέ. Κατεβήκα-
µε όλοι µε ορµή από τον Σκοπελίτη (ferry) και 
τρέξαµε στον Σκαντζόχοιρο (bar), όπου ξε-
κινήσαµε αµέσως τα σφηνάκια σε εντελώς 
οικογενειακό κλίµα. Παρότι πήγα µόνη, δεν 
ένιωσα ούτε δευτερόλεπτο µόνη. Βρέθηκα 
µέσα στη φύση, έφαγα τα ωραιότερα µακρο-
βιοτικά φαγητά, βρήκα καταφύγιο στα κα-
θαρά νερά στην παραλία στο Λιβάδι. Εκείνο 
το καλοκαίρι ένιωσα πως κάνω επιτέλους το 
πρώτο βήµα στη νέα µου ζωή – την ολόδική 
µου ζωή. Έτσι ήθελα να βαδίζω στο εξής, µε 
αυτό το αίσθηµα απελευθέρωσης και έχοντας 
ως στόχο και τελικό προορισµό µου µιαν ηλι-
αχτίδα που θα λούζει όλους τους ανθρώπους. 
Βέβαια, επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες, 
βρήκα. Ερωτεύτηκα πάλι και έκανα σχέση µε 
µια επίσης τρανς καλλιτέχνιδα.

Πίστευα ότι η απλότητα και η οµορφιά του 
ελληνικού καλοκαιριού θα έκαναν καλό στη 
νέα µου σχέση. Θα έσπαγαν το χολιγουντιανό 
µας καβούκι και θα µας µαλάκωναν, ώστε να 
αποσυνδεθούµε από το self-marketing και να 
νιώσουµε ασφάλεια να είµαστε επιτέλους ο 
εαυτός µας. Ενώ πήγαµε παντού, ακόµα και 
στη Μύκονο, η ∆ονούσα µάς προσέφερε τις 
πιο έντονες φυσικές δονήσεις, και έτσι µοι-
ράστηκα και εγώ µαζί της τον αγαπηµένο 
µου προορισµό. Εκεί µείναµε στο πανδοχείο 
Ο Αργαλειός της φίλης µου, της Πουλίτσας. 
Ήθελα να αφήσουµε τις επαγγελµατικές µας 
υποχρεώσεις και να ζήσουµε τον έρωτά µας. 
Ενώ εγώ στόχευα να αφεθούµε στη µαγεία 
του τόπου, εκείνη είχε κανονίσει να κάνει µια 
τηλεσυνέντευξη µε τη Sophie the Robot, ένα 
Α.Ι. λογισµικό/περσόνα. ∆εν υπήρχε άλλος 
υπολογιστής εκτός από το πανάρχαιο λάπτοπ 
της φίλης µου, που έστησα µετά κόπων και 
βασάνων µπροστά στον αργαλειό που κο-
σµούσε τη ρεσεψιόν. Άλλωστε το brand της 
είχε θεοποιήσει την τεχνολογία και επιστήµες 
που αφορούν την τεχνητή νοηµοσύνη. Για 
την επόµενη ώρα η σύντροφός µου έλεγε ένα 
σωρό κοινοτοπίες περί φύλου και ταυτότητας 
µε ένα χαζοροµπότ. Μου φαινόταν ανόητο ότι 
µιλούσε µε ένα κουκλάκι που είχε έτοιµες τις 
απαντήσεις του, ενώ βρισκόµασταν σ’ ένα νη-
σί που µας είχε αποδεχτεί πλήρως, ως τρανς 
θηλυκότητες, µ’ έναν υπέροχο ήλιο από πάνω 
µας και µια µοναδική θάλασσα γύρω µας. 

Εντέλει, η ∆ονούσα αποδείχθηκε ο τέλειος 
καρυοθραύστης για τα καβούκια που κατα-
σκευάζει γύρω από τις ψυχές µας η βασική 
ιδέα της κατανάλωσης, ιδέα που δυστυχώς 
κυριαρχεί στον δυτικό πολιτισµό.

*Η Τζεφ Μοντάνα είναι ηθοποιός, ακτιβίστρια κατά 
της κακοποίησης και υπέρ της αναγνώρισης της µη 
δυαδικότητας του φύλου (non binary).Tè÷ Τζεφ Μοντάνα*

κάκι στην Ενάλια 
(2285079047), επί-
σης στο Λιµάνι.

Πού να πιεις
Το νησί έχει τρία 
µπαράκια. Το Beach 
Bar του Κέδρου, 
τον Σκατζόχοιρο 
(2285051880), και το 
Corona - Borealis 
στον Σταυρό. Μπο-
ρεί να µην υπάρχει 
ποικιλία, όµως είναι 
κάτι παραπάνω 
από σίγουρο ότι θα 
περάσεις καλά τα 
βράδια σου.

Πού να µείνεις
Πριν την έλευση 
του COVID-19 το 
νησί ήταν ένα από 
τα αγαπηµένα 
µέρη για ελεύθερo 
camping. Ωστόσο, 
από το καλοκαίρι 
του 2020 η ελεύθε-
ρη κατασκήνωση 
απαγορεύεται 
αυστηρά. Οπότε, 
αναζήτησε ενοικι-
αζόµενα δωµάτια 
στο Ηλιοβασίλεµα 
(2285051570), 
στο Πάνω ∆έµα 
(2285051632), στο 
Firoa Studios 
(6947723963), ή στο 
Althea Studios 
(2285079029). Πανέ-
µορφο και το Στε-
νόσα (6977212370).

¢¸»Ãª: 2285051600
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2285022300
¹°ÆÄ¶¹Ã: 2285051506
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✤
Τι να πρωτογράψω για αυτό το νησί που 
µπήκε τόσο βαθιά µέσα στην καρδιά µου; 
Για έναν τόπο που µε παρέσυρε στη µαγεία 

του και µπήκα στο αεροπλάνο φεύγοντας µε την 
υπόσχεση ότι θα επιστρέφω κάθε χρόνο. Όµορ-
φη, απλή, αυθεντική, ανεπιτήδευτη. Έτσι µε κέρ-
δισε. Με την αλήθεια της, την ασύλληπτη οµορ-
φιά της, την ενέργειά της, το ονειρεµένο φαγητό 
της, τα γαλαζοπράσινα νερά της και την υπέροχη 
φιλοξενία των ανθρώπων της. Έχω επισκεφθεί 
πάρα πολλά ελληνικά νησιά. Παίρνω το θάρρος να 
ανακηρύξω τη Χώρα της Αστυπάλαιας ως την πιο 
όµορφη νησιώτικη χώρα που έχω δει από κοντά 
(στη 2η θέση βάζω τη Χώρα της Φολεγάνδρου).

Όλες οι παραλίες είναι φανταστικές. Οι πιο τοπ 
όµως, όπως σε όλα τα νησιά, είναι οι ανοργάνω-
τες, οπότε εξοπλιστείτε αναλόγως. Παραλία Τζα-
νάκι – η παραλία µε την καλύτερη θέα της Χώρας 
και του Ενετικού Κάστρου. Βρίσκεται σε µικρή α-
πόσταση από το Λιβάδι και µπορείτε από εκεί να 
πάτε ακόµη και µε τα πόδια (περίπου 15 λεπτά). 
Εµπειρική συµβουλή: Το Τζανάκι επισκέπτονται 
(παραδοσιακά) γυµνιστές, οπότε όποιοι δεν έχουν 
την ανάλογη οικειότητα ας επιλέξουν κάποια άλ-
λη παραλία για το µπάνιο τους. Μπλε Λιµανάκι, 
µία από τις µικρότερες παραλίες του νησιού, που 
ωστόσο όλοι επιθυµούν να απολαύσουν τους κα-
λοκαιρινούς µήνες. Παραλία Πλάκες – και εδώ θα 
βρείτε εκπληκτικά νερά. Σούπερ SOS: Φροντίστε 
για βουτιές στα (κυριολεκτικά) γαλαζοπράσινα 
νερά του Κουτσοµύτη και των Κουνούπων. Είναι 
νησίδες λίγα ναυτικά µίλια µακριά από τη Χώρα 
τις οποίες επισκέπτονται καθηµερινά πλοιάρια µε 
αφετηρία το λιµανάκι του Πέρα Γιαλού. Μία επί-
σκεψη και στον Κόκκινο Γκρεµό που είναι δίπλα 
επιβάλλεται, είναι σαν ψέµα. 

Για Φαγητό Το Akti Restaurant, ένα εστιατόριο 
κυριολεκτικά πάνω στον βράχο, είναι ένα απί-
στευτο location. Προτείνω να πάτε πριν νυχτώ-
σει για να απολαύσετε τη θέα. Το Cucina Bar είναι 
ιταλικό εστιατόριο µε φανταστικά κοκτέιλ. Προ-
σπαθήστε και εδώ να πάτε πριν νυχτώσει γιατί 
τα χρώµατα του ουρανού είναι φανταστικά. Στο 
Aiolos Pizza θα φάτε εκτός από πίτσα απίστευ-
το παραδοσιακό ντόπιο φαγητό Αστυπάλαιας. 
Φαίνεται σαν τουριστικό µαγαζί αλλά δεν είναι. 
Να δοκιµάσετε οπωσδήποτε το ravioli µε το πα-
ραδοσιακό τους τυρί και το κανταΐφι µε κοτόπου-
λο. Για παγωτό, η Γλυκιά Αστυπάλαια του Νίκου. 
Extra Foodie info: Αν κάτσετε κάπου στη Χώρα 
για καφέ ή πρωινό να δοκιµάσετε οπωσδήποτε 
τα πουγκιά – είναι τα παραδοσιακά τυροπιτάκια 
µε µυζήθρα, ανθότυρο και µέλι. 

Hotel Info Το ξενοδοχείο που είχα µείνει στην Α-
στυπάλαια ονοµάζεται Oneiro Suites και η εµπει-
ρία µου ήταν ακριβώς όπως λέει και το όνοµα… 
όνειρο! Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Fun Fact Η Αστυπάλαια ακροβατεί ανάµεσα στα 
∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, γι’ αυτό και η αρ-
χιτεκτονική της σου θυµίζει ότι βρίσκεσαι σε νησί 
των Κυκλάδων!

Αστυπάλαια, thank you for the memories! Εις το 
επανιδείν!

*H Άννα Πρέλεβιτς είναι παρουσιάστρια και επιχειρηµα-
τίας.

Tè÷ Άννας
Πρέλεβιτς*
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Τη λένε «Πεταλούδα 
του Αιγαίου» και όχι 
άδικα αφού µοιάζει να 
άπλωσε τα φτερά της 
στη µέση του Αιγαίου 
για να ξαποστάσει. 
Πέντε οικισµοί και 
δεκάδες παραλίες που 
υπόσχονται ηρεµία, 
χαλάρωση και σύνδεση 
µε τη φύση. Πρώτη 
στάση το Κάστρο του 
Άι Γιάννη απέναντι από 
το οµώνυµο µοναστήρι 
– ακολούθησε τα δρο-
µάκια που σε βγάζουν 
στην Παναγία την 
Πορταΐτισσα και τη Με-
γάλη Παναγιά, κάτω 
από τα τείχη. Μέχρι να 
φτάσεις στην πύλη του 
κάστρου των Quirini 
πάνω στον λόφο, θα 
έχεις δει όλη τη Χώρα 
της Αστροπαλιάς, 
όπως τη λένε οι ντόπιοι. 
Στον Πέρα Γιαλό µπο-
ρείς να χαζέψεις το νησί 
την ώρα που ανάβει τα 
φώτα του. Στη Χώρα 
της να δεις τους «ξετρο-
χάρηδες» ανεµόµυλους 
που λειτουργούν πλέον 
ως βιβλιοθήκη. Θα την 
αγαπήσεις τη Χώρα, 
αλλά αξίζει να αποµα-
κρυνθείς λίγο και να πας 
στη µέση του νησιού, ό-

που η στεριά γίνεται µια 
λωρίδα γης 10 µέτρων 
και συνδέει το Μέσα 
Νησί µε το Έξω Νησί. 
Να επισκεφθείς και 
τους παραθαλάσσιους 
οικισµούς Μαλτεζάνα, 
Λιβάδι αλλά και το 
Βαθύ, στην είσοδό του 
βρίσκονται λείψανα του 
µινωικού οικισµού. Τα 
πανηγύρια της Αστυπά-
λαιας είναι ξακουστά, 
µε πιο γνωστό αυτό της 
Πορταΐτισσας, τον ∆ε-
καπενταύγουστο – αν 
είσαι στο νησί εκείνες 
τις µέρες, µην το χάσεις!

Πού να 
κολυµπήσεις
Οι παραλίες της προ-
σφέρουν κρυστάλλινα 
καταγάλανα νερά, ηρε-
µία και χαλάρωση. Κάθε 
κόλπος και µια µικρή 
παραλία. Τα Καµινάκια, 
οι Βάτσες, ο Πέρα Για-
λός, το Λιβάδι, το Στε-
νό και ο Σχοινώντας 
συγκεντρώνουν τον 

περισσότερο κόσµο, 
υπάρχουν όµως και 
άλλες µικρότερες που 
έχουν τη δική τους µα-
γεία. Κανείς όµως δεν 
φεύγει από το νησί εάν 
δεν περάσει από την 
παραλία Κουτσοµύτη 
και την παραλία Κού-
νουπες, όπου η πρό-
σβαση 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. Πολύ 
γνωστή είναι η παραλία 
Μαλτεζάνα µε αµµου-
διά. Τα Καµινάκια, µε 
τους βράχους, είναι ένα 
απολύτως ήσυχο ση-
µείο. Τζανάκι και Μα-
γαζάκι τα προτιµούν 
οι γυµνιστές. Μακριά 
η πεζοπορία για τον Άι 
Γιάννη, αλλά θα αντα-
µειφθείς φτάνοντας σε 
υπέροχη παραλία, µε 
βότσαλο και σκίαση σε 
κάποια σηµεία από τους 
βράχους. Το πιθανότε-
ρο είναι να είσαι µόνος 
σου.

Πού να µείνεις
Στο ένα και µοναδικό 
κάµπινγκ Αstypalaia 
(2243061900) που βρί-
σκεται στο Μαρµάρι 
και απέχει 3 χλµ. από τη 
Χώρα. Πάντα γεµάτο, 
µε τα καλύτερα παιδιά 
που τα βράδια µαζεύ-
ονται στο εστιατόριο 
και στήνουν ένα αυτο-
σχέδιο πάρτι µε κιθάρες 
και χορό. Στη Χώρα και 
λιµάνι του νησιού οι ε-
πιλογές είναι πάρα πολ-
λές. Ενδεικτικά: στον 
Πέρα Γιαλό τα δωµάτια 
Βότσαλο (2243061808), 
τα Venetiko Studios 
(2243061675) 50 µέτρα 
από την κεντρική πλα-
τεία, τα παραδοσιακά 
σπίτια του Provarma 
Studios (2243061228) 
στην ήσυχη τοπο-
θεσία Πρόβαρµα, 
ξενοδοχείο για πολυ-
τέλεια 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 µινιµα-
λιστικά studios & 
apartments Αρχιτε-
κτονική (2243059830, 
2243059831, 

Info

¢¸»Ãª: 2243061206
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ 
ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Χρησιµοποιείς το κινητό σου για τα πάντα, 
να βρεις τα δροµολόγια του πλοίου, την 
ειδυλλιακή παραλία, το καλύτερο φαγητό... 
γιατί όχι να παρακολουθείς και τη γλυκόζη σου; 

Εφαρµόζεις τον αισθητήρα FreeStyle Libre
στο βραχίονά σου και έχεις πλήρη εικόνα 

για τα επίπεδα γλυκόζης από το κινητό σου*.

*Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink είναι 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-

τά τηλέφωνα και λειτουργικά 
συστήµατα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.grFreeStyleDiabetes.gr

*Η εφαρµογή 
συµβατή µόνο µε ορισµένα κινη-
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Ανέµελη εξόρµηση στην πεταλούδα του Αιγαίου

✤
Ήξερα από την αρχή του καλοκαιριού ότι 
ήθελα να πάω στην περίφηµη Αστυπά-
λαια. Χρόνια το σκεφτόµουν και επιτέλους 

κατάφερα να την επισκεφθώ, να ανακαλύψω ό-
λες τις υπέροχες πτυχές της και να θαυµάσω την 
απαράµιλλη οµορφιά της.
Η Αστυπαλιά, όπως την ονοµάζουν οι ντόπιοι του 
νησιού, έχει να σου προσφέρει πολλές στιγµές 
ευφορίας και ξεγνοιασιάς είτε είσαι µε την παρέα 
σου είτε µε το ταίρι σου. Οι ρυθµοί του νησιού 
ακολουθούν την πορεία του ήλιου και του αέρα. 
Νωρίς το πρωί, πριν ο ήλιος φτάσει στο απόγειό 
του, ξεκινάµε για την πρώτη παραλία που συνα-
ντάµε µόλις βγούµε από τη Χώρα. Αν µόνος θες 
να είσαι στα καταγάλανα νερά, και βότσαλα να 
έχεις αντί για αµµουδιά, στα Τζανάκια µε θέα το 
κάστρο θα έλεγα να πας. Το µεσηµέρι, όταν πια θα 
έχεις πεινάσει, κατευθύνσου προς τη Μαλτεζάνα 
όπου θα βρεις τους καλύτερους ψαροµεζέδες 
στην ξακουστή Αλµύρα.  Μια άλλη επιλογή για 
φαγητό και γρήγορη βουτιά είναι η παραλία Στε-
νό και η καντίνα της µε λίγες αλλά πεντανόστιµες 

ντόπιες προτάσεις. Εκεί σίγουρα θα πετύχεις κά-
ποιον γνωστό να µοιράσεις ένα τσίπουρο, όπως 
είδα κι εγώ τον φίλο µου τον ∆ηµήτρη!
Όταν ο ήλιος αρχίσει πια να πέφτει, µη χάσεις χρό-
νο, πάρε τον δρόµο προς τη Χώρα. Αφού περι-
πλανηθείς στα στενά της, µη χάσεις το ηλιοβασί-
λεµα από την κορυφή του κάστρου. Στην κάθοδο 
για την επιστροφή πρέπει να σταµατήσεις στον 
Καραή, ένα καφενείο µε θέα µαγική, τόσο απλό, 
τόσο ελληνικό. Σίγουρα το δικό µου highlight του 
νησιού. Κατεβαίνοντας από τον Καραή, κλείσε ο-
πωσδήποτε τη µονοήµερη εκδροµή για να πας να 
κολυµπήσεις στα πράσινα και τιρκουάζ νερά του 
Κουτσοµύτη. Θα µε θυµηθείς!
Θα µπορούσα να µιλάω ώρες για την Αστυπάλαια, 
αλλά θα σας αφήσω να την ανακαλύψετε περισ-
σότερο µόνοι σας. Είναι ένα νησί µε τροµερή ε-
νέργεια, φιλόξενους ανθρώπους, υπέροχο φαγη-
τό και αστείρευτη θέα. Ένα νησί ανέµελο. Ένα νησί 
της άγονης γραµµής που πρέπει να επισκεφθείς.

*Ο Πέτρος Πιτσιλής είναι επιχειρηµατίας.

Tïù Πέτρου Πιτσιλή*
2243061339) µε πισίνα 
και facilities µε εκπλη-
κτική θέα, Mouras 
Resort (2243061627) 
µε µίνιµαλ αισθητική, 
Filoxenia Studios 
(2243061650), Οrsalia 
Studios (2243061559) 
και Stampalia Studios 
(2243061200) στον Πέ-
ρα Γιαλό.

Πού να φας
Αγαπηµένη των επι-
σκεπτών η Αστυ... 
φαγιά (2243064004), 
στην Παραλία Σχοινώ-
ντα στη Μαλτεζάνα 
µε υπέροχη θέα και 
καλές τιµές. Λίγο πιο 
δίπλα ο Αστακούκος 
(2243061865), για 
αστακοµακαρονάδα 
και ολόφρεσκα ψά-
ρια/θαλασσινά από 
το δικό τους καΐκι. 
Μαµαδίσιο φαγητό 
στην Barbarossa στη 
Χώρα (2243061577). 
Για µαγειρευτά αλλά 
και φρέσκο ψάρι 
και αστακό στην τα-
βέρνα Αυστραλία 
(2243061855), στον 
Πέρα Γυαλό και για 
τοπική κουζίνα µε δικά 
τους υλικά το Αγέρι 
(2243061777), στη Χώ-
ρα στην πλατεία. Στο 
Λιβάδι δοκίµασε την 
οικογενειακή ταβέρνα 
Γεράνι (2243061484, 
2243061337, 
2243061837), παραδο-
σιακό µαγειρευτό, ντό-
πια κρέατα και ζυµα-
ρικά και φρέσκο ψάρι. 
Γλυκός πειρασµός τα 

µιλφέιγ µε διάφορες 
γεύσεις και τα αφράτα 
γλυκά στο παραδοσια-
κό καφεγλυκατζίδικο Ο 
Μαρίνος (2243061928), 
στην περιοχή της Μαλ-
τεζάνας όπου θα βρεις 
και πρωινό.

Πού να διασκεδά-
σεις
Η διασκέδαση στην 
Αστυπάλαια είναι ιδιαί-
τερη υπόθεση, είτε πί-
νεις ποτάκι - κοκτέιλ σε 
µπαρ είτε τσίπουρα σε 
µεζεδοπωλείο. Αγαπη-
µένο εδώ και χρόνια το 
Άρτεµις (6946761230), 
µε το καταπληκτικό 
µπαλκόνι που είναι 
κυρίως για after. Στον 
Μύλο (6942657247), 
λίγα βήµατα από την 
κεντρική πλατεία στη 
Χώρα, κάτω από τους 
αναπαλαιωµένους 
µύλους κρύβεται το 
παρεΐστικο µπαρ του 
νησιού µε προσεγµέ-
νες ροκ, τζαζ και funky 
µουσικές. Άψογα 
κοκτέιλ και στο µπαρ 
Castro (6946761230), 
µε θέα που κόβει την α-
νάσα. Χορός και εξωτι-
κό περιβάλλον στο κά-
µπινγκ (2243061900), 
µε συχνά events που 
µπορείς να ζήσεις 
ακόµη και ως νυχτερι-
νός επισκέπτης. Και, 
φυσικά, στο διάσηµο 
καφενείο του Μουγ-
γού, που είναι και το 
στέκι των ντόπιων, 
καθώς λειτουργεί όλο 
τον χρόνο.

Info
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�� Tïù Δημήτρη Καρβέλη* Αντιθέσεις και εναλλα-

γές τοπίων, καταπράσι-
να αλλά και βραχώδη 
σηµεία, αµµουδιές, κολ-
πίσκοι, λιµανάκια, γρα-
φικοί οικισµοί. Ωραίοι 
γνήσιοι άνθρωποι που 
δεν τσιµπάνε µε την 
υστερία του τουρισµού. 
Εδώ δεν έχει χώρο για 
βιαστικές, γρήγορες 
παραγγελίες και δήθεν 
κουζίνα. Αξέχαστο θα 
σου µείνει το τριήµερο 
πανηγύρι του νησιού 
στην Όλυµπο τον ∆εκα-
πενταύγουστο.

Πού να 
κολυµπήσεις
Οι διασηµότερες πα-
ραλίες της Καρπάθου 
είναι τα Άπελλα και 
της Κυρα-Παναγιάς µε 
καρτποσταλικό τοπίο. 
Στα Πηγάδια, την πρω-
τεύουσα, θα βρεις τη 
Μικρή Άµµο µε ρηχά 
νερά. Είναι πλήρως 
οργανωµένη, µε ο-
µπρέλες, ξαπλώστρες, 
ταβέρνες. Στη συνέχεια 
η Άφωτη, µε ωραία 
αµµουδιά και η µεγάλη 
παραλία του Βρόντη 
µε τα καθαρά νερά. Πιο 

αποµονωµένη είναι 
η Πουλιού Ποτάµι 
µε χοντρά βότσαλα. 
Ωραίες παραλίες θα 
βρεις στην Πέρα Άµµο, 
στη Μικρή Αµµοοπή 
και στα Καστέλια, 
ενώ τις παραλίες στα 
Βάτα και στον Μακρύ 
Γιαλό τις προτιµούν οι 
σέρφερ. Λευκή αµµου-
διά στην παραλία του 
∆ιακόφτη και όµορφοι 
βράχινοι σχηµατιστοί 
στη πανέµορφη µικρή 
παραλία Μιχαλιού 
Κήπος. Για πιο ερηµικά 
κατευθυνθείτε στις 
δύο αµµουδιές του 
Ψωράρη και της Πού-
ντας, στην περιοχή του 
οικισµού Αρκάσα, ενώ 
αν τα θέλετε όλα έτοιµα 
προτιµήστε εκείνη 
του Αγίου Νικολάου. 
Σε κοντινή απόσταση 

βρίσκεται και η παραλία 
του Αγριλαοπότα-
µου, την οποία επίσης 
προτιµούν οι φίλοι του 
windsurfing. Ωραία 
παραλία διαθέτει και το 
ψαροχώρι Φοινίκι, ενώ 
σταθερή αξία παραµέ-
νουν οι συνεχόµενες 
παραλίες του Λευκού.

Πού να µείνεις
Για περισσότερες 
ανέσεις προτίµησε 
τα Πηγάδια, ενώ για 
τοπικό χρώµα επίλεξε 
το ∆ιαφάνι και την 
παραδοσιακή Όλυµπο. 
Η Αµµοοπή, ο Μακρύς 
Γιαλός και ο Λευκός 
είναι κάποιες ακόµη επι-
λογές, µαζί µε την παλιά 
πρωτεύουσα Απέρι, και 
τη µοναδική Αρκάσα. 
Στα Πηγάδια µπορείς 
να µείνεις στα Pigadia 
Bay (2245022767), 
Νisia Appartments 
(6977609856), Electra 
Beach (2245023256), 
Odyssey Hotel 
Apartments 
(2245023240). Στο πιο 
ήσυχο ψαροχώρι 
Φοινίκι υπάρχει το 
ξενοδοχείο Αρχοντι-
κό (2245061473). Στο 
∆ιαφάνι το Dorana 
Trekking Hotel 
(2245051038), και 
στην παραλία Λευκός 
το Μiraluna Hotel 
(2107776564).

Πού να φας
∆οκίµασε τοπικά προ-
ϊόντα: ξεροτήγανα, 
µακαρούνες, ψωµί σε 
ξυλόφουρνο, µυζιθρό-
πιτες, σαρδέλα. Στα 
Πηγάδια η τοπ επιλογή 
είναι η Ωραία Κάρπα-
θος (2245022501), για 
παραδοσιακή τοπική 
κουζίνα. Επίσης, στο 
Thalassa (2245023400), 
και στο ψητοπω-
λείο του Μανώλη 
(2245023163). Στην 
Όλυµπο, πήγαινε στο 
Μilos (2245051333), για 
ψάρι και µαγειρευτά. 
Στον Όθο όλες οι επιλο-
γές είναι εξαιρετικές. 
Στο ∆ιαφάνι εγγύηση εί-
ναι το µικρό ταβερνάκι 
Άνοιξις (2245051226).

Info

¢¸»Ãª: 22453 60100
°ªÆËÁÃ»¹°: 22450 22222
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2245022277
º¶ÁÆÄÃ Ë¡¶¹°ª: 2245022228

 ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ*

Οι φετινές διακοπές θα σε βρουν ξέγνοιαστη 
και µε καλύτερο έλεγχο του διαβήτη χάρη 
στο σύστηµα FreeStyle Libre! O αισθητήρας 
έχει σχεδιαστεί για χρήση 14 ηµερών και είναι 
ανθεκτικός στο νερό όταν βυθίζεται σε βάθος 

έως και 1 µέτρο και για έως 30 
λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζεται να 
τον αποχωρίζεσαι στιγµή κατά τη 
διάρκεια των αγαπηµένων σου 
δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.

έως και 1 µέτρο και για έως 30 
λεπτά.  Έτσι, δεν χρειάζεται να 
τον αποχωρίζεσαι στιγµή κατά τη 
διάρκεια των αγαπηµένων σου 
δραστηριοτήτων!
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί 
τη χρήση σκαρφιστήρων.
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✤
Έχοντας περάσει µια δύσκολη περίοδο µε το συνεχόµενο lockdown στη χώρα µας αναζη-
τούσα έναν προορισµό που θα κυριαρχούσε το φυσικό τοπίο και η θάλασσα. Στην Κάρπα-
θο, µε την άγρια οµορφιά της, βρήκα αυτό που έψαχνα. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης 

το νησί θαρρείς πως είναι αποκοµµένο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ακόµη και εντός του νησιού για 
πολλά χρόνια το βόρειο τµήµα δεν επικοινωνούσε µε το νότιο παρά µόνο διά θαλάσσης. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα να διατηρηθούν τοπικά ήθη και έθιµα του τόπου στο πέρασµα του χρόνου και να 
µην αλλοιωθεί η λαϊκή παράδοση από τη βιοµηχανία του τουρισµού. 
Η Κάρπαθος είναι ξακουστή για τα πανηγύρια της και για την τοπική καρπαθική µουσική. Κάθε 
οικογένεια ήθελε να έχει το δικό της εξωκλήσι και τη µέρα της γιορτής του αγίου να καλούν τους 
συγχωριανούς σε ολονύχτιο γλέντι. Άνθρωποι αγνοί, ανεπιτήδευτοι, γλεντούν µε την ψυχή τους. 
Πιο ξακουστά πανηγύρια αυτά στους Μενετές και το Απέρι τον ∆εκαπενταύγουστο, του Άι Γιάννη 
Βρουκούντα στις 28 Αυγούστου και της Παναγιάς της Βρυσιάνης στις 8 Σεπτεµβρίου. Κάθε χωριό 
έχει να δείξει και κάτι µοναδικό. Μιλώντας µε τους ανθρώπους αντιλαµβάνοµαι το πόσο δεµένοι 
είναι µε τον τόπο τους, πόσο τον αγαπούν και θέλουν να µοιραστούν µαζί σου τις οµορφιές του. Χω-
ριά όµορφα, πολύχρωµα, µε τη δική τους αρχιτεκτονική και αρχοντιά. Περπάτησα σχεδόν σε όλα 
και είχα την τύχη να γνωρίσω ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους που µε έβαλαν στο σπίτι τους, 
όπως η κυρία Καλλιόπη στο Απέρι για να µας δείξει το παραδοσιακό καρπαθικό σπίτι και το πώς ήταν 
διαµορφωµένο για να εξυπηρετεί τις καθηµερινές ανάγκες της οικογένειας. Ο παππούς, έµπορος 
της εποχής, έχοντας ταξιδέψει αρκετά, κοσµούσε το σπίτι µε περίτεχνα έργα λαϊκής τέχνης από τη 
Σµύρνη και την Αθήνα. Ήταν ένα µικρό ταξίδι στο χρόνο. 
Η Όλυµπος της Καρπάθου, ή αλλιώς Έλυµπος όπως ακούγεται στο τοπικό ιδίωµα, είναι ένας τόπος 
που σέβεται και τιµά τις παραδόσεις του. Τα σπίτια µοιάζουν «κεντηµένα» πάνω στο βουνό, όλα µε 
τον δικό τους φούρνο, µε τον δικό τους ανεµόµυλο. Στους δρόµους συναντώ γυναίκες να φορούν 
ακόµη την παραδοσιακή φορεσιά, ακόµη και πιο νέα κορίτσια όπως η µικρή Άννα που µας έκανε την 
τιµή να φορέσει την όµορφη στολή της για να φτιάξει στη συνέχεια µακαρούνες µε τη γιαγιά της. 
Παρεµπιπτόντως ήταν τέλειες, µαγειρεµένες µε το παραδοσιακό τρόπο µε καραµελωµένο κρεµµύ-
δι, φρέσκο βούτυρο και σιτάκα, παραδοσιακό τυρί του νησιού.
Το βουνό στην Κάρπαθο συναντά τη θάλασσα µε τέτοια ευκολία που δεν έχω ξανασυναντήσει σε 
άλλο ελληνικό νησί µέχρι τώρα. Εναρµονίζονται δηµιουργώντας ένα µοναδικό φυσικό τοπίο που 
µε καλούσε να το εξερευνήσω από την πρώτη στιγµή. Αρχές καλοκαιριού όταν πήγα, το νησί δεν 
είχε ακόµη ούτε καν τους πρώτους επισκέπτες, στις παραλίες επικρατούσε η απόλυτη σιγαλιά που 
τη διέκοπτε µόνο ο ήχος των ζώων και των κυµάτων. Στιγµές µοναχικότητας σαν αυτές, αφήνω την 
κάµερα και απολαµβάνω το τοπίο κατακλυσµένος από σκέψεις και ανησυχίες προσπαθώντας να 
καταλάβω καλύτερα τον κόσµο και να µιλήσω στον εαυτό µου. Το νησί είναι από τα λίγα µέρη που 
νοσταλγώ. Την επόµενη φορά στόχος µου η εξερεύνηση του άγνωστου βορρά από το Τρίστοµο 
µέχρι τη Σαρία και τον οικισµό των Σαρακινών πειρατών.

