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90 γνωστοί
πολιτικοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, 

αθλητές πάνε διακοπές με την A.V.





ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
σχεδιάζει ο Άκης Τσέβης. Κατάγεται από την Ήπειρο, ζει 
εργάζεται στην Αθήνα και τη Ρόδο. Σπούδασε ζωγραφική

ην ΑΣΚΤ Αθηνών με καθηγητή τον Δ. Μυταρά. Είναι κάτοχος 
aster στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με διπλωματική 

ευνα στην τέχνη που αναπτύχθηκε από την προϊστορική 
οχή μέχρι και τον 5ο αιώνα π.X. στην ευρύτερη γεωγραφική 

εριοχή της ανατολικής Μεσογείου. Έχει στο ενεργητικό του
ολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις (Αθήνα, Ιωάννινα, Ρό-
ος, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία κ.ά.), ενώ έργα του δημοπρα-
ούνται συχνά από τους οίκους Kapopoulos Fin Αrts Gallery

και Psatharis Auctions - Cyprus. Τον Απρίλιο του 2010 εξέθε-
σε ατομικά στην Titanium-Yiayiannos Art Gallery την τελευ-

ταία του δουλειά με τίτλο «Λουτρό στο φως». Συμμετέχει επίσης στη φετινή ομαδική
καλοκαιρινή έκθεση της Titanium-Yiayiannos Art Gallery από 5 έως 25 Ιουλίου 2010.

ΘΕΜΑΤΑ

10 Red, red wine
Της Μανίνας  Ζουμπουλάκη

10 Τσαρίτσανη τράβελΤΤ
Των Γιώργου Κυρίτση -
 Άγγελου Τσέκερη

12 Quiz - Η Αθήνα για όσους
έμειναν πίσω
Της Μαργαρίτας
 Μιχελάκου

14 8 φωτογράφοι,
8 ματιές για το καλοκαίρι
Κώστας Αμοιρίδης, Σύλβια 
Διαμαντοπούλου, Costas
Coutayar, Κατερίνα Καλούδη,
Γιώργος Καλφαμανώλης, 
Ασπασία Κουλύρα, Charlie 
Makkos, Κωνσταντίνος Ρήγος

22 Best of islands 2010
Το team της A.V. επιλέγει ΤΤ
τα καλύτερα tips 
του ελληνικού καλοκαιριού
Επιμέλεια: Γιάννης Νένες

40 Deep blue
Οι 15 ωραιότερες παραλίες
Της Στελλίνας Καρρά
Ελεύθερο camping 
Του Τάκη Σκριβάνου
Extreme sports
Της Στελλίνας Καρρά
Πού θα σε βρω - 10 επώνυμοι 
Αθηναίοι μάς λένε 
πού θα πάνε διακοπές

54 Τέχνη στο κύμα
Της Δήμητρας 
Τριανταφύλλου

182 Τι θα διαβάσεις αυτό
το καλοκαίρι; 16 συγγραφείς, 
καλαλλιτλιτέχνέχνες,ς, δη δημοσοσμ ιογιογράφράφοι 
προτείνουν 

192 Καλοκαιρινό
σταυρόυρόλεξλεξοο 
Του Γιάννη Νένε

194 Τα ζα ζώδιώδιαα Τ
του καλοκαιριού
Του Γιώργου ΠανΠανόποόπουλουλουυ

NHΣIA

Ο καλοκαιρινός οδηγός 
της ATHENS VOICE 

SUMMER GUIDE της A.V. 
είναι εδώ, για έβδομο κα-
λοκαίρι. Ένας πλήρης ο-
δηγός διακοπών με τις πιο
συναρπαστικές διαδρομές
στα νησιά και τις παραλί-

ες. 90 φίλοι, γνωστοί πολιτικοί, 
συγγραφείς, καλλιτέχνες, πανε-
πιστημιακοί καθηγητές, δημο-
σιογράφοι πάνε διακοπές με την
ATHENS VOICE, περιγράφοντας
το δικό τους αγαπημένο τόπο δι-
ακοπών. Επιπλέον, οι μυστικές 
διαδρομές στα μέρη που αγαπάμε,
τα καλύτερα tips των διακοπών, οι
εκθέσεις, τα φεστιβάλ, οι γεύσεις,
οι μουσικές και τα βιβλία του κα-
λοκαιριού. Όλες οι πληροφορίες
που χρειαζόμαστε είναι εδώ. Ο κα-
λοκαιρινός οδηγός της ATHENS 
VOICE θα διανέμεται παράλληλα 
με τα κανονικά τεύχη της ATHENS
VOICE σε όλα τα γνωστά σημεία 
διανομής, όλο το καλοκαίρι. Επι-
πλέον, και φέτος θα τον βρίσκετε 
στα περίπτερα της επαρχίας. Μαζί 
του δώρο και τα δύο περιοδικά της
ATHENS VOICE, το LOOKmag και
το HOMEmag. Όλα με € 3. Στα πιο
απομακρυσμένα μέρη, όπου δεν
υπάρχει free press διανομή της
A.V., αναζητήστε τον στα πρακτο-
ρεία Τύπου. Καλές διακοπές. 

114 Αίγινα
Του Γιώργου Καπουτζίδη

96 Αλόννησος
Tης Ρίκας Μπίσα

119 Αμοργός 
Του Φώτη Τσιμέλα

165 Ανάφη Α
Της Άντζελας
 Δημητρακάκη

122 Άνδρος 
Της Ναντίνα Καρλόττι

98 Αστυπάλαια 
Του Γιώργου Ανδρέου

60 Επίδαυρος
Του Νίκου Κουρή

180 Eύβοια
Του Ηλία Μαγκλίνη

78 Ζάκυνθος 
Των Φώτη Κουβέλη,ν
Κατερίνας Διδασκάλου

172 Hράκλειο
 Των Sereal Designersν

72 Θάσος
Της Εύης Σιαμαντά

174 Θεσσαλονίκη 
Του Philip Tsiaras

92 Ιθάκη
Του Lolek 

77 Ικαρία
Του Μεσιέ Μινιμάλ

158 Ίος 8
Της Λίνας Καρανικολάου

74 Καβάλα
Της Λίζας Νεοχωρίτη

106 Κάλυμνος 
Της Μίνας Ορφανού

104 Κά Κάρπαρπαθοςθος 
ΤουΤουΤου Κω Κω Κωνστνστνσταντανταντίίνοίνου Μυ Μ. 
Κωνσταντινίδδηη

107 Κά Κάσοςσο  
Της Άνναας Μαυροολέων

120 Κέ Κέαα 
ΤουΤου Ge Georgorge Pe Peroerott

86 Κέρκυρα 
Tου Παντελή
Ε. Δημητριάδη

88 Κεφαλονιά 
Της Θάλειας Προκοπίου

143 Κίμωλος 
Tου Κωστή Ζαφειράκη

166 Κρήτη 
Της Ντόρας
Μπακογιάννη

116 Κύθηρα
Των THEIA, ν
Eύης Μηνιάδη

121 Κύθνος 
Του Γιάννη Κοκιασμένου

102 Κως
Του Μανόλη
Κ. Χατζηγιακουμή

68 Λέσβος
 Της Λενιώς Μυριβήλη

82 Λευκάδα 
Του Ηλία Λογοθέτη

70 Λήμνος 
Της Αλεξάνδρας 
Δήμογλου

157 Μήλος
Της Μαίρης Συνατσάκη

126 Μύκονος 
Των Ελεονώρας Ζουγα-
νέλη, Nick Giannopoulos,
Ανδρέα Πιτσιλίδη, Μαρί-
νας Βρανοπούλου

144 Νάξος
Του Χρήστου Λούλη

110 Νίσυρος
Του Γιώργου Καραμίχου

84 Παξοί
Tου Χάρη Γούλιου

100 Πάτμος
Του Θοδωρή
ΒασΒασιλόιλλόπουπουυλουλου

97 ΠήλΠήΠή ιο
TουTου Νώντα 
Παπαγεωργίου

76 Σα Σαμοθμοθράκράκηη 
ΤουΤουΤου ΓιΓι Γιώργώργώ ουοου ΚόφΚόφτητη

64 Σάμος
Του Άρη Γαρουφαλή

162 Σαντορίνη 
Tου Νικόλαου
 Κανελλόπουλου

150 Σέριφος
 Της Έλενας
Μαρούτσου

171 Σητεία 
Της Ελένης
Πετρουλάκη-Ivic

156 Σίκινος
Της Αλίκης Καρυώτη

94 Σκιάθος 
Της Τίνας Μαυρίκη

95 Σκόπελος 
Του Άλεξ Κάβδα

112 Σπέτσες
Του SOX 

111 Σύμη 
Της Σμαράγδας Μακρή

125 Σύρος 
Του Βαγγέλη Περρή

124 Tήνος 
Της Εtten

169 Φαλάσαρνα
 Του Στέλιου Σοφιανού

164 Φολέγανδρος 
Του Ευθύμη Φιλίππου

176 Χαλκιδική
Του Αντώνη Κανάκη

168 Χανιά 
Της Στέλλας 
Αλεξοπούλου

66 Xίος
Του Γιάννη 
Μακριδάκη

Πολιτικοί, συγγραφείς, πανεπιστημιακοί καθηγητές, 
καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι 
πάνε διακοπές με την A.V. Επιμέλεια: Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Περιεχόμενα
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες,
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος  Ύλης Τάκης Σκριβάνοςς

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. Φύσ-
σας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρίτσης, 
Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, Α. 
Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Πανόπου-
λος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tριαντα-
φύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνστα-
ντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλ-
λήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. 
Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, 
Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, 
Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμα-
ντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης, Σ.
Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Μαργαρίτα Μιχελάκου

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη 

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος,
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, 

Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος

Διαχείριση Web: Αχιλλέας Πεκλάρης
achillespek@athensvoice.gr

A.V. Web Crew: Βερένα Κέκελου, Γιάννα Σαββούρα, 
Άρτεμις Φύσσα

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Yπεύθυνη Διαφημ. Τμήματος:

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου,
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, 

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market:
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά, 

Έλενα Βενεκά
Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE»

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

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

Διευθύντρια Σύνταξης
    Aγγελική Mπιρμπίλη
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PERONI
MOMENTS
Στιγμές διακοπών

με στιλ

142 Aντίπαρος
Της Έλλης Στάη ς

155 Κουφονήσια 
Του Τάσου Ζέππου

138 Πάρος 
Του Φίλιππου 

Σοφιανού

108 Ρόδος 
Του Christophe 

Farnaud

149 Σίφνος
Της Ρίτσας Μπιζόγλη

113 Ύδρα
Του Maurizio Catellan
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Το νέο site της A.V. 
● Νέο, με ανοιχτές δομές, πραγματικά 
διαδραστικό καθημερινό περιεχόμενο 

● Με διαρκή σύνδεση και παράλληλη λειτουργία 
με όλα τα δημοφιλή social media, όπως είναι το 
Facebook, Twitter, YouTube, MySpace, Vimeo κ.λπ.

● Ατζέντα με το ημερολόγιο ανά ημέρα των εκδηλώσεων που 

συμβαίνουν στην Αθήνα

● Με ξεχωριστούς τομείς ύλης για κάθε ενδιαφέρον που καλύπτουν 

όλους τους χρήστες  news / fashion / design / culture / guide / 

επιπλέον της εφημερίδας (paper)
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Με 4 πλήρεις οδηγούς 
Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Οδηγός ATHENS VOICE - Διασκέδαση

Οδηγός LOOK - Fashion (όλα τα 
καταστήματα Αθήνας - Θεσσαλονίκης)

 Οδηγός ΗΟΜΕ - Design (για είδη σπιτιού) 

 Οδηγός Αθήνας στην αγγλική γλώσσα 
σε συνεργασία με το 
Athens in Your Pocket για ξένους 
κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας

Με τα ATHENS VOICE, LOOK, HOME, 
SOUL, Athens in Your Pocket σε 

.pdf που ξεφυλλίζουν ηλεκτρονικά 
100άδες χιλιάδες αναγνώστες το καθένα



● Flash ειδήσεων / σχόλια 
/ blogs επικαιρότητας
● Planet Voice: ανταπο-
κριτές απ’ όλες τις 

πρωτεύουσες μεταδί-
δουν κάθε πρωί το κλίμα, 

από τη Χιλή ως τη Σαγκάη
● Καθημερινή ατζέντα με τις 
εκδηλώσεις της πόλης
● Αστικός Σκύλος: η στήλη για τα ζώα
● City Lover: οι όψεις της Αθήνας

Βίντεο και φωτογραφίες 
από collection. 
Οι καλύτερες διαφημί-
σεις μόδας. Ρεπορτάζ 

αγοράς, fashion news, 
βιτρίνες καταστημάτων, 

νέες τάσεις, beauty. Μικρές αγγελίες 
/ προσφορές / events.
Το περιοδικό LOOK σε .pdf
Οδηγός καταστημάτων Αθήνας - 
Θεσσαλονίκης.

Τάσεις, αρχιτεκτονική, 
προτάσεις για την 
Αθήνα, γνωστά σπίτια, 
ρεπορτάζ αγοράς - 

τιμές, βίντεο και photo 
gallery. Προσφορές / 

δώρα / events.
Το περιοδικό ΗΟΜΕ σε .pdf
Οδηγός καταστημάτων Αθήνας - 

Θεσσαλονίκης.

Ταινίες-θέατρο-
συναυλίες-events-
εικαστικά / Βίντεο 

κινηματογραφικών 
ταινιών, θεαμάτων. 

Βιβλία ανά κατηγορίες, εκδοτικούς 
οίκους / συνεντεύξεις / podcast.
Το περιοδικό SOUL σε .pdf 

Οδηγός διασκέδασης με 
πληροφορίες για κάθε 
εστιατόριο, μπαρ, café, 
club / οδηγός θεάτρων 

/ κινηματογραφικές 
αίθουσες - ταινίες, ώρες 

προβολής, διευθύνσεις.
Αλφαβητικά / με περιοχή / με είδος  
φωτό, links, χάρτες, τιμές, ώρες 
λειτουργίας.

● Με χάρτες της πόλης σε κάθε μαγαζί 
των οδηγών που διευκολύνουν 

τον προσανατολισμό του χρήστη

● Με βίντεο και photo gallery ανά κατηγορίες (art, movies, 
fashion, design, fun, ATHENS VOICE, politics, music, show biz, TV)

οι μουσικές επιλογές 

της ATHENS VOICE

es gn, fun, ATHENS V

μουσικοι μο
της ATHENAT
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Ο
ος μουμεγάλος γι υ θα αράξει στη Θάσο 
ρες με κγια δέκα μέρ κάτι κολλητούς του: θα 
μπάνγκμείνουν σε μ καλοου στη «Μακρύ-

αμμο» αντάμαόλοι α και θα βγαίνουν μόνο 
ή, όταν για μπίρες ή σφίξουν τα πράγματα, 
λασσα εγια τίποτα φαγώσιμο. Η θάλ είναι ακριβώς μπροστά 
σαν διατους, καθαρή και τιρκουάζ σ αφήμιση αναψυκτικού. 
αυτή τηΔεν έχει καθόλου κόσμο α ην εποχή. Έχει δροσιά 
σηκώνκι όταν πέφτει ο ήλιος τη σ νει την καλτσούλα του. 

λιόμετρΣτο χωριό (Θάσο), τρία χιλ α πιο πέρα, ο φούρνος 
«Παράδοση» ουρέκιφτιάχνει τσ ι και τυρόπιτες κουρού 
και η άτσα»«Σερραϊκή μπουγά ττην ωραιότερη χειρο-

ηλίου. Θποίητη μπουγάτσα της υφη Θα πάνε στο beach bar 
“Island” αι στο για τάβλι/μάτι κα ““Panos Place” για φα-

 σε περγητό-στο-χέρι… όλα αυτά, ρίπτωση που ξεκουνη-
. Το οπθούνε από το μπάγκαλοου ποίο θα γίνει θερινό με 

ίκια, αλτόσα αφιονισμένα πιτσιρί λλά ας τονίσουμε πως 
ό (σκασείναι πέτρινο, παραδοσιακό σίλα τους) και μέσα στα 
άλασσαπεύκα, 100 μέτρα από τη θά α. 
όσο επεΝαι, έχω λυσσάξει –όχι τό ειδή δεν είμαι 16 χρο-
η φιλίανών ώστε να πιστεύω ότι η α/μπίρα/φούντα είναι 
ίνουν ατο παν–, όσο επειδή πηγα αυτά τα σκασμένα στη 

όχι εγώΘάσο τέτοια εποχή και ό : η αρχή του καλοκαι-
έροχη γριού στο νησί είναι υπέ γιατί όλα είναι ακόμη 
καταπφρ ρφρέσκα, η πρασινάδα ρ μ ρ ρράσινη, η μέρα τερά-
ραστοιστια, οι νησιώτες ξεκού , τα ψάρια απονήρευτα 

ητες. Στκαι οι αμμουδιές απάτη τα παραλιακά χωριά το 
“Red, red wine” χαμηλάπαίζει χ ά στο βάθος και συχνά 

αντα τωσυνοδεύεται από τα άπα ων UB40 (βλέπε «κου-
τσου-μπιλόοοοοβ ιδή το ν»). Επει νησί έχει γύρω-γύρω 

ερειακόπαραλίες και περιφε ό δρόμο (140 χιλιόμε-
 είσαι έτρα) μπορείς, αν έφηβος, να μπείς σ’ ένα 
αι να στλεωφορείο κα ταματήσεις για μπάνιο 
υαλίσεόπου σου γυ ι. Επειδή είσαι έφηβος, 
νεις στόμως, μέν ο ξενοδοχείο που για 
τύχη έκαλή σου χει δικό του beach bar, 
αλισμέμε εξασφα ένο το “Red, red wine” 
την αιωαπό δω ως ωνιότητα... Προσωπικά 
η Θάσοαν ήμουν στη ο τώρα, π.χ., θα έτρωγα 
ο ψάρι υπερ-φρέσκο στην «Ωραία Σύμη», 
αλοκαιρθα ψώνιζα κα ρινά φορεματάκια στο 

“Image” ραζα στ, θα άρ το “Island” με το μαγιό 
εια mohκαι θα έπινα τέλε hitos στο όμορφο μπαρ 

του “Lido” στον κ, ή καφέ κήπο του νεοκλασικού
«Αμφίπολις» κανα τ. Θα έκ ο γύρο του νησιού με 
στάση στο Πευκάρι ια μπάνγι νιο, στα Λιμενάρια για 
λουκουμάδες, στις λυκέςΑλ γγια ψάρι και στον Πα-
ράδεισο για χάζι. 

ότι δενΟι έφηβοι εννοείται ό ν πρόκειται να κάνουν 
υριστικτίποτα απ’ αυτά τα του κά – θα είναι πολύ τη-
μένοι/γανισμένοι/βαριεστημ /μπλαζέ, ακόμα και για 

έχει η επαραλία… αλλά αυτά έ εφηβεία, που ως γνω-

στόν χαραμίζεττταια  στους έφηβους. ΚιΚΚΚ  όταταταααααααταααααταααααατατααααααααττααααατααααταταααταατααααααααααααααααααααααννν νννννν ννν νν νννν ν ανανανανανανανανηηησησησηησσυχυχυχυχυχυχχυ ώ ώ ώ ώ ώ ώώώ γιγιγιγιγιγιγγ α α α ααααα
το τι θα κάνουν εννιά δεκαεξάχρονα οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολολολολολολολολολολολολολοοολολλοολλλλλλλλ μμόμόμόμόμόμόμόναναναναναν χαχαχαχααχαχα σ σσ σ σ σ σσσ’ ’ ’ ’ ’ ’ ένένένένένένα α α α αα αα
(παραδοσιακό…) μπάνγκαλοου σσσστητητητητηητηητητην ν ν ν ν ν   νν νν ν εερερερερεερερερερεεερεεεεεεεεεεεεεεεεε ημημημημημημη ιάιάιάιάιάιά… … … …… σκσκσκσκσκσκκέφέφέφέφέφέφέφέφφφτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοο-----
μαι επίτηδες πως ό,τι και να κάνουυυνενενενεεενεεεεεεεεεεεεεεεεεεε α α α α ααα αυτυτυτυτυτυτυτοίοίοίοίοίοίοί, , , ,, , στστστστστστστστστη η η η η η ηηηη θέθέθέθέθέθέθέθέθέθέέέθέθέσησησησησησησησησησησηησ    
τους θα είχα κκκάνει χειρότερα. Όππως λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλέέεέεέεέεέεέεέ ι ι ι ι ι ι κακακακακακαι ι ι ι ι ιι τοτοτοτοττοτ  α α α α αααρχρχρχρχρχρχχαιαιαιααιαιαι-------
ο-ελληνικόόό ρ ρ ρρητητητό, “been there, bought t tthhhthththththththththhhhthththththththththththtthththttththttttt e e e e e e t-t-t-t-t-t--shshshshshshshshhhhiriiririririirt”t”t”t”t”, ,, , , κικικικικικκ  έ έέ έ έέχωχωχωχχωχωχωω  ”””
χάσει και τηην ν ν ν ν απαπαππαπόδόδόδόδόδόδόδειξη χρόνια τώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώραραααραραραραρρραραραραραρραραρρρραρραραραραραραρρραραραρααααρρραρρραραρρρρρρρρρρρρρρρ .......

Ε μεμεμεμεμεμεμεμεμεεεεείίίίςίςίςίςίςίςςς π π π πάλάλάλάλάλάλλλλιι,ι,ι,ι,ι,ι  με μωρά, κουβαδάκιαααααα κ κ κ κ κ κ κ κ κ κκκ κ κ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαα  σ σ σ σσ σσσσσσαμαμαμαμαμμαμπρπρπρπρπρπρπππ έέέέέέέ----
λελελεεεεεεεεεεεεεεεεεες…ς…ς…ς…ς…ς…ςςςςς  π π π π  ηηηηγηηη αίνουμε σαββατοκύριαακααα σττητητητητητητητητητητητητηην ν νν ΕρΕρΕρρΕρΕρρρρρέέέέέ-----
ττρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρττ ιαιαιαια, , ,, στστστστστστσττσσ ο οικογενειακότερο κομμμμάμάμ τιτ  τττηςη  ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύ-------

βοιας – η ηηηηηηηηηηη μμόμόμόμόμόμόμμ νηνηνηνηνηνηνηνη ρ ρρρ ρροοοοοκοο  πτυχή του είναι όότιτ  εκεί παραραραρ θέριζε
μικρός οο ΠαΠαΠΠΠΠΠΠΠΠαΠΠΠΠαΠΠΠΠΠ ύλύλύλύλύλύλύλύλύλοςοςοςοςοςοςοςοο  Σ ΣΣ ΣΣ Σ Σ Σ Σ ΣΣΣΣΣΣιδηρόπουλος. ΜέΜ νουμε στο όμορ-
φο Evianananananananananananananannaa BeBeBeBeBeeBeacacacacacaaachhhhhhhhhhh HoHoHoHoHoHoHoHoHHoHotel, που είναι πάπάπάπάάάάάάάάνννννννωνν  στη θάλασσα
και συνοδδδεδεδεδεδεδεδεδεδεδδεδδεεύεύεύύεύεύεεεύεετατατααταταταταιιιι ι ιιιιιι απαπαπαπααπααα ό ό όόό ό όόόό τοτττττττ  περιποιημένο οο EEvEvEEEE iana Beach
Bar. Στο οποποπππππππππππποίοοοοοοίοίοίοίο οο ο ο ο ο οοο κακακακακακακακααατετετετετετετττ βαβαβαβαβαβαβαβββααβααίίίίνίίίίίίίί ουμε με τα μωρά κι όλη τους
την προίκααααα  γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γιαιαιαιααα  μ μ μμμμ μπάπάπάπάπάπάπάπάπάπππππ νινινινινινινινινινννιο ο ο οο ο ο οο κακακακακακακακακακακκακακαι δεν ντρεπόμαστε φρικτά που
ενοχλούμε τοτοτοτοτοοοτοον ν ν ν ννννν κόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόσμσμσμσμσμσμμσμμμσμσμσσ ο,ο,ο,ο,ο,οο,ο,οοοοοο  ό ό ό ό όόό ό ό όόόόόόόπως θα ντρεπόμασταν στη Μύ-------------------
κονο/Σαντορρρίρίρίρίρίρίρίρρίρίρρ νηνηνηνηνηνηνη, , ,, , , , , , , επεπεπεπεπεπεπππππειειειιειεεειε δήδήδήδήδήδήδήδήδήδήδή στην Ερέτρια ο οοοο κόσμος έχχχεχεχχχεχεχεχεχεχχχχχεχχχεχχχχχεχχχχχχχχχχχχχχχχχ ιι ι ι ι ι ι 
πολλά μωρά. ΈΈχχχεχεχεχεχεχεχεχεχεχειιι ι ι ιι παπαπαπαπααααπαπαααπαιδιδιδιδιδιδιδιδιδιάιάιάιιάιάιάιάιά α α α α α α ααπππππόππππππππππ  0 μέχρι 15 ετών που ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζηητητητηηηηητητητητητητητητητητητηηητηητητητητητητητητηηηηηηηηττηηηηηη άάάνάνάάάάάνάνάνάνάάάάάάάά ε εε εε
παγωτό, τρώνώ ε ε άμάάμάμάμάμάμάμάάάάά μομομομομομομμομομομομομομμο, , , , ,, ,, , ,, , , δαδαδαδαδαδαδαδαδαγκγκγκγκκγκγκγκγκγκγκκγ ώνουν τους μπαμπάδάδάδάδάδδδδάδάδάδδδδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδδάδάδάδάδάδδάδδάδδδδάδδδάδάάάάδδδδδδδδδδδεεςεςεςεςεςεςεεςεςεεεεςεςεςεςεες τ τ τττουουουουυυυςς ς ς ς ς
ή ξένους μπαμππάδάδάδάδάδάδάδάδάδάάδάδάδάάδδεςεςεςεςεςεςεςεςεεςεςεε , , , ,, ,,, , , παπαπαπαπαπαπαπααπαπαπααααααααίζίζίζίζζίζίζζουοοοοοοουουουοουουουοοοοουν με τα κουβαδαδαδαδαδαδαδδδδδαδαδαδαδαδαδαδδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδδαδδααδααδδαδδδδδδδδδδδδδδάκάκάκάάκάκάκάάάάκάκάά ιαιαιαααααιαι  τ τ ττ ττ τ ουουοουουουουυους ς ς ς ς ς ς
και αρπάζουν τα φτφττττφττυαυαυαυαυαυαυαυαυαυυυαυαυ ράράράράράράράράράράράρρ κικικικικικικικκκκ α α α α α ααα αα άλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλλλλλλλλλωλ ν μωρών φφωφωφωφφφφφωφωφωφωφωφωφφωφωφφφφφφωφωφφφφωφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ννάνάνάνάν ζοζοζοοοοοοζοντντντντντνν αςαςαςαςαςαςα    
«δικόμουδικόμομ υδικικικικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκόμόμόμμόμόμόμόμόμόμόμουουουουουοοοοοο » » » »»»» »» μέμέμέμέέμέμέμέμέμέμμ χρχρχρχρχρχρχρχρχρχρχχρχ ι υστερίας. ΤαΤαΤαΤαΤααΤαααΤαΤΤΤΤαΤ  β β β β β ββράράράρράρ διδιδιδιδιδια α α α ααα α

μ β ρρρ μμμμμμ ς φ ρ ςςςςςςςςςςςςςςςςςκάνουμε βόλτες στην παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπππππαραραραραραραραραραραραραρρρρρρ λίλίλίλίλίλίλίλίλλλλλλλ α α α αα ααααα α μεμεμεμεμεμεμεμ  τ τ ττ τ τ τττττττττιςιιι  καφετέρέρέρέέέρέέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέέρέρέρέρέρέρέρέρέέέρέρέρέρέρέέέέέρέρέρέρρρρέρέρέρέρέρέρέέρέρέρέρρρέρέρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρριειειειιειειειειειεειειειειεειειεειειειειειεεειειειειειειειειειειειειεειιειεεειειιιιειειεειειιιιεειειειιιιειειεειειιιειειειειιιειειιιι ςς ςς ς ςςςςςςςςςςςςςς ς ςςςςςς ή ή ήήήή ή ήή τστστστστστσττ ιιιιι-----
μπάμε κάτι, πάλι στο Eviviviviviviviiviviviiviiianananananananananaaaaaana a a a aaa a aaaa BeBeBeBeBeBeBeBeBeeacacacacacacacacacacacaca h h h hhhh hhh h BaBaBaBaBaBaBaBBaBaaBBBaaaar.rrrrrrrrr  Το φαγηηηηηηηηηηηγηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη όττότότότότόό ε ε εε εείνίνίνίνίνίνίνννίνίναιαιαιαιαιαιαι   
καλοκαιρινό και καθόλου ακακακακακακακακακαακααακα ριριριριρριριριριριριρ βόβόβόβόβόβόβόβόβόβόόόόόόβ ... . .. .. ΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτη η η η ηηηηηηηη θάθθθθθθθθθθ λασσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσα α α α α ααααααααα τητητητηηητηητητηηςςςς ς ςς ςς ςςςςς ΕΕΕΕΕΕ-----
ρέτριας έχει πολλούς ιππόκααααααααααααααααααααμπμπμπμπμπμπμπμπμππμπππππμππμμμμμ ουουουοουουουουοουουοοουο ςςςςςςςςςςς, , , ,, ποποποποποποπππππουυ υυυυυ υ υ υυυυ χοχχχχχχχχχχχ ροροροροροροροροροροροοροροοορορρορρρρρορρρρρροροορρρρρρρρορρρρρρρρρρρρρρρρ πηπηπηπηπππππηπηπηπππηππππ δάδάδάδάδάάάδάδ νενενενενεν   
μέσα στο νερό σαν αργοκίνητες ΤίΤΤΤίΤίΤίΤΤίΤΤΤΤίΤΤΤΤΤΤΤΤΤ νκννκνκνκνκνκκν εερερερερε  Μ Μ ΜΜΜΜ Μ ΜΜπεπεπεπεπεπελ.λ.λ.λλλ.λ.λ.λλλλλ.λλλ  ΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑπποποποποποποποποποποποππππποποποποππποπππππποππποππππππ κλκκλκλκλκλκλκλκ είείείεείεί---
εται να το θυμάστε από το σχολείο οοοοοοοοο οοοοοοοοοοο κακακακακακκακκκκκ ι ιιιιι ι ι ι ι ι χλχλχλχλχλχλχλχλλχλχλλλωμωμωμωμωμωμωμωμωμωμωωμό ό ό όό όόό τοττοτοτοτοττοτοτοτοτοοοοοοοοοοτοτοτοτοτοοοοοοοοτοτοτοοοοοοοοοοοτοτοτοτοοοοοοοοοοτοτοτοοοοοοοοοτοοοοοοοοτοοττ βββββββββββ βββ βββ ββ βββββββββ ββββ ββββββββ βββββββββββββββββββββ ββ βββββββββββββ ββββ ββββββββββ ββββββββββλέλέλέλέλέλέλέλλλέλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ πωπωπωπωπωπωω   
να κόβεστε, αλλά δεν θα σας το κρύρύύύύύύύύύύύύψωψωψωψωψωψωψωψωψωψωψωψωψωψψψψψ : : ::: : : οιοιοιοιοιοιοιοοιο  α  α α α ρσρσρσρσενενενεννννννενννννενενενννννννννννννννννεννεννννννεενννννννννιιιιιιικικικικιικκικικικικκκκκκιικκιιιικκκιικιιιικικικιικιιικκιιιιιικιιιιικιικικικιιιιικικικοίοίοίοίοίοίοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο    
ιππόκαμποι κυοφορούν τα αυγά των θθηληληληληληληληληληληλλληληηηλλλλλλλυκυκυκυκυκυκυκυκυκυυκυκυκυυκυυυυυυυυυυυυυκυυυ ώνώνώνώνώνώνώώνών γ γ γ γ γ γγιαιαιαιαααααααααααααααααααιαααααααααααααααααααααααααααα έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ έέέέέέέ έέέέέ έ έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέναννννννανανννααναναααααανανννννναναναναναναναναναννννννννναναναναναναααανννννανανανααανανννννννααααανννννναανννανννννναννναναννννν   
μήνα σε μάρσιπο, όπως των καγκουρό. Ότανανανανανανανααναναναναανννναν τ τ τ τ τ τ ττ τα α α ααα ααααα α μιμιμιμιμιμιμιμιμιμιμμικρκκρκρκρκρκρκρκρρκρρρκρρρρκρρρρρκρρρρρρρκρκρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρκρρρρρρρρρκρρρρρρρρρρρρρρρράά άάά ά ά άάάάάά άάάάά ά άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά άάά
είναι έτοιμα να ξεπορτίσουοο ν ο μπμπμπμππαμπάάάς ς ς ς ςς ς ς ςςςςςςςςςςςςςςς πιπιπιπππιπιπιιιιπ άνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάάάνάνάάάνάνάνάνάννάνάάάάνάνάνάνάνάνάάνετετετεετετετετετεττττταιαιαιαιαααιαιαιαιαιιιιιαιαιιαιαιαιααιαιαιαιαιαιαιαιαιααιααιαιαιααιιαιιιαι σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ σσσ σσσσσσσ σσσσσσσσσσσσσσ σσσ σσσσ σσσσσ’’’’’’’’’’’          έέέέένένένένένένέέέένένένένένένένένένένένένένένένέέέένένέέένέέέέένέννέέέένένέέέένέένέέέένέένένένέένένέέννννννννέέέένένένννέέέέννέέννννννννννννααααααα α αααααααααααααααααααααααααααααααα ααα
φύκι και ««γεγ ννάει» 4-55 ιπποκαμμπάπάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάκικικικικικικικικικικικικικικικιικικικκικικκικκκκκκκκκκκ αααααααα.αα.α.αααα.αααααα.αααααααα. ΕΕ Ε Ε Ε ΕΕ Εκτκκτκτκτκτκττττκτκτκτκκτκκτκκτόςόςόςόςόςόόςόςόςόςόςςόςόςςςό  δ δ δδδδδδ δ δ δ  δδδδηληλλλλλλλληληληλλληλλλλαδαδαδαδαδαδαδαδδαδδαδαδδδδδαδαδαδαδαδδδαδααδδαδααδαδαδααδααδαδαδααδαδαδαδαδαδαδαδαδααδαδαααδαδααδδδααδαδδαδαδδδαδδδδδδαδδδδδδδαδδδδδδδδδδδδδδδδαδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ήήήήή ήήήήήήήήή ήή ήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ήήήήή ή ήή ήήήήήήήήήήήήήήή ήήήή ήήήήήήήήήή
που ο ιππόπόκαμπος έχει κεφάφάφάφάφάφάφφ λιλ  αλόλόλόλόόλόλόλόλόλόλόόόλόλόλόλόλόόόλλόόλ γγγγογογογογου,υ,υ,υ,υ,υ,υ,,, ε εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ε εε εεεεεκκκκκκκκτκτκτκττκτκκκκκκτκτκκκκτκκκτκτκκττκκκτκττκτκτκτκτττττόςόόόόόςόςόςόςόςόςςςόςςςόόςόόόόόόςόό ππ ππ ππππ  ουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουυυουουυυουουυουουουυυυουουυ μμ μ μ μμμ μμμμμμμμμμμ μμμμμμμμμένένένένένένένένένένένένένένένένένννέννννννννννένννννένένννέννννννννειειειειιιειειεεειιειιεεειιειειειειεεειιεεειεειιιειιιιεειιειι    
με το (ένα) ταίρι του μια αααααααααααα ζωωή, έ έέέχεεχεχεχεχχεχχεχεχεχχ ι ιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ανανανανανανανανανανανανααανααναναναααναναανααναανααναανανανανανανααναναααα αταταατατατατααατρέρέρέέέρέρέρρέρέρέέέρέρ ψψεψεψεψεψεψψεψεψεψεψεψψεψεψεψψεεεψεψεψεψεψεψψ ιιιιιι ι ι ι ιιι ι ιι τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοοτοτοοοοοουςυυςυςυςυςυςυςυςςςυςυςυςυςυςυςυςςςςςυςςςςςςςςςςυςςυςυυυυυυ ρ ρ ρ ρρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρρρ ρρρ ρόλόλόλόλόλόλλόλόλόλόλόόλλόλόλόλόλόλόλόλόλόλόλλλλλόλόλόλλλόλόλόόόό ουουοουουουουουουοοουουουοουοουουυυουουουυουουυουυυυυυςςςς ςςς ςςςς ς ςςςς ςςςς ςς ςς ς ςς ς ςς ςςςςςςςςςςς ςςςςς ς ςςςς ς ςςςςςςςς 
των δύο φύλων, ποιος ξξέρειι με πππππππποποποποποποοοοποποποππππποποππππποποοποποποοποοοοοποποποποπποιοιοιοιοιοοιοιοοοοοοοοοο τ τ τ τ τ ττ τττττττττττττττ τ τ τ τ τ ττ τ ττττ  ττρερερερερερερερερερρρρερερερρρερερεεερερερεερεερερεεερερερερερερεερεεερεερερεερερρ λόλόλόλόλόλόλόλόόλόλόλλόλόλόλόλόλόλόλόλόλλλλόλόόλλόόό σ σ σσσσσσ σσσ σσσσσ κεκκκεκεκεκκκκεκεκεκεκεεκεκεκκκκεεκεκκεεκκκεκκεκεκεκεπτπτπτπτπτπτπτπτππτπτπτπτπτπππττπτπτπτπτπτπτπτπττπτπτππτπτπτπτπτπτπτπτπππτπτππττττττττπττττττττικικικικικικκικκκκικικκικικικικικικκικικικικικικικικκικικικκκκικκκικικικικκκκκκικικικικικικικιικικικκικκικικκκκκκκικικκκκιιι ό ό ό όό όόό όόόό όόόόό όό όόόόό όόόό όόόόόό όόόόόόόόόό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό όόόόόόόόό ό όό όόόό όόόό όόόό ό τητητητητητητητητητητηητητητητητητητητηηηητητητητητητητητητητητηττητητητηηητηηηηττττηττητηττητηηττττητττηηητητηηηττττηηηητττ ςςςςςςς ςςς ςςς ςςς ς ςς ςς ςςςςςςςς ςς ςςςςςςς ςςςςςςςςςςς ςς ςςςςςς ςς ς ςςς ς ςςςςςς
Μητέρας Φύσης.   

Τη μέρα που είδα ξανά ιππππππππόκααμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμμπμπμμπμπμπμμμμπμπμππμπμππμπμποοοοοο οο οοοοοοοο οο ο οοοο οο ναναναναναναναναννννναναναναναααααναναναναννννανααναννανννααννναανααανααναναα κ κκκκκ κκ κκ κκ κκ κκ κκ κκκκ κκκκκ κ κκ κκ κκ κκ κκκκκκκκκκκκολολολολολολολολλλολολολολολολολολολολλλλλολολολολολολλλλολολλλολολολλλολολολλλολολολολολολολλολλλολολολλοοοοοολυμυμυμυμυμυυυμυυμυμυμυμμυμυμυμυμμυμμμυμμμυυμυμυμυμυμυμυμμυμμμυμυμυυμυμυμυμυμμμυμμυμυμμμυμμμυμμμμμυμυμυυυμμμμμμμμμμμμμμμμμπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάάάάάπάπάπάπάάπάπάάπάπάπάπάπάάάπάάάπάπάπάπάπάπάπάπάπάππάπάπάπάάπάπάάπάπάάάάπάάάπάάπάπάάπάάπάπάπάππάπάπάπππάπάάάάάπάάάάπππάπάεεεειειειειειειειειιιιιιειειειεεεειειειειειιειειιιειειειειειιειειειεειειεεειιεεεεειεειιειιιι κ κ κ κ  κ κκ κκκκ κ κκκ κ κ κκκ κκ κ κκ κκκκκκ κκκκκκκκκκκ κκ κ κ κκκκκκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκαμαμαμααμαμαμαμαμαμμαμαμαμαμαμαμμμαμαμαμαμαμααμαμαμμμαμαμμαμαμμαμαμαααμμμαμαμαμαμμμαμαμαμαμμμαμμαμαμαμαμμαμμαμαμαμαμμαμαμαμαμαμμαααμαμαμαμμαμααμμμαμααμμμαμααμαααμμμμμαμααμαμαμαμμαμμμααμαμαμμμμμμμμμμμμμμμμμαααααααααααααα-α-α-α-α-α-α-αααααααααααα-α-α-α-α-α-ααααααααααα-α-α-α-α-αααα--α-αααααααα-αααααααααααα-α--αααααα--αααααααααααααααααααααααααααααα
ρωτός στα νερά της Ερέτριαας,ς, σ σσσσσσστοτοτοοοοοοοοοοτοοοοτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοτοοτοοοοοτοττοοοοτοοτοτοοοοοτοο μ μ μ μ μ μ μ μμ μμ μμμ μ μμ μ μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμπαπππαπαπαππαπππππαπαπαπαπαπαπαπαπππαππαπαππαπαααπαπαπαπαππαππαπαααπππππαπαππππαπππππαααπαπαρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ρρρ ρρ ρ ρρρρρρρρρρρρρ ρρρ ρ ρρρρρρρρρρρρρρρρ έπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέππέπέπέπέπέπέπέππέπέπέπέπέπέέπέπέπέπέπέέπέπέπέπέέέέέπέπέππέπππέππέππέππέπέπέέέπέππππέππέπέέπέέπππππέππππππέπέπέπέέέπέέέέπαιαιααιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιααιαιιαιαιααιαιαιααααααααααιαααααααιαιααιαιαιαιαιαααααιαιαιαιαααιιαιαιαιιαιαιιααιαιιαιααια ζεζεζεζεζζεζεζεζεζεζεζζζεζζεζεζεζεζεεζεζεζεζεζεζζεζεζεζεζεζεζζεζεζεζεζζεζεζεζεζεζεζεζεζεζεεζεζεζεεζεζεεεζεεεεζεζεζεζεζεζεζεζεζζεεζεζζεζζεεεζεζεζζεεζεζζζεεζ τ τ ττττ τττττττττττττττ τττττττττττ τττττ τ τττττττττ τττττττ τ ττ το οοοοοοοοοο οοοοοοοοοοοοοο οοοο οο οοοοοοοοοοοοοοοο οοο ο οοοοοοοοοοοοοοοοοο ο οο οο ο οοο οοοοοο οοοοο “““R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“R“RR“RR“R“RR“R“R“R“R“RR“RR“R“R““RR“RR“““R“RR“R“R“R“R“R“R“R“R“RR““R““R“RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRedeeededededededededededededddeedededededededededdedeedededededededededededeeededededededededdedddededdeed  
red wine” και ήμουν σσσσσσστοτττττττ  τσαακ νανααα ππππππππππππππππππππππάάράράράράράράάράράράράράράράράράράράράράάράάάράράράράράράάράράράρρρρρρρρράρρρράρρρρρράρρρρρράρρρρράράρρρρρρρρωωωω ω ω ω ω ωωω ω ω ω ωωωωωωωωωωω ωωωωωωωωωωωωω ττττττττττττοτοττοτοτοτοτοτοοτοτοτοττττοτοοτοττττττττττοτοτοττττοττττττττττττοττττοττττττττττοτοτοτοοοοοον νν νν ν νννννννννννννννννννννν νννννννννννννννννν ν ννν νν νν νννν έφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέέφέφέφέέέφέφέφέέέέφέφέέφέφέέέφέφέφφέφέέέφφέέέφέφέφφφέφφέέέέέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέέφφφφφφφέφέφέφφέέέφέφφφηβηβηβηβηβηβηβηβηβηβηβηβηββηβηβηβηββηβηβηβηβηβηβββηβηβηβηβηβηβββηβηβηηηββηβηβηββηβηββηβηηβηβηηβηβηβηβηβηηηηβηβηββηηβηβηβηβηηβηηβηβηβηηηηηηβηηβηβηβηηηηηηββββοοο οο ο ο ο ο οοοοο οο οοοοοοοοοοοοοοοο οοο οοοο ο οο οοο οοοοοο ο οοοοοο οοοο ο ο οο ο οο οο  οο ο οοο ο ο ο  ο οοο γγιγγγιγγιγιγιγιγγγιγιιγιγιιγιγιγιγιγιγγγγιγιγγγιγιιιγιγιγιγιγιγιγιγιγγιγιγγιιιγιγγιγιγγγγιιιιγγιγιιιγγιγγγιγγγγγγιγγιιγιγγγγγιγιγγγιγιγγγιιιγγ ο οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο οοοοοοο οοο οοοοοοοοοοο ο οο
τηλέφωνο και να τον φέφέρωρρρ  ππίσσσω ω ωωωω απαπααπαπαπό όόόόόόόόόόόόόόόόό τητηητηηηηηηηηηηητηητηηηηητητητητηηηητητητητττητηηττηηττττττ ΘΘ Θ Θ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘάάάσάσάσάσάσάσάσάσάσάάσάσάσάσάσάσάσάσάσάσάσάσάάσάσάάσάσάάάσάσάσάάάάσάσάάσάσσάάσάσσάσάσάσσσάάάσάσάσάάάάάάάάσάάάάσσάάάσάσσσάσσάσσσσσσσάσσσσάάάάάσσο.ο.ο.ο.οοο.ο.οοοοο.οοο.οοο.οο.οο.οοο.ο.οοοο.ο.ο.ο.ο.οοο.ο.οοοο.οοοοο.ο.οο.οο.οοοοο.ο.ο.οοοο.οο.ο.ο.οοοοοοοο.οο.οοοοο.ο.οοοο....οο...οοο..οο......οοοοο  Α ΑΑΑ Α Α ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑ Α ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Α ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Α Α Α ΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑ Α Α ΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Α ΑΑΑ Α     Α ΑΑ  ΑΑΑΑΑΑλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλάάάάάάάάάάάάά άάάάάά ά άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά άά άάάάά άάάάάά ά ά ά άάάά άά άάάά ά άάάά ά ά άάάάάάά ά δεδεδεδεδεδεδεδεδεδεδεδδεδεδεδεδεδεδεδδδεδεδεδεδεδεδδδεδεδδδεδεδεδεδδδδεδεεεδδδεδδεδδεδδδεεδδεδδεδεδεδδεδδεδεδεεεδεδεδεδδεεεεεεδεδδδεεδδεννννννννν ν νννννννννν νννννννννννννννννννννννννννννν ν νννννννννννννννννν
το έκανα. Έχει κι η μαμαμαμαααδίδίίίασασαα η η τατατατατατττταταααατ  ό όόόόόόόριριριριριριάάάά άά άάά τητητηηηηητητητηηηηηηηητηητητητηητηης…ς…ς……ς…………ςς…………ςς…ς……ςς…ς…ς…ς…ς……………………………ς…………………………………ς………ς…………ς…………                     A

Lido, Λιμένας Θάσου, 25930 22929o
Αμφίπολις, 25930 23101-2ςς
Ωραία Σύμη, 25930 22517
Μακρύαμμος, 25930 22102ςς
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Eviana Beach Bar, Ερέτριαrr

ας φέRed, red wine. Δεν σα έρνει στο νου σεζ-λονγκ, θάλασσα, νυσσταλλλλλλλλλλλλλλλλλέέέέέέέέέέέέέέοοοοοοοο νησσσσσσσσσσσσσσσσιιιιιώώώώώώώώώώώτττττττιιιιιιικκκκκκκκκοοοοοοοοο     bbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  
υμπήbar που ο dj έχει ακο σει δίπλα στο μεγάφωνο το mp3 τουυ κκι έέέέέέέέέχχχχχχχχχχχεεεεεεεεεεειιιιιι πππππππππάάάάάάάάάάάάεεεεειιιιι γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγιιιιιιιιιιαααααααααααααααααααα  τττττττοοοοοοούύύύύύύύύύύύύύφφφφφφφφφφφφεεεεεεεεεεεεςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;       

ρχει τρΑποκλείεται να υπάρ ραγούδι που είναι περισσότερο «ππππαρρρρααλία»»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ήή που σεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ππππππππππππππππππππππππάάάάάάάάάάάάεεεεεεεεεεειιιιιιι  νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηησσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσίίίίίίίίί    
σου πιο γρήγορα…υ

ΛΑΚΗΤης ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛ
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Τα φετεινά trends των διακοπών 

αλλάζουν, λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Πολλοί εκδρομείς αναμέ-

νεται να προτιμήσουν φέτος το 

χωριό της γιαγιάς τους. Καλό φα-

γητό, κυρίως χυλοπίτες, τραχανάς 

και κατσικίσιο τυρί τύπου, υπέρο-

χες θάλασσες, που φαίνονται σε 

απόσταση 50 χιλομέτρων από το 

εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία όταν 

είναι καθαρός ο καιρός, και το βρά-

δυ πολλές επιλογές διασκέδασης. 

Ξεφάντωμα μέχρι τις 9.30 στο κα-

φενείο, με τον παπά, το δάσκαλο 

και τον ειρηνοδίκη, γύρω από τη 

λάμπα πετρελαίου. Γκεστ ο αγρο-

φύλακας. Ακόμα, τηλεόραση με 

χιόνια στο σπίτι, κυρίως τα κρα-

τικά κανάλια, ή για τους πολύ τυ-

χερούς και κρατικά κανάλια των 

γειτονικών χωρών. Χαλαρώστε 

διαβάζοντας ξεχασμένα τεύχη της 

«Ραδιοτηλεόρασης» του 1985. Και 

για τους πιο ενεργητικούς υπάρ-

χουν επίσης επιλογές για extreme 

sports, όπως συγκομιδή καρπου-

ζιών και πλύσιμο με κόπανο στο 

ποτάμι. 

Φέτος είναι επίσης in οι μικρές 

αποδράσεις στα βορινά δωμάτια 

του σπιτιού, όπου μπορεί κανείς 

να απολαύσει το ρεύμα από τη 

γραφική ανοιχτή μπαλκονόπορ-

τα. Αφήστε τις έγνοιες της κα-

θημερινότητας πίσω σας, α-

κούγοντας καλό μεσημερια-

νό ή και νυχτερινό σεξ από 

τον ακάλυπτο. Νιώστε την 

ανεπανάληπτη εμπειρία τού 

να καταβρέχετε τη βεράντα 

σας με το λάστιχο του ποτί-

σματος, και απολαύστε την 28η 

καλοκαιρινή επανάληψη του συ-

ναρπαστικού «Ρετιρέ». 

Όσοι βρεθείτε στην Κρήτη μπορεί-

τε να παρακολουθήσετε το Διε-

θνές Μίτινγκ Βαρδινοτάβλια 2010, 

ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

επίσης το φεστιβάλ Χέβι Μέταλ 

στον Ασωπό και το Κάψιμο του 

Τραπεζίτη στην Ικαρία. ●

M
A

T
T

 G
R

O
E

N
IN

G
M

A
T

T
G

R
O

E
N

IN
G



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 11



12 A.V. SUMMER GUIDE 2010

1. Η Αθήνα κατέχει το ρεκόρ της 
υψηλότερης καταγεγραμμένης 
θερμοκρασίας στην Ευρώπη από
τον Ιούλιο του 1977. Πόσο έδειξε το 
κοντέρ;
Α. 46 °C
Β. 48 °C
Γ. 50 °C

2. Είναι Σάββατο και έχεις 55 ευ-
ρώ. Τι μπορείς να κάνεις;
Α. Να πετάξεις στο Λονδίνο με την
Easy Jet
Β. Nα πληρώσεις την είσοδο για
την πισίνα του Hilton
Γ. Nα σηκώσεις την Prada

3. Ένα από τα 100 πιο σημαντικά 
πράγματα στον κόσμο σύμφωνα 
με το περιοδικό “Wallpaper” είναι:
Α. Τα Υuria
Β. To Art Athina
Γ. To Synch Festival

4. Ο εντυπωσιακός πολυέλαιος
του Nixon κοσμούσε πριν την ανα-
καίνισή του το:
Α. President
Β. Grande Bretagne
Γ. Hilton

5. Το πραγματικό όνομα του Ανά-
πηρου από το K44 Tώρα είναι:
Α. Γιώργος Αναγνώστου
Β. Δημήτρης Aναγνώστου
Γ. Αλέκος Σαμιωτάκης

6. Το νέο μπαρ Tokyo στη Σίνα έχει
για σήμα:
Α. Έναν κόκκινο κύκλο
Β. Μια βεντάλια
Γ. Μια μπάμπουσκα

7. Η έδρα του ποδοσφαίρου του 
Αστέρα Εξαρχείων βρίσκεται:
Α. Στον Λόφο του Στρέφη
Β. Στο Πολύγωνο
Γ. Στην Κυψέλη

8. Η παραλία χωρίς μαγιό της Ρα-
φήνας λέγεται:
Α. Κατίνες
Β. Μαρίκες
Γ. Κικίτσες

9. To Belafonte ονομάστηκε έτσι 
προς τιμήν:
Α. Του Χάρι Μπελαφόντε
Β. Του Χάρη Βαρθακούρη
Γ. Του πλοιάρχου Στιβ Ζιζού

10. Ποιανού το σπίτι μπλοκάρει τη
θέα του Νέου Μουσείου της Ακρό-
πολης;
Α. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου
B. Του Μίκη Θεοδωράκη
Γ. Του Νικήτα Κακλαμάνη

11. Το εστιατόριο στο σίριαλ «4» 
του Παπακαλιάτη ήταν:
Α. Το Ciro’s Pomodoro
Β. Το Square Sushi
Γ. Το φουαγιέ του Αλίκη

12. To ασπρόμαυρο γκραφίτι στον 
τοίχο της Τεχνόπολης υπογράφει:
Α. Ο Ζap
B. Ο Κακανιάς 
Γ. Ο Ino

13. Το Mataroa στην Ιερά Οδό ση-
μαίνει στα πολυνησιακά:
Α. Γυναίκα με ματάρες
Β. Γυναίκα με βυζάρες
Γ. Μετέωρα

14. Τι από τα παρακάτω δεν ήταν
θεατρική σκηνή φέτος;
Α. Τρένο
Β. Τροχόσπιτο
Γ. Βουλκανιζατέρ

15.Εκεί που είναι το Scala Vinoteca 
ήταν το μπαρ:
Α. Αερόστατο
Β. Bright Shoe
Γ. Wild Rose

16. Τα κόκκινα σταντ της ATAA HENS
VOICE έχει σχεδιάσει:
Α. Ο Μηνάς
Β. Ο Τάκις
Γ. Ο Λάκης

17. Ποιο από τα παρακάτω δεν εί-
ναι μπαρ της Αθήνας;
Α. Μύγα
Β. Σκαραβαίος
Γ. Μπάτμαν
Δ. Ψείρα
Ε. Grasshoper
ΣΤ. Gozilla

18. Το Gagarin 205 πριν ήταν το 
θερινό σινεμά:
Α. Αλάσκα
Β. Αντινέα
Γ. Σινεάκ

19. Ποια είναι τα μάτια στις γιγα-
ντοαφίσες του casino848.com;
Α. Της Τζούλιας Αλεξανδράτου
Β. Της Τατιάνας Στεφανίδου
Γ. Της Έλλης Στάη

20. Νέο μπαρ για Αρκούδους 
στην Κωνσταντινουπόλεως:
A. Bearbarian

B. Bearcode
Γ. Bear Hug

21. Πώς λέγεται ο σκύλος που 
πρωταγωνίστησε στα φετινά επει-
σόδια με τα ΜΑΤ;
Α. Κανέλος
Β. Λουκάνικος
Γ. Τσε

22. Ποιο αθλητικό event συνέβη
πρόσφατα στο Σύνταγμα;
Α. Ποδόσφαιρο των Αστέγων 
Β. Μπιτς βόλεϊ
Γ. Σκέιτ

23. Το Μοmmy ήταν το σπίτι της:
Α. Πηνελόπης Δέλτα
Β.  Έλλης Λαμπέτη
Γ. Σοφίας Μινέικο

24. Σε ποιο συγκρότημα έπαιζε ο
ιδιοκτήτης του Ideal;
Α. Νοστράδαμος
B. Σπύρος και Λήδα
Γ. Πελόμα Μποκιού

25. Η ετήστια Γιορτή της Νταλί-
κας πραγματοποιείται:
Α. Στα Μέγαρα
Β. Στο Παλιό Αεροδρόμιο
Γ. Στη Λεωφόρο Καβάλας

26. Τι έχει το Αρχαιολογικό Μου-
σείο;
Α. Everest
Β. Γρηγόρης
Γ. Καντίνα με βρώμικο

27. Ποια τουαλέτα έχει μπανιέρα;
Α. Του Ελευθερουδάκη
Β. Του Kazarma

Γ. Του Magaze

28. Ποιος δρόμος της Αθήνας έ-
χει μπλε φωτάκια τύπου διάδρομος 
προσγείωσης αεροδρομίου;
Α. Η Σπευσίππου
Β. Η Διονυσίου Αεροπαγίτου
Γ. Η Σοφοκλέους

29. Πού άνοιξαν τα τσουρέκια
Τερκενλής;
Α. Στα Εξάρχεια
Β. Στο Χαλάνδρι
Γ. Στη Γλυφάδα

30. Πού βρίσκεται η γκαλερί The 
Appartment;
Α. Στην Κυψέλη
Β. Στο Θησείο
Γ. Στο Σύνταγμα

Η Αθήνα για όσους έμειναν πίσω

Σωστες απαντησεις: 1Β,2Β,3Α,
4Γ,5Β, 6Γ, 7Γ,8Β, 9Γ,10Α,11Α, 12Γ,
13Α,14Γ, 15Α,16Α, 17Ε, 18Β, 19Α,
20Β, 21Β, 22Β, 23Γ, 24Β, 25Α,26Β,
27Γ, 28Α,29Β, 30Α

0-5 σωστές απαντήσεις: Έπεσε,
Αμπντουλάχ, η δουλειά στα φανάρια 

και κυκλώνεις στην τύχη.
6-20 σωστές απαντήσεις: Σου πή-

ρα τη σειρά στην μπάρα του Tokyo; 
Ξερόβηχες πίσω μου στο Θέατρο 
Σε Τροχόσπιτο; Με πάτησες στο

Gagarin; Πάρε τηλέφωνο!
21-30 σωστές απαντήσεις: Κι εμείς,

μη νομίζεις, για αυτό το quiz εκατό 
τηλέφωνα κάναμε. Τρέχαμε με μαύρα

κασκόλ στην Αλεπότρυπα. 
Αλλάξαμε συκώτι στο Mataroa.

Μας βγήκαν τα μάτια στο ίντερνετ. 
Με τα πολλά μας ξεράθηκαν και οι 

μελιτζάνες στο Farmville. 

QUIZ
Από τη ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ
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8 φωτογράφοι, 8 ματιές

Κωνσταντίνος Ρήγος

8 φωτογράφοι, 8 ματιές

ΚΚΚΚΚΚΚΚωωωνσταντίνος Ρήγος
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Ασπασία Κουλύρα

Σύλβια Διαμαντοπούλου

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑσπασία Κουλύραα



Γιώργος ΚαλφαμανώληςΓιώώώώρρρρρρρρρρρρρρρρρρργγγγγγγγγγγγγγγγγγγοοοοοοοοοοοοοοοοοοοςςςςςςςςςςς ΚΚΚΚΚΚΚΚαλφαμανώλης



Charlie MakkosCChharlllie Makkkkkkkkkkkossss
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Costas Coutayar
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SUMMER DÉJÀ VU 
Το ληγμένο shower gel με άρωμα «τρι-
αντάφυλλο-βερίκοκο», που βρίσκεις 
στις προθήκες των μίνι μάρκετ.

Οι αθλητικές εφημερίδες που έρχο-
νται με 24 ώρες καθυστέρηση – μέχρι 
να πανηγυρίσεις για τη μεταγραφή, 
αυτή έχει τσακίσει…

Να διαβάζεις σε 10 μέρες όση εφη-
μερίδα (sic) δεν έχεις διαβάσει τους 
τελευταίους πέντε χειμώνες.

Οι βρεγμένες σελίδες από τα σταυρό-
λεξα που ξέχασες στο κύμα.

Η αναζήτηση της τέλειας ομελέτας. 

Οι αμίλητες παρτίδες τάβλι πάνω από 

παγωμένους καφέδες, προκειμένου 
να ανοίξει το μάτι.

Ο κλινικός κλιματισμός στο σαλόνι α΄ 
θέσης – μπαίνεις άνθρωπος, βγαίνεις 
νωπό.   

Εκείνο το άμοιρο βιβλίο που μεταφέ-
ρεις από νησί σε νησί και είσαι 4 χρό-
νια στη σελίδα 20, το δικό μου είναι «Ο 
επιζών» του Παλάνιουκ.

Το ζεστό νερό που «τελειώνει γρήγορα».

Η αγωνία για το ΑΤΜ κι ο ενοχλητικός 
της παρέας που δεν πήρε μετρητά/ξέ-
χασε κάρτα και δανείζεται από όλους.

Τα κολλητιλίκια με τον τουριστικό 
πράκτορα του νησιού, αφού είτε δεν 
έβγαλες εισιτήριο επιστροφής είτε το 

αλλάζεις μέρα παρά μέρα.

Το πάρτι γενεθλίων του David Morales 
στο Cavo Paradiso, κάθε χρόνο 20κάτι 
Αυγούστου

Η κομπλεξική «βετεράνικη» συμπερι-
φορά όσων πάνε σε ένα μέρος χρόνια 
και δεν ανέχονται νέους έποικους, 
γιατί «εγώ στην Αμοργό ήρθα πριν τον 
Λικ Μπεσόν».

Το άγχος για να βρεις οθόνη που θα 
δεις τα προκριματικά Champions 
League, που πάντα πέφτουν μέσα στις 
διακοπές, φέτος λόγω ΠΑΟΚ η ανησυ-
χία μεταφέρεται στη Χαλκιδική.

«Να τα πούμε και στην Αθήνα, έτσι;» 
-Π.Μ.
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αλλάζεις μέρα παρά μμμέρέρέρέρέρέέέ α.

Το πάρτι γγενενεθεθλίλίωνων ττττουουουου DDavid Morales 
στο Cavovo PPararadadisiso,o, κκκάθάθθεε εε χρρόνο 20κάτι
Αυγούσστοτ υυ

Η κομπλεεξιξιξξ κή «βετετεεράράράράράράάάνινννν κη» συμπερι-
φορά όσων πάνε σε ε ε ε εε ένένένένένένέναααα α μέρος χρόνια
και δεν ανέχονται νένένένένέν ουουουουοουςςςς ςςςς έππποικους, 
γιατί «εγώ στην Αμοροροροροροργόγόγόγόγόγόγό ή   ρθα πριν τον 
Λικ Μπεσόν».

Το άάγχγχοςος γγιαα ννα βρβρειεις ς οθοθοθθόνόνόνό η η ποου θαθα
δεις τα α πρπροκοκριριμαματιτικάά CChahahahammpmpioionsns
Leagague, ποου υ πάπάντντα α πέπέφττφτουουουουυνν ν μέμέσασα σ στις 
διακοπο έςές, φέφέτοτος λόλόγωω Π ΠΑΟΑΟΟΟΚ Κ η η ανανησησυυ--
χίχία μεμεεταταφέφ ρερ ται στη η ΧαΧαλκλκκιδιδικικικήήήή.ή

«Να τα πούμε και στην Αθήνα, έέέέτστστστστσσι;ι;ι;»»»
-Π.Μ.
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εκεεκεκεεεκκεεεκεεεεεεεεκεκκκκκκεεεεεεεεεεκκκκκκκκκείεεεεεείεεεε , , γίγίγγίγίίίγ νενενεεν τττταααττττ ιι ι ττοτοοττοτοτο πππππππ π π ππιιοιοιοιιιοιοιοιοοιοιο ρρρ ρρρ ρρρρρρ ρροκκκκκκοκοοκκκκ’’ε’ε’εεεεεε’εεεεεεεεεν’ννν’ν’ν’νν ρροροροροοοροροοροολλλ λ λ λ λλ φφοφοφφοφοφφοφφφ υυσσσσσστάάτάτάάννννινινινιινινννι ποπποποποποοπποππποποουυ υυυ σκσκσκσσκσσκκσσσκσκσ έέφφέφέφέφφφέφέφφφφφφφέφφφφφτητττητητητηττηηττηκκεκεεκεες.ς..ςς.ςςς.ς..ςςςς   ΚΚοΚοΚΚΚΚΚοΚΚοοΚΚΚοΚΚΚΚοοΚΚΚΚΚΚΚΚ ρίρίίίρίίρρίίίίρίρίίίρρρίρίίίίρίίρίίρρίρίίρίρίίίρίίίττττσττστστσττστττστσσττττσσστστττττττσσστστττστστσττττττστσσσστττστστστσττττστστσττττττσσσιιιιιιιιιιιιιιι,ι,ι,ιι,ιιι,,ιι,,,,,, πππππππππππππππ πππππππλλλάλάάάάάλλλάλάάλάάάλλλάάλλάλάλλλλάλάάάάλλλλλλλλάλάλάάάάάάάτηητττητηηηττηηηηηηητηηηηητηηηηηττηηηηττττηηηττηη,,,,,,,,,,,,,, ,,, τταταταταταταττταταταταττααατατατοτοοττττοτοτοτοοτοουάυάάυάάάυυυάυάάυυάυάζ,ζζζζ,ζ,ζζ,ζ,ζ,, b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbaaarrraraararaaaaa ccoococoodddedededddeddeedd  ««ΙκΙκΙκααραρρααραρίααίίαία»».».»  «Η«ΗΗΗΗΗΗΗΗΗ«ΗΗΗΗΗΗΗ««ΗΗΗΗΗΗ«ΗΗΗ«Η«ΗΗΗΗΗΗ«Η««Η«ΗΗΗΗ««ΗΗΗΗ««ΗΗΗΗ«ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ  κκκ  κκ  κκκκκκκκαανανααααανανανννανανναααααααανανναννανααααααναννανααααααααννανανααααννναναααννααναααννννν λλλελλλλλλεεελλεεεεεελεελλεελλελεεεελελλελεεελελλελόόόόρόόόρόρρρρρόόρρόρόρόρόόρρόόόόρόόρρρ ζιζιζιζιιζιζζιζιζζζζιζιιιζιζζζαα»α»α»αααα»α»αα»»»: :::: τοτοο σσ σσ άοάάοάάοοοάοάουνυνυνυνυνυντττρτρτρτρτρττττρτρττ ακαακκακακκακκακακκακ τττ τττττ τηηςηςηηςηςηςηςηςη ΓΓΓ Γ ΓΓΓΓααύαύαύαύαύαύααύαύαα δοδοοδοδοοοου.υ.υυ  -Σ.-ΣΣ Ο.ΚΟ ΚΟ ΚΟ.ΚΚΚΟ.Κ.
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ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΥΧΤΗΔΕΣ Όλα τα μπαρ έ-
χουν ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι Δευτέρα, 
Τρίτη και Τετάρτη η μουσική σταματά-
ει κατά τις 3. Την Πέμπτη τραβάει κάνα 
μισάωρο έως ώρα παραπάνω, όπως και
την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο 
η μουσική μπορεί να παίζει μέχρι και τις
6, ώρα που θα σου σερβίρουν ποτό – το
τελευταίο, για το δρόμο. Όλα αυτά ισχύ-
ουν για τα μπαρ πέριξ της πλατείας. Με
τη λήξη του ως άνωθεν ωραρίου παίρνεις

το δρόμο για τη Laluna, τη διάσημη ντι-
σκοτέκ που βρίσκεται στις επάλξεις από
τη δεκαετία του ’80 και κλείνει όταν το 
φως της ημέρας αρχίζει να γίνεται πολύ
δυνατό. Πρόσεξε: Μην πας νωρίς, δεν θα
βρεις κανέναν. 
ΚΑΜΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ Στα μπαρ το βράδυ
θα έρθεις δεύτερος – θα έχουν προηγη-
θεί τόσοι άλλοι, που το όλο σκηνικό θα
έχει γίνει λιγάκι αστείο. Προτίμησε την 
παραλία και δη την πρώτη Ψαραλυκή.
Δεν είναι η πιο όμορφη, αλλά η πιο κο-
ντινή, και οι παρέες έχουν μια απόσταση 

ΧΡΗΣΙΜΑ
 

ΔΟΝΟΥΣΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ

GO GAY

ΤO ΤΟΠ-10 ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΤΟΥ GUARDIAN

Το καλύτερο νεοκλασικό λιμάνι, της Σύμης
Το καλύτερο μέρος για Το καλύτερο μέρος για parties,parties η Μύκονοςη Μύκονος

Η καλύτερη θέα, από τη Σαντορίνη
Καλύτερο φαγητό παντού (αλλά με προσοχή στις επιλογές)

Καλύτερο ακατοίκητο νησί, το Φαρμακονήσι
Καλύτερη επιστροφή στην άγρια φύση, η Τήλος

Καλύτερος ναός, στα ΝΑ της Ικαρίας
Καλύτερο νησί για διάβασμα, η Κέρκυρα

Καλύτερο νησί νέας εποχής, η Σκύρος
Καλύτερο νησί για ανακάλυψη, η Γαύδος -Δ.Μ.

CAST-A-BLAST 

Υπέροχη Χώρα Αμοργού, βόλτα στα 
σοκάκια, κανένας τσιμπητός μεζές και 
μετά; Ακόμα κι αν δεν το ξέρεις, η μου-

σική που βάζει ο Σπήλιος, δηλαδή ο 
Palov της συμμορίας των Cast-A-Blast, 
είναι το εγγυημένο μαύρο σάουντρακ 
που προσθέτει urban στοιχείο στο κυ-

κλαδίτικο καλοκαίρι σου. Στο Jazzmine, 
που λειτουργεί όλη μέρα. Και υπ’ όψιν, 

έχει τρομερά πρωινά. -Π.Μ.

● ν Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όλα συμ-
υν στο «περίπου». Είναι «περίπου» ήσυ-

η, γίνονται «στο περίπου» συναυλίες,
ερίπου» παρουσιάσεις βιβλίων και «στο

ου» προβολές. Ε, λοιπόν, το «Περίπου» 
ο μέρος που πρέπει να πας. Εντόπισέ το: 
ώρος-βιβλιοπωλείο-δισκάδικο-meeting 
καφέ-μπαρ μέσα στη μικρή πόλη. (28ης 
ρίου 25, 28410 24876) 

● πηλιά στην παραλία Τριόπετρα στην 
η. Η καλύτερη καβάτζα για ελεύθερο κά-

έβερ. 

◀ «ταμπέλα» για την Ιθάκη. Ετικέτες, τα-
ς, post-it, χαρτάκια, κατηγοριοποιήσεις, 

ραφές… Η Ιθάκη θα γεμίσει από δαύτες.
τα 10 posters-νικητές που προέκυψαν
ον 9ο Διεθνή διαγωνισμό αφίσας «Δέκα 
ες για την Ιθάκη» έχουν θέμα «labels/τα-
ες». Αν δεν προλάβεις τη φανταστική έκ-
, τον Ιούλιο, στο νησί, περίμενε να τη δεις 
επτέμβριο στην Αθήνα. (tenimages.org)    

● ι θεατρόφιλοι στο Φαράγγι. Αν γου-
ρεις αυτό-οργάνωση, τρώμε-πίνουμε-
μ ό μ α σ τ ε-κα θ α ρ ί ζο υ μ ε όλο ι  μ α ζ ί ,
kshops με θέατρα, μουσικές, χορούς,
θ’ ανέβεις προς το Φαράγγι του Αϊ-
νη στην Κάτω Βρύση Αστριτσίου, στο

άκλειο Κρήτης. Το Πολιτιστικό Camping
εται εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Θεα-
κές –κι όχι μόνο– ομάδες από όλη την
λάδα δείχνουν τη δουλειά τους, διορ-
νώνονται προβολές, συλλογικά μαγει-
ματα, μουσικές και πάντα, όλα αυτά
μπόλικη, καλή ρακή! Φέτος φιλοξε-

ύμενος θα είναι και ο δημοσιογράφος
αύρος Θεοδωράκης με τον «οικονομικό 
λοφόνο του»… (Facebook group: Αστρί-ίί

σι-Συνάντηση Θεατρικών Ομάδων, www.
olitistikocamping.gr) 
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ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Η Ιθάκη σε ταμπέλες

τι , ι οι ρέες έ ου μι όστ σ
μεταξύ τους της τάξης των 6-7 τουλάχι-
στον μέτρων. Εκεί, αφού πρώτα ρίξεις 
μια ματιά, σίγουρα θα βρεις ένα μέρος
όπου οι «γείτονές» σου, δεξιά-αριστερά-
μπρος-πίσω, θα είναι αποκλειστικά και 
μόνο γυναίκες. -Τ.Σ.

ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS

ΔΟΝΟΥΣΑ
«ΕΧΕΙΣ;» Λιβάδι. Αν αποφασίσεεις νννα α α α ααα μεμεμεμεμεμεμεμεμεμμεεμμμμ ίίίίίί-
νεις σε αυτή την καταπληκτική παπαααααραραραραραραρααραραραρρρραλλλίλ α, 
από την οποία τα πρώτα σημημημημημημημημμμημημημημημημημημημημμημμημμμμμμμημημμμμμμμμμμμμμμμμμάδιαιαααααα π π π ππππππππππππππποολιτι-
σμού απέχουν 40 λεπτά ανάβάάάά ασασασσηςηςηηηηηηηηηηη , ενη-
μερώσου ότι η λέξη που θα ακκκκκκκκκκκούούούούούούούούούύούούύούύούούύούσεις τις 
πιο πολλές φορές θα είε νααι «έ« χεχεχεχεχεχεχεχεχχεχεχειςιςιςιςιςιςιςιςιςιςιςιςιςιςιιςιςιςιςιςις;». Που 
μπορεί να σημαίνει ααααπόπό το ο αναννννννννν έ έ έ έ έ έέέέ έέέέχχχχχχεχχχχχχχχχ ις ένα 
τσιγάρο, αντηλιακόό, μααντν αλαλλάκάκάκάκάκάκάκάκάάκκιιιιιαι , σπά-
γκο, λίγο ψωμί, αλοιφή για τα κκοκοκοκοκοκοοοκοοοοκκουυυυυυυνυνυυυυυυυυυ ούο πια, 
έως χώρο στη σκηνή, χώρο έέέέέέέξωξωξωξωξωξωξωξωξωωωξωωξωξωω  α   πό τη 
σκηνή, όρεξη να περπατήσεις τοτοοοοοο 4 4 4 4 4 4 4 444444400000λ0000 επτο 
για να φέρεις μπίρες κ.λπ. -Τ.Σ.

ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS

GO GGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
ΛήΛ μνος, παραλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλλίίίίίίίίίίίίίίίίίίίλία ααααααααααααααααααααααααααααα του Θάνου. Όπως 
μπαίνουμε δεξιά, εντελώς τέρμα. Για κά-
ποιο λλλλλλλλλλλλλλόγο, στις περισσότερες παραλίες το 
gay section είναι τέρμα δεξιά. Άβυσσος η 
ψυχή…
Ζάκυνθος, Βροντόνερο. Αφού περά-
σεις μονοπάτια, θάμνους, αυλές με κο-
τέτσια και βράχια, βρίσκεσαι στο τέλειο 
hideaway. Απέραντη παραλία, με φιλό-
ξενες σπηλιές και κρυψώνες στα δύο ά-

CAST-A-BLAST

Υπέροχη Χώρα Αμοργού, βόλτα στα 
σοκάκια, κανένας τσιμπητός μεζές και 
μετά; Ακόμα κι αν δεν το ξέρεις, η μουυυυυυ-----

σική που βάζει ο Σπήλιος, δηλαδή ο 
Palov της συμμορίας των Cast-A-Blast, 
είναι το εγγυημένο μαύρο σάουντρακ 
που προσθέτει urban στοιχείο στο κυ-

κλαδδίτικο καλοκαίρι σου. Στο Jazzmine, 
που λειτουργεί όλη μέρα. Και υπ’ όψιν, 

έχειεε  τρομερά πρωινά. -Π.Μ.

● Astrocamping - Αστρονομία και Κ
πινγκ. Ουρανός. Τηλεσκόπια. Θάσ
στέρια, αστέρια, αστέρια! Σαν όνε
ια astro lovers, ε;… Πέντε μέρες (15
ουλίου) χαμένοι στο διάστημα, στο

ψάριο της Θάσου, γεμάτες ξεναγήσ
στο νυχτερινό ουρανό, εργαστήρια 
τον εξοπλισμό αστρονομικής παρα
ρησης, αθλητικές δραστηριότητες 
διαλέξλέξεις. Το Astrocamping διοργαν
νετν αι για δεύτερη χρονιά από τον Σ
λογο Φίλων Αστρονομίας Ανατολικ

ΜΜαΜΜΜΜααακΜααααααΜααααααααΜΜααΜΜαααΜαΜαΜαΜΜαΜ εδονίας. Η τΗ οποθεσία ενδείκνυται, καθ
βρίβρίβρβρβρίβρίβρίβρίββρίρίρίίίβρρίρίβρίρίβρίββββρίβρίίίίβρρ σσσσσκσκσκεσσσσκσκσσσσσκσκσκσσσσσσκσκσκσσκσσσσσσσσσσκσσκσ ται ανα άμεμ σα σε δύο χαράδρες, λίγο 
τω τω τω τωτωτω ω ω τωωωτττωτττωτωτωτω απαπαπαπαπαπόαπαπππππόπόπόπόπόπόαπόαπππόπόππππόαππόπόαπαπαππόαπππόπόόαπόα όόπόόα ό την ψηλότερη κορυφή της Θάσου, 
είνείνίείνείνείνείνείνείνείνείνίνείνίείνείνεείνείνείείεεεεεεεεείεεεεεε νεε νεεε νεε ννννεεεε αααι αι αι αι αιαιαιααι ιααα μμμίαμίαμίαμίαμίαμίαμίαμίίίίίίαίαίίαμίαίαίαμίαίίίίαίαμίίίαμμίίαμμμμίαίαίααμμίααμ αίίααμ ααμμμ  από τό τό ις σκοτεινότερες περιοχές τ
Ελλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλάδαάδάδάδάδάδάδάδαδαδαάδαδαάδδαδαάδαάδαάάδαάάδδδααάά αδαδδ ςςςςςς,ς, ςς, ς, ς, ςς, ςςς, ςς, ςς, ς, ,, ςς,, ςςς,, ςς,ς,ς,, ς,ςςς,, ιδανική για παρατηρήσεις του ουρ
νούύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύ. Η. Η. Η. Η. Η. Η. ΗΗΗΗ   Η κα κα κα κααααααα καα καακ κακααααττττασττττττττασταστττττττττττ κήνκ ωση στοιχίζει μόλις € 30 
ρώ///////////////////////////////////μέρμέρμέμέρμέρμέρμέρμέρέρμέρμέρμμέρμέρμέρμέρμέρμμμέρμμμέέμμέμμμέμμ ααααααα, α, α, α, αααααα, αα, αα με μμμε μμμμμμμμμμμμμμμμ πλήρη σίτιση και αναψυκτικά.
τα παπααααιαιαιαιιιααααιιαααιπαααααια διδιδιδιιάιάιάιάιάδιιάιάδδιδιάάδ  εί εί εί εί είείίί είίίίείίίίίίί είίίίίίνννναιννναιννν  δωδωρεάν. Go, go Astro-Boy! ww
astrososososssssososososososososossosssfamfamfamfamfamfamfamamfamfamffafamfafafamfamamfammfamfaam.o.oooooooooororor.oooooor.o.oooroooooo g/ag/ag/alphlp astrocamping.html – 

●● Ζηηηηηηηηηητητητητητητηττηηηηηηητηηηηηητηητούνούνούνούνούνούούύννοοούνούννννούνούνο νννούννννννννννννν ται γκγγ ρούπις για Λευκάδ
Πρέέέέέέέέέέέέέέβββεζβεζββεζβεζββεζβεζβεζβεζβεζβεζβεζεζβεζβεζββββββεζβεζβεζββεζεζβββεζβεεβεζζζεζα.α.α.αα.αα....ααααααα....α......ααα.α..αααα... FiFiFiFiFilm, Rosebleed, The Raindo
YouuGGGGGroGroGroGrororoGrGrorororoGroroGGroGrrooGGroG oGGGGroroGrorGGGG oveoveoveoveovovovovovveveveovovovoveveovovovovveveo eveveoveveovvveovovov , Linos Oplistis Epilektos, Sun Go
Dowowwwwwwwwowwwwwowwowwowwowwowwowowowwowowowwwwwwnn, n, n, n, n, n, n, n, , n    ScScScScSccrcrcrrrScSccrcrcrrcrrcrcrrSScrcrSccrrcccrSScrrSc oundelel, WWithout. Το line up του 2
Artrtrtrttrtrtrtrttrtttttrttttrttrtttrtrrrrtrrtrrrtrrtrtrrr endendendendendendendenddendeneeneneeeeeeenenennnndndndeee eeeerererrrrrrsrrrrerrrrrrrrreeeereererererreeerrereeerrrr  Festivalalalalalalalaalalalalalalalaaalalllalalal, ενός μουσικού διήμερου
μμμμμπάμπμπμπάμπάμπάμπάμπάμμμμπάμπάάμπμπμμμμπμπάμπάμπάμπάμπάπμμ άμμμμπμμπάμπμπάμμπάμπάμπάάμπάμπάμμμμμ ντεντεντενννντεντεντεντντντεεεεεντεντεεετενττεεετντεεεεν εντεεεντεεεετεεςς αςςςςς πό Αθήνα, αλλά και ντόπιες λευκα
τικτικτικτιτιτιτιτικτικτικττιτικικκικτι εςεςεςεςεςεςς ς ς εςς ςεςςςςςςες εες εςεςς εςςς εςεςςς εςεςεςς κκκκκκακαικκκκκκκκκκκκκκκκκ  πρεβεζανές. Αν είσαι εκεί γύρω, φό
τττοτοτο τοτο το ττοοοοοττοτοτοτττττοτοοοο ο ττο οο μμμμμμμαμαμαμαμαμαμαγμαμαμαμαμαγμαμααμαμαμαμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ ιουδάκδδ ι σου, τρύπωσε στο “bands’ b
κι κι κικι κικικικιιιιιι κκικι ιι ι κιιι ι ααααααακοααααααααααα λούο θησέ τους Λευκάδα 31/7 (Ανοιχτό 
ατρρο) και Πρέβεεζα 1/8 (Δημοτικό Κηποθέατρ
Τα έσοσ δα της εκδήλωσης θα διατεθούν σ
«Χαμόγελο του Παιδιού». 

● Στις 21/7 στις 9 το βράδυ, αν είσαι Χ
δενδενδε  έχεις άλλη επιλογή: θα είσαι στο Ever
Summerlove Fest που γίνεται για 15η συ
χή χρονιά από τους keepintouch στο Λιμ
Λιμνιών Βολισσού. Δώδεκα ώρες ανελέητ
fun πάνω σ την άμμο (ή όπου αλλού βρ
θείς) με guest Djs και παραγωγούς του Pir
Radio. (Sail Inn, Λιμάνι Λιμνιών Βολισσού, Χί
summerlove.keepintouch.gr/) -Σ.Ο.Κ.

●

μπ
Α
γι
Ιο
ψ
σ
τ
ρ
δ
ν
λ

ΜΜΜΜΜΜΜΜαΜακΜΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜΜαααΜΜααΜααΜΜαΜΜ εδο

ΠΠΑΑΝΝΣΣΕΕΛΛΗΝΟΣΦέέτοοςς  26 ΙΙΙουλλίοουυ καιι 244 ΑΑυγγγούσστοουυ. JJuuuuuusssssst in cccasee……
44 υγγγού τ

Π.ΜΜ...

Η Ιθάκη σε ταμπέλες
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- Ι’m In Love With You 

 - Me & U 
- Lovesick

- Drunk Girls

 -  ... And the World Laughs With You

 - Feeling Without Touching

 - Got It

 - Umm Hmm 

 - Rock With You

 - L’eau A La Bouche 

ΠΩΣ ΜΙΛΑΕΙ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ;

Αν είσαι στην Κω
Μπλάζω = χύνω, «ήμπλασές τα»
Κουμούλ(h)α = μαντρότοιχος

Πούλ(h)α = κότα

Πλιζίνα = καρπούζι
Βαζάνα = μελιτζάνα

Αν είσαι στα Χανιά 
Αγναντίζω = καταλαβαίνω

Αελιά = αγελάδα
Άμε = πήγαινε

Αμμάθια = μάτια
Αστρόλογο (παιδί) = άτακτο, ανυπά-

κουο, ζωηρό παιδί
Δε διανιρίζω = δεν βλέπω καθόλου

Εργώ = κρυώνω
Γομάρι = φορτίο

Αν είσαι στη Θάσο
Ζαγαλιά = μπαγαποντιά

Ζαναχάτ’ = συνήθεια
Ζβουντούνα = με μεγάλη ταχύτητα

Ζγιαφέτ = γλεντάκι με γεύμα και ποτό
Ζία = τα ζύγια

Ζντρουφ = πλήρης άγνοια

Αν είσαι στην Αγιάσο Λέσβου
Παλούτσα = μέτρα
Τσάλα = και άλλα
Αλ’τουν = άλλοι

Π’στεύγιτι = πιστεύετε
Βλουμένου = σφραγισμένο

Πάτσι = μήπως
Πασκίζιν = φροντίζουν

Νείρατου = όνειρο
Ψούχλα = ψίχουλα

Αν είσαι στη Ζάκυνθο

Κεφαλονιά

Α

Ζ

κρα της – αριστερά έχει και μικρ
ράκτη που πέφτει από το βουνό
Λευκάδα, Πευκούλια. Υπερ-φλ
σινο και γαλάζιο. Τέρμα δεξιά 
στο σημείο που γίνεται επικίνδ
μερικές φορές κατρακυλούν πέ
το βουνό. Προσοχή, λοιπόν, 
στις εκατοντάδες μέλισσες. Δη
παραλία στους ντόπιους μοναχ
λυμβητές – κίνηση μετά τις 5.
Χανιά, Γεωργιούπολη Τεράστ
λία, άπειρες δυνατότητες και
αμμόλοφοι (μαντέψτε: δεξιά) 
και κρυψώνες. Εξαιρετικός, ερω
βύρινθος. Τελικά οι αμμόλοφο
«σήμα κατατεθέν»…  

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με έρευνα της ΚΑΠΑ
για την έκθεση «Τουριστικό 
μα»…
 Για πρώτη φορά ο Αύγουστος 

ψει ποσοστό μικρότερο από το 
παραθεριστών, ενώ αυξάνοντα
δια για τον Ιούλιο (από 30,5% 
τίας σε 33,1% φέτος) και τον Σε
(από 7,5% σε 10,6%).
 1 στους 4  Έλληνες θα κάνει φ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΛΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ
Μανταλένα, Τζέλα Δελαφράγκα, ο Γέρος με το Τσιμπούκι, Γοργόνα ή Μάγκας

– ό,τι και να νιώθεις μέσα σου, πάρε τους gay φίλους και μία πλούσια Αμερικάνα 
φίλη καλού-κακού και νοικιάστε ένα γιοτ! Μμμ; Καινούργια νέα υπηρεσία που 
μόλις εντοπίσαμε: «G.A.Yachting - Κρουαζιέρες, με ορμητήριο τη Μύκονο και

αποδέκτη το ευρύτερο γκέι κοινό» είναι ο ακριβής και επίσημος χαρακτηρισμός.
Μαρινιέρες, λάδια, κινητά, rainbow flag, τα πάντα σε ψηφιακή κουλτούρα και 

book now! (G. A. Yachting, altyachting.com) Σ Ο Κ

«ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», 

Καπετάνιος, μούτσος, κυλικειάρχης. 
Ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές. 
Αυτός είναι ο «Σκοπελίτης», ο θρύλος 
των μικρών Κυκλάδων. Πολλοί ισχυ-
ρίζονται ότι ο «Σκοπελίτης» κουνάει 
ακόμα και στα 2 μποφόρ. Ο προπάπ-
πος του καπετάν λεγόταν Καρατζάς. 

Ήταν ναυτικός από τη Σκόπελο, αλλά 
τον κυνήγησαν για λαθρεμπόριο και 

βρήκε καταφύγιο στην υπό οθωμανική 
κατοχή Σύμη. Εκεί του έδωσαν το πα-
ρατσούκλι «Σκοπελίτης». Ο καπετάν 
Μήτσος εκτός από καραβοκύρης είναι 

και δεινός βιολιστής. -Λ.Χ.

Η κυρία, Γερμανίδα, ξεχασμένη χίπισσα 

ΧΩΡΙΣ 
ΞΑΠΛΩSTRESS

FUDGE FINGAS - Me & U 

LINDSTROM & CHRISTS ABELLE - Lovesick

LCD SOS UNDSYSTEM - Drunk Girls

FLYING LOTUS  feat. Thom Yorke -  ... And the World Laughs With You

GLASS CANDY - Feeling Without Touching

MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE - Got It

ERYKAH BADADADU - Umm Hmm 

SEU JORGE - Rock With You

SERGGE E GAGGG INSBSBOURG - L’eau A La Bouche -Γ.Δ.

Σκουλουμπούρθα = κουλουτούμπα
Αγγειάζω = αγγίζω

Δελέγκου = βιαστικά, γρήγορα
Εδευτού = αυτού

Μπονόρα = νωρίς το πρωί
Προβατώ = περπατώ

    ΑΑν είσαι στην ΚεΚ φαφαφ λονιά
ΚάΚάβοβ λε = κουνουπίδι

ΚαΚαΚαΚαΚΚΚαΚ ϊννέλοο = η λεκάνη του νιπτήρα
ΛάΛάΛΛΛΛΛΛΛΛΛ λαςς = αδερφόφ ς

ΛαΛαΛαΛαΛαΛαΛαντντντντνττντζέζέζέζέζέζζέζζέζζέζζζ ταταττττττ == ξυρραφάκάκιι
ΛοΛοΛΛοΛοΛοΐδΐδΐδΐδδΐδιαιαιαιιαι ============= μαμαμμμμμμμμμμ λλιά

ΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜααγάγάγάγάγάγγγγ ραραραρραα = == κακακακαααττττετετετεττετετεττετετεργργρρρρρ άρα
Μαλιοκάοάοάά υρυραςαςαςαςαςαςαςαςας = = == άτάτάτάά ομομομομο οο ο ο ο μεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμεμε μ μ       ακακριριά ά μαλλ-λλ

λιλιά ά -Δ.-Δ Μ. .  

ρό καταρ-
. 

λούο πρά-
(φυσικά), 

δυνο γιατί 
έτρες από
όπως και 
ημοφιλής 
ικούς κο-

τια παρα-
ι μεγάλοι 
με dunes 

ωτικός λα-
οι είναι το 

Α research 
Πανόρα-

θα καλύ-
50% των 

αι τα μερί-
προ τριε-

επτέμβριο

φέτος δια-

κοπές έως μια εβδομάδα (1 στους 5 πριν κ
τρία χρόνια), 1 στους 50 θα ξεπεράσει τον 
ένα μήνα…
 Μόλις για δεύτερη (και συνεχόμενη) 

χρονιά την τελευταία δεκαετία το ποσο-
στό αυτών που δηλώνουν ότι δεν ταξι-
δεύουν στο εξωτερικό ξεπερνά το αντί-
στοιχο εκείνων που το κάνουν.
 Το μεγαλύτερο ποσοστό (23%) δηλώνει 

ότι θα ξοδέψει έως € 600. 
 Top-5 προορισμών: 1. Κυκλάδδες 22. . . .

Πελοπόννησος 3. Ιόνιο 4. Χαλκιδική 55555555.. . . . 
Κρήτη  -Π.Μ.

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΛΑ
Πλατεία Αγίου Νικολάου ή Σελλίνίνίνίνίνιτιτιτιτιτιτιτσα, 
στη μεσσηνιακή Μάννη.η  Το πρώτώ ο ο οο κακακακακακακαφφέ-
μπαρ-ουζερί στο δεξίί χέρέρέρέρέρέρι ανήκειειειιιιι σσσ σ σσσε εεεε ε μια 
οικογένεια που κάποτο ε είχε ένα τερερερερεράσάσάσάσάά τιο 
αγρόκτημα στη Νότιο Αφρική. Η Η ΗΗ βίβίβίβίβίίβ αααα α α καααααι ιιι
οι κλοπές τούς ανάγκασαν να έρέρέρέρέρέρθοθθοθοοθ υν 
στην Ελλάδα. Δεν έχουν σχέσηηη μ μ μ μ με ε ε ε ε ε τη 
Μάνη, απλά τους άρεσε το ψαροχώρώρρρι ι ι ι τοτοτοτοτ υ 
Αγίου Νικολάου. Μιλολ ύν σπαστά ελελελελελλλλλληληληληληληληη----
νικά, οι μερίδες τους είναι τεράστιες κακακακαααι ι ιιι οο ο οοοοοοοο
ιδιοκτήτης δεν θέλει πολύ για να αρχίσσσσσειειειειεεε  
να μιλάει για τη Νότιο Αφρική. Λέει ότττττι ι ι ι ι
είναι συγγενής του δικηγόρου Γιώργου 

G. A. Yachting, altyachting.com) -Σ.Ο.Κ. πος του καπετάν λεγόταν Καρατζάς.
Ήταν ναυτικός από τη Σκόπελο, αλλά
τον κυνήγησαν για λαθρεμπόριο και

βρήκε καταφύγιο στην υπό οθωμανική
κατοχή Σύμη. Εκεί του έδωσαν το πα-
ρατσούκλι «Σκοπελίτης». Ο καπετάν
Μήτσος εκτός από καραβοκύρης είναι

και δεινός βιολιστής. -Λ.Χ.

ΗΗ κυκυρίρ α,α,  Γερμρμρμρμαναναα ίδίδα,α, 
υρί ,,ρ ,

ξεξεχαχασμσμσ ένένη η χίπισσαα
ρμρρμ α,,μ α

ΚυΚυΚυΚυΚυΚυυκλκκκλκλκλκλλλκλκλοφφορρεί στοοοοννν Κομόό, σττηνν ΚρΚρΚρΚρΚρήήτήήτή ηη. ΜΜια μμέρα μααας είπεε:: «ΒΒρήήκα δδδιδ άφάάάά ορορα χχρήήσιμα πππράγμαατα σ στητην πρπρωιω νήνή μοου ββόλτα: : δύο αννοιγγμέένα κουτάκάκια  cococa-a colaaa, ένα σάσάνττουυιτς ποπ υ υ είίνναι ακα όόμη κααλλλό κι έννανν αννα-πτήραα!» (Τ(Τι ι άλάλά λο χρρρειάζεσσαι γγια α να επεπιββιιώσειςςς;;) -Σ.Ο.ΚΚ.

JAMES PANTS - Ι’m In Love With You 
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Μπίζου, ο οπποίος υπερασπίστηκε και υ-
ποστήριξε τον Νέλσον Μαντέλα όσο κα-
νείς άλλος, όόταν ο πρώην πρόεδρος της
Νοτίου Αφριικής κρατείτο στις φυλακές 
του νησιού Ρόόμπεν.  -Λ.Χ.

ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
Κεντρική πλλατεία Αντίπαρου, ώρα 3.15
π.μ. Στον τοίίχο της εκκλησίας 16ρηδες
με μεγάλο μππουκάλι μπίρας στο χέρι, έ-
χοντας σύντοομη άδεια εξόδου από το κά-
μπινγκ, τσεκκάρουν μήπως μπαινοβγαί-
νει καμία συμμμαθήτρια στο Doors – εκεί 
κοντά μπορείί να κάνει ζιγκ ζαγκ ανάμεσα 
σε teenagers οο Τζίμης Πανούσης.
Στη γωνία τοου Boogaloo με το πρώην 
2BB (που φέέτος θα αλλάξει και θα γί-
νει wine baar) συνωστίζονται ανθυ-
ποcelebritiess, βετεράνοι του νησιού που 
περνούν για έένα ποτό, party animals, κα-
μάκια και PRRτζηδες σε υπερωρίες – εκεί 
κοντά μπορείί να ψάχνουν τραπέζι ο Φώ-
της και η Μαρρία.
Προνοητικοί παρακάμπτουν τις ουρές 
για ποτό, παίρνοντας μια μινιατούρα από
το Mini-Bar.
Στα σαντουιττσάδικα Ιταλοί αγωνίζονται 
να καταλάβουυν πώς παραγγέλνεις.
Στο Soul Suggar περιοδικααααατζτζτζτζτζτζζήδήδήδήδήδήδήή εςεεε  πίνουν 
σφηνάκια αψψέντι. 

Και μετά…
LaLuna. Επιββιώνει ακόμα ως ντίσκο α-

πομεινάρι μιας άλλης δεκαετίας, μαζεύ-
οντας εκατοντάδες «Αντιπαρόκερς» που 
διασχίζουν με τα πόδια το χωματόδρομο 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Την πρώτη φ φ φφφ φφφφο-ο-ο-ο-ο---ο
ρά είναι το guilty pleasure, που μ μ μμμμποποποποππ ρερερερερερ ίςίςίςίςίςίςςςί   
να απολαύσεις ελεύθερα. Τη δδδδεύεύεύεύεύεεε τετετετεεερηρηρηρηρηρη ό ό όόόχχχχι 
και τόσο. Την τρίτη η απόδδδειειειειξηξηξηξηξηξηξηξηη τ τ τ τηςηςηςηηης μ μετα-
μόρφωσης της Αντιπάράρρρρουουουουυυυυ σ σ σσσσε ε ε ε εεεε ΒΒΒΒλαχομύ-
κονο… -Π.Μ.

Resalto (on the) roccckskskskss!!!! Π λάτσα-πλούτσα 
τα ποδαρίνννννννννννννννννννννιιαιαιαιαιαααιααιιαιαιιι  στοο κ κκκκκκκκύμύμύύύύ α κι από πίσω οι 
Stones γρατζζζζζζζζζουνάνάνενενενενενεε τις κιθάρες τους. Α, 
ρε παλιόσκυλο,,, ε ε εεεεείσίσίσίσίσίί αι στο Resalto ε; Το 
πιο rock ροκάδδδδδικικικικικικικιικιικοοο ο ο ο πάνω στο κύμα, στο 
Δρυ της Πάάρου.υ.υ.υ.υ. Κ Κ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚλασικό όσο και η α-
λογοοοοουυρά σου. . ΣέΣέΣέΣέΣέΣέέΣ ββββεβεβ ντις – μουσική, κό-
σμος. . ΑνΑΑΑΑΑΑΑ  είσαι GGGGGGrarararaaaaaannndn  Funk Railroad έχεις 
πιει βαρέλια μπίπίπίπίπίπ ραραραραρααραρ   ε εδώ. -Σ.Ο.Κ.

Έχεις επάνω σοοοοου υ υυ υ υ γκγκγκγκγκγκγ λίτερ από την άμμο. 
Πήγες Σκιάθο, ΚοΚοΚοΚοΚοΚουκυκυκυκυκυυκουναριές, ε; 

Διαβάσαμε... 
Ο Ομπάμα θα πάει δδδδδδιαιαιαιααακοκκοκκ πές στα Σφακιά, 
στην Κρήτη. (Αλλιώς,ς,ς,ς, Χ Χ Χ ΧΧαβαβαβαβαβαβαβαββαββάη, στο χωριό 
του).
Οι Brangelina αγόρασαν βίβίίλαλαλαλα σ σ στητητ  Σαντο-
ρίνη 5,5 εκατομ. ευρώ. Θα φτφττττττιάιάάάξοξοξοοουυυνυν μ μέσέσέσσσα ααα
και υπαίθριο θέατρο.
Η Sara Jessica Parker ετοιμάζεταιαι ν ννννννννν’ ’’’’  αααααα----
γογογογγογγγγγγγγγγγγογογγοράσει βίλα στη Θάσο. Που έχει κααλήλήλήλήλήλήλήλήλήλήήή  
παααααραγωγή σε ελιές για τα μαρτίνι. -Σ.Ο.Κ.

ΙΚΑΡΙΑ ΝΑΙ - 
ΙΚΑΡΙΑ ΟΧΙ 

● Στην ταβέρνα της κεντρικής πλατείας
στην Αρεθούσα (λίγο πάνω από το Καστην Αρεθούσα (λίγο πάνω από το Κα-
ραβόσταμο) – γουρουνοπούλες έτοιμες
για ξεδιάντροπο κανιβαλισμό και λοιπά
κρέατα, λίγο αργοί, αλλά πολύ καλοί.

● Στη διαδρομή – σαφάρι για να φτάσεις 
στο Καρκινάγρι στο νοτιοδυτικό άκρο του 
νησιού, κοντά στον Κάβο Πάπα. Ο δρόμος 
είναι δύσκολος στη σκιά του βοτσαλένιου 
βουνού, γι’ αυτό φεύγουν και ψαροκάικα 
από Άγιο Κήρυκο και Μαγγανίτη.

● Στη μικρή παραλία του Κυπαρισσιού 
(μεταξύ Καραβόσταμου και Κάμπου) και 
στην καλύτερη του νησιού, που λέγεται 

Δράκανο.

● Στην κυρία Μαρία και την τα-
βέρνα «Πλάτανος», σ τον Ά-

γιο Δημήτριο, με ικαριώτικες 
γκουρμεδιές και την πιο γλα-
φυρή παρουσίαση μενού που έ-
χεις ακούσει ποτέ («Πάρτε αυτή 

τη σαλάτα. Υπέροχα χρώματα»). 
ΘέΘ λει όμως κι εδώ υπομονή.

● Στις γιαγιάδες που φτιάχνουν την
«καθούρα» (τυρί φτιαγμένο αποκλειστι-
κάκκκκκκκκκκ  από κατσικίσιο γάλα) στα χωριά.

● ΣΣΣΣτΣτΣτΣτΣτΣΣ α α αα αα ααααα λολολλλλλλλλ υτρά των Θερμών, όπου μπορείς 
νανανανανναα τ τ τττσεσεσεσεσεεκάκάκάκάκάκάάάάκάάάάάάάάρερρρρρρρρρρ ις αν η γιαγιά που κάθεται δί-
πλπλπλπλπλπλπλλλπλπλπλα α α α α σοσοσοσοσοσ υ υ υ υ υ υ στστσττττστστσ η ηηηηηηηηη γούρνα έχει παίξει πρόσφα-
τα σε ε ε ε εεεε διδιδιδιδιιδ αφαφαφααφαφφήμήμήμήμήμμμήμμμήμήμιισισισισισισιιιισιση.

● Στον εεεεεεεεεελλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ηνηνηνηνηννννικικικικικκικκκιιι όόόό όόόόόόόόόόό καφέ συν μπισκοτόγλυ-
κοκκ  που απππποποποποποππολλλλαλαλααμβμβμβμββββββμβμβμ άάάάνάνάάά ει όλο το νησί στη 1 το
βράδυ στιςςςςςςςςςςς Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ άχάχάχάχάάχάά εςεςςςεςςεςςςε ,,,,, , ,,,, , εφφαρμόζοντας το ικα-
ριώτικο ωρράράάάράράράάάράράάά ιοιοιοιο..

● Στα πανηγγγγύύύγύγύγύγγύύριριριριρια α αα α κάκάκάάκάάάάάάάκάθεθ  μμμεγέθους, χωριού,
ορχήστρας κκκκκακακακακαι ι ι ιι μεμεμεμενονονοοοοονοοοοοοοού.

● Στην Αγίαα α α α α ααααα α α ΛαΛαΛαΛαΛαΛαγκγκγγκγκκκάάάάάάάδάδάάάάάάά α.ααααααα

● Στην αννννόόόόνόνόνόνόόνόν ητητητηττηττττηηηη η η η κκκκκόκκκκκκκ ντρα μεταξύ ντόπιων 
και «γκρκρκρκρρρρρκρκρκρρρρρρρρρρρρούούούούύβαβαβααβαβαλλλλλωλωλωλωλωλωλλωλ ν», που υυυυυυ απόκτησε πέ-
ρυσι καααιααιαιαιαιαιααιαιααια  π ππ π ππολολολολολο ιτιττιττιττττιττιικι ές προεκτάσεις με ανα-
κοινώώσώσώσώσώσώσώσώώώώώ ειειεειειεις ς ς ς ς κακακακαακααακααααακακααααρφωμένες στους πλατάνους 
στττττττττιιιιςιςιςιςιςιιςςιις Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ ΡΡΡάχάχάχάχάχάχά εςεςεεεςςςςςςςςςςςε  – οι πρώτοι δεν μπορεί να 
ττρτρτρτρτρτρτρτρτ αμαμαμαμαμαμαμμμμποπποποππποποπππουκυκυκυκυκυκκκκκκκυκίίίίίζίί ουν τους σκηνίτες και οι δεύ-
τετετετετετετ ροροροροροροι ι ι ιι δεδδεδεδεδεδεδεδεδεδδ ν μπορεί να μετατρέπουν τον Να 
σσσεσεσεσεσε χ χχ χχχχχχχχχχχωωωωωωωμωωω ατερή.

● Στη μετατροπή της Μεσακτής σε Super
Paradise.

● Στη μετατροπή της μπαρότσαρκας στον 
Χριστό σε Γκάζι.

● Στους fake surfers που επανέρχονται 
κάθε χρόνο με καινούργιο εξοπλισμό, αλ-
λά ακόμα να σταθούν στη σανίδα… -Π.Μ.

10 ΧΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 
Συρτός Ρόδου («Μισεύωύ  και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα»). Σούστα Κω (Πριν την εισαγωγή κάνουν όλοι μαζί 16 μικρά σουσταρί-

σματα – γγόνατα και ώμοι). Γαϊτανάκι Ρόδου (Μόνο για κυρίες) Χιώτικος («Κάτω σ’ ωρηό περιβόλι δάφνη και μηλιά μαλώνει...»)
Ικαριώτικος (Επιταχύνεται επικίνδυνα – χικ) Μέρμηγκας Κεφαλονιάς (Συρτός – «Πού πας, αφέντη μέρμηγκα;»)

Μηλιά Λευκάδας (Οι κυρίες πρέπει να φοράνε νυφιάτικα όταν το χορεύουν) Μαλεβιζιώτης Κρήτης (Π(ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠηδηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη ηχτός, αλματώδης, ενθουσιώδης)
Μπουρδάρικος Κυθήρων (Μπούρδα = αντρική βράκα) Αϊ-Γιώργης Κέρκυρας («Κάάάάάάάάάάάάάάάάάάτωτωτωτωτωωτωτωτωτωτω  σ τον Αϊ-Γιώώώώώώώώώώώώρργη το κρύο το νερό, σκοτώσαν τον

Γιαννάκη, τον ακριβό υιό». Αρχικά, γαμήλιος χορός).-Δ.Μ.

Η ΔΟΝΟΥΣΑ 

Ο Διονύσης, ιδιοκτήτης του Corona 
Borealis, ολοήμερου beach bar στον 
Σταυρό. Θα μπορούσε να είναι μέλος των 
Grateful Dead, αλλάζει cd με ηδυπαθές 
στιλ και κατεβάζει αέρα τους DJs αν δεν 
του αρέσουν. Στο δε μαγαζί μπορείς να πε-
ράσεις όλες τις διακοπές σου χωρίς να κα-
ταλάβεις ότι δεν κουνήθηκες. Άλλωστε, 
το πολύ-πολύ κάποια μέρα να μη φας εκεί 
πρωινό και να πας στον «Σκαντζόχοιρο»…

Ο παππούς «Τσίφτης» στην ομώνυμη τα-
βέρνα - μίνι μάρκετ. Ποτέ δεν ξεχνά κρα-
τούμενο στο μέτρημα ή μη αναγραφόμε-
νη τιμή, πάντα καθισμένος στο γραφείο 
του με δεκάδες μπλοκάκια μπροστά του 
που τακτοποιούν (μόνο στο δικό του μυα-
λό) λογαριασμούς. 

Ο ανώνυμος «λαντζέρης» που σε φορ-
τώνει στις λάντζες –μόλις βαρεθείς να 
πηγαίνεις κάθε μέρα στον Κέδρο– και σε 
πετάει σε Λιβάδι (τη Christiania των Ελλή-
νων campers), Μερσίνη, Καλοταρίτισσα 
και άλλες παραλίες. -Π.Μ.

ENGLISHMEN IN SYMIΠαίζουουν bbingngo, τρώώώνε fisshh&&cchiips κι έχουυν φφωτωτογραφφφία-μααγνηητάάκι της βαασίλλισσσας στοοο ψυγεείο ττουυς; Μπα…… Τοο 5%% του πππληθυσσμοού ττης Σύμηης ππου είναι ΕΕΕγγλέζζοοι εείνααι πλήρρωςς  εντταγμένννοι και ι «ελλληη-νοπποιιημέένοι» μμμε τουςς ντότό-
πιπιους.  -ΣΣΣ.Ο.Κ.

ό

Λέμε όχι... 

έρνα της κεντρι

Λέμε ναι... 
Ταξίδι 
στα Ζαγοροχώρια
Καμιά άλλη εποχή του χρόνου δεν θα 
μπορέσεις να απολαύσεις το μπάνιο στα 
τιρκουάζ κρυστάλλινα νερά του Βοϊδο-
μάτη, να ξαπλώσεις στις μικρές του πα-

ραλίες – λευκές οάσεις, με φόντο τα 
πλατάνια. Η πρόταση είναι Ζαγορο-
χώρια: Trekking, rafting και κολύμπι 
σε έναν από τους πιο όμορφους και 

καθαρούς ποταμούς της Ευρώπης. 
Χρησιμοποίησε για ορμητήριό 

σου το ξενοδοχείο Aristi Mountain 
Resort (26530 41330, www.aristi.eu), στο 
χωριό Αρίστη. Πνιγμένο στο πράσινο, και 
με θέα στη χαράδρα του Βίκου και στους 
Πύργους του Πάπιγκου. Κι αν κουραστείς 
από την πεζοπορία, χαλάρωσε με ένα spa 
στις εξαιρετικές του 
εγκαταστάσεις.

π
χ
σ

σ
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ΦΤΙΑΞ’ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥΙκαρία. Έχεις φάει κόλλημα με το σο-φικό (είδος μπριάμ), το ρασκό (βραστό αγριοκάτσικο) και τις υπόλοιπες θεϊκές γεύσεις που γνώρισες εκεί. Μην τις αφήσεις πίσω σου, λοιπόν. Φεύγοντας πάρε μαζί σου τα ικαριώτικα γαστρονομικά μυστικά με μερικές επισκέψεις που θα κάνεις στο αγροτουριστικό κέντρο της οικογένειας αΚαρίμαλη, στον Εύδηλο. Εκεί, μεταξύ άλλων παραδίδονται και μαθήματα μαγειρικής. -Ζ.Π. 

Η γεύση του 
Λιχουδιές κρυμμένες στα ελληνικά νησιά

καλοκαιριού

ΧΩΡΙΣ 
ΞΑΠΛΩSTRESS

Λιχουδιές κρρυμμένες στα ελληνικά νησιά

ΧΩΡΙΣ
ΞΑΠΛΩSTRESS

10 ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ
● Βενιζελικά Λήμνου Φοντάν Σκούρο μύν -
γδαλο, σοκολάτα, βανίλια, πολύ κονιάκ.
● Αμυγδαλόπιτα Χίου Με ξύσμα πορτο-
καλιού και ίχνη μαστίχας.

● Καρπουζόπιτα από Μήλο Καρπούζι, 
μέλι, σουσάμι, ελαιόλαδο και κανελογα-
ρίφαλο. Καλύτερα να στην τρατάρουνε.
● Καττημέρια Λήμνου Θεϊκά πιτάκια με 
τυρί. Υπάρχει και παραλλαγή με μούστο.
● Κρομμυδόπιτα Μυκόνου Με τυροβολιά 
(το ντόπιο ξινοτύρι) και συνοδεία λαρδί 
και γλίνα.

● Μαζούνι Πάτμου Μέλι, μπαχαρικά, αν-
θόνερο, λεμόνι. Γέμιση σε παραδοσια-
κούς λουκουμάδες.

● Μαραθοτηγανίτες Σερίφου Μάραθο, 
κρεμμύδι, αλεύρι, τηγάνι, Παράδεισος.
● Μελιτερά Ανάφης Πιτάκια με μυζήθρα, 
αυγά, ζάχαρη, σιμιγδάλι, μαστίχα, βανί-
λια. Στη Σαντορίνη τα λένε μελιτίνια και 
δεν βάζουν σιμιγδάλι.

● Ντολμαδάκια με φακές Σάμου Αμπε-
λόφυλλα γεμιστά με φακές, κρεμμύδι, 
σκόρδο και ρυζάκι. Το μυστικό είναι στο 
δυόσμο.

● Φουρτάλια Άνδρου Παραδοσιακή αν-
δριώτικη ομελέτα, υπεργεμάτη με πα-
τάτες, λουκάνικο και αυτοσχεδιασμούς. 
Βαριά και υπέροχη. -Δ.Μ. 

✽ Ο Κολοκυθοκεφτές στην Καντίνα 
του Χρουσού Θα διέσχιζες το νησί 

για ένναναναναννν κ κ κολοκυθοκεφτέ; Στη Λέσβο, ναι.
Η Η Η Η Η Η Η Η Η παπαππππ ραραραραρααρ λίλίλλίίλλλ α ααα του Χρουσού έξέξέξέξέξέξω ωωωωωωω από την ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ--------
ρεσσσσσσ ό συσυσυσυσ γκγκγκγκγκκγγγγγγ εντρώνει ν ν νννντότότότότότότ πιπιπιπιπιπιπιπ ουουουουυυς ς ς ς ς ς κακακακακακακααακκ ι ι ι ιι ιιιιι επεπεπεπεπεπεπεππεπε ιιιιιι-----
σκέπτες, οοοοοοοι ι ι ι οποποποοοποποοποίοι τσακώκώκώώνονονονοοντντντντντντνττντντντννννντντταιαιαιαιαιαιαιαιαιιιιαιααα  γ γ γγγ γ γ γ γγγ γγιαιαιαιαιαιαιαιιιιια τ τ τ τ τ τ ττττο ο ο οοο οο ο ο ο οο ο ανανανανανανανανννανν    
είναι καλύτετεερηρηρη αραλία του ν σιούείναι η καλύλύύτετετεετερηρηρη παραλία του νησιού ή
όχι. Όταν όμωςωςωςωςωςωωω  φ φφφφτάτάτάτάττ νονονονονονονοοουνυνυυυυυυ  σστηττττττ ν καντίνα,
όλοι γίνονται φίλολοι ιι σασασασασααααααννν ν ν νν διδιδιδιδιδιιαφαφαφαφαφαφφφήμήμήμήμήμήμήήμήμήμήήήήήμήήμήμήμήμήήμήμήμμήμμμμμμμμμμήμμισισισισισισισιιιισσιιισσσση η η η ηη η η η μπμπμμμμμπμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ ίρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρραααςαςαςαςαςαςαςααααααααααααααααααςαςαααςαςςςς
και την πέφτουν στα εξξξξξξξξεξξααιαιαιαιαιααιαααιαιααιρερερερερερερερερρρρερρρρ τιτιτιτιτικάκάκάκά μ μ μμμ αγαγαγαγαγειειειε ρερρερερερεεεερρρρερεεεεεεεεεερρεεεερερρερ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ-----
τά, αδερφωμένοι στον κοινόνόνόνόνόνόνόνόνόνόνόόόόνόνόνόόόό σσσσσσσσσσσσ σσσσστότότότότότότότττττότ χοχοχοχοχοχο.... -Π-Π-Π-Π -Π - .Μ..Μ..Μ.Μ

✽ Το διαβασμένο κρασί Αρνί σούβλα,
λουκάνικα, κοκορέτσι και κρασί δδια-

βασμένο από το Άγιο Όρος, όπως λέει ο
«Σώγαμπρος». Ο ιδιοκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκτήτήτήτήτήτήτήττήττήτήτήήήήήττήήήτης τηηηςςςςςςςςςςςςςςςς ςςς ς ς ςς ςςςςςςς ς ςςς ξύξ λινης
ταβέρνας στο Χολομώνώνώνώώώώώώνώνώώώνώώνώνώνώνννώντα Χαλκιδικής.
Όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες
στο χέρι, μπροστά σου, από τη γυναίκα
του, κυρία Μαρία. Ο Σώγραμπος δε στα-
ματά να λέει ιστορίες, ανέκδοτα και να
γυρίζει από τραπέζι σε τραπέζι. -Λ.Χ.