*O ∆ηµήτρης Καρβέλης είναι Adventure travel blogger.



✤
Στη Σύµη µε έφερε το µελτέµι και... 
ένα ζακετάκι για το βράδυ. Βαριά 
δυσανεκτική στους αέρηδες των 

Κυκλάδων και αντιµετωπίζοντας το ελλη-
νικό θέρος σαν µια αλληλουχία υψηλών 
βαροµετρικών, έψαχνα τον παράδεισο σε 
ένα νησί όπου το µεσηµέρι και τα µεσάνυ-
χτα να έχουν την ίδια καυτή θερµοκρασία, 
κοινώς να µην έχει ανάγκη η βαλίτσα µου 
από ένα ζακετάκι για το βράδυ. Η Σύµη, 
µε άφησε. Να κυκλοφορώ οληµερίς µε το 
µαγιό, να πίνω το µεταµεσονύχτιο κοκτέιλ 
µου στην προβλήτα αλλά από την πλευρά 
του «µέσα στο νερό», το σώµα µου να λα-
µπυρίζει ολόκληρο σαν φεγγαρόπετρα, 
από κείνο το απόκοσµο φαινόµενο που 
δηµιουργεί η ένωση του πλαγκτόν µε το 
σεληνόφως, µεταµορφώνοντας τα λουό-
µενα νυχτερινά κορµιά σε φλούο ανταύ-
γειες. 
Από την πρώτη κιόλας είσοδο–σαν µύηση 
σε µια άλλη µετάφραση του όρου «γκρικ 
άιλαντ»–,  αντιλαµβάνεσαι πως εδώ η Ι-
ταλία είναι πιο κοντά από την Ελλάδα. Η 
νεοκλασική αίσθηση του Αργοσαρωνικού 
και  η λιτή κυβιστική αρχιτεκτονική πα-
ρέα, αλλά στο πιο απάτητο, το λιγότερο 
προσκυνηµένο από τις ορδές των –ό,τι να 
’ναι– παραθεριστών του Σαββατοκύρια-
κου. Κοινώς εδώ θα νιώσεις ολόγυρα µια 
άλλη, κοσµοπολίτικη κοµψότητα και ένα 
πολύ σικάτο ιταλικό αξάν ολόγυρά σου. 
Νησί πλούσιο αλλά που σιχαίνεται να το 
φωνάζει. Εκτός κι αν πέσεις σε κανένα ξε-
σάλωµα σκαφάτων τούρκων µεγιστάνων 
που βάζουν φωτιά στα ευρώ µε τα Gucci 
να σείονται σε επιτραπέζια τσιφτετέλια. 
Η Σύµη είναι ένα low profile Μονακό και 
την αναταραχή από τις διασηµότητες που 
δένουν άγκυρα στο µαγικό της κόλπο θα 
την υποψιαστείς µόνο από την υπερκινη-
τικότητα των λιµενικών. 
Εκεί που ο κόσµος της ανθρώπινης βοής 
σταµατά, η πέτρινη, σεληνιακή πεζοπορία 
ως το Νηµποριό, µια µπίρα κάτω από τα 
αλµυρίκια του καφενέ του µε τα καβου-
ράκια να χαρχαλεύουν στα πόδια σου, η 
κατακόρυφη θέα από τα ψηλά στην ανα-
τοµία του χωριού και του κόλπου, τα τιρ-
κουάζ νερά της  και του , 
οι  δυο πιο απόκοσµα µαγικές παραλίες 
του Αιγαίου γ ια  µένα,  ταυτόχρονα µια 
ωδή, µια µαθητεία στα βράχια αυτουνού 
του πελάγους, έτσι όπως τα περιέγραψε 
ο Περικλής Γιαννόπουλος, τα βράχια, πιο 
µεγάλα κι από τον κόσµο, πιο συναρπα-
στικά και από το ∆έος. 
Σύµη είναι να τρως κάθε µέρα όλα τα ό-
σ τ ρ α κ α  τ ο υ  β υ θ ο ύ ,  ό π ω ς  δ ί δ α ξ α ν  τ η ν 
οστρακοφαγία στο πιο χαρντ-κορ της οι 
καλύµνιοι ψαράδες που θα συναντήσεις 
στο λιµάνι, αλλά πάνω απ’ όλα είναι η άλ-
λη πλευρά. Η αθέατη. Ο άλλος κόσµος του 
Πανορµίτη .  Ο κόλπος που ολόγλυκα α-
γκαλιάζει το µοναστήρι µε τα θαύµατα και 
τους φανατικούς πιστούς, µια ορθοδοξία 
χτισµένη σε χρώµα καθολικό, µια ορθο-
δοξία που οληµερίς συνδιαλέγεται µε τον 
παγανισµό και την υπερβατική του µυθο-
λογία, να µείνεις µια νύχτα στα κελιά µόνο 
για ν’ ακούσεις από τους διπλανούς ιστο-
ρίες µε θαύµατα, το πρωί, πριν ξεκινήσεις 
πίσω για τον κόσµο του Τώρα, να αρχίσεις 
µε µια µοναδική ∆ωδεκανίσια τυρόπιτα 
από τον Φούρνο του Πανορµίτη.
Και να ’σαι εκεί παραµονή της Παναγιάς. 
Να πάρεις,  ως άλλη Μανταλένα,  νύχτα 
το βαρκάκι για τον Νίµο ,  το ερηµονήσι 
απέναντι, που έχει πανηγύρι. Τα πανηγύ-
ρια όπως δεν τα έζησες εσύ που δεν ή-
σουν εκεί στην Ελλάδα του ’50, χοές από 
σουβλάκια, µαγεία µιας νύχτας χωρίς η-
λεκτρικό, µε τις µπίρες να κρυώνουν στο 
κύµα και τα νησιώτικα να παίζουν τη χαρά 
α καπέλα και χωρίς µικρόφωνα.

*Η Ελένη Ψυχούλη είναι δηµοσιογράφος γεύσης.

��μ�
Æè÷ Ελένης Ψυχούλη* 

Είναι οι πιο κοντινές διακοπές στην Ιταλία

Αµέτρητες ευκαιρίες 
για παραµυθένιες 
φωτογραφίες, ό-
µορφοι κόλποι και 
ακρωτήρια, υπέροχα 
νερά και φοβερές 
βόλτες. Ξεχωρίζει για 
τη νεοκλασική αισθη-
τική της, αλλά και για 
την ιστορία της. Όλο 
το νησί έχει κηρυχθεί 
αρχαιολογικός χώρος 
από το ΚΑΣ. 

Πού να 
κολυµπήσεις
Στην όµορφη παραλία 
Νος, που είναι και η 
κοντινότερη στην 
πόλη της Σύµης. 
Στον Εµπορειό (Νη-
µποριό), από τα πιο 
αναπτυσσόµενα του-
ριστικά θέρετρα του 
νησιού. Στη µεγάλη 
παραλία της Γυάλας 
µε το βότσαλο και την 
καντινούλα δίπλα. 
Στην Αγία Μαρίνα, 
βραχώδες νησάκι µε 
κρυστάλλινα νερά. 
Στον Άγιο Γεώργιο 
∆υσάλωνας, που 
είναι η πιο εντυπω-
σιακή παραλία του 
νησιού λόγω του 
κάθετου επιβλητικού 
βράχου. Στον στενό 
όρµο Μαραθούντα 
µε τα πεντακάθαρα 
νερά. Με καΐκι µπο-
ρείς να προσεγγίσεις 
το όµορφο νησάκι 
Σεσκλιά στο νότιο 
άκρο της Σύµης και 
να κολυµπήσεις στην 
πεντακάθαρη θάλασ-
σά του. Συνδύασε µια 
επίσκεψη στη µονή 
του Πανορµίτη και 
µετά κολύµπι στον 
απάνεµο όρµο του.

Πού να µείνεις
Στο Thea 
Αppartments 
(2246072559), ιδα-
νικό για ζευγάρια. 
Στο Opera House 
Apartments 
(2246072034), σε 
απόσταση αναπνοής 
από όλα τα ενδιαδέ-
ροντα σηµεία της 
Σύµης. Στο Perla di 
Mare (6938528592), 
στην περιοχή Πέδι 
µε τις πολλές µικρές 
παραλίες.

Πού να φας και 
να πιεις
Οι πιο ξακουστές 
ψαροταβέρνες του 
νησιού είναι ο Μάνος 
(2246072429), και ο 
Παντελής (697 726 
1710), µε µεγάλη 
ποικιλία θαλασσινών 
για όλα τα γούστα, ε, 
ναι, και το σωστό γα-
ριδάκι Σύµης. Για πιο 
γκουρµέ καταστάσεις 
στο Los (2246072508). 
Η Κρυφή Αυλή 
(2246072153), είναι 
ένα όµορφο µέρος 
µε µυστικό κήπο και 
φοβερά µεζεδάκια. 
Από το πρωί στο Eva 
Coffee Bar (2246 
071372), µε την υπέ-
ροχη θέα και στον 
Αχινό (6948255661), 
για ποτά µέχρι αργά 
το βράδυ µπροστά 
στη θάλασσα.

Info
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¹°ÆÄ¶¹Ã: 2246071290
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✤
Η Κάσος είναι ένα αποµακρυσµένο νησί στα δεξιά της Κρή-
της, στην άκρη του Αιγαίου. Αν τραβήξεις µια γραµµή κάτω 
από την Κάσο βρίσκει Αίγυπτο εξού και οι τόσοι Αιγυπτιώτες 

Κασιώτες. Με έντονα αποµεινάρια της δεκαετίας του ’50, χωρίς τί-
ποτα δήθεν πάνω της. Για να πας στην Κάσο πρέπει να το έχεις πάρει 
απόφαση µιας και το ταξίδι διαρκεί περίπου µία µέρα… µε ένα καράβι 
που παραπέµπει στα ταξίδια που κάναµε στο Αιγαίο το ’80. Η γοητεία 
της Κάσου δεν µετριέται µε φωτογραφίες παραλιών, εστιατορίων, 
ξενοδοχείων κ.τ.λ. Η γοητεία της είναι απροσδιόριστη, όπως είναι και 
η ίδια η Ανατολή, κι επικεντρώνεται κυρίως στους ανθρώπους της. 
Ένα νησί που είτε το λατρεύεις είτε αποφασίζεις, αν είσαι πιο κοσµι-
κός, να διαλέξεις κάτι άλλο. Είσαι στην άκρη του Αιγαίου, σε ένα νησί 
γνωστό για τους µουσικούς του και τα γλέντια του, τα ντολµαδάκια 
του και τα πανέµορφα χωριά του. Όταν τη σκέφτοµαι µου έρχεται στο 
µυαλό ένας τεράστιος κόκκινος ήλιος πάνω από τους ανεµόµυλους, 
η ατµόσφαιρα θολή σα να βρίσκεσαι στην Ανατολή, ο απόηχος ντο-
πιολαλιάς που θυµίζει σκληροπυρηνικά κρητικά συνδυασµένα µε… 
ελληνοαµερικάνικα που προέρχονται από όλους τους Κασιώτες που 
ζουν Αµερική κι έρχονται πίσω τον Αύγουστο.

Στο νησί µέσα σε λίγες µέρες γνωρίζεις τον περισσότερο κόσµο µε 
τον οποίο δεν χρειάζεται να δίνεις ραντεβού γιατί τα στέκια είναι 
λίγα και πολύ απλά θα ξαναβρεθείς αργά ή γρήγορα. Καταπληκτι-
κό φαγητό στην ταβέρνα Εµπορειός του Κίκη και στο Μελτέµι για 
θαλασοµεζέδες και µπάνιο στη Χέλατρο µε κρυστάλλινα νερά και 
καιρού επιτρέποντος στην Αντιπέρατο µε απόκοσµο τοπίο, όταν 
δύει ο ήλιος. Παγκόσµια γνωστή παραλία είναι η Αρµάθια µε φοβερά 
γαλάζια νερά. 

Νησί στην καρδιά του οικογενειακό. Εµείς το επισκεφθήκαµε κα-
λεσµένοι από τους γονείς της γυναίκας µου και τελικά βάλαµε την 
Κάσο για πάντα στην καρδιά µας. Τον ένα µήνα που ήµουν εκεί πήγα 
σε ένα γάµο και µία βάφτιση, δύο γλέντια, η κόρη µου η Μαργαρίτα 
σε µαθήµατα που οργάνωναν για παιδιά, σε παράσταση χορωδίας, 
κυνήγι του θησαυρού µε 35 παιδιά στο Αρβανιτοχώρι διοργανωµένο 
από τη Μυρτώ τη γυναίκα µου, κάναµε φίλους την Άννα, τον Όλτις 
και την κόρη τους τη Σοφία, έφαγα 133 ντολµαδάκα, µύρισα άπειρες 
φορές θυµάρι στον δρόµο για να πάρω κουράγιο και να συνεχίσω 
να περπατάω και διάβασα το πρώτο βιβλίο της χρονιάς που ήταν το 
«Ανοιξιάτικο χιόνι» του Γιούκιο Μισίµα.

*Ο Βαρδής Μαρινάκης είναι σκηνοθέτης. Φέτος σκηνοθέτησε τον «Σιωπηλό δρό-
µο», µία από τις πιο επιτυχηµένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης που προβλή-
θηκε από το MEGA.

�á���
Tïù Βαρδή Μαρινάκη*

Το νοτιότερο νησί των 
∆ωδεκανήσων µε λίγο 
περισσότερους από 
1.000 µόνιµους κατοί-
κους µοιάζει µε έναν θα-
λασσινό παράδεισο που 
κάποιος τον τοποθέτησε 
καταµεσής στη θάλασ-
σα. Με άγριο τοπίο και 
φιλόξενους ανθρώπους, 
κατάλευκα σπίτια µε αυ-
λές που ανακατεύονται 
µε τα καπετανόσπιτα, σε 
αποζηµιώνει εάν αυτό 

που ψάχνεις είναι ηρεµία 
και ξεκούραση. 

Τι να δεις 
Τα 5 χωριά του νησιού 
και τις περισσότερες από 
100 εκκλησίες. Η Αγία 
Μαρίνα είναι ο µεγαλύ-
τερος οικισµός. Το Αρ-
βανιτοχώρι, η Παναγία 
βρίσκονται πάνω από το 
παλιό λιµάνι του Εµπο-
ρειού, και το Πόλι, το πα-
λιό χωριό, γύρω από τον 
λόφο µε το ερειπωµένο 
κάστρο. ∆ίπλα, στο Φρυ, 
που είναι το λιµάνι, βρί-
σκεται το µικρό λιµανάκι 
της Μπούκας, το οποίο 
αποτέλεσε πειρατικό 
καταφύγιο και, σήµερα, 
στο παραδοσιακό κα-

φενείο του, κάθονται οι 
ψαράδες και πουλάνε τα 
ψάρια τους. Στον Εµπο-
ρειό θα θαυµάσεις τα πα-
λιά πετρόχτιστα σπίτια 
και να δεις την εκκλησία 
της Γέννησης της 
Θεοτόκου. Εδώ, στην 
Κάσο, πριν την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, 
ζούσαν 12.000 µόνιµοι 
κάτοικοι. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Στην οργανωµένη πα-
ραλία του Εµπορειού, 
όπου υπάρχουν και δύο 
ταβέρνες. Στην Αµµούα, 
στη δυτική πλευρά του 
νησιού, αλλά και στην 
περιοχή της Αντιπερά-

του, όπου βρίσκονται 
τέσσερις πριβέ παραλίες 
µε βότσαλο στη σειρά. 
Στα νότια βρίσκεται η 
παραλία της Χελάτρου, 
η οποία είναι µεν προ-
στατευµένη από τους α-
νέµους, στα ανοιχτά της 
όµως έχει πάντα κύµα 
και την προτιµούν αρκε-
τοί λάτρεις του σερφ. Με 
καραβάκι µπορείς να πας 
και σε παραλίες σε κο-
ντινά νησάκια, όπως στο 
νησάκι Αρµάθια, ένας 
συνδυασµός τροπικού 
και κυκλαδίτικου τοπίου. 

Πού να µείνεις 
Αρκετές οι επιλογές και 
για όλα τα βαλάντια. 
Ενδεικτικά: Αερικό 

στο Αρβανιτοχώρι 
(2245041369), Αναγέννη-
ση στο Φρυ (2245041494), 
Blue Sky πάλι στο 
Φρυ (2245041747), Γα-
λήνη στην Παναγιά, 
(2245041890). 

Πού να φας 
και να πιεις 
Τα θαλασσινά έχουν την 
τιµητική τους κι ένα από 
τα παραδοσιακά πιάτα 
είναι το σουπιοπίλαφο, 
που φτιάχνεται µε µε-
λάνι φρέσκιας σουπιάς. 
Θρυλικά τα κασιώτικα 
ντολµαδάκια και τα 
γεµιστά ζαρζαβατικά, 
νηστίσιµα ή µε κιµά, ενώ 
οι ντόπιοι συνηθίζουν να 
αναµειγνύουν όσπρια 

µε ζυµαρικά. Απίθανες 
είναι και οι µακαρούνες, 
δηλαδή ζυµαρικά που 
φτιάχνονται στο χέρι 
και σερβίρονται µε κα-
βουρντισµένο κρεµµύδι 
και «σιτάκα» (τυρί). Από 
τις καλύτερες ταβέρνες 
του νησιού ο Μύλος 
στο Φρυ (2245041825), ο 
Εµπορειός (2245041586), 
στον Εµπορειό, η Ωραία 
Μπούκα (2245041053), 
πάνω από το λιµανάκι, οι 
Καθίστρες (6981879015), 
στην Αγία Μαρίνα. Για 
ποτό τσεκάρετε στο Φρυ 
το Περιγιάλι και το Free 
Bar, ενώ το Εν Πλω, στον 
δρόµο για Εµπορειό, είναι 
το after του νησιού. 

Info
¢¸»Ãª: 2245041277
AªÆËÁÃ»¹°: 2245041222
¤¹»¶Á¹ºÃ:: 2245041288
¹°ÆÄ¶¹Ã: 2245041333
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Æïù Δημήτρη Τηλιακού*
�����

✤
Τέλη Ιουνίου στις Βρυξέλλες µε βροχή, ψύχρα και 
15 βαθµούς, µια µέρα πριν την τελευταία µου παρά-
σταση «Τόσκα» στο Theatre de La Monnaie, σκέφτοµαι 

συνέχεια τον ρόλο που τραγουδάω, τον Scarpia, τις οδηγίες 
του µαέστρου, τη σκηνοθεσία και το περιβάλλον του έργου, 
τη Ρώµη, την εκκλησία του Sant Andrea, το Palazzo Farnese, το 
Castel Sant Angelo…

Και ξαφνικά νιώθω να σαλπάρω για Ρόδο! Η Ρώµη µπορεί να 
περιµένει. Κλείνω τα µάτια, βρίσκοµαι ήδη στην πλώρη του 
πλοίου που φθάνει στο λιµάνι, ξύπνησα νωρίς, ο καθαρός δρο-
σερός αέρας µε τονώνει, µαγεία! Μια πόλη µέσα στην πόλη, 
ένα χαρµάνι πολιτισµών και ανθρώπων από διαφορετικές θρη-
σκείες και γλώσσες που άφησαν το αποτύπωµά τους, βυζαντι-

νές εκκλησίες, ιππο-
τικά κτίσµατα, µινα-
ρέδες, η παλιά πόλη 
µε καλεί να µπω µέσα 
της και να περιπλα-
νηθώ, να χαθώ. Βρί-
σκοµαι µπροστά στη 
Θαλασσινή Πύλη, τη 
µεγαλύτερη από τις 
11 της µεσαιωνικής 
πόλης. Μπαίνω και τα 
πάντα αλλάζουν, το 
βήµα, το φως, ακόµα 
κι ο ήχος φιλτράρεται 

µέσα από τον πωρόλιθο, επιστρέφοντάς µου πίσω ό,τι ακρι-
βώς χρειάζοµαι, την ανθρώπινη υπόσταση της φωνής µου, 
αυτό ζητάω άλλωστε. Φθάνω µπροστά από το Νοσοκοµείο 
των Ιπποτών, τώρα αρχαιολογικό µουσείο, επισκέπτοµαι την 
αίθουσα των ασθενών και οδοιπόρων και δεν φεύγω, ένας µι-
κρός κήπος πίσω από το κτίριο µε καλεί, ο κήπος του ∆ιοµήδη, 
Ιππότη της Αραγονίας. Κάθοµαι κάτω από ένα δέντρο, το µόνο 
που ακούω είναι ο ήχος του νερού από τη βρύση. Ανεβαίνω δυ-
τικά τον δρόµο των Ιπποτών προσπερνώντας τα καταλύµατα 
των γλωσσών και βρίσκοµαι µπροστά από το παλάτι του µεγά-
λου Μάγιστρου. Πριν µπω µέσα γυρνάω το βλέµµα µου, πίσω η 
οδός των Ιπποτών µεγαλοπρεπής και στο βάθος η Παναγιά 

του Κάστρου και πίσω της η θάλασσα. Βγαίνοντας από το πα-
λάτι προσπερνάω ένα όµορφο νεοκλασικό τουρκικό σχολείο 
χτισµένο πάνω στα ερείπια του Αγίου Ιωάννη του Κολλάκιου, 
προχωράω προς την οδό Σωκράτους, σταµατάω για καφέ στο 
αρχαιότερο τουρκικό καφενείο της πόλης, µένω αρκετή ώρα.
Κατηφορίζω και βρίσκοµαι στο πρώτο σιντριβάνι και την όµορ-
φη Καστελλανία, το εµπορικό κέντρο του µεσαίωνα. Προχω-
ράω ευθεία προς την Οβριακή, την πλατεία Εβραίων Μαρτύ-
ρων, συνοικία του πατέρα µου και µένω εκεί για αρκετή ώρα. 
Βρίσκω την οδό Οµήρου, τη διασχίζω µέχρι να φτάσω στην 
Κόκκινη πόρτα –τη λιγότερο τουριστική περιοχή της µεσαι-
ωνικής πόλης– και βγαίνω από την Πύλη Κοσκινού. Μου είναι 
αδύνατο να προσδιορίσω τον χρόνο της περιπλάνησής µου, 
έµεινα για κάποια λεπτά; Xρόνια; O χρόνος µέσα στην παλιά 
πόλη έχει σίγουρα άλλη έννοια.
Από το Σαν Φραντσέσκο περιπλανιέµαι για λίγο στα Μαρά-
σια, τους Αγίους Ανάργυρους και την Αγία Αναστασία µε τα 
όµορφα νεοκλασικά τους. 
Ο νότος όµως, µε καλεί... Πρώτος σταθµός η Καλλιθέα, όχι τη 
µέρα, αλλά τη νύχτα. Συνεχίζω και φθάνω στον Αρχάγγελο, 
το µεγαλύτερο και πιο ιδιαίτερο από κάθε άποψη χωριό του 
νησιού, ο τόπος της µητέρας µου. Περιπλανιέµαι στο παλιό 
χωριό, µιλάω µε τους ανθρώπους που χαιρετούν εγκάρδια, η 
αρχαγγελίτικη ντοπιολαλιά έχει µουσικότητα και ορµή, ένας 
χείµαρρος εκφραστικός µε λέξεις από την αρχαιότητα, ιταλι-
κές και τούρκικες, γλώσσα που ενέπνευσε µια σπουδαία µου-
σική παράδοση. Το βράδυ κατεβαίνω για φαγητό στο όµορφο 
επίνειο του χωριού, τα Στεγνά. Ο δρόµος µου µε οδηγεί στη 
Λαχανιά, µπάνιο στα κρυστάλλινα παγωµένα νερά της και το 
απόγευµα για βόλτα στο µικρό χωριό πάνω στο λόφο. Το η-
λιοβασίλεµα µε βρίσκει στο κάστρο της Κρητηνίας, απέναντί 
µου η Χάλκη λουσµένη στο χρυσό φως, απλώνω το χέρι και 
σχεδόν την αγγίζω… 
Ανοίγω τα µάτια, είµαι στην Place de La Monnaie µε πολλή βρο-
χή, χαµογελάω. Αύριο η παράστασή µου θα είναι σίγουρα ιδιαί-
τερη µετά από αυτό το ταξίδι. 

* Ο ∆ηµήτρης Τηλιακός είναι βαρύτονος. Στις 24, 26 και 27 Ιουλίου θα εµ-
φανιστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών µε το πρόγραµµα τραγουδιών 
«Incanto, το τραγούδι σαν άλλη πνοή από τη ∆ύση στην Ανατολή». Μαζί του 
το σύνολο Ex Silentio. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης .
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Στο νησί του µυθικού 
Κολοσσού της Ρόδου 
δεν θα βαρεθείς ποτέ 
καθώς έχει κάτι όµορφο 
για όλους. Ένας διαχρο-
νικός τόπος, δηµοφιλής 
από τη Ρωµαϊκή ακόµα 
εποχή, ένα ψηφιδωτό 
ιστορίας, εµπειριών και 
εικόνων που συνέθε-
σαν Έλληνες, Άραβες, 
Πέρσες, Σαρακηνοί, 
Βυζαντινοί, Οθωµανοί 
Τούρκοι, Ενετοί και 
Ιταλοί, ένα πανέµορφο 
νησί µε πολλές και 
υπέροχες παραλίες και 
πλούσια γαστρονοµική 
παράδοση.

Τι να δεις
Μια βόλτα στη Μεσαιω-
νική Πόλη της Ρόδου, 
Μνηµείο Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής Κληρο-
νοµιάς της UNESCO, 
επιβάλλεται, αφού 
θεωρείται µία από τις 
πιο καλοδιατηρηµένες 
µεσαιωνικές πόλεις 
παγκοσµίως. Ανάµεσα 
στα µνηµεία που πρέπει 
να επισκεφθείς είναι το 
Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου, το Νοσο-
κοµείο των Ιπποτών, 
η οδός των Ιπποτών 
και η Παναγία του Κά-
στρου. 
Από την Παλιά Πόλη, 
κατευθύνσου στο Μαν-
δράκι και τη σύγχρονη 
Ρόδο, µε δεκάδες µαγα-
ζιά, καφέ, εστιατόρια, 
καταλύµατα και ιστορι-
κά κτίρια. Σε δύο ψηλές 
κολόνες δεσπόζουν τα 
σύµβολα του νησιού: τα 
χάλκινα αγάλµατα του 
έλαφου και της ελαφί-
νας. Κάπου λέγεται πως 
στεκόταν και ο µυθικός 
Κολοσσός της Ρόδου.
Η αρχαία Ακρόπολη 
της Λίνδου, µε τον 
δωρικό ναό της Λινδίας 
Αθηνάς του 4ου αιώνα 
π.Χ. είναι µια εξαιρετική 
πρόταση όπως και ο 
αρχαιολογικός χώρος 
της Καµίρου. Στη 
βορειοδυτική πλευρά 
της Ρόδου και σε µικρή 
απόσταση από το χωριό 
Θεολόγος, υπάρχει η 
καταπράσινη «παρα-
µυθένια» Κοιλάδα µε 
τις Πεταλούδες, ένας 
σπάνιος βιότοπος στην 
Ευρώπη που έλκει 
εκατοµµύρια πεταλού-
δες δηµιουργώντας 
απίστευτο, ζωντανό 
υπερθέαµα.

Πού να 
κολυµπήσεις
Στη Ρόδο θα συναντή-
σεις την παραλία του 
Άντονι Κουίν, που πήρε 
το όνοµά της από τον 
διάσηµο αµερικανό 
ηθοποιό που έχει 
προβάλει διεθνώς την 
Ελλάδα («Αλέξης Ζορ-
µπάς» κ.ά.). Ίσως δούµε 
ένα διαφορετικό Φαλη-
ράκι φέτος, πιο ήσυχο. 
Εκεί υπάρχει τεράστια 
οργανωµένη παραλία 
µε άµµο και όλα τα 
απαραίτητα (θαλάσσιες 
δραστηριότητες, beach 
bar, εστιατόρια) για να 
περάσεις αξέχαστες 
διακοπές. Κοντά στην 
πόλη η οργανωµένη 
παραλία Ιξιά, µε ανέ-

µους ιδανικούς για λά-
τρεις των water sports 
(windsurf, kitesurfing). 
Άλλες οργανωµένες πα-
ραλίες: Η Γλυφάδα στα 
νοτιοδυτικά, µε πεντα-
κάθαρα νερά και πεύκα. 
Η παραλία Αφάντου για 
οικογένειες στο οµώνυ-
µο χωριό, οι µικρές πα-
ραλίες στην Καλλιθέα 
που υπάρχουν και ιαµα-
τικές πηγές, η Ιαλυσός, 
η Λίνδος, το εντυπω-
σιακό Πρασονήσι που 
αγαπούν οι σέρφερ, το 
Κιοτάρι, η Λάρδος.