✽ Κρασί στο νησί του ούζου Η Μυτι-
λήνη έχει δεκάδες ετικέτες ούζου,λήνη έχει δεκάδες ετικέτες ούζου

αλλά μόνο ένα κρασί. Το οινοποιείο του
Μεθυμναίου βρίσκεται στα Χύδηρα και
ο παραγωγός Γιάννης Λάμπρου είναι
κάθε μέρα εκεί για δωρεάν ξεναγήσεις.
Ιδιαίτερο κρασί λόγω του ηφαιστειογε-
νούς εδάφους. Μετά την ξενάγηση αξίζει
ένα ούζο στο παραδοσιακό καφενείο της
πλατείας. -Λ.Χ.

✽ Φασολάδα με αντσούγιες Σερβίρε-
ται άφθονη στον τίμιο πανηγυριστή,

στο πανηγύρι των Καρυών, μέσα στο δά-
σος με τις καρυδιές, στη Λευκάδα. -Π.Μ.

✽ Καφές - Γαλακτομπούρεκο - Γλυ-
πτική ΚάΚάάάάάάάάάάάάτωτωτωτωτωωωτωτωτωτωτωτωωωτττωωωτττω α α α α αα αα απόπόπόπόπόπόπόπόόπόπόπόπόπόπππ  τ τττ τττττττττττττττττττττττ ττττ ττττττττττττττττ τττ  τττονονονονονονονονονονοννονονονονονονονοονονννοοονονννονονοννονννν τ τττ τ τττ τττ τττττττττττ ττττττ τ ττττττττττττ ττττεεεεεεερεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε άστιο πλλλλάάάά----------

τατατατατατατααατ νονονονονονονοννον  σ σ σ σ σ σ σσστοτοτοτοοοτοοτοτοοοννν ν ν νν ν ν ΠΠύΠύΠύΠύΠύΠύΠΠύΠύύύργρργργργργργργργργργργργρρ ο ο οοοοοο τητητητητητητηητητητητηητηηηηηηςςςςςς ςς ς ς ς ςςςςςς ς ςςςςςςςςςς ς ςςςςςςςςςςςςςς ςςςςς ς ς ς ςςς ς ςς ςςςςςς ςςςςςςς ΤΤΤήΤΤΤΤήΤΤήΤΤήΤΤήΤήΤήΤήΤήήΤήΤήΤήΤήΤήΤΤΤήΤήΤήΤΤΤήΤήΤΤήΤΤήήΤΤΤΤήΤήήΤήΤΤΤΤΤήΤΤήΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤήΤΤ νννννννονννννν υ, που θα σε
σκσκσκσκσκκσκκκσκκσκιάιάιάιάιάιάιάιάιάάάιάζεζζεζεζεζεζεζεζεζεζεζεεζεζεζ ιι ι ιιι υπυπυπυυυπυπυπυπυπυπυυυ έρέρέρέρέρέρέρέρέρέέρέρέέρέρέρέρροχοχοχοχοχοχοχοχοχοοχχχα αα α ααααααααα ααα α α ότότότότότόόότότόότόόόόόόόόόόότόόό αααναναναννααααναααααααα  κ κ κ κκαααταταταταατατααταταταταταααααααα αλήξειειειειεειειεεειεειεεεεεεειεε ς, μετά
τητητητητητητητηην νννννν ν απαπαπαπαπαπαπαπαπααπαπογογογογογογογγγγγγγευευευευευευευευευυευευευε μμμμμμαμαμμμ τινή σσσσσσσσσσσσσσσσσσσουουουουυουο  β β βββββββββββββββββ βββόλτα, στα ερρργα-
στστστστστστσστσσσστστστστήρήρήήρήρήρήρρήρήρήήρήρήήή ια μαρμαροοοοογλγλλγλγλλγλγλγλγλγλγλγλγλγλλγλγγλγλγλγλγλγλγλγλγγγγγγγγγγ υπυπυπυπυππππππππππππυ τιτιτιτιτιτιτιιτιτιτιιτιιτιικκκήκήκκ ς, για ελληνικό
κκκκκκκκακακακακααακκακαααφέ και γαααααααααααααλαλλλλλλλααααλλααααααααααακακακαααα τοτοτοτοτοοοοτ μπμπμπππππμπμππούρεκο.κκκκκκκακακκκκκκκκκκκκκκακκκκκκκακκακακακακακακακακκακκκακακακκακακακακκακακκακκακκακακακακκκακακακακαφέ και γαλαλαλαλλαλλλλαλαααααλαλλλαλαλλαλααλαααλαλλαλλλλαλαλαλαλλλλαλααλλλαλλαλαλαλαλαλλαλααλαλαλλαλαλλααλλλαααλλαααααααλλααααααλαλααααλαλαλαλαλαλλλλαλαααλααααλλααλαακακακακακακακακακκακκαακακαααααακκκκααακααααααααααααααααααα τοτοτοττοτοτοττοτοτοτομπμπμπμπμπμπμπππππποοοοοοοούοοοοοοοοοοοο ρεκο. . . -Π.Μ.

✽ Οι γιγαντοτεράστιες Είναι πίτσες
κακακακ ι ι ι ζοζοζοζοζζοζζοοζοζοζοζοζοοούνύνύνύνύνύνύνύνύνύνύύύύύύύύύύύύ ε στον «Λωτό», στο Λευκα-

ντντντντντντντί ί ίί ί ί ίίίίίίί ί ί ΕυΕυΕυΕυυΕυΕυΕυΕυΕυΕυΕΕυΕυΕΕυυΕΕΕΕ βββββοββοβββββοοοοίας. Δεν θα τις πληρώσεις χρυ-
σές και είείείείείεείείείείεεείείείναι γιγαααααααντονόστιμες. Θα χρει-
αστείς τρέέέέέέέέέέιλερ γιαιιιι  να πάρεις μαζί ό,τι δεν
μπόρεσες να τελειώσεις. -Ζ.Π.

✽ Το μυστικό του Κάστρου Αντίπα-
ρος. Τη νόστιμη ξινομυζήθρα που

τρως στις ταβέρνες της Αντιπάρου δεν
θα τη βρεις στα τοπικά μπακάλικα. Υ-
πάρχει μια κυρία, η οποία τη φτιάχνει
τέλεια. Σπιτίσια και φτηνή, αν θες σου τη
δίνει και κατεψυγμένη για το ταξίδι. Το
σπίτι της είναι προς το Κάστρο, δεν μπο-
ρώ να πω παραπάνω. Αν σε εμπιστευτεί ο
ευγενικός ιδιοκτήτης του στα-όρια-του-ευγενικός ιδιοκτήτης του στα-όρια-του-
gourmet-σουπερμάρκετ Μαριάνος, θα
σου πει όνομα και διεύθυνση. -Δ.Π.

✽ Τα ρεβύθια του Νικήτα Δονούσα.
Νικήτας. Μπακάλικο, ψιλικατζίδι-

κο, ταβέρνα, καπηλειό, παγωτατζίδικο,
το παλαιότερο στο νησί. Δοκίμασε ρε-
βίθια, χαλάρωσε και έχε υπομονή. Οι
άνθρωποι εκεί έχουν μια διαφορετική
αντίληψη για τον κόσμο σε σχέση με ό-
σους τρέχουν πάνω-κάτω στην Πανεπι-
στημίου Δευτέρα πρωί. -Τ.Σ.
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ΗΗΗΗ ABSOLUUT, μία από τιςς ππιιο γγγγγγγγγγγνννωστές βότκεεες σσσστονν κόόσμο, ονν κόσμμο ο-

φφφείλλει την επιτυχία της στηνννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν  κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκααααααααθθθθθθθθθαρή και φυσική της γγεύση. 

Φέέτος η ABSOLUT συννεργάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάζζζεται μεε 2 Urbannn Streeeeeeeeeeeeetttttttttttt aarrtisstttsss, 

ττον Αμερικαααανό Stephen Powers και τη Γιαπωωνέζα Chihho 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoooshimma, οοι οοποίοι δημιουρρργγγοούν 4444 συλλεεκττττικέςς κανάάτεςς γγιαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα   

ννναααα αααππππππολαύσουμε τα καλοκκααιρινά cockttails της ABSOLUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT            

παρέέα μμμμεεεεεεεε τους αααγαπημένουυς μμας φίλουυυς. 

ABSOLUT 
SUMMER 

COCKTAILS

ABSOLUT INVIVV TE

3 μέρη Αbsolut® Vodka VV
2 μέρη χυμό λεμόνι
5 μέρη παγωμένο τσάι λεμόνι ή ροδάκινο
φέτες λεμόνι
φύλλα δυόσμου (προαιρετικά)

Προσθέστε τα υλικά στην κανάτα με 
γο και ανακατέψτε. Γαρνίρετε με φέ
λεμόνι & λίγο δυόσμο, αν το επιθυμε
Μοιραστείτε σε ποτήρια γεμάτα πάγο!

ο

πά-
έτες
είτε
!

-
ς 
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LUT WELCOMEOLABSO

olut®Abso4 μέρη A VodkaVV
μεικτο χυμό φρούτων (πορτοκάανάμ4 μέρη α -
ρίκοκο), βερλι, μήλο,

ονίταεμο2 μέρη λε
ουίνιαγκοφέτες σα
νιεμόνφέτες λε

ε τα υλικά στην κανάτα με πάγοστεΠροσθέσ
τέψτε. Γαρνίρετε με φέτες λε-κατκαι ανακ
αγκουίνι. Μοιραστείτε!ι σαμόνι και

BSOLUT ABA
BB OCKPL APP RTY

ρη Αbsolut® vodkaμέρ4 
ρη χυμό φράουλαμέρ4 
ρη χυμό λεμόνιμέρ2 
ες λεμόνιφέτεφ

σθέστε τα υλικά στηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηην ννννννννννννννννννννννννννννννν κανάτα με πάγο ΠρΠΠΠρΠρΠΠΠΠΠΠΠΠρΠΠρρΠρρρρΠΠΠρρΠΠΠΠρροΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ανακκκκκκκκατέψτε. Γαρνίρετε με φέτεςςςς λ λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλε-ααααααααααααι ακκακκκκκκκκκκκακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκακκκκκκκκκ
ι. ΣεΣεΣεΣεΣεΣεΣεΣερβρρρρρβρβρρρβρββρρβρβρβρβρβρρρρρβρβρβρρρρρρβρββρβρββββρβββρβββρρρρβρβρβρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ίρετε σεσεσεσεεσεσεσεεεσεεσεεεεσεεεσεσεεεεεσεσεεεσεεεεεσεσεεεσσεσεσεεεσσεσεεεσεεεεεεεεε ποτήριααααααααααααααα γγ γγ γγγ γγ γγ γ γγ  γ   γγγ γ   γγ γγγ γ γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγεμάτα πάγο!όνιμό



ABSOLUT SUMMER COCKTAILS.

ABSOLUT SYMBIOSII ISS SII

3 μέρη Absolut® VodkaVV
4 μέρη χυμό passion fruit & mango
3 μέρη ginger ale
φέτες lime

Προσθέστε τα υλικά στην κανάτα με πά-
γο και ανακατέψτε ελαφρά. Γαρνίρετε με
φέτες lime. Μοιραστείτε σε ποτήρια γε-
μάτα πάγο!
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Tip
Ακολουθώντας τις ίδιες αναλογίες μπορείτε να φτιάξετε την αγαπημένη σας συνταγή σε ποτήρι!
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HAVANA CLUB 

SUMMER

COCKTAIL
S

Daiquiriq
Το Daiquiri δημιουργήκε στις αρχές του 

20ού αιώνα και πήρε το όνομά του από το 

ομώνυμο χωριό στην Κούβα, όπου οι νέοι 

αναζητούσαν ένα πρωτότυπο ποτό. Αρ-

γότερα, τη δεκαετία του 1920 , οι barmen 

από το διάσημο bar Floridita της Αβάνας 

βελτίωσαν την αρχική συνταγή χρησιμο-

ποιώντας θρυμματισμένο πάγο και λικέρ 

maraschino, χαρίζοντας στο ποτό την υπέ-

ροχη «χιονισμένη» εμφάνισή του.
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MMojitojMM
Το όνομά του ίσως προέρχεται από τη λέξη 

“mojo” , ένα κουβανέζικο καρύκευμα από 

lime που χρησιμοποιείται για να δώσει γεύ-

ση στο φαγητό. Το ποτό έγινε γνωστό ως 

το cocktail με λίγο mojo, στα ισπανικά

“mojito”.
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οποθετήστε το δυόσμο, τη ζάχαρηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη,, , , , , ,, τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτττττοτοττοττοτοττοτττοτοτοττοτοττοτοοοοΤο
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τττττττώνώώώώώνώώνώώώνώώώώώώνώώώώώνώώώώώνώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώ  και τέσσερα παγάκιαιααα. . ΑΑΑΑΑΑΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑΑΑΑΑΑΑΑνΑΑΑΑΑνΑΑΑΑ ακακακακακακακατατατατατατέψέψέψέψέψέψέψέ τετετετετεε  ΕτΕΕτΕΕτΕτΕτΕτΕτΕτΕτΕτΕτΕτΕττΕττΕττΕττΕτΕττΕΕ
αααααι ι ι ιιιιι ι γαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγγαγγαγαγαγαγαγαγγαγγααγααγαγααααγαγγααααγγγαααγαγαγγαααγαγαγαααγγαρνρρρρρρρ ίρετε με ένα κλαδάκι δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδυόυόυόυόυόόυόυυόόσμσμσμσμσμσμμμο.ο.οο.ο..κακακακααακ

Η ΚΚΚούύύύύύύβββββββββββββββββββββββββββββααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα,,,, αααααν και είνααι μικρή χώρα, εεεεεεεεεεεεεεεείναι ηη ππααααατττττρρρίδδδδαααααααααααααααααααααααααααα   ποπολ-

λών ccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttails ππου είννννννννναι πλέοονν κλασικά. Τοο Mojito, το 

CCubaa LLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeee,,, τττοοοο DDDaiiquiri, είννααι μεριιιιικάά απππόόόό τα ππερρρρρρίφηηημα 

κουβααανννννννέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα ccccccoooocktai
έέέέέέζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ κκκκκκκκκκκααα ccocktailssssss που φτιάχνονντααι με βάση ττηην α-

παλήήήήή γγγεύύύσσσσσσσσηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη    ττττττττττττττττττττττττοοοοοοοοοοουυυυυυυυυ αααυυθθεντιιιιιιιιιιιικκκκκκούύ κοουβανέζικοο
ύ ουβανέέζικκου ρούμι, τουυυυ 

HHHHHaaavvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaannaaaaaa        CClub. Γιαττί... 

A Cubannnnn CCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll        DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeeeservvvves A Cuban Rum!
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HAVANA CLUB SUMMERCOCKTAILS

Cuba Libre
“Cuba Libre!”ήταν η πολεμική ιαχή του 

Κουβανέζικου Απελευθερωτικού Στρατού 

στη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτη-

σίας που τελείωσε το 1878. Τα αμερικανικά 

στρατεύματα έφεραν αργότερα την κόλα 

στο νησί και σύντομα οι Κουβανοί αναμεί-

γνυαν κόλα με το ρούμι τους και έκαναν 

πρόποση λέγοντας “Cuba Libre!”, που ση-

μαίνει «Eλεύθερη Κούβα!».

λίγες σταγόνες χυμό lime
50ml Havana Club Añejo Reserva
120ml κόλα

Σε ένα ψψψψψψψηλό ποτήτήτήτήτήτήτήήήήήριρρ  ββββββββββββάζάζάζάζάζάζάζάζάζάζάζάζάζάζάζάάζουουουουουουουο μμεμμμμεμμ  δδύούούο ή ήήήήή τ τ τ τ    τρίίίίίίίίαα α α αααααα αααα α α αα α
παπππππππππππ γάκια.α.αα.α.ααα  Προσθθθθθθθέτέτέτέτέέέτέτέέέτουμεμεμεμεμεμεμμμμμμ ττ τ ττο οο ο ο οοο οο HaHaHHHHHHaaHH vavannaaaaaa CCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuub b
AñAñAAñAñAñAñAñAñAññAññAñAAAñAñAAñAAAAñAAAñAñAAñAñAñAññAñAñññññejejeejejjjejejejejejejejejeejeejejeeeeeeeeejeejo o o oo ooooooooo ReReReReeReeReeeReeeeesesesesesessessesesseervrrrrrr a a κακακακακακαακακακκακακακκαααι ι ι ι ι ι τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοοοο χ χ χ χ χ χ χχ χ χυμυμυμυμυμμμυμυμυμμμμυμμμμμυμμυμόόόό ό ό ό ό ό όόό llilililillililililililililiililimmememmemememememememmmememmemmmememmemme. .. .. . . .. . . . . ΓεΓεΓΓΓεΓεΓΓΓΓΓ μίμίμίμίμμμμ ζοζοζοζοζοζζ υμυμυμυμυμμυμυυμμε εεεεεε
ττοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοτοτττττοοτττ  π ππππππ πππ π ππ ππππ πππππππππππππποτοοοοτοοτοτοτοτοτοοοοτοοοοοοοτοτοτοτοοοτοτοτοτοτοτοοοοτοτοοτοτοτοοτήρήρήρήρήρήρήρρρρρι ι ι ι ι ιιιιιι μεμεμεμεμεεμεεμεεεμεεεεε δδ δδ δ δδδδδ δδδδδδδδδ δ δδρορορορορορορορροοροοορορ σεσεσεσεσεσεσεσεσεσσ ρήρήρήρήρήρήρρήρήρρρρρρρή κ κ κκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκόλόλόλόλόλόλόλόλλλόλόλλλόλλόλλλλόλλλόλλλλλλλλλλλλλλλλααα,α,α,α,α,ααααααα,αα,α,α,,α,α,, γ γ γ γ γγγγ γγ γ γ γ γ γ γγγγγγαραραραραραραραραραραραραραραραραραα νίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίννίν ροροροροροροροροροροροοουμυμυμυμυμυμυμυμυμυμυ ε ε ε ε ε ε ε εεε μεμεμεμεμεμεμεμεμμ   
μιμιμιμιμιμιιμμ α α α α α αα φέφέφέφέφέφέφέφέφέέφέφέφέέφέφέέέέέέέέέέτατατατατατατααττττττττταταταταττττατααταταττααααα l l l llimimimimimmimimimimmimmme e e e e e ee ee κακακκακακακακακκκακκ ι ιιι ι ιι ιιιιι ιι ααααααπαααπαπαπαππαπαπαππααπααππααα ολολολλλλολολολολολλολλολοολλλοοοοοοοολοολααμαμαμαμαμμμμμαμμαμμμμαμμμμμααμααααα βάβάβάβάβάβάάβάάβάάάάάάνονονοννονονοννονονονννννουμυμυμυυμυμυμμυμυμμε!ε!ε!ε!εεε!ε!!

MojitojMM Real
ένα κ.γ. λευκή ζάχαρη
15ml φρέσκο χυμό lime
ένα κλαδάκι φρέσκο δυόσμο
6 66 66 66660m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0ml HaHaHH vana Club 7 Eτών
 6 6 6 66666660m0m0m0m0mm0m0mml l l ll αναννναννθρθθρθρθρθρθθρθρθθρθρρακακακακακακακακακα ούούούούούούοούύχο νερό 
 6 6 66 66660m0m0m0mm0m0m0m0m0m0 l l l l ll ll σασασασασασασασασασσ μπμπμπμπμπμπμπμπμμ άνάνάνάνάνάνάνάνιαιαααααα   MMMMMMMMMMMumumumumumumumumumumu m mMMMMMMMMMMMMMM Cordon Rouge

Τοποοοθεθθεθεθεθθθθεθθεθεθθεθ ήήήήήήήήτήήστττττττττεεεεεεεε ε σεσεσεσεσσεσεσσσεσεσσεεσσε έ έέ έέέ ένανναναναναααααναααανν  μ μ μ μ μμμμεγεγεγεγεγεγγάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλλάλο ο ο ο ο ο οοοοο οο ποποπποποποποποποποπποππποποοτήρι το κλα-
δάκι του δυόσμου, τητητητητητητηττητητηττητητητηηηηηηηη ζ ζ ζ ζ ζ ζάχάχάάχάχάχάχάχχχχά αραραραραρααααραραραρρηηηηηη η η η η κακακακκαακαακαααααααααι ι ι ι ιιιι ιιιι το χυμό
lime και πιέστε τα με ένααααααααααα αααααααααα μιμιμιμιμιμιμμμμμμ κρκρκρκρκρκρκρκρκκρκκρκκ ό ό ό ό ό ό όό όόόόόόόό γογογογογογογογογογοογογογουδυδυδυδδδδδυδυδδδδυδυδυδυδδδδδυδδδδδοχοοοοοοοοοοο έρι
Προσθέστε το ανθρακούχο οοοοοο νενενενενεννενννεννννννν ρόρόρόρόρόόρρόρόό, ,, , παπαπαπαπαππππ γάγάγάγάάάάάάάγάάγάάάάάάγάγ κικικικικκκκκκικικκκικκκκκκκ α
κακαααι ι το Havana Club 7 Eτών. Συμμμμμμμμμμμμμμμπλπλπλπλπλπλλπλπλπλπππππππππππ ηρηρηρηρηρηηρηη ώσώσώσώσώσώσσώσσσστετετετεεετεττττττ
με τη σαμπάνια καιιιιιιιαιιιαιιιιαιιιιιιιιι α  α  αα  αααα  ανανννννννννανανννανανανανανανανανααναννανανααναννναναναανανανννανναναααααακακκκακακακκκαακκκαατέτττττττττττττ ψτε.
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BEST 
SUMMER

COCKTAI
LS

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffeateer &&&aterr && f CCC ryraaanberryyranberryy
5050505050505050500505050505050mlmmmmm  Beefeff aaata er Dry GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
100ml xυμό CCCrarr nberryryryryryryryryryryryry
ένέ α αα κομμμμμ άτάττι ιιι lime

Γεεμίζουμε έν με πάγο, προνα ψηλόόόλ  π π π ππ π π ππ π π π πππ π ππ πππ πππππ πππ πππ  ποτο ήρήρήρι ι με πά ο-
σθέτουμε 50 r Dry Gin, στίβου0ml Beefeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae ter DrD υ-
με και βάζου κομμάτι lime και γεμίυμε έναα κομ ί--
ζουμε με 100ml χυμό cranberry.0ml χυ

Beefeaater
T
BBee

om/JJohn J
eefeaeefeaater ater 

TT
ee

CollinsCC
50ml Beefeaater Dry Gin
25252525252555ml φρεσκοοστυμμένο χυμό λεμόνι
151555515mlmlmlmlmlmmlml σ σ σ σσσιριριριρι όπόό ι ζάχαρης
σόσόσόσόσόσσσσόδαδαδαδαδααδα
2 φέφέφέφέφέφέφέέφφέφέφέττετετετετεττττες λεμόόνι

Σε ένα ψψηλόό ποτήρι βάζουμε ττττττττττττττα α τρία ππππππππππππππππρώ-
τα υλικά καιι ανακατεύουμε.ε  ΠΠρορρ σθέτέτττέτέττέτττττττουουουουουοουμεμεμεμμμεμεμεμεμμεμμμμμμμμμμμ  
πάγο, , , , , , , , , , , ,,,,, σσσσσσσυσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ μπλληρώρώώρώρώώώώώώώρώρρρρρρρρρρρρρρρ νουμμμμε με σόδό α αα και γαγαγαγγγααγγγ ρνρρ ί-
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μένο ginger ale25ml παγωμέν
μμάτι limeένέ α κομμά

Γεμίζουμε ένα ψηλό ποτήρι με πάγο, προΓεμ -
σθέτουμε 50ml Beefeater Dry Gin, 50ml
χυμό μήλου και συμπληρώνουμε με ginger
ale. Στίβουμε και βάζουμε ένα κομμάτι lime
και ανακατεύουμε ελαφρά.

Beefeater Iced eefeater Iced f TTeaeaTT
50ml Beefeater Dry Gin
50ml τσάι Earl Grey
7-UP ήP Sprite

ι μένταςμια φέτα λεμόνι ή ένα κλαδάκι

με πάγο, προΓεμίζουμε ένα ψηλό ποτήρι μ -
ry Gin, 50mlσθέτουμε 50ml Beefeater Dr
υμμε με 7777UPUUUUUUU  ήτσάι Earl GrGrey, συμπππληρώώνου
αφαφαφαφφφφράράράάράάά. ΣτΣτο ο οοο τέτέSppppprir te και αααανακατεύούούούουμυμυ ε ελελελελελελλλαφαφαφααφαα -
λλλλλλλλλλλλεμεμεμεεεμεεμεμεε όνόόόνόόνι ι ι ιιιιιιιιι ή ή ήήήήή ένέννννννα ααααααα ααααα αααα α ααα α αα αα α  λολολολλολολολολοοοοολοολολος γαρνίρρρρουοοοοοο με με μιμιμιμιμιμιμιιμιιμμμμμ ααααα αα φέέέέέέέέέέέφ ταταταταταααααααααααααααα λλ λ λ λ λ λ λ λλ   λλλλ

κκλκλκλκλκλκλκλκλκλκλλκ αδαδαδαδαδαδαδαδδααδδδδαααα άκάκάκάκάάάκάάάκάκάκκκκκάά ι μέέέέέέέέέέέέέέννντνννννννν αςςς.



Το ατομικό σου 

Ας πούμε ότι σε συγχωρώ που δεν έκοψες ακόμα 
το κάπνισμα, αλλά δεν θα κάνω το ίδιο αν σε δω 

και φέτος να σφηνώνεις τη γόπα του τσιγάρου σου 
στην άμμο ή τα βότσαλα. Τι να κάνεις; Πάρε μέρος 

στην εκστρατεία της HELMEPA και της JTI. Μάθε 
πόσο κακό κάνουν τα απορρίμματα τσιγάρων στο 
περιβάλλον και προμηθεύσου ατομικά σταχτοδο-
χεία παραλίας από τις ειδικές ομάδες που θα συνα-

ντήσεις σε παραλίες και beach bars όλης της χώρας 
(πληρ. www.helmepa.gr). -Ζ.Π.

ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ;
Την Αμοργό σε ένα Κουτί 

Παπουτσιών. 
Τρεις φίλοι, ο ένας δήθεν νεκρός, ο
δεύτερος μπαφάκιας κι ο τρίτος εξι-
σορροπιστής, βρίσκονται στην Α-
μοργό για να κλέψουν τους πίνακες
ζωγραφικής του Τάκη του Τρελού
και να βγάλουν κάνα δυο εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ άμα πετύχει η κο-
μπίνα. Αλλά, άμα μπλέκονται ξανθιές
και κλαρίνα δεν μπορεί να πάνε όλα
κατ’ ευχήν. Ο Λουκάς Μέξης κάνει το
συγγραφικό του ντεμπούτο κλείνο-
ντας το κλίμα του κάμπινγκ της Αιγιά-
λης σε ένα κουτί παπουτσιών. Λέγεται 
«Shoebox - Μια καλοκαιρινή κομπί-
να» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Τετράγωνο. Φυσικά, θα το διαβάσεις 
καθισμένος στη θέση του Βούδα στο
θρυλικό Que. - -Π.Μ.

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΟΥ 
ΤΑΣΑΚΙ

Ας πούμε ότι σε συγχωρώ που δεν έκοψες 
ακόμα το κάπνισμα, αλλά δεν θα κάνω το ίδιο 

αν σε δω και φέτος να σφηνώνεις τη γόπα 
του τσιγάρου σου στην άμμο ή τα βότσαλα. Τι 

να κάνεις; Πάρε μέρος στην εκστρατεία της 
HELMEPA και της JTI. Μάθε πόσο κακό κάνουν 
τα απορρίμματα τσιγάρων στο περιβάλλον και 

προμηθεύσου ατομικά σταχτοδοχεία παραλίας 
από τις ειδικές ομάδες που θα συναντήσεις σε 

παραλίες και beach bars όλης της χώρας (πληρ. 
www.helmepa.gr). -Ζ.Π.

ΚΡΕΜΑΣΤΕ 
ΤΟΥΣ ΨΗΛΑ
ΈΈνΈΈ ααα ααπό τα καλύτερα ανννααρα ριχχητικάκά πεδίαα 
στστσ ονον κ κόσόσόσμομοο β β βρίρίσκσκετε αιαιαι στοο ΜΜΜαασούούριριρι τ τ τηηςςςης  
ΚαΚαΚαλύλύλλ μνουου. ΟΟιΟιΟιΟι α α ναναναρρρρ ιχχητητέςές το τιμούνύ  όόλολο 
τοοτοτο χχ χχρόρόρόνονο,, εσεσύ ύύ τοοτους χχχαζαζαζεεύεύειεις ς νανα κ κκρέμονται 
κακακαιι ι νννανα «ασασασφαφαφααλίλίλίλίίζοζοζοζοοννντνντντν ααι»» κάκάννοντνννντνταςςς μ μμ άπάννιο 
στστστσ ηνην ο οομώμώώώμώμώννυνυνυνυμημημμημ  ππππ ααραρρραλααα ία κάτττωω απαπππππό ταα βρά-
χχια κκαι μετάά ππππππηηγγγγη αίαίααίνετεε ό όλολοι γιια  φαγητό 
στσττονοο  ««««ΚοΚοΚοκκκκκινινίδίδδίδδίδηη»»η»ηη».... -Π.Μ..

Ο ΙΝΔΙΑΝΟΣ 
ΣΤΟ ΒΡΑΧΟ
ΟΟ ««Τοίοίοίχοχοχοχοοςςςς ς τοττοτου ΙΙνΙνΙνΙνΙνΙνΙνδδιιδδ άνά ουυυυυυυυυυ» »»»»»»»» είίννναναι ένααςας βββράράράάάράά------
χχοςς ς στστστστοο οοο ππαααααλιλιλιλιόό όό μοομοναν στήήρήρή ιι της Πααναγίγίγίίίίί-----
αςς ττηςηηης Χ ΧΧ Χιλιλιλλιιαιαιαιαδοδοδοδοδ ύςύύ  στητητητην ννν ΕύύΕύΕ βοια, ποπου υ τοοοννννννννν νννν 
λλλαλ τρεύεύουουν ν οι αναρρρρ ιχητηττέςέςές. ΣτΣΣτΣτο ο φωφωφως τοουυυυυ υ
φεγγγαρρρραρριοιοοιοιού  γίίνενετατααι ι απαπόκόκόκοσο μομομος και μοιάιάιά--
ζει μεμεμε Ινδδδιάιάιάνονονο μ μ με φτφτερερό στο κεφάλι. -ΖΖ.Π..

ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 
ΣΤΟ ΒΡΑΧΟ
ΠΠρόόκό ειτααι γιια α τοο ΣΣΣ Σκιάδδδι,ι,ι, όόπως ονοομάά-
ζοζοοουυνυυ  οι ντντόόπό ιοι ι ττονν τεεεράρρ σττιοο β βράράχοχο π πουουου 
μοιάιάιάιάζεζζεζ ιι με μμμαανα ιιτάάρά ι και ββρβ ίίσί κκεεται σστο ύύ-
ψωωμα ΣΣκλάβοοςοςς, , σστο κκέκένντντν ροροο τ τηςςης Κ Κιμμώλώλουοου... 
ΑπΑ οοττ λελείται ααππό ποποολλλάά κκααι διδιαφορρρετικά 
(70))0) είδδηη πεπ τρρωμωμμάτά ωνν, εενώώ οι ειδιδικι οοί λλένένε ε
ππως οφ ίείλλει ττο σχχήμα τοοουου σττοους δδδυνατ ύούς 
ανανέμέ ους ποουυ πνννέέουν σττην ππεριριοοχοχχή.ή.. -Ζ-Ζ.ΠΠ. 

ΤΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 
ΠΟΥΛΙΑ
ΣτΣτΣ ηη η ΛεΛεΛευκάδάδάδα,α, σστηηνννν παππαρραρααλίλίλίαα α τωτωνννν ΜΜύΜύύ-
λλωνν,ν,ν, ο ο ο ουρρρανα όόςόςός είνί ααι γεεμάάάτάτάτοοςοος χ χρρωμαματισστά 
πτπτηηνηνάά.ά.ά. ΕΕΕ Είίνίνί ααιαι k kiiti e ssusurrfeers κικι έέέ έρρχρχονονται με 
κακαλόλόλόλ σ σκκοκοκο όόόπόπόπό. ΤΤοο μμόόνννο πουυ θθέθθέλλλει ο αναβαβάά-
τητηςς ίείείνααναι να οδηγήήήσεσειι ένένα α μμικρκρρό ό σκσκάφάφοςος 
στη θάλλαλασσα, εενώ ππαράλάλάλλλληλαα κκρρατάάει ττη η
μάτσα ((μ(μακακριριά σκοιιιινιά ποου τοονν συσυνδέουν 
με έ έένανανν αεαε ότότό))). ΑΑ Αυτυττόό τον βοηηθάεάει στο να 
πραγαγμματοοποπποιει ί πιο εντυπωσιακούς ς ελελιγιγ-
μούς καιαι ά άλμλλμλματατα.α. Δ Δ Δοκοκίίμί ασασέέ τοο κι εεσύ. Η Η 

παααρέρέρρέα ααα σουυ υυ θααθαθαθαα βββ  β βγάγάγάγάγάλελει ττιτιτιτιτιςςς ςς ς ς κκκακακαακακαλλλύύλύύλλύλύλύλύτετετετετ ρρεερερ ς φωτο--
γργρργρργρραφααφαφαα ίείί ς ς των δδιδιδιδιακακακακοοποποοοποποποππώώώνώνώνώνών, , μμεμεμεεμεεμ τττ τιιιςιςς οοοοπποποίίείες ς θαθθα σ σεε ε 
απππαπαπειειειλολλλλούνύνύνν ό ό ό όλλολοολοο τ τ τ  τονονονον ε ε πόόπόόόμεμεμεμμμ νοονοννο χ χειειιμώμώναννα. . -Ζ.Ζ.Ζ.Π.Π.

ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ
Είσαστστστεεεε ε εεεσεσείείείςς ς στη ΖάΖάΖάκυκκ νθο. Στη βορειε οο-
ανανατατολλολικικήήήή ή πλπλλευευευράάράράά ττ τ τουουουου νν ν νηησησησησιού,ύ,ύ αα απόππ  τον ΆΆ--
γιιγιιοοο ΝΝιΝικόκόκόκόλλαλαλαοο ο μέμέμμέμ χρρχριι τοτο α αακρωωτωτήρήήρήριοιοιο ΣΣΣ ΣΣκικκκινάνάννάριριρ ,, 
βρίσκοντταιαι ο οιι Γαλάζιες ΣΣΣπηπηπηλλλλιλιλ έέςές.. ΤΤΤΤρελελελε έςέςέςέ  
αννντατατανααννακλλκλκλάάσάσάσειειειε ς ςς ννερών μέσα σσε ε ε γεεγεγεε λωλωλωλογογοογιιι--
κοοοούςύςύς σ σσχχηχ ματτιτιτισμσμσμοούούούς,ς,ς, σ σ  σπηπηπηηλιλιλιέςέςέςές κκ κααι «« όπόπόπ ρρ---
τετετεες»ς». ΤΤοΤοΤο κ κ καλαλύύτύτύτερερερερερεροοο οο ίείείναναι ι νανανα χχ χρρηρ σιμοποοιήιή--
σεσεσετε ως βάβάσση την ακτή κάτω από το μμύλοο 
(σ(στοτοο δ δρόμομο ππ προρος ΣΣκΣκκκινιινι άάράρρι)ι)ι). . ΒΒοΒοΒ υτττυτώνώντας,, 
αρχίίστε να περερερνάάάνάνάτετετε κκ κάτάττάτωωω ω αααπόό τοοοουςυςυςυς «θθα--
λάλάμομουςυς» » ποποουυ οδοδο ηγηγούούνν στστη ηη ΜεΜεΜεε άγάγάλληλη κκαιαια  τ τη η
ΜιΜιΜΜ κρήή ΣπΣπΣπηληη ιάιάιά. .. Οι τεμπέπέληληδεδ ς μπορρείίίτετετε 
ναναα π περάσά εετετεε κκάκάτωτωω α απόπό ττ τιςςις « «πόπ ρτττεςεε »,», μμε ταα 
καααρραραβάάβάάκικικια που κάνοουν το ύγύρο τοου νηη-
σισιούύύύύούύοούύύύύύύύύύύύύύύ αα ααααα αααααααααααααααπόόόόπόπόόπόπόπόπόπόόπππόπόόπππόππόπόππππόπόόόόππ  ττττττ τ τ   το λιιμάμάμάνιν  της πόλληςη . . -Δ.Δ- Τ.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
«ΧΡΥΣΟΥ ΚΗΠΟΥ»
ΔΔΔΔεΔΔεεΔεεΔΔΔΔεΔεεν νν ννν ν σοσοοσοσοσοσοσσ υυ υυυ γεμίζει το μμάτάτι ι απ’ έξξω ω γιατί δεν ν
ξέξέρρεις τι είνααι ι μέσα. ΤοΤ G Goldeden n
GGaGGGGaGG rdr enene  είναι έναναας ςς ττεράστιος,,
μεε ππυυκυκκκκκκκκυκυκκκυκυκκυκνήννήνννν  ββλάλάσστστηση, κρυυμ-
μέμέένονονονοςς ς ςς ςς κήήκήκ ποποςς, στη Χρρυσήή 
ΑκΑκτήτή σσσστην ΠάΠ ροο. ΠΠρο-
στστστατατττευεεεε μένος απαπό ό τοτον έξω 
κόκόκόόόσμσμμμμμμμμοο.ο.ο..οοοοο  Μέσα όλα είναι
πιιθααααννάνάν . . -Σ -Σ.Ο.Ο.ΚΚ.

ΟΙ ΔΡΑΚΟΙ 
ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕίίίΕίναναναναιιι ι τεράράστστιαια κ καιαι κ κανα είς δεν γνωρωρρίζίζζίζειει 
πότε κκαι ααπό ποιους χχτίστηκαν… ΚΚάπά ουυ 
σστστηη νονοτιτιοδοδυτυτικικήή ΕύΕύβοβοιαια,, μεμετααξύ Στύρων 
και Καρύστου, υπάρχουν δδιάάιάσπαρτα κάά-
ποποιαια,,  άγάγνωννων στστταα στστονον π πολολολύ ύύ κόσμο, μοονα--
δικά μμεγααλλιθθιθικά κτίσσματτα, ττα λεγόμενα 
Δρακκόσπιπιτατα. Είνναι τόσο μεγγάλα α ποπουυ θαθα 
μπππμπορορορούσαν να κατοικούνύ ται απόό δρδ ά-
κοοκουςυς κκ καιαι ό όόχιχι α από ανθρώποουυς… …  -Σ-Σ.Ο ΚΟ.Κ.

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ-ΒΑΠΟΡΙΑ
ΤΤα Βαπόρια εείίναιι συνοικία στην Ερμού--
ποολη της Σύρρουου μμ μεε αραρχοντικά καπετανό--
σπιτιταα που νύχτα-μέμέραραρ τ ταα α γλείφει (για ναα 
μηη π ποούμεε τα τυλίίγει)) το κκύμααα.. Ο Ο τρόόποςς 
ποου είίε ναναι ι χτισμέμένα πάάνω σεε β β άράχιαα ταα  
κάνει να μμοιάζάζουυο νν μεμε κ καραράβιαια π πουου μ μόλόλόό ιςις 
έέχέχχουνν ππρροσαράξάξει σε λιιμμάνι. Στο εσσω-
τεεριιρικόκόκό τ τοους… μακροημμερερεύουουνν βαβ ριά έ--
πι λπλα, αγάγ λματα, μαρμάάρινα μπαλλκόνόνιαα 
και ψηλά ταβαββάνάνια «κεκεννντν ημένένα»α» μ μεε τοτοτ ιι--
χογραφίες. ΠΠήγήγααινε μέχέ ρι τοο παράθυυρο, 

διάβασε ένα ποίημα του Καββαδία και το
ταξίδι μόλις ξεκίνησε. -Δ.Τ.

ΟΙ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ 
ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Κατασκευασμένες από ηφαιστειακά πε-
τρώματα (1ος αιώνας μ.Χ.), βρίσκονται 
στην αρχαία πόλη σε μια πλαγιά κάπως 
απότομη, 150 μέτρα από την επιφάνεια

της θάλασσας, στο χωριό Τρυπητή. 
Καταφύγιο καταδιωγμένων, χώρος 

απαγορευμένων χριστιανικών 
τελετών, μυστηριώδης τόπος
γεμάτος ενέργεια. Είναι οι με-
γαλύτερες στην Ελλάδα και
ένα από τα σημαντικότερα νε-

κροταφεία της παλαιοχριστια-
νικής εποχής σε ολόκληρο τον

κόσμο. Στα must. -Ζ.Π.    

TO ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ
Όταν στην Κίμωλο μιλούν για ανατολή 
ή ηλιοβασίλεμα εννοούν ακριβώς αυτό. 
Τέρμα ψηλά, πάνω στο λόφο, η τεράστια 
πλατφόρμα για απογείωση στα αστέρια. 
Φυσικά υπάρχει και παρακείμενο μπα-
ράκι για τα απαραίτητα. -Ζ.Π.  

Ο ΦΑΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Γράφει στον τοίχο του ο Αρμενιστής: ο
άγνωστος φάρος της Μυκόνου. Ξύπνη-
σε πέρυσι με τη διοργάνωση έκθεσης για 
την ιστορία του. Ακόμα κι αν είναι φέτος 
κλειστός, αξίζει μια βόλτα για τη θέα. Το 
ύψος του πύργου είναι στα 19 μέτρα  και το
εστιακό στα 184 μέτρα. Ο μηχανισμός του 
αρχικού φανού του Αρμενιστή είχε κα-
τασκευαστεί στο αρχαιότατο εργοστάσιο 
φάρων Sautter Lemonier. Έχει πάρει βρα-
βείο από τη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων
το 1889 και λειτουργούσε στην κορυφή

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΘεΘεΘεεεΘ ςς ςς σστ’ αλλλλλαλαλήθθθθήήήθήθήήθθειειιειειειε ααααα ααα α νανανανανννν  βρεεεεθεθεεεθεθείςίςίςίςςς εε ε εκεκεκκεκ ί;ί;ί; ΜΜΜ Μ ΜΜπππρπρρπρπ βάβάβάββάβάββοο οοοοοοο σοσοσοοοσοσ υυυυ.υυυ. ΕΕΕ ΕΕίσίσίσσσσίσααιααιαιαα άάάάάά άά θνθνθνθνθνθνθνθνθρρωρωρωρρρ ποοοποςςς ς μεεμεμεμε ππ πίίσίστηηη (((inin

ggeneneraral)l). ΦόΦόΦόΦΦόΦόΦόρρεεερερερεσσεεσεσεε λ λλλ λ οιοοιιιοιοιπόόππόπόππόπ ν ν νν νν τατααταταατα άάάάάά άνννενενενενεεενεεετατατατατατα π ππ πππααππππαπαππούούύοούύούούούοούο τσσστστσιιαααιαα σσσσσσ σσουυουου, φόφόόφόφόφφόρερερρερεσεσσεσε κκ κκ κκαιαιαιαιαι έέ έέ έ ένανανα κκκ κκαπαπαπέλέέλέ οο μεμμε-
γάγάγγγγ λολο σ σαναννν δ δδ δδ δοροροροοο υφυφφφφφφφοοοοορροοοορορρορρικικιι όό ό ό πιππιπιάτάάτάτάάττάτάτά οοοοοο οο κακαακααακαιιιιι ιι ξεξξξεξεξ κίκκκίκίννα νννναααα αναναναα βεβεβεεεεβαίνεειςς ( (κακαιι ναναννανανα αααα αννενενεννεν ββαββαβ ίνίνειιεις,ς, κκκαιαια ν να α 
ααννννν βεβεβεβ ίαίαίαίαίαία ννεενεενεενεειιςιςιςςςιςις…….…….… ))))) )) ) ττοτοττττ μ μμμμμμονννοονονονονοοο οποποποποοο άτάτττάτι ι ι ποποπποππουυ υ αραρχίχίζεζειι απαπαπόόό ό τητηηητη ΜΜΜ Μ Μονονονοο ήήή Ζωοδδόχόχόχόχχουου ΠΠΠηγηγηηγηγηηγγήήςήςής σ την Α--
νάνάνάάφφηφη.. ΤοΤοΤοΤοΤο – – εεερερρερερρειεειιιιειειειππωπωπωωωωπ μέμέμέέμμέμμ ννοονονοννοο σσσσ σ σσ ήήμήμήμμήμήμήμήμήήμερεερερερερα–ααα μμμμ μμμονονοοονοοναασσασα τήτήτήριριριριρρ ττ τ ηςηςηης ΠΠανααανααναγααγιάάάιάςς ς ςςς ΚαΚαΚαΚΚΚΚ λααλαμιμιώτώτώώτισισισσσασαςς χρχροο--
νονννοοολολολολογγεγγ ίίτίτααιαι α ααπόπόππ  τττο ο ο ο 1717771717151515155 κκ κ κκκαιαιαιιαι εεε ε ε εείίνίννναιιαιαι σσ σκακακακαρφρφααλλαλλλωμμωμμμωμωμωμω έένέένένένένέ ο οοο οο στσσττα ααα 460 00 μ.μμμ., , , , σσσττστσσσσσ ηηη η μύμύτητη τ τουουου μ  μονοννονόό-ό-
λιλιλ θοθοοοθθου υυ ««Κάλάλααμαμαμοςοςοςς» »»» –– ο ο δεδεδεύύτύττύτερερερεερροςοςοςοςος μ μ μμεγεγγγγεγγαλαλαλύύτύύύτύτερερερρρρρρρεροοςοςςοςοςοος σσσ σττητττητητηηητ  ΜΜΜΜΜ Μεσεσεσόγόγειειοοοο μεμεμ τάττ  τοο Γιβρβρραλαλτάρ.. 

ΑπΑπΑπΑπΑ όόό ττοτοτοτονν νν πάπάπάπππάπάλλλλλλευυυυκοκοκκκ ν ναόαόαόαόό ( ( μεμ  τρορορορορούλύλύλλύλύλοοοοοο οο κακααακακακακ ιιιιιιι ι τέτέτέέττττέτ μμμπμ λολλολοολολολολοο τ ττ  ουουου 1 1 18ο8ο8ουυ αιαι ).) θ θθθαα α κερδδρ ίίσεις μμια
σούππύπππερερερερε  πππαανανοροορορααμαμααμικικκι ήή θθθ θθέαέαέαέααέαέαέα σσσσσ σσσσ τοτοττοτοτττοτο πππππ π πέλέλέλέλέλλαγαγαγγααγοςοςοο .. -ΔΔ.-Δ.Τ.

Οι καταρράκτες του ΔρυμώναΣτη ΛΛίμνμνη,, της ΒΒΒόρειιαςς ΕΕύύ-βοιαςς. ΜΜαγαγικοίίί,, παγαανινισττι-κοί,ί, πααρααδεισσσένιοιι. -ΖΖ.ΠΠ.

Ένας άλλος Πλανήτης
Γκρεμοί, φιόρδ, μυστικοί καταρράκτες, περάσματα, σπηλιές, ξωτικά, χαμένοι κήποι
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του 
φά-
ρου
μέχρι
το 1983. Ο
παλαιός μη-
χανισμός και ο
κλωβός του φά-
ρου εκτίθενται στο 
προαύλιο του Ναυτι-
κού Μουσείου Αιγαίου. Ο 
Αρμενιστής λειτουργεί πια
με ηλεκτρικό ρεύμα. -Λ.Χ.

Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΛΙΜΝΗ
Η λίμνη ανακαλύφθηκε το 1951 από
το σπηλαιολόγο Γιάννη Πετρόχειλο 
στον Καραβόμυλο κοντά στη Σάμη της Κε-
φαλονιάς. Ένα μεγάλο μέρος της οροφής της
έχει καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό της είναι
γεμάτο σταλακτίτες που δημιουργούν αριστο-
τεχνικά σχέδια. Βαρκάδα στα παγωμένα νερά της, 
πλιτς-πλιτς με αντήχηση, μυστικές φωνές και από-
μακρες (νομίζεις) μουσικές. Αν είσαι μόνος, μαγικό. Αν 
είσαι με τον άνθρωπό σου, ρομαντικό. -Ζ.Π.  

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΒΥΘΟ
Παραλία Ανάληψη ή Μαλτεζάνα στον ομώνυμο οικισμό, 10 χιλιό-
μετρα από τη Χώρα της Πάτμου. Από μακριά είναι μία συνηθισμένη 
παραλία, αλλά από κοντά κρύβει εκπλήξεις. Στο ένα άκρο της έχει
διασωθεί μια αρχαία θαλάσσια γειτονιά. Ό,τι έχει απομείνει από τα σπί-
τια βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στα ρηχά, και μπορείς να περπατήσεις σε
δωμάτια και αυλές. Θέλει προσοχή, γιατί οι αχινοί είναι οι μόνιμοι κάτοικοι
των αρχαίων σπιτιών. Στον ίδιο οικισμό, στα Λουτρά του Ταλαρά, υπάρχει ένα
εξαιρετικό σε τεχνική και χρώματα ψηφιδωτό, με το ζωδιακό κύκλο και την προ-
σωποποίηση του χρόνου, των εποχών και των μηνών, στην κύρια αίθουσα. -Λ.Χ.

Η ΣΑΧΑΡΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Γύρω γύρω πράσινο και στη μέση έρημος με αστιβιές, ασφόδελους και
αμμοθίνες με ψιλή κοκκινωπή άμμο. Οι ντόπιοι αποκαλούν αυτή την
ξαφνική έρημο Σαχάρα, Παχιές Αμμουδιές. Η πρόσβαση γίνεται με τα
πόδια από την παραλία Γομάτι, με κατεύθυνση νοτιοδυτική. Με κα-
λό καιρό από τις ανατολικές ακτές του νησιού φαίνονται καθαρά 
η Σαμοθράκη, η Ίμβρος και η Τένεδος. -Λ.Χ.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΥΓΜΑΧΟΙ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΑΥΛΟ
Μία και μόνο τοιχογραφία, αυτή με τον Ηρακλή, τους
δύο πυγμάχους και την ανδρική μορφή που παίζει
αυλό, μπορεί να σου δώσει τόση συγκίνηση όση 
όλες οι ανατολές των διακοπών σου μαζί. Είναι
ίσως το ωραιότερο κομμάτι, μίας έτσι κι αλ-
λιώς πανέμορφης συλλογής, που βρίσκε-
ται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου.
-Δ.Τ.

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΙ-
ΝΟΙ  
Και ορχίδεες, σπάνια που-
λιά, κέδροι… Ένας αυτό-
νομος παράδεισος στη
Λίμν η Κορισσ ίων
σ τ ην  Κ έ ρ κ υ ρ α .
Υδροβιότο-
πος 110.000
στρεμμά-
των στον
οποίο
βρί-

σκουν 
κατα-

φύγιο
χαλκό-

κ ο τ ες ,  σ τα-
χτοτσικνιάδες, 

γ ε ν ι κ ά  σ π ά ν ι α
πουλάκια με σου-

ρεαλιστικά ονόματα,
θαλασσολούλουδα και 

θαλασσόδεντρα. Εκεί που
οι αμμόλοφοι μετατρέπονται,

ξαφνικά σε δάσος και παγώνει ο
χρόνος. -Δ.Τ.

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ-
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Πώς ήταν η αρχιτεκτονική στην Κεφαλονιά
πριν τον καταστροφικό σεισμό; Η απάντηση

στους παλιούς συνοικισμούς της ενδοχώρας: Φαρ-
σά (8 χλμ. από Αργοστόλι), παλιά Βλαχάτα –σημερινόόός

Καραβόμυλος– και παλιά Βαλσαμάμάμάμάμάμμμμμμμμμμμμμμμμ τατατααατατατταααααατατττττταταταταααααααταταττττταααααα,   ,, ,   ,,,,,,    ,,,, ,,  ,,,,,,,,,,,, στστστσσττστστσστστστττστσττσσσσσσσσστστστττττττσσσσσσστστστττττττττττσστστσστστσττττηνηνηνηηνηνηηηηηηηηνηνηνηηηνηνηηηνηηηηηηνηηνηηηηνηνηννννηηηηνηηηνηνηνηννννν κ κκκ κ     κ  οιο νότητα
Ομαλών. Δέντρα μέσα σε παλαλαλαλαλλαλλλλλλλλλλλλλαλλλλλλαλλλλλλλλαλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλαααλλλαλααλαααααλλλλλλααλλλλααλλιάιάιάάιάάάάιάιάάάάάάάάάάάιάιάάιάάάάάιάάάιάάάάάάάάάάάάάιάάάάιάιάάάάάάάάάάάάάάιιιάιάιάάάιάάιιιιιάιάιάιιάιιάιάιάιάιάιιιιιάιάάιάιάιάιάιιιιάιάιιιιιάιάιάιάιάιάιά,,,,,, ,,,, , , ,, μιμιμιμμιμιμιμιμιιιιιιιιιιμιμιμιμμ σοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσσοοοσσογκγκγκγκγκγκγκγκγκγκγκγκγκγγκγκρρερρερερερερερερεερρερερρεεεεεμιμιμιμιμμιμιμιμιμμιμιμισμσμσμσμσμσμσμσμσμσμσμμσ έέέέένένέένένένέένένννένέννέννέννένένένένένααααααααα αααα α αααα αα α αα α ααραραραααραραραραρρρρραραραρρραραραραααρρραραρρρρρρρρρραραρρρρρρρρραραραραραρραρραραρρρρρραραραρχοχοχοχοοχοχοχοχοχχοχοχοχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχοχοχοχχχχοχχχχχχοχοχχχοχχοχοχοχχοχοχχοοχοχοοοχοοοοχοοοοοχοοοχοοοοοχοοοοοοχχχχχχ --

ντικά, τζιτζίκια που σολάρρρρρρρρρρρρρρρρρουουυυυουουουουυουουουουουουουυουυουουυυυυυυυουοοο νννν ν ν νν ν ν νν ννννν κκκκκκακακακακακακακακκακκακκακακακακκααακακααιιι ι ι ι ι ι ι ι ι ιι «ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«ε«εε«ε«ε«εεεε«ε«ε«ε«εεε«ε«ε«ε«εε««««««««««««««ε«εε«« νενενενενενενενενεενενενενενενενενενεεενενενεενενενενενενενεννεννενενεννερργρργργργργγγγγγργργργργργγγγργργργρργργγγργγργρρργργρργρ όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό»όόόό»ό» ππ ππαραραραραρααρααραρρρρραρρραρρρελελελελελελελλλλλλελελελλελελλλλλελλελελελελελεελλελλελελελλελλελθόθόθόθόθόθόθθόθόθόθόθόθόθόθόθθόόθθθόθόθόθόθθόθόθόθθθθόθόθόθόόθόθόθόόόθόόόόόόθθόθόόόννν.ν.νν.ν.νν.ν.ν.ννν.ννν.νννν.ν.ν.ν.ν.ν.ν.ν.νν.ννννν......  -Δ.-Δ.-Δ.-Δ.-Δ.ΔΔ.ΔΔ-Δ.-Δ.-Δ-ΔΔΔ.ΔΔ ΤΤ.Τ.ΤΤΤ.ΤΤ.ΤΤ.Τ.Τ.Τ.Τ.Τ.Τ

ΤΟ ΠΛΟΙΟ-
ΦΑΝΤΑΣΜΑ

«Δημήτριος». Εντυπωσωσωσωσωσωσωσσωσωσσωωσωσσωσσσσιιιιιαιιιιι κόκκκό 
ναυάγιο, θαύμα ισοοοοοοοορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ οππποοοοπίαίαίαίαίαίαίααααααααααααααααααςςς ςςςςς στηνν 

ακροθαλασσιά της πππαραλλλλλλλίαίαίαααίααααααααααααααααςς ςςς Σελι-
νίτσα, έξω από το Γύθεθ ιοοο. . Σύύύύύύύύύύύύύύύύύμφμφμφμφμφμφφμφμφφμμφμμφμμφμφφμμμμμφφμ ωνα με 

τους ντόπιους πρόκειιιιιιιτατατατ ι ι γιγιιιγια αααα ένένένένένένένένένένννέννννέννννννννέννένένένέ ααααα ααααααααααααααα από τα 
πολλά παράνομα τσιγαράράρράάάάάάάάδιδιδιδδιιδδδδδ κακακακα τ ττηςηςηςηςηςηηςηςηςηςηςςςηςςςςηςηςςςςς   ε  ποχής. 

Βρρίσκεται εκεί τουλάχιστοννν 15 χρχρχρόνόνννόόόνννννννννννννννιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαααααααιαιααααια... . .  . ...  ΤοΤ  απο-
κααλούν «πλοίο-φάντασμα»,», γγιατίτ  οοο ι ι ιιιιιιιιιιιιιιδιδιδιδιδδιδιδιδιιδδδδδιδιιιιιιιιιιοκοοκο τήτης 

δεν βρέθηκε ποτέ. Υπάρρχει άνοιγμγμμμμμμμμμγμμμμαα α ααα α αα αααααα σσσσστσσσσσσσσσσσστσσσσσ ο πλάιά  
του κουφαριού του πλλλλλοίοοοο ουυ και μμμμμμμμμμμμμμμμμμπποποποποποποποποποποποποποοποποποποποποπποπ ρρρρερερρρρρρρρρρρρρρρρρρρερ ίς να 

το περπατήσεις (θέλελλλλ ι προσοσσσοχχχχοοοχή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή)ή))))))))ή α α α α α αα α ααααααααααααααααααπ’ππ’ άάά-
κρη σ’ άκρρη. Η σσσκοκ υριασμένη ηηη κακακακααακακακαααακαακακαααακ ρίρίρίρίρρρρίρίρρρρρίρρρρρρρρρρρρρρρρρ ναναννα 

δεν γλγγ ίτωσε από ό τουςς… γργργ αφιάιάιάάάάάάάάάάδεδεδεδεδδεδεεδεδεδεδεδεδεδεεδεδεεεεεεεες ς ςς ςςςςς
τητητητττητητητητηττττητττητητητητητττηττητητητηηηητηττττητητης περιοχής. Πάνω τττης έχοουνυνυνυνυνυυυυνυνυυυνυνν    

χαχαχαχαχχαχαχαχχαχαχαχαχαχαχαχαααααααααααααααααααααααααααααράρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ξεξει από συσυνθνθήματα ομάδωνωνωννν μ μ μμμμμ μμέχέχέχέχέχέέχέχέχέχέχέχέχέχχχέχέχέχέέ ριριριιιριριριριριριριιιιι εεεεεε ε ε ε ε ε ε εε εερωρρωρωρωρρωρωρωωωωωωωωωωρρωωωωρωωωωρωρωρωρωρωωρωρωωωωωωωωωωρωρωωωωωρωρωρωρωωωωωωρωρωωωωρωωωωωωωωωωωωωωωωωτιτιτιττιτττττττττττττττιτιτττιττιττττττττιτιτιτιττιτιτιτιτττττιτττιιτιτττττιττ κέκέκκ ς ςςςςςςςς ςς ς ςςςςςς ςςςςς ςςςςςςςςςςςς αφφαααααααααα ιειειειειειειειειειειειειειειειεεεεεειεειειεειεειεειεεειειεεειεεεειεεεειιειιεειιιιιιιειεεεεειιεεεειιειιιιειιιιειεεερώρώρώώώώρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ σειςιιςςιςς. -Λ.Λ.Λ......Χ.Χ.Χ.ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.ΧΧ.Χ.ΧΧΧΧΧΧΧ.ΧΧΧ.Χ.Χ.ΧΧΧΧΧΧΧ.ΧΧ.Χ.ΧΧΧΧΧΧ.Χ..ΧΧ.ΧΧΧΧΧΧΧΧ.ΧΧ

ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΒΑΘΡΕΣ
Στη ΣαΣ μοθράκη δεδδ ν πας για α βουτιέιές στσττη θάάλαλλλλλλλλλ σσα, αλλά ά

για βουτιές από τη Γριά βάθρα.α. Αυτή ή είνανανανναναναι η πιο οοοοοο γνωστή
του νησισ ούο , μαζί με τον Φονιά. Στην ν άλλά ληληλ  πλεευρά

του νηνν σιού αξίζει μιμιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιαααααααααααααααα ααααα α αα αααα ααα α αα α ααααα α ααααα βόββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ λτλ α (ε((ε(εεε(εεεεε(εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεείίνίνίίίίνίίίνίνίίίίίίίνίίίίίίίνίνίνίίνίνίνίνίίίνίνίνίνίίνίίίίνίίνίνίίίνίνίίνίνίίνίνίνίίίί αι και εεύκύ ολη)η) στο
φαράάγγι του Ξηροποτάμοοοου.υυ  Με αυτοκίνητο στο

χωριό Ξηροπόταμος μέσω του κεντρικού ο-
δικού άξονα. Στο τέρμα του δρόμου παρκά-

ρεις και ακολουθείς πιστά το αρδευτικό
(τσιμεντένιο) καναλάκι με κατεύθυνση

βορειοανατολική, βαδίζοντας πα-
ράλληλα με τις χωροσταθμικές ή

μέσα σε αυτές κάτω από τη σκιά
των πλατανιών. Μετά από 25

λεπτά πανεύκολο περπά-
τημα βρίσκεις μπροστά

και καταρράκτη και
βάθρα για βουτιές.

Έχει ύψος 10μέ-
τρα και η βάθρα

δεν είναι πο-
λύ βαθιά.

-Λ.Χ.  A

 
Α ΛΑ ΓΚΡΕΚ

Στο Βαθύ Καλύμνου. Μακρόστενος 
κόλπος που κάνει ζιγκ ζαγκ στη στεριά ή 
αλλιώς «η θάλασσα μπαίνει στην ξηρά» ή 
αλλιώς οι τουρίστες φωτογραφίζουν και 

οι ντόπιοι χαζογελάνε. -Π.Μ. 

Κορωνήσια. Ανάμεσα σε Πρέβεζα, Αμ-
φιλοχία και Άρτα. Απέραντο φλατ τοπίο, 
όπου στενές λωρίδες άμμου συνδέουν 

την ήσυχη νησίδα με την ξηρά, δημιουρ-
γώντας τη λιμνοθάλασσα του Λογαρού. 
Προτίμησε να πας με βαρκάκι. Μυστηρι-
ώδης ατμόσφαιρα στο σούρουπο. Πάρε 

μαζί φωτογραφική και αουτάν. -Ζ.Π.



DEEP
Το τέλειο μπλε 
blue

Ελληνικές (βρώμικες) παραλίες, νησιώτικη (πλαστική) ακτογραμμή, γαλανά  
μέσα από δράσεις –κι όχι κενά λόγια–, δίνει τη γραμμή για τις πιο καθαρές παραλίες!   
πιο ανεκτίμητο δώρο του κόσμου: δικές σου, «θέλω-να-μείνω-για-πάντα-εδώ»  

2010

Activations 
Amstel Eco

Μάσκα, βατραχοπέδιλα, κράτα την αναπνοή σου και βούτα: στις σελίδες που ακολουθούν σε περιμέ-
νουν να τις γνωρίσεις οι 15 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας, αλλά και τα μέρη όπου μπορείς να κάνεις 

ελεύθερο camping (θυμήσου μόνο να αφήσεις την παραλία καθαρή, όπως τη βρήκες), μαζί με όλα τα 
μικρά και μεγάλα καλοκαιρινά μυστικά που πρέπει να ξέρεις πριν ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. 
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  (μολυσμένα) νερά, απαλή (γεμάτη γόπες) άμμος. Τέλος. Για άλλη μια χρονιά, η Amstel, 
  Ακολούθησε την Amstel σ’ αυτή την καλοκαιρινή οικολογική εκστρατεία και κέρδισε το 
  παραλίες. Γιατί, θα σκεφτόσουν την Ελλάδα χωρίς καθαρές παραλίες;  
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Activations 
Amstel Eco

1. Ελαφονήσι, 
στο νομό Χανίων

Περπατάς για λίγο μέσα στη θάλασσα και φτά-
νεις στο Ελαφονήσι. Αμμόλοφοι με άσπρα κρι-
νάκια. Ροζ άμμος από θρυμματισμένα κοχύλια. 
Ηφαιστειακοί βράχοι που ξεπροβάλλουν μέσα 
από τα τιρκουάζ νερά. Δεν θέλεις να φύγεις.

2. Τσιγκράδο, 
στη Μήλο

Οι παραλίες της Μήλου είναι η μία ωραιότερη 
από την άλλη. Οργανώνεις λοιπόν καλλιστεία, 
και μετά από μια σκληρή αναμέτρηση κερδίζει 

το Τσιγκράδο: γιατί το χρώμα των νερών του 
είναι παραισθησιογόνο. Μη φοβηθείς να κα-
τρακυλήσεις από τον αμμόλοφο, είναι εύκολο. 
Το ζόρι είναι στο ανέβασμα.

3. Κουκουναριές, 
στη Σκιάθο 

Από τις πρώτες και μεγαλύτερες παραλίες-
ντίβες. Την ανέδειξαν οι Άγγλοι tour operators,
ψηφίζοντάς τη σαν μία από τις καλύτερες στον
κόσμο. Και δικαίως. Το θέμα είναι πόσα τετρα-
γωνικά αμμουδιάς σού αναλογούν.

ΟΙ 15 ΩΡΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4. Άπελλα, 
στην Κάρπαθο 

Ίσως να μημην την έχεις ακκούσεει. Όχι γιατί υστε-
ρεί σε ομορφιά, αλλά γιατίί λ λίίγοι επισκέπτονται 
το νησί. Όταν όμως κολυμπήσεις σε αυτή τη βα-
θιά, σμαραγδένια θάλασσα με θέα την πευκό-
φυτη πλαγιά,  θα ττη θυμάσαι για πάντα.

5. Γαϊδουρονήσι (Χρυσή), 
στην Κρήτη

Θα πάρρρειειεειιις το καραβάκι από τητητην ν ΙΙεράπετρα και 
θαααα φ φφφφφτάάττ σεεις σεε έναα νη άσάκκι-οικοσύστημα, ακα-
τττοτοοίίκίκητητητοοο κακαιι εξεξεεξωτωτικικό: Χρυρυυυσσασσααφέφέφένινιν αα α άμάά μομομοςς,ς, γγ  γαλααλαα--
ζοπράσινα νερά, κεδροδάση και απολιθώματα 
αρχαίων κοχυλιών. Τρεις ώρες περπάτημα και 
έκανες το γύρο του.

6. Αρμενιστής, 
στη Χαλκιδική

Όχι, δεν βρίσκεσαι στην Πολυνησία, βρίσκεσαι 
στη Σιθωνία, και απολαμβάνεις τις βουτιές σου 
με θέα την πευκόφυτη πλαγιά και, απέναντι, το 
Άγιο Όρος. Μένεις στο ομώνυμο κάμπινγκ και 
την έχεις κάθε μέρα στα πόδια σου.

7. Εγκρεμνοί, 
στη Λευκάδα

Φαίνεται πως όταν το Condé Nast Traveler συ-
μπεριέλαβε το Πόρτο Κατσίκι στις ωραιότερες 
παραλίες νησιών στον κόσμο δεν είχε κατέβει 
τα 350 σκαλιά που οδηγούν στους Εγκρεμνούς. 
Γιατί μόλις αντικρίσεις την ολόλευκη αυτή πα-
ραλία με το εκτυφλωτικό τιρκουάζ, μένεις ά-
φωνος.φφφφφφφ

8. Μύρτος, 
στην Κεφαλονιά

Ακόμα μία σταρ της Μεσογείου που έχει σαρώρραρ αρ αραρταρταατταμαμαμαμαμαμα -
σει τα βραβεία. Με τα χρώματα της Καραϊβικής, ταταταε τε τε τεΜεΜεΜΜββββρβρβρβρβρβρβ ααϊαϊϊϊϊϊβββ
και ίσως το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του Ιονίου. ιολιολιολιλιηλιηληλλ ββς τς τς τς τς ττ ουουυυυυυυυυυ
Πάντως, χρειάζεται προσοχή όταν έχει κύμα, ττή όή όήήχήχήή ότότόχχχρρχχχχρχρ χχχχχέέέχ
γιατί η θάλασσα βαθαίνει απότομα (ναυ-αμαμομομτομτοτοτοτόόότότότότπότλλλαλαλαασασασ ππόόόόόόότ
αγοσώστης υυυυ

σα βαθαίνει απότομα (ναυμαμαομομπππόόόό
υ

β μ (μμμμ
πάρυππππππά - χει).

Διάσημες ή λιγότερο γνωστέςς,, μοννααχικές, κκοοσμικές, ππεεριπετειώώδδεεις, 

άγριες, ειδυλλιακές... Είναι αυττές πποου ξεχωωρρίσαμε αννάάμεσα αππόό 
δεκάδες υπέροχες παραλίες. ΗΗ τεελλεία μπήήκκε πολύ δδύύσκολα,, γγι’ 
αυτό μην απογοητευτείς αν δδεν ββρεις τη δδική σου ααγαπημέένη.
Κείμενο-φωτό:  Στελλίνα Καρρά

Λιώνω. Χώνω τα δάχτυλά μου στην καυτή άμμο και καταλήγω με τρεις γόπες. 
Δυσανασχετώ. Κάνω μια αδύνατη ευχή: «Καθαρή παραλία & παγωμένη μπίρα μαζί». 
Και τότε το βλέπω, σαν παραίσθηση: Amstel Eco Bar. Μαζεύω μερικά σκουπίδια 
από την παραλία, τους τα παραδίδω κι αυτοί τα «εξαργυρώνουν» κερνώντας με παγωμένες Amstel!

ΕγκΕγκρεμνοίνοί, , 
στστη  Λεευκάδα
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Activations 
Amstel Eco

«Πριν από 60 χρόνια ήμουν μια πολύχρωμη, χαρούμενη, πλαστική σαγιονάρα» 
ψιθυρίζει δειλά το κολλώδες κομματάκι πλαστικό που επιπλέει μέσα στο 
καταγάλανο νερό. Γράψε τη δική σου “Trash Story” εμπνευσμένη από ένα νυν 
σκουπίδι-πρώην αντικείμενο. Ανέβασέ την στο www.amstel-eco.gr 
και ξεκίνα τη… συγγραφική σου καριέρα με πολλά δώρα-εκπλήξεις!

9. Φυρή Άμμος, 
στα Κύθηρα

Καθώς το αυτοκίνητο κατεβαίνει από ψηλά το
χωματόδρομο, την αντικρίζεις με δέος να ανοί-
γεται στο στόμιο ενός φαραγγιού. Μια παρα-
λία τεράστια και μοναχική, με κόκκινο βότσα-
λολολ , , , ποπ υ βρέχεται από τα κρυστάλλινα νερά του
ΜυΜυρτρτώοώοώοώ υ υ πεελάάγογουςυ . 

10. Παχιά Άμμος, 
στη Νίσυρο

ΈνΈναςας α αμμόλόλοφος, η παραλλία με τη μαμαύρύρη η άμάμμομο, , 
βαθιά μπμπλλε νεερά. Τοπίο άγριο, ηφαιστειιακακόό, μ με
αφρικαανιν κό touch. Και η πρόσβαση είννααι όσοο 
δύύύσκσκολολοληηη χρχχρχρειειε άζάάζζετε αιαι γγια να α κρκρατατήσήσειει « «τοτουςυ  πολλλ--
λούς» μακριά.

11. Παραλία του Σίμου, 
στο Ελαφονήσι (Λακωνίας) 

Λίγο πριν φτάσεις στη Νεάπολη, από το λιμανά-
κι της Πούντας παίρνεις το ferry-boat και σε 10 
λεπτά βρίσκεσαι στο Ελαφονήσι. ΠΠίσίσω ω από τους 
αμμόλοφους και τους κέδρους, η απόλυτα εξω-
τιτιτιιτιτιττιττ κήκήκκκήή παραραραλία του Σίμου είναι αυτή που έκανε το 
νηννησάάσάάσάκικκικικιι δδδδ δδδ δδιάιάιάάιάάάιάιάσησσσ μομ .

12. Πορί, 
στα Κουφονήσια 

ΈνΈ α μισάωρωρρο πεπερπππρππάττάττάτηηημημμα α α σσσεσεσε χ χωμωμμωματαταααα όδόδρομο και
έφέφέφταατ σσεσσεσεςς ς στστστο ο οο ΠοΠοΠΠοΠοΠ ρίρρρί, , , , τητητηη μμ μμεγγε αλαλαλύτττύτερερρρη η κακαακαακ ι ι πιο απο-
μομομμοννωωνωωμέμέμμέμ νηνη ππππαρρα αλία ττουοου νν νησησσσιοιοούύύ. Χ Χ Χρυρυσήσήή ά άμμος
κακκακααι ι τιττιιρκρκρκρρκρ ουουουάζάζάζάζ ν νν ν νννεερερρε ά.ά. ΜΜ Μααγαγαγα είίείία,α,α, α α αρκρκρρ είεείί ν ννα α μμημημμμμημ ν ν ν ππιά-
σοσοσοοσουνυνυνυυνν μμμμμ μ μμποποπποοποοοφφόφφόφόφφφφφ ρρ……  

13. Βουτούμι, 
στους Αντίπαξους

Η ΗΗ παπαραρραλίλία α κακαρτ-ποσσστάττ λ: Ας μην προσπαθήσω
νανα περιγράψω την έντντασαση τωωτων ν χρχρωμάτων πουου  
κυριαρχούν στον ειδυλλλλιακκό ααυτό κόλπο, πάρρρεε 
το καΐκι από τον Γάιο (των Παξών), έλα και θα
καταλάβεις. Όμως, Ιούλιο-Αύγουουστστοο γίγίνενεταται
χαμός! 

14. Παραλία Φωκιανού, 
στην Κυνουρία Αρκαδίας

Αν δεν την ξξέρέ ειιις,ς, ώ ώραρα να την αναναναακα αλύψύψειεις:ς:  
βρίσκεται σττοο νοττιοανατοολικό άκρο του ννομοούύ 
Αρρκακαδδίδ ας, εκεί ποου ο καταπράάσινος Πάρνννωωναςα
βοβοουτυτυτάει στο Μυρτττώοώοώο πέλαγοος. Ένας αανοονοιχχιχχτόότόόςς 
κόκόλπος με λευκό βόβότσσαλο και πενταακάθάθαραρα νεε-
ρά, περιτριγυρισσμέμένος από ό παπαρθένα φφύσηη.

15. Μυλοπόταμος, 
Ανατολικό Πήλιο 

ΑΑνΑν και το αναναττολλικικό ΠήΠήλιλιοο έχέχειει π πολολλέλέςς θαθαυυμάά-
σισιεςες π παραρααλίεςς, νομομίίζω ότι η βαβασίσίλιισσσα είίναναι ι ο
ΜυΜΜΜ λοπόπόταταμομοςς. Μια ααψίψίδαδα απόπό β βράράχια χωωρίρίζεζειι 
σσττα α δύδύο την παραλία,α  ππου είναι στρωμμέένη η με
άσπρο βότσαλο. Ξύ- πνπνα ννωρίς
και πήήπ γαινε 
ν ιο πριν από
πλήθη.

Μύρτος, 
στην Κεφαλονιά

αλο. Ξύ πνα νωρίς

ό

ρ ς
για μπά-
ό τα
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Και η κρίση; 
Το Σάββατο 26 Ιουνίου μέλη του Κινή-
ματος για την Ελεύθερη Κατασκήνωση 
έστησαν τις σκηνές τους στο Σύνταγμα, 
ενημερώνοντας τους περαστικούς για το
θέμα – μεταξύ άλλων έλεγαν ότι «όλες 
οι παραλίες, οι θάλασσες, τα βουνά, τα 
δάση, τα ποτάμια, οι ουρανοί αυτού του 
κόσμου ανήκουν σε όλους εμάς και όλοι 
μαζί θα διεκδικήσουμε παντού την ελευ-
θερία να απολαμβάνουμε τη ζωή χωρίς
περιορισμούς και χωρίς απαγορεύσεις. 
Δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν για 
να είμαστε ελεύθεροι». Πρόσθεταν δε ότι 
ένας ακόμη λόγος που θα πρέπει να οδη-

γήσει στην άρση της απαγόρευσης της
ελεύθερης κατασκήνωσης είναι η οικο-
νομική κρίση. 

Δονούσα 
Με λίγο περισσότερο από 100 μόνιμους 
κατοίκους, οι Δονουσιώτες είναι μάλ-
λον διχασμένοι για τους ελεύθερους 
campers. Όσοι έχουν μόνο δωμάτια δεν 
τους πολυσυμπαθούν. Όσοι έχουν ταβέρ-
νες, ψιλικατζίδικα, καφενεία, τους βλέ-
πουν διαφορετικά – γιατί από εκεί πάνε 
και ψωνίζουν. Στο διά ταύτα... Κέδρος:

25 λεπτά με τα πόδια από το λιμάνι και 
η παραλία που φαίνεται από ψηλά σου 

θυμίζει Χαβάη. Τα δεντράκια πάντως 
είναι λίγα και όποιος πρόλαβε-πρόλαβε. 
Από ανέσεις, το καφέ μπαρ ανοίγει κα-
τά τις 9 το πρωί και κλείνει κατά τις 4 τη 
νύχτα, μπορεί και πιο μετά. Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα του (μία 
γυναικών και μία αντρών), αλλά και τις 
δύο ντουζιέρες που βγάζουν νερό μέχρι 
τις 6. Λιβάδι: Εδώ δεν υπάρχει καφέ μπαρ 
– παρά μόνο κάνα δύο ταβέρνες που τις 
φτάνεις ύστερα από 40 λεπτά ανάβασης. 
Αισθητά λιγότερος κόσμος, μαγειρεύουν 
κιόλας, πηγαινοέρχεται και καραβάκι 
από το λιμάνι. 

Κρήτη
ς:Γαύδος: ρ ρ μ ς ς ς Προορισμός κλασικός – ίσως

πλέον και της μόδας. Πάλι καλά που η
μεγάλη της έκταση μπορεί να σου προ-
σφέρει και μια σχετική ηρεμία παύλα ε-
ρημιά, μόνο που σε αυτή την περίπτωση
και ο δρόμος για τον πολιτισμό (λέγε με
ταβέρνα - μπαρ - νερό κ.λπ.) γίνεται πιο
μακρύς. Θυμήσου ότι τα κλαδάκια από
τους κέδρους χρειάζονται κάτι δεκαετίες
για να μεγαλώσουν, οπότε να τα προσέ-
χεις σαν τα μάτια σου. Πριν ξεκινήσεις
με μηχανάκι, βεβαιώσου ότι το καραβά-
κι που μεταφέρει και οχήματα από την
Παλαιόχωρα και τα Σφακιά θα κάνει κα-
νονικά τα δρομολόγιά του από τις αρχές
Ιουλίου και μετά…
Σούγια: Αγαπημένος προορισμός όχι μό-
νο των Κρητικών, στα νότια του νομού
Χανίων. Εκεί που κάνει στάση το ΚΤΕΛ
θα αναρωτηθείς αν όντως κάνεις ελεύθε-
ρο κάμπινγκ – τα εστιατόρια και τα μπαρ
βρίσκονται στη σειρά. Πιο πέρα είναι πιο
ήσυχα. Κατά καιρούς, και ιδίως τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο, εμφανίζονται αστυ-
νομικοί οι οποίοι μπορεί να
σε γράψ
και να σ
ψά-
ξουν.

ΟΟΟΟΟΟιιιιιι κκκκκκααααααλλλλλλύύύύύύύύτττττεεεεερρρρρρρεεεεεεςςςςςςς  ππππππαααααααρρρρρρρραααααααλλλλλλίίίίίίεεεεεςςςςςςς,,, οοοοοο νννννόόόόόόμμμμμμμοοοοοοςςςςςς κκκκααααιιιι οοοο οοοοδδδδδδηηηηγγγγγγγόόόόόόςςςςς  οοοοοιιιικκκκκοοοοολλλλλοοοοογγγγγγγιιιιικκκκκκήήήήήήήήήςςςς σσσσυυυμμππεερριφοράς 

Ελεύθερο camping 
ίλος πήρε τηλέφωνο στο λιμεναρχείο Καρπάθου να ρωτήσει αν υπάρχει μέρος να κάνει ελεύθερο camping. «Ναι, πώς, 
στις βόρειες παραλίες του νησιού υπάρχουν αρκετοί που στήνουν σκηνές». Απάντηση που τον ενθουσίασε, αφού σπα-
νίως οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν την ελεύθερη κατασκήνωση, η οποία απαγορεύεται διά νόμου. Το να σε γράψουν 

για ελεύθερο camping έχει σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες με το να πέσει αεροπλάνο – το σύνηθες είναι να σου ζητήσουν να απο-
μακρυνθείς. Αν συμβεί, πάντως, κοστίζει 150 ευρώ πρόστιμο συν τα έξοδα του δικαστηρίου. Όσον αφορά την ουσία του νόμου, 
επικαλείται την περιβαλλοντική καταστροφή που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει μια ομάδα κατασκηνωτών, ωστόσο η 
άλλη άποψη επιμένει ότι όλο αυτό γίνεται προς όφελος των οργανωμένων campings, των δωματίων και των ξενοδοχείων. 

ΤοΤοΤοΤοΤοοΤουυυυυυ Τ Τ Τ ΤΤΑΚΑΚΑΚΑΚΑΚΑΚΑ ΗΗΗΗ Η Η ΣΚΣΚΣΚΣΚΣΚΣΚΣΚΣΚΣΚΚΣΚΚΣΚΚΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΡΡΡΡΡ ΒΑΒΑΑΑΑΒΑΝΟΝΟΝΝΝΟΥΥΥ

Activations 
Amstel Eco

«Την άφησε εκεί, μόνη της. Παρέα με το πλαστικό ποτήρι του φραπέ και 
το ροζ καλαμάκι. Δεν έβαλε τα κλάματα αμέσως. Άκουσε το αμάξι να απομακρύνεται, 
χάζεψε τις πατούσες της. Έφυγε τη νύχτα κι άφησε το καλαμάκι με το ποτηράκι του φρα-
πέ». Γράψε κι εσύ μια “Trash Story” κι «ανέβασέ την» στο www.amstel-eco.gr.

οι οποίοι μπορεί να
ψ
σ

α

co.gr.rr

μ ρ
ψουν –  ή
σε 
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φρ
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ότι μένει στο Κεδρόδασος τον κερνά-
γανε φρούτα. 
Γαϊδουρονήσι: Μια ταβέρνα έχει όλη 
κι όλη το νησί, αλλά άμα φτάσεις μέ-
χρι εδώ πάει να πει ότι δεν θες παρα-
πάνω. Σύνδεση από Ιεράπετρα μία
φορά την ημέρα με καραβάκι.

Ανάφη 
Πέρυσι στον Ρούκουνα (από το λι-
μάνι προς τη Χώρα, λίγο πριν φτά-
σεις κάνεις δεξιά και μετά απομέ-
νουν 3 χιλιόμετρα) γινότανε το αδι-
αχώρητο, παρότι πρόπερσι και κυρίως
παραπρόπερσι η αστυνομία είχε κάνει 
έφοδο από ξηράς και θαλάσσης, συλλαμ-
βάνοντας μάλιστα και κάποιους κατα-
σκηνωτές. Free κατάσταση θα βρεις και 
στο Κλεισίδι (φτάνει μέχρι εκεί ο δρόμος,
υπάρχει και ταβέρνα) και παίρνοντας το 
μονοπάτι και στο Κατσούνι. 

Ηλεία 
Από το Κατάκολο μέχρι την Κυπαρισσία η
εικόνα είναι η ίδια: θάλασσα που θυμίζει 
απέραντο γαλάζιο και από πίσω πεύκα –
ή, τέλος πάντων, όσα έμειναν από 
τις φωτιές. Το πλεονέκτημα
της επιλογής είναι ότι μπο-
ρεί να βρεθείς στην ευχά-
ριστη θέση να έχεις μια 
ολόκληρη παραλία privé,
την οποία θα διαλέξεις
ανάμεσα σε πολλές, που
σημαίνει ότι θα πρέπει να 
μεριμνήσεις για προμή-
θειες. 
Θολό. Λίγο μετά τον Καϊά-

φα. Παράδεισος. Παραλία, 
στο ενδιάμεσο ένα μικρό
beach bar για τα απαραίτητα 
και από πίσω πευκάκια. 

Ικαρία
Κλασικό στέκι των ελεύθε-
ρων campers η περιοχή του 
Να, απ’ όπου όμως τα τε-
λευταία χρόνια δεν λείπουν 
τα προβλήματα. Μέχρι και 
φασαρίες από ντόπιους έ-
χουν γίνει εναντίον κατασκηνωτών, 
ενώ και κάποιοι από τους τελευταίους 
συμπεριφέρονται σα να έχουν κάποια 
προσωπική καθαρίστρια η οποία στο τέ-
λος θα τους μαζέψει και τα σκουπίδια. 
Χαρακτηριστική μορφή της περιοχής ο 
«γκρούβαλος», τύπος που το καλοκαίρι 

αρπάζει το φαγητό από τα ξένα τραπέζια 
στα ικαριώτικα πανηγύρια και το χειμώ-
να συμμετέχει σε in πάρτι στο Χαλάνδρι 
(εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι). 

Αγκίστρι
Και μόνο το γεγονός ότι εδώ κρυβότανε 
επιτυχώς ο Κουφοντίνας, αποδεικνύει
ότι θα βρεις κι εσύ μια ήσυχη γωνιά. Η πιο

Εύβοια

θα πιστεύεις στα μάτια σου από τον
κόσμο. Ρακέτες, μουσικές στο τέρ-
μα, φωνές, κουβέντες για το επό-
μενο Σαββατοκύριακο στη Μύκονο
και άλλα τέτοια. Αν έχεις τη δυνα-
τότητα να πας καθημερινές, καταλα-
βαίνεις…
Ποταμός: Πολύ κοντά στην Κάρυστο,
με τα νερά της παραλίας να μοιάζουν
με πισίνας. Καμία σχέση με τη Χιλια-
δού, όσον αφορά τον κόσμο.

Τήλος
Αν είσαι του ελεύθερου camping σχε-
δόν «οφείλεις» να κάνεις κάποια στιγ-
μή ένα πέρασμα από εδώ, προς τιμήν 
της τοπικής αρχής η οποία ενθαρρύνει 
και υποστηρίζει ενεργά το δικαίωμα 
στην ελεύθερη κατασκήνωση. Για το 
σκοπό αυτό στην παραλία της Ερίστου
(μεγάλη, αμμώδης παραλία με λίγα δε-
ντράκια) έχει τοποθετήσει ντουζιέρες, 
τουαλέτες και σκουπιδοτενεκέδες για τις 
ανάγκες του κόσμου. Υπάρχουν και κάνα 
δυο καφέ μπαρ, για να δίνουν το ρυθμό.  

Νίσυρος
Το (κοινό μας) μυστικό λέγεται Παχιά
Άμμος και βρίσκεται πολύ κοντά στο χω-
ριό Πάλοι. Μεγάλη παραλία, όχι πολλές 
σκιές (με συνέπεια να μαζεύονται πολλοί 
μαζί γύρω από ένα δέντρο), πολύ δυνατός 
ήλιος και μικρό σκούρο βότσαλο. Αν δεν 
έχεις μεταφορικό μέσο θα πρέπει κάθε 
τόσο να ζητάς από εκείνους που έχουν 
να σου φέρουν τσιγάρα. Για φαΐ και νερό 
υπάρχει ένα ταβερνάκι στο οποίο φτάνεις 
και με τα πόδια σε περίπου 20 λεπτά. Δεν 
έχει ακουστεί ποτέ κάτι για «πέσιμο».  

Κι ακόμα...
Χαλκιδική στο Κριαρίτσι και τις Κα-
βουρότρυπες (γράφουν συχνά). Στο
Κάτω Κουφονήσι, όπου υπάρχει και μια
ταβέρνα. Στην παραλία Πλατύς Γιαλός
στους Λειψούς. Στη Σαμοθράκη, αν και
οι free campers δεν είναι ό,τι πιο ευπρόσ-
δεκτο από τις τοπικές αρχές, στις πιο α-
πομακρυσμένες περιοχές στα ποτάμια.
Στη Σίκινο, ακριβώς δίπλα στο λιμάνι. A

ΚεΚεεδρδρρρόδόδδδδδόδδδδδδδδδασασαα οςος:: Ν ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝοτοτοοτοοτοττοοοοοτοτιοιοοοοδυδυδυδυδυδυυδυυυυυυδ τιτιτιτιτιτιτιτιτιττττιιιτιιτικάκάκάκάκάκάκάάάκάάάκά τ τττωνωνωνωνωνννννν Χ ΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧανανανανα ίωίων,ν,νννν   
κοντά στο Ελλαφαφοννήσήήσι, μ μηνη ξ ξεχεχχχχχάσάσειεις ς τιτις ς ςςςςςςςς
προμήθειες – έναν ς ς φίφ λολος ς θυθυυμάτατααι που υ
πέρυσι πήγαινε στο κκοντιτινό χχωρωριόό γγια 
ψώνια και όταν οι ντόπό ιοοι ι ακακούο γανε 
ό έ Κ δ όδ ά

γνγνγνγγγ ωσωστήτή π περε ιοιοιοιιιιι χήχήχήχχχχ  λ λλλλέγέγέγέγετε αιαι ΧαΧαΧαΧαΧαΧααΧααλιλιλιλλιλιλλιλλλλιλιλιλιλιλιλιλλλιλλλλλλιλλιιλλλλλιλιλλλλιιλλλλιιιιιλιλιιλιιλιιιιικικικικικικικικικικικκικκικκκκκικικκικικκκικικικιικκ άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά-----
δαδαδ , στστσ α α 3030 λ λλλλλλλλεπεπεπεπεπτάτάτάτάτάάάττττ  α α αααααααπππόπόππ  τττο οο λιλιιιμάμάμάμ νινινινι. . 

Εύββοοια
Χιλιαδού: Τα Σαββατοκύριακα δεν
θ ύ ά ό

Προστάτεψε 
το περιβάλλον

Στην ιστοσελίδα του Κινήματος (freecampgr.blogspot.com), στο οποίο μετέχουν μέχρι στιγμής οι οργανώσεις Ηλιόσποροι, Φίλοι της Παρίσαινας, Κενό Δίκτυο, κα-θώς και ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος Νοsotros (Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια), υπάρχει ένας σύντομος οδηγός οικολογικής και όχι μόνο συμπεριφοράς στη διάρκεια της ελεύθερης κατα-σκήνωσης. Τα βασικά του σημεία είναι... 

●Παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μακριά από την παραλία και δεν εμποδίζουμε την πρόσβαση σε αυτή.

● Χρησιμοποιούμε σακούλες για τα απορρίμματα, συμπεριλαμβα-νομένων των χαρτιών υγείας που ξεθάβονται από ζώα.
● Μαζεύουμε όλα τα δικά μας σκουπίδια, αλλά και τα υπόλοιπα που βρίσκουμε.
● Καθορίζουμε πού είναι η «του-αλέτα» και σκάβουμε λάκους τουλάχιστον 15 εκατοστών κάθε φορά. Αντί για χαρτί υγείας χρη-σιμοποιούμε νερό από τη θάλασ-σα σε πλαστικό μπουκάλι.

● Αποφεύγουμε τη χρήση έστω και βιοδιασπώμενων σαμπουάν και σαπουνιών στο νερό.
● Στήνουμε τη σκηνή αρκετά 

μακριά από το κύμα, ώστε να μην εμποδίζουμε άλλους κατασκηνω-τές και κυρίως να μην ενοχλούμε καβούρια, χελώνες, πουλιά.
● Τα έντομα είναι οι κάτοικοι της περιοχής, εμείς είμαστε οι επισκέπτες. Τα αποφεύγουμε με φυσικά εντομοαπωθητικά και με το να κρατάμε κλειστή τη σήτα της σκηνής όλη μέρα.

● Κατασκευάζουμε αυτοσχέδια τασάκια. 
● Δεν θεωρούμε το σημείο που μένουμε τσιφλίκι μας, δεν δη-μιουργούμε συνθήκες μόνιμης εγκατάστασης.

● Σε περίπτωση επίθεσης της αστυνομίας ενωνόμαστε, εκφρά-ζουμε συλλογική αλληλεγγύη και απαντάμε στις προκλήσεις όλοι μαζί.
● Αφήνουμε το δάσος ή την παραλία όπως τη βρήκαμε, κι αν γίνεται πολύ καλύτερη.

Αφήνουμε 
το δάσος ή 

την παραλία 
όπως τη 

βρήκαμε, 
κι αν γίνεται 

πολύ 
καλύτερη

Activations 
Amstel Eco

Εσύ θα είσαι 1.000 χρονών… μέχρι να αποσυντεθούν τα σκουπίδια 
σου από μια μέρα στην παραλία. Άφησες: ένα κουτάκι αλουμινίου (300 χρόνια), 
ένα πλαστικό μπουκάλι (450 χρόνια), μια πλαστική σακούλα (30), 4 γόπες 
(20 χρόνια), 4 πλαστικά ποτήρια (200). Σύνολο  1.000 ολόκληρα χρόνια!

α

νια!

α), 

νια!
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ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΤΣΗ
(τραγουδίστρια)
Τζια, Βουρκάρι, μπαρ Vinylio, ο αγαπημένος 
ιδιοκτήτης Δώρος στις μουσι
ποτάκι με θέα θάλασσα στα μι
πεζάκια ή πάνω στα πολύχρω
μαξιλάρια. Κρύβει εκπλήξε
αυτό το μαγαζί... ξεκινάς χαλα
ρά για ένα ποτό και βρίσκεσα
σε live ή απλά καταλήγεις να
χορεύεις μέχρι το πρωί α-
κούγοντας Rolling Stones! 
Αλλιώς…
Άνδρος, Χώρα, Cabo del
Μar, στην άκρη της παραλί-
ας της Χώρας, restaurant-ba
με εκπληκτική θέα, σε ψηλ
σημείο και σε πλήρη αρμονία μ
το τοπίο, πάνω από τον Ναυτι
Όμιλο. Ο ιδιοκτήτης Γιάννης Β
μάς είναι αυθεντικός, ερωτευμ

δουλειά και το νησί του, και θα σας προσφέρει καταπλη-
κτικό φαγητό και σε γεύση και σε παρουσίαση. Lounge 
μουσικές το απόγευμα, πιο δυνατά beats το βράδυ!

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
αφέας)
Συκιά Κορινθίας, πριν

Ξυλόκαστρο, είναι το
ραλιακό, δροσερό, χου-
ούρικο ξενοδοχείο της
Δάφνης Μαυρομμάτη.
Αεικίνητη, ψαγμένη,
ευαίσθητη. Τιμές λογι-
ές, που γίνονται πολύ
γικότερες για μονογο-
ς οικογένειες! (Daphne’s
partments, 27430 22966,
esclub.com)

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
(((polololollololllllllllllollollolllliitititititititiiiitiiititititititititititititititititticicicicciciciciciccccs sssss s s s s s s PRPRPRPRPRPRPRPRRRRPPRPRPRRP ))))))))))
Αν οοοοιιι ι κκκκκακακκακακακκακκακκκκκκκκκκκκκ λολολολολοολολολλολολλλολ κακακακακαακακακκκκ ιριιριριριριρρρριρρριιριρρριιρριιρρινινινινινιννννινιιινιινέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέέές ππ πππ π ππ πππππερερεερεεεερερρερερεεερρερεερερεεερερερερερερερερεερερερεερερερερερερρερρρρρρρριπιπιπιπιπιπιπιπιπιιιπιπιπιπιπππιπιπιιππιπππι λαλαλαλαλλαλλλλλλλλλλ νήνήήήήσεσεσεσειςιςιςις σ σ σσσ ε ε εεεεε φέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφέέέφέέφέφέφέφέέέέέέέέέέέφφφφφφ ροροροροροροροροροροροροροροροοροοροορορρορρορρορρρορρορ υνυνυνυνυνυνυνυνυνυνυνυννννυνννυνυνυννυνυ     

ππρπππππππρπππππρπππππ οοοςςςςοςςο ττττττττττηηηνηνηνηννηνν οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοορρερρρ ιννή ήήή ΉπΉπΉ ειειρορορρρρρρρρ , , εππισισισισκέκέκέκέκέκέκέκέκέ--------
ννα παραραδεδ ισένιο ττοποποποππππππποπποποππππππππίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίίοίίίοοίοίοοοίοίο γ γ γ γ γγ γ γ γγγγγγγ γ γιαιαιαιαααιααιαιαααιαιαι  
νιο, , γνγνγγγγ ωσωσω τό ως φυφ σισικέκέέέέέέέέέές ςς

ισίνες ή κολυμπήθρες. Το
ναλλακτικό “blue lagoon”
βρίσκεται ανάμεσα στους
δύο οικισμούς τουδύο οικισμούς του ΆνωΆνω
και Κάτω Πάπιγκου και
μια βουτιά στα πραγματι-
κά αυτά κρυστάλλινα νερά
α διεγείρει την πιο φυσιο-
κή σου διάθεση!

ΕΒΙΤΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 
(manager - promoter)
Στην Τσαγκαράδα για φαγητό στο εστιατόριο 
Lost Unicorne. British Country deco, με θέα 
την ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
Γαργαλιστικές γεύσεις για πρώτο και δεύτερο 
πιάτο, ενώ για επιδόρπιο δοκιμάστε το «εκ-
κεντρικό» cheese cake με λευκή και μαύρη 
σοκολάτα... διά χειρός Χρήστου (να το παραγ-
γείλετε με την κράτησή σας, είναι limited). 
Cocktails στο αρχαίο λιμάνι της Νταμούχα-
ρης, στο μπαρ Κλεοπάτρα Μιραμάρε, με θέα 
το Αιγαίο και τους ημίγυμνους «πειρατές»...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (designer)
Δεν είναι μόνο ότι έχω πλέον το δικό μου καταφύγιο εκεί. 
Ένα σπίτι του προηγούμενου αιώνα που το ανακαίνισα ό-
πως ήθελα εγώ. Η Σκύρος, το Πειρατονήσι μου, είναι ένας 
τόπος χωρίς το άγχος του τουρισμού. Ένα νησί βουνίσιο,
με μια Χώρα εσωστρεφή, που δεν βλέπει το Αιγαίο. Η Σκύ-
ρος έχει μια αίσθηση ασφάλειας. Εδώ κρατούν τις παρα-
δόσεις, τα πανηγύρια και είναι μάστορες στη χειροτεχνία. 
Το πρωί μου ξεκινάει πάντα στον κήπο με την μπουγάτσα 
της κυρά-Καλλιόπης από τη Χώρα. Για μπάνιο στην πα-
ραλία του Παπα-Χούμα: τεράστια αμμουδιά και γύρω δεν 
υπάρχει ψυχή ούτε τον Δεκαπενταύγουστο. Μεσημέρι 
στον Άγιο Φωκά στην αυλή της κυρα-Καλής. Αυτή βάζει 
το μποστάνι και ο άντρας της την ψαριά. Δεν υπάρχει με-
νού. Μόνο σπιτικό φαγητό. Το απόγευμα στο μπαρ Κάβος
του Κυριάκου στο λιμάνι. Ένα μπαράκι σε επίπεδα με θέα
το κλασικό ηλιοβασίλεμα και καμπάρι. Το βράδυ κλείνει
πάντα με αστακό στην ψαροταβέρνα Φιλιπαίος. Ο αστι-
κός μύθος λέει ότι η αστακομακαρανόδα είναι σκυριανής
προέλευσης. Η πρώτη αστακομακαρονάδα λέγεται ότι 
φτιάχτηκε πριν από 30 με 40 χρόνια στην ταβέρνα Μυλά-
κι. Μάλλον είναι αλήθεια, αν κρίνω από την πληθώρα του
αστακού στο νησί.  

ΑΛΕΞΗΣ ΣΕΪΝΤΑΝΗΣ
(γευσιγνώστης, υπεύθυνος του beer.gr)
Το νησί μου, η Νάξος, έχει τα πάντα. Η παραλία του Αγίου
Προκοπίου, μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από τη Χώρα, είναι
απλά καταπληκτική. Στη Μικρή Βίγλα πηγαίνω πάντα για
windsurf. Μετά θα πεινάσω λίγο και θα ανέβω για ψαράκι 
στο χωριό Απόλλωνας. Στο μυχό του όρμου αυτού βρί-
σκονται αρχαία και βέβαια ανεκμετάλλευτα λατομεία. Για 
καφεδάκι στην ορεινή Απείρανθο, το «μαρμάρινο χωριό»,
όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Και μετά πίσω στον Απόλ-
λωνα για επιστροφή στη Χώρα μέσα από μια ορεινή, 
δασική και καταπράσινη δ δ ή
12 χιλιομέτρων. 

Πού θα 
σε βρω;

(μουσικός)
Σπέτσες. Αν έχεις μη-
χανάκι ή ποδήλατο, 
βγες στη διαδρομή από 
Αγια-Μαρίνα προς 
Ξυλοκέριζα, και κάπου 
στη μέση, απέναντι από 
ένα μίνι εκκλησάκι (από 
αυτά που βάζουν όταν 
κάποιος έχει φουντάρει 
από τον γκρεμό), πάρε το 
μονοπάτι ποδαράτα. Θα 
συναντήσεις στην άκρη 
του γκρεμού ένα δέντρο 
κι ένα σκοινί. Κατέβα και 
θα δεις. Όποιος πάει και 
αφήσει σκουπίδι να του 
καεί το i-phone.

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (δημιουργική ομάδα BIOS)
Νάξος, ΑπΑπΑπΑπΑΑΑπΑπΑπΑΑΑΑΑπΑΑΑ είρανθος οςοςοςοςο - ΛΛ- Λ- Λεφτεφτεφτεφτε τεε έρηέρηέρηέρηέρρρ ςςς. Χωμένμένέ η μη μέσαέσέσ  στττττττττττα βουνά της Νάξου, η Απείρανθος είναι μακράν το ομορφόφόφόφόφόφόφόφόφότερτερτερτερτερτερτερτερτετερρο χωωωωωωω-----
ριό του νησιού. Στο κεντρικό της καλντερίμι βρίσσσσκετετε αι ιιι η τη τηη αβέαβέρνα του Λεφτέρη (με Φ) με μμμμια λιθόκτιστη ααααυλήυλήυλήυλήυλήήυλήυλήυλήυλή, π, π, π, π, ππππποου ου ου ου ου ου υυυ μπομπομπομπομπομπομπομποομποομπομποποορείρείρείρείρείρείρείείρείείερείερεί  
να δοκιμάσει κανείς όλες τις γεύσεις της Νάξου – λουκάκάάνικνικικκνικα, α,α,ααα τυρτυρτυρυρυ ιά, πεντανόστιμα μπιφπιφπιφπιφφφι τέκτέκτέκτέκτέκτέκέκέέ ια ιαια ιαια ιιαα καικαααιιι γλ γλ γλ γλ γλγλ γλγγ υκάυκάυκάυκάυκάκάυκάκκκκκκυκά το το το το το τοτο τοοοοτο του κυ κυ κυυ κκυ κκκκκκυ ουτουτουτουτουτουτουτουτυτουτο τουυ αλιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαααλιαλαλ ού.ού.ού.ού.ού.ού.ού.ού.ύού.οοοο    
Μύκονος, Άγιος Σώστης - Kiki. Ό,τι και να πει κανείς για τη Μύκονο, παραλίες σσσαν αννν τοντοντοντονννον Άγ ΆγΆγ ΆγΆγ Άγ ΆγΆγΆγΆγΆγιο ιο ιο ιο ΣώσΣώσΣώσΣώσώώώώ τητητητητητηηη υπ υπ υπυπ υπυπυππάρχάρχάρχάρχάρχάρχάρχάρχρχρχχχχά ουνουνουνουνουνουνουννουνουνουνουν λίλλ λί λίλίγεςγεςγεςγεςγεςγεςγεςγεςεςγες Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. ΜΜΜΜ. ΜΜιαιαιαιαιαιααιαιαιαια 
τεράστια αμμουδιά, χωρίς ξαπλώστρες και λοιπές αηδίες, και καταγάλανα νερά. Όλα αυτάτάτάτάτάτάτάτάτάάάά ανανανανααναναναν ανανα  δε δεδεδε δε δεδ δε δε δε δεδεεεεεεν έν έν έν έν έν έν έν έν έν έν έν έν έχειχειχειχειειειχειχειχειχειειειειειειιι Βο ΒοΒο ΒοΒο Βο Βο ΒοΒο Βο ΒοΒοοοριάριάριάριάριάριάάριάιάριάάάάριάρι  – γιατί τότε
δεν πλησιάζεται. Στα βραχάκια αριστερά βρίσκεται και η ταβέρνα τηςδεν πλησιάζεται Στα βραχάκια αριστερά βρίσκεται και η ταβέρνα της KikiKiki, ανοιχτή μόνο τα μεσημέρια, με εκπληκτικό ανοιχτή μόνο τα μεσημέρια με εκπληκτικό
κρέας στη σχάρα (είναι να θυσιάσεις το μπάνιο σου για να προλάβεις μια μερίδα), μελιτζάνες ψητές και σαλάτες.
Σύμη, Άγιος Γεώργιος ο Δυσάλωνας.  Ίσως μία από πιο εντυπωσιακές παραλίες του Αιγαίου, με έναν κάθετο βράχο γύρω 
στα 300 μέτρα να υψώνεται πίσω της. Πήγαινε νωρίς γιατί ο ήλιος φεύγει κατά τις 5. Πρόσβαση μόνο με καραβάκι.

πρπρππρπρπρππρππππρπρππρπππρππρπππππρπρπρπρπρπρπππππρρρρπρρρπρπρππρρπρππρππρπ οςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοοος τ τ τ τ ττττττττττ ττ ττηνηνηνηνηνηνηνηνννηνηνηνηνηνηνηνηνννννννηνννννηννηηνν οοοοοοοο οο ο ο ο ο ο ο
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ΕΒΙΤΑ ΣΚΟΥΡΛ

ΑΛΕΞΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

(σσυυγγραφαφέας)

HH H ππααρρααλλία ΚαΚαλιφττέέρη στο Πήλιο, πριν 

ττητηνν ΆΆφφυσυσσοσο, ειδικάκά στο αριστερό κομμάτι. 

ΚαΚαι τοτο καφαφέ μπαραρ Άννα Να Ένα Μήλο στις 

ΜΜηηλλιέςς τ του Πηληλίου, με τα καλύτερα γλυκά 

ττης ς ππεριοχχήής και τη φοβερή εσωτερική 

διακόσμηση.
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Club Hotel Ap
697 7939597, daphne

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

(σχεδιαστής)
Το νησιώτικο μυστικό μου είναι στην Ύδρα, 

στην πλατεία Βότση. Λέγεται Ανεμώνη. Είναι 
ένα παλιό, μαγικό, παραδοσιακό ζαχαροπλα-

στείο, όπου μπορείς να βρεις αυθεντικά, ντόπια, 
γλυκά. Πασπαλισμένα με άφθονη ζάχαρη, που λερώ-

νει τα δάχτυλα και τα χείλη. Τόσο απλό και ωραίο, 
       που το προσέχουν
              μόνο λίγοι…

Activations 
Amstel Eco

Ενδιαίτημα. Είναι συνώνυμη λέξη με το βιότοπο. Το μέρος δηλαδή όπου ζει 
ένας οργανισμός. Κι όταν εμείς καταστρέφουμε το ενδιαίτημα κάποιου οργανι-
σμού, αυτός απλά εξαφανίζεται… Σκέψου αυτή τη λέξη, πριν μολύνεις 
ανεπανόρθωτα την άμμο ή το νερό, στις καλοκαιρινές σου διακοπές.

πράσινη διαδρομή
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Kitesurfing 
αετοί πάνω από 
την παραλία

η η η η ηη οποοποοποοοπποοποοοποίοίοίοίοίοοίοίία α α ααα μεμεμεμεεεεεε μ μ μμμμ μ μακακακακκακκρρρριριριριρρριάάάάά ά άάά ά άάάά άά σχσχσχσχσσχσχσχσχσσχσχσχοιοιοιοιιοιοιοιοιοιοιοιοοιννννινινινινινννινν ά ά άάάάάά άάάάά σσσσυσυσυσυσυυσσυννννννννννννν----

δδδδέδέδέδέέδέδ ετετετετετεταιαιαιιαιαιιαι μ μ μ μμμμμμε ε ε ε ε ε εε τοτοτοτττοτοτοοοτοννν ν ν ν νννν αεαεαεαεαεαεα ττττττττότότότότότόότόό ( ( ( ( ((kikikikikikkk tetetetetetette),),),)),)  τ τ τ τττύπύύπύπύπύπππππππουουουουουυυυυυυυυυ   

pppppapapapapapapappap rarararaapepepepepepepeeentntntntnnte.e.e.ee.ee.e.. Ο ΟΟΟΟ Ο ΟΟΟΟΟΟΟ δ δ δ δ δ δ δδυνυνυνυυυνννννννατατατατατατττόςόςόςόςόςόςόςόςόός ά ά ά ά ά άάάνενενενενενεννεν μομομομομμομομομ ςςςςςςς ς ς ς ςςς ς ςς

παπαπαπαπαπαπαπαπαπαραραραραραραραρααραρ σύσύσύσύσύσύσύσύσσσύσύσ ρερερερερερερεερεεεει ιιι ι ι ι ι ι μμμεμεμεμεμεμμμε τ τ τ τττττααχαχαχαχαχααχαχχχχχχχχχύτύτύτύύττύτύτητητητητητητητητη α α α α α α α τοτοτοτοτοτοτοτ ν ν ν ννν αεαεαεαεαεα -----

ότότότόότόόόότότόόόότόότόόόόό, , , ,,, , κικικικικικκκκκκκκ  ε εεεεεεε εεεσύσύσύσύσύσύσ  χχ χ χ χχαραρααραρραραράζάζάζζάζάζζζειειειεειιιιις ς ς ς ς ς τητητητητητητητ νν ν ν ννν ν ξέξέξέξέξέξέξέξξ φρφρφρφρφφρφρφ ενενενενενννενηη η η ηη η η η ηηηη ηη 

ποποποοοοπορρρερερερρερρρρρ ίαίαίααααίαααααα σ σ σ σσσσσοοουουουυυυυουουουου  πππππ π    πάνάνάνάνάνάάάνωωωωωωω ω ω ωωωω στστστσστστα α α α κκύκύκύκύκύκύκύμαμαμαμαμαμαμαμαμααμααμαμμ ττατατατααατααατα: :: : ::

ΤρΤρΤρρΤρέχέχέχέχέχέχχχέχέχχχχέχχχχεεειειιιεειειεειιεειεεε ςς ς ςςς μεμεμεμμεμμεε τ τ ττ ταχαχαχαχαχαχαχαχαχχαχχαααχύύύύτύτύτύτύτύτύτύτύύύτύτύτττττττητητητητηττηητα α α α α α α 3030303030303030030303  μ μμμμμ μ μ μ μ μμιλιλιλιλιλλλι ίωίωίίωίωίωων ν ν ν ν νν

τητητητηητητητητηητητηνν νν ν ώώρώρώρώώώρώρώρρρρώώρραααα,αααα,α,αα, κ κ κκ κάνάνάνάννάνάννάνννάνειειειειεις ς ς ς ς ςςςς ς ενενεενενννενενενενενενενενενενενενεννντυττυτυτυτυτυτυτυτυυυττ πωπωπωπωπωπωπωπωσισισισισισσ ακακαααακακά ά άά 

άλάλάλλάλάάλμαμαμαμαμαμααααααααμααμμμμαααμ τατατττταταταταταταατατατααττατατατττ σσσ σσσσσσσσ σσσσσ σστοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοτοτοτττοτονννννννννννννννν ν νν ν αααααααέαέαέαέαααααέααααέαα ρρρρραραραραααα κ κκκ κκκαθαθαθαθαθααθαθααθα ώςώςώςώςώςώςςώςώώς ο ο οο οοοοο α αααααεεεεεεεε------

τότότότότότόόόττ ς ςς ςς ςς ς ς ςς σεσεσεεσεεσεσεεεεσεσεσσ  τ τττττττ    τραραραραρραρρρ βάβάβάβάβάβάάβάββ ειειειειεεεεεε  π π π ππροροροροος ς ςςςςςς ς τατατατααττατατττατατατατα ε ε εε εεεπάπάπάπάπάπππ νωνωνωνωνωνωωωωωωνωνωωωωωωωωωνωωωωω,

πρπρπρρππρροσοσοσοσοσοσοσοοσοσθθθθθθαθαθθθθαθθαθαθαθθθααααθαθαθααλαλαλαλαλαλαλαλλλαλλαλλλαλαλλασσσσσσσσσσσσσώνώνώνώνεεεεεεσεσεσεσεσεσεσεσσσαιαιαιαιαιαιαιιααιαιαιιιαιαιιιαιιι σ σ σσσ σ σ  σ    τιτιτιτιιτττιτττττ ς ς ς ς ςςςς κκκκκκοκοκοκκκκκκκκκκκκκκκκκκ ρ-

φέφέφέφέφέφέφέφφέφ ςςςς ςς ςςς ς τττωτωτωττωτωττττωωνν νν ν ν κκκκυκυκυκυκυυυυυκυυυκυκκκκυυκκυμάμμάμάμάμάμάμάμάμάάμάάμάάάάμάάάάμάμάτωτωτωττωτωτωωωωτωτωτωωτωτωτττττ ννννννννννννννννννννν,ννννννν,ν,ν,ν αα ααααααααα α αααααααποποποποοοποποογεγειώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώνεσαι ι 

ξαξαξαξξαξααξ νάνάνάάάά κκ κ κκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαι όόό ό όόόόόόόόόόόόόόό όό ό όόόό ό όόόόόόόόληλληληληληηη ηηη η π π πααααραραραλαλαλαλαλλλαλλλλαλλλίαααα έέέέχεχει ταααα 

μάμάμάμάμάμάμάμάάάμάάάάάμ τιτιτιτιτιτιττιτιτττιτιτττττ αααααααα ααα α α αααααα α ααα τητητηηητητηττης ς ς ςς στστστστσττσστσσστσσ ραρρρραρααραραραρρρρ μμμμμμμμμμμμμμμέέέέέέένένέννένένένέννναα α αα αααα πάπάπάπάπάπάπάπάπάπάππάπάπάπάπάπάπάάάάάάάάάάάάάάάπάάνωνωνωννωωωνννωωω σου.