Πού να µείνεις
Στο ιστορικό και κοσµο-
πολίτικο Rodos Palace 
(2241097222), στην Ιξιά 
για πεντάστερη κλασά-
τη διαµονή στα σούπερ 
λουξ δωµάτιά του και 
σουίτες. Το glamorous 
και πανέµορφο Granfe 
Albegro delle Rose 
(Γ. Παπανικολάου 4, 
2241097400), µε µεγάλη 
ιστορία, υπέροχους 
κήπους. Ζήσε σαν 
Ιππότης στο Avalon 
Boutique Suites Hotel 
(2241031438), στην καρ-
διά της Παλιάς Πόλης. 
Στο Φαληράκι, στο 
4άστερο Apollo Beach 
(2241085513), και στο 
5άστερο Apollo Blue 
(2241085000).

Πού να φας
Στη Νέα Πόλη: Εξαιρε-
τική κουζίνα στο εστι-
ατόριο του Κούκου 
(2241073022).  Όσοι αγα-
πάτε τις ταβέρνες, Τα 
Μαράσια (2241030745) 
είναι εξαιρετική επι-
λογή. Για µπέργκερ 
στο Urban Burger Bar 
(2241131047). Με θέα 
τη θάλασσα το Dali 
Extraordinary Art 
Bistro (2241026926) 
µε καλλιτεχνικό αέρα, 
καλό καφέ και brunch. Ο 
Στάβλος (2241077180), 
έχει ωραίο ντεκόρ και 
πολύ καλά κρεατικά.
Στη Μεσαιωνική 
Πόλη: Σταθερή αξία 
το The Sea Star του 
Πιζάνια (2241022117), 
µε φρέσκα ψάρια, σε 
ροµαντικό σηµείο της 
πόλης. Στο Marco Polo 
Mansion-Restaurant 
(2241025562). Στο µεζε-
δοπωλείο  Το Ποσπέρι 
(2241095278), στην 
Ιαλυσό, οπωσδήποτε 
«πατάτες µε το αυγό». 
Στα Κολύµπια, στην 
ψαροταβέρνα Λιµα-
νάκι (2241056240). Στη 
Λίνδο το φηµισµένο 
σε όλη την Ελλάδα (και 
όχι µόνο) εστιατόριο 
Μαυρίκος (2244031232), 
που από το 1912 δέχεται 
τους διάσηµους που 
έχουν επισκεφθεί το 
νησί.

Πού να διασκεδάσεις
∆ίπλα στο Μουσείο 
στη Μεσαιωνική Πόλη 
στο καφέ Ωβέρνη 
(2241076100), από το 
πρωί και µε µουσικά 
σαββατόβραδα. Φρέ-
σκα πρόσωπα, µουσι-
κές, πολύχρωµα κοκτέ-
ιλ αλλά και ψαγµένα 
burgers στο δηµοφιλές 
Union Bar (2241073929), 
στη Νέα Πόλη. Για πιο 
ροκ καταστάσεις στη 
Μύγα (6949005379), στο 
Μανδράκι. Το κοκτέιλ 
µπαρ The Last Butler 
(2241038981), ένα από 
τα καλύτερα µπαρ στην 
Ελλάδα.

Info

¢¸»Ãª: 2241361200
AªÆËÁÃ»¹°: 2241023849
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2241028888
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2241080000
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Όσοι δεν την έχουν επισκεφθεί τη θαυµάζουν ως 
το νησί που γεννήθηκε ο σηµαντικότερος γιατρός 
της αρχαιότητας, ο Ιπποκράτης. Για όσους την επι-

σκέφθηκαν, ωστόσο, η Κως αποτελεί ένα κοµµάτι που µένει 
ανεξίτηλα χαραγµένο στη µνήµη και στην καρδιά τους. 
Η δική µου Κως είναι το νησί των φιλόξενων ανθρώπων, των 
µαγευτικών διαδροµών µε ποδήλατο, αλλά και των µοναδι-
κών τοπικών προϊόντων και των παραδοσιακών γεύσεων, 
που, χάρη στην αγάπη και στο µεράκι των κατοίκων, παραµέ-
νουν έως και σήµερα ζωντανά.
Είναι επίσης το νησί που πάντα θυµάµαι για τον υπέροχο συν-
δυασµό και τη λεπτή ισορροπία που έχει καταφέρει να διατη-
ρεί µεταξύ αρχαιότητας και υψηλού επιπέδου σύγχρονης φι-
λοξενίας. Αλλά και ως το νησί για το οποίο καµία διθυραµβική 
περιγραφή και καµία γλαφυρή διήγηση φίλου δεν κατάφερε 
να ξεπεράσει το συναίσθηµα που µου δηµιουργήθηκε όταν 
µου δόθηκε η ευκαιρία να την επισκεφθώ. 
Η φυσική δωδεκανησιακή οµορφιά, οι παραλίες µε τα κα-
ταγάλανα νερά, οι ζεστές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι φι-
λόξενες υποδοµές, αλλά και αυτή η αρµονική συνύπαρξη 
αρχαιοελληνικών, ενετικών και οθωµανικών στοιχείων ήταν 
εικόνες που πήρα επιστρέφοντας στις αποσκευές µου, αλλά 
και εικόνες που µου δηµιούργησαν την επιθυµία να επιστρέ-
ψω στο νησί, ώστε και τα παιδιά µου να έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν την αγνή και σπάνια οµορφιά αυτού του τόπου.
Όπως δύσκολα ξεχνά, άλλωστε, κάποιος την επίσκεψή του 
στην Κω, εξίσου δύσκολα κάποιος δεν επιστρέφει στο νησί. 
Μία φορά ίσως δεν είναι αρκετή για να τριγυρίσεις στην πόλη 
της Κω –που κυριολεκτικά αποτελεί ένα ανοικτό αρχαιολογι-
κό πάρκο– ή να επισκεφθεί το Ασκληπιείο, τον Πλάτανο του 
Ιπποκράτη και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κω. 
Αγαπηµένο σηµείο στο νησί είναι επίσης για εµένα το µεσαι-
ωνικό Κάστρο Νεραντζιάς, στο λιµάνι της Κω. Το κάστρο 
των Ιπποτών, όπως αλλιώς λέγεται, είναι ένα µνηµείο όπου 
ο χρόνος έχει σταµατήσει στον 14ο και στον 15ο αιώνα, και 
νοµίζω ότι κάθε επισκέπτης θα απολαύσει να περιηγηθεί. 
Η Κως, όµως, για εµένα είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. Οι 
φιλόξενοι άνθρωποι που µε χαµόγελο πάντα υποδέχονται 
τους επισκέπτες στον δικό τους παράδεισο. Θα σε κεράσουν 
κανελάδα, θα φροντίσουν να γευθούν πιταρίδια, λαµπρόπι-
τες και µαρµαρίτες και θα ανοίξουν τα εκλεκτότερα τοπικά 
κρασιά τους.

Αυτή είναι η δική µου Κως!

*Η Μαρία Συρεγγέλα είναι Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, αρµόδια για τη ∆ηµογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την 
Ισότητα των Φύλων.

Æè÷ Μαρίας Συρεγγέλα*

Τι να δεις 
Το Αρχαιολογικό Μου-
σείο και το µωσαϊκό 
από µνηµεία διαφορετι-
κών εποχών στην πρω-
τεύουσα του νησιού. 
Την Αρχαία αγορά, τη 
ρωµαϊκή έπαυλη Casa 
Romana, το Κάστρο 
στο λιµάνι, τα τζαµιά, 
τα κτίρια της Ιταλοκρα-
τίας. Όταν έρθει η ώρα 
για εκδροµές, βάλε στο 
πρόγραµµα το Ασκλη-
πιείο  –από τα σηµαντι-
κότερα κέντρα ιατρικής 
της αρχαιότητας –, το 
επιβλητικό µεσαιωνικό 
κάστρο της Αντιµά-
χειας, το βυζαντινό Πα-
λαιό Πυλί και το ορεινό 

χωριό Ζια, γνωστό για 
τις ταβέρνες του και την 
πανοραµική θέα στη 
θάλασσα.

Πού να κολυµπήσεις
Στη βόρεια πλευρά του 
νησιού οι οικογένειες 
προτιµούν το Τιγκάκι 
και οι windsurfers το 
Μαρµάρι και το Μαστι-
χάρι. Στα νότια, κλασι-
κές στάσεις η παραλία 
του Αγίου Στεφάνου 
και τα beach bars της 
Paradise. Μοναδικά 
ηλιοβασιλέµατα στον 
Λιµιώνα, τον Άγιο Θεο-
λόγο και το Κοχυλάρι. 
Ιδιαίτερα δηµοφιλής µε 
οργανωµένες παραλίες 
και beach bars η ακτο-
γραµµή στην πόλη της 
Κω και πέριξ: από την 
παραλία των Κρητι-
κών και την οργανω-
µένη ακτή Ζουρούδη 
µέχρι την παραλία του 
Μύλου και τον οικογε-
νειακό Ναυτικό Όµιλο. 
Στο Ψαλίδι για οικογέ-
νειες. Η νεολαία προ-
τιµά την αµµουδιά του 
Αγίου Φωκά, ενώ τα 
Θερµά προσφέρονται 
για ιαµατικές βουτιές.

Πού να φας
Από τα καλύτερα 
εστιατόρια στην πόλη 
της Κω το C food & 
mood (2242024164), 
για ελληνική σύγχρονη 
κουζίνα στο Broadway 
(2242027052) και στο 
The Gelsomino 
Restaurant 

(2242020200). Για θα-
λασσινά στο Barbouni 
(2242020170) και στον 
Νικόλα τον Ψαρά 
(2242023098), για πα-
ραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα στην Ελιά 
(2242022133), για µεσο-
γειακά και ελληνικά πιά-
τα σε αυλή δίπλα στην 
Αρχαία Αγορά στο Πέ-
τρινο (2242027251), για 
κρεοφαγία στο Σταβλί-
σιο (2242021535), για µε-
ζέδες στο Σχολαρχείο 
(2242116168) και στο Για 
µεζέ (2242022609). Στην 
ορεινή Ζια: στο παρα-
δοσιακό καφενείο Χα-
ϊχούτες (6932637905), 
στην ταβέρνα Ωροµέ-
δων (2242069983), και 
στο Σπίτι της Γιαγιάς 
(2242068446). Στο Μα-
στιχάρι ενδιαφέρον 
µενού από τον σεφ 
∆ηµήτρη Κουλιά στο 
Mosaico GastroWine 
Bar (2242058800) του 
ξενοδοχείου Horizon 
Beach Resort. Ψάρι 
αλλά και κρέας στο 
Κάλυµνος by Pericles 
(2242059197). Στο 
Πλατάνι, για τουρκική 
κουζίνα και ανατολί-
τικα γλυκά στο Arap 
(2242023784). 

Πού να διασκεδάσεις
Στην παραλιακή για 
ωραία κοκτέιλ στην 
Kaseta και στο Sitar, 
στην παλιά πόλη στο 
Global Shisha bar, 
στην οδό Αβέρωφ στην 
ταράτσα του Omega 
Sky Bar µε υπέροχη 
θαλασσινή θέα και στο 
κέντρο της πόλης στο 
Πάρκο των Χρωµά-
των. Take away cocktails 
από το DEP bar. Χαλαρή 
ατµόσφαιρα πάνω στη 
θάλασσα στο H20, το 
µπαρ του ξενοδοχείου 
Kos Aktis. 

Πού να µείνεις
Στην παραλία της 
πόλης, στο µοντέρνο 
Kos Aktis Art Hotel 
(2242047200). Στη 
Λάµπη στο 5άστερο 
Aqua Blu Hotel & Spa 
(2242022440) και στο 
Blue Lagoon Resort 
(2242054400). Στο Ψα-
λίδι στο Grecotel Kos 
Imperial Thalasso 
(2242058000), και 
στο Πλατανίστα 
(2242027551-3).
Στο Μαστιχάρι στο 
Horizon Beach Resort 
(2242058800). 

Info

¢¸»Ãª: 2242360400
AªÆËÁÃ»¹°: 2242022222
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2242026595
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2242022300, 2242054200

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Αν έχεις διαβήτη, το πιο hot αξεσουάρ των 
διακοπών σου είναι το σύστηµα FreeStyle 
Libre! Απλά σάρωσε τον αισθητήρα µε 
την ειδική εφαρµογή στο κινητό σου* για 
να ελέγξεις τη γλυκόζη σου και απόλαυσε 
στιγµές χαλάρωσης και ηρεµίας όπου κι αν 

βρίσκεσαι!

 *Η εφαρµογή FreeStyle LibreLink 
είναι συµβατή µόνο µε ορισµένα 
κινητά τηλέφωνα και λειτουργι-
κά συστήµατα. Πληροφορίες: 
FreeStyleDiabetes.gr



Καστελοριζο
✤

Φτάσαμε στο Καστελόριζο, όπως άλλωστε γίνεται πάντα, πολύ 
πρωί. Ούτε που θυμάμαι ποιος και τι μας είχε πει γι’ αυτόν τον μα-
κρινό προορισμό, μιας και μιλάμε για το 2002, τότε που λίγοι απο-

φάσιζαν να φτάσουν τόσο μακριά για να κάνουν λίγες μέρες διακοπές. Όταν 
μιλάω για το Καστελόριζο, πάντα μου έρχεται στο μυαλό η πρώτη μου γνω-
ριμία με το νησί, και μάλιστα η πρώτη ματιά. Έτσι όπως είσαι ξενυχτισμένος 
και με απανωτούς καφέδες, αυτό που βλέπεις είναι κάτι που πρέπει πρώτα 
να το επεξεργαστείς. Πώς είναι όταν στο αυτοκίνητο, ενώ τρέχεις, πατάς 
απότομα φρένο και κοιτάς για λίγο σιωπηλός για να διαπιστώσεις τι έχει συμ-
βεί κι αν όλα είναι στη θέση τους – έτσι και όταν πατάς στο Καστελόριζο, κά-
θεσαι χωρίς να λες κουβέντα και κοιτάζεις γύρω σου τη νέα πραγματικότητα 
στην οποία θα ενταχθείς σε λίγες ώρες. Μια υγρή ζέστη, σε συνδυασμό με 
την ησυχία του λιμανιού, και ένα γρήγορο πρωτεϊνούχο πρωινό με έκαναν 
να κοιμηθώ πάνω σε μια ξαπλώστρα στην καρδιά του λιμανιού όπως δεν 
έχω κοιμηθεί ούτε σε πουπουλένια στρώματα. Με ξύπνησε το άγημα που 
ακούστηκε από το μόνιμα αραγμένο πολεμικό πλοίο στη μεριά του Φάρου, 
που έμελλε να γίνει για τις υπόλοιπες μέρες το μέρος που θα πίναμε καφέ, θα 
μεθούσαμε, θα βουτούσαμε, θα φεύγαμε και θα ξαναερχόμασταν. 
Μιλάω για την πρώτη φορά που βρέθηκα στο νησί γιατί ήταν πολύ καθορι-
στική ώστε μετά να πηγαίνω και να ξαναπηγαίνω. Έτυχε να φτάσουμε στις 18 
Ιουλίου και, μετά την πρώτη μέρα σιωπηλής εξερεύνησης, ο ύπνος ήρθε σαν 
jet lag, αυθόρμητος και θεραπευτικός.
Την επομένη το πρωί, πρέπει να ήταν αρκετά νωρίς, όμως δεν πρόλαβα ούτε 
καν να τσεκάρω την ώρα, γιατί μου χτυπούσαν την πόρτα πολύ δυνατά και 
επιτακτικά, φωνάζοντας το όνομά μου, μου έλεγαν να πάω να τους ανοίξω. 
Το δωμάτιό μου ήταν ισόγειο και η πόρτα έβγαινε πάνω ακριβώς στη βόλτα 
του λιμανιού. Ανασκουμπώθηκα και, μπορώ να πω, λίγο ανήσυχος, έτρεξα 
στην πόρτα να δω ποιος και γιατί με φωνάζει τόσο πρωί. Όταν την άνοιξα, ο 
ήλιος από απέναντι με τύφλωσε και από το δροσερό σκοτάδι που έβγαινα 
δύσκολα έβλεπα ποιος ήταν. Λίγα δευτερόλεπτα μόνο πέρασαν για να κα-
ταλάβω, από τη σκιά αυτού του ανθρώπου, ότι επρόκειτο για τον παπά του 
Καστελόριζου. Με το που με είδε να ξεπροβάλλω από την πόρτα και πριν α-

κόμα μπορέσω να αντιδράσω, με βουτάει από το χέρι και με θεϊκή δύναμη με 
σπρώχνει έξω στην προβλήτα. Μου δίνει και μια σπρωξιά και με ρίχνει στα 
νερά. Γύρω μας είχαν μαζευτεί και παρακολουθούσαν αρκετοί κάτοικοι και 
ένα τσούρμο πιτσιρικάδες που γελούσαν, ενώ όλοι μαζί φώναζαν «χρόνια 
πολλά». Είχε ξημερώσει παραμονή του Προφήτη Ηλία και το έθιμο λέει ότι 
κανένας στο νησί δεν μένει στεγνός. Η μέρα που ακολούθησε είχε συνεχές 
μπουγέλωμα και σπρωξίματα στη θάλασσα. Περπατούσες δίπλα στο νερό 
και, ενώ μιλούσες αμέριμνος, κάποιος σου έδινε μία και σε πέταγε στα νερά. 
Ήταν τόσο γαργαλιστική και παιδική αυτή η σκανταλιά, που κατέληξε σε 
φρενίτιδα στην οποία δύσκολα αντιστεκόσουν. Οπότε κι εγώ όποιον έβλεπα 
να έρχεται καταπάνω μου τον έκανα λούτσα. Οι μπόμπιρες είχαν προμηθευ-
τεί γιγάντια νεροπίστολα που μπορούσαν να σε στοχεύουν και από μακριά, 
κάτι που έκανε ακόμα πιο λυσσασμένο το παιχνίδι. Όταν είδαμε δε το καΐκι 
να έρχεται με κόσμο από την Τουρκία απέναντι, ακροβολιστήκαμε όλοι οπλι-
σμένοι με κουβάδες και περιμέναμε να δέσει στην προβλήτα και να αρχίσουν 
να κατεβαίνουν οι επιβάτες. Στο πρόσωπό τους αντικατοπτριζόταν η εικόνα 
που είχαμε, και φαντάζομαι πως μας έβλεπαν σαν Μαινάδες που περιμέναν 
τα σφαχτάρια να τα κάνουν θυσία για να φυσήξει ο άνεμος και να φύγουν τα 
καράβια από τον Παγασητικό. Εννοείται ότι έγιναν όλοι μούσκεμα. Μπίρες, 
τσίπουρα και αλίπαστοι μεζέδες έμπλεκαν ανάμεσα στα γέλια, μέχρι που 
έφτασε το απόγευμα και λίγο ησυχάσαμε. 
Έτσι γίνεται κάθε χρόνο παραμονή του Προφήτη Ηλία. Γιατί τέτοια μέρα ήταν 
που, πριν από χρόνια, Καστελοριζιώτες μετανάστες στην Αυστραλία, αφού 
συμμάζεψαν τη ζωή τους εκεί, πήραν την απόφαση να γυρίσουν πίσω, να 
πατήσουν και πάλι στην πατρίδα τους, αυτή που θυμόντουσαν και για την ο-
ποία έλεγαν ιστορίες. Πήραν το καράβι και ποιος ξέρει πόσες μέρες ταξίδευ-
αν – άντε και να φτάσουμε, άντε και φτάσαμε. Βγήκαν όλοι στις κουπαστές 
του καραβιού και μόλις φάνηκε το νησί ήταν τέτοια η λαχτάρα τους, που δεν 
άντεξαν και βούτηξαν στα νερά να κολυμπήσουν για να φτάσουν πριν κι από 
το βαπόρι. Τέτοια ορμή είχε η προσμονή. Έτσι, λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια 
μέρα κανείς δεν μένει στεγνός. 

Tου Φώτη Σεργουλόπουλου*

Ο Φώτης και ο Γιώργος στη 
βάρκα το δεύτερου, τη 

«Βαρβάρα», το 2001
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Ταλαιπωρηµένος τόπος. Μια σταλιά γης που για χάρη της έγιναν πόλεµοι, 
επιδροµές και κατακτήσεις. Το νησί καταστράφηκε, βοµβαρδίστηκε, λε-
ηλατήθηκε, οι κάτοικοί του εκδιώχθηκαν, συνθηκολόγησαν, πολέµησαν, 
εναντιώθηκαν. Και ποιος δεν πέρασε για να το κατακτήσει. ∆ωριείς, Ρόδιοι, 
Ρωµαίοι, Βυζάντιο, Αιγύπτιοι, Καταλανοί, Τούρκοι, Ενετοί και πάλι Τούρκοι. 
Με την Επανάσταση του 1821 οι κάτοικοι συµµετέχουν στον Αγώνα και 
προσφέρουν τα πλοία τους, ενώ φυγαδεύουν τα γυναικόπαιδα σε Κάρπαθο, 
Κάσο και Αµοργό. Στη συνέχεια, ήρθαν Άγγλοι και Ιταλοί. 
Όλοι θέλουν δικό τους αυτό το νησί, σαν να τους µαγεύει, και κάνουν τα πά-
ντα για να το αποκτήσουν. Γι’ αυτό και οι µυηµένοι επισκέπτες δεν λείπουν 
ούτε ένα καλοκαίρι. Θέλουν να το κάνουν κι αυτοί δικό τους. Άµα ανέβεις 
στο Κάστρο, κατά το ηλιοβασίλεµα, και γυρίσεις να κοιτάξεις γύρω σου, τη 
Μεγίστη να απλώνεται στα πόδια σου, τα παράλια απέναντι, και την απερα-
ντωσιά της θάλασσας από την άλλη, θα νιώσεις, έστω και για λίγο, ότι ξεκόλ-
λησαν τα πόδια σου από το χώµα, και, έτσι όπως είσαι ελαφρύς, µπορείς να 
κάνεις αυτό το βήµα που πάντα ήθελες στη ζωή σου.
Περνάν τα χρόνια και σαν να µην αλλάζει τίποτα στο νησί. Πήγα και ξαναπή-
γα και, πέρα από τα µέρη που σαν να ’ναι τάµα επισκέπτοµαι κάθε φορά, την 
Μπλε Σπηλιά, τη Ρω, τις Πλάκες, τον Αϊ-Γιώργη, τα Χωράφια, ανυποµονώ 
να ξαναφάω τα γεµιστά κρεµµύδια, τα γιαπράκια. Μα αυτό που αποζητώ 
περισσότερο είναι να δω αυτούς τους ίδιους ανθρώπους εκεί ριζωµένους, 
µε τη χαρά της αντάµωσης να καθρεφτίζεται στα πρόσωπα, τους παλιούς 
Καστελοριζιώτες και νέους από επιλογή.
Ο Γιώργος µε τη Λουίζα, η Έφη, ο Τηλέµαχος και η Βάρβαρα, ο Στράτος και η 
Αµαλία, η Μαρίτσα και η Κατίνα µε τη Μαρία, ο άλλος Γιώργος, ο Μιχάλης ο 
Τζαµάικας, η Εισοδία, ο Αντώνης, ο Βασίλης, ο Τσίκος και η Χιουριγκιούλ, ο 
Νίκος, η Ρήνα, η Ρένα, η Βάσια και, φυσικά, η Ντίνα και ο Παντελής. 
Να έχετε πάντα το καλό και να φυλάτε τον παράδεισο γεµάτο γέλια και γα-
λήνη.

*Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι παρουσιαστής-ηθοποιός.

στην άκρη του λιµα-
νιού, στο Poseidon 
(2246049212), 
στο Καστελόριζο 
(2246049044). Θα βρεις 
όµως και αρκετά ενοι-
κιαζόµενα δωµάτια, 
ρίξε µια µατιά και στα 
Agnanti Studios (2246 
049094). 

Πού να φας 
και να πιεις
Στο εστιατόριο 
της Αλεξάνδρας 
(2246049019), και 
στο Μικρό Παρίσι 
(6976704588) για µα-
γειρευτά, στον Μπίλη 
(2246049224) για ψαρο-
µεζέδες, στα Πλατά-
νια (2246049206) πάνω 
στην «εσωτερική» 
όµορφη πλατεία 

Χωράφια µε ωραία, 
ντόπια κατσαρόλα, 
και στο Λαζαρά-
κη (2246049370, 
6932360273), πάνω 
στην προβλήτα για 
ψάρια και µεσογειακή 
γκουρµέ κουζίνα µε 
κοσµοπολίτικη διάθε-
ση. Για ποτό στο Status 
και στο Μελτέµι που 
λειτουργούν από 
νωρίς ως καφέ και το 
συνεχίζουν µέχρι αρ-
γά, και στον Φάρο, το 
καθαρόαιµο µπαρ του 
νησιού, ανοιχτό όλο το 
24ωρο.

Info

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ!

Οι ηµέρες που έβαζες πρώτα στη βαλίτσα τον πα-
ραδοσιακό µετρητή γλυκόζης αίµατος, 

σκαρφιστήρες και ταινίες µέτρησης 
είναι πλέον παρελθόν*. Τώρα απλά 
φοράς τον εργοστασιακά βαθµονο-
µηµένο αισθητήρα FreeStyle Libre 
που καταγράφει αυτόµατα τη γλυ-
κόζη για 14 ηµέρες, πακετάρεις τα 
αγαπηµένα σου µαγιό και ξεχνάς το 
άγχος πίσω! 
* H σάρωση του αισθητήρα δεν απαιτεί
τη χρήση σκαρφιστήρων.

Το πιο αποµακρυσµένο 
ελληνικό σύνορο είναι 
το κουκλίστικο Καστε-
λόριζο, ή Μεγίστη, 
όπως είναι και το όνο-
µα του δήµου και µονα-
δικού οικισµού επάνω 
στο νησί, µε περίπου 
500 µόνιµους κατοί-
κους. Αν θέλεις να χα-
θείς από όλους, είναι ο 
ιδανικός προορισµός, 
τέσσερις ώρες µε το 
καράβι από τη Ρόδο και 
είκοσι από τον Πειραιά, 
ενώ οι τουρκικές ακτές 
βρίσκονται ένα µίλι µα-
κριά και οι επισκέπτες 
συνήθως περνούν µια 
βόλτα και απέναντι. Το 
πανέµορφο λιµάνι µε 
την εικόνα των πολύ-
χρωµων νεοκλασικών 
που είναι χτισµένα 
αµφιθεατρικά και 
κοιτούν τη θάλασσα 
κάνει τη διαφορά, ενώ 
στο αγαπηµένο νησάκι 
ξεφεύγεις εντελώς και 
από τους ήχους της 
πόλης. 

Πού να 
κολυµπήσεις 
Το Καστελόριζο δεν έ-
χει παραλίες µε αµµου-
διές. Έχει όµως καθα-
ρά, κρυστάλλινα νερά. 
Ο πιο πολύς κόσµος ρί-
χνει τις βουτιές του στο 
λιµάνι –κατευθείαν στα 
βαθιά, σκαλίτσες πα-
ντού για να ξανανέβεις, 
έχει κι αυτό την πλάκα 
του–, όµως µπορείς να 
επιβιβαστείς σε κάποιο 
καΐκι µε προορισµό τα 
κοντινά νησάκια Ρω, 
Στρογγυλή και Άγιο 
Γεώργιο. Μην παρα-
λείψεις να επισκεφθείς 
το Γαλάζιο Σπήλαιο, 
από τα ωραιότερα της 
Μεσογείου. Μπορεί 
να εµφανιστούν και 
φώκιες. 

Πού να µείνεις 
Στο 
Mediterraneo 
(2246049007), 
το υπέροχο 
παλιό νεο-
κλασικό όπου 
γυρίστηκε 
και η οµώνυ-
µη ταινία µε τη 
Βάνα Μπάρµπα. Στο 
Megisti (2246049220), 

¢¸»Ãª: 2246049269
AªÆËÁÃ»¹°: 2246049333
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2246049270
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 2246049267

Ο Φώτης και ο Γιώργος 
στη «Βαρβάρα», το 2020
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✤
Ευτύχησα να χαρώ το πρώτο φως της µέρας σε ένα αγέρωχο βράχο του Αιγαίου, στην Κά-
λυµνο, όπου η ΝΑ άκρα του πελάγους το οποίο «διαβαίνουν οι άνθρωποι που αναζητούν τις 
υψηλότερες χαρές». 

∆ωρικής καταγωγής, έτυχα αττικής παιδείας κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως και µεγάλωσα µε δύο 
πατρίδες. Από καρδιάς αγαπώ και τους δύο ιερούς χώρους, την Κάλυµνο, τις ρίζες µου, για το ζην και τη 
µαγική πόλη, την Αθήνα, για το ευζήν. 
Μεσούντος του θέρους, σαφώς, επιλέγουµε Κάλυµνο και οδηγός µας ο ποιητής: «Είδες την νήσο όπου 
ανθεί η συκή, και η ελαία σγουρά απλώνει τα αργυρά της φύλλα; Είδες την κόρην του Ηλίου και της Θαλάσ-
σης, τη µητέρα του σπόγγου, η οποία τίκτει σκύµνους, γεννά παλληκάρια.. Την Κάλυµνο είδες…». 
Κάλυµνος, το νησί των Σφουγγαράδων µε το «αφράτο χρυσάφι», το σφουγγάρι, αλλά και το νησί των 
επιστηµόνων, των πνευµατικών ανθρώπων. Ο παλαίγονος τόπος όπου η αρχαιότητα σµίγει µε τα παλαι-
οχριστιανικά χρόνια και µαζί συναντούν το Βυζάντιο και την Ανατολή. Εκεί που χαίρεσαι τα αποµεινάρια 
της καλυµνιακής διαχρονίας και που γεύεσαι τα αγαθά και τις µυρωδιές της θάλασσας, νιώθεις να µε-
θάς από την ευωδιά του θυµαριού!
Κάλυµνος, σκληροτράχηλος βράχος ιδιαίτερος, όπου άνθρωποι και Φύση φτιάχνουν σκηνικά θεάτρου 
εντυπωσιακά. Από την πόλη όπου η τολµηρή πολυχρωµία των νεοκλασικών αρχοντικών συνάδει 
αισθητικά όµορφα µε τα χρώµατα της ελληνικής σηµαίας στα σπίτια τα παραδοσιακά. Και από την «Κοι-
µωµένη Βασιλοπούλα» της Τελένδου ως τα ψηλά απόκρηµνα αναρριχητικά πεδία και, ακόµα, στα βαθιά 
παραµυθένια αλίπεδά της! 
Ο Βυζαντινολόγος Καρλ Κρούµπαχερ έρχεται στην Κάλυµνο στα 1886 και γράφει: «…Εδώ στη φτωχιά 
καλύβα του απλού Καλύµνιου, του ανεµοδαρµένου ναυτικού που δεν φοβάται τον καιρό και τις φουρτούνες, 
του εργατικού τεχνίτη και µάστορα, να ’ρθείς να µείνεις, ξένε, αν θες να γνωρίσεις την πνευµατική σβελτάδα, 
τη σωµατική αξιοσύνη, τον καλό χαρακτήρα του γένους των Ελλήνων – παρ’ όλα όσα υπέφερε». 
Κάλυµνος, µε τις µοναδικές προσφιλείς µνήµες από πρόσωπα, χρώµατα, αρώµατα και ήχους, ο «Οµφα-
λός της Γης» για τους Καλύµνιους, το νησί της καρδιάς µας. 
 