Τα καλύτερα spots 

ΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαραραραραρααλίλίλίλίλίλίλίλλίλίλίλία α ααα ααααααα ΚέΚέΚέΚέΚέΚέΚΚΚΚέΚΚΚΚΚΚΚέρορορορορορορρ υυ υ υ υ υ σσσσσσσστστστστστστη η η ηηη ΛήΛήΛήΛήΛήΛήήΛ μνμνμνμνοοοο

ΑϊΑϊΑϊΑϊΑϊΑϊΑϊΑϊΑϊΑϊΑ -Γ-Γ-Γ-ΓΓ------ ιάιάάιάννννννννηςηςηςηςςηςηςης σ σ σσ σσσστητητητητητητητη Λ Λ Λ Λ Λ Λ ΛΛΛΛΛεεεεεεεεεεεευευευευευευευευυευκάκάκάάκάκάκάκάκάδαδαδαδαδαδαδδ  ( ( (((δεδεδεδεδεν ν ν ν ενενενενενενε ---

δεδεδεδεδεδεεδεδεδδδεεδείκίκίκίκίκίκίκίκίκίκί νυνυνυνυυυτατατατατατααι ι ι ιιι γιγιγιγιγιγιγιγιιγιιγια α αα α ααα α αραραραραραραραραραραρχάχάχάχάχάχάχάχάχάάάάάάάάάάάριριριριριριριιριιριριρρ ουουοουουουουουουο ς)ς)ς)ς)ς)ς)ςςς)

ΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαααΠ ραραραραρααραραρραρ λίλίλίλίλίλίλίλίίλία α α α α α ααα τητητητητητητητητης ς ς ς ς ς ς ςςςς ΠοΠοΠοΠοΠοΠοΠοΠοΠοΠοΠούύύύύύύύύνύνύύνύνύνύνταταταταταταςςς σ σ σ σστητητητητην ν ν ννν ΠάΠάΠάΠά--

ροροροροροροροοο ( ( ( ((   (ιδιδιδιδιδδδδδδδαναναναναναναναναννννννικικικικικικικκι ή ή ή ή ή ή ή ή γιγιγιγιγιγγγ α α α α α ααα ξεξεξεξεξξεξεξξξ κκκκκίκίκίκίίίνηνηνηνημαμαμαμαα))))

ΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜΜιΜιΜΜιΜιΜ κρκρκρκρκρκρρρκρκρρκκρκρκρκρήήήήή ή ήήήή ήήήή ΒίΒίΒίΒίΒίΒίΒΒΒίΒΒ γλγλγλγλγλγλγγγγ αααααα σ σ σ στητητητηηηηηηη Ν Ν ΝΝ ΝΝάξάξάξάξάξάξο ο ο ο ο (δ(δ(δ(δενενεεενεεεν ε ε ε εεεννννννν---

δεδεδείκίκίκνυνυνυν ταταταται ι γιγιγιγ α α αα αραραρρραρρχάχάχάχχάχάχάχάχάχάάάάάάάάάάάάάάριριριριρρριρρρρρρρ ουουουους)ς)ς)ς)ς

ΠαΠαΠαΠαααΠαΠΠΠΠαΠαΠΠΠΠ ραραραραρρραρρρρ λίλίλίλίλ α α αα ΤσΤσΤσΤσΤσιλιλιλιιλιβιβιββιβή ή ήήή σσσσσσσστστστστσστη η η ηηη η ΖάΖάΖάΖάΖάΖάΖΖάΖΖΖάάάΖάάκυκυκυκυκκκκκκκ νθνθνθνθνθθνθνθνθνθνθθθθθνθοοοοοοοοοοοοοοοοο

ΧΧΧΧΧΧαΧαΧαΧααααΧαΧααΧΧααΧΧΧΧαλλλλλκλκλκλλλλλλκλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ούούούούύτστσττσιιιιιι σσσσ σσ σ στοτοτοτοοτοτοτοττοτοτοτο Δ Δ Δ Δ Δ  ΔΔΔΔΔήλήλήλήλήλλεσεσεσεσεσσσσεε ι ιι ι ι (ι(ι(ι(ι(ι(ιι(ιι(((((((( δαδαδαδαδααααδαδαδααδανινινινινινινινινιννινννιν κόκόκκκκκκκκ  

(ε(ε(ε(εεεε(ε(εε(ε(ε(εεε(εενδνδνδεεεεείείείείείείείείείεείίείεείίίίίίίε κνκκκκκνκνκκνκνκνκνκνκνκνκνκνκνκκνκνκνκκνκκνκκκνκ υτυτυτυυυτυτυττυταιαιαιαα  γ για αρχάριους)

ΠαΠαΠαΠαΠαΠΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠΠααΠΠαΠαΠΠΠαΠΠΠΠΠαΠΠαΠΠ ραραραρραραραραραρραρααλίλίλίλίλίλλλλίλίλίλίλλίλίλίλίλίλίλλλ αα α α α αααα ΔρΔρΔρΔρΔΔρΔρέέέπέέέέ ανου στην Αχαΐα

Windsurfing 
με τον άνεμο 
οδηγό 
ΔεΔ ν ννννννννννννννννννννννννννν χρρειεε άζετττταια  συστάσεις, είναι

ττττττττοτοτοττττοτοτοτοτοτοττοτοτοτοττττοτττττττττ  πιο δδδδδδδδδδδδηηημηημηημημηημηηημημοφιλλέςέέέέ  θαλάσσιο σπορ

στστστηνηνηνηνηνηννην Ε Ε Ε ΕΕΕΕΕλλλλλλλλλλλλ άδάδάδάδάδδάδάδάάδάδάδάδααααα,αααααααα  μιααα και το ευνοούν

οι άνεν μομμ ι των ν θαθθ λαλ σσών μας,

και ιδιαίτερα τα μ μμμμμμμμελελεελτέμια των

ΚυΚ κλάδδωνωννννν. Οι ιστιοοοσασασσσσ νίίδες κατα-

κλύζουν το καλοκαίαίριριρ  τις ακτές,

αλλά καλό είναι πριν ξεκινήσεις

να γνωρίζεις τα χούγιαα της κάθε

παραλίας.

Τα καλύτερα spots 

ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝέΝέΝΝΝ α Χρυσή Ακτή στην Πάρο

Παραλία Σχοινιά 

Παααραλία Αμμουδάραςς στστστο ο Ηρά-

κλκλκλκλκλλκλκλλλκλλλλλλκλλλλλκκ εεεεεεειειειειειειεειειιειεειιειειιεειιειιιεειεεε ο Κρήτης

Κόλπος Βασιλικήςςςςςςςςςςςς σ σσσστηττητητηη ΛΛΛ ΛΛ ΛΛΛΛευευευευυεεε κάδα

Όρμος Κορθίου στηηηηηηηνννν ν νννννννν ΆνΆνΆνδρδρρρρδροοοοοοοοοο

Μυλοπότας στην Ίο

Καλαφάτης, Φτελιά, Κόρφος

στη Μύκονο

Παραλία Πλάκας, Άγιος

Προκόπιος στη Νάξο

Κοκκάρι στη Σάμο

Όρμος του Διαβόλου 

στην Κάρπαθο ●

KKKiitteeeesssssssssuurrffiiinnnnnnnnnngggggggggggggg
ααετοοοοοοοοοοοοοοοοίίίίίίίίίίίί ππάάνννννννωωωωωωωωωωωωωω ααααπππππόόόόόόόόόόό 

gggg

την παραλλλλίαα
ΑνΑνΑνννΑνΑνΑνΑΑνΑ εεβεβεβεβεββεββεβεβεβεβββββεβε αίαίαίίααίαίαίαίααααίααίαίαα νενενενενεεενενεννννννεννενννειςιςιςςιςιςςς π π π ππππ ππππάάάνάάάάνάνάνάνάνάάνάνάνάνάνάνννάνννννννωωωωωωωωωωωωω ωω ω ωω ω σεσεσσεσσσσσσεσεσεεσεεσσσεσσσεεεεσσεσεσεεσεεσεσεσε μμμμμμμ μμμμμμμμ μ μ μμ μμ μμιαιαιαιαιαιιαιαααιια μ μ μ μμμμ μμμ μ μμμμμμμμμμμμικικικικικκικκκιικκκκκικκκκκκρρρρρρρρρήρήρήρήρήρήρρήρρρρρήρρρρήρρρρήρρρρρρρ   

σασασασασαασαννννίνίννίίνίίννίίννίδαδαδαδαδαδαδαδαδααδαδδδαδαδααδαδδδαδαδδδαδ κκ κ κκ κκκ κ κκκκκ κκ  ραραραραραρααααρ τώτώτώτώώτώτώώώτώτώώνννν τν τν τν τνν τν τν τν τνννννν τν τττττττττααααααςαςαςςαςαςαςαςααααςααααααςααααςαςααααςαςααςς τττ τττ τττ τ τττηηηη η ηη μάμάμάμάμάμάμάτστστστστστστσσσστσσσσσσσσστσττστττττττττ α,ααα,α,αα,α,αααα,ααα,ααα,α,α,α,,,α,,,ααα,αα     

ηηη οοοο οίοίοίοίααα εεεε ααααα ρρρρρρ άάάάάάάάάάάάάάάάάάά οοοο άάάάάάάά

γιγιγγγγγγ α α α αραρρρρρρρρρχάχάχάχάχάχάχάχάχάχάάχάάχάάχάάχάχάάχάχάχχάάάάάάάάρριριρρρρρρρρ ουους)ς)ς)

ΚόΚόΚόΚόΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ λπλπλπλπλπλππππποςοςοςοςςς τ ττηςηςηςης Ι Ιξιξιάάς, παραρ λίλ α α τητ ς 

ΙαΙαΙααΙαααλυυλυλυλυλυλλλυσοσοσοσοσοσοσοοοσσοσοοοοοοσοοοοοοοού,ύ,ύ,ύύ,ύ,ύύύύ,ύ,,ύ,,ύύ,,ύ,,ύύ,, ΠρΠρΠρΠρρΠρΠΠρΠΠΠρΠρΠΠΠρΠρρΠρασασασασασασασασαασασαααασασονονονονονονονονοοοο ήσήσήσήσήσήή ιι σ τητ  ΡΡόδο

ΠαΠαΠΠαΠαΠΠΠαΠαΠααΠΠΠΠΠΠΠ ρραλίλλ α ΣτΣτομομο ίοίοίοίουυυ σ στητηηηη Λ ΛΛάράρισισα,α, 

κοκοκοκοκοοοκοκοοκοκοοοοκοοοκοντντντντντντντντνντντνντντντντντνν ά ά στστστστστστστστστστστσ ιςιςιςιςιςιις ε ε εε εκβκκκκ ολές του Πηνειού

(εε(ε(εεεε(εε( νδννδεεεείείείείεείίίείε κνκκκκκκκκνκνκνκνννννκκκκκννυτυτυυυυτυτυττυταιαιαιαα γ άρ )

Surfing 
κυνηγώντας 
τα κύματα
ΌχΌχιΌχΌχΌχΌχΌΌΌΌχΌΌχΌχΌχΌχΌχιΌΌχΌχΌΌΌχΌχΌΌΌχΌχΌχΌΌΌΌχΌΌχΌχΌΌΌχχΌχιχΌ ιχιιιιι, δ, δδ δ δ δδδδεν εν ν ν ν είνείνείνείνείνείνίίνείείνίννναι αι αι αιααι αιαιαιαιαιαιααι α αυταυταυταυταυταυτααυταυτααυττταυττττττό μό μό μό μό μό μό μό μό μό μό μό μό μό μό μ μμμμμμμε ε ε ε ε ε ε ε ε εε εε εεεε
ττοτο ττο το οοο πανπανανννί, ί, ί,ί, είνείνείνίνναι αι ιαιιιαα η ση ση σσσση ση σανίανίανίανίανίνίνίανίνίνίνίίναννν δα δα δα δα δαδα δδδαδα ααδα δααααα
(su(su(su(s rfbrfbrrrfbboaroara d) d) πουπουππππππ  κα κακκ βαλβαλβαλβαλαλαλβαλαλβαβαβαλλλλάειάειάειάειάειάειάειάειάε   
τα α μεγμεγάλαλ  κύματματα. α. α. αα ΚαιΚαιΚαιΚαιΚαιΚαιΚαΚΚΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚΚαΚΚΚαΚαααΚΚαΚΚΚΚ  
μπομποοορείρείρείρερερρ  η  η Ελλάδαδαααα να ναα μημηημ  
διαθέττει τα τεράστια κύ-ύ
ματα της Χαβάης, όμως τα 
τελευταία χρόνια το surf 
κερδίζει στη χώρα μας
όλο και περισσότερουςόλο και περισσότερους
θαυμαστές. Δες λοιπόν
ποιες είναι οι παραλίες
που αγαπάνε περισσό-
τερτε ο οι σέρφερς. Κι όταν 

γίνεις εξπέρ στο padddlling, 
ξεκίνα για το Golden
Coast στην Αυστραλία, 
το Waikiki στη Χαβάη ή 
τα νησιά Mentawai στην 
Ινδονησία.
Τα καλύτερα spots 
Παραλία Λαγκούβαρ-
δου στη Δυτική Μεσσηνία
(οι αρχάριοι ας προτιμή-
σουν να πάνε λίγο νοτιό-
τερα, στη Βοϊδοκοιλιά)
Μεσακτή στον Αρμενιστή
Ικαρίας 
Φαλάσαρνα, Παλαιο-

χώρα στη Δυτική Κρήτη
(νομός Χανίων)
Παραλία Μετόχι στη
Β. Εύβοια
Παραλία Λυγιάς
στην Πρέβεζα
Παραλίες 
της Πάργας

Χορευτό στο
Πήλιο A

Internet sites
Στο wwwww.bebebebebbbebebbebbbbbbebebbeachreport.gr (ας πούμε κάτι 

σαν το snowreport) θα ενημερωθείς για 

τον καιρό στις παραλίες, τον κυμμματισμόμόόμόόόόόόμόόμόμόμόμ    

της θάλασσας στην ακτή που σε ε εε εε ε ε εε ε εε ε ενενενεννενενεννννννενεεεεεεεε δδιδδιδιδιδιδδιδιδιδιδδδδιαφαφααφαφαφαφαφφαφφφαφφφέ-έ-έέ-έ-έ-έ-έ-έ-έ-έέέ

ρει, τα eventststststsststsstst π π π π π ππππ πουουουουουοουουυυυ δδ δ δ δδ δδδδδδδδιοιοιοιοιοιοιοιοοιοργργργργργργργργρρργρρρ αααναναναναννανναννώνώνώνώνώνώνώνώνώνώνονονονονονονονονονονονοννονταταταταταταταταταταταταταταται ι ι ιι ι ι κ.κ.κ.κ.κκ.κκκκκ λπλπλπλπλπλπλππππππ... . ...

wwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w.w.w.w.wiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiiwindndndndndndndnndndndn gugugugugugugugugugugug rurururuuuuu.c.c.c.cc.c.cc.ccz z z z z zzz ΠοΠοΠοΠοΠοοΠοΠοΠοοΠοΠοΠοΠ λύλλύλύλύύύύύύλύλύύύύύλύύ κ κ κ κ κκ κκ κκκκαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλλλλό όό ό ό ό όό ό όό ό όό sisisisisisisisiisisiiitetetetetetetetetetetettt  γ γ γ γ γ γ γ γ γ γγγγγγιαιαιαιαααιαιααιαααααιααα 

τητητητητητητην ν ν ν ν ν πρπρπρπρπρπρπ όγόγόγόγόγόγόγό νωνωνωνωνωνωνωνωωωων σησησησηηησησησηη θ θ θθθ θθαλαλαλαλαλαλαλαλαλασασασασασασασασασσαα σώσώσώσώσώσώσσώσών.ν.νν.ν.    ΑπΑπΑπΑπΑπΑπΑπΑπΑπππευευευευευευευευευυευευυευθθθθύθύθύθθθθθθθ ννεται 

κυκκυκυκυκυκυκυυκυκυκυκυυρίρίρίρίρίρίρίρίρίρίρίρ ωςωςωςωςωςωςωςωςωςωςωςωςωςως σ σ σ σ σ σ σ σσ σσ στοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοουςυςυςυςυςυςυςυςυςςςςςυυς ww w w w wwwwww w w winininininininninnnindsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsddsddddsururururururururuu ffffffefefefeferrs κκαια  kitesurfef rs. 

ΣτοΣτο www.windisurfing.gr θα βρεις 

πληροφορίες για αγορά εξοπλισμού, εά εξοπλισμού, ενη-

μέρωση για αθλητικούς αγώνες,  προγνω-

στστσττστστστστστστστσσστσστικικικικικικικικκικικικικικικικικικικι ά ά άά άά ά ά άάάά κακακακακακακακακακακακακακαακακακακακακκακακακακκακαακαακααιριριριρρριριρρριρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρροούύύύοούύύούούύύύούύύύύούούούούούούούοοοούούούύύούούούοοοοοούούούύύύύούούούούούούούοοούύούούούοούύούούοοοοοοούούοοοούούοοοοοοοοοοοοοοοούοοοοοοοοοοοοοοού κ κκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ άάάάάάά.ά.ά.ά.ά.άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά.άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά.άά. . .  ..

ΓιΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ α λπλλλλλλλπλλλλλλπλλλλλπλλλλλλλπλλλπλλλλλπλλλπλλλλληρηρηρρηηηρρρρρηρρρηρρρρρρρρρρρρρρρρρηρρηρηρηρηρηρηρηηροοοοοοοφοφοφοφοοοοοοοφοφοφοοοφοοοοοοοφοοοοοοοοοοοοοοοοφφοφοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο οροροροορορορορίείείείείείεεεες ς ς ς ς ςς ςς σχσχσχχχχχσχχχχχχσχχσχσχχχχχχχχχχχχχχχσχχχχχχχχχχχχχσχχσχχχχχχεεεεεετετετετετετεττεεεετεεετετεετεεεεεεεεετεεετεεεετετεεεεεεετετεε ικικικικκκκικκκικκκκκι άάά ά ά ά άάάάάάάάά μεμεμεεμεμεεμεε τττ τ ττττττττττο οοο ο ο οοοοοοοοοοοοοοοο kkkkikikikikikkikikkiikikkikkikkiteteteteteteteteteeeeeteteteteeessusususuusuusussuus rfrfrfrfrfrfrrfrffrffrfrfrfrfrffffinininininininniniinnnnninnininnng,g,g,g,g,gg,g,g,g,g,gg,g,ggg,g,,gg    

μπμπππππππεςεςεςεςςςεςεςεςεςεςεςεςεςεεε  σ σ σ σ σ σσστοτοτοτοτοοοτοτο   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.ww.w.w.w...w.w..kikkkikikikikikikikkkkkkk teeet ssussususssussususususususususususususususususuuurfrfrfrfrfrfrfrfrffrffrfrrffrfrfrfffininininninninininininini g.g.g.gg.g.g.g.g.ggg.gg grgrggrgrgrgggggggrgrgrgrgg

ΣΣτΣτΣΣτΣτΣτΣτΣτΣττττο ο ο ο οο οο susususususussussus rfrfrfrfrfrfinininininininnnnnnninngrgrgrgrgrgrgrgrgrgggggrrgrrgrrrrgrgrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ce.piccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccczzzzozozozooooozozoozzozzzzzzzooozzozozoozzozozoozzzzzzzzozozzzzozozzzzzzzz c.c.cccc.ccccccccomomomomomomomommomomomomomoo  θ θ θθ θθα α α α α βββρβρβρβρρβρβρββρβρββββρβρβρεειειεειειειειεειειειειιιιε ς ς ς ς ς ςς ςς ς 

ό,ό,ό,ό,ό,όό,ό,ό,όό,ό,,ό,ό,ό,ό,τιτιτιτιτιτιτιτιτττττττττ  θ θ θ θθθθ θθθθθθθέλέλέλέλέλέλέλέλέέέέέ ειειειεειειιιειιιιειειιειειςςςςςςςς ς ς ςς ςςςςςςςςςςς ννννανν  μμμμμμάθεις για αααααααααααααα αααααααααααααα ττττοτοτοτοτοτοτττττττττ  σ σ σ σσσσσερερρρερερρεερερερερρφφφφφ φ φ φφφφ φφφφ φ φ φφ στστστστστστσττσττστστστσττσσστσττσττττσστσσ ιςιςιςιςιςιιςιςιςςιιςιςςςιςιι  ε ε εε εε εεε ε εεελ-λ-λ-λ-λ-λ-λλ-λ-λλλ-λλ

ληληληληληληληληλλλ νινινινινιννινινιννν κέκέκέκέκέκέκέκέκέκέέκέκέκέκέκέκέκκκ ςς θάθάλασσες

ΜΜΜΜΜΜπΜπΜΜΜ ες στο www.surf-forecececasassst.ttttt cooooooooooocooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm κκκκκκ κ κκκκ κ κκκκκκκ κ κ ααααααααιαιαιαιααααααααα  

δες τα εξειδικευμένα forece asts τωνω  θα-

λασσών, καθώς και την αξξιολόλλλ γηση παρα-

λιών από άλλους surfers ●

Extreme sports στα ελληνικά νερά
Όταν ο αέρας και τα κύματα καθηλώνουν τους λουόμενους

Παιχνίδια αδρεναλίνης με φόντο το βαθύ μπλε της θάλασσας.

στην ψάθα τους, για σένα η περιπέτεια μόλις αρχίζει.

Της ΣΤΕΛΛΙΝΑΣ ΚΑΡΡΑ

Activations 
Amstel Eco

«Βρωμίλοι» εναντίον «Καθαρόαμμων». Σιχαμερά σκουπίδια και 
απορρίμματα εναντίον πεντακάθαρων παραλιών. Εσύ είσαι ο «σωτήρας»! 
Πόσο γρήγορα θα μπορέσεις να απαλλάξεις την παραλία από την καταστροφή; 
Όσο περιμένεις τις καλοκαιρινές διακοπές, εξασκήσου… εικονικά στο καθάρισμα 
με το ξεκαρδιστικό παιχνίδι «λαμπίκο μπιτς» στο www.amstel-eco.gr.

μμα 
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Τέχνη στο κύμα
Εικαστικές εεκθέσειςς και μεγάλλλλεεςςςςςςςς θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεατρικές πααρρααστάσεις βγγγααααίίίίίίίννννννννννοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυννννννννννννννννν  ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααπππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  ττττττττττττττααα ααααααααααθηννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααϊκκκκκκκκκκά ττττείχηηηηηη   κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααιιιιιιιιιιιι  
ταξιδεύουν στην περριφέρρρρειααα, εννώώώ μεριιικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς αππό τιιςς σταθερέές διορρρρργγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααννννννννννννώώώώώώώώώώώώώώώσσσσσσσσσσσσσσσεεεεεεεεεεεεειιιιιιιιιιιιςςςςςςςςςςςςςς  ((((((((((((((((((((((((((((ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιβββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ        ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίπππππππππππππππππππππππππππππππππππππππωωωωωωωωωωωνννννννννν-------
Καβάλας, Φεεστιβάλ ΝΝάξουυυυυυυυυυ κ.ά.))) εεμφανίζοντττττττττττττταααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααι όλο και πιο ενδυνααααμωμένεεεεεεεεςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς.........................
Σας φτιάξαμμε την ατζζέντα του φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφετινού καλοκαιριιιού.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
H αθηναϊκή gallery «Εικαστικές Αναζητήσεις» κατεβαί-

νει στα φετινά «Ερμουπόλεια» με υπέροχα έργα ζω-

γραφικής γεμάτα εσωτερική ζωντάνια και ενέργεια. 

Συμμετέχουν: Χρ. Αρώνη, Π. Καραβέβας, 

Κ. Καραγιάννης, Γ. Πετρής, 

Α. Σεζένια, Ε. Τζιώρτζη, Ι. Φωτάκη. 

Έως 27/7, Δημαρχείο Ερμούπολης Σύρου.
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H KOURD GALLERY 
ΣΤΟΝ ΑΙΓΑΙΟ

μμμέσέσέσα ααπό όόό δηδημιμιμιουυουουρρρρΗ Η ΗΗ σσσσσσσσύσύσύσύσύσύσσσύσσσσσύσσύσσσύσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσύσσσύσσ γχγχγχγχγχγχγχγχγχχγχχροροροροροροροροοοοοοοοοοοοροοοοοοοροοοροοοοροοορ ννννννννηνννηνηννηνηνννηννννννννννννννννννννννννννννννννννννννηννννννννννννν  ζ ζζ ζζζζζζωγωγωγωωωωωωγγραρραρ φιφικήήκή μ μέέ ---

γιγιγγ κέκέκέκέκέκέκέκέέκέκέέκέκέκέέέκέκέκέέκέκέέέέέκέκέέέέέέέκέκέέκέέέέκέέκέέέέέέέέέέέέέές ς ς ς ςς ςς ςςςςςςςςςςςς ςςςςςςςς πρπρπρπρπρπρπρπρπρπ οσοσοσοσοσοσοσσσσσσσσσσσσοοσοσσσσσσσσσσσσσοσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσοσσεγεγεγεγεεεεεεεεεεεεεεεεεε γγγίγγίσσεσεσεειςις τ τττωνω  αααζάζάζάζάκκοκκ υ, ΛΛέτέτττσισισιουουου,Κα

,, ,, ΠεΠεΠεΠεταταααλάλάλ  κ.ά..ΞαΞαΞαννθνθνθνθνθνθνθνθνθθνθθθνθνθθθνθνθνθνθνθνθνννθνθνθνθνθνθνθνθνθνθνθννθνθνθνθνθνθννννθνθθθθθνθθθθθθθθοποποποποποποποποποποππούούούούούούύούούούοο λλλλλλλολολλολολλλλλλλλλλλλολλλλλολοολλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ υ,υ,υ,υ,υ   ΠΠ ΠΠααραρραρλαλαλαλαμάμάάά,, σ σστοτοτο 

aaaaaRoRocacacacacaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabebebebbebebebebebbbbeebbeb llllllllllllllllla a a a aa aaaa AAAAAAAAAArArArArAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArAAAAAArAAAAAAAAAAAAAA t ttt HoHoHoHoHooHoHoHotetetetetetetetetetell & &&& Spppaaaa σσσ σ σττητητητηη ΜύΜΜύκονο

(w(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.r.r..r.rr.rrrrrrococococoococococoo abaabababababbbbbbbbbbbbbbbbbbbbabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbelelelellalalalalala.g.ggggr)r)r)r)rr). 9/9.ΈωΈωΈωΈως 19

Ο ΟΟ ΔήήήήήήήήήήήΔήήήΔήΔήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήμομομομομμομομομομμομμομομμοοοομ ς ς ς ς ς ς ς ς ςς ς ς ς ΠόΠόΠόΠόΠόόόόόΠόόΠόΠόόόΠόόόόόόόΠόόόόόόόΠΠΠΠΠόΠόόόΠόΠόρορορορορρορρρρρρρρορρρρορορροοορρροορροοουυ eeryy σ συννδιδιδιορροργαα κκκκαιαια   η galle --

υυγγχρρχρχ όόόνόνό ωνν Ελλήήήνώνώνώώννννννννονονονονονονονονοοονονοννννονονονονονονοννννονονοοννονοννννννονννννννοννοοοονονονοοννννονννννοοουνυνυνυνυνυνυνυννυνυνυυνυνννυυυνυν μ μ μ μ μμμμμμ μμμμμμμμμμ μμμμμμμμμεεεεεεεεγεγεγεγεγεγεεεγεγεεεεγγεεγεεγεεεεεγεγεεεγεεεγεγεεεγεεεεεγεεε άλάλάλά η ηη έκέ θεθεεεσησηση σ  υ -

νωνωνωωωωνωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωννννν ν ν ν ν ννννννννννννννννννννννννννννν ειειειειειειειειειειεεεεικακακακακααακακαακακακακακακασσσσσσσσσσσστστσττσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστσστσσσσσσσσσσσσσσσ ικικκώνώ  στοτοτοο οοο Σ ΣυγγγυγγργγγργρούοοΚτίριο  στηην ν 

μαμαα, πααράλληλλλλεςεεεςςπαπαπαααααααααααααπαααααααααπαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααραραραραραραραρρραρρρρρρρρρρρρρραρααρρρ λίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλίλλίίλίλλ α α ααα αααα αααα τττττττττοτοοττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττ υ υυυ ΠόόόόΠΠ ρορορορορορου.υυ.υ.υ.υυ  Ακόμ

α τουου καθηγητήεεεεεεκεκεκεκεκκκκεεεεεεεεεκεεεκεκεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεκκεεεεεεεεεε δδηδηδηδηδηδηδδδδηδδηηηηδηλώλλλώλώλώλώλώώώώώλώώώώώώώώώώλώώλώώώώώώλώλώώώλώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώσσσσσσσσσεσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσεσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ ιςςς όόπωωως ςςςςςςςςςςςςςς ηηηηηηηηηη η ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη ηηηηηηηηηηηη ομομμομμομμμμμμιλλλία

ου ΨυΨυΨυΨυΨΨΨυΨυΨυυΨυΨυΨυΨυΨυυυυυΨΨΨΨΨυΨΨυΨΨυΨΨυΨυυυΨΨΨΨ χιχιχχιχιχιχιχιχιχχιχχχ ατατατατατατττταατταττταταααττααττατττταατττταατταατταττταταττατττααττττριρριριρικήήκήήήήςς ς ς ς ς ς κακακ ι ζωζζωγργγρρράάάφο ΆρΆρΆρηη ηη ΛιΛΛΛιάκάκουο , με 

θέθέθέθέθέθέθέθθέθέθέθέθέθθέθέθέθ μαμαμαμαμμμαμαμαααμααμαμαααμαμμααμμαμαααμααααμαααμααμααμμαααμααααμμμμ    ναίσθθσθημημμμα»α»««Ζ«Ζ«Ζ«ΖΖωγωγωγγγραραραραφιφ κήκκκκκκ  κκκαιαα  συν ( (77/7 8,
202020202020202020202022002000002002222202222 .0.00000.0000000000.00000.000.00000000000.0.0000000000000000000000.0000000000000)).)  ΣΣΣ ΣΣυμυμυμυμμμμεμμ τέχοοουνυ : φυλυλακα τόποπουυλυ οςς,Θεοφ

άά..ΝΝΝΝΝΝΝΝΝιΝιΝιΝιΝιιιιιΝΝΝιΝιιιιΝΝΝιιΝιιΝΝΝιΝιΝιΝιΝιιιΝιΝιΝιιΝιΝιΝΝΝιιΝιΝιΝΝΝιιιιιιΝιιιΝΝιΝΝΝιιΝιΝΝιΝΝΝΝιΝΝΝ κκκοκοκκκοκκοκοκολαλαλααλλ ίδδδίδδδδίδουουουουοοο , , ΣαΣαΣαΣΣ καααααγιγιγγγ άνάνά  κ κ.ά 171 /7 - 20/8.

Μιχάλης Παρλαμάς, Who is Julia Number 2 (Rocabella Art Hotel & Spa Μυκόνου)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

κής (Βασίλης Τσαμπρόπουλος,
Xαίνηδες, Encardia, Παιδική 
Χορωδία του Παρισιού κ.ά.), 
α λ λά και  την πρ οβ ολή του 
ντοκιμαντέρ «Ιστορίες του Αι-
γαίου». Για πληροφορίες www.
parkoparos.gr, 22840 53560

ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Στον γεννημένο στην Καβάλα  
Γιώργο Χρονά είναι αφιερωμέ-
νο το φετινό φεστιβάλ. Μεταξύ 
άλλων ξεχωρίζουν οι παραστά-
σεις «Ο Άμλετ του Γιώργου Χει-
μωνά - Τίποτα από ’μενα δεν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟ ΠΑΤΜΟΥ
Το πρόγραμμά του αντλεί από
ένα ευρύ φάσμα κινηματογρα-
φικής δημιουργίας με πρόσφα-
τες και διακεκριμένες ταινίες της
ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 
Με 10 ταινίες μεγάλου μήκους, 
8 ντοκιμαντέρ και 20 μικρού μή-
κους (ενδεικτικά: “Welcome”, 
“A Sea Change”, «Τα Παιδία Δεν 
Παίζει») στους ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους στη Νέα Μα-
ρίνα, στο λιμάνι του νησιού και 
στο χώρο του Παλαιού Σχολείου 
στη Χώρα. 19-25/7.●

Σταύρος Γεωργίου, Obama Iωάννα Ευθυμίου, Madonna Queen

Κώστας Τσόκλης

10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ
Επετειακό το φετινό φεστιβάλ, που συνοψίζει τη μέχρι τώρα ιστορία 
του. Σημαντικοί καλλιτέχνες αφηγούνται με το δικό τους τρόπο «Ιστο-
ρίες για περίεργα παιδιά» του παραμυθά Χρήστου Μπουλώτη (οπτι-
κοακουστική εγκατάσταση 24/7 - 3/9), ενώ ταυτόχρονα θα τρέχουν 
πλήθος παραστάσεων (π.χ. «Λεντς», 9 & 10/8), συναυλίες (π.χ. Αρλέτα, 
16/8), εργαστήρια για παιδιά, ενήλικους κ.ά. Η καλλιτεχνική διεύθυνση 
είναι του Στέλιου Κρασανάκη και η διοργάνωση του Πολιτιστικού Μη 
Κερδοσκοπικού Οργανισμού «ΑΙΩΝ». Στον Πύργο Μπαζαίου και σε 
άλλα σημεία της πόλης, μέχρι τέλος Αυγούστου. www.naxosfestival.gr 

οψίζει τη μέχρι τώρα ιστο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Πύργος Μπαζαίου

Daxtylithra events

ΔΑΧΤΥΛΗ-
ΘΡΑ FASHION 
GALLERY
Που σηυ σημαίνει: έκθεση φωτο-
γραφίας μόδαςόδας με την υπογρα-
φή του Νίκου Πιτσιιτσιλού και τη 
συμμετοχή κοριτσιών από ταπό την 
Αίγινα. Όσο για τη «Δαχτυλήή-
θρα» είναι μια μικρή γκαλερί 
μόδας που υποστηρίζει ενδια-
φέρουσες προτάσεις νέων σχε-
διαστών και κατά τη διάρκεια
του εγχειρήματος θα παραμέ-

ννει ανοιχοιχοιχοοο χχτή 
(κ ά θ ε  Π α ρρ .
κα ικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ  Σάβ.)   20.00 0 ------κα ι Σάβ ) 20 0 0 -0
222222224424.22222442422224242244222424222242422424222422222442222422222422222222222222222222222222222222222222222222422 00.00  Χορηγός όόόό επικοινωνίαςαςαςαςαςαςαςαςςςςςςςςςςςςςς η  ηηηηηηηηη ηηηη ηηηη ηηηηη
ATHENSSSSSSSSSENSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS VVVV VOVVVVVVVVVVVVVVVOVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVV      ICEEEE. Έωςωωωςως 313 /8.

ATHENS VIDEO 
ART FESTIVAL ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Το μεγαλύτερο φεστιβάτιβάλ για 
τις ψηφιακές τέχνες και τα νέανέα

λλάλλμέσμέσέσα σα την Ελ -
πεε δα αααα βγαβγβ ίνεν ι σε -

ας τηνας τριοδείεεεε α, φέρνονν ταριοδεία φέρνοννο τας
ε τις ψη-περπερππππππ ιφέέρεια σα ε επαφαφαφααφαφφφή με τ
ξεκινάειφιαιιιιιιιιιιι κέςκέ  τέχνενεες. ςςς Η tour ξ

απόαααααα  τητηη Σύροοοο 7) και ακο (10-11/7) -
λουοοοο θούθ ν: ν αΛευκάδα (23-24/7),
Ρέθυμνο ),  (30-31/7), Μυτιλήνη

20- 21/8), (7-8/8), Τήλος (20 Κα-
λαμαριά 9), (11-12/9 Κοζάνη (18-
19/9), δαΟρεστιάδ  (25-26/9), Βό-

λος (2-3/10), Τρίπο

ΙΩΑΝΝΑ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Δύο βασίλισσες, 
πτρο στο χέρι και
κρόφωνο. Ζωγρα
τα της βασίλισσα
και της Madonna
Ευθυμίου για τη β
σάβετ έγιναν με αφ
γενέθλιά της και μ
από αυτά ανήκο
προσωπική συλλ
σίλισσας. 9-22/7,
Ματογιάννι 48.

HYDRA SCHOOL 
PROJECTS
O εικαστικός κα
Δημήτρης Αντωνίτσης επιλέ-
γει για ενδέκατη χρονιά έργα 
σύγχρονης τέχνης για το χώρο 
του Σαχτούρειου, του παλιού 
γυμνασίου της  Ύδρας. Συμμετέ-
χουν: Ιωάννα Πανταζοπούλου,
Blind Adam, Edward Morgan,
Ελένη Σαρρή κ.ά. Έως 26/9.

ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΣΟΚΛΗΣ
Επετειακή έκθεση του ιδιοφυή
καλλιτέχνη, ο οποίος γιορτάζει
80 χρόνια ζωής. Το Ίδρυμα Π. 
& Μ. Κυδωνιέως στην Άνδρο
φιλοξενεί μια αναδρομική έκ-
θεση με τα πιο σημαντικά έργα 
του σε επιμέλεια Αθηνάς Σχινά.
24/7 - 26/9.

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γλυπτά και ζωγραφική με έντο-
να κοντράστ οπτικά και θεματο-
λογικά. Έργα που ανανεώνονται
συνεχώς στα restaurants της
Μυκόνου: Fftelia, Panormos 
και Blanco και στο Αstra Club.
www.stavrosart.gr

ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ -
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
Μια από τις πιο πρωτότυπες
εκθέσεις του καλοκαιριού στο
Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύ-
δρας. Επιλεγμένα ποιήματα του
Σαχτούρη και χαρακτηριστικά
έργα του Ακριθάκη σ’ ένα γόνι-
μο διάλογο. Έως 31/7, στο Λιμάνι 
της  Ύδρας. 

ΠΠΠΠΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΟΝΟΝΝΝΤΙΤΙΤΙΤΤΤΤ -
ΚΟΚΟΚ  & & Π ΠΠΠΠΠΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΤΙΤΙΤΙΤΙΤΙΤΤΤΙΤΙΙΤΤΤΙΣΙΣΙΙ ΤΙΤΙΤΙΙΙΙΙΤΙΙΙΤΙΤΤ --
ΚΟΚΟ ΠΠΠΠΑΑΡΡΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟΟΟΟΟΚΟ Π Π Π Π ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΥΥ
ΈναΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ  πάπάρκο κόσμημ μα μα μα μα μα μα μα αααααααμα ααμααααααααααααααα αα α φιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφιλφφφφφφφφφφφφφφιφιφιφιφιφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ οοοξοοξοξοξοξοξοξεοξεοξεξεεεεξεξεξεξεξεξεξεεξεξεξεξεξεξξεξξεξεξεεξε-------
νεί το φεεσ τιβάλβ  της Πάάάροάράροάροάροάροάροάροροάροροάροάροάράράροροάροροάάράάροάροάροροροοάροροάάροάράροάροάροροροάροάροάρορορροάάροάροροροροοοοροάροροροοορρρρρρροροροροροοοοροοοοοουυ. υ.υ.υυ.υυ.υ. υυ.υ.υ.υ.υ.υυ. υυ.υυυ. υ. υ. υυυυυυ.υ. υ. υυ. υ. υ. υ. υ. . ... . . . . . 
Βρίσκεται στον κόλκόόκόκόόό πο τηςττττηςτττηςτηςς ΝάΝ -
ουσυ ας, που εκτείνεται σεσε μια 
χερσόνησο 800 σ0 τρεμμάτων,
και μπορείτε να συνδυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυάάάάάσάσάάάσάσεάάάσάάάάάάάάσάάάάάάσάσάάσάάάάάάάάσάσάάάσάσάάάάσάάάάάσάσάσάάάάάσάσάσάσάάσάάάσάσσσσάσάάάσάάάάσάάάά τε τιςτιττιττιτιτιιιιιςτιςτττιιιςτιττιτιιιςτιτιττιτιτιττιτιττιιτιςτιςττιςττιςτιττιτιιιιτιιιττιιτιτιτιτιι
συναυλίες με βόλτες στα μοννονο-
πάτια, κολύμπι σε μία από τις 
τέσσερις παραλίες του ή μ’ ένα 
γεύμα στο εστιατόριο. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει συναυ-
λίες κλασικής και ethnic μουσι-

ή ίλ ό λ

φαίνεται»αι (26-3-33-3-3-3333-333-3-3-3-3-333-33-33333-3-3-33-33-33333333333-33--3-333---33-333--333330/70000/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/70/770/70/70/70/770/7/7/7777777777/7770/7770/770/7////7770//0/0//70///0/0//77770/70 777777, Θ, ΘΘΘέατέατρο ρο
Κάστρου), «Ο Ο ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ Ο Ο ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟ ΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟ ΟΟ ΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώώώιώΓιΓιώώώώώΓΓ ώιώώώΓΓιώώώώώώώώώώώΓ ώώΓ ώώώρργρρρρρρρργργργορρρρργργργρργργρρργρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρργρρρργρρρρρρρρρρ ς ως ως ως ς ΆΆμ-
λετεε »»» (2/8)8)))8))))))8))))8)))))8))))888))8888))888)8)))))888))88/8888888)8)88888)8)//88888888///88888888) έέέέέέ, έ, έέέέέέέέέέέέ, έέέέέ, έ, έέέέ, έ, έέ, έ, έ, έ, έέ, έέ,, έ, έέ, έέ, έ, έ, έ,,, έέέ,, έέ,,,,, ννα ννα νανανανανα να να ααααααναναανα νανανανανανννανα ανα ανα νννναννα νανανν θθεθεαθεθεθεθεθεθεθεθεθεθεθεαθεαθεαθεαθεθεαθεαθεθθεθεεαθεαθεαθεεθεαθεαθεεεεθεθεθεεαεεεθεεεεεθεθεεεθεθεθθθθθεθθθθθε τρικό αναααααλό-λλ
γιογγιογιοογιογιγιοιοοοοοοοογιοιοιογιοογιοοοιοογιοοογιοογιοιοοοοογιογιογιοοοογιογιοογιογιογιογιογιογιογιιιγιοοοογιογγιιιιιιιογιογιογγγιγγιγιιιογιοογιογιογιοιογιογγγγιιιοιογιογιογγγιογιοιοογιοιογιοοογγιγιογιογιογιοοογιγιοοοογιοιο ττττττττττττητητη τη τητηηηηττττττττη τη τητηηητηητττττητητ τηητττητττηη τη τη  τη τηςςςςςςςςς ςςςςςςςςςςςς ς ς ςςς ΛΛούΛοΛούΛοΛούΛούΛούούούΛούΛούΛούύΛούΛούΛοΛούΛΛούΛούΛΛΛΛΛούΛοΛ ύύΛούύύύύύΛΛούούύύύύύούύύύύύούύύύύύύύλαλαλλαλλλλαλλλαλαλαλαλαςλαςλλαλαλλαλαλαλλαλαλααλαλαλαλαλλαλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλας Αναγννωστσσστάκη
γιαγιαγιαγιαγιαιαιγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαααγιαγιαγιγγιαγγιαγιαγιαγιαγγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγγιαιαιιαααααγιαγγιαγγ τοτοτοτοτοτοτοττοττοτοτοοοτοτοτττοοττοοοτοοττοτοοττοοοτο τοτοτο τοο τοτο το τοτ τοοττττοο τ σύύύσύσσύύσύσύύύύύσύσσύσύσσσσύσύσύσύσύσύσύσσσσύσσσύύύύσύσύύσύσύύσύσύύύσύύσύ σύσσσύσσσσσσσσσσ ντρντρνντννντνντντρντ οφόοφόοοφοοοοφοφοφφοφφφφ  της και όλες οι
μεγμμμμμμμ άλεά ς θς θθς θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθεεεεεεατεεεεεεεεεεαεεεεεεαεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ρικρρρρ ές παραγωα γές
τουυυυ φετινού ούο καλκαλκκ οκαοκοο ιριού: «Ιπ-
πήςήπή » από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινί-
ου, «Αχαρνής» από το Κρατικό
ΘέαΘ τροτροοο Βορείου Ελλάδος κ.ά.
Ακόμα συναυλίες, όπως αυτή 
των Πάνου και Χάρη Κατσι-
μίχα (1/8) κ.ά. Έως 25/8, 2513
500.218,www.philippifestival.gr

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΡ

υμίου, Madonna Queen

ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΕΕΣΤΙΦΦ ΒΑΛ ΤΟΟΟΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΟΟ
ΚΚΚΚΚΚΚΚΑΛΟΚΑΙΛ ΡΡΙΟΟΟΥΥΟΟ

ολη (9-10/10).

Υ
η μία με σκή-

ι η άλλη με μι-
αφικά ποποποοποποοοοοοοοοορτρρτρτρρρρρτρτρρρτρρρτρρρρρρρρ έ-
ας Ελιλ σάββββββββββββββββββετεετετετετετετ εετεττεεεττεεττττετττεττττττττ ΙΙ ΙΙΙ
a. Ταααα έρ γα τηςηςς 
βασίλισσσσσσσσσσα Εα λι-
φορμή  τα 84α 

μάλισταααα εννέα 
ουν ήδη στην 
λογή της βα-
 Scala Gallery,

CHOOL
S

ι επιμελητής
ί λέ

Αλέξης Ακριθάκης
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Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 15-22/7

Χορός και θέαμα
Το πιο σταθερά προσανατολισμένο φεστιβάλ 

της Ελλάδας σε θεάματα υψηλής ποιότητας, 
ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει ό,τι πιο πρωτο-

ποριακό υπάρχει σε όλο τον κόσμο, το Φεστιβάλ 
Χορού Καλαμάτας καταφέρνει και φέτος,

 παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, 
να κάνει με το πρόγραμμά του τη διαφορά. 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Μ
ε άξονα τη διαχρο-

νική αποτύπωση 

τ ο υ  τ ο π ί ο υ  τ ο υ 

σύγχρονου χορού, 

εξετάζει μέσα από 

τις παραστάσεις του το παρόν και το μέλλον, 

ανοίγοντας νέες προοπτικές και μεταθέτο-

ντας τον ορίζοντά του όλο και πιο μακριά. 

 Για δεύτερη φορά στην Καλαμάτα, ο Γιαν 

Φαμπρ είναι αναμφισβήτητα ο σταρ του 

φετινού φεστιβάλ. Θα παρουσιάσει το έρ-

γο του “Another Sleepy Dusty Delta Day”, 

συνθέτοντας μια ωδή πάνω στην ελευθερία 

επιλογής του θανάτου και του έρωτα, την 

οποία ερμηνεύει εντυπωσιακά η Ελληνίδα 

Άρτεμις Σταυρίδη. 

 Οι C de la B, τα διάσημα μπαλέτα του Βελγί-

ου, έχουν γράψει επίσης τη δική τους ιστο-

ρία στην Καλαμάτα. Αυτή τη φορά έρχονται 

με το αισθαντικό, σπαρακτικό αλλά και αισι-

όδοξο “Out of Context”, που ο Αλέν Πλατέλ 

αφιερώνει στην Πίνα Μπάους. Το βλέμμα του 

Πλατέλ αγκαλιάζει την πονεμένη ανθρωπό-

τητα, αναδιφώντας στα βάθη της ανθρώπι-

νης μνήμης, εκεί όπου η ομορφιά συναντά 

την ασχήμια για να αποκαλυφθεί η πιο ουσι-

αστική πλευρά της ανθρώπινης φύσης. 

 Μία από τις πιο σημαντικές ομάδες χορού 

στην Ευρώπη, το Μπαλέτο της Λωραίνης, 

ανοίγει το φεστιβάλ, παρουσιάζοντας τρεις 

χορογραφίες αντιπροσωπευτικές της πο-

ρείας του Ουίλιαμ Φορσάιθ, της διάνοιας 

που ανέτρεψε τα δεδομένα του σύγχρονου 

χορού στον 20ό αιώνα: το αριστουργηματι-

κό “Steptext”, την ιδιοφυή μετάφραση μιας 

φούγκας σε σύγχρονο χορό στο “Τhe Vile 

Parody of Address”, ενώ στο ίδιο πρόγραμ-

μα περιλαμβάνεται μια παλαιότερη χορο-

γραφία της Μαγκί Μαρέν, μια γεμάτη κα-

θαρότητα σύνθεση πάνω στην παραδείσια 

ένωση του αρσενικού με το θηλυκό. 

 Από το φεστιβάλ δεν λείπουν και οι νέοι 

χορογράφοι: Η Λία Χαράκη συμμετέχει με 

την «Καμηλοπάρδαλη», η Ζωή Δημητρίου 

με το “In process of” και η ομάδα Lamacana 

από την Ισπανία με μια χορογραφική πρό-

ταση για τη δυαδικότητα. Τρεις δημιουργίες 

που διακρίθηκαν στο δίκτυο Αirwaves. 

 Μια παράσταση με πολύ μεγάλο ενδιαφέ-

ρον είναι αυτή της Κλαούντια Τριότσι. Ιταλί-

δα περφόρμερ, αναβιώνει την εγκατάσταση 

περφόρμανς “Park”, στην οποία επιτρέπει 

στο κοινό να εισχωρήσει στο σπίτι μιας νοι-

κοκυράς-μηχανής και στην οικιακή ρουτίνα, 

θυμίζοντας στους θεατές τις μεγάλες ηθο-

ποιούς του νεορεαλιστικού ιταλικού κινη-

ματογράφου.

 Αλλη μια γυναίκα χορογράφος που ζει και 

διακρίνεται στη Γερμανία, η Αλεξάνδρα Βά-

γερσταλ, έρχεται για δεύτερη φορά στην 

Καλαμάτα, με την παράσταση “Tomorrow 

in Present Tense”, μια παράσταση για τα ε-

σωτερικά σύνορα, στην οποία ο χρόνος πα-

ραμένει μετέωρος μέχρι να ταυτιστούν οι 

χρόνοι.

 Το Φεστιβάλ κλείνει με χιπ-χοπ. Romeos 

and Juliettes, και ο χορογράφος Σεμπαστιάν 

Λεφρανσουά κλείνει το μάτι στον Σέξπιρ για 

να συνδέσει θέατρο και χορό μέσα από τις 

επικίνδυνες φιγούρες του χιπ-χοπ. 

Πληροφορίες για εισιτήρια: Διεθνές Κέντρο 

Χορού Καλαμάτας, 27210 83086
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H  Άρτεμις Σταυρίδη χορεύει 
στην παράσταση του Γιαν Φαμπρ 
“Another sleepy dusty delta day”

ε άξονα τη διαχρο-

νική αποτύπωση 

τ ο υ  τ ο π ί ο υ  τ ο υ 

σύγχρονου χορού
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πημένος μου προορισμός. Είναι ο τόπος πιο αγαπηΕπΕπΕπΕπΕπΕπΕπΕπΕπππίδίδίδίδδίδίδίδίδίί αυαυαυαυαυαυαυαυαυααυαυαυαυροροροροροροροοοοοορρος ς ς ς ς ςςςςςς είείείείείείείείεεείίίε ναναναναναναναναναναναναν ι για μένα ίσως ο 
ρνω μεγάλη δύναμη. Αναφέρω ενδειμές και παίρνποποποποποοοποποπ υ υ υ υ υυυυυ υυ σκσκσκσκσκσκκσκσκέφέφέφέφέφέφέφέφέφέφφέφφτττττττοτ μαι σε δύσκολες στιγμ -

λό: ονται στοο μυαλόκτκτκτκτκτκτκτκτκτκτκτκτκτκτιικικι ά άά μεμεμεριριριρ κά σσημη εία που μου έρχο
ες, μέσα στο δάσος· το ξημέρωμα μεσημεριανές ώρεςο ο ο χώχώχώχώχώχχώχώροροροροροροςς ς ς ς ς ς γύγύγύγύγύγύύύύρωρωρωρωρωρωρωρ  α α ααααπόπόππόπόππππόόόόπόπόπόπό ττ ττ ττττ τττττττο ο οο ο ο οοοοοοο οοο θέθθ ατρο τις μ

σκο ψάρι στη τρο· μπάνιο και φρέσκκακακκκ ιι το ηηηηλιλιλιλ οβοβββοβασασασσσσσσσσσσίλίλίλίλλλλεμεμεμεμεμμεεμμαααα α α α α α μέμέμέμέμέμέμέμμ σασασασασαααααααααααααααααααααααα σσσσ σ σ σσσσσ σσ σσσσ σσσσσσσσσσσσσσ σ στοττττττττττττττττττττττττττττ  θέατ Νέα Επίδαυρο – 
ς κατά τη γνώμη μου. η ηηηηη καλύτερηρρ  θθάλλλά ασσσα ττττττττττηςηςηςηςηςηςηςηςηςηςηςηηςηςηηηηςηςς π π π π π π ερερερερερεριοιοιοιοιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοχήχήχχήχήχχχχχχήχήχχχήχήχχχχχχχχχχχχχχχήχχχχήχήχήχχχχχήχήχήχήχήχής

Τα τελευταία χχχρόρόρόρ νια ααα μέμ νωνω στααα τττττττττττττττττιαιαιαιαιαιαιαιιαιιιιαιιαιαιαιιιιιιιιαιιιαιιααααα της Αγγελικήςδδδδδδδδδ δδδδδ ωμωμωμωμωμωμωωωμωωμωωωωωω άτάτάτάτάττττττττττττττάττττττττττάτττ στην Παλιά Επίδαυρο,Π αλλά 
σθήματα το ξενοδοχείο θή ξ δ ίμεμεμεμεμεμεε ννννννν ννν ννν ν νννννννννοσοο ταλγία και ωραία αισθήλ ί ίθυμάάάάάάάάμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμααααιι ι ι ι μμμμθ άάάάάάάάάάάά

Άβαταα ονννννννννννν,,,,,,,,, ο και τη σύγχρονη  π π π ππ   ουουουουυυυυυυυυου ε  εεεεεε εε εεεεεεεεεεεεεεείναι πια ένα με το τοπίο        
οοοοοοοοοοουυ υ υυυυ υυυυ υυυυυυυυυυ τότότότότότόόττ ποππππποποποποποποποπποποππποοπποποππποποποοποποοοοποοοου.υ  Η ιστορία α τοτοτοτ ίδατατττ βέρνα του Λεωνίδ φυσικά είναι

ρια… Αναφέρω νη η ηηηηηηηη η μομομομομομομμμμμομμμμμμμμμοομ υ υ υ υ υυ  σσσσσσυσυσσσσυσσσσσσσσσσσσσσσσυσυσσ νήήθεια, ειδικά τα μεσημέριααγαπημμμένέ
 επειδή αιματιιικικικικικικικικιικι ά ά άά άάάά μμεμμεμεμμμμμεμεμεμεμεμεμμμεμεμεμεμεμμεμεεμεεεεεεμεεεεεμεμεεεεεμεεεριρ κά σημημμεία και συνήθειες εεπιγραμμμ -

ο θέλω. ι ότιι α ααααααααααααααν ν ν ννν επεπεπεπεππεπππππππππππππππεπεπππππππππππππεκεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ταθώώ θθθθα αα γίνω μελό και δεν το θσθάνομαι
ριστά. είεε ναναναναναναααι ι εκεεκεκεκεκεκεεεεεεεεεεεεεε είείείείείίείεεεε σσ σ σ σ σσσσσσσσ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστοτοο κάτω-κάάάάτωτ  για τον καθένα χωρισΟ τόπος ς εεε

όνο ι ιιι σίίσίίγογοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυρυρυρυρυυυυ οο.οο.ο.ο.ο...ο.ο.ο....ο.ο....ο....ο.... Η     Επίίδαυρος είναι μαγική. Όχι μόνΈνα είναααιιιι
δο τουουυυυυυυυυυυυουοουουυυυυυυ φ φ φ φφφφεσεσεσεσεσεσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστιττττττ βάλ.λ  Δεν είναι για εκπαιδευτική εκτα καλλοκαίρια και όχι μόνο την περίοδ -
τόττ . ΌΌΌΌτΌτΌτΌτΌτΌτΌτΌΌτΌΌτΌτΌΌτΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ ανανανανανανανν σ σ σ σ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστη ΓΓ΄ Γυμνασίου πήγα εκεί σε μια πολύ δρομή,ή  είναι πολύ περισσότερα από αυτ
ιο εευυυυυτυτυτυυυτυυυυυτυυυυυυ υχυχυχυχυχυχχχχχχχισισισισιισσισσισσσσισσσισσισσισσσσσισισσισσσσσσσσμένεες μέέρες της ζωής μου κι αργότερα, δύδύσκολη στσ ιγμή, πέρασα μια αααπόπ  τττιςς πι
και ι ι ι σσσασασασασασασασσσσσσσ ν ν νν ν ν ννννννναναναναννανναννναννννννννννννννννννννννν  με αγκάκκκ λιασε.όταν πάλι χρχ ειε άστηκε, εκεί κατα έφυγα κ

Κάτι είναιαι αυτός οο τόπος.

* Ο Νίκος Κουρής είναι ηθοποιός

INFO
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Επίδαυρος
Κάθε Παρασκευή και Σάββα-
το, από αρχές Ιουλίου έως 15 το, από αρχές Ιουλίου έως 15
Αυγούστου, είναι σχεδόν έθι-
μο καραβάνια θεατρόφιλων,
περίεργων και τουριστών να 
συνωστίζονται στο Αρχαίο
Θέατρο (αλλά και στην πρό-
σφατα αναστηλωμένη «Μικρή
Επίδαυρο» στην Παλαιά Επί-
δαυρο, που φιλοξενεί επίσης
εκδηλώσεις) προκειμένου να
χειροκροτήσουν (ή να γιουχά-
ρουν – έχει γίνει και αυτό μόδα)
τις παραστάσεις στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Αθηνών. Το ε-
θιμοτυπικό συνεχίζεται για 
φαγητό στου Λεωνίδα. Οι πιο
έμπειροι, που έχουν από νωρίς
προνοήσει για κατάλυμα, συν-
δυάζουν θέατρο με μπάνια σε
μια από τις ακτές της περιοχής.

Πού να μείνεις
Εννοείται πως πρέπει να έ-
χεις προνοήσει καιρό πριν μια
sold-out παράσταση –ξέρεις
εσύ ποια θα είναι–, αν θέλεις 
να βρεις ένα καλό δωμάτιο σε 
ξενοδοχείο – τα περισσότερα 
προσφέρουν απλές βασικές 
ανέσεις. Παλιά Επίδαυρος: 
Μarialena (41090, 41138) Ε-
πιδαύρια (41222), Απόλλων
(41051), Ποσειδών (41211), 
Ακτίς (41407 ), Πάολα Μπιτς
(41397), Ελένη (41864, 41364). 

υρος:Νέα Επίδαυ Αύρα (31294),
Μαριλένα ( 31579). Κάμπινγκ:

ςΔιαμαντής (31181), Νέα Επί-
δαυρος (312963 ). Λυγουριό: 
Άβ ατον (22059 ), Α λκυών
(22002).

Πού να κολυμπήσεις
λίες Στις παραλ Νησί, Καλαμά-

κι, στην ολεμάρχαΠο και στα
Σαλόνια.

Πού να φας
Στο Λυγουριό η ταβέρνα του
Λεωνίδα (22115). Χωρίς αυτή
την ταβέρνα ίσως δεν θα μπο-
ρούσαν να γίνουν παραστά-
σεις, αφού ταΐζει όλους τους
συντελεστές των παραστάσε-
ων σταθερά τόσα χρόνια όσο 
διαρκεί ο θεσμός του Φεστιβάλ 
Αθηνών. Παλαιά Επίδαυρος: Α-
κρογιάλι (41060) για καλό ψάρι.
Τα Κλήματα (41225) με εξαιρε-
τικό ντόπιο κρέας και θέα στον 
κάμπο. Το Περιβόλι (41500) με
ωραία δροσερή αυλή.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ 
Αθηνών
2-3/7 «Ιππής». Σκην.: Βασίλης
Νικολαΐδης . Ηθ.: Παύλος Χαϊ-
κάλης, Γιώργος Αρμένης
9-10/7 «Οιδίπους Τύραννος».
Σκην.: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος.
Ηθ.: Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη
9-10/7 η Λένα Πλάτωνος με-
λοποιεί Κωνσταντίνο Καβάφη 
(Μικρή Επίδαυρος)
16-17/7 «Λυσιστράτη». Σκην.:
Γιάννης Κακλέας. Ηθ.: Βασίλης
Χαρα λαμπόπουλος, Ε λένη
Κοκκίδου
16-17/7 Αλκίνοος Ιωαννίδης
& Μιλτιάδης Παπαστάμου

Επίδαυρος
Του Νίκου Κουρή*
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Επίδαυρος
Κωδικός: 27530
Ελληνικό Φεστιβάλ: 210
9282900 
Λιμεναρχείο: 41216
Αρχαιολογικός χώρος:
22026, 22096
Αρχαιολογικό Μουσείο:
22009, 22666
Πρ. Βοήθειες: 22222

Ναύπλιο 
Κωδικός: 27520
Αστυνομία: 98706
Τουριστική Αστυνομία:
98728
Δήμος: 23332
Πρ. Βοήθειες: 27523 61100

(ΜιΜ κρή Επίδαδ υρορος)ς
23-23-23232232223233 24/2 7 «Αχαρνήςς».» Σκην.: Σ Σωωωω--
τήρτήρτήρτήρρρης ηςηηη Χατζάκζά ης. Ηθ Ηθ.: .: ΣταΣτααααμάτμάτμάτμάτττης ης ηςης ηης 
ΚρΚΚραΚραΚραΚραΚρΚ οουουουνουνάκηάκης, ς, ΓρηΓρηγόργόρης ης ΒαλΒαλλτιτι--

όςνόςόόνόςνός
23-24/7 Κριστίνα Μπράνκο 
- Ζωντανό αφιέρωμα στην Α-
μάλια Ροντρίγκες (Μικρή Επί-
δαυρος) 
30-31/7 «Ορέστης». Σκην.: 
Γιάννης Χουβαρδάς. Ηθ.: Νίκος
Κουρής, Στεφανία Γουλιώτη
30-31/7 «Ερωφίλη - Άσκηση 
2», «Γλέντι “Ερωτόκριτος”»
(Μικρή Επίδαυρος) 
6 -7/ 8  « Ο θ έ λ λ ο ς ».  Σ κ η ν. : 
Thomas Ostermeier
13-14/8 «Πλούτος - Πενίας θρί-
αμβος». Σκην.: Διαγόρας Χρο-
νόπουλος. Ηθ.: Δημήτρης Λι-
γνάδης, Μάνια Παπαδημητρίου

Ναύπλιο 
Αγαπημένος προορισμός, τόσο 
λόγω της κοντινής απόστασης
από την Αθήνα όσο και για τις ο-
μορφιές του. Το Ναύπλιο χαρα-
κτηρίζεται από τα νεοκλασικά 
του κτίρια, τις παλαιές εκκλησί-
ες, τις ιστορικές, καταπράσινες
πλατείες του και, φυσικά, από 
το κάστρο του Παλαμηδίου
και το Μπούρτζι, το νησάκι-
φρούριο που βρίσκεται ακρι-
βώς μπροστά του. 

Πού να κολυμπήσεις
ΣτηΣτηητ ν ν ΑρβΑρβανια τιά, 2 2 χλμχ . νότιτια, 
καικα  στην Καραραθώαθώνα,ν  4 4 χλμλ . ννοο-
τιοανατολλικάά. Βεβαε ίως, και α το
Τολό είναι κοντάτ  κα και ηι η Ερμιόνη
και ολόκλκληρος ο νομός είναι 
γεμάτος από καταπληκτικές 
παραλίες. 

Εκδρομή 
Αν διαθέτεις μεταφορικό μέσο 
μπορεις να κατευθυνθείς στην
παραλία του Σχίνου Κορινθίας, ς, 
όπου βρίσκεται και το πολύ
γνωστό beach bar Cariocas
(27440 57179, www.cariocas.
gr). Σημάδεψε και αυτές τις η--
μερομηνίες: Στις 18/7 πάρτι μμε
τον David Morales και στις 25//7 
με τους Sunshine Pedro & Thai. 

Πού να μείνεις
Δεκάδες οι επιλογές, από μεγάά-
λα πολυτελή ξενοδοχεία έωως 
μικρά κουκλίστικα και προσιττά
στην τιμή τους δωμάτια. Ξενοο-
δοχεία: Αμφιτρύων (708000), 
με εστιατόριο και πισίνα 100 
μ. από τη θάλασσα, Ναυπλίία 
Παλάς Λουξ (28981), επίσηης 
με πισίνα, Διόσκουροι (285500), 
που λειτουργεί όλο το χρόνοο.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Κλυυ-
μένη (96194), Λιγεία (277155), 
Ευδοκία (27374).

Πού να φας και να πιεις
Το Ναύπλιο είναι μια καλά ορ-
γανωμένη τουριστικά περιοχή, 
δεν θα δυσκολευτείς να βρεις
τις ταβέρνες, τα εστιατόρια, 
τα καφέ και τα μπαρ που βρί-
σκοντα έξω και κυρίως μέσα 
στην Παλιά Πόλη. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, επισκέψου το Circulo 
Cooperativa (Βασ. Κωνσταντί-
νου 6, 47090), έναν all day χώρο
ιδιαίτερης αισθητικής, με ethnic 

έ θέ δμουσικές, εκθέσεις, δα-
νειστική βιβλιοθήκη.●
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Πού να πας

αρχαίας Σάμου, θα δεις το… 8ο
θαύμα της αρχαιότητας, το πε-
ρίφημο Ευπαλίνειο όρυγμα.
Πρόκειται για το μεσαίο τμήμα
ενός υδραγωγείου που κατα-
σκευάστηκε γύρω στο 550 π.Χ., 
από τον αρχιτέκτονα Ευπαλίνο,
για την υδροδότηση της πόλης.
Πάνω από το Πυθαγόρειο υ-
πάρχει η Παναγία η Σπηλιανή,
ιερή σπηλιά που αναφέρεται 
από τη μυθολογία σαν σπηλιά
ιερατείου του Απόλλωνα. Λίγα
χιλιόμετρα μακριά από το Πυ-
θαγόρειο βρίσκεται το Ηραίον,
αρχαίος ναός αφιερωμένος
στη θεά Ήρα. 

Πού να κολυμπήσεις  
Οργανωμένες παραλίες με
πεντακάθαρα, κρύα, βαθιά νε-
ρά και λευκά βότσαλα είναι η
Τσαμαδού, τα Λεμονάκια και η
Τσάμπου. Στον Μαραθόκαμπο
τα πασίγνωστα Βοτσαλάκια εί-
ναι µια ακτή γεµάτη εντυπωσι-
ακά πολύχρωµα βότσαλα. Για
χρυσή άμμο θα πας στην ομώ-
νυμη Χρυσή Άμμο, ενώ αμμου-
δερές και οργανωμένες είναι
επίσης το Κοκκάρι και η Ψιλή
Άμμος, από όπου θα ακούσεις
και τα τούρκικα κοκόρια, που 
λένε και οι Σαμιώτες.
Το Ποτοκάκι, η παραλία του Πυ-
θαγορείου, τα έχει όλα, beach
volley, club, δυνατές μουσικές, 
beach bar, ενώ λίγο πιο έξω από
το Βαθύ θα βρεις το Λιβαδάκι,
μία παραλία με ρέγκε διάθεση,
με beach bar και ταβέρνα, και 
γι’ αυτούς που έχουν αθλητικές
ανησυχίες με τουρνουά beach
volley. Για το απόλυτο γαλαζο-
πράσινο νερό και την απόλυτη
ηρεμία θα πας στην Κέρβελη,
για γυμνισμό και υπέροχα νερά 
στη Μικρή Τσάμπου. 

Πού να μείνεις  
Για πιο κοσμικά διάλεξε το 
Κοκκάρι, το Πυθαγόρειο και
το Βαθύ στην πόλη της Σά-
μου. Για ησυχία προτίμησε
τον Μαραθόκαµπο, την Κέρ-
βελη και τη Μυκάλη. Το µόνο 
που χρειάζεται να γνωρίζεις 
είναι δύο τηλέφωνα: της Έ-
νωσης Ξενοδόχων Σάμου 
-  Ικαρίας (23973)  και  του
Συλλόγου Ενοικιαζομένων 
Δωματίων - Διαμερισμά
των Σάμου (23055).

Πού να φας
Ξεκινάμε με το Νο 1, την Τα
βέρνα του Λουκά , σε έν
από τα ομορφότερα χωρ
που έχεις δει, στις Μανωλά
τες. Για σαμιώτικο ούζο και θα
λασσινούς μεζέδες κάτω απ

ι παχιές δροσιές
ό καφενείο των 
ν, άλλο πανέμορ-
ριό.  Για ιταλικό… 
και για μαγειρευ-

θη στο Κοκκάρι. 
νσταντίνο θα εί-
κύμα και θα τρως 
η ταβέρνα Αηδό-
, στον εμπορικό 

αμιώτες τον εσω-
τερικό δρόμο), θα δοκιμάσεις
το τέλειο γεμιστό μπιφτέκι στο
Απόβραδο, που διοργανώνει 
live ελληνικές βραδιές, κι αν έ-
χεις κέφι για ρακόμελο θα πας
δίπλα ακριβώς στο Ρακομελά-
δικο. Στο Ηραίον, πάνω στη θά-
λασσα, για ψαράκι στο Βούρο.

Πού να διασκεδάσεις 
Ναι, υπάρχει και disco! Η Totem
στο δρόμο για Πυθαγόρειο
και ο Mythos μέσα στο Πυθα-
γόρειο. Στο Βαθύ ξεκινάς από
νωρίς για καφέ στην πλατεία
με το λιοντάρι και στα coffee 
bars των ξενοδοχείων Samos
& Aiolis. Μετά για ποτό και
μουσική μέχρι αργά πάνω στο 
κύμα στο bar Μπλε. Για lounge
βραδιές θα προτιμήσεις το
Shayang. Αν όμως θέλεις να
δεις τι εστί decadence, θα πρέ-
πει να πας στο Φεγγαρόφως!

Τι να δεις
Το 14ο Φεσ τιβά λ «Μανό -
λης Καλομοίρης», από 23/7
έως 9/8 (www.samos.gr), της
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης
του νησιού με πολλές μουσι-
κές παραστάσεις. Επίσης, το 
φεστιβάλ «Ηραία - Πυθαγό-
ρεια» με πολλές παραστάσεις 
στο αρχαίο θέατρο του Πυθα-
γόρειου, από τον Μάιο μέχρι 
και τις αρχές Οκτωβρίου.
Δεν πρέπει να χάσεις τη Γιορ-
τή του Κρασιού στις αρχές 
Αυγούστου στο Βαθύ, όπου α-
γοράζεις το ποτηράκι σου και 
το γεμίζεις όσο αντέχεις με 
γλυκό σαμιώτικο κρασί.
Για ροκ κατασ τάσεις,  Rock
Festival στο Ηραίον 7-9/8.
Στις 6 Αυγούστου ξεκινάει η 
Ναυτική Εβδομάδα στο Πυθα-
γόρειο, όπου μαζεύονται όλα 
τα σκάφη που κόβουν βόλτες
στο Βόρειο Αιγαίο για να δουν
το κάψιμο της βάρκας.

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Σάμος: Νομαρχιακό Νοσοκο-
μείο / Πλατεία Μυτιληνιών Σά-

-

Ηραίον / Λεωφ. Λυκούργου

Πού να πας
Στο Πυθαγόρειο, που είναι
χτισμένο πάνω στην πόλη της 

ί Σά θ δ 8

πλατάνια κα
στο κεντρικό

Σπαθαραίων
φο ορεινό χωρ
στην Ιταλίδα κ
τά στον Στάθ
Στον Άγιο Κων
σαι πάνω στο κ
θαλασσινά στη
νια. Στο Βαθύ
(έτσι λένε οι Σα

ό δ ό

INFO

-

α-
να
ιά
ά-
α-

πό

Όρμος - Χρυσή Άμμος●

Κωδικός: 22730
Αστυνοµία:  22100
Λιµεναρχείο: 27318
Δήµος: (22733) 50100
Πρ. Βοήθειες: 22222 

Σάμος /Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται 

Θεμ. Σοφούλη 53,  
Σάμος. 

Δες και info

εννήθηκα στη Σάμο το 1942 και έ-
ζησα εκεί τα πρώτα 17 χρόνια της 
ζωής μου. Παρ’ όλα τα χρόνια που 
πέρασαν, διατηρώ μέσα μου ολοζώ-
ντανες τις ωραιότερες αναμνήσεις 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

ου. Η Σάμοςμομ είναι το νησί του θρύλου 
αικακ της ομορφιάς. Πατρίδα του φιλό-
οφου Πυθαγόρα και κατοικία της θεάς σοσ
ρας, ξεχωρίζει ανάμεσα στα νησιά του ΉΉ
ιγαίου με το ένδοξο παρελθόν, τη μεΑιΑ -
άλη πολιτιστική παράδοση και την αγάγ -
αράμιλλη φυσική ομορφιά. Βρίσκεται παπ
ολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίποπ -
ς και χωρίζεται απ’ αυτές με μια στενή αςα
ωρίδα θάλασσας 1.200 μέτρων περίπου. λωλ
ςΩςΩ σπουδαίο κέντρο του Ιωνικού Πολιτι-
μού γνώρισεσμσ μέρες δόξας και μεγαλείου. 

ΟΟ περίφημος ναός της Ήρας, το αρχαίο 
μάνι, το λιμλ Ευπαλίνειο όρυγμα, τα τείχη, 

ποχρέωσαν τον Ηρόδοτο να ονομάσει τη υπυ
άμο πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές και ΣάΣΣΣΣΣΣΣΣ
ς βαρβαρικές πόλεις. Σταυροδρόμι ανάτιςτττττττττττ -
εσαμεμμμμμμμ σε Ανατολή και Δύση, βρέθηκε στην 
ορεία μεγάλωνποπππππ γεγονότων της ιστορίας 
ουποπππππππ επηρέασαν και τη μοίρα της.
ΣάμοςΗ ΗΗΗΗΗ είναι ένα νησί με οργιαστική 

λάστηση. Δένδρα, θάμνοι και λουλούβλ -
ια κάθε λογής σκεπάζουν τις πλαγιές, διδδ
ς κοιλάδες και τα βουνά του νησιού. τιτ
λα είναι φως και χρώμα. Η εναλλαγή ΌλΌ

ων τοπίων μαγεύει τη ματιά. Κάθε ατωτ -
ρογιάλι, κάθε λόφος και βουνοκορφή κρκ
ναι μια αποκάλυψη.είνε
εμπειρία απόΗ Η την επίσκεψη στο Ηραί-

νονο και στο Αρχαιολογικό μουσείο, από 

το προσκύνημα στα μοναστήρήρήρήρήήρήρρρριαιαιαιαιαιαιαιαια τ τ ττττηςηςηςηη   ΖωΖωΖωΖωΖωΖωΖωΖωΖΖΖωΖωΖΖΖωΖωΖωΖΖΖΖΖΖΖ ---
οδόχου Πηγής και ττης Μεγάληληληληληλληληηηηηηςςςςςς ΠαΠΠαααΠααααααΠαανανανναναναα----
γίας, από το κολύμππι στις πλαζζ  ΤσΤσΤΤΤσΤΤΤΤΤΤΤσαμααααμαμμμμαα ααααααα----
δού, Ποτοκάκι καιι Σαμιοπούύλαλ , , τοτοτοτοτοτοοουςυςυςυςυςςυς  
περιπάτους στα βουνά του Καααρβρρρβββούούούούούούούούύοούοούννηνηνηνηνηη
και του Κέρκη, τις εεκδρομές στοτ υςυςυςςςς  ΜΜαΜαΜΜαΜαααΜΜααα-----
νωλάτες, τα Σεϊτάννια και στοουςυςςς κ ατατττατταρααραραραραραραρρρρ--
ράκτες του Ποταμιιού, είναι μοναναδιδιδ κκήκήκήκήκκήκήήκ   
για όποιον βρίσκετααι στο νησί.
Αυτή η ανείπωτη οομορφιά της φύύσησης,ς, 
ο τόπος και οι άνθρωωποι ζούνε πάντα μέμέ-
σα μου και ύστερα ααπό τόσα χρόνια νιώ-
θω ακόμα ξενιτεμένος. Πιστεύω ότι αα--
ξίζει να γνωρίσει κάποιος τη Σάμο από 
κοντά και μέσα στοο όμορφο αυτό περι-
βάλλον να γνωρίσεει την πολυκύμαντη 
ιστορία της, την πολλιτισμική διαδρομή, 
τη μουσική, τις πααραδόσεις, όλα όσα 
συνθέτουν την αδρή φυσιογνωμία της.ή ί
* Ο Άρης Γαρουφαλής είναι πρόεδρος Δ.Σ. 

του Ωδείου Αθηνών - σολίστ πιάνου

Σάμος
Του Άρη Γαρουφαλή* 

646466646464646466464646464664 A.VA.VA.VA.VA.VA VA VA VA.VA.VA.VA.V.VA.VVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.......... SUSUMSUSUSUSUSUSUMUUMUMUUUUMUMSUMUMUMMUMMMMMMMSUMUUMUMUUMUUMMMMMMSUUMUMUMSUMMUUUUMMMMUUMUMUUMMSUUSUMMMMMMERMERMERMMMERMERMERERMERMERMERMERMERRMERMERMERMERMERMMERRRRRRMMMERM RRRRRRRRRRRR G GU GU GU GUGUGU GUGGU GG  G GU GG  GGGU          IDEIDEIDEIDEIDEDEEDEDEEDE 20 2 2 222222222222222 10



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 65



66 A.V. SUMMER GUIDE 2010

Χίος
Toυ Γιάννη Μακριδάκη*

Ωδή στη Χίο
ο λεπτό άρωμα που διαχέουν στην ατμόσφαιρα των μαστιχοχωριών οι κεντημένοι σκίνοι 
τον Αύγουστο· οι χιλιάδες ανά δευττερόλεπτο τρωκτικοί ήχοι των πεύκων καθώς ανοίγουν 
τα κουκουνάρια τους στο δάσος τοου Αναβάτου τον Ιούλιο· η μυρωδιά του βρεγμένου χώ-
ματος που κατεβαίνει από τη λαγκααδιά της Νέας Μονής και πλημμυρίζει την πόλη μαζί με 
τα πρωτοβρόχια κάθε Οκτώβρη· τοο λαμπερό κόκκινο των λαλάδων που γίνονται χαλί και 
στρώνουν τους αγρούς των νότιων χχωριών κάθε Μάρτη· το εκτυφλωτικό κίτριννινννννννιννννννννννννννννννννννννννοοοοοο ο οοοοοοοοοοοοοοοοοο ο ο οοοοοοοοοοοοο οο

των σπάρτων που στολίζουν με τα πλούσσια μπουκέτα τους τα βόρεια χωριά κάθεθεεεεθεεθεεθεθεθε    
Μάιο· το σκληρό φως της ανατολής που έέρχεται πίσω από το Μικρασιατικόκόκόόόό  
Καράμπουρνο τον Ιούνιο και το γλυκό φφως της δύσης που αναδεικνύνύειειειι   
το γαλανό της μπουνάτσας τον Σεπτέμββρη και τον Μάη· οι ορμητικοοοί 
χυμοί των μανταρινοπορτοκαλιών που ξεεχύνονται μέσα από ανθάκάκάκάκάκάκκκκάκάκάκκκκκκάκάκάκάάκάκάκκάκάάκάκάκάκάκάκάάκάκάκκκκάκάκάκάκάκκκάκάκκκκκκάκιααααα 
τόσα δα και κατακλύζουν τον αέρα του ΚΚάμπου κάθε Απρίλη· οιιι νω-
χελικοί ήχοι των νερών που κατηφορίζζουν από τις βραχοπλαλαγιγιγιές 
του Πελινναίου και της Αμανής κάθε χεειμώνα κι άνοιξη· το δδδδροροορορρρ σάσάσάσσ ---
το χάδι που φυλάει για κάθε κορμί ξεχωρριστά η απέραντη θάλάλάλασασσσασασαασ  
του Μάναγρου τα καυτά καλοκαίρια· ο μμεσαίωνας που σε πλακκώνώ ει 
ολοζώντανος καθώς περπατάς κάτω αππό τα ολόδροσα, ακόκ μαμαμα κκαιιι 
ντάλα καλοκαίρι, γέρματα των Μεστώνν· το χαμόγελο που σουουοοο  πππρορο-
σφέρουν τα Μαύρα Βόλια μόλις τα δεις και η άνωση η τητ ς ςς θάθάλασσάς 
τους που σε σηκώνει ψηλά μόλις βουτήήξειςι · το κααλοκαίρι του ΣαΣαββόόό-
πουλου που καβαλάει τους ήχους των τζζιτζικκιώώώώώώώών ννν κακακακακακακακακακακκακαακκκκακαακακαααακακακαααι ιιιιιιιιιιιιιι πλανιέται πάνω από 
τον κίτρινο κάμπο της Καλαμωτής· τα φώώτα αααααααααα της Τουρρκίκίκίκίκίκκίκίκίκίκίκίκίκκίκίκίκίκίκίκίίκίίκίίκίίίίίκίκίκκίκίκίκίκίίίίίκίίίίίίίαςαςαααααας ππου λαμαμπυρίζουνννε 
στην απέναντι ακτή και κάνουνε παρέα στα μμμμμμμμμμμμμμμμμοναχικά βλέμέμέμέμέέμμμμμμέμέμέμμέέέμέμμμέμμμμμέμμμμμμμμμμμμμμμμμμαμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ τα που βολτάροοουν 
στην προκυμαία της πόλης χειμώνα καλλοκαίρι· οοοοοοοοοοοοοοοοοοι πηχτές ομίχλεςε  που σσε περιβάλλουν
και νιώθεις το κορμί σου μαχαίρι να τις κκόβει καθώς περπρρ ατάς μονοπάτια ππαμπάλαια κάθε χεχχ ι-
μώνα στο Όρος· η αγαλλίαση της παγωμμένης σούμας και ο αφρώδης ήχος του βουβοβού ύ κύματος
που κυριαρχεί σ’ όλες σου τις αισθήσεις κκαθώς σκάει στην άγρια παραλλία μπροστάάάάάάάά σ σσ σσσσσσσσσσσσσσσσ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ  σσσ σσστοττττττττττττοτττττττττττττ  πειεεεε ραραραρρρραραραρραρραραααραααρρρραραραραααραραααραραρραραρρρρρρρρρρ τιτ κό 
καφενείο του Χάρη στ’ Αγιάσματα· τα κεελαηδίσματα των αηδονιών που σου παίρνονονονονονονοοονονονονονονονοονονονοοοοννοονονοοονοουν ττοννο  ύύπνο 
κάθε νύχτα του Μάη, ακόμα και μες στο, μ μ ς ο κέντρο της πόληςρ ς ς· οι κουβέντες των ψαράδων και τωνβ ς ψ ρ
γυναικών στα χωριάτικα κατώφλια, πουυ δίνουνε ζωή στη λογοτεχνία την άγραφη· η ενέργεια 
που διαισθάνεσαι πως κουβαλάει το νησσί από πάθη παλιά και πλούτους· η περιέργεια που σου
δημιουργεί, αφού είσαι βέβαιος πως δεν δ μ ουργε , φού ε σ βέβ ος ως δε  τα έζησες ακόμα όλαέζ σες όμ ό · η αίσθηση πως κάτι σου διαφεύγει σθ σ ως σου δ φεύγε
κικι ί ίσωσωςς νανα ε είνίναιαι κ κρυρυμμμμένένοο μέμέσασα σ σεε σπσπσπηληλη ιιιέιέςς ήή πάπάνωνω σ σεε κοκορφρφέςές· ό όλαλα α αυτυτάά είείναναιι ποπουυ μεμεμεμεμμ κ κ κκ κκ κκκκκκκάνάνάνάνάνάνάννάνάνάνάάνάνάννάνάννάάνάνά ουουουουουουουουουοοοουουουουουουοοουνενενενενενενενενενεεενενενενενενενε νν ν ν ννν νν νννννννν ννναα α α α α 
ζω στη Χίο τόσα χρόνια. Δεν ξέρωω α αν θα έρθετε, τι απ αυ ζ ,,,,,,,,, ,,,α έρθετε, τι απ’ αυτάά θ θα α α α ζήσετεε, ,  , ,,,,,,, τιτιιτιτιιτιιτιτιτιτιιτιττιττ θθθ θ θ θ θ θθθ θ  θ θθθ θαα α αα α α α α α ααααα αιαιαιααιαιαιαια σθσθσθσθσθσθθαναναναναναναααναννανθεθεθεθεθεθεθεεθεθθεθθείτίτίτίτίττίτίτίτε,ε,ε,ε,εεε, α αα ααα ααλλλλλλλλλλλλλλλ άάά ά άάάά 
για έένα α είίείμαμαιι βέβέβέββαβαιοιος,ς, η η ΧΧ Χίίοίοςς θαθαθα σσ σαςαςας εε ευφυφυφράράράνενενειι ι κακααιιι θαθα σ σσαςας γ γγαραραργαγαγαλήλήλήήήήήήήήήήήήήήήήσσεσεσεσεσεσεσεσσεεσεεσεεεσεσεσσεσεσεσεσεσει ι ι ιι ι ιιιι ιι ι ι ιιιιιι τιτιτιτιτιτιιτιτιτιττττιτιτιτιττιις ς ς ςς ςςςς ς ς ς αιαιαιιαιαιαιαιαιααιααααααιαα σθσθσθσσθσθσθσθσθθθθθήσήσήσήσήσήσήσήσήσσήήσήήσήσεειειειειειεειιεειεειειιειε ς ς ς ς ς ς ς μέμέμέμέμέέμέμμμέμμμ χρχρχρχρχχρχρχρχχρχχχρχρχρρχρχρχρρρρριιιιι ιι ι ι ι ιιιι ι νανανανανανανανανανανννν σσσσ σσαςαςα  
κάκάκάνενεννν ιι ι νανανανα χ χχαμαμαμαμααμααμαμαμαμογογγγογογογγογελελλλελελεε άσάσάάάάά ετετεε αυαυθόθόρμρμμμητητητητητηητηη α α κακακκ ι ι νανα ν νιώιώσεσετετε α απέπέραραντνττττττττττηηηη η ηηη η ηηηηη ευεευευευευευευευεεεευυτυτυτυτυτυτυτυυυτυυυχίχίχίχίχίχίχίίχχίία αα α αα ααααα ποποποποοποποοοποοπου υυυ υ υ υ υυ υ ζζεζεζεζεζεζεζείτίτίτίτίττττττίτίτίτε.ε.ε.ε.ε.ε.ε.ε.ε.
ΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚΚαΚΚΚΚΚαΚΚ λώλώλλώλλλλλλ ς ς ς ναναα ’ ’’’’ρθρθρθθρθρ είείείίίίτετετεεετεεεεεεεε, , μαμαα ό ό   χιχχ  όόόόόόόόόλολολοοοολ ι ι ι μαμαμαζίζίζίζζζίζίζζ ! ! !!!
* Ο Γιάννης Μακριδάκης είναι συγγραφέας 

Τι να δεις 

τα σε λουλακί χρώµα και τα 
πολύχρωµα λουλούδια. Το
φαράγγι των Καμπιών, µε
πολλά είδη φυτών και δρο-
σερά περάσµατα. Το μονα-
στήρι της Αγίας Μαρκέλλας.
Το Πυργί, τα Αρμόλια, την
Καλλιμασιά και τα Μεστά,
χωριά που παραπέµπουν σε
οικισµούς της ιταλικής Λιγου-
ρίας, αποτελούν αποµεινάρια 
των γενουατικών χρόνων.
Ο Πύργος και το χωριό της 
Βολισσού είναι όμορφα και 
άγρια. Μη χάσετε τις πανέ-
μορφες πεταλούδες, ολόιδιες 
με αυτές της Ρόδου, στη «μυ-
στική» θέση Γλυκύ Νερό στη 
βορειοδυτική Χίο, κοντά στο 
χωριό Άγιο Γάλα. Μόλις πέρ-
σι άνοιξε στο χωριό Νένητα, 
στη νότια Χίο, Βοτανικός Κή-
πος με τα χιλιάδες αρωματικά
και όμορφα φυτά του νησιού. 
Για ηλιοβασίλεµα, στο έρηµο 
χωριό Ανάβατος και οπωσδή-
ποτε στο µεσαιωνικό χωριό 
των Αυγωνύμων. 

Πού να κολυμπήσεις 
Ο Καρφάς είναι η πιο δηµοφι-
λής παραλία του νησιού. Κο-
ντά και ο Μέγας Λιμνιώνας.
Βόρεια της πόλης βρίσκεται 
η παραλία της Δασκαλόπε-
τρας, αλλιώς και Πέτρα του
Ομήρου, µε άσπρα βότσαλα 
κι έναν τεράστιο πέτρινο όγκο
που λέγεται ότι πάνω του κα-
θόταν ο Όµηρος και δίδασκε
τα έπη του. Στο δρόµο για τα
Λαγκάδα ξεχωρίζουν τα Γλα-
ροπούλια. Το νέο χιτ είναι η
παραλία Βρουλίδια, κάτω από 
τα βράχια. Η Αγία Φωτεινή και
ο Άγιος Αιμιλιανός βρίσκονται
κοντά στο χωριό Καλλιμασιά
και φηµίζονται για την ησυχία
τους. Στα 25 χιλιόµετρα από 
την πόλη επισκεφτείτε την πα-
ραλία της Κώμης, το µοναδικό
όµως θέαµα που δηµιουργούν 
τα Μαύρα Βόλια µε τα στρογ-
γυλά µαύρα ηφαιστειογενή
βότσαλα θα το βρεις κοντά 
σ το ενεργειακό Εμπορειό.
Ευλογηµένα νερά και στα νο-
τιοδυτικά, στα Κάτω Φανά µε 
τους αµµόλοφους, αλλά και
ακόµα δυτικότερα, στη µεγά-
λη αµµουδιά στο Λιθί, µε ρη-
χά και ζεστά νερά. Πράσινα
νερά και λευκά, καθαρά βό-
τσαλα στο Μετόχι, κοντά 
σ το χωριό Σιδηρούντα.
Λίγα χιλιόµετρα βόρεια των
Καρδάμυλων υπάρχουν οι πν
ραλίες του Γιόσσονα και το
Ναγού. Στα βορειοδυτικά 
παραλίες των Λιμνιών και το
Μάναγρου, κοντά στη Βολι

ειότερα η παρα-
ς Μαρκέλλας, δί-
νυµο µοναστήρι.

Πού να μείνεις 
τρινα παραδο-

α σ τη Βολισσό,
el (22740 21421).
m b o ri o s  B ay,
22710 70180-2),

Χανδρής, Πό-
λη της Χίου (22710 44401-
410), Golden Sand, Καρφάς
(22710 32080-81). Για όσους 
επιµένουν σε παραδοσιακές 
αξίες, όπως ενοικιαζόµενα
δωµάτια for ever and ever, το 
τηλέφωνο της Ομοσπονδί-
ας Ενοικιαζομένων Δωμα-
τίων Χίου είναι 22710 32900 
(chiostrip.com).

Πού να φας 
Και στο πιο µικρό χωριό θα
βρείτε ταβέρνες, ουζερί και
εσ τιατόρια µε εξαιρετικές 
γεύσεις και γαρνιτούρες. Το
ούζο, και ειδικά το περίφηµο
χιώτικο, πάει µε όλα. Διάσηµα
ουζερί τα Τζιβαέρι, Κατσικα-
δέλης, Τσίκουδο, στην πόλη,
Χότζας στους Στρατώνες και
Ιακώβου µέσα στο κάστρο.
Προτίµησε τις ντόπιες φίρµες
Τέττερη, Απαλαρίνα, Στου-
πάκη, Κακίτση. Το Αλάτι και
Πιπέρι στον Καρφά, το κτήµα
Αργέντικο στον Κάµπο µε διε-
θνείς διακρίσεις, τα Δελφίνια
στο λιµάνι, εστιατόρια µε κα-
λή σχέση τιµής-ποιότητας. Στα 
ταβερνάκια όµως του νησιού
παίζεται το καλό παιχνίδι! Ο
Καρανικόλας και ο Πειναλέων
στην Αγία Ερµιόνη, το Απόμε-
ρο στην πόλη, το Ρούσικο στα
Θυµιανά, τα Μυλαράκια στους
Μύλους, ο εξαιρετικός Ζήκος
στη Βολισσό.

Πού να διασκεδάσεις                    
Η… κυρίως διασκέδαση υ-
πάρχει στα µέρη που βλέπουν
λιµάνι, δηλαδή στα Metropolis,
Remezzo, Satva. Για κλάµπινγκ 
τα Island, Privé και City στην
πόλη και After στο Πυργί είναι
ό,τι πρέπει. Νέα εμφάνιση το El
Divino –πάνω στην άμμο– στο
Κοντάρι. Το απόλυτο «τίγκα τις
Κυριακές» είναι το Κοχύλι στην
παραλία της Κώμης. Και το κα-
θιερωμένο καλοκαιρινό dance 
festival Summerlove Fest, στις
21 Ιουλίου στα Λημνιά, στο λι-
μάνι της Βολισσού. 

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 

-
ντάδος: Χ΄́ Φραγκούλη Ανδρε-

Τι να δεις 
Στην πόλη, τον προσφυγικό
οικισμό µε τα παλιά χαµόσπι-
τα σε λουλακί χρώµα και τα

σό, και βορε
λία της Αγίας

πλα στο οµών

Πού να μείν
Υπέροχα πέτ
σιακά σπίτια
Volissos Trav
Κ ι  α κ ό μ α E m
Εµπορειός (2
Ξενοδοχείο 
λη της Χίου

INFO

α

ν 
πα-
ου 
οι

ου 
ισ-

Οδός Αρμολίων - Χίου ●

Κωδικός: 22710
Αστυνοµία: 81537
Λιµεναρχείο: 44433
Δήµος: 44380
Πρ. Βοήθειες: 44302
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Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται 

Λεωφ. Αιγαίου 20,  
Προκυμαία, Χίος.

Δες και info
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Λέσβος
Της Λενιώς Μυριβήλη*

Μυτιλήνη, η Λέσβος, δεν είναι cool. Και σίγουρα δεν σου δίνεται εύκολα, πρέ-
πει να την ψάξεις μόνος σου. Δεν είναι καρτ ποστάλ και τιρκουάζ νερά Καραϊ-
βικής. Τα νερά της είναι βαθιά και κρύα, κρυστάλλινα ακόμη και τον Αύγουστο. 
Εκτός από το Κτήμα του Παπά. Αυτή η παραλία είναι τιρκουάζ, ζεστή και ρηχή, 
η αγαπημένη της κόρης μου, αλλά πρέπει να πηδήξεις πάνω από ξερολιθιές και 
να περπατήσεις ανάμεσα σε σβουνιές και αραχτές αγελάδες για να τη χαρείς.  

Το δε έδαφος της Μυτιλήνης κρύβει καυτά νερά που πρέπει να βρεις πού ξεμυτίζουν. 
Στην Εφταλού το μικρό πέτρινο χαμάμ είναι χτισμένο εκεί που σκάει το κύμα. Την 
Πρωτοχρονιά του 2007, που έβρεχε και βροντούσε, εμείς βράζαμε στη μικρή πισίνα 
κάτω από το στρογγυλό θόλο και μετά τρέχαμε γυμνοί, φωνάζοντας, μέσα στην πα-
γωμένη θάλασσα. 
Η Λέσβος είναι λυρική και δύσκολη, είναι μια Ελλάδα γεμάτη μνήμες. Είναι μια Ελλά-
δα πολύ πράσινη, με ατέλειωτες ελιές και πεύκα, καστανιές και κερασιές, ροδιές και 
μουριές, γλυσίνες και μπουκαμβίλιες, άγριες  Ίριδες και ανεμώνες, δίπλα στη θάλασσα 
και απάνω σε βουνίσια, κρυμμένα χωριά που σε κάνουν να ξεχνάς ότι είσαι σε νησί. 
Η Μυτιλήνη είναι μια Ελλάδα που κοιτάει στην Τουρκία. Κάθε Πέμπτη μπορείς να 
χάνεσαι στα παζάρια του Αϊβαλιού με τα πιο μυρωδάτα λαχανικά και φρούτα. Η Μυ-
τιλήνη είναι μια Ελλάδα που έχει ακόμη καντίνες στις παραλίες της. 
Ω, η καντίνα της Μαρίας, που βράζει γλιστρίδα μαζί με τα βλίτα και τα τηγανητά της 
καφεδάκια είναι μια τρέλα να τα τρως με τα πόδια μέσα στην άμμο και τις χήνες να 

έ ύ ύ ό έ ήλτρέχουν γύρω γύρω όταν πέφτει ο ήλιος στον Χ ύΧρούσο Ω δό ψ. Ω, η κρεμμυδόπιτα και οι ψη-
τοί (στην εντέλεια) μπακαλιάροι του Ξενάκη στην Κάγια… Ω, οι ντολμάδες ή οι πα-
στές σαρδέλες της μαμάς του Αντώνη στο Καγιάννη, που μασουλάς χαζεύοντας από 
ψηλά την πόλη της Μυτιλήνης, το ψη ς ς, Δικελί απέναντι κι όλο θαλασσινό σύνορο… Ω, το ορ ,
ρερεβιβιθόόρυρυζοζο τ τηςης Στααυρρούύλαλ ς ς στστο ο ΠαΠαανόνόν ραραμαμα, , στστα α ΘέΘέρμρμα… Ω,Ω  τα ψάψάριρια…α…
Τίποοτε δδενεν μουου χαρίζει μεγγαλαλύτύτερερη ψυψυχιχικήκή η ηρερεμίμία α από όό τοτοττοτοο ν ν ναα βλλέπέπέπππππππωωω ω ω ω ω ωωωωωωωωωω ταταταταταταταττττατα νν ν ννερερρερρερρρερερερεε ά ά ά ά άάά άάάάά τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτττοτου υ υυυυυ υ υ
κόκόλπλπουου τ ττηςηςη  ΓέΓέραραςς απ’π  τ τττταα αααα ΘέΘέΘέΘΘΘΘ ρμρμμα.α. Τ Τίπίποτο ε δεεν ν μομομου υ φέφ ρνρνειει μ μμεγεγγαλλλλλαλλύτύτύτύτύττύτύτττύττύύ ερερερερερερερρρρρρρρρρρρρρη η η η ηηη νονονονονονονον στστστστστστστσττσ αλαλαλαλαλαλαλαλλλγίγίγίγίγγγίγίγία α α α ααα απαπαπαπαππππππόό όόόόόό ό όό ό ό 
τηττ  ΣκΣΣΣ αμαμαμμνινινινιιάάάάάά κκ κ κ αιαιαιαι τ τττττ τη ηηηη η θεθθεθεθεθεαταταατατριρριρριρ κόόόόότηητητητηταταταταττττ  ττττηςηςηηηη   ΣκΣκκκάλάλαςαςαςςς... ΚαΚαααι ιιι τίτίτίτίτίτίποποποποτετετετετετεεεεεετεεεε δδδ δ δδ δδδδδδ δ δδ δδενενενεενενεννενενενεεεεν μμμ μμμ μμμ μμμμμμουουουοουουυουυυοουουυυουυυ δ δδδ δ δ δδδδδδδ δίνίνίνίνίνίννίννίνίίίνειειειεειειειειειειειειε  μ μμ μμ μ μ μμ μμμμ μ μμμμεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγεεγεγεγεγαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαααλλλλύτύτύτύύύτύτύτύύτύτύτύτύτύτύτύτύύ εεεερερεε η ηη ηη η 
ευευευεευευευεευευεεευεεεε τυτυυτυτυτυτυχίχίχίχίχίίαααααα αα καακαακακακακακακααιιιιι ιιιι αγαγαγαγαγαγαγγαλαλαλαλαλλλλλίλίλίλλίασασασα η η απααππππό ό όό τητητητητηη θθθθ θ θ θ θέαέαέααέαέέαέαέαέαέέα ττττ ττ ουουουουουουοο  β ββ βράράράράχχοχου υ στστηνην ά άάάάάάάάάάάάκκκρκρκρκκκκκκρκρκρκρκρκρρρρρηηηηηηηη η ηη ηη ηη τητττηητητηητητητητητητητηςςςςς ς ς ςς παπαπαπαπαππαπαπαπααπαπαααραραραραρραρρρρρρρρρρραρρρρ λίλλίλίλίίίίλίλίλίίίααςαςαςαςς τ τηςςς ΕρΕΕρρεσεσεσσσούούούού, 
όότότότότόόότότότόότότόότόόότόττότόττόττανανανανανναανααναναααααναν δ δ δδδδδδδδδ δ δ δ δδδ δδύεύεύεύεύεύεύεύύεύύύεύ ι ιιιι ιι ο οο οοοοοο οοοοο ήλήλήλήλήλήήλλήλήλήλήλιοιιιοιιιιιοιοιοιοοι ς ςς ς ςς ς πίπίπίπίίπίίσωσωσωσωσωσωωωωωωωωωσωσωσωσωωωωωωωωωωσωωωσωω ττττττττ τ τ τ ττττττττττ ττ ττ τουουουουουουουυυουουουυοοοουυ κκ κ κ κκ κκκκ κ κκκκκκκκκκκκκκκ κκααιαιαιαιαααιαααιαιαιαιαιααιιαιαιιαιαιαι βββββββββ βββ βββββββββ ββ ββ ββ   β ββ  ββ β β βββββββββββγαγαγαγαγγαγγγαγαγαγγαγαγγαγαγαγγαγαγαγαγαγαγγγγαγγγγγγγγγγγγ ίνίννί ειειειειει τ τ ττο ο φεφεφεφεφεφεεεφεεγγγγγγγγγγγγγγγγγ άρράράράράάρράρρρρι.ιι.ι.ι.ι.ι.ι.ι.ι.ιιιι.ι.
* Η Λενιώ Μυριβήλη είναι λέκτορας στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου 

Τι να δεις

στον Μόλυβο, στο Πλωμάρι
και στη Μυτιλήνη –ανάμεσά
τους εκείνο του Οδυσσέα Ελύ-
τη– συνδυάζουν το κλασικό με 
το μπαρόκ. Ξεχωρίζουν και τα
αστικά σπίτια, λιθόκτιστα και κε-
ραμοσκέπαστα, με το χαρακτη-
ριστικό «σαχνισίνι», μια ξύλινη
προεξοχή στο 2ο όροφο, ενώ
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και
τα βιομηχανικά κτίρια (ελαιοτρι-
βεία, σαπωνοποιεία κ.λπ.). Άλλα
που «πρέπει να δεις»: το Απολι-
θωμένο Δάσος, ανάμεσα στο 
Σιγρί και την ί Ερεσό, ένα ανεπα-
νάληπτο «μνημείο» της φύσης 
δημιουργημένο από ηφαιστει-
ακή δραστηριότητα, με απολι-
θωμένα τμήματα δέντρων. Στο
ΠλωμάριΠλωμάρι έδρα των ποτοποι –έδρα των ποτοποι-
είων Βαρβαγιάννη, Γιανατσή,
Πιτσιλαδή και Αρβανίτη– το 
ούζο συνεχίζει να παρασκευά-
ζεται με τον παραδοσιακό τρόζεται με τον παραδοσιακό τρό-
πο.πππ  Υπάρχει το Μουσείο ούζου
Βαρβαγγιάνι νη δίπλα στην παρα-
λίαλ  του Αγίου ο Ισιδώρου. Ακόμα:
το βυζαντινό Κάστρο της Μυ-
τιλήνης κακαι τι την η παραθαθ λάσσια
ΒαρΒαρειάειά (3 (3 5,5 χλμχλμ. ν. νότιότια τα της ης ΜυΜυ-
τιλήνης),)  μι μιμια κα κατάατάφυτυτη πη περιεριοο-
χή χή μεμε παλπαλλιιά ιά νεονεονε κλακλασικσικσικσ ά κά κκτίρτίρτίρια,αια, 
πυρπυργόσγόσπιπιτπιτπ α, α, α, έναναέναέν  πο πολλύ λύ γρααγραφικφικφικό ό 
λιμλιμλιμμανάανάανάα κικι κι καικαι το το μομομ υσευσείο ίοίο με εμε έργέργέργα α
τουτουτουου αυ αυ αυ α τοδτοδτοδίδαίδαίδακτοκτοτοκτ υ λυ λυυ λαϊκαϊκαϊκούού ζωζωω-
γράγράγράγρ φουφουυ ΘεΘεΘε Θεόφιόφιόόφιλουλουουλου ο, ο οποίοοίοοίοοίοςς ς ς 
γενγγενγεννήθνήθνήθηκεεηκε εδ εδ εδδε ώ. ώώ Στητητην ίν ίνν ίδιαδιαδιαδι  πε πεεεριριρριρ -
οχήοχήοχή βρβρ βρβρίσκίσκίσκεταεταετααι κι κι κι κααι αι αι τοτο τοτο ΜουΜΜουΜουσείσείσε ο ο
ΜονΜονΜονΜοοντέρτέτέτέρτέρναςναςνναςνας Τέ Τέ Τέχνηχνης -ς -ς -- βι βι βι βιβλιβλβλιβλιοοο-
θήκθήκήκκκθήκη Εη Εηη λευλευυθερθερθερθεριάδιάδιάδιάδη -η - - Te Te Teriariariaade,de,de,d
πουπουυ φι φι φιφ λοξλοξλοξλοξενενεενεενεί έί έί έργαργαργα μο μο μομοντέντέντέντέτέρναρναρναρναρ ςς ς ς ς 
τέχττέχτέχνηςνηςνηςνη (Π (ΠΠικάικάάικάσο,σο,σο, ΜαΜα Μα Ματίςτίςτίςτίς κκ. κ.ά)ά)ά).ά).ά).ά) ΤΤέ Τέ ΤέΤέ--
λοςλοςλοςλος: τ: τα κα κα κα καφεαφεααφενείνενεία σα σα στηντηνν ΑγιιΑγιΑγιάσοάσοάσοά
(απ(απ(απαπό τό τό τό α πα πα πιο ιοιοο γργραγραγ φιφικφικκά χά χχχά χωωριωριριωριω άά τά τά τά ττηςης ης ς
ΛέσΛέσβουβουβ , κ, κατααταταπράάπράπράπράάσινσινο κο κο κκκαι αι αι μεμε με 

γραφική παράδο-
βος –ή Μήθυμνα–, 
ς πιο σημαντικούς 
ς οικισμούς στο Αι-
ανικά μνημεία στα
όλης (Γενί Τζαμί,
κ.λπ.), ο υδροβιό-

κόλπο της Καλλο-
ίο βρίσκουν κατα-

νγκος και χελώνες 
ta και φυσικά ο οι-

κισμός της Πέτρας στα βόρεια 
του νησιού, με το ναό της Πανα-
γίας Γλυκοφιλούσας πάνω σ’ 
έναν βράχο, το ναό του Αγίου 
Νικολάου και το αρχοντικό της
Βαλερτζίδαινας. 

Πού να κολυμπήσεις
Τσαμάκια  (µε ξαπλώσ τρες
κ.λπ.), Βατερά (από τις πιο ό-
μορφες, με μήκος 8 χλμ. και 
χονδροκόκκινη άμμο), Άγιος Ισί-
δωρος (µε βότσαλο), Τσιχλιότα
(ερημική και ιδανική για ελεύθε-
ρο κάμπινγκ, στο χωματόδρο-
μο από την Ερεσσό προς Σίγρι), 
Χαραμίδα (γραφική), Αγίου
Ερμογένη (ακόμα πιο γραφική),
Φανερωμένη (ησυχία), Ερεσός
(υπέροχη µε ωραία µπαράκια)(υπέροχη, µε ωραία µπαράκια), 
Ψειριάρα (γυµνιστές), Εφτα-
λού (ιαµατικές πηγές). Ακόμα:
Αμμουδέλι, Τάρτι, πλαζ Μόλυ-
βουβου (μακρόστενη με χοντρό (μακρόστενη με χοντρό
βότσαλο έξω και άμμο μέσα),
παραλία Αποθήκας, Σκάλας Ε-
ρεσού –ο κακός χαμός– και Ανά-
ξου. Χαμάμ στο Μόλυβο, στον
Πολιχνίτοοο –α  πό τις θερμόμρ τερρες ες
ππηγπηγές ές ς ς στηηστηην Εν Εν υρώυρώυ πη–π , στη Λουυ--
τρότρόπολολποληηη στσ στο Μο Μο Μαανττ άαμάαμάα δο δδο κακακ
σταστα Θέ Θέρμαρμαα ΚόΚόΚόόΚόλπλπολπολλλπου Γυ Γυ έραέραέραέραέραςςςςς...

Πού να μείνεις 
ΣταΣτα StuStuStuuddiodiod s Ls La MMMa Miirair ge ge ge (21(21(21180180180
στστηστητηστη Μυ Μυ ΜυΜυτιλτιλτιλτιλήνηήνηη, σ, σ, στο το το ξενξενξενοδοοδοοδ χεχεχε
Μά λΜά λΜά εμμιιι (ww(ww(ww(ww(ww(ww w.mw.w.mww m laleale imimi.cocomomcomcom
22522522594)94)94), σσ, σ, σστηντηντηντηντην ΚαΚαΚα Κα Καλλολλολλολλολ νήήνή νήνή ή στοστοστοστοοστ  ξε ξξε ξξ ξ νονο
δοχδοχδοχεείοείο ΑφρΑφροδίοδίττηη (71(71(7171725725725725-8-8)-8)-8 , ππποοο
απέαπέαπέαπέχειχειχχει ελ ελ ελελάχιάχιάχιάχισταστασταστα απαπαπ αππό τό τό τό ττονονονον ον ΜόΜόλΜόλΜόλΜό υυ
βο βο ο καικαιαικα τη τη τητην Ενν Εν Εφταφταφφ λλλούλού, µ, µε ιε ιε ιδιωδιωδιωωτικτικτικτικ
πααρπαρπα αλίλίαλία.αα. ΣτοΣτοΣτοΣτοννν ν ΠασΠασσιφάιφάιφάφ ηηη (ww(www(www
ppaaspasiphiphhae.aeae.gr,gr,g 23 23 2323212212212212-3)-3)-3)- σ στ στη Ση Σηη Ση Σκάλκάλκάλκκά)))
ΚαλΚαΚαλλονλονλοννής,ής,ής,ής µε µε µε µεµ  φρφρ φρφρ φφ οντονοντον ισµσµισµσµένοέένοένο κήήκή
πο πο (κα(και ggay yy y frfririfr endendendeenndlyly)ly). Ακόμμαα, ,, στσττ

δωμάτια Φιλοξενία (29618) στη
Βαρειά, στο ξενοδοχείο Θεόφι-
λος (41080) στην Πέτρα και στο
Ξενοδοχείο Ειρήνη (61407) στα)
Βατερά της Αγιάσου.

Πού να φας
Στον Άσπρο Γάτο (61670) με ελ) -
ληνική και διεθνή κουζίνα στη
Νεάπολη της Μυτιλήνης, στην
ταβέρνα Βαφειός (71752) στο ο-
μώνυμο χωριό, στην Ανεμόεσ-
σα (55360) με τα φρέσκα ψάρια)
σε καλές τιμές στη Σκάλα Συκα-
μνιάς, στο Μπέρδεμα (31466)
για μαγειρευτά στο Πλωμάρι,
σταΚαλαμάκια (61270) στον Πο) -
λίχνιτο, στον Ερμή (26232), ου-
ζερί στη Μυτιλήνη με αυθεντι-
κή ατµόσφαιρα και στον Κήπο,
καφέ-εστιατόριο στο δημοτικό 
κήπο της Μυτιλήνης (45758). Α-
κόμα, στο Χταπόδι (71317) στον )
Μόλυβο με εξαιρετική θέα στο
λιµάνι, στην Ερεσό το Parasol
(52050) µε τα πιο διάσημα κοκτέ-
ιλ του νησιού. Τέλος, στη Μου-
ριά του Μυριβήλη (55319) στη
Σκάλα Συκαμνιάς.

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Μυτιλήνη: Θέση Καυκάρα, Μα-
νταμάδου / Κεντρικός Λιμένας

Πλωμάρι: Κεντρική Αγορά - 

-
-

Τι να δεις
Εντυπωσιακά αρχοντόσπιτα
στον Μόλυβο, στο Πλωμάρι

έντονη λαογ
ση), ο Μόλυβ

ένας από τους
διατηρητέους
γαίο, τα οθωμ
βόρεια της π
Τερσί Χαμάμ 
τοπος στον κ
νής στον οπο
φύγιο φλαμίν
caretta-carett
κισμός της Πέ

INFO

αιαι 

000) )) 
είείείίοοο ο 
mmm,, 

νοονο-
ουουου υ 
υυ--
κκκκήήή ή 

ww.
λλλααα 
ήήήήή--
τατατα

ΠέτΠέτραςραςρ ς: Π: ΠΠέέτρρα α ●●

Κωδικός: 22510 (Μυτιλή-
νη, Άγιος Ερμογένης, Βα-
ρειά, Νεαπόλη, Χαραμίδα)
22520 (Πλωµάρι, Πολίχνι-
τος, Αγιάσος)
22530 (Καλλονή, Ερεσός,0
Μόλυβος,  Σκάλα Συκαμνιάς)
Αστυνοµία: 22030
Λιµεναρχείο: 40827
Δήµος: 22513 50500
Πρ. Βοήθειες: 57700

ΛέΛέέΛέΛέέΛέΛέΛέΛέέέέΛέΛέέέέέέΛέέέέέέΛέΛέέέέΛέέέέέέΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ σβσβββσβσβσβββββββββββββσβσβσββββσβσββββσβσββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββσβββββσβσβσβσσσσσ οςοςοςοςοςοοςοςοςςςςοςςςςςςςςςς      //////////////////////////////////////////ΒόΒόΒόΒόΒόΒόΒόΒόΒόΒόόΒόΒόΒόΒόΒΒόΒόΒόΒΒόΒΒόΒόΒΒΒΒΒόΒόΒόΒόΒΒόΒΒόόΒόΒόόόόόόόόόΒΒόόόΒόόρρερερερεερερερερερεεερερερερεερεεεερερερερερερρρρρερρρρρρρρρρρρρρρρρερερρερρρρρρρρρρεεερεερρερερερρρερρερρερερερρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ιιιιιοιοιοιιιιιιιιιιιοο & &&&&&&&&&&&&&&&& Α Α Α Α Α ΑΑ ΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ννατολλιλλλιλιλιλιλλιλλλιλιλλλιλλλλ κκκκκόκκκκκκκ  ΑΑιγγγγγαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίααααίαίααααίίίίίαίααίαίαίίίααίοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται 
Παύλου Κουντουριώτη 

39, Μυτιλήνη.
Δες και info
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Λήμνος
Της Αλεξάνδρας Δήμογλου*

ταν όλοιι ψ ψήφήφιζιζααν ΜΜύκύκονονο,ο, Σ Σαναντοτορίρίνηνη, Πάρρο… εμείίςς κάκάναναμεμε τ τηνην ε επαπανάνάστασή μαμαςς 
και φύφ γγαμε για Λήμμνο. Δεκαοχτάρηρ δεες, ππρώττες δδιακοπές, με λίγγα χρήματα και
πολύ κέφι, αποφασίίσαμμε να καττασκκηνώώσουυμε σστη Λήμνο.
ΓΓιαττί; Γιατί εείίνααι στη γειτονιά μας, σστο Β Βόρεειο ΑΑιγαίίο. ΜΜε πλλοίίο απόό την Κ Καβάλα,
σε λλίγες ώρεεςς ββρίσκεται καανενείςίς στοο νησί. ΓΓιατίί είναι παραρεξεξηγημένναα τατα νησσιά του
Βορερείου Αιγαγ ίου, πολύ λίγογο διααφηφ μμισμένα,, κι όόχι τόσοο γγνωωστά στοον ποολύ κόσμμο.