*Η Άρτεµις Σκουµπουρδή είναι ξεναγός και συγγραφέας.

Tè÷ Αρτέμιδος Σκουμπουρδή*

Η ιστορία της είναι 
µεγάλη και µέρος της 
µπορείς να δεις στο 
φηµισµένο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο που 
άνοιξε ξανά πριν από 
λίγες µέρες. Στο Ναυ-
τικό Μουσείο θα δεις 
αντικείµενα από ναυά-
για που εξιστορούν τις 
µεθόδους σπογγαλιεί-
ας ενώ στο Καλύµνικο 
Σπίτι θα µάθεις περισ-
σότερα για τον τρόπο 
ζωής του περασµένου 
αιώνα. Αν είσαι λάτρης 
των σπορ, να ξέρεις 
πως στο νησί υπάρχει 
δυνατότητα για σέρ-

φινγκ, αναρρίχηση και 
ποδηλασία στο βουνό, 
περπάτηµα, yachting, 
καταδύσεις. Καϊκάκια 
στο λιµάνι µπορούν να 
σε πάνε εκδροµές σε 
Τέλενδο ή Ψέριµο.

Πού να µείνεις
Στον Πάνορµο, στις 
κατοικίες Ελιές 
(2243047890), δίπλα 
στις παραλίες και τις 
περιοχές αναρρίχησης 
και στο Kantouni 
Beach Boutique 
Hotel (2242045826), 
µε πολυτελή δωµάτια 
και πισίνα πάνω στη 
θάλασσα. Στη Villa 
Melina (2243022682), 
στην Πόθια, διατηρη-
τέα κατοικία του '20 µε 
κήπο και ατµόσφαιρα 
άλλης εποχής. Στο 
Petra Boutique 
Homes (2243040091), 
γραφικά δωµάτια µε 
τροµερή διακόσµηση 
και θέα θάλασσα.

Πού να 
κολυµπήσεις
Όµορφες παραλίες το 
δηµοφιλές Κατσούνι 
και τα Λινάρια, η 
δεύτερη µε λιγότερο 
κόσµο, όπως και οι 
Μυρτιές και ο Αρµεός. 
Στον Αργινώντα να 
πας οικογενειακά. Στο 
βυθό του Εµποριού 
πάρε µάσκα. Νεαροί 
όσοι είναι και όσοι νιώ-
θουν στο Καντούνι, 
στον Πάνορµο, όπου 
πέφτει ο µέσος όρος 
ηλικίας και ανεβαίνουν 
τα ντεσιµπέλ από τα 
beach bars. Groovy 
στιγµές µε θέα την 
Τέλενδο, το µικρό 
νησάκι που βρίσκεται 
απέναντι, θα ζήσεις 
στο Μασούρι, µια πα-
ραλία µε πολύ κόσµο, 
ταβέρνες και µπαρά-
κια. Εννοείται πως δεν 
θα φύγεις από το νησί 
αν δεν επισκεφτείς την 
πιο διάσηµη παραλία 
του, τον Πλατύ Γιαλό, 
η οποία όµως χρειάζε-
ται προσοχή καθώς µε 
µερικά βήµατα βρίσκε-
σαι στα άπατα.

Πού να φας 
και να πιεις
Μαγευτικό ηλιοβασί-
λεµα και θαλασσινές 
γεύσεις θα απολαύ-
σεις στο εστιατόριο 
Τhemis (2243047230), 
στον Μελιτσάχα. 
Ο Τσοπανάκος 
(2243047929) έχει εξαι-
ρετικά ψητά κρέατα 
και το Λιµανάκι του 
Βαθύ (2243031333) 
σπιτικά µαγειρευτά 
και ωραία θέα. ∆ια-
σκέδασε ξέφρενα στο 
Domus (2243047760), 
το bar-κόµβο στο 
Καντούνι –δοκίµασε 
τη νέα λίστα κοκτέιλ–, 
κι όταν η επιθυµία για 
γλυκό χτυπήσει κόκ-
κινο πήγαινε κατευ-
θείαν Στου Μιχαλαρά 
(2243029446), για γαλα-
κτοµπούρεκο.

Info

¢¸»Ãª: 2243059141
AªÆËÁÃ»¹°: 2243022100
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2243029304
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Από τα χρόνια της 
αθωότητας «παρά θιν’ 
αλός» του Πανόρµου, 
στο Καντούνι.

        ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΡΥΠΑΣ 
ΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΑΡΩΝΕΙΣ*;
Αν κάτι δεν ταιριάζει µε το καλοκαιρινό 
σου στιλ, αυτό είναι να διακόπτεις τις 
αγαπηµένες σου δραστηριότητες για να 
µετρήσεις τη γλυκόζη µε τρύπηµα στα δάκτυ-
λα. Ανακάλυψε το σύστηµα FreeStyle Libre, 

που σου δίνει ολοκληρωµένη εικόνα για τη 
γλυκόζη σου µε µια απλή 

σάρωση 1 δευτερολέπτου 
κάθε στιγµή, παντού! 

* H σάρωση του αισθητήρα δεν 
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.
απαιτεί τη χρήση σκαρφιστή-
ρων.

γλυκόζη σου µε µια απλή 



�������Æè÷ Μαρίας Κοκκίνου*

Σταπρί – Σταπρόνια (ο Καραγκιόζης αστροναύτης Ευ. Σπαθάρης)

✤
Νησί που ανήκει στο ελληνικό ηφαιστειακό τόξο, 
άρα επίσκεψη σε ανοίκειο τοπίο. Μαύρα και κόκκινα 
βότσαλα, σκούρα πετρώµατα παντού, άσπρος κρα-

τήρας, αλλά και πράσινο και παραλίες και χωριά και φαγητό 
ντόπιο και πανηγύρια.
Η πρώτη µου επίσκεψη σε ηφαίστειο, στον κρατήρα Στέφα-
νο, στην εξερεύνηση της επαφής του εξωτερικού φλοιού 
της γης µε το εσωτερικό της. Μια εξωπραγµατική εικόνα που 
διεγείρει όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις, όραση, όσφρηση, 
αφή, γεύση, αλλά και την κίνηση. Μία εικόνα καθηλωτική 
που απειλεί όλες τις βεβαιότητες που έχουµε περί τοπίου. Η 
απόλυτη ανατροπή του οικείου σε εµάς φυσικού τοπίου, που 
παραπέµπει σε σεληνιακές εικόνες. Η οριζόντια ανάπτυξη 
της διερευνητικής µατιάς µας µετατρέπεται σε κατακόρυφη 
νοητική προσέγγιση. ∆έος προς τις φυσικές δυνάµεις. Η α-
πόλυτη σαγήνη του απόκρυφου.
Το πρώτο πράγµα που µου ήρθε στο µυαλό είναι ο µύθος 

της Περσεφόνης, η σχέση της µε τον κάτω κόσµο, ο κατα-
κόρυφος άξονας που συγκροτείται και φέρνει σε επαφή τον 
κάτω κόσµο µε την επιφάνεια της γης σε µία σχέση αβέβαιης 
περιοδικότητας.
Εµπορειός, οικισµός στο όριο του κρατήρα, ένα θεωρείο. 
Πριν κάποια χρόνια πλήρως εγκαταλελειµµένος οικισµός 
λόγω σεισµών. Ερείπια πέτρινα παντού, στενοί δρόµοι και 
καµάρες. Στην επίσκεψή µου ενθουσιάστηκα στην ιδέα να α-
ποκτήσω µία ποιο µόνιµη σχέση µε αυτό το τοπίο. Γιατί να µην 
αποκτήσω ένα µικρό ερείπιο, θα το κρατήσω όπως είναι, και 
θα µεταφέρω µία µικρή ξύλινη κατασκευή, να την τοποθετή-
σω εσωτερικά του ερειπίου για να µπορώ να βιώνω αυτό το 
καθηλωτικό µαγευτικό τοπίο. Το όνειρο παρέµεινε όνειρο.
Στο φαντασιακό µου η Νίσυρος παραµένει ένα µακρύ ταξίδι 
σε εξωπραγµατικό, αλλόκοτο κόσµο.

*Η Μαρία Κοκκίνου είναι αρχιτέκτων.

Το ηφαιστειογενές νησί 
των ∆ωδεκανήσων µε 
άγρια οµορφιά, χτι-
σµένο µε µαύρη λάβα, 
άσπρη ελαφρόπετρα 
και κόκκινη σκουριά. 
∆έχεται επιστηµονικό 
και ιαµατικό τουρισµό, 
φρόντισε τη διαµονή 
σου έγκαιρα. 

Τι να δεις
Παντού θα βρεις παλιά 
ελαιοτριβεία και πα-
ραδοσιακούς µύλους, 
ενώ στο λιµάνι, το 
Μανδράκι, θα δεις το 
Ιπποτικό Κάστρο µε το 
µοναστήρι της Πανα-
γιάς της Σπηλιανής, 
τις πλατείες του ∆ηµαρ-
χείου και του Ποταµού 
και την Ακρόπολη της 
αρχαίας πόλης του 
Μανδρακίου, το Πα-
λαιόκαστρο, έξω από 
τον οικισµό. Ιδανικές 
εκδροµές απέναντι 
από το Μανδράκι στα 
νησάκια Γυαλί, Άγιος 
Αντώνιος, Στρογγυλή 
στα οποία φτάνεις µε 
καραβάκι ένα τέταρτο 
περίπου από το λιµάνι. 
Στον ορεινό οικισµό 
Νικιά, αξίζει να δεις 
το Ηφαιστειολογικό 
Μουσείο και την Πόρ-
τα, την όµορφη βοτσα-
λόστρωτη πλατεία του, 
αλλά και το εξωκλήσι 
του Προφήτη Ηλία µε 
θέα το ηφαίστειο. Στον 
Εµπορειό θα ανακαλύ-
ψεις τη µικροσκοπική, 
φυσική σάουνα στην 
είσοδο του χωριού και 
στους Πάλους τα Αρ-
χαία Ρωµαϊκά Λουτρά, 
µέσα στα οποία βρίσκε-
ται χτισµένο το εκκλη-
σάκι της Παναγιάς της 
Θερµιανής.

Πού να 
κολυµπήσεις
Οι απότοµες στην 
πλειοψηφία τους ακτές 
διακόπτονται από λίγες 
αλλά ειδυλλιακές παρα-
λίες, που υπάρχουν πε-
ριµετρικά του νησιού, 
όπως η παραλία των 
Παλών, η Παχιά Άµ-

µος, οι Λυές και η πα-
ραλία των Χοχλάκων, 
που πήρε το όνοµά της 
χάρη στα µεγάλα µαύ-
ρα βότσαλα από λάβα. 
Όµορφες παραλίες 
υπάρχουν επίσης στο 
κοντινό νησάκι Γυαλί.

Πού να µείνεις
Στο Μανδράκι, στον 
κοινοτικό ξενώνα Πο-
λυβώτης (2242031011), 
πάνω στη θάλασσα, 
στα Τρία Αδέρφια 
(2242031344), στα 
ξενοδοχεία Χαρί-
τος (2242031322, 
2242031318), Πορ-
φύρης (2242031376), 
και στο Ροµάντζο 
(2242031340). Στα Λου-
τρά, στα ∆ηµοτικά 
Ιαµατικά Λουτρά 
(2242031284), σε ένα 
κτίριο του 1865. Στους 
Πάλους στον Mάµη 
(2242031453) και στην 
Πόπη Κουµπανιού 
(2242031079).

Πού να φας
Στο Μανδράκι, πα-
ραδοσιακή κουζίνα 
στην οικογενειακή 
ταβέρνα Πανόραµα 
(2242031185), σπιτικά 
µαγειρευτά στην 
Ειρήνη Σφακιανού 
(2242031365) και στο 
Οξός (2242031873) 
για µεζέδες κάτω 
από τον βράχο της 
Παναγιάς Σπηλιανής. 
Στην Απολωλή Κόρη 
(2242031024), για 
γκουρµέ κουζίνα στο 
Γεύsea (2242031066), 
κοντά στα Λιοτρίβια. 
Στους Πάλους, ψαράκι 
στο Captain’s House 
(2242031016), στην Α-
στραδενή (2242031061), 
και στην Αφροδίτη 
(2242031560). Στα Νικιά 
πολύ καλό φαγητό στον 
Ανδριώτη (2242031892). 
Στον Εµπορειό για 
κρέατα και µαγειρευτά 
στην ταβέρνα - τσι-
πουράδικο Απυριά 
(2242031377), και στο 
Μπαλκόνι του Εµπο-
ρειού (2242031607), µε 
θέα. ∆οκίµασε ντόπια 
µυζήθρα, σακουλιαστή, 
το τυρί της πόσας, 
σουµάδα, κανελάδα, 
παραδοσιακά γλυκά 
του κουταλιού, ντοµα-
τάκι και κάπαρη.

Info
¢¸»Ãª: 2242360501
AªÆËÁÃ»¹°: 2242031201
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2242031222
¦¶Ä¹¼¶Ä¶¹°ºÃ ¹°ÆÄ¶¹Ã: 
2242031217
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    ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ FREE 

Είναι σηµαντικό να προσέχεις την υγεία 
σου, αλλά οι διακοπές θέλουν και χαλά-
ρωση. Ευτυχώς, ο έλεγχος του διαβήτη 

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
FreeStyle Libre, αφού µπορείς 
να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.

γίνεται εύκολος µε το σύστηµα 
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να βλέπεις τα δεδοµένα της 
γλυκόζης σου µε εξαιρετική 
ακρίβεια* και να τα µοιράζεσαι 
µε τα αγαπηµένα σου πρόσω-
πα, αλλά και µε τον ιατρό σου! 

* Data on file, Abbott Diabetes Care, 
Inc.



✤
Η Πάτµος, το Ιερό νησί, µερικά µίλια από τις ακτές της Μικράς Ασίας είναι ένας τόπος µε µόνο 
µέτρο τον άνθρωπο. Στο νησί όπου γράφτηκε η µεγαλειώδης υπερβατική Αποκάλυψη, διά 
χειρός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο άνθρωπος παραµένει στο επίκεντρο. Από το ίδιο το 

Μοναστήρι στη Χώρα-Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO –που ενώ δεσπόζει σαν 
κτίσµα στο νησί, δεν επιβάλλεται αλλά «καλωσορίζει»– ως την τελευταία παραλία µε τα αρµυρίκια 
που ρίχνουν τη σκιά τους ήρεµα και φιλόξενα. Η Πάτµος αναπλάθει τους επισκέπτες της όπως αυτή 
γνωρίζει µέσα από την ιστορία αιώνων, τους καθοδηγεί στα λευκά σοκάκια και τους απάνεµους όρµους 
της, τους δείχνει µε σοφία, θα έλεγα, την αξία της απλότητας στην αισθητική και της πολυτέλειας στην 
περιπλάνηση. ∆εν κραυγάζει, πώς θα µπορούσε άλλωστε, ψιθυρίζει και γοητεύει όσους είναι ανοιχτοί 
σε διαφορετικά µηνύµατα των καιρών και δεν έχουν όρια στον ορίζοντά τους. Το νησί δεν ζει στο χτες 
ούτε προσπαθεί να το αναβιώσει τεχνητά, όπως έχω δει σε άλλα µέρη µε ιστορική κληρονοµιά. Το νησί 
και οι άνθρωποί του συµβιώνουν παράλληλα στο χτες το σήµερα και το αύριο, µε µια φυσικότητα που 
τη βλέπεις παντού: στα αβίαστα χαµόγελα, στις µικρές ψαρόβαρκες, στα ψαγµένα ταβερνάκια, στις 
αυλόπορτες, στα πράσινα µποστάνια, στα χαρούµενα παράθυρα-βιτρίνες των καταστηµάτων, στα α-
σβεστωµένα πεζούλια και τις λιτές γραµµές παντού. Κι όλα αυτά να µην είναι φολκλόρ αλλά αυθεντικά. 
Σκεφτόµουν βλέποντας από το κατάστρωµα τη Σκάλα το λιµάνι, να ξεµακραίνει καθώς το πλοίο έφευ-
γε, ότι η έκφραση «ευλογηµένος τόπος» εδώ βρίσκει την κυριολεκτική της έκφανση. Κι ότι δεν ήταν 
αυθυποβολή αλλά αληθινό δέος αυτό που ένιωσα, όχι γιατί θαµπώθηκα από το µεγαλείο αλλά γιατί 
στην Πάτµο ένιωσα το κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση.

*Ο Βασίλης Κικίλιας είναι Υπουργός Υγείας.

Tïù Βασίλη Κικίλια*

�á�μ�Ταξίδι στην 
Info
Από τα ορεινά ως τις 
παραλίες θα νοµίσεις 
ότι βρίσκεσαι σε 
διαφορετικό νησί. Τα 
όµορφα σπίτια της Χώ-
ρας και τα παραδοσια-
κά σοκάκια σε βάζουν 
σε καλοκαιρινή διά-
θεση από την πρώτη 
στιγµή στο νησί. Στο 
νησί της Αποκάλυψης 
τίποτα δεν είναι όπως 
το βλέπεις. Παρά τις 
τάσεις ηρεµίας και την 
έντονη θρησκευτικό-
τητα, η κοσµική αύρα 
στα σοκάκια στη Σκά-
λα κυριαρχεί. Γύρω 
από το λιµάνι, συνω-
στίζονται επισκέπτες 
από όλον τον κόσµο, 
στους δρόµους στρι-
µώχνονται ανυπόµονα 
αυτοκίνητα και στα 
«ξέφωτα» της Χώρας 
στήνονται δεξιώσεις 
και βιολιά.

Τι να δεις 
Το Μοναστήρι Αγίου 
Ιωάννη του Θεολό-
γου, που στέκεται επι-
βλητικό σε ένα ύψωµα 
πάνω από το λιµάνι της 
Πάτµου και θεωρείται 
από τα εµβληµατικό-
τερα µοναστηριακά 
συγκροτήµατα του 
Αιγαίου. Το Σπήλαιο 
της Αποκάλυψης, 
που προσελκύει κάθε 
χρόνο εκατοντάδες χι-
λιάδες πιστούς καθώς, 
σύµφωνα µε την παρά-
δοση, ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης έγραψε την 
Αποκάλυψη σε µια 
σπηλιά τέσσερα µέτρα 
κάτω από τη γη. Από-
λαυσε εκδροµές, µε τα 
καραβάκια που ανα-
χωρούν από τη Σκάλα, 
στις γειτονικές βραχο-
νησίδες των Αρκιών, 
αλλά και στο Μαράθι, 
το µικρό νησάκι µε τα 
κρυστάλλινα νερά.

Πού να 
κολυµπήσεις
 Αν θελήσεις να µάθεις 
όλες τις κρυψώνες του 
νησιού, τότε σίγουρα 
θα χρειαστείς µεταφο-
ρικό µέσο. Στην Ψιλή 
Άµµο θα πας είτε µε 
καραβάκι είτε διασχί-
ζοντας µια διαδροµή 
20 λεπτών µέσα από 
το βουνό. Στους πιο 
όµορφους κολπίσκους 
του κόσµου, µε διεθνή 
βούλα, ανήκει ο Γροί-

κος, και µε τα ιστιο-
φόρα αραγµένα στον 
κόλπο µοιάζει µε καρτ 
ποστάλ. Να πας και 
στην παραλία Πέτρα, 
για να θαυµάσεις τον 
οµώνυµο βράχο. Στην 
παραλία του Κάµπου 
για water sports και 
beach bar και στην 
οργανωµένη Αγριο-
λίβαδο για βουτιές 
µε κοκτέιλ. Στη Βαγιά 
και στο Λιβάδι του Γε-
ρανού για τα γαλανά 
ολοδιάφανα νερά.

Πού να φας
Στα must είναι ο Μπε-
νέτος (2247033089), 
στα Σάψιλα, µια 
υπέροχη αυλή παλιού 
αρχοντικού όπου 
τρως µεσογειακά 
πιάτα από βιολογικά 
υλικά. Με γκουρµέ 
γεύσεις και το εξαι-
ρετικό Apocalypsis 
(2247032800), το εστια-
τόριο του ξενοδοχείου 
Patmos Aktis Suites 
& Spa. Στο Κτήµα Πέ-
τρα (2247033207), πού 
αλλού, στην Πέτρα, για 
τέλεια µαγειρευτά και 
ψητά. Στη Σκάλα για 
ουζάκια και µεζέδες 
θα βρεις το Χιλι-
οµόδι (2247034179), 
και το Τρεχαντήρι 
(2247034080), όπως και 
το παραλιακό Τσιπου-
ράδικο (2247032803). 
Στη Χώρα στον 
Vaggelis Restaurant 
Patmos (2247031967).

Πού να 
διασκεδάσεις
Τόσο στη Σκάλα όσο 
και στη Χώρα και το 
Λιµάνι θα συναντήσεις 
πολλά καφέ και µπα-
ράκια για κάθε γούστο. 
Ξεκινώντας από τη 
Χώρα, οι επιλογές είναι 
το Stoa (2247032226), 
στην πλατεία, και το 
Πουγκί (2247031009).
Στη Σκάλα, στο καφέ-
µπαρ Κουκουµάβλα – 
κουκουβάγια στα πατι-
νιώτικα– (2247031724), 
και στα Kasbah και 
Holy µε θέα το λιµάνι 
για ποτό. Στον Κάµπο ο 
must προορισµός, το 
Atmos Patmos για all 
day εξυπηρέτηση. 

Πού να µείνεις
Στο Petra Hotel 
(2247034020), µε θέα 
την Πέτρα. Πάνω από 
το Μελόι βρίσκεται 
το Porto Skoutari 
(2247033123), 1,5 χλµ. 
από τη Σκάλα, µε νό-
τες πολυτέλειας. Στο 
Patmos Aktis Suites & 
Spa (2247032800), στον 
κόλπο του Γροίκου, δι-
αµονή τύπου «ζήτησέ 
το και θα σου δοθεί». 

Info

¢¸»Ãª: 2247360300
AªÆËÁÃ»¹°: 2247031303
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2247031231
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2247360000
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20 οργανωμένα 
    κάμπινγκ 
για διακοπές δίπλα στη φύση 

λο, θα βρείτε το κάμπινγκ Παπά Νερό. Βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα στην πολύ όμορφη ομώνυμη 
παραλία και στα 200 μέτρα είναι το χωριό του 
Αγίου Ιωάννη. Καταπράσινο κάμπινγκ με πολλές 
και ωραίες παραλίες τριγύρω. Από το Βόλο θα 
φτάσετε μέσω της διαδρομής Πορταριά – Κισσός. 
2426031319, campingpapanero.com 

Χαλκιδική 
Για τους «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει», πλήρως 
οργανωμένο κάμπινγκ είναι ο Αρμενιστής, στη 
Σιθωνία. Φοβερή παραλία μπροστά, πράσινο 
σχεδόν μέχρι την αμμουδιά, ιδιαίτερες προτάσεις 
για να μείνεις αν δεν σου αρέσει η σκηνή (mobile 
homes, glamping tents, youth hostel), παιδική χα-
ρά, συναυλίες κ.λπ. Με ιστορία από το 1982. 
2375091487, armenistis.gr

Σέριφος 
Το Coralli Camping είναι το κάμπινγκ του νησιού 
και βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι, κανένα 
τέταρτο με τα πόδια, ακριβώς μπροστά στην πα-
ραλία Λιβαδάκια. Όταν λέμε ακριβώς μπροστά, 
οι τελευταίες σκηνές προς τη θάλασσα απέχουν 
από το νερό το πολύ 10 μέτρα. Έχει και ωραίες 
σκιές, πισίνα αν προτιμάτε και ωραίο φαγητό 
στην ταβέρνα του. 
2281051500, corallicamping.gr/el

Σίφνος
Είναι το Makis Camping, που βρίσκεται στο λι-
μάνι (Καμάρες), σε ελάχιστη απόσταση από την 
παραλία. Δέντρα, λουλούδια, καλαμιές, καφετέ-
ρια, μίνι μάρκετ. Λόγω Covid-19 και για λόγους 
ασφαλείας τα σκεύη έχουν αφαιρεθεί από την 
κοινόχρηστη κουζίνα, οπότε αν θέλετε να μαγει-
ρεύεται θα πρέπει να πάρετε μαζί τα δικά σας. 
2284032366, makiscamping.gr 

Χανιά 
Στην Παλαιόχωρα, περίπου 75 χιλιόμετρα  
νοτιοδυτικά των Χανίων, μπροστά σε μια 
απίστευτη θάλασσα, θα βρείτε το κάμπινγκ 
Grammeno. Από εδώ μπορείτε να φτάσετε  
με καραβάκι μέχρι Σούγια, Αγ. Ρουμέλη,  
Σφακιά και Γαύδο, να πάτε εκδρομή σε  
Ελαφονήσι, Κεδρόδασος και Φαράγγι της  
Σαμαριάς. Το κάμπινγκ ενδείκνυται και για  
οικογένειες, ενώ στο εστιατόριό του σερβίρο-
νται κατά κύριο λόγο τοπικά προϊόντα. 
2823042125, grammenocamping.gr

Ιεράπετρα 
Η πρόταση για εδώ είναι το κάμπινγκ Κουτσου-
νάρι, το οποίο βρίσκεται εξίμιση χιλιόμετρα από 
την Ιεράπετρα. Με μια μεγάλη ωραία παραλία 
που βλέπει στο λιβυκό πέλαγος, αρκετές σκιές, 
πισίνα κι ένα ωραίο εστιατόριο, το Κοράλι, με 
τοπικές γεύσεις. 
2842061213, camping-koutsounari.gr

Αμοργός 
Μεγάλα πάρτι έχουνε γίνει σε αυτό το κάμπινγκ, 
στην άκρη της φημισμένης Αιγιάλης. Έχει ταβέρ-
να, έχει μπαράκι, έχει κάμποσο νεαρόκοσμο, βρί-
σκεται πολύ κοντά στην παραλία και δυο βήματα 
από τον οικισμό της Αιγιάλης και σε απόσταση 
αναπνοής από τη θρυλική ντισκοτέκ του Μίμη. 
2285073500, aegialicamping.gr

Άνδρος 
Πολύ κοντά στο λιμάνι του Γαυρίου, περίπου 500 
μέτρα, αλλά έρχεται και λεωφορειάκι για να σας 
πάρει, βρίσκεται το Camping Andros. Με πισίνα, 
μίνι μάρκετ, εστιατόριο, σκηνές για ενοικίαση, α-
ποτελεί μια καλή επιλογή για να το έχετε ως βάση 
και να γυρίσετε το νησί. 
2282071044, campingandros.gr 

Αντίπαρος 
Το διάσημο κάμπινγκ της Αντιπάρου, με έναρξη 
λειτουργίας το 1978 έχει μεγαλώσει γενιές και γε-
νιές. Από το λιμάνι της Αντιπάρου απέχει περίπου 
20 λεπτά με τα πόδια, είναι μέσα στο πράσινο, 
έχει κι ένα ωραίο εστιατόριο καθώς και μια παρα-
λία ακριβώς μπροστά του όπου επιτρέπεται και ο 
γυμνισμός. 
2284061221, camping-antiparos.com/el

Αρκαδία 
Το Zaritsi Camping βρίσκεται στη νοτιοανατο-
λική πλευρά της Πελοποννήσου, στην περιοχή 
Τυρός και απέχει 70 χλμ. από την Τρίπολη και 
180 χλμ. από την Αθήνα. Οικογενειακό κάμπινγκ, 
μπροστά σε μια τεράστια παραλία, με πλούσιους 
ίσκιους, με ταβέρνα και συχνές εκδηλώσεις. Είναι 
από τα κάμπινγκ που κάθεσαι εκεί και δεν κουνιέ-
σαι. 2757041429, campingzaritsi.gr

Αστυπάλαια 
Από τα ωραία κυκλαδίτικα κάμπινγκ, ήδη από 
το 1983, με ίσκιους από δέντρα και στέγαστρα 
από καλαμιές. Το κάμπινγκ βρίσκεται δυόμισι 
χιλιόμετρα από τη Χώρα, πηγαινοέρχεσαι και με 
τα πόδια δηλαδή, αλλά ακριβώς απ’ έξω υπάρχει 
στάση λεωφορείου τόσο για τη Χώρα όσο και για 
τις παραλίες. Έχει κι ένα ωραίο μπαράκι που κάνει 
παρτάκια και live. Σημειώστε ότι λόγω κορωνοϊού 
λειτουργεί μόνο με κρατήσεις. 
2243061900, astypalaiacamping.gr

Ελαφόνησος 
Μιλάμε φυσικά για το γνωστό και μη εξαιρετέο 
κάμπινγκ του Σίμου. Το κάμπινγκ στο μεγαλύ-
τερο μέρος του έχει ωραίες σκιές, υπάρχουν μίνι 
μάρκετ και εστιατόριο, μπανγκαλόου για όσους 
τα προτιμούν, ενώ μπορείτε να νοικιάσετε και 
ποδήλατο. Το μεγάλο υπέρ του κάμπινγκ είναι, 
βέβαια, η φοβερή παραλία ακριβώς μπροστά, 
με τη φανταστική αμμουδιά και τα σμαραγδένια 
χρώματα της θάλασσας. Για βόλτα το βράδυ 
μπορείτε να πάτε μέχρι το γραφικό χωριό της 
Ελαφονήσου. 
2734022672, simoscamping.gr

Εύβοια 
Στα βορειανατολικά του νησιού, μπροστά στο Αι-
γαίο, βρίσκεται το κάμπινγκ-υπερπαραγωγή της 
Αγίας Άννας. Είναι σχεδόν μέσα στο δάσος και 
μπροστά στη θάλασσα και διαθέτει πισίνες, γή-
πεδα, δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους, 
θέσεις για αυτοκινούμενα, καμπάνες με ιδιωτικές 
αυλές και άλλα πολλά. Είναι μάλλον για οικογενει-
ακές διακοπές. 
2227097250, www.clubagiaanna.gr

Ζάκυνθος 
Καταπράσινο κάμπινγκ, με ιστορία 30 ετών, ε-
κτείνεται σε περίπου 10 στρέμματα και βρίσκεται 
100 μέτρα από τη φημισμένη παραλία Ψαρού. Το 
Paradise απέχει από την πόλη της Ζακύνθου 11 
χιλιόμετρα και βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, 
κάτι που εξυπηρετεί για βόλτες τόσο στις νότιες 
όσο και στις βόρειες παραλίες.
2695061888, paradisecamping.gr

Ίος 
Το Far Out, στη γωνία της τεράστιας και πανέ-
μορφης παραλίας του Μυλοπότα, εκεί όπου 
κάμποσες δεκαετίες πίσω έστηναν free campers 
απ’ όλο τον κόσμο. Η παραλία είναι σε απόσταση 

αναπνοής, το κάμπινγκ έχει πισίνα και οργανώνει 
διάφορες δραστηριότητες, όπως προβολές ται-
νιών κ.λπ., ενώ υπάρχουν και δωμάτια. Ο μέσος 
όρος ηλικίας είναι χαμηλός, οι επισκέπτες κατά 
κύριο λόγο ξένοι (του τύπου μπορεί να πέφτουν 
με την μπίρα στην πισίνα κ.λπ.), ενώ στη Χώρα θα 
φτάσετε με το λεωφορείο. 
2286091468, faroutclub.com

Λακωνία 
Πρόταση για οικογενειακές διακοπές στο Μαυ-
ροβούνι Γυθείου αποτελεί το Gythion Bay. Μπο-
ρείτε να νοικιάσετε δική τους σκηνή, όπου εκτός 
από τις κλασικές, θα βρείτε και κάποιες πολύ ω-
ραίες των 25 τ.μ. με δύο ή τρία στρώματα μέσα με 
μαξιλάρια κ.λπ., και τραπεζάκι απ’ έξω. Μπορείτε, 
επίσης, να νοικιάσετε και τροχόσπιτο. Μεγάλη 
ωραία παραλία, αλλά και πισίνα. 
2733022522, guthiocamping.gr

Λάρισα
Το δημοτικό κάμπινγκ στο Στόμιο, στον Δήμο 
Αγιάς, απέχει μιάμιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη και 
45 λεπτά από τη Λάρισα (40 χλμ.). Αποτελεί μια από 
τις πολύ καλές περιπτώσεις για κάμπινγκ στην η-
πειρωτική χώρα, με μια πολύ ωραία παραλία μπρο-
στά, το χωριό για βόλτες και φαγητό στα ταβερ-
νάκια του, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται διάφοροι 
ενδιαφέροντες προορισμοί για μικρές εκδρομές. 
2495350210, campingstomio.gr

Λήμνος 
Ιδανικό camping για σέρφερς όλων των επιπέ-
δων και γενικότερα για θαλάσσια σπορ το Surf 
Club Keros, καθώς η παραλία του Κέρους θεω-
ρείται εξαιρετικά ασφαλής, όντας σε έναν ρηχό 
αμμώδη κόλπο μήκους τριών χιλιομέτρων. Κι από 
διαμονή μιλάμε για σκηνές υπερπαραγωγή, τις 
Luxuri Safari σκηνές, που στην ουσία είναι σπιτά-
κια με κρεβάτια, κουνουπιέρες κ.λπ. 
6980776064, surfclubkeros.com

Μεσσηνία 
Στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, δύο 
χιλιόμετρα από τον οικισμό Φοινικούντα, το κά-
μπινγκ Φοίνικες προσφέρεται για οικογενειακές 
διακοπές. Τεράστια και αμμώδης παραλία μπρο-
στά, θέσεις για σκηνές και τροχόσπιτα αλλά και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, μίνι μάρκετ, καφέ μπαρ, 
εστιατόριο. 
2723028524, finikescamping.gr

Πάρος 
Στην παραλία της Παροικιάς, στο δεξί μας χέρι 
κοιτάζοντας τη θάλασσα, βρίσκεται το κάμπινγκ 
Κριός. Στο περίπου, δέκα λεπτά με τα πόδια, 
ίσως και λιγότερο, από το κέντρο της Παροικιάς. 
Βρίσκεται μπροστά στην παραλία (το χωρίζει 
ο μικρός δρόμος), ενώ εκτός από σκηνές κ.λπ. 
διαθέτει και καμπίνες, οι οποίες έχουν δύο μονά 
κρεβάτια, A/C, φως, πρίζα, τραπεζάκι έξω. 
2284021705, krios-camping.gr

Πήλιο 
Στο ανατολικό Πήλιο, περίπου 45 χλμ. από το Βό-

Στα νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι επιλογές 
για διακοπές σε κάμπινγκ είναι πολλές και καλές. 

Σας προτείνουμε κάποιες από τις καλύτερες.  

Του Τάκη Σκριβάνου 
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✤
Το «χωριό» που είχαν όλα τα παιδάκια και αποζη-
τούσα και εγώ από πάντα για τις δικές µου διακο-
πές, ο προορισµός που αυτόµατα γίνεται σηµείο 

εκκίνησης αµέτρητων ποικιλόµορφων υπέροχων διαδρο-
µών, βρίσκεται στους πρόποδες ενός µυτερού βουνού και 
σκαρφαλώνει γλυκά στις πλαγιές αυτού του πρώην ηφαι-
στείου, στην καρδιά της Ευβοίας. Οξύλιθος, το όνοµά του.

Μέσα σε δυόµισι ώρες, περνώντας από την µπρουκλινική 
γέφυρα, ή ακόµα καλύτερα διασχίζοντας µε το καραβάκι 
από τον Ωρωπό µια δεκαπεντάλεπτη λυτρωτική θάλασ-
σα, όλες οι σκοτούρες της πόλης και οι έγνοιες της καθη-
µερινότητας σταδιακά ατονούν και αφήνουν τόπο στην 
ανεµελιά του παραθερισµού. Από το δυτικό κοµµάτι του 
νησιού όπου µαγικά µεταφερθήκαµε, την Ερέτρια, την 
Αµάρυνθο, διασχίζουµε το κέντρο µέσα από το Αλιβέρι, 
φτάνοντας στη νοτιοανατολική βεράντα του νησιού που 
βλέπει Αιγαίο. Η ευρύτερη αυτή περιοχή της Κύµης εί-
ναι τόσο πλούσια σε φυσικές οµορφιές, ποικιλοµορφίες, 
ιστορία, χρώµατα και γεύσεις που ενώ γνωρίζω πόσες 
αποκαλυπτικές εξερευνήσεις µε καλούν προς τον νότο 
και τον βορρά, παραµένω σχεδόν πάντα εκεί τριγύρω 
µαγνητισµένη από τον τόπο αυτό που ανάλογα τον καιρό, 
την εποχή, ακόµα και την ώρα, έχει κάτι νέο να µου πει. 
Ίσως είναι που η βλάστηση και η µορφολογία µε µεταφέ-
ρουν στην Τοσκάνη των παιδικών µου χρόνων. Ξεκουρά-
ζω το βλέµµα σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, στα 
κυπαρίσσια, τα πλατάνια, τις θαλερές ελιές, και το αυτί 
χορταίνει µε το θρόισµά τους σε remix του ποταµού Μα-

νικιάτη που ρέει µέσα σε πάµπολλα ρυάκια και πηγές. Να 
σου, συνδυαστικά, µια παραλία απέραντη. Η Μουρτερή 
είναι τόσο µεγάλη και απλωτή που και ∆εκαπενταύγου-
στο ακόµα θα βρεις τη µοναξιά σου, αν θες. Μια ακτογραµ-
µή-χιλιόµετρα συναντά την ανοιχτή µπλε θάλασσα. Άλλο-
τε φουσκωτή και αφρίζουσα γεννά τα πιο παιχνιδιάρικα 
κύµατα, άλλοτε πάλι ήρεµη, δροσερή και διάφανη σου 
στρώνει χαλί από βότσαλο-χαλικάκι-άµµο και σε καλεί 
να βρεθείς καταµεσής στα βαθιά της και να την κολυµπή-
σεις όλη ως τη Σκύρο απέναντι. Μετά από αυτό, πόσο το 
λαχταράς εκείνο το φρεσκοψαρεµένο θαλασσινό στην 
ιστορική ταβέρνα του Κουτέλου πάνω στο κύµα στην 
Πλατάνα. Επιπλέον δεν θα πεις σίγουρα όχι στο γαλάζιο 
αγνάντεµα από το σκαρφαλωτό µπαλκόνι του Φάρου 
στον παραλιακό δρόµο για Κύµη. Εκεί ο Χρήστος θα σε πε-
ριποιηθεί µε τα µαγειρευτά του, όλα πεντανόστιµα, δικής 
του παραγωγής και καλλιέργειας, µε εξαίρετο βλαρό τυρί 
από τις κατσικούλες.

Και πόσες οι εξορµήσεις και οι περπατάδες µέσα στη 
φύση. Και στους αγρούς να ξεπροβάλλουν εκκλησάκια 
βυζαντινά, και να δεσπόζει ο αρχαιολογικός χώρος στον 
λόφο Βιγλατούρι. Η ιστορία του οικισµού πάει πίσω, 
στο 3.500 χρόνια π.Χ., στη νεολιθική εποχή. Πρόσφατη 
η ανακάλυψή του και καµάρι για την περιοχή. Πόσα τα 
όµορφα παραδοσιακά περιποιηµένα χωριά τριγύρω. 
Η Ενορία, χτισµένη αµφιθεατρικά µε θέα το Αιγαίο - ο 
Καραγάτσης παρέµεινε εκεί µια περίοδο στην Κατοχή ό-
που και έγραψε το «Χαµένο Νησί». Το Αυλωνάρι µε τον 

µεσαιωνικό ενετικό του πύργο, το ερειπωµένο κάστρο, 
τα στενοσόκακα, τις βρύσες. Οι Μελετιάνοι µε τα καλο-
διατηρηµένα πετρόκτιστα σπίτια µέσα στο βουνό, και η 
περήφανη Οκτωνιά.

Στην Εύβοια λοιπόν, µια φορά και έναν καιρό, έµαθα ου-
σιαστικότερα να τιµώ τη φύση και τη συνύπαρξή µας. 
Στον Οξύλιθο µάζεψα χαµοµήλι, µάραθο και λεβάντα, 
τα λευκά µούρα που τον Ιούνη πέφτουν βροχή τα έκανα 
µαρµελάδα. Εκεί έµαθα από τον πατέρα µου να περιποι-
ούµαι τα δέντρα µε το σωστό το κλάδεµα, να έχουν αέρα, 
να βλασταίνουν τα κλαριά, και καβάλησα το άλογο στο 
προσεγµένο ιπποφορβείο του Μιχάλη µε την απέραντη 
έκταση που σερβίρει καφέ κάτω από τα πλατάνια. Στο 
νεοσύστατο νησί µου, οι άνθρωποι ανελλιπώς σου λένε 
καληµέρα και έχουν χίλιες και µια ιστορίες να διηγηθούν. 
Εκεί τη νύχτα περνούν οι αλεπούδες και τα κουνάβια µέσα 
από το κτήµα, τον φωτισµό αναλαµβάνουν οι ξαστεριές 
και οι πυγολαµπίδες. Το σπίτι –πρώην λιοτρίβι– έχει στο 
εσωτερικό του ένα πηγάδι και µέσα στους κισσούς στον 
κήπο κατοικεί ένας βάτραχος χοντρός. Στο χωριό της Εύ-
βοιας αγκαλιάζω τους αιωνόβιους κορµούς των δέντρων 
σαν χαζή, σκαρφαλώνω στην καρυδιά να δω τη θέα από 
ψηλά. Κλέβω σύκα που όµως είναι λίγο πολύ όλων. Γίνο-
µαι παιδί και πάλι και το καλοκαίρι ανήκει πλέον στο χωριό 
τον θαυµάτων µου. Και να σκεφτείς ότι αυτό είναι µόνο 
µια κουκίδα της µεγάλης Εύβοιας που µας περιµένει.

*Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη είναι ηθοποιός.
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Tè÷ Αλεξάνδρας
Αϊδίνη*

Είναι δίπλα στην 
Αθήνα και τα έχει 
όλα! Άγρια φυσική 
οµορφιά, δάση, 
φαράγγια, πηγές, 
µαγευτικές παραλί-
ες, ορεινά γραφικά 
χωριά. Εκτός από 
την Παραλία της 
Χαλκίδας, σούπερ 
καλοκαιρινό µέρος 
για µπάνιο είναι οι 
Αλυκές, πολυσύ-
χναστη παραλία 
µε beach bars, και 
ο Άγιος Μηνάς, 
µικρός γραφικός 
κολπίσκος. Στην 
άλλη πλευρά, θα 
βρεις την Ερέτρια, 
παραθαλάσσιο θέ-
ρετρο µε πολλά ξε-
νοδοχεία, θαλάσσια 
σπορ και όµορφα 
µέρη για µπάνιο.

Η µεριά του 
Αιγαίου
Το γνωστό παρα-
θαλάσσιο θέρετρο 
Πευκί συνδυάζει 
πράσινο και γαλά-
ζιο. Ενώνεται µε 
τις Σποράδες µε 

ιπτάµενα δελφίνια. 
ΒΑ βρίσκονται τα 
Βασιλικά µε την 
όµορφη παραλία 
Ψαροπούλι και 
τις φηµισµένες τα-
βέρνες για φρέσκο 
ψάρι. Ωραία βόλτα 
στο γραφικό Αχλά-
δι και νοτιότερα 
στο Μαντούδι, στο 
Προκόπι, το Πήλι, 
τη Βλαχιά και τους 
Μύλους. Όµορφες 
παραλίες, κατεβαί-
νοντας νότια, είναι 
το Σαρακήνικο, ο 
Ληµιώνας, η Πε-
τάλη, η Βύθουρη, 
η Κοκκινιά, η πιο 
παρθένα και µε 
απαιτητική πρό-
σβαση, όλες και για 
ελεύθερο κάµπινγκ, 
ενώ λίγο πιο νότια 
ξεχωρίζει η δηµοφι-
λής και πανέµορφη 
Χιλιαδού. Από 
εκεί συνεχίζουµε 
νότια, µε τη θέα να 
κόβει την ανάσα, 
καθώς βλέποντας 
όµορφες παραλίες 
από ψηλά, όπως τα 
Θαψά. Η διαδροµή 
καταλήγει στην Κύ-
µη, επιβεβληµένη 
στάση για περιη-
γητές του νησιού 
και τουρίστες ή 
για οικογενειακές 
διακοπές. Η πόλη 
της Κύµης, χτισµένη 
ψηλά και µέσα στο 
πράσινο, είναι πολύ 
γραφική – από το λι-
µάνι φεύγει καράβι 
για Σκύρο και Αλό-
νησο. Η πιο ωραία 
κοντινή παραλία 
είναι η Μουρτερή, 
τεράστια και πολύ 
δηµοφιλής στους 
σέρφερ και όχι µό-
νο – τον Αύγουστο 
συνήθως µε πολύ 
κύµα λόγω των 
αέρηδων. Εξίσου 
εντυπωσιακές 
η Αχλαδερή, η 
Κορασίδα και ο 
Κάλαµος.

Info

¢¸»Ãª: 221023263
AªÆËÁÃ»¹°: 2221022100
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã: 2221077333
¦Ä¿Æ¶ª µÃ¸£¶¹¶ª: 
2221021912
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✤
Φιδωτοί δρόµοι σκιασµένοι από αιωνόβιες 
καστανιές και πλατάνια και τριγύρω νερά που 
τρέχουν κελαρυστά. Κοιτάζοντας έξω από 

το ορθάνοιχτο παράθυρο του αυτοκινήτου –εδώ το 
air condition είναι περιττό αξεσουάρ– αναρωτιέσαι 
«πόση ώρα θα χρειαστεί για να κατέβει το νερό όλο το 
βουνό;» Περνώντας από τα Χάνια σκέφτεσαι «να στα-
µατήσω να φάω στα γρήγορα ένα σπετζοφάι;» Εδώ κι 
εκεί πηγές που προσκαλούν τον διψασµένο πεζοπόρο 
να σκύψει και να πιει όσο αντέχει. Από ψηλά φαίνεται 
η θάλασσα να απλώνεται νωχελική και πελώρια. Μια 
απρόσµενη µπόρα που δροσίζει ανακουφιστικά από 
τη ζέστη. Οι µηλιές φορτωµένες καρπό κάτω από τη 
βροχή. Ήλιος και πάλι. Στη στροφή ξεπροβάλλει από 
µακριά η Ζαγορά. Η φύση µεγαλειώδης και το χωριό 
απλώνεται περήφανο και αγέρωχο. Στην πλατεία, κάτω 
από τα τεράστια πλατάνια, κάθεσαι να πιεις ένα καφέ 
και να φας γλυκό του κουταλιού. Σκέφτεσαι «να πάω 
τώρα για φαγητό ή πρώτα βουτιά στη θάλασσα;» Απο-
φασίζεις το δεύτερο. Το Χορεφτό –µια λωρίδα δρόµος 
όπου από τη µία είναι τα σπίτια και από την άλλη η θά-
λασσα– φαίνεται από ψηλά. Η καρδιά χτυπάει δυνατά. 
Η παραλία τεράστια, άµµος χοντρή, τέλειος συνδυα-
σµός. Και η θάλασσα «λάδι», βουτάς και ανοίγοντας τα 
µάτια µέσα στο νερό βλέπεις κάθε βοτσαλάκι του βυ-
θού. Πουθενά αλλού δεν έχω δει θάλασσα τόσο διαυ-
γή. Κρύσταλλο. Στην παραλία, κάτω από την οµπρέλα, 
σου έρχεται λιγούρα για παγωτό. Τα τσόκαρα χτυπούν 
στην άσφαλτο, περνάς από τον µανάβη, βλέπεις τους 
γερµάδες, αλλάζεις γνώµη. Πλένεις ένα ώριµο γερµά 
στην πηγή και κάθεσαι στο παγκάκι να φας αγναντεύ-
οντας τη θάλασσα και χαζεύοντας κάτι παιδιά που παί-
ζουν beach volley. Να γυρίσεις στην παραλία ή να ανέ-
βεις στο χωριό; Το δίληµµα δύσκολο. Όµως ακούς την 
κοιλιά που γουργουρίζει. Αυγά µαγειρεµένα µε χόρτα 
γιαχνί. Και φτεροκεφτέδες. Έξω, βγαίνοντας στον 
δρόµο να περπατήσεις µέχρι το σπίτι, δροσιά. Εδώ 
χρειάζεσαι ζακετούλα το βράδυ. Τα πατζούρια και τα 
παράθυρα ανοιχτά, ένα αεράκι µπαίνει, ελαφριά ανα-
τριχίλα και τραβάς το σεντόνι λίγο να σκεπαστείς.
Ο παράδεισος επί της γης!

*Η Βίκυ Βολιώτη είναι ηθοποιός.

Tè÷ Βίκυς Βολιώτη*

Info
Παραδοσιακοί 
οικισµοί, παραδει-
σένιες παραλίες, 
προορισµός χεµω-
νιάτικος και καλο-
καιρινός. Από τη µία 
ο Παγασητικός, από 
την άλλη το Αιγαίο 
και ενδιάµεσα φύση 
που οργιάζει, στον 
τόπο που σύµφωνα 
µε τη µυθολογία 
ζούσαν οι Κένταυ-
ροι. Εκτός από τα 
χωριά εκπληκτικής 
οµορφιάς, οι βόλτες 
στο Πήλιο µπορούν 
να περιλάβουν από 
cannyoning στα 
φαράγγια µέχρι 
τουρ στις παλιές 
εκκλησίες.

Πού να 
κολυµπήσεις
Στον Μυλοπόταµο 
για την άγρια οµορ-
φιά του. Στον Άγιο 
Ιωάννη για κοσµο-
πολίτικη ατµόσφαι-
ρα µε χρυσή άµµο 
και water sports. 
Στην παραλία Παπά 
Νερό µε την πλού-
σια βλάστηση και τα 
ταβερνάκια. Στους 
Άγιους Σαράντα µε 
τον χαρακτηριστικό 
βράχο για βουτιές, 
τον Καλόγερο. 
Στην Πλάκα Φακί-
στρα,  στον µικρό 
κολπίσκο µε τα 
κρυστάλλινα νερά. 
Στα Καλά Νερά για 
σκιά κάτω από ευ-
καλύπτους και θέα 
στον Παγασητικό. 
Στη φηµισµένη 
Νταµούχαρη µε 
τα µεγάλα λευκά 
βότσαλα, γνωστά 
ως κροκάλες.

Πού να φας
Πήλιο είναι αυτό, 
όπου και να βρεθείς 
το πιθανότερο είναι 
πως θα απολαύσεις 
πολύ καλό φαγητό. 
Στο Κοινοτικό 
(6972624998), της 
Αργαλαστής για 
µαγειρευτά και 
της ώρας Στον 
Άγιο Λαυρέντιο θα 
βρεις τη Φωλιά 
(6973450896), παρα-
δοσιακή ταβέρνα 
µε ντόπια κρέατα. 
Στις Mηλιές, στον 
παλιό σιδηρο-
δροµικό σταθµό ο 
Παλιός Σταθµός 
(2423086425). 
Στα Ποτιστικά: 
στο Climax 
(2423054169), 
bar-restaurant µε 
ιταλική κουζίνα 
και cocktails. Στη 
Μελανή, η ταβέρ-
να του Σαµαρά, 
µέσα στα πλατάνια 
(2425022014). 
Στην Κληµαταριά 
η Ξινόβρυση 
(2423054591), στο 
κέντρο της όµορ-
φης πλατείας. 

¢¸»Ãª µÃ¤ÃË: 2421350280
¤¹»¶Á°ÄÌ¶¹Ã µÃ¤ÃË: 
2421353800
¡¶Á¹ºÃ ÁÃªÃºÃ»¶¹Ã µÃ¤ÃË: 
24213 51000 
AªÆËÁÃ»¹ºÃ Æ»¸»° µÃ¤ÃË: 
2421076921
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Επιστήμή - ιστορια - Ψυχολογια

Extraterrestrial - Η πρώτη  
ένδειξη νοήμονος εξωγήινης 
ζωής ● Avi Loeb, εκδ. Utopia
Στο Extraterrestrial, ο κορυφαίος αστρονόμος 
του Χάρβαρντ Έιμπραχαμ (Άβι) Λεμπ αφηγείται 
τη συναρπαστική ιστορία του πρώτου διαστρι-
κού επισκέπτη που εντοπίστηκε στο ηλιακό μας 
σύστημα. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ένα εξωγήινο 
αντικείμενο υψηλής τεχνολογίας από ένα μακρινό 
άστρο επισκέφθηκε το ηλιακό μας σύστημα στα 
τέλη του 2017.Επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της 
Χαβάης παρατήρησαν ένα αντικείμενο να διασχίζει 
το εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα. Ο Άβι Λεμπ, 
τότε Πρόεδρος του Τμήματος Αστρονομίας του 
Χάρβαρντ, έδειξε ότι δεν ήταν αστεροειδής, αφού 
κινούνταν υπερβολικά γρήγορα, διέγραφε ακα-
νόνιστη τροχιά και πίσω του δεν άφηνε θραύσματα 
ή ίχνη αερίων. Μία μόνο εξήγηση μπορούσε να δο-
θεί: ήταν ένα τεχνολογικό αντικείμενο κατασκευ-
ασμένο από έναν μακρινό εξωγήινο πολιτισμό. Το 
Extraterrestrial καλεί τους αναγνώστες να δουν με 
κριτική ματιά τι κρύβεται ανάμεσα στα άστρα, αλλά 
και να αντιληφθεί τις συνέπειες της θεωρίας του 
Λεμπ για την επιστήμη, τη θρησκεία και το μέλλον 
του ανθρώπου και του πλανήτη.

Συναισθηματική νοημοσύνη  
● Συλλογικό, εκδ. Ψυχογιός
Στο κλασικό πλέον και μπεστ σέλερ Συναισθηματική 
Νοημοσύνη, ο Daniel Goleman διαπιστώνει πως 
ο ρόλος της είναι δύο φορές πιο σημαντικός από 
άλλες δεξιότητες στην άσκηση αποτελεσματικής 
ηγεσίας.Ακόμα και αν δεν έχετε διαβάσει τίποτα περί 
αυτής, διαβάστε αυτά τα 10 άρθρα - επιτομή των ση-
μαντικότερων ιδεών και αποτελεσματικότερων πρα-
κτικών επί του θέματος, που επιλέχθηκαν με προ-
σοχή μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Harvard 
Business Review. Το βιβλίο αυτό θα σας εμπνεύσει 
και θα σας εξάψει για να αποκτήσετε επίγνωση 
της διάθεσης και των συναισθημάτων σας. Να τα 
ρυθμίσετε, να λάβετε αποφάσεις σε σχέση με το 
ανθρώπινο δυναμικό με σύνεση και ενσυναίσθηση, 
να διαχειριστείτε συγκρούσεις και να ελέγξετε τα 
συναισθήματα μέσα στην ομάδα σας αντιδρώντας 
σε δύσκολες καταστάσεις με σθένος. Αντιληφθείτε 
σε βάθος τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ανάγκες, 
τις αξίες και τους στόχους σας, αναπτύξτε συναι-
σθηματική ευελιξία και μυηθείτε σε μια διαδικασία 
διαρκούς εγρήγορσης. 

Περιστεριώνες της Τήνου  
Μια περιδιάβαση του 1955  
στα τεχνήματα της πέτρας 
●Manuel Baud-Bovy, εκδ. Καπόν
Το 1955, ένας νεαρός φοιτητής της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής της Γενεύης, ο Manuel Baud-Bovy, επισκέ-
πτεται για πρώτη φορά την Τήνο. Εξερευνώντας 
το νησί, ο Manuel αντίκρισε μοναχικούς περιστερι-
ώνες σε αμμουδιές, άλλους ακουμπισμένους στις 
πλαγιές και άλλους στα ψηλώματα. O Manuel Baud-
Bovy, βαθιά συνεπαρμένος, σκέφτηκε να συντάξει 
έναν συστηματικό κατάλογο των περιστεριώνων. 
Περπάτησε όλο το νησί και κοιμόταν πότε σε ένα 
χωριό, και πότε κάτω απ’ τα αστέρια ή σε κάποιο 
αλώνι, εξωκλήσι, ή εγκαταλελειμμένο περιστεριώ-
να. Ανακάλυψε περί τους οκτακόσιους που αποτύ-
πωσε σε τέσσερα μεγάλα άλμπουμ με λεπτομερή 
σχέδια, θεωρίες και σκέψεις, που κατέθεσε στην 
Αρχιτεκτονική Σχολή της Γενεύης για τη διδακτο-
ρική του διατριβή. Μετά από 60 και πλέον χρόνια, 
ένα μέρος αυτού του σπάνιου υλικού γίνεται βιβλίο, 
εμπλουτισμένο με εισαγωγικά κείμενα και πολλές 
φωτογραφίες-ντοκουμέντα που απαθανατίζουν 
τους περιστεριώνες όπως σώζονταν το 1955, ε-
παναφέροντας έτσι με έντονο τρόπο την ανάγκη 
προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
προτρέποντάς μας να ακολουθήσουμε τα μονοπά-
τια του νησιού…

Μικρές συνήθειες ● BJ Fogg, 
PhD, εκδ. Κλειδάριθμος
Ξεχάστε την τελευταία τάση για εξαντλητική 
γυμναστική. Ξεχάστε τις μεγάλες αποφάσεις που 
διαρκούν μόνο μερικές εβδομάδες. Ξεχάστε την 
ενοχή. Ξεχάστε τη δυσαρέσκεια. Η βελτίωση της 
ζωής σας είναι πολύ πιο εύκολη απ’ ό,τι νομίζετε. 
Δοκιμάστε οποιαδήποτε συνήθεια, κάντε τη μικρή, 
βρείτε πού ταιριάζει φυσιολογικά στη ζωή σας 
και καλλιεργήστε την ανάπτυξή της. Ο BJ Fogg, 
εμβληματική μορφή της Silicon Valley και ιδρυτής 
του θρυλικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού Συμπε-
ριφοράς στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έχει 
αποκωδικοποιήσει τον σχηματισμό συνηθειών. Με 
τη μέθοδο Tiny Habits© (Μικρές Συνήθειες), η οποία 
βασίζεται σε εικοσαετή έρευνα και χρησιμοποιείται 
από περισσότερα από 60.000 άτομα, αποκαλύπτει 
ότι το κλειδί για την αλλαγή συμπεριφοράς είναι το 
αντίθετο αυτού που σας έλεγαν πάντα. Δεν έχει να 
κάνει με τη δύναμη της θέλησης, αλλά με το να ξε-
κινάει κανείς με μικρά βήματα και με τρόπο που τον 
κάνει να νιώθει καλά.

Γένεσις - Η απώτερη  
προέλευση των κοινωνιών
● Edward O. Wilson, εκδ. Utopia
Τι είμαστε και τι μας δημιούργησε. Στο Γένεσις, ο 
Edward O. Wilson, πραγματεύεται την εξελικτική 
ιστορία και παρουσιάζει μια αποκαλυπτική περι-
γραφή της απώτερης προέλευσης των κοινωνιών. 
Βεβαιώνοντας πως θρησκευτικές πεποιθήσεις και 
φιλοσοφικά ερωτήματα μπορούν να συνοψισθούν 
σε καθαρά γενετικά και εξελικτικά στοιχεία, και 
πως το σώμα και ο νους του ανθρώπου έχουν υλική 
υπόσταση που υποτάσσεται στους νόμους της 
φυσικής και της χημείας, ο Wilson υποστηρίζει ότι ο 
μόνος τρόπος για να καταλάβουμε πραγματικά την 
ανθρώπινη συμπεριφορά είναι να εκτιμήσουμε τη 
μακρά, πολύπλοκη εξελικτική ιστορία ειδών πέραν 
αυτής του ανθρώπου. Ο Wilson καταδεικνύει ότι 
τουλάχιστον δεκαεπτά έχουν αναπτύξει προηγμένες 
κοινωνίες που βασίζονται σε επίπεδα αλτρουισμού 
και συνεργασίας παρόμοια με αυτά του ανθρώπου. 
Όπως ο Δαρβίνος στο έργο του Descent of Man 
(1871), πρότεινε την προέλευση της ανθρωπότητας 
μέσα από τη μελέτη των πιθήκων και της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, ο Wilson συνθέτει την πιο σύγχρονη 
έρευνα στην εξελικτική επιστήμη για να προσφέρει 
ένα πρωτοποριακό έργο εξελικτικής θεωρίας.