Γιατί οι διακοπές εκεί κκοσττίζουν λιγότερο. Γιατί οιι ντόόπιοι διψούν να  προοσφέρουν καλή
φιλολ ξενίνία.. Γ ιατίτί έ έχχουν τη δικήή τους ιστο ίρία, ππου χάννεταιι στα β βάθάθη ττων αιώνώνων, και τη
δικκή τοους κοκουλυλττούρραα, π πουου π πραραγγματικά έχει εξααιριρετετικό ό ενενδδιαφέρονν.
Καττασκκηνώσαμμε στο κτήμα ενός φφίλου κοντά στην παραρ λία Φαναράρ κι, ελεύθεερο κκά-
μπιινγκ, αφού δδεν υπήήρχε κάτι ορργανωμένο στο νησί. Φάάγαμε φρέσκο ψψάρι καιαι δοκι-
μάσαμεε τα κκρασσ άιά της ΛΛήμνου, πουου είνναι α όπό τα κκαλύλύτερα τηης αγγοράάς. Με το παλλ όιό σα-
ραραβαβαλιλιασασμέμένο ππαπαπάκι μας εξερευνήνήσασαμε τα μιικρκράά χωωριουδάκκια (ΣκΣκανανδάδάλη, Ρωμανού)
και τις ς πανέμορφεςες πααραλίες (Ρωμέμ ικος Γιαλός, Ρηηχά Νερερά). Σούύρουυπο ανεββήκαμε
στο κάσστροο της Μύρινας, το μεγαλλύτερρο σε έκκτασηη οχχυρό ό του Αιγαγαίου, κααι παίαίξαμμε με τα
ελάφια, που τριιγυρρνούνύν ελελ ύθθερα..
ΣυΣυναναντντήσήσαμαμεε κκαι κάκάναναμε ππαραρέα μμε τοουςυς ν ντότόπιπιουους καατοτοίκίκους,ς, ε ειλιλικικριρινενείςίς, αυαυθεντντικικοί,
ανυστερόβουλοι, μαμ ς ς έκαναν να ννιώσοουμεμ  πολύ κκαλά μμαζζί τοουςς. Δοκιμάμ σαμεε το ντόπιο
τσίπουρο με τους σσπιτιικούς μεζέδες. ΘΘαυμάσααμε ττη διιαφορεττικότητα τουυ τοπίου. Κολυ-
μπήήσαμμε στστα καταγάλανα νεράά, περπατήσαμε στα σοκάάκια τωων μμικρών παραδδοσιακώών
οικισμώών, αακούσαμε την ιστορία τουου ν νηση ιού αππόό τοτους υπερήλιικεκεςς Λημνιοούςύς.
Οι διακκοπές ς μαμ ς ς τελείωσαν κι έπρρεππε ναα φφύγγουμμε ααφήφ νονταςς πίσω μαμ ς ς το ΝΝεβγάτι, το Χα-
βούύλι, τον ΚΚατάλακκο, τον Θάνο… Φεύγοντας υποσχεθήκαμε ότι όπως και να έχει θα ξα-
νάρρθουυμε στο νησί γιατί μας άρεσε, γιατί μας κέρδισε και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα…
* Η Αλεξάνδρα Δήμογλου είναι παραολυμπιονίκης (αργυρό μετάλλιο στα 400 μ. 

και χάλκινο μετάλλιο στα 100 και 200 μ. στο Πεκίνο)

βιαστείς να την προσπεράσεις. 
Η Λήμνος, το νησί όπου προ-
σγειώθηκε ο Ήφαισ τος σύμ-
φωνα με τη μυθολογία, έχει μια
ιδιαίτερη ομορφιά, χάρη κυρίως 
στο ηφαιστειογενές της έδα-
φος. ‘Ησυχο νησί, αλλά αν έχεις
πιο… άγριες διαθέσεις θα βρεις
πολλά όμορφα μαγαζάκια (στη
Χώρα κυρίως).

Τι να δεις
Πρωτεύουσα και βασικό λιμάνι 
του νησιού είναι η Μύρινα. Στο 
ύψωμα πάνω από την πόλη βρί-
σκεται το βενετσιάνικο κάστρο,

α βόλτες στα πλακό-
τρωτα δρομάκια του. 
ν κάνεις μια βόλτα 
ύρω από το λόφο του
άστρου είναι πολύ πι-
ανό να συναντήσεις 
λάφια (προστατεύο-
ται και σιτίζονται από 
ον Δήμο Μύρινας)! Ω-
αίες βόλτες θα κάνεις 

και στο βενετσιάνικο λιµά-
νι και στην αγορά της Μύρινας. 
Επίσης, στα πλακόστρωτα καλ-
ντεντερίµρίµιαια καικαι τα τα νε νεοκλασικά του
ΡωΡωμμέικκέι ου ου ΓιαΓιαλούλού, στον ΚονΚο τιά
µµε µε ε ε ε ε µµµ τουουτουτοτουττουτοτττ ςς πςς πς πς πς πς πππς έτρέτρρέτρέτέτρέτρέτρέ ινοιννονονονονοους ςυυυς ς ς ςς µύλµύλµύλµµ ουςς, σ, ττις 
ΣΣαρΣαρΣαρΣαρΣ δέςδέςδέδέ , σσσ στοτοτοτο ο παλπαλλπα όιόιόόόόό κακκαικααικακ  εερερερερεερε ερε ηµωµωηηµωµµωµµ µέµέ-
νονο ο ΠεδΠεδΠεΠεΠΠεδεδδινινόινόινόινιν σσ, σ, σ, σ σστττοτοντοντο  ΚότΚότΚότΚότότσινσιννσινσιινσινααα µέµέµέ µέµµ χριχριριχρχρριι  
τοτοττοτο το ΡΡεπΡεΡεπΡεπΡεπΡΡεπΡεπΡεπανίανίίανανίαναν δδδιδιδι κακακ και τι ττι τι τοοοοο ΚονονΚοονΚοντοτοπτοπ ύλύλούλούλι, 
από την παραλία του Μούδρου
και του Νεβγάτη µέχρι την Πα-
ναγία την Κακκαβιώτισσα, στο
Ρέμα του Κατσαΐτη. Έχει περ-
πάτημα δηλαδή... Πήγαινε στον 
Αυλυλυλώναώναών για τέλειο ηλιοβασίλε-
μα και στην Ηφαιστείαία (εδώ είχε
το εργαστήριό του ο Ήφαιαισστος) ) 
για πανέμορφη ανατολή. Το νη-
σί προσφέρει επίσης και… έργα
εξωγήινων στα Φαρακλά, τις 
ΤρυΤρυΤρυγιέγιέςς, τον Φακό, τον Όρρμμο
των 100 Κεφαλών!  
Θυμήσου ότι το πρώτο δεκαπεν-
θήμήμεροερο το ττ υ Αυγούστου διοργα-
νώνονται στη Μύρινα πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, ονομαμ ζόμζ ενες ςς
«Ανν«Αννεμόεεμόεμόεσσεεεσσα»α». 

Πού να κολυμπήσεις
ΉΉ, Ή,Ή καλλκαλκαλύττεύτεύτερα,ρα,ραρα πο πού νύ α πα πρωτοκο-
λυμλυμμπήσπ εις. ΤΤοο νησίί διδδδιαθέαθέαθέτειτεειει 10 10 102
µετµεττµετρηµρηµρηµένεένεεένεέ ς πππαρααρααραλίελίεες, ς, ς με μεμε με βότβόττσασσ -
λαλα λλα λ ή άήή άή άάμμομμομμο, ή, ή, ήήλιολιολιολ ή ή ίσκίσκίσ ιοο,ο,ιο, ά άν άν άνεμοεμο ήήή ή 
κάλάλάκάλκάλκάλκάλκ μα,μαμαμα,μα, με μεμεμε λίλίλίλίί λί λίίγαγαγαααγα γα γα λόγλλόγλόγλόγλόγόγλόγγιαιαιαια α ια ι αποαποαποαποαποκλεκλεκλεκλείίί-
ετααι ννννι να μα μα μμα μα μα μη βη βη βββρρερειρειρεις κκς κκς κς κκάάπάποάποποποια ια α αα πουπουπου νανα ναα να 
σε εε ιιικαικαικαι νονοπνοποπνοποποιεοιεοιο ί ααπόλπόλπόλυυταααα (ό(ό( (όόσσο σο σσοσ αααα----
παιαιττηττηττηττικόικόικκόικόικ ς κς κς ς κι αααι ν εν εν εν εείσαίσααίσαίσ ι).)) ΜύρΜύρΜύρΜύρΜύρΜ ρινανανιναναα, , ,, 
ΡωΡωμέικέικος ο ΓιΓιαλόςς, ΝΝ, εβγεβγεβγεβγε άτηά ηςς κακακακακακ ι ιιι 
Ρηχηχηχχά ΝΝά εράεράά εεί είναιναιαι ορ ορ ορο γανανανανωµέωµέωµω νεςεςνεςνεςς  
παρρππ αλίαλίαλαλίεες µε ε πολπολολλά λά beabeabeaeach c barbars, , ,,
ποοουουπουου πρ πρπροσοσφοσ έέροουν υν άνεση, κοκτέτέκτέέ-
ιλ,ιιλ  θααααλάσλάσλάσλάσσιασιασιασια σπ ορ ορ ορ καικαικαικ  στ στ στστέκιέκιέκιέκι γι γι γι γιααα α 

τηδες. Η Αυλώνα, ε-
ά στη Μύρινα, είναι ο 
ς παρθένας ακρογια-
ή άµµο. Το Πλατύ εί-
νή σου επιλογή, αλλά 
ς νοτιότερα θα βρεις 
α Θάνος, µε ηφαιστι-

ογενή βράχια και τιρκουάζ νερά. 
Να επισκεφτείς ακόµα τον Άγιο 
Ιωάννη στον Κάσπακα, που έχει 
και καταρράκτες, τον Κατάλακ-
κο και το Γομάτι, κρυστάλλινο 
όρµο µε αµµόλοφους. Άλλες πα-
ραλίες είναι οι Φαναράκι και Χα-
βούλι στον Μούδρο, Κέρος στην 
Καλλιόπη, όπου υπάρχει και το 
Keros Surf Club, Νεφτίνα στο 
Ηρώο των Καβείρων. Δύσκολες 
να πας αν δεν υπάρχει σκάφος, 
αλλά εξαιρετικές, οι Πέτασος, 
Καλόγερος.

Πού να μείνεις 
Προετοιμάσου για λουξ κατα-
στάσεις! Η Λήμνος διαθέτει μερι-
κά πολυτελή (και ακριβά) resorts, 
που αξίζουν τον κόπο – και το 
χρήμα. Σε απόσταση ανάσας 
από τη θάλασσα το Ακτή Μύρινα
(23686)  – το είχε επιλέξει κάποτε 
ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. Ο Κούρκου-
λος έµενε στις σουίτες της Νε-
φέλης (23551), κάτω από το Κά-
στρο, ενώ και το Lemnos Village
(23500) στο Πλατύ ήταν χώρος 
έλξης διαφόρων celebrities. Ε-
ξαιρετικό και το Porto Myrina
(24805-6), που σου αποκαλύπτει 
τµήµατα από τον αρχαίο ναό της 
Αρτέµιδας. Για πιο προσιτές κα-
ταστάσεις υπάρχουν τα  Ήφαι-
στος (24960-2), Artemis (24075), 
επίσης σ τη Μύρινα, το Κύμα
(71333) στον Μούδρο, η Αλιώτιδα
(24406) στην παραλία Αϊ-Γιάννη.

Πού να φας και να πιεις
Μη φύγεις από το νησί χωρίς να 
δοκιμάσες τα φλομάρια (τοπική 
συνσ ταγή με χυλουλ πίτες) και τα 
τοπικά τυριά (καλαθάκι και μελί-
χλωχλωρο)ρ  κααι κι κρασιά. Για ζυµαυµαρικρικά, ά,
αλανιάρη κόκορα µε φλοµάρια 
καικαι κ κουνέλι στιφάδο πήγαινε 
στηστην τν αβέβ ρνααα  ΜανΜανΜ τέλτέλλα στις 
ΣαρΣ δέδές Τ. Ταβέαβέρνα Τζιζ τζιζ φιέφ ς σττα αα
ΡηχΡηχΡηχά Νερά, Ίριδα στη Μύρινα και 
Ταξίδι στον Ρωµέικο Γιαλό έχουν 
σούπερ κουζίνα. Για ψάρι αλλά 
και κααλά λάλά κρεατικά ά στον Κόσμο
καικαικ ι στ σ σ ο Κοράλι στστον Μούδρο. 
ΓΓιαΓιαΓΓια π πρ πρρωινωινό µό µµε µε ε µπουυγάτσα στον ν 
Ναυτίλτίλίίλο του Κυ Κυ Κοντοντιά,ιά,ιά, ενενεν ενώ µώ µώ µετάτάετάετά 
από ξενύχτι στοοον Ρν Ρν Ρν Ρωµέωµέωµέωµέικοικο Γι Γιαλόλόαλό η  η η
κανκαντίντίνίνίνα τα τα τα του Τζίμη ί είίναινα  ασφαλαλαλλλλήςής ήήςής
λύσλύσλύσλύσηηη. η.ΓιαΓιαΓιαΓ  ποποποτό,τότό,τό, στ στ σ ον ο Καραγκιόζη, 
τοτο το τ πιοοπιοο γνγν γν γνωωωστωστό κό κλαµαµπ τπ τπ του ου ο νησνη ιούιούούούιο , , ,
τοτοτο ττοτο PriPriPriiPriPrri ilvililvilvi egeegeeegeege, α, α, , λλάλλάλλάλλά κακαι σι στατα beabeabeabeaachchch ch
barbarbarba s ττs τs των ων ωνωννων παρρπαρπαρππαρπαρπαραλιαλαλιλιλιών.ών.ώνών.  

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 

δρόδρόδρόμοςμοςμοςμος  ●●

Μπορεί να προκαλεί δυσάρε-
στους συνειρμούς στους κατά 
καιρούς φαντάρους, αλλά μη 
β ί ά

τους ξενύχτ
πίσης κοντά
ορισµός της
λιάς µε ψιλή
ναι η επόµεν
τραβώντας
την παραλία

ή β ά
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Κωδικός: 22540
Αστυνοµία: 22200
Λιµεναρχείο: 22225
Δήµος: 22315
Πρ. Βοήθειες: 82000

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM  
της Εμπορικής  

βρίσκεται Π. Κυδά 78,  
Κεντρική Πλατεία 

Μύρινας.
Δες και info
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τη Θάσο έχω φυλάξει τις πιο τρυφερές αναμνή-
σεις μου από τα παιδικά μου χρόνια. Για μας τους 
βορειοελλαδίτες είναι η Χαλκιδική μας σε νησί! 
Από την Κεραμωτή με το καραβάκι απέναντι στον 
κοσμοπολίτικο Λιμένα και από κει με αυτοκίνητο 
στον αγαπημένο προορισμό: Κοίνυρα. Μια μικρή 

ταβερνούλα χτισμένη πάνω σε βράχο στην παράλια Πα-
ράδεισος, με το δύσβατο κατηφορικό μονοπάτι για την 
ομορφότερη πισίνα του κόσμου… Μια μικρή αγκαλιά 

από βράχια που μας επέτρεπε να κολυ-
μπάμε ανενόχλητοι από τα πελαγίσια 
κύματα, κολυμπώντας μέσα και έξω από 
τη σπηλιά που σχημάτιζαν. 
Περίμενα πώς και πώς αυτές τις μονοή-
μερες εξορμήσεις με την οικογένειά μου 

στις υπέροχες παραλίες του νησιού. Η Σκάλα Ποταμιάς, 
η Σκάλα Καλλιράχης, το Πευκάρι, η Μακρυάμμος, 
η Χρυσή Άμμος, η Τρυπητή, τα Λιμενάρια, η Αλυκή! 
Χρυσές αμμουδιές, πεντακάθαρα νερά! Εξωτικά ηλιο-
βασιλέματα. Και μια χαρακτηριστική μυρωδιά… παντού 
πεύκο και θυμάρι! Ευλογία!
Η Θάσος έχει πανέμορφα ορεινά χωριουδάκια. Αγαπη-
μένο μου είναι ο Θεολόγος, νότια του νησιού. Αφού επι-
σκεφτείς τις γνωστές ταβέρνες με το νοστιμότατο κατσι-
κάκι, απόλαυσε και μια βόλτα στο λιθόστρωτο μονοπατάκι 
του χωριού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επισκεφτείς 
το χωριό Παναγιά για καφεδάκι, στο πιο παλιό καφενείο 
της πλατείας. Ελληνικός στο μπρίκι με γλυκό κουταλιού 
– τι άλλο... καρυδάκι.
Φέτος θα ξανάπαω! Το χρειάζομαι!
* Η Εύη Σιαμαντά είναι τραγουδίστρια 

ΘάΘάΘάΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘάΘΘΘΘΘΘάάάΘάΘάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάσοσσοσσσσσσσοοοοσοοοος ς ς ς ςς ς ς ς ς ςςς //////////////ΒόΒόΒόΒΒόΒόΒόΒόΒΒόΒΒόΒΒΒΒΒΒΒόόΒόΒόόόόρερεερερερερερεερερρερερερρρρρερρρρρρρρ ιιιοιοιιιοιο &&&&&&&& Α Α Α Α  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑνατολιλιλιλιλλιλιλικκκκκόκκ  Αιγγγαίαίαίαίαίαίαίαίαίααίαίααίίααίαααίαίοοοοοοοοοοοο

Τι να δεις 

κεδονίτικη αρχιτεκτονική. Στο
Μικρό Καζαβίτι, που το έκαναν 
κούκλα κάποιοι ντόπιοι αλλά 
και κάποιοι Γερμανοί (οι Γερμα-
νοί είναι φίλοι μας τελικά), θα
ηρεμήσεις μακριά από τα πλή-
θη των τουριστών, που προ-
τιμούν πιο κοσμικά μέρη, ενώ
στην Παναγιά θα πιεις νερό πη-
γής, που έχει… άλλη γεύση. Θα
κάνεις βόλτες στα στενά τους,
κάτω από τεράστια πλατάνια 
θα ξαποστάσεις πίνοντας ελ-
ληνικό καφέ και δοκιμάζοντας
γλυκά κουταλιού. Τα βράδια 
μπορεί να πέσεις σε αυτοσχέ-
δια γλέντια. Αν πάλι η κρίση σε
έχει βαρέσει κατακέφαλα και 
είσαι ευπρεπώς ενδεδυμένος,
οι μονές Αρχαγγέλου, Πανα-
γιάς και Αγ. Παντελεήμονος
σου προσφέρουν παραμυθία. 
Τέλος, το φετινό Φεστιβάλ
Θάσου περιλαμβάνει από θε-

αρασ τάσεις και
μέχρι εκθέσεις και
μο (Θεολόγος, 14

Πού να κολυμπήσεις
ς οι παραλίες της
οπράσινα διαυγή 
υσές αμμουδιές,
, εξού και τα ονό-

Χρυσή Ακτή στη
µιάς, Χρυσή Αμ-

μουδιά στη Σκάλα Παναγιάς,
Παράδεισος, Ψιλή Άμμος, Α-
λυκή, Πευκάρι, Κοινύρα, Πο-
τός, Λιμενάρια, Ραχώνη, Σκά-
λα Καλλιράχης είναι μερικές
μόνο από τις εξαιρετικές θά-
λασσές της. Πουθενά δεν θα ε-
νοχληθείς από πέτρες ή φύκια.
Σημειωτέον πως με περίμετρο 
90 χιλιόμετρα περίπου, μπο-
ρείς κάθε μέρα να γευτείς τις 
χάρες μιας άλλης παραλίας.

Πού να μείνεις  
Στα «οικογενειακά» Studio
Suzanna (52332), στον Ποτό. 
Στο 4 αστέρων Makryammos
Bungalows (22101), στα 2 χλμ. 
από το λιμάνι. Στο οικονομικό
Pegasus Hotel (22061), στο
Λιμένα. Στις Σειρήνες (72120
στο Δασύλλιο του Πρίνου. Στο
Ξενώνα Σμαράγδι (71797), στ
Σκάλα Σωτήρος.

Πού να φας και να πιεις
Στις παραλίες που θα κολυμπή-
σεις, στα ορεινά χωριά, στον
Λιμένα, παντού θα βρεις εξαι-
ρετικές ταβέρνες που χρησιμο-
ποιούν θασίτικο λάδι και σερ-
βίρουν ντόπιο τσίπουρο. Εν-
δεικτικά: Η ταβέρνα Αγκίστρι, 
στον Λιμένα, έχει ειδικότητα
στο ψάρι και τον ψαρομεζέ. Ο
Αγαπητός, στα Κοίνυρα, εκτός
από καλό φαγητό έχει και ω-
ραία θέα. Η Όμορφη Αλυκή, 
στην Αλυκή, ξεχωρίζει για τις
παραδοσιακές συνταγές της 
(γιαμ γιαμ οι τηγανητές πατά-
τες). Barring και clubbing, εκτός 
από τα beach bar, θα βρεις κυ-
ρίως στον Λιμένα.

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Σκάλα Ποταμιάς Θάσου: Περ.

-

Άξονας Θάσου, Προαύλιο Α-

Τι να δεις 
Οπωσδήποτε τα ορεινά χωριά
της! Στον Θεολόγο θα δεις μα-

δ ί ή Σ

ατρικές πα
συναυλίες μ

θασίτικο γά
Αυγούστου). 

Πού να κολ
Παντού! Όλες
έχουν γαλαζο
νερά και χρυ
βλέπε exotic,
ματά τους. Χ
Σκάλα Ποταµ

δ ά Σ
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γροτικού Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού ●

Κωδικός: 25930
Αστυνοµία: 22500
Λιµεναρχείο: 22106
Δήµος: 23118
Πρ. Βοήθειες: 22222

Της Εύης Σιαμαντά* 

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται 

18ης Οκτωβρίου,  
Θάσος.

Δες και info
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Καβάλα
Της Λίζας Νεοχωρίτη*

ούνιος. Τα σχολεία κλείνουν κι εγώ με την αδερφή μου (Νατάσσα) φοράμε ήδη μαγιό και ετοιτοιμαζό-
μαστε για το κάμπινγκ, που κάθε καλοκαίρι κάναμε. Το αυτοκίνητο, ένα παλιό Ford Taununus, είναι
γεμάτο με πράγματα. Εγώ και η Νατάσσα ζούμε με το άγχος μην τυχόν και δεν «βολέψει»ει» ο μπαμπάς ε ά ο ε ρά α α Ε ώ α η Να ά α ζού ε ε ο ά ος η ό α δε βολέψε ο α άς
Λεύτερης τα ποδήλατα στη σχάρα. Αλλά ο Λευτέρης πάντα τα βόλευε. Όλα… Η παρέα σα στο πίσω κάθι-
σμα γνωστή. Εγώ, η Νατάσσα και η Frida, ο σκύλος που αυθαίρετα κάναμε δώρο στοστο «σπίτι». Μπρο-
στά ο Λευτέρης και η μαμά Σοφία. Και το ταξίδι ξεκινάει από Θεσσαλονίκη γιαγια Καβάλα. Εμείς στο

πίσω κάθισμα θέλαμε σαν τρελές να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από το παράθυρθυρο, να φυσήξει ο αέρας
τα μαλλιά μας, να μας γαργαλίσει τα μούτρα και να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. α. Αυτό όμως απαγορεύεται
για την ώρα! Η Frida, ακριβώς πίσω από τον μπαμπά με το κεφάλι έξω απόπό το παράθυρο χωρίς ενοχές,
γαβγίζει κάθε αυτοκίνητο που περνάει. Ο Λευτέρης και η Σοφία μάς έμαθαθαν ότι όποιος κι αν είναι ο προ-
ορισμός, η διαδρομή πρέπει να είναι διασκεδαστική. Η διαδρομή πρέπρέπει να είναι ένα παιχνίδι.
Και το παιχνίδι αρχίζει λίγο πριν μπούμε στην Καβάλα. Στη γέφυραρα του Στρυμώνα. Στο λιοντάρι. Στο ά-
γαλμα που χαζεύαμε και οι τρεις. Και η Frida. Τα μάτια μας έκλειλειναν και έπρεπε κάθε φορά που περνάμε
από ένα χωριό να βρίσκουμε ποιο είναι. Πρώτο χωριό: Πέραμαμος. Όποια το έβρισκε μπορούσε να βγάλει
για λίγο το κεφάλι της έξω από το παράθυρο, να της φυσήξεήξει ο αέρας τα μαλλιά και να ξεκαρδιστούμε στα
γέλια. Συνήθως έχανα. Κέρδιζα μόνο στην Ηρακλείτστσα, γιατί το θυμόμουν από τη Λίτσα, τη φίλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλληηηηηηηηηηη ηηηηηηηηη ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη ηηηηη της
μαμάς. Στην Πέραμο, στο Παληό, ήμουν δίπλα στη Νη Νατάσσα, που πάντα μου έκανε χώώρορορρρρ  σ το ππαράθυρυρυρρρο ο ο
για να πάρω λίγη από τη δόξα της.
Κι έρχεται η στιγμή που πρέπει να «πάρω το δρόδρόμο μουου». Πρώτη δουλειά: ΔΗΠΕΘΕΕ ΚΚΚαββάλάλαςαςα . . . ΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαλολολολολολολολοοολολολολοοολλλλλλλ καίρι
ήταν και πήγα από τον παλιό δρόμο. Στο λιονιοντάρι έβγαλαααααααα γ γ γ γ γ γ γγγγγγγγγγιαα λίγο τοο κεφάλι μου έξω από ό τοτοτοτοτοτοττ  π π πππππππππππααααααααρααρααα άθυρο.
Μόνο που τώρα δεν άκουγα τη Frida να γαβ
και δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μ
ξεκινούσε. Απλά η Σοφία και ο Λευτέ
να μπορούμε να τη διασκεδάσουμ -
λια μέχρι να φτάσουμε εκεί πουου θέλουμε.
Μετά το ΔΗΠΕΘΕ ανεβαίνω
ρίνα και οι μικροί Γιάννηνης και Άννα. Ανεβαίνουμε στο κάστρο και κάθε φορά «παίζίζζζουουουουοουουουμεμ » με τον ΓΓιάννη
και την Άννα παιχνίδιδια που μόνο εμείς ξέρουμε. Και ίσωως ς μετά από χρόνια να τα α θυθυυυυυυυυυυυμομομομούνύννύ τατ ι!

* Η Λίζα Νεοχωρίτη είναι ηθοποιός και συγγραφέας     

ΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚΚαΚαΚααΚαΚαΚαΚαΚαΚαααΚααΚΚαΚΚααΚαΚααΚαααΚΚΚΚΚΚΚααΚΚΚΚΚΚΚ βάβάβάβάβάβάβάβάβάάβάβάάβάβάβάβάβάβάβάβάβάβάβάβάβάβάάβάβάβάβάβάβάβάβάβάάβάάβάβάββάβάβάβββάβάβάβάάβάάβάβάάβάβάβάβάάάάάβάάάάβάβάάβάάβάβάβάβάβάάβάβάβάβάβάβάάβάβάάάάάάάβάάάάάβάβάβββάββάάβάβάβάάβββββββ λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλαλαλαλαλλλλαλαλλλλλλλλλλλλαλλλλαλαλαλλαλλλαλαλαλλαλλλλλαλαλλλλαλαλλαλλαλλαλλλλλλαλαλλλλλλαλααααα

λες περιοχές, άραγε, προσφέ
ρουν ορεινές και θαλάσσιες
απολαύσεις σε τόση πυκνό-
τητα; Χτισμένο αμφιθεατρικά,
το «μικρό Μόντε Κάρλο» της
ανατολικής Μακεδονίας ατε-
νίζει τις πανύψηλες κορυφές
του Παγγαίου και του Υψά-
ριου, λούζεται στα νερά της
Θάσου, της Θασοπούλας και 
του Φιδονησίου, ενώ διαθέτει 
το προνόμιο να επικοινωνεί με
αρκετά ακόμη νησιά του Αι-
γαίου. Βρίσκεται σε απόσταση
βολής από τη Θεσσαλονίκη,
μόλις 165 χιλιόμετρα, ενώ το 
αεροδρόμιο της Χρυσού-
πολης επιτρέπει την εξίσου 
ταχεία πρόσβαση από την Α-
θήνα. Την αποκαλούν επίσης 
«γαλάζια πολιτεία», και ιδού 
ορισμένα tips για όσους την
αγαπούν γνωρίζοντας πως
υπάρχει πάντα περιθώριο να 
την αγαπήσεις περισσότερο.

Τι να δεις
Παλιά πόλη, Παγγαίο, Φιλίπ-
πους, Νέστο, καθώς και τον
Φάρο της Κεραμωτής, σε από-
σταση δέκα χιλιομέτρων από 
τη Χρυσούπολη, αλλά οπωσ-
δήποτε πριν τον Αύγουστο, κα-
θώς βουλιάζει από κόσμο.

Πού να κολυμπήσεις
Συνίστανται όλες οι οργανω-
μένες πολιτείες σε απόστα-
ση 5-6 χιλιομέτρων από την
πόλη: Περιγιάλι, Καλαμίτσα,
Ραψάνη, Μπάτης, Τόσκα,
Παληό. Αμμώδεις, καθαρές, 
οργανωμένες, διαθέτουσες
γαλάζιες σημαίες και κατα-
γάλανα νερά, εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμό μπιτς βόλεϊ,
σκι σέρφινγκ, τζετ σκι, ιστιο-
πλοΐα, καταδύσεις, καθώς και 
μπιτς μπαρ με όλα τα κομφόρ.
Οι ακρογιαλιές της Καβάλας 
εκτείνονται και σε όλο το μή-
κος της παραθαλάσσιας ζώ-
νης δυτικά προς Θεσσαλο
νίκη. Ενδεικτικά, δοκίμασε
τη Νέα Ηρακλείτσα, της 
οποίας το γραφικό λιμάνι
και οι ακόμη γραφικότερες
ταβέρνες θα σου προσφ
ρουν μια αξιομνημόνευτη ε
δρομή. Δυτικότερα βρίσκε
τη Νέα Πέραμο, με τις εξω
τικές παραλίες των Αμμολ

Κάστρο σκαλωμένο
καταπράσινο λόφο,
ρσόνησο του Βρα-
μισμένο ορμητήριο 
οντουφεκάδων. Στη
ατία εξερευνήσ τε
Μυρτοφύτου, Φω-

αιοχωρίου, καθώς 
λμύρα. Υπάρχει τέ-

ύζλα, χτισμένη στις
του Στρυμώνα, με
ιτή ατμόσφαιρα κο-

σμοπολιτισμού και πλήθος
ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων
δωματίων και κάμπινγκ.

Πού να μείνεις
Μια αξιολάτρευτη μονάδα α-
ποτελούμενη από 28 δωμάτια 
που αποζημιώνουν οποιοδή-
ποτε γούστο, το Ocean View
Beach Hotel (25940 23059)
παραμένει η σ ταθερότερη 
αξία της Νέας Περάμου, συ-
μπληρώνοντας δύο δεκαετίες
λειτουργίας. Το Ocean View δι-
αθέτει πισίνα με γλυκό νερό, ε-
στιατόριο με φόντο το γαλάζιο,
εσωτερικό αλλά και εξωτερικό
μπαρ που ατενίζει το Αιγαίο,
άρτια εξοπλισμένο γυμναστή-
ριο και αίθουσα χαλάρωσης
με σάουνα και υδρομασάζ. Η
πρόσβαση στην ιδιωτική του 
παραλία είναι κάτι παραπάνω 
από ειδυλλιακή, καθώς την
προσεγγίζεις διασχίζοντας
ένα κατάφυτο μονοπάτι από 
τον κήπο του ξενοδοχείου ως
τη φιλόξενη, πράσινη ακτή.
Σπάνιο μνημείο της ύστερης
οθωμανικής αρχιτεκτονικής, 
πανευρωπαϊκής αξίας, συνι-
στά το Imaret Hotel (620.151).Οι
εγκαταστάσεις του βρίσκονται
στο ομώνυμο μνημείο, στο κέ-
ντρο της παλιάς πόλης, καθι-
στώντας το την πιο αξιόπιστη
επιλογή για όσους αναζητούν
πολυτελή διαμονή συνοδευό-
μενη από μια γεύση ιστορίας.
Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
σταθερή αξία αποτελεί το Villa
Mediterrane (25940 21644) και
μια καλή εναλλακτική το Villa
Kalypso (25940 22103), με τα-
χεία πρόσβαση στην Ηρακλεί-
τσα και την Πέραμο.

Τι να φας
Τη σημερινή ψαριά, σε οποια-
δήποτε ταβέρνα της Νέας Η-
ρακλείτσας. Εξαίσιοι λουκου-
μάδες, επίσης. ●

Άπαξ και στην Καβάλα, τίθεσαι 
αντιμέτωπος με έναν κυκεώ-
να δυνατοτήτων. Πόσες άλ-
λες περιοχές άραγε προσφέ-

φων, το Κ
σε έναν κ
και τη χε
σίδα, φη
των ψαρο
Νέα Εγ να
τις ακτές 
λιάς, Ελα
και την Α
λος η Τού
εκβολές 
μια διακρ
σμοπολιτ
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Κωδικός: 2510
Aστυνομία: 622273
Νοσοκομείο: 292000
Λιμεναρχείο: 223716
Δήμος: 227820
Πρ. Βοήθειες: 31202
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Σαμοθράκη
Toυ Γιώργου Κόφτη*

ο ελελληληληληηληληηηνινιινινινννικόκόκόκόκόκκκ  1  11 0 στα 10,  μάμάλλλλλλλλλλλλλ ονονονν το 11 για μένα, 10 θαθαθαθθθθθαθαθαθαθααθαθθααα έέ έ έ έέέέ έέέ έέέέ έέέέέέέέέβαβαβαβαβαβαβαβαβ ζαζαζαζαζαζαζαζαζζ  σσ σ σ σ σ σ σ σσ σστητητητητητητητηττττ ν ν ν ν ν νν ΑμΑμΑμΑΑμΑμΑμΑμΑΑμΑμΑμΑΑμμΑΑ οροροροροροροοροορορορο γόγόγόγόγόγόγόγόόγόόγγόγόόόγγόγ ,, ,, ,, στστστσσσσσσσσσσσσσσσ ην 
Κρήτη και σε καμιά 30αριά ακόμα μέρη. Η Σαμοθράκη, όμόμόμόμόμόμόόόμόμόμόμμό ωςωςωςωςςωςωςςωςςςωςωωςωςςςςς, , ,, ,, εεείείείείείείε νανανανανααναναααναι ι ι ι ι ι κάκκάκάκάκάκάκάκάάτιτιτιτιτιτιτι δ δ δ δδ δ δ ιαιαιαιαιααααφοφοφοφοφοοφοοφοοφ ---
ρετικό. Το πρωινό ξύπνημα σε βρίσκει παραδόξως δροσεσερό μέσέσέέ ααααααααα α στστστστστστστστσστττο ο ο ο ο οοο ο ο αανανανααανανανα τίτίτίτίτίτίσκσκσκσκσκσκσκσκσσ ηνηνηνηνηνηνηνηη ό ό ό ό όόόό
σου, πλάι στο ποτάμι που διάλελελ ξες για να ζήσεις τη μαγική εμπειρία του ννησησησησησησησησησσιοιοιοιοιοοιοιοιοιοοοούύύύύ ύύύύύύ ύύύύύύύύ
(για την ακρίβεια, είναι ένα βουνό που ξεπροβάλλει από τη θάλασσα). Δεν έχω (για την ακρίβεια είναι ένα βουνό που ξεπροβάλλει από τη θάλασσα) Δεν έχω
καταλάβει ακόμη τι είναι αυτό που σε κάνει να αισιοδοξείς σε αυτό τον τόπο. Εί-

ναι η παντελής έλλειψη του γκρίζου; Οι καταρράκτες και τα ποτάμια με τις λιμνούλες; 
Η θέα της  Ίμβρου, απέναντι, σε μια τεράστια πέτρινη παραλία; Μπορεί και η πραγμα-
τικά άγρια φύση της, δεν ξέρω, μπορεί και το τσίπουρο… 
Ο καθένας έχει να παρατηρήσει κι από κάτι. Μα ο στοχασμός μου ήταν πολύ συ-
γκεκριμένος, η ερώτηση «τι σκατά κάνω στην κακάσχημη τσιμεντένια κόλαση που 
ζω» άρχισε να γίνεται σχεδόν επιθετική. Βρέθηκα σε έναν τόπο που οι άνθρωποι 
αδιαφορούσαν για το χρόνο. Όταν ρώτησα έναν Σαμοθρακιώτη τι ώρα είναι και μου 
απάντησε «δεν ξέρω, ρε φίλε, δε θα ’ναι πέντε-έξι τώρα;», πάγωσα για λίγο, χαλά-
ρωσα και άρχισα να το απολαμβάνω. Σιγά σιγά, ο ήχος του νερού σταμάτησε να είναι
ένας απλός θόρυβος. Οι χίπηδες έπαψαν να μου φαίνονται γραφικοί και οι άνθρω-
ποι γύρω μου δεν μου ήταν πλέον άγνωστοι. Η πατρίδα μου δεν βρισκόταν μακριά 
μου χωρικά, μα πλέον και χρονικά, είχα απορροφηθεί στο ρυθμό του νησιού και το 
απολάμβανα σαν νέκταρ. Άκουγα τα όργανα στο καφενείο στα Θερμά κάτω από το 
πλατάνι και το μόνο που βρισκόταν στο μυαλό μου ήταν η μουσική και όχι οι σκέψεις 
μου. Ήμουν εκεί εντελώς εγώ κι ο εαυτός μου και τα περνάγαμε φίνα. Μπανάκι το 
πρωί στις Βάθρες κι ευ ζην το βράδυ με κατσικάκι και κρασί. Αν πάλι βάραινες από το 
πολύ πιοτό και το φαΐ, μπορούσες πάντα να αποσυρθείς για ένα μίνι υπαίθριο χαμάμ 
με θέα τα άστρα. Η αλήθεια είναι πως στη Σαμοθράκη είναι πολύ πιο όμορφα από τις 
περιγραφές, τόσο που, όταν πήγα το 2005, είχα σκοπό να καθίσω 3-4 μέρες κι έμεινα 
τελικά κάνα μήνα, όπως όλοι σχεδόν…
* Ο Γιώργος Κόφτης είναι ζωγράφος

Τροίας. Κάτι θα ήξερε περισ-
σότερο από εμάς – θεός ήταν. 
Στο νησί παίρνουν τον έναν 
όρκο τους όσοι παίρνουν τον 
δεύτερο στην οικολογία. Κά-
τι η άγρια φύση, κάτι οι 3.000
κάτοικοι, έρχεσαι και βρίσκεις
την παρθένα φύση, αληθινά
παρθένα – και το κυριότερο, 
όσοι φεύγουν επίσης την αφή-
νουν στην ίδια «κατάσταση».  

Τι να δεις
Τα ορεινά χωριά της και κυρί-
ως τη Χώρα, που είναι αμφιθε-
ατρική και γραφική. Επίσης, να
βαδίσεις στα βουνά της, αλλά 
με προσοχή γιατί κρύβουν
κινδύνους. Η κορυφή Φεγγάρι
με υψόμετρο 1.695 μέτρα εί-
ναι προσβάσιμη (ξεκινάς από 
τα Θερμά πρωί πρωί). Να δεις
τους πύργους της για την αρ-
χιτεκτονική τους και κυρίως
τον Πύργο των Παλαιολόγων
στην εκβολή του Φονιά. Επί-
σης το Ιερό των Μεγάλων Θε-
ών στην Παλαιόπολη. Κι όταν
κουραστείς, να αράξεις κάτω 
από τα πλατάνια. 

Πού να κολυμπήσεις
της Σαμοθράκης

ν μετρημένες. Οι
ν κρυσ τά λ λινα

χοντρό βότσαλο,
ειαστείς παπου-
χιά Άμμος έχει…

παχιά άμμο και μαζεύει όλο
τον κόσμο. Μπάνιο θα κάνεις 
βέβαια και στις βάθρες, τις λι-
μνούλες δηλαδή που σχηματί-
ζουν μικροί καταρράκτες. Έχει 
και δύσκολες και εύκολες βά-
θρες, με τα νερά τους να είναι
από δροσερά μέχρι παγωμέ-
να. Επίσης υπάρχουν καϊκάκια
που σε πηγαίνουν σε μυστικά 
μέρη για μπάνιο και βουτιές.

Πού να μείνεις
Στα Θερμά, στο ξενοδοχείο Κά-
βειρος (98277). Μια seventies
αρχιτεκτονική και διακοσμη-
τική πανδαισία, πνιγμένη στις 
ορτανσίες. Νομίζεις πως από
το κλιμακοστάσιο θα κατέβει 
ο Λάμπρος Κωνσ ταν τάρας.
Στην Καμαριώτισσα, το ξενο-
δοχείο Αίολος (41595, 41795)
είναι κοντά στο λιμάνι, είναι
δροσερό κι έχει και πισίνα,
αν βαριέσαι να τρέχεις στις 
θάλασσες. Η Μαρίβα (9823
είναι χωμένη μέσα στο δάσο
και κατάφυτη, ενώ δίπλα τη
υπάρχει και ταβέρνα μερακλ
δικη. Η Ανεμόεσσα (98270),

σ τους Καρυώτες, διαθέτει
οικονομικά αλλά αξιοπρεπέ-
στατα δωμάτια. Τέλος, αν σου
αρέσει η εντελώς φυσική ζωή, 
υπάρχει δημοτικό κάμπινγκ
(98291).

Πού να φας
Όπου και να φας, καλά θα εί-
ναι. Θα χορτάσεις κατσίκι, 
νόστιμο και τροφαντό, αλλά
και όλα τα ελληνικά πιάτα (από
γεμιστά μέχρι παστίτσιο) στην
καλύτερη εκδοχή τους. Στην
Καμαριώτισσα, η Κληματαριά
εκτός από κατσίκι πρώτο έχει 
και πατάτες τηγανητές άλφα
άλφα. Στην παραλιακή Ανε-
μόεσσα, στους Καρυώτες, θα 
φας καλά, αλλά και θα ακού-
σεις live μουσική από πολύ κα-
λές φωνές. Όλα τα λεφτά, βέ-
βαια, είναι το καφενείο-μπαρ
στα Θερμά, για τη σκιά, τις
μουσικές, τα γλυκά του κουτα-
λιού και τα τζιτζίκια. Μπορείς
να περάσεις ώρες –μη σου πω

και μέρες– χωρίς να κου-

Μάλλον ο Ποσειδώνας διά-
λεξε το όρος Φεγγάρι για να
παρακολουθεί την πτώση της 
Τ ί Κά θ ήξ

Πού να κολ
Οι παραλίες τ
είναι μάλλον
Κήποι  έ χου
νερά, αλλά χ
οπότε θα χρε
τσάκια. Η Παχ

ά ά
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και μέρες– χωρίς να κου-
νηθείς από κει. ●

Κωδικός: 25510
Αστυνοµία: 41203
Λιµεναρχείο: 41305
Δήµος: (25513) 50800
Πρ. Βοήθειες: 41217
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Ικαρία
Του Μεσιέ Μινιμάλ (Χρήστου Τσιτρούδη)*

ταν μου ζήτησαν να γράψω κάποια πράγματα για ένα νησί, το μυαλό μου 
πήγε κατευθείαν στην Ικαρία, όπου αυτοεξορίστηκα στα πλαίσια της στρατι-
ωτικής μου θητείας και πέρασα εκεί κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Για όσους 
δεν γνωρίζουν, η Ικαρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου. Μιλάμε λοιπόν για ένα νησί με άγρια ομορφιά, υπέροχα πανηγύρια, 
ασυμβίβαστους κατοίκους και έτη φωτός μακριά από κάθε συνηθισμένη κα-

θημερινότητα ενός αστού. Η αλήθεια είναι ότι άργησα να προσαρμοστώ σε μια τέτοια 
πραγματικότητα. Μου φάνηκε πολύ δύσκολο, ειδικά το χειμώνα. Αλλά πραγματικά 
εκεί καταλαβαίνεις την έννοια της απλότητας της ζωής, αναθεωρείς και οριοθετείς 
ξανά τους στόχους σου και τα όνειρά σου (εκεί άρχισα κι εγώ να περνώ αμέτρητες ώ-
ρες μπροστά στον υπολογιστή προσπαθώντας να γράψω τη μουσική μου). Αργοί ρυθ-
μοί, χωρίς άγχος, χαλαροί άνθρωποι, ένα σουπερμάρκετ να ανοίγει τα μεσάνυχτα, μια 
ντισκοκαφετέρια να αρχίσει να γεμίζει μετά τις 3 (αφού τότε ξυπνούσαν τα «παιδιά») 
και ένας φούρνος στο έλεος των πελατών (μιας και ο φούρναρης δεν ήταν ποτέ στο 
ταμείο). Το καλοκαίρι, όμως, όλα «αλλάζουν». 
Με έντονο το στοιχείο του πρασίνου και της άγριας βλάστησης, τα απότομα φαράγ-
για, τις πολυεπίπεδες βάθρες και τα ποτάμια, η Ικαρία μετατρέπεται σε μια περιπέτεια. 
Το βράδυ ξέφρενα παραδοσιακά πανηγύρια μέχρι το πρωί, με υπέροχο ντόπιο κρασί 
και κατσίκι να τα συνοδεύει. Μετά ο καθένας είναι ελεύθερος να διαλέξει ανάμεσα 
στα private parties στις όμορφες και απόκρυφες παραλίες και στα διάσπαρτα μπα-
ράκια του Ευδήλου και της γύρω περιοχής. Όλα αυτά στο ίδιο χαλαρό μοτίβο και με 
εξαιρετικά φθηνές τιμές. 
Σημεία αναφοράς, η παράλια του Να, ο φάρος, η ευρύτερη περιοχή στις ράχες (Χρι-
στός Ραχών), οι γκρούβαλοι (όπως χαρακτηρίζονται οι free campers τουρίστες από 
τους ντόπιους) και φυσικά το απίστευτο σύμπλεγμα νησιών ακριβώς απέναντι, οι 
Φούρνοι Ικαρίας.
* Ο Μεσιέ Μινιμάλ είναι μουσικός

Και πολύ όμορφη. Εδώ δεν 
υπάρχουν μεσοβέζικες κατα-
στάσεις, θα την ερωτευτείς.
Όσο γι’ αυτά που έχεις ακού-
σει ότι οι ντόπιοι έχουν τους 
δικούς τους, χαλαρούς ρυθ-
μούς και ότι «δεν σε παίρνει» 
να είσαι αγχώδης όπως στην
πόλη, είναι όλα αλήθεια μέχρι
κεραίας. Εδώ το δίπτυχο της
διασκέδασης είναι μπάνιο το 
πρωί και πανηγύρι το βράδυ.

Πού να κολυμπήσεις
Στην τεράστια Μεσακτή παρέα
με τους σέρφερς, στον Κάμπο,
στο λιλιπούτειο Αμμουδάκι και
δίπλα στην παραλία Λιβάδι με
το κατάφυτο τοπίο και τη χρυ-
σαφένια άμμο. Αν θες χαλίκι πή-
γαινε στον Αρμενιστή ή στον
Να. Θα βρεις και πολλούς ελεύ-
θερους campers. Στον Κεραμέ
και δίπλα στον Φάρο στον κόλ-
πο του Ιερού θα γλιτώσεις για
λίγο από τον άνεμο. Μη χάσεις
με τίποτα το κρυστάλλινο νερό,
τους λευκούς βράχους και το
μαγευτικό βυθό στις Σεϊχέλες,
τον όρµο Νύμφη και το Παρθέ-
νι στον Εύδηλο.

Πού να μείνεις
ισ τή: Ερωφίλη
(71058) με μεγά-

εντυπωσιακή θέα 
y Hotel & Studios
γα μ όλις μ έτρα
ρο. Στο Messakti

Village (71331-4), ένα μικρό
«ξενοδοχειακό» χωριό στο Για-
λισκάρι. Στον Εύδηλο: Kerame 
Hotel (31434) με πλήρως εξο-
πλισμένα studios, χαριτωμένα 
δωμάτια, αλλά και βίλες. Στον 
Άγιο Κήρυκο: στα συµπαθη-
τικά διαµερίσµατα του Ikaria 
Apartments (697 8332139).
Στον Να: στα παραδοσιακά σπί-
τια Panorama Studios (71255)
με θέα το Ικάριο πέλαγος. 

Πού να φας
Εδώ το καλό φαγητό βασιλεύει.
Μεταξύ άλλων θα βρεις φρέ-
σκα ψάρια όλων των ειδών, 
που σερβίρονται κατά κανόνα
ψητά, και φυσικά τοπικά πιάτα 
όπως το σοφικό (πατάτες, ντο-
μάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 
μαγειρεμένα όλα μαζί), γεμιστ
με ρυζάκι και διάφορα μυρω-
δικά, πίτες, βραστό αγριοκά-
τσικο, το λεγόμενο ρασκό,
που σερβίρεται συνήθως στα
πανηγύρια. Όλα τα παραπάνω
σε παραδοσιακές αλλά και σ
πιο δημιουργικές εκδόσεις θ
δοκιμάσεις στην Άννα (71489
στο οινομαγειρείο Μαντουβά

λα (71255) στο Καραβόσταµο,
σ τον Να σ την Κ ληματαριά
(22686), στην ταβέρνα Ατσα-
χάς (71226) στον Αρµενιστή, 
στο Οινομαγειρείο της Πόπης
(31928) κοντά στο λιμάνι και στο )
Γεφύρι (71325). Την ευκαιρία να 
μάθεις να φτιάχνεις κιόλας ό-
λες αυτές τις λιχουδιές σού δί-
νει το βιολογικό Οινοποιείο Ικα-
ρίας της οικογένειας Καρίμαλη
(31151), που παραδίδει ανάλογα 
μαθήματα.