Αρχαία Μακεδονία  

● Carol J. King, εκδ. Historical Quest
Το βιβλίο προσφέρει μια λεπτομερή αφήγηση για 
την άνοδο και την πτώση της δύναμης της Μακεδονί-
ας στη χερσόνησο της Βαλκανικής και στην περιοχή 
του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της περιόδου των 500 
ετών της μακεδονικής μοναρχίας από τον 7ο έως 
τον 2ο αιώνα προ Χριστού. Η King εκμεταλλεύεται 
σε μεγάλο βαθμό τις φιλολογικές μαρτυρίες για την 
επιχειρηματολογία της, παραθέτοντας τόσο σύγ-
χρονους όσο και μεταγενέστερους αρχαίους συγ-
γραφείς. Η υλική τεκμηρίωση προερχόμενη από τα 
επιστημονικά πεδία της Αρχαιολογίας, της Επιγραφι-
κής και της Νομισματικής γίνεται επίσης αντικείμενο 
διερεύνησης. Το βιβλίο Αρχαία Μακεδονία εξισορ-
ροπεί τα ιστορικά στοιχεία με τις ερμηνείες –αυτές 
της συγγραφέως καθώς και άλλων ιστορικών – και 
ενθαρρύνει τον αναγνώστη να εμπλακεί στενά με το 
υλικό των πηγών και τα ιστορικά ερωτήματα που το 
υλικό αυτό αναγείρει. 

Έντεκα δαχτυλίδια  
● Φιλ Τζάκσον, εκδ. Ψυχογιός
Κατά τη διάρκεια της απίστευτης καριέρας του ως 
κόουτς των Σικάγο Μπουλς και των Λος Άντζελες 
Λέικερς, ο Φιλ Τζάκσον κέρδισε τα περισσότερα 
πρωταθλήματα από οποιονδήποτε άλλο προπο-
νητή στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητι-
σμού. Έντεκα φορές οδήγησε τις ομάδες του στον 
απόλυτο στόχο: το πρωτάθλημα ΝΒΑ – έξι φορές 
τους Σικάγο Μπουλς και πέντε φορές τους Λος 
Άντζελες Λέικερς. Διερευνώντας τα πάντα, από την 
ανθρωπιστική ψυχολογία και τη φιλοσοφία των 
Αυτοχθόνων Αμερικανών μέχρι τον ζεν διαλογισμό, 
ο Τζάκσον ανέπτυξε μια νέα προσέγγιση όσον αφο-
ρά την ηγεσία, η οποία άφησε το στίγμα της στον 
υπερανταγωνιστικό κόσμο του επαγγελματικού 
αθλητισμού. Αποκαλύπτει πώς έμαθε τα μυστικά 
της ενσυνείδησης και του ομαδικού πνεύματος, 
πώς ενέπνευσε θρυλικούς παίκτες όπως ο Μάικλ 
Τζόρνταν, ο Σακίλ Ο’Νιλ και ο Κόμπι Μπράιαντ και 
πώς έστησε πετυχημένες ομάδες, κάνοντας τους 
παίκτες του να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και 
να λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό. 

Με ταχύτητα, με δύναμη,  
με πάθος ● Βασίλης  
Παπαθεοδώρου, εκδ. Καστανίωτης.  
Τζέσε Όουενς, Λιζ Χάρτελ, Πίτερ Νόρμαν, Ντέρεκ 
Ρέντμοντ: Αθλητές κορυφαίοι, που έμειναν στην 
ιστορία όχι μόνο για τις επιδόσεις, αλλά για τις α-
ξίες τους, που αγωνίστηκαν για το ιδεώδες του ευ 
αγωνίζεσθαι και την ισότητα, ενάντια στις προκα-
ταλήψεις της εποχής τους, ενάντια στα κάθε είδους 
εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο τους. Μαχητές 
του αθλητισμού και της ζωής που, ακόμα κι αν δεν 
το επεδίωξαν, ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπων 
με την πίστη, το πάθος και την αγωνιστικότητά τους. 
Είκοσι ιστορίες από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς 
Αγώνες με μορφές των σταδίων και των γηπέδων 
που, ακόμα κι αν δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο 
μετάλλιο, ακόμα κι αν δεν κατάφεραν καν να λάβουν 
μέρος στον τελικό του αγωνίσματός τους, έμειναν 
στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων σαν 
παραδείγματα ήθους και μαχητικότητας. Σαν παρα-
δείγματα ζωής.

Ιεροί πόλεμοι - Σταυροφορία  
& Τζιχάντ ● Alessandro Barbero,  
εκδ. Historical Quest
Ο διακεκριμένος Ιταλός ιστορικός και συγγραφέας 
Alessandro Barbero αφηγείται με άμεσο τρόπο τι 
ήταν οι Σταυροφορίες: τρομερές εκρήξεις βίας, sui 
generis παράδειγμα προσκυνηματικού ταξιδιού, βαλ-
βίδα ασφαλείας για μια Ευρώπη που υποφέρει από 
υπερπληθυσμό. Είναι επίσης η περιπέτεια εκείνων 
των χριστιανών που αποδέχτηκαν την κλήση του 
πάπα και μπήκαν στο παιχνίδι, κάνοντας πράγματα 
που τους φάνταζαν άγια, ενώ με τις σημερινές μας 
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αξίες φαίνονται υπερβολικά συζητήσιµα. Γεγονός 
είναι ότι οι µουσουλµάνοι δεν έµειναν αδρανείς απέ-
ναντι στην εισβολή των σταυροφορικών στρατιών 
των «άπιστων» που έρχονταν ποιος ξέρει από πού, 
σπέρνοντας τον όλεθρο και την καταστροφή. Όµως 
είναι και η στιγµή στην οποία δύο αντίπαλοι κόσµοι, 
που δεν γνωρίζουν ότι έχουν κοινές βαθιές ρίζες, συ-
ναντώνται και περιγράφουν ο ένας τον άλλο. 

Η ευφράδεια της σαρδέλας - 
Απίστευτες ιστορίες του 
υποβρύχιου κόσμου
● Μπιλ Φρανσουά, εκδ. Πατάκη
Κι αν γινόταν ν’ ακούσουµε κάτω από το νερό; Κι 
όµως, µέσα στον «κόσµο της σιωπής» τους τα ψά-
ρια µιλούν… Kι έχουν µάλιστα πολλά να µας πουν. 
Επιστήµονας, ειδικός της θαλάσσιας ζωής, ο Μπιλ 
Φρανσουά, µε απλότητα και χιούµορ, µας παίρνει 
µαζί του για να συναντήσουµε τις φάλαινες µουσι-
κούς ή τον µπακαλιάρο που ανακάλυψε την Αµερική, 
δίνει τον λόγο στη σαρδέλα αλλά και στον κόκκινο 
τόνο, µας προσφέρει την ευκαιρία να ακούσουµε τι 
λέει ο ιππόκαµπος και πώς τραγουδούν τα χτένια 
του Ατλαντικού. Μύθοι, ιστορίες και επιστηµονικές 
ανακαλύψεις, σε µια ονειρική καταβύθιση στον αθέ-
ατο υποβρύχιο κόσµο, που προκαλεί θαυµασµό και 
σεβασµό. Φωτισµένο από τις φθορίζουσες µέδου-
σες µε τα αόρατα χρώµατα, το βιβλίο αυτό είναι µια 
κατάδυση στα βάθη της Επιστήµης και της Ιστορίας, 
µε τρόπο που δείχνει πως οι µύθοι συχνά είναι πιο 
πειστικοί από την απίστευτη πραγµατικότητα. Ο 
Μπιλ Φρανσουά µοιράζεται µαζί µας τη µεγάλη του 
αγάπη για τον υποβρύχιο κόσµο και τις λέξεις, και 
µας παρασύρει στη δίνη µιας απολαυστικής αφήγη-
σης, θέλοντας να µας µεταδώσει το πάθος του για 
την προστασία των ωκεανών.

(Archaeostoryteller) 
Χωράει όλη η αρχαιότητα 
στο ασανσέρ; ● Δρ Θεόδωρος 
Παπακώστας, εκδ. Key Books
∆ύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα ασανσέρ, το 
οποίο σταµατά µεταξύ ορόφων. Ο ένας είναι αρ-
χαιολόγος, ο άλλος όχι. Με αφορµή την ερώτηση 
«µε τι ασχολείσαι» ξεκινάει ένας συναρπαστικός 
διάλογος και ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο. 
Τι πήρε στις αποσκευές της µια Μινωίτισσα πριγκί-
πισσα για να πάει στην Αίγυπτο; Πώς περνούσε την 
ώρα του όταν βαριόταν ένας Μυκηναίος δηµόσιος 
υπάλληλος; Πώς τραυµάτισε το πόδι του ένας κέ-
νταυρος; Πώς ένας άσεµνος χορός οδήγησε τυχαία 
στη δηµιουργία της ∆ηµοκρατίας; Ποιος ξένος 
σκλάβος έγινε πλούσιος τραπεζίτης; Γιατί ο Ηρά-
κλειτος πρότεινε να χαστουκίσουµε τον Όµηρο; Για-
τί τις Κυκλάδες τις λέµε Κυκλάδες; Οι τόσοι αιώνες 
αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς στον ελλαδικό 
χώρο συχνά µοιάζουν δύσκολοι στην κατανόηση. 
∆εν είναι. Ξεκινώντας από τα κοινωνικά δίκτυα, ο 
Archaeostoryteller, ένα project Επικοινωνίας της 
Επιστήµης, «σπάει τους κανόνες» και φέρνει την 
αρχαιολογία στο ευρύ κοινό µε εύθυµο τρόπο. Tο 
βιβλίο παρουσιάζει ολόκληρη την ελληνική αρχαι-
ότητα, από τη βαθιά προϊστορία µέχρι το τέλος της. 
Παράλληλα δίνονται απαντήσεις στις πιο κοινές 
ερωτήσεις για την επιστήµη της αρχαιολογίας.

Οι δολοφόνοι ανάμεσά 
μας ● Simon Wiesenthal &Joseph 
Wechsberg (επιµ.), εκδ. Παπαδόπουλος 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκδίδεται η µοναδική 
και συνάµασυναρπαστική µαρτυρία του σηµαντικό-
τερου κυνηγού των Ναζί. Ο Simon Wiesenthal ήταν έ-
νας εµµονικός συλλέκτης πληροφοριών πουπίστευε 
στην έννοµη απόδοση δικαιοσύνης και όχι στην 
αυτοδικία. Έµεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που 
ανακάλυψε το κρησφύγετο του Άντολφ Άιχµαν στη 
Νότια Αµερική. Όταν οι σύµµαχοι απελευθέρωσαν 
το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μάουτχαουζεν, ο 
Wiesenthal ήταν ανάµεσα στους επιζώντες µέσα σε 
ένα κτίριο γεµάτο πτώµατα. Χάνοντας την οικογέ-
νειά του στον πόλεµο και στους θαλάµους αερίων, 
έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και να 
συλλάβει τους Ναζί εγκληµατίες πολέµου που είχαν 
σκορπιστεί και κρύβονταν σε όλο τον κόσµο, προκει-
µένου να τους οδηγήσει ενώπιον τηςδικαιοσύνης. 
Τοβιβλίο αποτελεί τη βίβλο της πορείας του, από τον 
εντοπισµό του Άιχµανµέχρι την υποψηφιότητα για 
Νόµπελ Ειρήνης, και ακόµα παραπέρα.

Διεκδικητικός πατριωτισμός - 
Ανατομία μιας συζήτησης που 
δεν έγινε ποτέ ● Κωνσταντίνος 
Φίλης,
εκδ. Παπαδόπουλος 
Ο Κωνσταντίνος Φίλης, στις συζητήσεις του µε τον 

Επειδή το φετινό θέρος αποδείχτηκε για 

µένα ελαφρώς διαφορετικό (απώλεια 

στην οικογένεια), δεν έχω αποφασίσει α-

κόµα αν και πού θα ταξιδέψω για τις ολιγο-

ήµερες διακοπές µου. Πάντως αν πάω στη 

∆ονούσα όπου, όπως λένε οι φήµες, δεν 

υπάρχει θερινό σινεµά, θα πάρω µαζί µου 

να διαβάσω τη βιογραφία του Σουηδού 

σκηνοθέτη Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, «Ανησυ-

χία» (εκδόσεις Μεταίχµιο), γραµµένη από 

την κόρη του, Λιν. Θα θυµηθώ έτσι τις ταινί-

ες του που αγαπήσαµε όλοι στα φοιτητικά 

µας χρόνια και τις αναπολούµε σήµερα µε 

νοσταλγία. 

Αν πάλι διαλέξω την Αλόννησο, το νησί 

των βοτάνων και των λουλουδιών, θα πά-

ρω µαζί µου τη «Φυσική Θεραπεία» του 

δόκτορα Andreas Michalsen (εκδόσεις Πα-

τάκη), έναν ιατρικό οδηγό της σύγχρονης 

φυσικοπαθητικής επιστήµης. Αυτό για να 

έχω τι να συζητήσω µε τον κύριο Βυθούλ-

κα, ιδρυτή της Ακαδηµίας Οµοιοπαθητικής 

που έχει την έδρα της στο πανέµορφο αυ-

τό νησί των Σποράδων. 

Αν διαλέξω να πάω στο Παρίσι –είµαι διπλά 

εµβολιασµένος–, θα φροντίσω να έχω 

µαζί µου «Το οχυρό» του Quentin Lafay 

(εκδόσεις Πόλις) ώστε πριν κάνω τη βόλτα 

µου στο νεκροταφείο µε τους διάσηµους 

συγγραφείς, να έχω ρίξει µια µατιά στη 

σύγχρονη πολιτική σκηνή της Γαλλίας.

Κι αν θελήσω να βρεθώ στη Βιέννη, να δω 

ξανά από κοντά το ιατρείο του Φρόιντ, θα 

πάρω µαζί µου το βιβλίο του Τζόζεφ Ροτ, 

«Ο σταθµάρχης Φαλλµεράυερ» (εκδό-

σεις Άγρα). Αυτός ο συγγραφέας µε γέµιζε 

πάντα µια ανεξήγητη µελαγχολία, που ται-

ριάζει στα γούστα µου και  –πιστεύω– στην 

αυστριακή πρωτεύουσα.

Κι αφού, τέλος, θα βρεθώ σίγουρα στην 

Κρήτη για το µνηµόσυνο του πατέρα µου, 

θα διαβάσω τη µαρτυρία του Παναγιώτη 

Μπελώνη, τελευταίου διασωθέντος από 

το αλησµόνητο για εµάς τους Κρητικούς 

ναυάγιο: «“Ηράκλειον” - SOS Βυθιζόµε-

θα» (εκδόσεις Κέδρος). Το πλοίο εκείνο ήταν 

βαµµένο µαύρο – έτσι είναι και τα δικά µου 

ρούχα φέτος το καλοκαίρι.

Καλοκαιρινή 
Ραστώνη με 
ολίγη αναπο-
φασιστικότητα
Tου ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, 
Ανησυχία, 
εκδ. Μεταίχµιο

Δρ. Andreas Michalsen, 
Φυσική Θεραπεία, 
εκδ. Πατάκη

Quentin Lafay, 
Το οχυρό, εκδ. Πόλις

Τζόζεφ Ροτ, 
Ο σταθμάρχης 
Φαλλμεράυερ, εκδ. Άγρα

Παναγιώτη Μπελώνη, 
«Ηράκλειον», 
εκδ. Κέδρος
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Μάκη Προβατά, σπάει στερεότυπα, αποδομεί δια-
χρονικούς μύθους και προσφέρει μία ρεαλιστικήκαι 
διεκδικητικά πατριωτική θεώρηση της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής.Ο «Διεκδικητικός πατριωτι-
σμός», όρος που επινόησε ο ίδιος ο Φίλης, είναι μια 
επισκόπηση της εξωτερικήςπολιτικής της Ελλάδας, 
γραμμένη για κάθε αναγνώστη που θέλει να ξέρει τι 
γίνεται, τι δενγίνεται και τι είναι πραγματικά εφικτό 
στον τομέα αυτό.Διακόσια χρόνια μετά την έναρξη 
της Επανάστασης και μέσα απόένα ταξίδι στους 
κυριότερουςσταθμούς της σύγχρονης ιστορίας, το 
βιβλίο περιγράφει τη μετεξέλιξη της Ελλάδας από 
επαρχίατηςτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα 
εθνικό κράτος και αργότερα σε μία σταθερήδημο-
κρατία της Δύσης, που όμως διατηρεί το βλέμμα 
της και στην Ανατολή. Εντοπίζονται οιπαραλείψεις, 
οι ασυνέχειες αλλά και η προνοητικότητα που συ-
χνά επέδειξε η ελληνικήδιπλωματία και αξιολογεί-
ται η μακροχρόνια πολιτική μας σε τρία επίπεδα: το 
παγκόσμιο, τοευρωπαϊκό και το περιφερειακό.

Αστυνομικο

Το σανατόριο ● Σάρα Πιρς,  
εκδ. Ψυχογιός
Ένα πεντάστερο επιβλητικό ξενοδοχείο στις Ελβετι-
κές Άλπεις. Ένα παλιό σανατόριο. Χωμένο στο χιόνι. 
Απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Μια αστυ-
νομικός στα πρόθυρα της κατάρρευσης: Όταν η ντε-
τέκτιβ Έλιν Γουόρνερ λαμβάνει μια πρόσκληση από 
τον αποξενωμένο αδελφό της να γιορτάσουν τον 
πρόσφατο αρραβώνα του σε ένα χειμερινό θέρετρο, 
δεν μπορεί παρά να τη δεχτεί. Φτάνοντας όμως στο 
Λε Σομέ, εν μέσω μιας απειλητικής χιονοθύελλας, 
η Έλιν αμέσως νιώθει νευρικότητα, αφού παρά το 
ειδυλλιακό σκηνικό, τόσο ο χώρος όσο και ο αδελ-
φός της, Άιζακ, την αγχώνουν. Και όταν ξυπνούν, το 
επόμενο πρωί, η αρραβωνιαστικιά του έχει εξαφανι-
στεί. Ενώ η χιονοθύελλα μαίνεται αποκλείοντας την 
πρόσβαση στο ξενοδοχείο και η γυναίκα παραμένει 
άφαντη, οι ένοικοι του ξενοδοχείου αρχίζουν να πα-
νικοβάλλονται. Τι συμβαίνει εδώ; 

Η σιωπηλή ασθενής
● Alex Michaelides, εκδ. Διόπτρα
Η ζωή της Αλίσια Μπέρενσον είναι φαινομενικά 
τέλεια. Διάσημη ζωγράφος η ίδια, περιζήτητος φω-
τογράφος μόδας ο άντρας της, ζουν σε ένα μεγάλο 
σπίτι με θέα στο πάρκο, σε μια από τις πιο όμορφες 
περιοχές του Λονδίνου. Όταν ένα βράδυ ο σύζυγός 
της γυρίζει αργά από μια φωτογράφιση, η Αλίσια 
τον πυροβολεί πέντε φορές στο κεφάλι και βυθίζε-
ται στη σιωπή αρνούμενη να δώσει οποιαδήποτε 
εξήγηση. Το μυστήριο μονοπωλεί τη φαντασία 
του κοινού και κάνει την Αλίσια διαβόητη. Η τιμή 
των έργων της απογειώνεται κι εκείνη, η «σιωπηλή 
ασθενής», μεταφέρεται σε μια ψυχιατρική μονά-
δα υψηλής ασφαλείας. Ο Θίο Φέιμπερ είναι ένας 
ιατροδικαστικός ψυχοθεραπευτής που περίμενε 
πολύ καιρό την ευκαιρία να δουλέψει με την Αλίσια. 
Είναι πεπεισμένος ότι εκείνος θα πετύχει εκεί που 
οι άλλοι απέτυχαν. H αποφασιστικότητά του να την 
κάνει να μιλήσει και να ξετυλίξει το μυστήριο της 
δολοφονίας του άντρα της τον παρασύρει στα βα-
θύτερα αίτια της σιωπής της… Κι αν του μιλήσει, θα 
θέλει να ακούσει την αλήθεια;

Μια αληθινή οικογένεια
● Valentin Musso, εκδ. Utopia
Οι Βασσέρ, ένα ανδρόγυνο Παριζιάνων συνταξι-
ούχων, μετακομίζουν στο εξοχικό τους, στην ει-
δυλλιακή επαρχία της Βρετάνης, πιστεύοντας πως 
εκεί θα βρουν γαλήνη, ησυχία και ιδιωτικότητα. 
Όλα όμως θα αλλάξουν όταν θα μπει στη ζωή τους ο 
Λουντοβίκ, ένας περιπλανώμενος νεαρός δίχως ε-
πώνυμο, δίχως σπίτι, δίχως παρελθόν. Πολύ γρήγο-
ρα, ο νεαρός αυτός άνδρας κατορθώνει να κατα-
στεί απαραίτητος για το ζευγάρι κι εκείνοι, δίχως να 
υποπτεύονται τίποτα, τον αγκαλιάζουν ως αληθινό 
μέλος της οικογένειάς τους. Όταν πλέον τα σκοτει-
νά ερωτηματικά πολλαπλασιάζονται και φτάνουν 
στο σημείο να μην μπορούν πια να τα αγνοήσουν, 
είναι ήδη πολύ αργά. Ο εφιάλτης των Βασσέρ ξεκινά 
πίσω από τα χαριτωμένα μπλε στόρια του εξοχικού 
τους – και είναι κάτι ολότελα διαφορετικό από αυ-
τό που θα μπορούσε να συλλάβει ακόμη και η πιο 
διεστραμμένη φαντασία. Ένα ψυχολογικό θρίλερ 
από την πέννα του Valentin Musso, γεμάτο ανατρο-
πές, που θα κρατήσει την αγωνία του αναγνώστη 

αμείωτη στο γύρισμα της κάθε σελίδας. 

Ο μεγάλος ύπνος
● Ρέιμοντ Τσάντλερ, εκδ. Κέδρος
Λος Άντζελες. O ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Mάρ-
λοου αναλαμβάνει μια υπόθεση για λογαριασμό 
της οικογένειας Στέρνγουντ. O γέρος στρατηγός 
Στέρνγουντ, καθηλωμένος σε αναπηρικό καρότσι, 
δέχεται εκβιασμό και ζητά από τον Mάρλοου να 
δώσει λύση στο πρόβλημά του. Όμως ο Mάρλοου 
έρχεται αντιμέτωπος και με ένα άλλο πρόβλημα: 
οι δύο ατίθασες, ανέμελες κόρες του Στέρνγουντ 
τριγυρίζουν στα κακόφημα στέκια της Πόλης των 
Aγγέλων. O Mάρλοου τις ακολουθεί κι αποσπάται 
από τη δουλειά του - και αυτό πριν καν σκοντάψει 
στο πρώτο πτώμα… «Ο μεγάλος ύπνος» εκδόθηκε 
το 1939 και καθιέρωσε τον πενηντάχρονο τότε Τσά-
ντλερ ως τον κορυφαίο εκπρόσωπο του σκληρού 
αστυνομικού αφηγήματος. Μεταφέρθηκε στον 
κινηματογράφο το 1946 και το 1978, με πρωταγωνι-
στές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Λορίν Μπακόλ και 
τους Ρόμπερτ Μίτσαμ και Σάρα Μάιλς, αντίστοιχα.

Το νησί ● Ράγκναρ Γιόνασον,  

εκδ. Καστανιώτη
Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να γιορτάσουν την 
επανασύνδεσή τους με μια εκδρομή στο Ετλιδαέι, ένα 
απομακρυσμένο νησί στα ανοιχτά των νότιων ακτών 
της Ισλανδίας. Εύκολα κανείς θα μπορούσε να χαθεί 
εκεί, είναι ένας παράξενος τόπος επικίνδυνης ομορ-
φιάς. Και πράγματι, δεν θα επιστρέψουν όλοι τους 
ζωντανοί. Το τελευταίο βράδυ ένα κορίτσι της παρέας 
βρίσκεται νεκρό, και είναι πολλά τα στοιχεία που οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι έχει δολοφονηθεί. Η Χούλ-
ντα Χερμανσντότιρ μεταβαίνει σε εκείνο το δυσοίωνο 
μέρος προκειμένου να ερευνήσει τη συγκεκριμένη 
υπόθεση. Σύντομα η επιθεωρήτρια διαπιστώνει τρο-
μαχτικές ομοιότητες με μια παλαιότερη υπόθεση, το 
θάνατο μιας άλλης κοπέλας πριν από δέκα χρόνια στα 
Δυτικά Φιόρδ, στο πλαίσιο της ρομαντικής απόδρα-
σης ενός ζευγαριού, που είχε τραγική κατάληξη. Τι 
ακριβώς συμβαίνει εδώ; Ποιος παραμονεύει μες στις 
ερημιές; Η Χούλντα, στο απόγειο της σταδιοδρομίας 
της, καλείται να ανακαλύψει την αλήθεια. Θα την 
εμποδίσουν πυκνές σκιές, παραμορφωτικοί καθρέ-

φτες και καλά κρυμμένα μυστικά. Ένα ανατριχιαστικό, 
καθηλωτικό μυθιστόρημα από τον ανανεωτή του 
σκανδιναβικού νουάρ Ράγκναρ Γιόνασον.
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● Βαγγέλης Γιαννίσης, εκδ. Διόπτρα
Ένας τοξικοεξαρτημένος βρίσκεται σταυρωμένος 
σε ένα δάσος.Ένας εισοδηματίας δολοφονείται βίαια 
στο διαμέρισμά του.Άγνωστοι πυροβολούν έναν 
Ολλανδό σε μια γειτονιά της Αθήνας.Ένα κοριτσάκι 
εξαφανίζεται από το σπίτι του. Μια φωτιά σε ένα 
δώμα αποκαλύπτει ένα πτώμα δεμένο στο κρεβάτι. 
Πέντε εγκλήματα και πέντε αξιωματικοί της αστυνο-
μίας με έναν και μοναδικό στόχο: Να τα εξιχνιάσουν. 
Ο Βαγγέλης Γιαννίσης συνεργάστηκε με τους αξιω-
ματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και 
Προσωπικής Ελευθερίας για να παρουσιάσει πέντε 
αληθινές ιστορίες βγαλμένες από τα αρχεία του 
Ανθρωποκτονιών. Ειδεχθή εγκλήματα ζωντανεύουν 
στα μάτια του αναγνώστη, σε ένα ταξίδι στα άδυτα 
πέντε υποθέσεων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Innuendo (Ιννουέντο) 
● Πέτρος Μπράιλας, εκδ. Φυλάτος
Όταν ο νεαρός λογιστής Στέφανος Χατζής γνώριζε 
τυχαία την καταξιωμένη και εκκεντρική συγγραφέα 
Ιζαμπέλ Ντε Μποκ, τίποτα δε θα μπορούσε να τον 
είχε προειδοποιήσει για την πρόταση που θα του 
έκανε. Ένα ανορθόδοξο παιχνίδι της γάτας με το 
ποντίκι ξεκινά από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τους 
δύο αταίριαστους ήρωες να αλλάζουν ρόλους κατά 
βούληση προσπαθώντας να μείνουν μακριά από τη 
φάκα.Όμως όταν η παρτίδα αναγκαστικά διακόπτε-
ται στη μέση, ένα νέο παιχνίδι αγωνίας ξεκινά για 
έναν από τους δύο…

Ο θάνατος του Οδυσσέα
● Δημήτρης Σίμος, εκδ. Μεταίχμιο
Ένας άντρας απειλεί να πηδήξει από την ταράτσα 
ενός ξενοδοχείου, όταν φτάνει για τη διαπραγμά-
τευση ο αστυνόμος Καπετάνος. Ένα ταριχευμένο 
τσακάλι ανακαλύπτεται στην ντουλάπα του, ενώ η 
αντιτρομοκρατική φτάνει στην Εύβοια. Εθνικιστικά 
στοιχεία στα σώματα ασφαλείας, το κυνήγι ενός 
δολοφόνου που αφήνει για σημάδι ένα βαλσαμω-
μένο ζώο και μια θεωρία συνωμοσίας που κανείς 
δεν θέλει να επαληθευτεί. Ένα πρόγραμμα προση-
λυτισμού πιστών «στρατιωτών» που έχει καλύψει 
εδώ και χρόνια τις στολές με κουστούμια. Ποιος κι-
νεί τα νήματα; Πόσο δύσκολο είναι να νικήσεις όταν 
ο εχθρός έχει δημιουργήσει το παιχνίδι;  
Ο αστυνόμος Καπετάνος είναι η ελληνική εκδοχή 
του επιθεωρητή Βαλάντερ, έγραψε κάποτε  
ο Πέτρος Μάρκαρης. «Άνοιξε την πόρτα και πέρασε 
έξω από το τροχόσπιτο. Ο αέρας μαστίγωνε  
το πρόσωπό της, ενώ η φωνή του Άρη έφτανε α-
σθενικά στα αυτιά της. Δεν γύρισε να τον κοιτάξει.  
Δεν θα τον άφηνε να λερώνει άλλο τη σκέψη της 
με κατηγορίες. Νοιαζόταν για εκείνη, θα έκανε τα 
πάντα για να την προστατέψει. Ναι. Αυτή και μόνο 
αυτή ήταν η αλήθεια».

Οι φόνοι του  
Νυχτολούλουδου  
● Anthony Horowitz, εκδ. Διόπτρα
Ο ντετέκτιβ Άττικους Πυντ και η Σούζαν Ράιλαντ, 
ήρωες του best seller Οι Φόνοι της Kίσσας, είναι 
και πάλι εδώ. Η Ράιλαντ έχει πλέον εγκαταλείψει 
τον χώρο των εκδό  σεων και εργάζεταιως διαχει-
ρίστρια ξενοδοχείου σε ένα ελληνικό νησί. Νιώθει 
κουρασμένη, καθώς τίποτα δεν γίνεται όπως το 
περιμένεις. Ώσπου καταφθάνουν οι Τρεχέρν και της 
αφηγούνται μια παράξενη και μυστηριώδη ιστο-
ρία φόνου. Το γεγονός συναρπάζει τη Σούζαν και 
κεντρίζει το εκδοτικό της ένστικτο. Ένας από τους 
συγγραφείς με τους οποίους συνεργαζόταν, ο Άλαν 
Κόνγουεϊ, συγγραφέας του μυθιστορήματος Άγριες 
Κίσσες, γνώριζε το θύμα –ονόματι Φρανκ Πάρις– 
και μάλιστα βάσισε το τρίτο βιβλίο του, το Ακούσιος 
Μάρτυρας, σε αυτό ακριβώς το έγκλημα.  
Η κόρη των Τρεχέρν, διαβάζοντας το μυθιστόρημα 
του Κόνγουεϊ, συνειδητοποιεί ότι το βιβλίο αποδει-
κνύει πως ο άνθρωπος που καταδικάστηκε για τον 
φόνο του Πάρις είναι αθώος.  
Όταν οι Τρεχέρν αποκαλύπτουν ότι και η ίδια η κόρη 
τους αγνοείται, η Σούζαν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει 
να επιστρέψει στην Αγγλία για να μάθει τι πραγ-
ματικά έχει συμβεί. Από τον κορυφαίο του είδους 
Anthony Horowitz.
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Σκοτεινοί δρόμου του Καΐρου
● Parker Bilal, εκδ. Στερέωμα
Σας προϊδεάζουμε: ο Μπιλάλ για την Αίγυπτο είναι 
ό,τι ο Πέτρος Μάρκαρης για την Ελλάδα! Ας μπούμε 
και στην υπόθεση: Ο πρώην αστυνομικός επιθεωρη-
τής Μακάνα, εξόριστος από την πατρίδα του το Σου-
δάν, ζει σε μια ξεχαρβαλωμένη φελούκα του Νείλου, 
στο Κάιρο, βγάζοντας με κόπο τα προς το ζην σαν 
ιδιωτικός ερευνητής. Όταν τον προσλαμβάνει ο δια-
βόητος και πανίσχυρος Σάαντ Χάναφι, βρίσκεται α-
πότομα σ’ έναν επικίνδυνο και αστραφτερό κόσμο. Ο 
Χάναφι είναι ιδιοκτήτης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας 
με πολλά διάσημα ονόματα, της οποίας όμως ο πιο 
πολύτιμος παίκτης έχει εξαφανιστεί. Η εξαφάνισή 
του απειλεί να καταστρέψει όχι μόνο την προσωπική 
αυτοκρατορία του επιχειρηματία αλλά και ολόκληρη 
τη χώρα. Ο Μακάνα αντιμετωπίζει μουσουλμάνους 
εξτρεμιστές, Ρώσους κακοποιούς και μια απελπι-
σμένη μητέρα που αναζητά τη χαμένη κόρη της, 
καθώς η έρευνά του ανακινεί οδυνηρές αναμνήσεις, 
επαναφέροντάς τον στο στόχαστρο ενός παλιού κι 
επικίνδυνου εχθρού. 

Λάμψη στο σκοτάδι 
● (Συλλογικό), εκδ. Κλειδάριθμος
Φόβος και μυστήριο, τρόμος και θάμνος: Σε αυτήν 
την επετειακή έκδοση για τα είκοσι χρόνια της 
πλούσιας σε ύλη ιστοσελίδας των θαυμαστών 
του Stephen King Βιβλιοθήκη Λίλγια, θα βρείτε μια 
συναρπαστική ανθολογία διηγημάτων, ιδανική 
για κάθε οπαδό της λογοτεχνίας τρόμου. Έχοντας 
στο δυναμικό του ένα ανατριχιαστικό διήγημα του 
Stephen King που δεν έχει συμπεριληφθεί σε καμία 
προηγούμενη συλλογή έργων του, το «Λάμψη στο 
σκοτάδι» είναι μια αλησμόνητη ανθολογία τρόμου 
με την υπογραφή μερικών από τους γνωστότερους 
και πιο ταλαντούχους συγγραφείς του είδους, όπως, 
μεταξύ άλλων, οι Κλάιβ Μπάρκερ, Γιον Αϊβίντε Λίντ-
κβιστ και Έντγκαρ Άλαν Πόε. 

Αναλφάβητος
● Sebastian Fitzek, εκδ. Διόπτρα
O Μίλαν Μπεργκ περιμένει υπομονετικά στο φανά-
ρι. Ένα αυτοκίνητο σταματάει δίπλα του.Στο πίσω 
κάθισμα ένα τρομοκρατημένο κορίτσι κρατάει κολ-
λημένο στο τζάμι ένα σημείωμα. «ΒΟΗΘΕΙΑ - ΑΥΤΟΙ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ». Μια κραυγή για βοήθεια; 
Ο Μίλαν δεν έχει ιδέα. Είναι αναλφάβητος. Όμως, το 
ένστικτό του φωνάζει ότι το κορίτσι βρίσκεται σε θα-
νάσιμο κίνδυνο.Στα μάτια της είναι ζωγραφισμένος ο 

φόβος κι αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορεί να «δια-
βάσει». Αποφασίζει να ακολουθήσει το αυτοκίνητο, 
κι έτσι ξεκινά μια εφιαλτική περιπλάνηση που θα τον 
οδηγήσει σε μια σκληρή συνειδητοποίηση: Κάποιες 
φορές η αλήθεια είναι υπερβολικά φριχτή για να την 
αντέξεις…Κάποιες φορές η άγνοια είναι το μεγαλύ-
τερο δώρο του κόσμου…

Ευ ζην, Διατροφη

Cooking at Home -  
Μαγειρεύοντας έξυπνα στο 
σπίτι ● Κώστας Κωβαίος, εκδ. Φυλάτος
Συνταγές μαγειρικής υπάρχουν παντού. Στο διαδί-
κτυο, στην τηλεόραση, σε έντυπα, περιοδικά. Κυριο-
λεκτικά παντού. Πόσες όμως από αυτές τις συνταγές 
είναι πρότυπες, δοκιμασμένες σε επαγγελματικό και 
οικιακό επίπεδο και επώνυμες; Στόχος του βιβλίου, 
είναι να μάθουμε να μαγειρεύουμε σωστά και μέσα 
από τις διάφορες συμβουλές να διευρύνουμε τους 
μαγειρικούς ορίζοντές μας. Να μη φοβηθούμε να 
πειραματιστούμε, να δοκιμάσουμε νέα υλικά και 
συνδυασμούς. Άλλωστε πολλές μεγάλες συνταγές, 
προέκυψαν από λάθη ή στιγμιαίες εμπνεύσεις.

ΠαιΔικη και Εφηβικη  
λογοτΕχνια

Το δέντρο που μιλούσε
● Ελένη Φωτάκη, εκδ. Φυλάτος
Ένα δέντρο που μιλάει τη γλώσσα των παιδιών ανθί-
ζει στην Αττική, μαθαίνει από αυτά αλλά και εκείνο 
με τη σειρά του τους διηγείται ιστορίες από τα παλιά. 
Κι έτσι τα χρόνια περνούν… Τι γίνεται όμως όταν τα 
παιδιά μεγαλώνουν και το ξεχνούν, τι γίνεται όταν 
εκείνο δεν ακούει πια τις φωνές τους; Θα μαραθεί ή 
θα καταφέρει να ανθίσει ξανά και πώς; Με εικονο-
γράφηση της Βιβής Μαρκάτος, ένα ενδιαφέρον και 
διδακτικό παιδικό ανάγνωσμα.

Γκέρντα - Η ιστορία μιας  
φαλαινίτσας ● Αντριάν Μάτσο,  
εκδ. Historical Quest
Η Γκέρντα, η μικρή φαλαινίτσα, μεγάλωσε σε μία α-
γαπημένη οικογένεια, τη μαμά της, τον μπαμπά της 
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και τον αδερφό της τον Λάρς. Κάποια στιγμή  
όμως χάθηκε μέσα στον απέραντο ωκεανό.  
Ποιο δρόμο να πάρει για να τους ξαναβρεί;  
Εμπιστεύτηκε την καρδιά της να την οδηγήσει,  
ενώ μέσα της αντηχούσε η μπαλάντα που της  
τραγουδούσε η μαμά της όταν η Γκέρντα ήταν  
ακόμη μικρή και της ψιθύριζε να μη φοβάται.  
Στο ταξίδι της, η Γκέρντα βρίσκει ένα φίλους,  
θαλάσσια πλάσματα, θαλάσσιους μονόκερους,  
χταπόδια, όρκες και πιγκουίνους που της λένε και 
από μία ιστορία. Παίζει μαζί τους, τούς γνωρίζει  
καλύτερα, παίρνει μαθήματα και τους δίνει μαθή-
ματα αγάπης, φιλίας και ανάγκης για οικογενειακή 
ευτυχία. Μέσα από την αναζήτηση, η Γκέρντα 
μεγάλωσε, απέκτησε εμπειρίες, έγινε σοφότερη. 
Δε φοβήθηκε τίποτε και συνέχισε να ψάχνει την οι-
κογένειά της. Ήταν τόσο σίγουρη για τη δύναμη της 
αγάπης της. Για αυτή την αγάπη που κάποια στιγμή 
ίσως και να αποδώσει καρπούς…

Ο γατούλης πέθανε
● Xavier De Moulins, εκδ. Στερέωμα
Μπορεί μια γάτα να σου αλλάξει τη ζωή; Μπορεί να 
σου δείξει πώς να συνδέεσαι πιο ουσιαστικά με τον 
κόσμο γύρω σου; Ναι, απαντά ανεπιφύλακτα ο Ξα-
βιέ Ντε Μουλέν. Η γάτα σού μαθαίνει να γεύεσαι κά-
θε στιγμή της καθημερινότητας, να βλέπεις και να 
απολαμβάνεις το θαύμα στα πιο μικρά πράγματα. 
Σου μαθαίνει την ανεξαρτησία, την αυτάρκεια, τον 
σεβασμό του άλλου, σου υποδεικνύει πώς «να αγα-
πάς εκτός συμβολαίου». Δεν αναμειγνύει την αγάπη 
με τις ενοχές, δεν απογοητεύεται ποτέ, δεν περιμέ-
νει ανταπόδοση, δεν γνωρίζει τι θα πει ζήλια, δεν 
εκδικείται. Στο άμεσο, απλό, συγκινημένο και συγκι-
νητικό βιβλίο του Ντε Μουλέν μια οικογένεια που 
πενθεί τον θάνατο του γατούλη της ανακαλύπτει, 
πέρα από τη θλίψη, τα ανεκτίμητα μαθήματα που 
πήρε από τη συμβίωση με το γοητευτικό αυτό ζώο. 
Ένα δοξαστικό στις γάτες, γραμμένο με την ελευθε-
ρία και το στοχαστικό βάθος του γνωστού Γάλλου 
δημοσιογράφου. Το βιβλίο απέσπασε το 2020 το 
λογοτεχνικό Βραβείο 30 MILLIONS D’AMIS, το οποίο 
θεωρείται το «Goncourt των ζώων».

Peppa Pig:  
Στο παιχνιδόσπιτο  
της Πέππα ● Μτφ. Δώρα Γιακουμή, 
εκδ. Anubis
Η Πέππα και ο Τζορτζ προσκαλούν κάθε παιδί 
στο σπίτι τους για να παίξουν πολλά παιχνίδια, να 
ζωγραφίσουν και να χρωματίσουν μαζί! Ένα βι-
βλίο δραστηριοτήτων, στο σχήμα του Σπιτιού της 
Οικογένειας Γουρουνάκη, για παιδιά έως 7 ετών! Η 
δημοφιλής σειρά παιδικών βιβλίων «Peppa Pig» πε-
ριλαμβάνει εικονογραφημένες ιστορίες, εκπαιδευ-
τικά βιβλία, καινοτόμα παιχνιδοβιβλία και βιβλία 
δραστηριοτήτων. Κυκλοφορούν σε βιβλιοπωλεία, 
καταστήματα παιχνιδιών, βρεφικά καταστήματα 
και σούπερ μάρκετ.

Ελληνικη λογοτΕχνια

Η λίμνη ● Τάσος Φάλκος,  
εκδ. Φυλάτος
Του ήρθε ξαφνικά η πιο τρελή ιδέα, η πιο παράλογη 
παρόρμηση: Να βυθιστεί συνειδητά στη λίμνη, που 
τώρα ήξερε πως ήτανε πολύ βαθιά!Εάν επρόκειτο 
για κάποια λίμνη απλή, συνηθισμένη, το πράγμα δε 
θα ήτανε παράξενο και ούτε βέβαια τρελό. Αλλά 
αυτή η λίμνη ήταν κάτι διαφορετικό, ήτανε τυλιγ-
μένη με μυστήριο, ενέπνεε σε όλους δέος σχεδόν 
θρησκευτικό. Οι χωρικοί το θεωρούσαν επικίνδυνο 
να μπεις στη λίμνη και προπαντός μισόγυμνος, 
εκτεθειμένος σε δαιμονικές δυνάμεις. Άλλοι το 
έβλεπαν σαν ιεροσυλία… Αλλά ακριβώς ετούτο το 
απρόσιτο μυστήριο, ο τρόμος ο θρησκευτικός που 
ενέπνεε, έκαναν τόσο ελκυστική την ιεροσυλία, για 
ανθρώπους βέβαια που ελκύονται από τη γνώση και 
τον θάνατο. Να μπεις μέσα στη λίμνη δηλαδή, με την 
ελπίδα να παραβιάσεις κάποια μυστικά της, έστω με 
τίμημα να τιμωρηθείς σκληρά.

 Παράθυρο ανοιχτό
● Μαρίνα Πετροπούλου, εκδ. Πεδίο
Το πρώτο βιβλίο της αγαπημένης συγγραφέως από 
τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα είναι γεγονός. Ένα 
γοητευτικό μυθιστόρημα, μια καθηλωτική αφήγηση 
που περιστρέφεται γύρω από διαχρονικά θέματα, 
όπως είναι η ανεκτίμητη αξία της φιλίας, η φρεσκά-
δα της νεανικής σκέψης, η σοφία της ωριμότητας, 
οι συμπληγάδες του έρωτα και η αέναη αναζήτηση 
της ευτυχίας.

«Ηράκλειον» SOS  
βυθιζόμεθα - Η μαρτυρία  
του τελευταίου διασωθέντος 
από το ναυάγιο της  
Φαλκονέρας ● Παναγιώτης  
Μπελώνης & Πηγή Μπελώνη, εκδ. Κέδρος
Πρόκειται για μια συγκλονιστική μαρτυρία του τε-
λευταίου διασωθέντος του πλοίου «Ηράκλειον» στη 
Φαλκονέρα, πλαισιωμένη από τη μετέπειτα έρευνα 
της κόρης του. Καθώς το πλοίο γέρνει όλο και περισ-
σότερο, σπάνε και οι τελευταίες πόρτες και τα πα-
ράθυρα του σαλονιού, και η θάλασσα μπαίνει με τε-
ράστια ορμή στο εσωτερικό. Παρασύρει με μεγάλη 
σφοδρότητα στο πέρασμά της ό,τι συναντάει, καθί-
σματα, έπιπλα και ανθρώπους. Κάποιοι προσπαθούν 
να γαντζωθούν από το πάτωμα, άλλοι πιάνουν κάτι 
σταθερό και προσπαθούν να σκαρφαλώσουν μέχρι 
την έξοδο αυτού του πηγαδιού, μα πάλι γλιστράνε 
και πέφτουν ξανά στα νερά. Καταχτυπιούνται με τα 
διάφορα έπιπλα που έχει παρασύρει η δύναμη του 
νερού, τραυματίζονται και τελικά είναι αδύνατον να 
σκαρφαλώσουν τόσο ψηλά και να διαφύγουν. Η κλί-
ση του καραβιού και η δύναμη των χειμάρρων που 
έχουν δημιουργηθεί τους γυρίζει πίσω και χάνονται 
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ένας ένας, αφήνοντας μόνο κραυγές απελπισίας και 
τρόμου. Ένα ανατριχιαστικό αφήγημα-χρονικό του 

ναυαγίου της Φαλκονέρας.

Ανάμεσα στους ήλιους
● Παναγιώτης Αγγελόπουλος,  
εκδ. Ίκαρος  
Ένα «ημερολόγιο καταστρώματος» για τις φωτεινές 
μέρες του ελληνικού καλοκαιριού: 83 σελίδες εν 
πλω με μίλια, κόμβους και στάσεις-σκέψεις σε νη-
σιά όπου «τίποτα πιο επικίνδυνο από το να επιστρέ-
φεις σ’ έναν τόπο όπου έχεις υπάρξει ευτυχισμέ-
νος». Βαθύ, Σίκινος, Σέριφος, Φολέγανδρος, Δήλος, 
Φούρνοι Κορσεών, Πόρος, Αιγαίο, Μεσόγειος, Πε-
ντζίκης, Παπαδιαμάντης, Φέρμορ, Γέητς, Βιρτζίνια 
Γουλφ, Αρανίτσης, νερά, ουρανοί, μνήματα, καρνά-
για, πέτρες, εκκλησιές και ένα ταξίδι σε μια εντελώς 
προσωπική και ιδιοσυγκρασιακή μεθόριο, όπου ο 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος συλλαμβάνει με έξτρα 
πνευματικές βοήθειες βάθη, επιφάνειες, έκσταση 
φωτός, ιλιγγιωδώς ναρκωμένα και ράθυμα μεση-
μέρια που διαπερνούν τις ταραγμένες φουσκοθα-
λασσιές ή την ακινησία του ελληνικού θέρους. Μα-
κριά από τη βεβαρημένη τουριστική πληροφορία, 
τα «νησιά» του Αγγελόπουλου παραμένουν πάντα 
ένα αξεδιάλυτο μυστήριο, που ανατρέχοντας στο 
σεφερικό έργο (Μέρες, Δοκιμές, Σκηνοθεσία για την 
Κίχλη) εξακτινώνονται και εξαϋλώνονται. Μέσω 
μιας αφήγησης γεμάτης από «έμψυχους κρότους 
και ψίθυρους της φύσης», ο Αγγελόπουλος μετα-
μορφώνει τις «εικόνες» του σε κάτι περισσότερο 
από σκέτα φόντα-τοπία προς απαθανάτιση κα-
ταργώντας κάθε υποψία φωτογραφικής θέασης: 
στόχος του είναι να τα ερμηνεύσει σαν αληθινά 
«πρόσωπα». Και τον καταφέρνει κατά έναν λιτό, ου-
σιαστικό και ολότελα sui generis τρόπο.

Πότε διάβολος πότε άγγελος 
● Κώστας Ακρίβος, εκδ. Μεταίχμιο
Ένας άντρας μεγαλώνει, ζει και πεθαίνει χωρίς ποτέ 
να μάθει ποιος ήταν ο πατέρας του – ο Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης. Ένας άλλος θα περάσει όλη του τη ζωή 
αγαπώντας λάθος άνθρωπο για πατέρα – Μήτρος 
Αγραφιώτης το όνομά του. Οι δρόμοι τους θα συνα-
ντηθούν στα αίματα και στις θυσίες της επανάστα-
σης του ’21. Τους ενώνει ο πόθος για την ελευθερία 
της πατρίδας, αλλά και κάτι βαθύτερο που ο ένας 
το αγνοεί και ο άλλος το αποσιωπά επίτηδες. Πολλά 
χρόνια αργότερα, το ερώτημα συνεχίζει να βασανί-
ζει τον αφηγητή: ήρωας γεννιέσαι ή γίνεσαι; «Τότε 
είχε αντικρίσει έναν αχαμνό άντρα που σερνόταν 

μες στην κάμαρα φορώντας ένα λερό κίτρινο κεφα-
λομάντιλο που έπεφτε στο πλάι του προσώπου του 
και έδινε στη χλωμή φυσιογνωμία του μια διαβολι-
κή έκφραση. Και όμως, αυτός ο άντρας, καταπώς 
θα γράψει χρόνια αργότερα στα Απομνημονεύματά 
του ο γιατρός, παρά την ανημποριά του, κάθε τόσο 
πεταγόταν από το στρώμα του και καβαλούσε το 
άλογο με τέτοια ορμή, που θα κάνει τον Μίλινγκεν 
να ομολογήσει: «Τι θαυμαστή επίδραση έχει κάποτε 
το πάθος επάνω στο κορμί!».

Η μνήμη επιστρέφει  
με λαστιχένια πέδιλα  

● Βασίλης Βασιλικός, εκδ. Κέδρος
Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του μεγάλου Έλ-
ληνα συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού στην οριστική 
της έκδοση. Μια ζωή σαν μυθιστόρημα. Αναμνήσεις 
και συγγραφικές δοκιμές. Συναντήσεις με κορυφαί-
ους εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών 
του 20ού αιώνα, Έλληνες και ξένους, με πολιτικούς 
αλλά και καθημερινά πρόσωπα. Η εγκατάσταση σε 
πόλεις του εξωτερικού και η αυτοεξορία στο Παρίσι. 
H επιστροφή στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης 
και οι νέες προκλήσεις. Παράλληλα, το alter ego 
του συγγραφέα συνθέτει μια ημι-μυθιστορηματική 
αφήγηση. Μια πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή. 
Ένα εξομολογητικό κείμενο που ξεπερνά τα όρια μιας 
προσωπικής ιστορίας.

Θερινοί έρωτες ● Συλλογικό,  
εκδ. Καστανιώτη
Πώς αντιλαμβάνονται οι συγγραφείς τον έρωτα και 
το καλοκαίρι; Είναι μόνο αυτό που καταγράφεται, 
ή κάτι πέρα από τις λέξεις, κάτι που οδηγεί στην 
ψυχή; Ερωτευόμαστε τον άλλο ή κάτι φανταστι-
κό; Αν το πλάσμα που ερωτευόμαστε είναι ένας 
καθρέφτης του εαυτού μας, τι συμβαίνει όταν οι 
αντανακλάσεις γίνονται κείμενο; Πώς καταγράφο-
νται, αφού στη γραφή το αντικείμενο του πόθου 
δεν είναι πλάσμα υπαρκτό, σωματοποιημένο, αλλά 
μόνο λέξεις; Στον συλλογικό αυτό τόμο σαράντα 
εννιά συγγραφείς αντιμετωπίζουν τον έρωτα και 
το καλοκαίρι ως εφαλτήριο για κείμενα ιστορικά, 
βιωματικά, σουρεαλιστικά, ψυχαναλυτικά, θεα-
τρικά αλλά και πολιτικά, ο καθένας με τον δικό του 
τρόπο. Οι ιστορίες τους αποπνέουν τρυφερότητα, 
νοσταλγία, λαχτάρα, πίκρα, αγωνία, αθωότητα, 
πόνο, χαρά, μοναξιά, ελπίδα και αμέτρητα άλλα 
συναισθήματα. Αόρατο υφάδι συνδέει τις λέξεις 
χαρίζοντάς μας ένα εντυπωσιακό πανόραμα, όπου 
ο έρωτας και το καλοκαίρι ανασύρουν μνήμες που 
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μας ελκύουν και μας λυτρώνουν. Τα έσοδα από τα 
δικαιώματα του βιβλίου θα δοθούν στους «Γιατρούς 
του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία».

Μαρουσώ ● Θεόδωρος Λιμήτσιος, 
εκδ. Πεδίο
Ο Θεόδωρος Λιμήτσιος, μετά το επιτυχημένο 
ντεμπούτο του με το Εγώ μεγάλωνα για σένα…, 
επιστρέφει με το νέο του βιβλίο. Η ιστορία της Μα-
ρουσώς ξεκινάει από τη γοητευτική Καππαδοκία, 
περνάει από την πολύβουη Κωνσταντινούπολη και 
την κοσμοπολίτικη Σμύρνη, τον Βόλο και το Πήλιο, 
για να φτάσει έως τα αγέρωχα βουνά της Πίνδου, 
εκεί όπου η Θεσσαλία αγκαλιάζει την Ήπειρο. Μια 
ιστορία καθηλωτική, γεμάτη ανατροπές, αγωνία και 
αληθινό συναίσθημα που μας μεταφέρει σε χαμένες 
πατρίδες, αλλά και χαμένες νοσταλγικές εποχές.

Ξένη λογοτέχνία

Οι λέοντες της Σικελίας
● Stefania Auci, εκδ. Κλειδάριθμος
Από τη στιγμή που ο Πάολο και ο Ινιάτσιο Φλόριο, 
φιλόδοξοι και με πνεύμα ανήσυχο, αποβιβάζονται 
στο Παλέρμο από την Καλαβρία το 1799, κοιτάζουν 
μπροστά, αποφασισμένοι να φτάσουν πιο ψηλά απ’ 
όλους. Να γίνουν οι πιο πλούσιοι, οι πιο ισχυροί. Και 
τα καταφέρνουν. Το Παλέρμο παρατηρεί έκπληκτο 
την εξάπλωση των Φλόριο, όμως τα συναισθήματα 
των κατοίκων της πόλης χάνονται μέσα στον φθόνο 
και την περιφρόνηση: Aυτοί οι επιτυχημένοι άντρες 
παραμένουν, όπως και να ’χει, «ξένοι». Το Παλέρμο 
δεν ξέρει πως αυτό που υποδαυλίζει τις φιλοδοξίες 
των Φλόριο και σημαδεύει τη ζωή τους είναι ο φλο-
γερός πόθος για κοινωνική λύτρωση· δεν ξέρει ότι 
οι άντρες της οικογένειας είναι αξιόλογα μα και ευαί-
σθητα πλάσματα, που χρειάζονται στο πλευρό τους 
εξίσου δυνατές γυναίκες. Υφαίνοντας τη διαδρομή 
της εμπορικής και κοινωνικής ανόδου των Φλόριο με 
τις ταραχώδεις προσωπικές τους ιστορίες, με φόντο 
τα πιο ταραγμένα χρόνια της ιταλικής ιστορίας –από 
τα κινήματα του 1818 μέχρι την αποβίβαση του Γκα-
ριμπάλντι στη Σικελία– η Στεφάνια Άουτσι ξετυλίγει 
μια οικογενειακή σάγκα απίστευτης δύναμης, που 
μοιάζει σημερινή. 

Super Cannes ● J.G.Ballard,  
εκδ. Κέδρος
Στους λόφους πάνω από τις Κάννες, η Εδέμ-Ολυμπία, 

το επιχειρηματικό πάρκο του μέλλοντος, φιλοξενεί 
τις κορυφαίες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και τα 
στελέχη τους. Η κλειστή αυτή κοινότητα προσφέρει 
τις ιδανικές συνθήκες, ώστε τα μέλη της να αφοσιώ-
νονται ολοκληρωτικά στην εργασία εκμηδενίζοντας 
κάθε ανάγκη για ψυχαγωγία, κοινωνική επαφή και 
ελεύθερο χρόνο. Μια μέρα, εντελώς ξαφνικά, ο 
Ντέιβιντ Γκρίνγουντ, γιατρός της κλινικής του επιχει-
ρηματικού πάρκου, σε κατάσταση αμόκ, σκοτώνει 
δέκα ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτονεί. Η 
γιατρός Τζέιν Σίνκλερ, που προσλαμβάνεται στη 
θέση του, εγκαθίσταται μαζί με τον άντρα της Πολ 
στο σπίτι του νεκρού γιατρού. Έχοντας άφθονο χρό-
νο στη διάθεσή του, ο Πολ αρχίζει να αναζητά τους 
λόγους που οδήγησαν τον Γκρίνγουντ στα άκρα και 
ανακαλύπτει μια άλλη, άγρια, πλευρά της ζωής στο 
επιχειρηματικό πάρκο. Ένα προφητικό μυθιστόρημα 
για την αλλοίωση που επιφέρουν στην ανθρώπινη 
φύση ο ακραίος καπιταλισμός και οι τεχνολογικές 
εξελίξεις, από την πένα του κορυφαίου Βρετανού 
συγγραφέα J.G. Ballard.

 Η επιστροφή της Πηνελόπης - 
Οκτώ μέρες στη Σμύρνη  
● Νοέλ Μπάξερ, εκδ. Μεταίχμιο
Η Πένι (Πενέλοπε) Σάρεϊ, Ελληνοβρετανίδα που ζει 
στην Αθήνα, ταξιδεύει στη Σμύρνη έναν αιώνα μετά 
την Καταστροφή μεταφέροντας στις αποσκευές, και 
στην ψυχή της, οικογενειακές ιστορίες κι ενθύμια 
από τη ζωή των προγόνων της στη χαμένη πολιτεία: 
τα τρομακτικά γεγονότα του 1922 που της εξιστόρη-
σαν η γιαγιά της Πηνελόπη και οι θείες της, αλλά και 
τις αναμνήσεις τους από τα προηγούμενα σμυρνέικα 
χρόνια της ακμής και της ξεγνοιασιάς. Στο ταξίδι 
επιστροφής της αναζητεί παλιές πατημασιές. Θα 
αναδυθούν καινούργια συναισθήματα, θα έρθουν 
πολλές σκέψεις, θα συμβούν απρόσμενες αποκα-
λύψεις. Στη Σμύρνη η Πένι θα γνωρίσει ανθρώπους 
που πρόθυμα θα τη βοηθήσουν να πλησιάσει κι άλλο 
την Αλήθεια. Θα αναχωρήσει οκτώ μέρες μετά, με 
τη βεβαιότητα πως η παλιά Σμύρνη ανέμενε την επι-
στροφή της απογόνου! Και με τη γοητευτική διαπί-
στωση πως το ταξίδι αυτό, μαγικά, αόρατα και άηχα, 
έβαλε σε τάξη τις ιστορίες και τα αισθήματα που της 
κληροδοτήθηκαν.

 Ο λόφος που ανεβαίνουμε
● Αμάντα Γκόρμαν, εκδ. Ψυχογιός
Πάντα υπάρχει φως, αρκεί να είμαστε γενναίοι για να 
το δούμε: Στις 20 Ιανουαρίου 2021 η εικοσιδυάχρονη 
Αφροαμερικανή Αμάντα Γκόρμαν έγινε σύμβολο ελ-
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πίδας και αισιοδοξίας για εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο. Απαγγέλλοντας το ποίημά της 
«Ο Λόφος που Ανεβαίνουμε» στην ορκωμοσία του 
Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απηύθυνε ένα 
οικουμενικό κάλεσμα για ένα φωτεινότερο, γενναίο 
μέλλον. Η ανά χείρας έκδοση αποτυπώνει ακριβώς 
αυτή τη στιγμή, όπου η φωνή μιας νεαρής ποιήτριας 
μας προσφέρει κουράγιο, παρηγοριά αλλά και έ-
μπνευση για να αλλάξουμε τον κόσμο.

Το ταξίδι της Πηνελόπης
● Marie Robert, εκδ. Πεδίο
Από το νέο συγγραφικό αστέρι της Γαλλίας, ένα 
σαγηνευτικό μυθιστόρημα με ηρωίδα μια μυθική 
και συνάμα σύγχρονη Πηνελόπη, μια νέα γυναίκα 
αποφασισμένη να ανακαλύψει το νόημα της ζωής 
ξεκινώντας ένα μοναδικό ταξίδι στην Ελλάδα, τη 
χώρα του μύθου και του ονείρου. Ένα απολαυστικό 
μυθιστόρημα, ένα συναρπαστικό οδοιπορικό που 
ακροβατεί στα όρια της φιλοσοφικής σκέψης, μια 
προσωπική, σχεδόν μυστικιστική περιπέτεια με 
απόλυτο προορισμό την Ιθάκη των υπαρξιακών απα-
ντήσεων και της απόλυτης ευτυχίας.

Καιρός ● Jenny Offill, εκδ. Στερέωμα
Η Λίζι εργάζεται ως βιβλιοθηκάριος στη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου στο οποίο κάποτε υπήρξε πολ-
λά υποσχόμενη φοιτήτρια, ενώ παράλληλα μεγα-
λώνει τον γιο της Ιλάι και συμπαραστέκεται ψυχικά 
(κάποτε και οικονομικά) στον καταθλιπτικό αδελφό 
της και στη θρησκομανή, χήρα μητέρα της. Όταν η 
παλιά της καθηγήτρια και παραγωγός της μελλο-
ντολογικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Ο κόσμος 
να χαλάσει» Σύλβια Λίλερ την προσλαμβάνει για να 
απαντά στα εκατοντάδες email που λαμβάνει, η Λίζι 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ανησυχητικά ερωτή-
ματα των ετερόκλητων ακροατών της εκπομπής 
– σ’ ένα φάσμα που εκτείνεται από αριστερούς οι 
οποίοι αγωνιούν για την κλιματική αλλαγή ως τους 
δεξιούς που φοβούνται τους μετανάστες και ανη-
συχούν για την παρακμή του δυτικού πολιτισμού. 
Καθώς η Λίζι βυθίζεται σ’ αυτόν τον πολωμένο κό-
σμο και ενώ τα θεμέλια της οικογένειάς της κλονί-
ζονται, διαπιστώνει ότι σταδιακά παγιδεύεται στην 
ψυχολογία της καταστροφής. Ένα σύγχρονο και 
έξυπνο μυθιστόρημα γραμμένο με λυρισμό, βαθιά 
ενσυναίσθηση και ωμό χιούμορ.

 Άνθρωποι στο περιθώριο
● Ulrich Alexander Boschwitz,  

εκδ. Κλειδάριθμος
Το πρώτο χρονολογικά βιβλίο του συγγραφέα. 
Μαζί με τον Ταξιδιώτη αποτελούν δύο μοναδικούς 
λογοτεχνικούς θησαυρούς που χρόνια τώρα τρέ-

φουν τον θρύλο του. Στο Βερολίνο της δεκαετίας 
του 1920, η ζωή δεν είναι καθόλου εύκολη για τους 
ήρωες του Μπόσβιτς. Είναι οι πραγματικοί χαμένοι 
της οικονομικής κρίσης: ανάπηροι του πολέμου, 
ζητιάνοι, πόρνες, τρελοί. Τα βράδια μαζεύονται όλοι 
στον Χαρούμενο Κυνηγό, για να πάρουν μιαν ανάσα 
ξενοιασιάς, πριν τους ρουφήξει το επόμενο πρωί και 
πάλι η γκρίζα καθημερινότητα. Ξαφνικά, η γυναίκα 
του τυφλού Ζόνενμπεργκ χορεύει με τον Γκρίσμαν, 
ο οποίος έχει έρθει στον Κυνηγό για να χαρεί τη 
συντροφιά μιας γυναίκας και δεν έχει λογαριάσει 
σωστά την οργή του προδομένου συζύγου. Το κακό 
δεν αργεί να γίνει. Μα ο κόσμος ξαναβρίσκει αμέσως 
σχεδόν τους ρυθμούς του –καινούργιες αγάπες πλέ-
κονται και το επόμενο πρωί η γκρίζα ζωή συνεχίζε-
ται.Ο εικοσιδυάχρονος μόλις συγγραφέας ανατέμνει 
πραγματικά τη ζωή του λούμπεν προλεταριάτου του 
Βερολίνου τα χρόνια του μεσοπολέμου: άνθρωποι 
μικροί και τσακισμένοι, που δεν έχουν πια κανέναν 
λόγο να γελούν, αλλά επιμένουν να χαίρονται και να 
γιορτάζουν τη ζωή, όταν κι όπως μπορούν.

Το αόρατο μισό
● Brit Bebbett, εκδ. Παπαδόπουλος
Ο συγγραφέας υφαίνει μια οικογενειακή ιστορία 
στην Αμερική των δεκαετιών 1950-1990,που μιλάει 
για τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τις αποφάσεις 
που μας φέρνουν σεσύγκρουση με την καταγωγή 
μας. Οι δίδυμες αδελφές Βίνις μεγαλώνουν σε μια 
μικρή, συντηρητική κωμόπολη ανοιχτόχρωμων-
μαύρων στον αμερικανικό Νότο και το μέλλον τους 
είναι προδιαγεγραμμένο: οφείλουν ναπαντρευτούν 
έναν εξίσου ανοιχτόχρωμο μαύρο και να ζήσουν 
αξιοπρεπώς μες στη φτώχεια.Όμως, οι αδελφές 
το σκάνε σταδεκαέξι τους στη Νέα Ορλεάνη – κι 
εκεί οι πορείες τους αποκλίνουν. Η μία ερωτεύεται 
έναν βίαιο σκουρόχρωμο άντρα, γεννά ένα σκου-
ρόχρωμο κορίτσι καιεπιστρέφει στη γενέτειρά της, 
ταπεινωμένη για την επιλογή της και εγκλωβισμένη. 
Η άλληυποδύεται τη λευκή και παντρεύεται έναν 
γοητευτικό γόνο καλής οικογένειας, αποκρύβοντας 
τοπαρελθόν και την ταυτότητά της. Κι όμως, οι τύχες 
των διδύμων παραμένουν συνδεδεμένες. Τις βε-
βαιότητές τους θα τιςανατρέψει η επόμενη γενιά, οι 
κόρες τους, και τότε θα αναγκαστούν για μια ακόμη 
φορά ναεπιλέξουν: ποια ζωή στ’ αλήθεια θέλουν, 
ποια ζωή μπορούν ν’ αντέξουν; 

Σφαγείο Νούμερο 5 ή  
η Σταυροφορία των Παιδιών
● Ryan North, εκδ. Anubis
Ένα κλασικό αμερικανικό μυθιστόρημα και ένα από 
τα σημαντικότερα αντιπολεμικά βιβλία, το «Σφα-
γείο Νούμερο 5» του Kurt Vonnegut, διασκευάζεται 
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για πρώτη φορά σε graphic novel από τον βραβευ-
μένο με Eisner σεναριογράφο Ryan North («How to 
Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded 
Time Traveler») και τον υποψήφιο για Eisner εικο-
νογράφο Albert Monteys («Universe!»).Το ταξίδι 
του Μπίλι Πίλγκριμ είναι ένα ταξίδι στη σύγχρονη 
ιστορία, μια σατιρική ματιά στον τρόμο και στην 
τραγωδία του πολέμου, όπου στέλνουν παιδιά στην 
πρώτη γραμμή για να πεθάνουν, μια συγκινητική 
μελέτη της ανθρώπινης φύσης.

Ημερολόγια ταξιδιού  

● Αλμπέρ Καμύ, εκδ. Πατάκη 
Ο Αλμπέρ Καμύ ταξίδεψε στις ΗΠΑ από τον Μάρτιο 
μέχρι τον Μάιο του 1946 και ύστερα στη Νότια Αμε-
ρική από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 1949. Τα 
Σημειωματάριά του περιείχαν τη διήγηση αυτών των 
ταξιδιών, που οι επιμελητές του έργου του απέσπα-
σαν και συγκέντρωσαν σε έναν τόμο. Ο ίδιος ο Καμύ 
είχε ξεχωρίσει, σε ένα ντοσιέ, το Ταξίδι στη Νότια 
Αμερική. Το ύφος στα δυο ημερολόγια διαφέρει 
αισθητά. Στη Βόρεια Αμερική πηγαίνει ως δημοσιο-
γράφος που ανακαλύπτει, με βλέμμα άλλοτε γεμάτο 
θαυμασμό και άλλοτε επικριτικό, την υπερβολή του 
Νέου Κόσμου. Ωστόσο, δεν ξεχνά τις τότε προτε-
ραιότητές του και, κυρίως, την Πανούκλα. Στη Νότια 
Αμερική ταξιδεύει σαν επίσημος καλεσμένος, σαν 
μια διασημότητα, ενώ προοδευτικά υποψιάζεται 
έναν νέο παροξυσμό φυματίωσης. Η διαδρομή του 
είναι παράλληλη με τη διαδρομή της αρρώστιας 
του, που την ανακαλύπτει εκ νέου... To 1957 απο-
νεμήθηκε στον Αλμπέρ Καμύ το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας για τα βιβλία του και, αναμφίβολα, για 
τον αγώνα που δεν έπαψε ποτέ να διεξάγει ενάντια 
σε ό,τι συντρίβει τον άνθρωπο.

Πράκτορας του Βυζαντίου
● Harry Turtledove, εκδ. Anubis
Σε μια εναλλακτική εκδοχή της Ιστορίας, η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία εδραιώνει την κυριαρχία της σε ολό-
κληρο τον γνωστό κόσμο… Ο Βασίλειος Αργυρός, 
πιστός στρατιώτης και πολυμήχανος πράκτορας 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια εκδοχή του 
πράκτορα 007, ζει στις αρχές του 14ου αιώνα σε έναν 
εναλλακτικό κόσμο, όπου το Ισλάμ δεν υπήρξε ποτέ. 
Απαλλαγμένη από τον κίνδυνο στα ανατολικά της 
σύνορα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανακτά με την 
πάροδο των αιώνων την Ισπανία από τους Βησιγότ-
θους, την Ιταλία από τους Λομβαρδούς και το μεγα-
λύτερο μέρος των νότιων ακτών της Γαλλίας από 
τους Φράγκους. Η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα 
του πολιτισμένου κόσμου και κοιτίδα της επιστήμης 
και των τεχνών, εμπνέει τόσο τον θαυμασμό όσο και 
τον φόβο. Στα ανατολικά, η Περσία παραμένει η άλ-
λη μεγάλη παγκόσμια δύναμη δυτικά της Κίνας. Με-
ρικές φορές, οι δύο αυτοκρατορίες συγκρούονται 
ανοιχτά – συνήθως, όμως, επιστρατεύουν αδίστα-
κτους κατασκόπους για να αποκτήσουν συγκριτικό 
πλεονέκτημα στον αγώνα για την παγκόσμια κυρι-
αρχία. Όπως, όμως, μαθαίνει σύντομα ο Βασίλειος 
Αργυρός, κανένας κόσμος δε διαρκεί για πάντα...

Άγρια όνειρα θα΄βλεπα
● Μισέλ Μπυσσί, εκδ. Πατάκη
Οι πιο όμορφες ερωτικές ιστορίες δεν πεθαίνουν 
ποτέ. Ζουν παντοτινά στις αναμνήσεις μας και στις 

ανελέητες συμπτώσεις που επινοεί το μυαλό μας. 
Στη ζωή της Νατύ, όμως, οι συμπτώσεις αυτές γίνο-
νται ξαφνικά υπερβολικά πολλές. Σαν κάποιος να 
προσπαθεί να την κάνει να ξαναζήσει την ερωτική 
περιπέτεια που εξαιτίας της παραλίγο να τινάξει τη 
ζωή της στον αέρα. Αλλά ποιος; Παρελθόν και παρόν 
επαναλαμβάνονται σε σημείο που κάθε λογική εξή-
γηση καταρρίπτεται – θα αναγκαστεί άραγε η Νατύ 
να παραδεχτεί πως ο χρόνος μπορεί στ’ αλήθεια 
να γυρίσει πίσω; Μήπως πρέπει να πιστέψει ότι δεν 
υπάρχουν τυχαία γεγονότα; Ότι είναι όλα προκα-
θορισμένα; Στο «Άγρια όνειρα θα ‘βλεπα», με τέσ-
σερα ταξίδια, στο Μόντρεαλ, στο Σαν Ντιέγκο, στη 
Βαρκελώνη και στην Τζακάρτα, και ένα κατοπτρικό 
παιχνίδι ανάμεσα στο 1999 και το 2019, ξεδιπλώνεται 
μια αριστοτεχνική παρτιτούρα πάθους και σασπένς, 
στον ρυθμό των πιο δυνατών χτύπων της καρδιάς. 
Ο Μισέλ Μπυσσί, από τους πιο αγαπημένους συγ-
γραφείς της Γαλλίας, στις καθηλωτικές ιστορίες του 
συνδυάζει την ψυχική ένταση με την ακρίβεια της 
συναισθηματικής περιγραφής.

Η μουσική της σιωπής  
● Patrick Rothfuss, Εκδ. Anubis 
Βαθιά κάτω από το Πανεπιστήμιο απλώνεται ένα 
μέρος σκοτεινό: ένα ρημαγμένο κουβάρι αρχαίων 
περασμάτων κι έρημων αιθουσών. Λίγοι γνωρίζουν 
γι’ αυτό. Μια κοπέλα έχει βρει καταφύγιο εκεί και ζει 
τις μέρες της στην καρδιά αυτού του λησμονημένου 
τόπου. Το όνομά της είναι Άουρι και τα μυστικά ορί-
ζουν την ύπαρξή της. Μετά τα μυθιστορήματα «Το 
Όνομα του Ανέμου» και «Όσα Φοβούνται οι Σοφοί, 
Α’ και Β’ Τόμος» που έχουν αποσπάσει διθυραμβι-
κές κριτικές, κατακτώντας τις κορυφαίες λίστες 
best-sellers, ο Rothfuss μας ταξιδεύει εκ νέου στον 
κόσμο της συναρπαστικής σειράς βιβλίων «The 
Kingkiller Chronicle» που συγκαταλέγεται μεταξύ 
των κορυφαίων έργων φαντασίας των τελευταίων 
ετών. Τα βιβλία της σειράς «The Kingkiller Chronicle» 
έχουν πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια 
αντίτυπα παγκοσμίως. Αυτήν την περίοδο ο συγγρα-
φέας συνεχίζει τη συγγραφή του τρίτου βιβλίου της 
σειράς με τίτλο «The Doors of Stone» που θα ολοκλη-
ρώσει την εξιστόρηση των περιπετειών του Κβοθ, 
ενός από τους κορυφαίους ήρωες φαντασίας των 
τελευταίων δεκαετιών.

Ο μεγάλος απατεώνας 
● Χένρυ Μέλβιλ, εκδ. Πατάκη
Μια πρωταπριλιά, το ατμόπλοιο «Φιντέλ» ταξιδεύει 
στον Μισσισσιππή, κατευθυνόμενο στη Νέα Ορλεά-
νη· είναι –σε αντίστιξη με το όνομά του που σημαίνει 
«πιστός»– γεμάτο απατεώνες. Ή μήπως πρόκειται 
απλώς για έναν μεγάλο απατεώνα, που διαρκώς 
μεταμορφώνεται; Έναν άντρα που, αλλάζοντας 
διαρκώς ταυτότητα, προσπαθεί να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των συνεπιβατών του για να τους 
εξαπατήσει; Εμφανίζεται άλλοτε σαν ζητιάνος, 
άλλοτε σαν επιτυχημένος επιχειρηματίας, άλλοτε 
σαν φιλάνθρωπος και άλλοτε σαν κοσμοπολίτης 
τζέντλεμαν. Κανείς δεν ξέρει ποιος στ’ αλήθεια είναι-
ούτε γιατί ακριβώς το κάνει αυτό. Η παραπλάνηση 
των άλλων εκ μέρους του φαντάζει αυτοσκοπός. 
Για πρώτη φορά στα ελληνικά, ένα μυθιστόρημα 
για τις περσόνες που υιοθετούν οι άνθρωποι, κατα-
σκευάζοντας, κατά περίσταση, την ταυτότητα που 
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επιλέγουν. Μια πολυεπίπεδη κατεδαφιστική σάτιρα 
της αμερικάνικης κοινωνίας από την αριστοτεχνική 
πένα του συγγραφέα του Μόμπυ Ντικ τηδεκαετία 
πριν από το ξέσπασμα του Αμερικανικού Εμφυλίου. 
Μια πολυεπίπεδη κοινωνική σάτιρα, μια διασκεδα-
στική εγκυκλοπαίδεια της (μικρο)απάτης, μια αλλη-
γορική πραγματεία για την «τέχνη της εξαπάτησης». 
Ένα μυθιστόρημα για όποιον θέλει πραγματικά να 
καταλάβει την καρδιά του σκότους της αμερικανικής 
κοινωνίας, που συγκαταλέγεται στην τριάδα των κα-
λύτερων έργων του Μέλβιλ μαζί με τον Μόμπυ Ντικ 
και το Μπάρτλεμπυ ο γραφιάς.

Πολεμιστές του λυκόφωτος  
● Guy Gavriel Kay, εκδ. Anubis
Για γενιές ολόκληρες οι Έρλινγκ της Βίνμαρκ, θα-
λασσοπόροι και πολεμιστές, όργωναν τις θάλασσες 
με τα καράβια τους με τις δρακόμορφες πλώρες, 
σκορπώντας στο πέρασμά τους τη φωτιά και τον 
θάνατο. Όμως, οι καιροί αλλάζουν ακόμα και στον 
μακρινό Βορρά. Τώρα, ο κόσμος δονείται από την 
κλαγγή των όπλων και τις ιαχές των επιδρομέων. Οι 
πολεμόχαροι Έρλινγκ, οι φιλόδοξοι Ανγκλσίν και οι 
ανυπότακτοι Σινγκέιλ βλέπουν τα νήματα της ζωής 
τους να μπλέκονται απρόσμενα μεταξύ τους. Κι ενώ 
στις εσχατιές του κόσμου οι κοιλάδες και οι λόφοι 
αντηχούν ακόμα από τις μελωδικές φωνές των νε-
ράιδων, οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις δικές τους 
συμμαχίες, ώσπου φτάνει η ώρα της μοιραίας ανα-
μέτρησης… Σε αυτή την ιστορία, που είναι πλασμέ-
νη με υλικό τη βία, την ομορφιά και τις υπερφυσικές 
δυνάμεις που δρουν στα δάση όταν πέφτει η νύχτα 
στον μισόκοσμο, ο πολυβραβευμένος συγγραφέας 
συνθέτει μια μνημειώδη σάγκα, που μας ταξιδεύει 
χίλια χρόνια πίσω και ζωντανεύει τον πολιτισμό των 
Κελτών, των Αγγλοσαξόνων και των Βίκινγκ.

ΠροσωΠική αναΠτυξή

Γιατί δουλεύουμε;
● Barry Schwartz, εκδ. Key Books
Γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι επαγγελματικά; Πώς 
μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμα-
στε; Μπορεί η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί δου-
λεύουμε;» να φαίνεται απλή, αλλά ο Barry Schwartz 
αποδεικνύει ότι είναι σύνθετη, αναπάντεχη και 
επείγουσα. Από μικροί μαθαίνουμε ότι ο λόγος για 
τον οποίο εργαζόμαστε είναι τα χρήματα. Η δομήτης 
κοινωνίας μας βασίζεται σε αυτή την παραδοχή. 
Γιατί, λοιπόν, τόσο πολλοίάνθρωποι δεν νιώθουν 
ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, ακόμα κι αν εί-
ναι ικανοποιημένοι από τις απολαβές τους; Και γιατί, 
από την άλλη, τόσο πολλοί βρίσκουν ικανοποίηση 
σε «ταπεινές» δουλειές; Ο Schwartz ερευνά γιατί οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από την 
εργασία είναι τα χρήματα, πώς καταλήξαμε να πι-
στεύουμε ότι οι υψηλότερες αμοιβές συνεπάγονται 
πιο ποιοτική δουλειά και γιατί όλα αυτά προκαλούν 
δυσαρέσκεια στην κοινωνία μας. Το «Γιατί δουλεύ-
ουμε;» καταρρίπτει αυτούς τους μύθους και αποδει-
κνύει ότι η ποιοτική δουλειά σπάνια συνδέεται με 
συγκεκριμένα, σταθερά κίνητρα. Mας βοηθά, επί-
σης, να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει εργασία 
και, το σημαντικότερο, πώς να βρούμε εκείνη που θα 
μας κάνει ευτυχισμένους.

Γίνε άτρωτος ● Εύη Πούμπουρας, 
εκδ. Κάκτος
Πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, η 
Εύη Πούμπουρας μοιράζεται μαζί μας μαθήματα 
που διδάχτηκε από την προστασία Αμερικανών 
Προέδρων, καθώς και δεξιότητες και διαπιστώσεις 
από την παλαιότερη και σπουδαιότερη υπηρεσία 
ασφαλείας του κόσμου, για να μας βοηθήσει να 
προετοιμαστούμε για αγχωτικές καταστάσεις, να 
διαβάζουμε ακαριαία τους ανθρώπους, να επηρε-
άζουμε τον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνο-
νται και να ζούμε μια πιο άφοβη ζωή. Το να γίνεις 
άτρωτος σημαίνει να μεταμορφωθείς σε ένα άτομο 
πιο δυνατό και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η 
Εύη Πούμπουρας δείχνει πώς μπορούμε να υπερ-
νικήσουμε τους καθημερινούς μας φόβους, να 
αντεπεξέλθουμε σε δύσκολες συζητήσεις, να ανα-
γνωρίζουμε ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε και 
ποιος μπορεί να μην έχει τις καλύτερες προθέσεις 
απέναντί μας, να επηρεάζουμε καταστάσεις και να 
προετοιμαζόμαστε για το απροσδόκητο. Όταν θα 
έχετε γίνει άτρωτοι, θα έχετε γίνει η πιο καλή, πιο 
θαρραλέα και πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σας. Η 
Εύη Πούμπουρας μας δείχνει ότι η αληθινή δύναμη 
βρίσκεται στον νου, όχι στο σώμα.

Πώς να χωρίσετε με το  
κινητό σας ● Catherine Price,  
εκδ. Key Books
Μήπως το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνή-
σετε και το τελευταίο πριν κοιμηθείτε είναι να κοι-
τάξετε το κινητό σας; Παίρνετε συχνά το τηλέφωνό 
σας στα χέρια, απλώς για να το τσεκάρετε, και πριν 
το καταλάβετε έχει περάσει μισή ώρα; Λέτε κι εσείς 
ότι θέλετε να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στο κινητό 
σας – αλλά δεν έχετε ιδέα πώς να το πετύχετε; Αν 
ναι, τότε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο για εσάς. Η 
βραβευμένη δημοσιογράφος Catherine Price πα-
ρουσιάζει έναν απλό, πρακτικό τρόπο προκειμένου 
να χωρίσετε με το κινητό σας – και στη συνέχεια να 
τα ξαναβρείτε μαζί του. Ο στόχος: μία μακροχρόνια 
σχέση που θα σας κάνει νιώθετε καλά. Θα ανακα-
λύψετε πώς τα κινητά και οι εφαρμογές τους είναι 
σχεδιασμένα ώστε να μας εθίζουν και θα μάθετε ότι 
ο χρόνος που περνάμε χρησιμοποιώντας τα βλάπτει 
την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε, να σκε-
φτόμαστε σε βάθος και να δημιουργούμε καινούρ-
γιες αναμνήσεις. Κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές 
στις ρυθμίσεις του κινητού σας, θα αλλάξετε και 
τον τρόπο σκέψης σας, ανακτώντας τον έλεγχο της 
ζωής σας. Ένα απαραίτητο βιβλίο για κάθε χρήστη 
κινητού τηλεφώνου.

Χρονογραφίες - Σημειώσεις  
ημερολογίου ● Γιώργος  
Δουατζής, εκδ. Κάκτος
Οι Χρονογραφίες αποτελούν μία συλλογή σημειώ-
σεων ημερολογίου του συγγραφέα, όπου ενυπάρχει 
και ένας φανταστικός διάλογος με τον Αλμπέρ Καμύ. 
Κάθε σημείωση, σταχυολογημένη από δεκάδες μικρά 
σημειωματάρια, είναι αποτέλεσμα μια στιγμιαίας 
έκλαμψης, μιας αντίδρασης σε κάθε λογής ερεθίσμα-
τα. Οι σημειώσεις αυτές, εν είδει αφορισμών, συνθέ-
τουν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό σκέψεων για τη ζωή, 
τη δημιουργία, τον έρωτα, τον θάνατο, τη μοναξιά, 
την κοινωνία, την πολιτική, την τεχνολογία, την τέχνη, 
την ποίηση, την ανάγνωση, την κριτική. Ευλόγως, 
όσοι γνωρίζουν τη συγγραφική πορεία του Γιώργου 
Δουατζή, χαρακτηρίζουν το στοχαστικό αυτό έργο 
ως κορύφωση, απόσταγμα της πολύχρονης θητείας 
του στην ποίηση και την πεζογραφία, ενώ η δομή του 
επιτρέπει και την αποσπασματική ανάγνωση.

Εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου;
● Τζίντου Κρισναμούρτι, εκδ. Key Books
Ένας από τους σπουδαιότερους Δασκάλους του 
κόσμου, ο Τζίντου Κρισναμούρτι, μας εμπνέει μέσα 
από τα λόγια σοφίας του. Κάθε εμπόδιο της ζωής, 
από τις δυσκολίες στις σχέσεις και στον έρωτα, μέχρι 
το άγχος και τη μοναξιά, αποτελεί μία αφορμή για να 
ανακαλύψουμε την αλήθεια μέσα μας και να οδηγη-
θούμε στην πνευματική ισορροπία. Οι απαντήσεις 
του μεγάλου φιλοσόφου σε ερωτήματα όπως «Ποιο 
είναι το νόημα της ζωής;» και «Πώς να ζήσω τη ζωή 
μου στο έπακρο;» θα σας αποκαλύψουν τον ιδανικό 
τρόπο να αναγεννηθείτε ψυχικά. Με εκατομμύρια 
αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ο Κρισναμούρτι μας 
δείχνει ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε κάποιο 
συγκεκριμένο μονοπάτι, μία ανώτερη εξουσία ή έναν 
πνευματικό ηγέτη. Το μόνο που μετράει είναι το πώς 
εμείς επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μας, με υπευθυ-
νότητα απέναντι στον εαυτό μας και τους γύρω μας.

αθλήτισμοσ

Γιάννης Αντετοκούνμπο  
- Γράφοντας Ιστορία ● Χοσέ  
Μανουέλ Πουέρτας, εκδ. Κάκτος
Ο Βασίλης Σκουντής γράφει στον επίλογο του 
βιβλίου: «Ζωή σαν μυθιστόρημα, με το σύμπαν να 
συνωμοτεί για να επιτευχθεί το ακατόρθωτο, είναι 
η ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Τι πιθανότητες 
υπάρχουν ο γιος μεταναστών από τη Νιγηρία να α-
ναδειχθεί δύο φορές MVP, μόλις στα μισά της τρίτης 
δεκαετίας της ζωής του, και να υπογράψει το πιο 
ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του NBA; Η πορεία 
της ζωής του Γιάννη είναι τόσο μοναδική όσο και ο 
ίδιος. Με πρωτοφανή σωματικά χαρακτηριστικά και 
αστείρευτο μπασκετικό ταλέντο, αφήνει πίσω τους 
αντιπάλους με την ίδια ταχύτητα που στο παρελθόν 
έτρεχε για να βοηθήσει την οικογένειά του να βιοπο-
ριστεί. Πανίσχυρος και δυναμικός κάτω από το καλά-
θι, έγινε θρύλος που τη ζωή του θα διηγούμαστε για 
να εμπνέουμε τις επόμενες γενιές. Γιατί όταν η ίδια η 
ζωή ξεπερνά και την πιο ζωηρή φαντασία και την πιο 
ευφάνταστη ταινία, τότε γράφεται Ιστορία!». l
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ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1.  Μεγάλος οικισµός της Σάµου 

στο Ν∆ τµήµα της.

 2.  Ζεύγος νησίδων (Σταµφάνι 

και Άρπυια) του Ιονίου, νότια 

της Ζακύνθου.

 3.  Νησίδα του Σαρωνικού 

απέναντι από τον όρµο της Βου-

λιαγµένης.

 4. Νησίδα των ∆ωδεκανήσων, 

δυτικά της Καλύµνου και της Λέ-

ρου και ανατολικά της Αµοργού.

 5.  Ακριτικό νησί των ∆ωδεκα-

νήσων, γνωστό και ως Μεγίστη.

 6. Νησί των Κυκλάδων, όπου 

βρίσκεται το όρος Ζας.

 7. Νησίδα των Βόρειων Σπορά-

δων κοντά στη Σκύρο.

 8. Οικισµός των Αντικυθήρων 

στη βόρεια ακτή τους.

 9. Παραλιακή κωµόπολη της 

Σαλαµίνας.

 10. Όρος της Σαµοθράκης, ένα 

από τα ψηλότερα των νησιών 

του Αιγαίου.

 11. Νησί του Σαρωνικού, πιθα-

νότατα η αρχαία Κεκρυφάλεια.

 12. Το νησί που βλέπετε στην 

1η φωτογραφία.

 13. Νησίδα των Κυκλάδων που 

λέγεται και Αναφόπουλο.

 14. Νησί του Ιονίου, που λέγε-

ται και Φανός.

 15.  Άποψή της βλέπετε στη 2η 

φωτογραφία.

 16. Νησί των Κυκλάδων, γνω-

στό και ως Νίο.

 17.  Κωµόπολη της Εύβοιας.

 18.  Νησί των ∆ωδεκανήσων, 

γενέτειρα του Ιπποκράτη.

 19.  … Αντικέρι: νησίδα των 

Κυκλάδων.

 20.  «Κυρά» της ήταν η αείµνη-

στη ∆έσποινα Αχλαδιώτη.

 21.  Περίφηµο µοναστήρι της ο 

Πανορµίτης.

 22. Μεγάλη πόλη της Κρήτης.

Του  ΜΙΧΑΛΗ  ΣΤΟΥΚΑ
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