Πού να διασκεδάσεις 
Αν ήρθες για να κοιμηθείς, ξέ-
χνα το. Εδώ ξενυχτάνε. Στον 
Αρμενιστή στην disco Kasmir
θα κουνηθείς σε  80s ρυθμούς, 
στο Taza Café (22856) στον Ά-
γιο Κηρύκο οι διασκεδαστικές
στιγμές διαδέχονται η μία την
άλλη, αφού ανοίγει από το α-
πόγευμα και λειτουργεί μέχρι 
αργά. Στον Καραβόσταµο στο 
Απαλούμπε, στο Petrino club
και στο River στο Καρκινάγρι. 
Στο Celeste Café στον Εύδηλο 

Αν δεν ήταν νησί, θα την έλε-
γες «Γαλατικό χωριό». Τώρα 
πες την απλώς ροκ. Πολύ ροκ. 
Και πολύ όμορφη Εδώ δεν

Πού να μείν
Στον Αρμ εν
Beach Hotel
λη πισίνα και ε
και Cavos Bay
(71381-3)  λίγ
από το κέντρ
Village (7133
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για non stop μουσική.  ●

Κωδικός: 22750
Αστυνοµία: 31222, 41222
Λιµεναρχείο: 22207, 31007
Δήµος: 41381, 31450
Πρ. Βοήθειες: 31228, 41242
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Ζάκυνθος/Επτάνησα

τητητητητητηητητητηηηηηηηηηητητητηττητηητηηηητηηηη Ζ   Ζ Ζ ΖΖΖ Ζ Ζ ΖΖ ΖΖΖΖΖΖΖ ΖΖάκάκάκάάάκάκάκάκάκάκάκάκκκάάκάκκκκκκκάκάκάκκκάκυυυνυνυυνυνυνυνννυυνυνυνυυυννννννννυνννθοθοθοθοθοοοθοθοθοθθοθοθοθθοθθθθθοθοθοθθοθ  κ κ κκ κκκκ κκκ κ κκ κκκ κκκκκκκι ι ι ιιιι ι ι ιιι αυααυαυααυαυαυαυυυαυυααυυαυαυυυυυυυαα τότότττόότόότόόττόόόόόόότ  τ τ ττττο ο ο ο οο κακακακαλολολοοοοοκκκακακακακκακκακακακακακααααααααίρρρι. ΑΑΑΑΑΑΑύύγύγύγύύύύ ουυυστστστττστστττττττοοο οοοοοοοοοοοοοοοοοο οοοοοο οοοοο οοοοοοοοοοοοοοοοοο μμήμήήμήμήμήμήμήμήμήμήμήμμήμμμήμήμήήμήμήήμμμμμμμμμμμμμμμ νναννανανανανααννανννννναναννανν , , , ,, ,,,,
όπόπόπόπόπόπόππόπόππόππόπππππππππόππόόό ωωςωςωςωωωςωςωςωωωςωςωςωςωςωςωωωωωωω  π π π π ππππππππππάνάνάνάνάνάνάνάάνάάννάάννντατατατατατατατατταταταατατα. .. ... . . . .  ΚΚΚΚΚιΚιΚιΚιΚΚιΚΚιΚΚΚΚΚΚι α α αααααα ααααααααααααυυυυτυτυτυτυτυυτυτυ ή ή ή ήή ήή ή τητητητητηττητηητητητηη φ φ φφ φφοροροροοορρράάάάά άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά οι διαιααακοκοκκοκοκοοπέπέπέπππέέςς ς ςς ςςς ςςς ςς θαθθθαθαθαθαθαθαθαθααθαθαααααθαθααθαθααθαααααααθαααθαθααθαθααθαθθθθαθαθθααααααααααα ε ε ε ε ε ε εε εεε εεεε εεε  είνίνίνίνίνίννίίννννίνίνίίίνίίννννί αιαιαιααιαιαιαιαι  
μιμιμμιιιιιιιιιμιμιιιιιιμιιμιμιμιιιιιιμιμιμιιμιιικκρκρκρκρκκρκρρκρκρκρκρκκκρκκκκκ έςέςέςέςέςέςέςέέςέςέέςές......
ΣτΣ ηηη ηηηηηηηηηηη ηηηηη ηηηηηηη ηηηηηη ηη ηηηηηη ΖάΖάΖάΖάΖ κυκυκυκυυκυνθνθνθνθνθνθνθθν ο ο ο ο βρβρβρβρρρέθέθέθέθέέ ηκηκηκηκηηηκηκα,α,α,α,α,α,α, μ μ μ μμ μμμ μ μμμμμ μμ μ μαααααζαζαζααααααααααα ί ί μεμμεεμμμεεεεεεμεμεμεμεμεμεεμμεμεμεμμεμεμμμεμεμεμμμεμεμεμεμ  ττ ττ τ   ττττττ τττττττ τττττη ηηη ΦωΦωΦωΦωΦωωωωωτετετεττττττ ινή, γιαααααααααααααααααααααα 
διακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκοποποποποοποποοο έςέςέςές π π πππριριριριριν ν ν ν απαπαπαππόόό ό όόό δώδώδώδώδώδώώώώώώώώώώώώώώώδεδδεδδδεδεδδεδδεδεδεδεδδεδδεδδδδδδδδδδδδ κακα χχχρόόόόόόόόόόόόόόννννιννν α,, μ μμμ μμε ε ε εεε πρπππ οτροπή 
φίφ  ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑππόπόπόπόόόπόόπόπό τ  όττττ δδδδδδδδδδεδεεδδδεδδδ ν ν ν ν ν ν ν ξωω ω ω τότότόποποποπππ ,φφίφφφφφφ λωλωωωωωωωωωωωλλλ νννννννν. Α ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑπόπόπόπόπόππόπόπόπόππόόπππππππππππππππό τ τ ττ ττ ττ τττττττττττότότότότότότότότότόότότότότότότότότόότότότότότττττεεεεεεεεεεεεε εε δεδεδεδεδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ν ν νν ν ν ν ν λλλλλλλλλέλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ω ν’ αλλάξω ω ω ωω ωω ωωωωωω τότότόττττ ποποποποποποππποπ  διακοπών, 

έστωω κ ι αν κάππππποιοοοοο ες φορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρέέςέςέέςέςέςέςέςέςέέέςςέςέέέέςέςςέςέςςέςέςέςςέςέέέςέέςέέέέέέέ  νιώθωθω ότιττ  ««πρρρρρρρρρρόδόδόδόδόδόδδόδόδδόδόόόδόδδδωωωωωωσωωωωωωω α» το Αι-
γαγαίοο.
Είναι φίλοι εκεί, φίλοι καλοί ί κικικκκκκκκ  αα γαγαπηηπηημέμέέένονονονονονοοιιι,ι,ι,ι,ι,ι,ιι,,,,,, ππππππππππππππππππππουουουουουοοοοουουοοου θ θ   θέλέλέλέλέλέλλλλέλλέλλέλειειειειειειιειειειιιιειειειιειειειειεειεε ςς ς ς ςςςςς ςς
νανανανανααν  ε  ίσαι μαζί τους. Είναι οιοιοιοιοιιοιιιοιιοιιι ο οο ο ο ο ο ο οο ο οομομοορφφφιέιιέιές τοτοτοτοτοοοου υ υ υ  υ υ υυυ υ υυυυυ νννηνηνηνηννηνηνηνηνηνηνηνηννηνηηνννηηνννννηνννηνηνην σσσισισισισισιισσσσσσσσσσσσσσσσιοούούούούούούούοούοοού, , , ,,,, ποποποποποποποποππππου υ υ υ υ υυ υ υ ααααααα----
κοκοκουυμπάπάπ νε σ’ αυτό το ιδιαιαιαιαιαιααίίτίίίτίτίίτίίί ερερερερερερο,ο,ο,ο,οο,ο,ο,ο,ο  υ υ υ υ υ υγργργργργργρργργργρργγγρρό ό όόόόό ό ό όόόόό γαγαγαγαγαγαγαγαλάλλάλάλλάλάάάάάάάάάάάάάάλάάλάλλλάάάλάλ ζιζιζιζζιζιζιζιζιζιζζιιζιιιζιζιζιιζιζιζιζιιιοοοο ο ο ο ο οο οοοοοο ο οοοοοοοο τοτοτοτοτοτοοτουυ υυυυυ υ υυ ΙοΙοΙοΙοΙοΙοΙΙΙοΙοονίνίνίνίνίνίνίννίουουουουουουυυ......
Με ορμητήριο ένα απόόόμεμεμεμεερορορορορορο σ σ σ σ σσ σσσσσσημημημημημημηημημηημημημμημημμείείείείείείεεεεείείεείο οο οο τοτοτοοτοτοοτοοοοου υυυυυυυυυυ κακακααααααακακακακαααααακακαακκκααααακατάτάτάτάτάτάτάτάτάτάτάάτάττάτάττάτάτάτάτάάάτάάάάάάάάάά τ τ τ τ τ τττττ τ τ  τ τ τττ ττττττ ττττττττττττττττττ τααα ααααααααααααα άλάλάλάλλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάάλλλαλλλαλαλαλαλ  πο-
λύβοου Αργασιού, βρισκόόμαστε για κοκολύλύύύύύμπμπμπμπμπμπμμπππππι στο Τσι-
λιβί, στο Βασιλικό, στο ΚαΚ λαμάμμμ κικκ και, ότότότότότό ανααναναναναναανααααααν η παρέαέ  

ζωνττττττττανανανανανανανανα εύεύεεεύεύεύεεεεεεύει, στα α
παπαααννέν μομομομομομομμμμ ρφρφρφρφρφρφρφφφφρρφρφα διδ ά-
φ ρρρρφανα νερερερερρρρά ά ά ά άά τοτοτοτοτοττττοτοττοτοου υ ΛιΛιι-
μνιώναν .
ΚάΚΚ ποππ ιαι  αποποογεγεγεγεγεγεύύύύύύ-----
ματααα, όταν ο ήήήλιλιιιλιλιοςοςος  

πέέφτει, πάάάμεμεμεμεμεεεεεεεμμ γ γ γ γγγγγγγγγιαιαιαιιαιιιιαιιιιιιαα καφέ στην πλατεία της Xώραςς, εκκείείείί  
κοκοκκκκκκκοοκκοντά σττο άγαλμαμαμαμαμααααααααααααααααααααααααααααααααααα τττ τ ττττ ττ τ τ τ ττ ττττττττττττττττ τ ου Διοι νυσίουυ Σολωμού. ΟιΟΟ  συζη-
τήσεσσ ις τττων φφίλλων ππππολλέλέλέλέλέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέές,ςς,ς,ςς,ς,ς,ςςςςς,ςς,ςς,ςςς,ςς,ςςςς,ςς,ς,ς,ςςς,ς,ς,ς,ς,ς,ς,ς,ς,ς,ς,ς,,ς,ς,ς,ςς,ς, δ δ δ δδ  δδ    δδ δδιάφορες,ς, αποσπασματικές. 
Αππππππππό την πεπεριγραφή όμορφωφωωωωωωωωωωωωωωωωωννννννν ννννννννν τόπων που επισκέκ φθηκαννν 
στο νησίίίίίίίίίίίίίίίίίί, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, μέχρι την πολιτική. Οι φφφίλί οι μουυ, Ζακυνθινοί 
πάντα, θα αα θυμηθούν να βάλουν εμβόλό ιμα στσσ η συζήήτηση 
αφηγήσεις παλαιότερωρρ ν για το μεγάλο σεισμό καιιι την 
τεράσττττιιιαι  πυρκαγιιά που κατέστστστρεψαν τηη XXώρα το 1953.
Σταθμός πράγματι για το νησί τα α συγκλονιστικά εκείνανανα 
γεγονότα. Ανέτρεξα στο αρχείο της Βουλής και είδα φω-
τογραφίες και δημοσιεύματα της εποχής. ΠΠραγματική 
καταστροφή. Τίποτα, σχεδόν τίποτα, δεν έμεινε όρθιο. 
Ό,τι γλίτωσε από το σεισμό, έπεσε καμένο από τη φωτιά.
Πολλοί τότε έφυγαν από το νησί και εγκαταστάθηκαν ο ο ό ε έφυγ ό ο σ εγ σ θ
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Άλλοι παρέμειναν εκεί 
και δούλεψαν, βοηθούμενοι κι από κείνους που φύγαν, 
να ξαναφτιάξουν το νησί τους. Και το έφτιαξαν. Σήμερα 
τίποτα δεν θυμίζει την εποχή εκείνη. Ούτε ίχνος της 
καταστροφής. Η μνήμη μόνο αππέμέμέμέμμέμμέμέμέμέμέμειειειιιιειειειιειιιιεινενενενενεενενεενενννεεενενεεενεεενεεν , , , , , ,, , γιγιγιγιγιγιιιιιγιγιιαα ααα α α α αααααα α νανανανανανανανναναν  π π ππ ππ ππππερεεεε νάει 
από γενιά σε γενιά.
Τίποτα επίσης ς δεδεεδεδεδεδδδεδδ ννν ν ν ννν ννννννννν απαπαπαπαπααπαπαπαπαππππέέμέμέμέμέμέμμμμέ ειειειειειειειεινενενενενενενεεεν κ κ κ κ κκ κ κκκαιαιαιαιαιαιαιαια  α α α ααααααπόπόπόπόπόπόπόππόπόό τ τ τ τ ττ τ ττττιςιςιςιςιςιιςιςιςιςιςιςιςις πππππ πααλιές κοκοκοκκοκοκοκκοοοοινινινινινιννωωωωωω-
νικές διακακακακακακκακκακακκκκρίρίρίρίίρίρίρίρίρίρίρίρίρίρίρρίρρίρίρίρ σσσεσεσεσεσεσσεσσειςιςιςιςιςςιςιςιςιςιςς κ κ κ κ κ κ κκ καιαιαιαιαιιαιαιααα  α α α ααααααπόπόπόπόπόπόππόό τ τ τ τ τττ ττττο ο ο οο ο οοο οοο “L“L“L“L“L“L“L“LLibibibbibibibibbbbbbbbbrorororororororororororr  Doro”. Κάποιοι υ-
ποστηρηρηρηρηρρρρρηρηηρρρρρρίίζίζίζίζίζίζίίίίίίίζουουοουουουουουουυυυν ν ν νν ν ν ν ν ότότότότότότό ι ι ι ι ι ι ιιι «κ«κ«κ«κκ«κκκκκκκκκκκ«κ«κκκκκκκάηάηάάηάηάηηηάηάηά καααν» με τη φωτιά της πυρκαγιάςςςς. 

Κάποιοι ιιι άλά λοοοοι, μμε ε τουςςς οοποοοοοοίους συμυμμμμυμφωωφωωφωωωωφφφωνώώώώώώώώ, ότότότότόότόόότότόττότότότότότότότόότόότότότόότόόότόόόότόόότόότότττττόόότότττττττι ιιι ι ιι ιιιιι αναναναναννανννννανανα ατατατατατατατααατατατααταταατατααταααααατατααττττττττττττττττττττττα ράρρρρρρρρρρρρ -
πηκαν ν μέσα απόό τουυς ςςς ανακαθαθορισμούς της κοιοιοιοοιοοιοιοιιοιοοοοιοιοοοιοιοοιοιοιοοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοοιοιιιιιιιιιιιιιιιιινωνωνωνωνωνωωωνωνωνωνωωννννωωωνννωννωννωνννννννννννννν νίνίννίνίίίίίίίνίίίίνίνίίίνίν αςαςαςαςαςαςαςαςαςααααααςαςαςαςαςαςαααςαςαςαςααααααςααααααααααααςςαςςςςςςςςς     
καιι τη δύναμμη του καινούούοούοούοούοούοοούύο ργιου τωωων ν λααϊκών σσστρρρρτ ωμωμωωωωω άτάτάάτάάτάττττάτάτάτάτάτάάάάάτάτάτάτάτάάτάάάτάτάτάτάτάάτάτάτάτάάάτάτάτττττττττά ωνωνωωνωνωνωνωνωνωωωωωνωωωωωωωωωωωωωωνωνωωωνωνωνωωωωων........
Τα βράδιδ α σε όμορφες ταβέρέ νες, πουυ δεννννννν υυυπέέκυκκκ ψαααααααν ν στιςιςςςςςςςςςςιςςις 
αξιιώσεις μιας ς ςς ςς αλόγιστης και κοοκοντόφθααλμηςηςη  τουουριστστικκήςή  
«ανννάάάάάάάννάάνννάνάννάάνάννάνάάάνάνάνάάνάάάάπτπτπτπττττττπτττττττπττπττττττπτπτπτπτπττττππττππττπτττττττπτπττυξηςη » καααααααιι,ι,ιι,ι,ι,ι,ι,ι,ιιι,ι,,ι,ι,ι,ι,ιι,,,,,, κκκκκκκ κ κκ κ  κκκκκκκκ κκκ κκκάποιες φοροο ές, τις πρπ οχωρημμμμμμμμένέέ εςες ν υυυ-
χτεερρρρινινιινινιινινννινινιινινννινννινινινινννινννιννινινννννιννννιννννννινννννέέέέέέέςέέέέέέέέέέέέ  ώρερ ς,ς  σε μπαρα άκι ι με ακαθόριριστη βέβαια μουσισ -
κή,, αλλάά πάνά τα με τη ζεσεστασισιά ά των ν ν ποολλλλλλλ ών, άγνωστων 
καιιι ποικίλων θαμώνων.μ
Αυττό το καλοκαίρι προβλέπω να είναι πολλές οι συζητή-
σειις για την οικονομική κρίση, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμμείο, το «μνημόνιο». Άλλωστε, οι σύντροφοί μου και 
οι φίλου μου στο νησί με περιμένουν και γω περιμένω να 
συναντηθώ μαζί τους.
Είμαι βέβαιος ς ότό ι κι αυτή τη φορά οι διακοπές στη Ζά-
κυνθο θα είνίνί αιαιι ό όόόόμμομμμμμμ ρφρρρ ες, έστω κι ανν οι ημέρες θα είναι 
λίγες. 
* Ο Φώτης Κουβέλης είναι βουλευτής
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Ζάκυνθος
Του Φώτη Κουβέλη*
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λίγο τραβ γμένο, το διαβατ ριο
όμως έγραψε! Ήταν ένας άλλος κό-
σμος…; Έτσι συναντήθηκα με το νησί
που έγινε ο μόνιμος προορισμός μου
για τα επόμενα 14 χρόνια.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ στο Καλαμάκι όπου, παρά
την κοσμοσυρροή, μπορείς να έχεις
την καταδική σου γωνιά, μακριά απ’
όλους, με τη θάλασσα καθαρή, χλιαρή
και ρηχή, τα παιδιά να πλατσουρίζουν
και να κοιμάσαι κάτω απ’ την ομπρέλα,
μέχρι το ηλιοβασίλεμα – ΕΥΤΥΧΙΑ!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  στον Λαγανά με
βοριά και μπάνιο στ’ άγρια κύ-
ματα, τζόκινγκ μέχρι υπο-
θερμίας (πρώτες βοήθειες
από τον αγαπημένο μου…)
και μετά ύπνος μπροστά
στο τζάκι, τυλιγμένη στην
κουβέρτα – ΜΕΓΑΛΕΙΟ!

μ γ ) μ γ ς
κυθος» του Σολωμού, που απλώνεται
μπροστά σου, άλλοτε βροχερή κι άλ-
λοτε ηλιόλουστη, με το ενετικό κάστρο
χορταριασμένο, όμορφο, με φυσικές
φωτοσκιάσεις σαν από κάποιον κο-
ρυφαίο διευθυντή φωτογραφίας, με
τον Νικόλα τον ψαρά και τ’ αστακου-
δάκια του, τον Νικόλα και τη Μαύρα
με τ’ άλογά τους για καλπασμό στην
παραλία, με πουνέντε ή με μαΐστρο, με
βοριά, τραμοντάνα ή σιρόκο, γαρμπή

ή λεβάντε, γεμάτη μυρωδιές και
υποσχέσεις, αλλά κυρίως

θάλασσα, ΘΑΛΑΣΣΑ,
αλλού ζεστή κι αλλού
μπουζάτη, μαγική, α-
νοιχτή αγκαλιά που
είναι εκεί να σε περι-
μένει άνοιξη και φθι-

νόπωρο, χειμώνα, καλο-
καίρι – καλοκαιράκι στη

Ζάκυνθο, τη Λιθακιά, παρέα
με τον Πουνέντε…!
* Η Κατερίνα Διδασκάλου είναι ηθοποιός

ίμίμίίμίμίμμίμίμίμίμίμίμίμμμμμμμμμμίμμμμμμμμμμίμμμμμμμμμίμίμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμαιαααααααααααιααιαιαιαιααααααιαιιααααιαιαααιααιαααιααααααιαιαααιααααααααιαααιααιααιαι μ μ μ μ μ μ μμμ μμ μμμμμμμμμμ μ μμε ε ε εεεεεε ε εε εεεεεεεεεε τοτοτοτοτοτοτοτοοτοοτοοοοοοοοοτοοοοοοοοτοοοτοτοττ ννν ννν ν νν ν ν ννννννν νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν ννν νννν αγαγαααααγαγαγαγαγγγγγγαγαγαγγγγαγγαγαγγαγαγαγαγαγαγαγγγαγαγγγγααγγγγγγγγγγααπααπαπαπαπππππππαππαπαπππππππππηημημημημημημημημημημη ένένένένένένένέννένένννέέένννννννννννέννο ο ο ο ο οοοοο οοοοοοοοοοοο μομομομομομομομομομομομομοοου υ υυυ υ υ υυυυυυ πάπάπάπάπάπάπάπάπάπάάπάάάάπάπάπάπάπάά--------
νωνωνωννωννωνωωωωνωννννωνννωννωωωω σ σ σσ σ σ σσσσσσσσσσσσστοτοτοτοτοτοοτοοτοοτοτοοοτοτοττοτττοτο φ φ φ φ φ φ φ φφφέρέρέρέρέρέρρρρρρρέρρρρρέέρρέρέρέρρέρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρέρρρρρρρρρρρρρέρρρέριιιιιιι,ιιιι,,ιιιιιι,ιιιι,ιιιιι,ιιιιιιιι,ι,ι,ιιιι,ι,ι,ι,ι,,ι,ι    δδδδδδδδδδδδδδδδδδ    δ    δδδ   δδδιαιαιαιαααααααααααιιαιαιαιαιαααιααιααιααααιιιι δρδρδρδρδρδρδρδρδρδρρρρρρρρρρρδρρρρρρρρρομομοομομομομομομομμομομοομομομομμομομοομομομομοομομομμμμμμμμμμμμμμμμμμμμήή ήή ήή ή ήήήήή ήή ΚυΚυΚυΚυΚΚυΚυυυΚυΚυυΚυυυΚυυυυυΚυυυλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ήήήήήήήήήή-------
νηνηνννηνηνηνηηνηηνηηνννηηηνηη--Ζ-Ζ-ΖΖΖΖΖΖ--Ζ-Ζ--Ζ--Ζάάάκάκάκάκάάκάκάκάκάκκκυνυνυνυνυνυνυνννννννθοθοθοθοθοθοθοθοθοθοος.ς.ςς.ςς.ςς.ς.ςς.ς.ς.ς. Ή Ή ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ Ή ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ Ή ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ ΉΉΉ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ ΉΉΉΉΉΉ ΉΉ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ ΉΉ ΉΉΉΉλιλιλλιλιλιλιιλιλιλιλιλιλιλιιιιλιλιλλλλιλιλλλιλλιλιιιιλιλιιιλιλιιλιλλλλιλιλιλλλλιιιλιλλιλλλιλιιλιλλιλιλιλιλιλιιιιιιλιιιιλιοςοςοςοςοςοςοςοςοςςοςοςοςοςοςοςςςοοςςςςςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςςςοςοςοοςοςοςοςςςοοοςοςοςοςοςςοοςςςοοςοοςοςοοςοςοςςοςςοοςςοοοςςςςςςςςςςςςςςς π π πππππππππ ππππ ππππππ ππππππππππ ππ π π πππππ  π   ππ ποουοοοοοουουουουουουουοοοουοουοοοουυο  ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζζζ ζζζζζζζζ ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζααααααααααααααααααααααααααααα---------
λίλίλίλίλίλίλίλίλλλίλλλλλλίλλλίίζεζ ι και ι   οο ο ο οοοο θαθαααααααααααααααλαλαλαλαλλλ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ ιιιιιιινινννινιιιινιννινινιννιννινινι όόόόόςόςόόός αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααέέέέέέέέρέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ αςαααααααααααααααααα
ποποποοοποπ υ σε κάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνννάάννάνάάάνάννννννειεεειεεεεε  νννν ννννννννννννννννναα α α αα α ααααααααα θθθθεθθεθεθεθεθεθεθεθεθεθεθεθθθεθεθθεθεθεθεςςς ς ς ςς ςςς ναναααααανν π ππετετετάξάξάξάξάξάξάξάξεις.ς.ςς.ς.ς.ς..ς..ς.ςς    
ΜόΜΜ λις έχχχω ωωωω επεπππισισισισστρτρτρτρρρέψέέψέέέέ ει α    πόπό δδεεε-

κάχρονη παραμονή στη Νέα Υόρκη.
Ο Ζακυνθινός αγαπημένος μου μού
λέει: «Διαβατήριο έφερες;»;». Τα χάνω,
ψαρώνω! Λες; «Μα… χρειάζομαι δι-
αβατήριο;» κατορθώνω να ψελλίσω.
«Φυσικά!» μου απαντάει, «περνάς
από την Ελλάδα στα Επτάνησα!» Ήταν 
λίγο… τραβηγμένο, το «διαβατήριο»

ΣΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΕΣΣΕΣΣΣΕΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΤΤΤΠΤΤΤΠΤΤΤΠΤΤΤΤΤΠΤΤΤΤΤΤΤΤΠΤΤΠΤΤΤΤΤΤΠΤΤΤΕΜΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΜΕΕΕΕΕ ΒΡΒΒΒ ΗΗΣΗΣΗΗΣΗΗΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΗΣΗΣΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΣΗΣΗΣΗΗΗΗΗΣΗΗΗΗΗΣΣΗΣΗ  σ σ σσ σσσ στοτοτοττοτοτοτοτοοοο ΚεΚεΚεΚεΚεΚεΚεΚεΚεεΚ ρίρίρίρίρίρίρίρρί. .. ..  ΗλΗλΗλΗλΗλΗλλΗΗλιοιοιοιοιοιοιοοιοιοοοβαβαβαβαααβαβαβαβαβααασίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσσσσσσσσσσσσσσσσσ λλλλλλλλελλλλλλλλλλλλλλλ -
μαμαμαμαμαμααμμαμαααμαμμμαμαμαμαμαμαμααμαμααμαμαααμααμαμαααμαμαμααμμμμμμ  μμμμμμ μμμμμ μμ ετά ά απα ό όόόόόόόόόόόόόόόόό «β«β«β«ββ«β«β«β««β«β««β«««β«β«β««β«ββββββραραραραραραρραραραρρρ χώχώχώχώχώχώώχώχώδεδεδεδεδεδεδεδεες»ς»ς»ς»ς»ς»ς»ς  μ μ μ μμ μ μμμμπάπάπάπάπάπάπάπάπάπάπ νινινινιινινινινινινινινινινιιινιιινινινινινιννν οοοοοοοοοοοοοο οοοοοοοοοοοοοοοοοο στστστσ ονονονν
ΆΆγΆΆΆγγ. ΛέΛέΛέΛέέΛέΛέΛέΛέέέΛΛΛέΛέΛέΛέΛέΛέονονονονονονονονοννοοο ταταατα, σεεεεεεε ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββαθαθαθαθαθαθαθαθαθθαθαθαθαθαααααααθαθαθαθαααααααααααααθαθαθαθθθθιάιάιάιάιάιάιάιάιιιιιάιάιάιάάιάιάάάάάάάάάάάά γγγγγγγγγγγγ γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλααααλαλαααλαλαααααλααλαλαλααλλλλλλλλλαζαζαζαζαζαζαζαζαζαζαζοοοοοοοοποοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο ράσινα
νενν ράρ  – ΑΑΦΑΑ ΘΟΝΟ ΙΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!!!
ΑΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΡΙΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΛΗΗΛ Σ, ο μήνας του Πάσχα (και του
Διονύσύ ιου Σολωμοοού!) και του έρωτα…
ΒόΒόόλτλτλτλτλτλτλτα α στη Χώρα, πλατεία ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑγ.γ.γ.γγ.γγ.γγ.γ.γ.γγ  Μ άρ-
κου γγια α φιφιφ τούρύ α. Το βράδδυ υ υ υ υ ΑρΑρΑρΑρΑρΑΑρέκέκέκέέκκέκκιαιαιαιαιααιαα, , , όόόόόόόόό------
που οι ζακυνθινές μαντινάδάδάδεςεςεςεςες ((((( (αραραραραραραρρρραρέκέκέκέκέκέκέκέκέκέκέκκκκέκιειειειειειειειειιειες)ς)ς)ς)ς)ς)ς)ς)ς)
τέρπουν την ακοή και οι παραδοσιακοί
επτανησιακοί μεζέδες τη γεύση.
ΤΕΡΨΗ Μετά στην Μπόχαλη για το
περίφημο γλυκό του Λάτα (φρυγανιά
με παγωτό). Όλο το μεγαλείο της «Ζά-

Ζάκυνθος
Της Κατερίνας Διδασκάλου*

Ζάκυνθος/Επτάνησα

Φ
λά
γι
την παραλία Ναυάγιο και τον
Διονύσιο Σολωµό, ο οποίος πί-
στευε ότι μπροστά στο Φιόρε
του Λεβάντε ωχριούν τα Ηλύσια 
Πεδία. Στα οπωσδήποτε: βόλτα
στη Στράτα Μαρίνα, τον πα-
ραλιακό δρόµο της πόλης της 
Ζακύνθου, και στάση για καφέ 
στην αριστοκρατική πλατεία
του Αγίου Μάρκου – εκεί βρί-
σκεται και το Βυζαντινό Μου-
σείο, όπου θα θαυµάσεις ελλη-
νική και βυζαντινή γλυπτική.
Στο Τσιλιβί θα επισκεφθείς το
Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο, το
οποίο είναι μοναδικό στο είδος 
του στην Ελλάδα. Μη φύγεις
εάν δεν δοκιμάσεις παραδοσια-
κό μαντολάτο και παστέλι.  

Πού να κολυμπήσεις 
Στα νοτιοανατολικά βρίσκεται 
η δημοφιλής αµµώδης παρα-
λία Αργάσι, ό,τι πρέπει για οι-
κογένειες, µε πολλές σπηλιές. 
Επίσης: Στο Πόρτο Ρώμα, µε την 
υπέροχη αµµουδιά. Η παραλία 
πήρε την ονομασία της από τον
Ζακυνθινό Αλέξανδρο Ρώμα, ο 
οποίος έμενε εκεί κοντά. Από 
το γραφικό όρµο του Πόρτο
Bρώμη εκτελούνται δροµολό-
για για την περίφηµη παραλία 
Nαυάγιο ή αλλιώς «κοιλότητα
λαθρεµπόρων». Είναι το πιο
δηµοφιλές αξιοθέατο και µία
από τις πλέον φωτογραφηµέ-
νες παραλίες στον κόσµο. Σε
αυτή την παραλία η πρόσβαση
είναι εφικτή µόνο µε καράβι.
Στο βόρειο τµήµα η Tσιλιβή και 
οι πολυσύχναστες Aλυκές και 
Aλικανά. Η παραλία της Μπού-
κας είναι µια µικρή αµµώδης 
παραλία µε καθαρά νερά. Από 
τις καλύτερες αμμώδεις ακτές
του νησιού είναι και το Πόρτο
Κούκλα, για μπάνιο, χωρίς πο-
λυκοσμία και δυνατό ηλιοβασί-

τολμηρούς πάρε 
τια για το Πόρτο 
τον Λιμνιώνα, και 
τα, έναν κολπίσκο
ρά. Η μεγαλύτε-

του νησιού είναι
με πολλά μπαρ,

και ρακέτες. Ο Γέ-
άφνη είναι οι δύο 

προσ τατευόμενες παραλίες 
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώ-
νας καρέτα-καρέτα. Υπάρχουν 
ωράριο και κανόνες.

Πού να μείνεις 
Στο Valais (83749, 83223) στον Α-
λικάνα, στο ξενοδοχείο Kουκου-
ναριά (83591, 83608) στις Aλυκές 
με θέα το βουνό Βραχίονα, στο 
Paradise Beach (23620-28022) 
και στο Zakantha Beach (26441-
2-3) στο Aργάσι. Στο Park (23790) 
στο Τσιλιβί, στο τεσσάρων α-
στέρων Astir Palace (53300, 
53301-7) µε πισίνα για παιδιά ή
στο Palace (51805, 53522) στον 
Λαγανά. Στον Βασιλικό στο Μα-
τίλντα (35376) και στη Χρυσή
Ακτή (28675). Για κάμπινγκ το 
καταπράσινο Ζάντε (61710) βρί-
σκεται πάνω από τη θάλασσα,
πολύ κον τά στο Τσιλιβί. Δια-
θέτει πισίνα, εστιατόριο, σνακ 
μπαρ και μίνι μάρκετ. Επίσης 
κοντά στη θάλασσα το κάμπινγκ 
Alykes (83233, 24187, 77 24189). Εδώ 
οι ντουζιέρες έχουν συνέχεια 
ζεστό νερό και εκτός από πισί-
να υπάρχει γήπεδο τένις. Πολύ
κοντά στην παραλία Ψαρού εί-
ναι το κάμπινγκ Paradise (61888, 
62599) με χώρο για να δένουν
μικρά σκάφη. 

Πού να φας
Οι περισσότερες ταβέρνες βρί-
σκονται στην πόλη της  Ζακύν-
θου. Στην πλατεία Δημοκρατίας 
«Στου Ζήση» (23111) η σπεσιαλι
τέ λέγεται τσινόνα, δηλαδή κε-
φτέδες µε κόκκινη σάλτσα µε
γέµιση από αυγό και µπέικον.
Ένα και μοναδικό είναι το τσι
πουράδικο στην πόλη και αυτό
λέγεται Σαφράν (42034), με θέα
στο λιμάνι. Μετά το μπάνιο στις
Αλυκές η ταβέρνα Το Παραδο
σιακό (83412) φημίζεται για τα

γλυκά, τα οποία είναι φτιαγμένα 
όπως τα δίδαξαν οι Ζακυνθινές 
γιαγιάδες. Υπάρχει στο ίντερ-
νετ και εκπτωτικό κουπόνι. Στον
κόκκινο βράχο του Ξενόπουλου
αναζήτησε το Aresti (27379) για 
ζακυνθινό κοκκινιστό και χοιρι-
νό µε µανιτάρια. Στην Mπόχαλη 
για δροσιστικό σορµπέ πήγαινε
στο Movida (43195), στις Aλυ-
κές επισκέψου τον Mαέστρο
με το μουσικό προσανατολισμό 
(83507). Για δημιουργική ζακυν-
θινή κουζίνα στις Βολίμες εμπι-
στεύου την έμπνευση της ζω-
γράφου Σοφίας Μίχου (31534) σ’ 
ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό.  

Πού να διασκεδάσεις 
Για κοκτέιλ στο καφέ-µπαρ Υρία
(83259), σε συνδυασµό µε τέλειες 
κρέπες και 24ωρη παροχή διαδι-
κτύου. Στο κοσµοπολίτικο Green
Frog στο Αργάσι και στο beach
bar Παπόρο (83053) στην παρα-
λία των Αλυκών για παραθαλάσ-
σιες βαρελίσιες μπίρες. Στις νέες
αφίξεις των Αλυκών το μοντέρνο 
Buca Bar (83950) – προσφέρει 
εντυπωσιακά κοκτέιλ. Στον Λα-
γανά όλο το χωριό μετατρέπεται 
κάθε βράδυ σε ατελείωτο πάρ-
τι. Για καντάδες και ατμόσφαιρα 
μπουάτ το πιο γνωστό στη Χώρα
είναι το Αρέκια (26346). 

Μη χάσεις
Τελευταία μέρα του Ιουλίου το
έθιμο της «μαλλιαρής»: οι Ζα-
κυνθινοί βουτούν στη θάλασσα 
για να βρουν μια χορταριασμένη 
(μαλλιαρή) πέτρα, που σύμφωνα 
με την παράδοση φέρνει καλο-
τυχία για την υπόλοιπη χρονιά.

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Παντοκράτορας, Λαγανάς

Φιλόξενος κόσμος που δεν μι-
άει, τραγουδάει. Νέσκε τζό-
ια μου, είσαι στη Ζάκυνθο με

λεμα. Για πιο 
τα σκαλοπάτ

Ρόξα, δίπλα στ
τον Άγιο Λέοντ
με καθαρά νε
ρη παραλία τ
η Μπανάνα, 
ξαπλώστρες κ
ρακας και η Δά

INFO

-

-
ό
α 
ς 
-

α 

 ●

Kωδικός: 26950
Αστυνοµία: 24491
Λιµεναρχείο: 28118
Δήµος: 26953 61300  
Πρώτες Βοήθειες: 59100

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται  

Ελ. Βενιζέλου 2,  
Ζάκυνθος.

Δες και info



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 81



82 A.V. SUMMER GUIDE 2010

Λευκάδα
Του Ηλία Λογοθέτη*

ια λευκά σαν αυγά ευευυευυευευευευυευυυκκκκάκάκάκάκάκάάάκκκκκκκκκκκκκκάκκκκκκ δδδαδαδδδα: γαγγγαλάζιζ α αγγκακακακαααααααακακακαααακααακαλιά, χαλλίκίκίκίκίκίκίκίκίκκίκίκίκίίκίκίκίίκίκίίίκίκίίκίκίκίίίίίκίίίκίκίκίκκκκκκίίκκίκίκίκκκίκίκκκι
ν μου χρόνων· ποπεπεπεπεεεπεεεεπ ρρρρρριριρρρρρρρρρρρρρρρρρ στστστερερεριώιι ν·νν  μύθος των παιδικών -
φωτισμένα από τις λύλύλύλύλύύλλύλλλύλύλλλλλλύλλύλύλλλλύλλύλύλύλύλύλύλλύλύλ χχχχχχχχρχρχχχχχχχχχχχχρχχχχχχχχχχ ωμωμωμμμμωμοςοοοο  κάμπος και μονοπάτιττ α φ
ουδιές των παιγνι-μπμ ίδες, σπιάντζες και αμμο δπυπυπυπυπυυπυπππ γγγγγγγογγγοογγγγγγγγγγγ λαλαλαλλλλλ μπππμπίδες, σπιάνττττζες και αμμο

ν και των γυναικώνδδιδιδιδιδιδ ώώώώώώώνώνώώώώώώώώώώώννώνννννννννννών μ μ           ου· φωνές των κανταδόρων
τους στα σοκάκια·μαμαμααααμαααααααααμααααμααααααααααααααννάδων που ψάχνουν τα παιδιά 
τές δεσμοφύλακες ξεεενννννύύύνύνύύνύνύννύνύννννννύνύνύνννύννννννννν χτχτχτχτχτχτχ ιαιαιααααααααααααιααιαιαιαααααααααααααααα ατέέλελ ιωτα· κουβέντες με ποιη
φίλων που ζωντατηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηςς ς ς ςς σπσπσπσπσπππάάτάτάάάτάτάτάάάάάτάτάάάτάτάάάάτάτάτάτάτάτάάτάτάάτάτάάάάάάάάάάάάά αλαλης ννννννιόιόόιόιιιιιόιόιόόόόότης μου· απουσίες των -

ννννεννννννενενενεννννννννννννν ύούούούούούουνυνυνννννννννννννννννννυνννννννννννν στα χείλη μου, στις δέκα του Ι ύνη σε βρήκα να μεού
σα με την απουσίαπεπεπεπεπεπεπππππ ριριριριριριιιιιιιιριιιιιιιμμμμμμέμμμμμμέμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμέμμμ νεν ιςςς αγαπημένη, γιατί σε πλήγω
ην άφησε ομομομομομοοοομοοοοοοοοουυυυ υ υυυυυυυυ υυ υ υ υυ υ υυ υυυυυυυυυυ σασ ν ν τητητ ν Πορτοογαλέζα μοναχή που τ Γάλλος
νέθηκες, γιατί εγώ αξαξαξαξαξαξαξαξαξξξαξαξαξαξαξαξξαξξξααααξααξαξξααξξξξξααααξιωιι μαατιτ κόόκός κααι όμως δεν μου παραπον
νειρά μου ταξίδευαορκίστηκα πωπ ς θα σε ξαναβρώ και στα όν
υ με τόση τρυφεράστις μυστιικές ςςςςςς σοσσσσσσ υ ακρογιαλιές, εκεί που -
ούριζες και με σκέδα μμμε μεεγάλωσες και τα βράδια με νανο -
πλα μου απίθωνες παζες ςς με μιαιαιιι  π ουπουλένια κάπα και δίπ
υένα ξύλινο ξίφος· σε βρήκα στις δέκα του Ιούνη να με περι-
δασκάλους τους, ναμέμμμ νεις μαζζί με σαράντα παιδιά και τους δ
αναβρεθήκαμε καιπαίξξουυμεμ  όπως παλιά, και παίξαμε και ξ

δώσαμε πάλι τον παλιό μας όρκο ποτέ δεν χωρίζουμε. δώώσαμε πάλι τον παλιό μας όρκο ποτέ δε
Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο και Ιθαγδάτη μια μαγική βρα-
διά με τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού σχολείου
Λευκάδας, με τους φοβερούς δασκάλους που επιμένουν να 
βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον της παιδείας τις σκοτεινές 
τούτες ευρωπαϊκές μέρες, και εμείς οι μεγάλοι, ανυποψία-

στα μηδενικά, κι όμως προνομιούχα. Ύστερα από χρόνια,
όχι πολλά, ξαναγύρισα στις 11 του Ιούνη κοντά σου, γη
μου, και σε ξαναβρήκα ολόφρεσκη, χωρίς ρυτίδες, κα-
ταγάλανη, και ξαναπήγα στα παιδικά μου στέκια και
τραγούδησα ξημερώματα τα αγαπημένα τραγούδια που
μου ’μαθες και το πρωί με βρήκε να ονειρεύομαι πως δεν 

έφυγα ποτέ. Λευκάδα, αφέντρα της ψυχής μου, είσαι η
συνείδησή μου. Λευκάδα είναι καιρός να πλουτίσει ο ρυθ-
μός της ζωής μας απ’ τα εμπόδια.
Με όλη μου την αγάπη, ΑTHENS VOICE...
* Ο Ηλίας Λογοθέτης είναι ηθοποιός  

Λευκάδα/Επτάνησα

INFO

Πού να κολυμπήσεις
Τα πρωτεία κατέχει η δυτι-
κήκή ακτή. Ολόλευκο βότσαλο ακτή Ολόλευκο βότσαλο
και τιρκουάζ νερά, εικόνες Κα-
ραϊβικής. Εγκρεμνοί: Θα κα-
τεβείς 350 σκαλιά, τα τελευ-
ταία µάλιστα σχεδόν κατακό-
ρυφα. Όταν στα µέσα της δια-
δροµής αντικρίσεις από ψηλά
την παραλία, θα καταλάβεις 
γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να 
έρθεις εδώ. Πόρτο Κατσίκι:
Εντυπωσιακό τοπίο, δικαίως 
πολυβραβευµένη και ξακου-
στή παραλία. Πολύς, πολύς 
κόσμος, πρόβλημα πάρκινγκ 
κ.λπ. Κάθισµα: Ακόµα µια πα-
ραλία-ντίβα. Κάμπινγκ, beach
bar, σειρές από οµπρέλες, 
αµέτρητα αυτοκίνητα, χαµός. 
Γιαλός: Πολύ όµορφη, µε-
γάλη παραλία, βόρεια των
Εγκρεµνών (µε αυτοκίνητο). 
Παραλία Ρούδας: Γραφικός 
κολπίσκος µε κρυστάλλινα 
νερά και ωραία ταβερνάκια
στο νότιο τµήµα του νησιού. 
Καλαμίτσι: Πολυσύχναστη 
αλλά ακόμα «άγρια» παραλία
στα δυτικά. Αγιοφύλι: Πάρε 
το καραβάκι µπροστά από την 
ταβέρνα Dolphin στη Βασιλική 
και σε 15 λεπτά θα βρίσκεσαι 
στην πανέµορφη αυτή µικρή
παραλία (µαζί µε πολλούς άλ-
λους). Πηγαίνει και µονοπάτι.

Πού να μείνεις 
Villagio Magnolia, στον Σύβρο
(697 4900490, www.villagio-
magnolia.com) Τέσσερα ανα-
παλαιωµένα πέτρινα σπίτια,
µεγάλη πισίνα και σκιερές
πέργκολες σε ένα υπέροχο, 
καταπράσινο κτήµα που α-
τενίζει τον κόλπο της Βασιλι-
κής. Προσφορά μόνο για τον 
Αύγουστο: η μεγάλη βίλα των 
9 ατόμων € 250 και € 180 οι υ-
πόλοιπες.
Pavezzo Country Retreat
(www.pavezzo.gr) Στην άκρη
του χωριού Κατούνα, ένα συ-
γκρότηµα 9 αναπαλαιωµένων
παραδοσιακών σπιτιών του
19ου αιώνα. Ροµαντική ατµό-
σφαιρα και στιλ.
Ionian Blue (29029, w w w.
ionianblue.gr) Αν προτιµάς 
5  α σ τ έ ρ ω ν  S p a  R e s o r t-
υπερπαραγωγή, θα το βρεις 
στη Νικιάνα. 
Milos Bay Villas (21063, www.
milosbayvillas.gr) Βίλες µε α-
τοµική πισίνα ή jacuzzi, µπρο
στά στο απέραντο γαλάζιο
της παραλίας του Μύλου,
κοντά στον Άγιο Νικήτα.
Όστρια (97483, www.e-lefkas
gr/AgNikitasOstria) Μία απ
τα πιο παλιές, παραδοσιακ
πανσιόν στον όμορφο, «ενα
λακτικό» οικισμό του Άγιου Ν
κήτα. Πολύ πράσινο, υπέροχ

τε το δωμάτιο με τοθέα (ζητήστ
ρος).όνομα Κάπρ

Αμ άδ ε ς Βί λεςαδρ υ ά (69 4
www.amadryades-8591543, w

villas.gr) τα Χορτάτα, πάνωΣτ
γιο Νικήτα, κοντάαπό τον Άγ
ές» παραλίες. Συστις «καλέ -

 από 3 πέτρινεςγκρότημα
4 ατόμων, παραβίλες των -

αρχιτεκτονικής, μεδοσιακής α
πισίνες και θέα σειδιωτικές π

ονειρικά ηλιοβασιλέματα. Κιονειρικά ηλ
ακόμα υδρομασάζ, δορυφό-
ρος, wifi. Προσφορά: Για όλο
τον Σεπτέμβριο, οι 7 διανυκτε-
ρεύσεις € 700.

Πού να φας
Στο Μπαλκονάκι, στον Άγιο
Πέτρο, θεσπέσια µαγειρευτά.
Δοκίµασε κόκορα κοκκινιστό
µε χοντρό µακαρόνι και κολο-
κυθανθούς. Ο Λευκάτας στο
Αθάνι σερβίρει εξαίρετο µπα-
καλιάρο σκορδαλιά, βλίτα τσι-
γαριστά και µεγάλη ποικιλία
από µαγειρευτά, φρέσκο ψά-
ρι και κρεατικά. Στην Αύρα,
έξω από το Αθάνι, για µαγευ-
τική θέα και φρέσκο ψάρι. Η 
ψαροταβέρνα Μηνάς, στο 3ο
χλµ. Νυδρίου-Λευκάδας, είναι
διάσηµη και το αξίζει. Στη Ρού-
βα, στην οµώνυµη γραφική
παρα λία γ ια σουφλέ σπε-
σιαλιτέ, νοστιµότατο spicy 
σαγανάκι γαρίδες και ειδυλλι-
ακό locale. Στη χασαποταβέρ-
να Θανάσης, στον Σύβρο, για 
το καλύτερο σπληνάν τερο 
ever! Στο Ευ Ζην, στην πόλη
της Λευκάδας, για έθνικ γεύ-
σεις, αλλά και στο Areia club-
restaurant, στην παραλία Κά-
θισµα, για τις ενδιαφέρουσες 
δηµιουργίες του σεφ. Δοκίμα-
σε τα αποκλειστικά σαλάμια
αέρος του κυρίου Ιώβ Μαλα-
κάση στο κέντρο της πόλης 
και βέβαια παραδοσιακές 
φακές στον τόπο παραγωγής
τους, στην Εγκλουβή.

Πού να διασκεδάσεις
Café Enjo, στον πεζόδροµο
της Λευκάδας (εξαιρετικές
κρέπες). Τον Ιούλιο καταφθά-
νει ο Αλέξανδρος και το κάνει 
κ λαµπάκι.  Μπαράκι Δίαυ-
λος για ποτό, στο δυτικό µόλο 
της παραλίας της Λευκάδας. 
Club Mylos στην παραλία του 
Αγίου Ιωάννη. Capital, για 
after, έξω από την πόλη της
Λευκάδας. Κόπλα beach-bar
και ξεφάντωµα µέχρι το πρωί, 
στην παραλία Κάθισµα.

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Νυδρί: Κεντρική Λεωφόρος
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Κωδικός: 26450
Αστυνοµία: 29370
Λιµεναρχείο: 22322
Δήµος: 23000
Πρ. Βοήθειες: 25371

Λευκάδα/Επτάνησα

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται 

Κουτρουμπή & 8ης  
Μεραρχίας, Λευκάδα.  

Δες και info
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Παξούς οργανώνεται κάθε
χρόνο μεγάλο Φεστιβάλ κλα-
σικής μουσικής το πρώτο δε-
καπενθήμερο του Σεπτεμβρί-
ου, αλλά και η «Μουσική συ-
νάντηση» κάθε Ιούλιο. 

Πού να κολυμπήσεις 
Οι καλύτερες παραλίες είναι ε-
κείνες στις οποίες θα φτάσεις
µε φουσκωτό. Το δυτικό μέρος
του νησιού είναι άγριο µε σπη-
λιές, ενώ η πιο βατή ανατολική 
πλευρά έχει πολλές παραλίες:
Γιαννά, Σουλάνενα, Μπάλος,
Αγία Μαρίνα, Καμίνι. Στην πα-
ραλία Μονοδένδρι έχει και
beach bar. Κάνε και µια βόλτα
στο Μογγονήσι – συνδέεται
με πέτρες με τους Παξούς και
έχει µαγευτικές σπηλιές. Στις
ακτές του Παξού είναι η σπη-
λιά του Παπανικολή. Εκεί κρύ-
φτηκε το ομώνυμο ελληνικό
υποβρύχιο κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου. Στους Αντί-
παξους των 20 κατοίκων θα
πας µε καραβάκι που φεύγει
από τον Γάιο ή θα νοικιάσεις 
βάρκα. Η ακτογραμμή των
Αντίπαξων σχηματίζει ορμί-
σκους όπως το Ροδοβάνι,
αλλά και σπηλιές όπως η Χελ
δονόγραβα. Προτίµησε τη
παραλία Βουτούμι.

Πού να μείνεις
δωµάτιο (ή και ο-
βίλα, αφού έχει
ρα δωµάτια και 
 Villa Contessina
32118) του Γιάννη
ολαµβάνεις από 

ην θέα και βρίσκε-
ρικά λεπτά από το 
νησιού, τον Γάιο.
µείνεις στο αμφι-

θεατρτικό Paxos Beach Hotel 
(32211), στο ξενοδοχείο Paxos
Club (32450), καθώς και στο
Amfitriti (30011) στον Γάιο.

Πού να φας και να πιεις
Ο Μπίρος, παραδοσιακή τα-
βέρνα, θα ανοίξει στα μέσα Ι-
ουλίου, να τον επισκεφθείς ο-
πωσδήποτε. Στον Καρκαλέτζο
(32129) στα Μακράτικα για γκό-
φο πελαγίσιο στα κάρβουνα,
στον Λάμπη για σουβλάκια και  
στον Σοφρώνη στον Γάιο για 
παξινίτικη κουλίνα με μπουρ-
δέτο. Στου Νανά στον Οζιά για 
ούζα και πάτελες, στου Λιλά
στα Μαγαζιά για κρεατοφαγία,
στην ταβέρνα του Στασινού
στη Λάκκα για αστακοµακαρο-
νάδα. Στο φούρνο της Αθηνάς
για την καλύτερη τυρόπιτα. Στα 
µπαράκια Μουράγιο, Καρνά-
γιοGold και Φοίνικαςθα κάνεις 
ζέσταµα για να συνεχίσεις στο 
Castello, το κλαµπ του νησιού. 
Τα πρωινά  στο Πίου και στο all 

day Καλημέρα στην πλα

Σήμερα το γεμάτο ελαιώνες
νησί έχει περίπου 2.500 κατοί-
κους και 64 εκκλησίες. Στους
Παξούς οργανώνεται κάθε

Πού να με
Κλείνοντας δ
λόκληρη τη 
µόνο τέσσε
κουζίνα) στο
(697 6639148, 
Παντελή απ
την πισίνα τη
σαι µόλις µερ
κέντρο του ν
Μπορείς να µ
θεατρτικό Pa

INFO

γει

λι-
ην

day Καλημέρα στην πλα-
τεία του Γάιου. ●

Κωδικός: 26620
Αστυνοµία: 32222
Λιµεναρχείο: 32259
Δήµος: 32100
Πρ. Βοήθειες:31466

Παξοί /Επτάνησα

Tip
Ξέμεινες από  

χρήματα; To ATM  
της Εμπορικής 

βρίσκεται  
στον Γάιο.

Παξοί
Tου Χάρη Γούλιου*
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ππππππππππππππέέπέλαλαλ γαγαγ  κκι ι ι ερερρρρχόχόχόχόχ ταταταταν ν νννν νν ένένέννέένέένένένέένένένένένννναα ααα ααααα α ααα κακακακααακακακακκακααααΐκΐκΐκΐκΐκΐΐκΐ ιιιι ιι ι κικκκικι έ έέέ έέπππαπαπαπαππ ιριριριριρριρρρνενννννννννννν  
ττουςυςυυ  επιβάτες.ς. ΜΜε εε τητ ν ν ν αδαδαδδαδαδελελελε φήήήήήή μ μ μμ μμμμμμμοοοουουυυυυυ είχαμαμε 
ββρει εξαιρεττττικικικικι ά διδιδιδιασασασασσσασκκκκεκ δααστσ ική ή εμπεπειριρρία 
ττο κατέβασμα της σσκάκάλας στο μισοσκκκόόό-
τταδο και τον πήδο στο καΐκι! Έχω ακόμη 
σστη μνήμη μου τα 
γγγέλια καθώς προγέλια καθώς προ-
σσπαθούσαμε να 
σσώσουμε τα βα-
λλιτσάκια μας από 
ττον... πνιγμό, ενώ 
ηη μαμά μάς μάλω-
ννε και προσπα-
θθούσε να μας πείσει ότι «το πράγμα δεν 
εείναι αστείο!».
ΤΤότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Μέναμε 
σστην πανσιόν της Άλκης – ένα υπέροχο 
σσπίτι με μεγάλα κόκκινα παράθυρα, που 
ααν πάτε σήμερα στον Γάη (την πρωτεύ-
οουσα του νησιού) θα το αναγνωρίσετε στα 
ααριστερά του λιμανιού.
ΑΑν και το νησί έχει υπέροχα νερά, το να ΑΑ
ππάει κανείς εκεί και να περιοριστεί στο 
γγνωστό μοτίβο «μπάνιο, φαΐ, μπαράκι» 
εείναι πολύ λίγο! Στους Παξούς πρέπει ο-
ππωσδήποτε να περπατήσεις, να ακολου-
θθήσεις τους χωματόδρομους μέσα από τις 
εελιές που συναντάς παντού και να φτά-
σσεις στις απόκρημνες πλαγιές της δυτικής 
αακτής. Ειδικά το απόγευμα, καθώς πέφτει 
οο ήλιος, η βόλτα στη σκιά των δέντρων 
κκαι η θέα προς τα απόκρημνα βράχια και 
ττο ηλιοβασίλεμα στο Ιόνιο είναι μοναδι-
κή. Εννοείται ότι η τουριστική ανάπτυκή. Εννοείται ότι η τουριστική ανάπτυ-

α αααα κακακακακακακακααακακακκ ι ι ι ι ι ι ι ιιι τητητητητητηηηητηηηηηηηην ν νννννννν ν νννν νν ννννν εμεμεμεμεμεμεμμεμεμμεμεμεμεμμμμμμμμπεπεπεπεπεπεππεπεππππππεππ ιριριριριριρίαίαίαίί  τττττουουυυυ ξηξηξηηξ  ππ προροροροοοροοσφσσφσφσφφσσφσφσφφσφέέρέρέρέρέρειειειεειειι τ ττττ τώρώρώρώρώρώραα α α 
έαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέαέα σ σσσ σ σ σ σσ στοτοτοτοτοτοοον νν ν ν νν ννμπμπμπμπμ αραραρααρρ    μ μμ μ μμ  με εε ε ε φοφφοφφοφφφφ βεβεβεβ ρήρήρήρήή θ θ θθθθέέέέέ ΕρΕρΕρΕρΕρΕρρΕΕρΕρΕ ημημημημηημημμμμμμημμμμημημημημμμμημημημημμμμμμμμμμμμίτί η συσυσυσυσυσυ-
ουουουουουουουυυουυυυυσισισισισσισισσσισισ κήκήκήκήκήκήκήήκής ς ς ςς ςς ςς – – – –– πηπηπηπηπηπηπηηπηπηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηγαγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ ίνίίί ετετεττττεε ενονονονονονννονον δεδεδεδεδεδεεεδεεείαίαίαίαίαίαίαίαίίαί  aaaammmbmmmbmbmbmmbieieieieentntnttntntt μ μμμ μ μοοοοοο

μμμμμμμμμμμηνηνηηηνηνηνηνηνν κ κ κ κ κ κ κκκουουουουουουουουοουβαβαβαβαβααβαβααβαβαλλήλήλήλλήλήήήήήήλήήλήήήλήλήήήήλήήήήήήήήήήήήήήσετε το οοποποποποπππωσωσσσσωσσσσσδδήήδήδήδήήήποποποποτεττετεε, , ,, αλαλλαλαλλλάλάλάλάλά    
χαχαχαχαχααχαχανήνήνήνήνήνήνήνήήή, , , ,, , , χωχχωχωχωχωχωχωχωχχωρίρίρίρίρίρίίρίίρ ςς ς ς ς ςςςς ς ςς ςςςςς ς ς ςςςςςςς ςς ς ς ς ς ς ς ς ς ς ςς λίγο περαυααυαυαυααυα τοτοτοτοοοοκκκίκίκίκίκκκκκίκίκκίνηνηνηητοτοτοτο ή ή ήή τ τττ τη η ηη η μημημημημ χχχ -
δδδδδδδδενενενενενεννενε  λ λ λλλ λλλέεέεέεέεέεεέεέεεέει!ι!ι!ι!ι!ι!ι!ι!ι!ιπάπππππππ τητ μααααααααα μ μ μ  έχέχέχριριριρι ε εε εκεκεκκεί,ί,ί,ί, δ δδδ
τετετετετεεετετετεερερερερερερερερερρερ ς ς ς ς ς ς ςςς ς ςςςςςςς  π ππ π π ππ π ππππππππππππππππππππππππππππ ααααααραραααααααααααααραλαλαλλίίίες είναααι ι ι ι ιιιΚαι βέβαβαβββαβαβαβααιαιαιαια ο ο οι ι ιι κακακακ λύλύλύττττ

στστστοουο ς ςςςςςςςςςςςςςςςΑνΑΑΑΑΑΑ τίτίτίτίτίτίττίτίττίπαπαπαπαπαπααξοξοξοξοξοξ υςυςυςυςυςυ .. .... ..... ..... .... ΛεΛεΛεΛεΛεΛεΛεΛεΛεεεΛεεεεεεεεεεεεεεεεευυυυκυυυυυυυ ή άμμος, τττττιριριριριριριριριριριιιι -
meeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Polynesia”, που κουάζ νερά (“c“c“““““comm

λέει μια Ι σμομ γυρισμένη φίλη) ταλίδα κοσ
ά σκάφη και κόσμος! και δυστυχώς πολλ
α δικκκκκκκάά ά ά άάά ά ά σασσσ ς! Ε, μην τα θέλετε όλα Για να α αα α α α α ααα α αα ζηζηζηζηζηηζηηζηζηζηζη----

λέλέλέλέλέψεψεψεψεψεψεετετετετεεετε, , ,,, βέβέβέβέβέβέέέβέέβέβέβαββββαβββαβαβαββββββ ιαιαιαιαιαιαιαα, , , ,   θαθαθαθαθαθαθθ    
σας εξομολογηθώ σασααααςςςςςς εξεξεξεξξεξεεε ομοομμμομμμολολλλλολογογογοο ηθηηθηθηθώώώώώ
πως όταν ήμουν 
φοιτητής έφτανα 
εκεί με την παρέα 
μου μ’ ένα μικρό 
φουσκωτό και κά-
να μ ε  μ όνοι  μ α ς 

ο απόγευμα δεν ήταν γυμνισμό. Προς το
μια οικογένεια από σπάνια ατραξιόν μ
ούσαν από τα βράχια φώκιες που γλιστρο

μέσα στο νερό!
ίνω κάθε χρόνο – και Στους Παξούς πηγαί

φορά «εκτός σεζόν», οπωσδήποτε μία φ
για τις βόλτες που λέχειμώνα ή άνοιξη (γ -

γαμε). Α ε να περιγράψω γιαν θα ’πρεπεΑΑ -
λίγες συνθηματικές τί τους αγαπώ, με λ

Ξύλινο καΐκι Βλέξεις θα έλεγα: «Ξ ΑΛΗ», 
ς «ηλιοβασίλεμα στις Πράσες», «νυχτερι-

νό ποτό στο bar αξίδιΤα με τα πόδια στη 
ρχικά θάλασσα» και «τα α Χ-Α σκαλισμέ-
 Μουσμούλι»!να σ’ ένα βράχο στο

* Ο Χάρης Γούλιος είναι διευθυντής  επικοινωνίας 
του MEGA
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INFO

Πού να κολυμπήσεις 
Μπενίτσες: Γαλάζια σημαία,
προβλήτες, θαλάσσια σπορ, 
πλήθος από σκάφη.λ θ  Ύψος: 
Άλλη μια παραλία βραβευμέ-
νη με γαλάζια σημαία, μεγάλη
σε μήκος με αμμουδιά. Γου-
βιά: Άμμος και πετραδάκι, 
όµορφη µαρίνα. Aχαράβη: Αν
προτιµάς την άµµο και τα ρη-
χά. Παλαιοκαστρίτσα: Παγω-
μένα νερά για να σφίγγει η ε-
πιδερμίδα, πέτρα και βότσα-
λο. Σιδάρι: Για κόζι στους βρά-
χους από τις ξαπλώσ τρες.
Κασσιόπη: Οργανωμένη πα-
ραλία στα «πόδια» του Παντο-
κράτορα. Λέγεται ότι ο Τιβέ-
ριος είχε βίλα σε αυτή την πε-
ριοχή. Γλυφάδα: Από τις πιο
φηµισµένες του νησιού. Δα-
σιά: Στενή αµµουδιά, πεντα-
κάθαρα νερά. Πέλεκας και Α-
γνή: Για όσους προτιµούν τα
ήσυχα. Aρίλλας: Φυσάει στο
φουλ. Μεσογγή: Στο νοτιοα-
νατολικό τμήμα του νησιού, 
με ρηχά νερά, ιδανική για τα 
παιδιά. Γαρδένος: Για απόλυ-
τη ηρεμία. Μια παραλία μεγά-
λου μήκους με άμμο, βαθιά
νερά, κοντά σε ποτάμι με γλυ-
κό νερό. Μυρτιώτισσα: «Πα-
ράδεισος» για γυμνιστές και 
φυσιολάτρες. Δίπλα στην κο-
σμική Γλυφάδα. 

Πού να μείνεις 
Στην πόλη της Κέρκυρας τσέ-
καρε το πολυτε λές Corfu 
Palace  (39485). Στο Siorra
Vittoria (36300), το Cavalieri
(39041, 39336) του κόμη Φλα-
μπουριάρι με την καταπληκτι-
κή θέα στο λιμάνι. Το Aρκάδι-
ον (37670), ακόμα ένα αρχο-
ντικό του 17ου αιώνα και το 
Bella Venezia (46500). 
Στ ο Kα ν όν ι :  Aquis  C o r f u
Holiday Palace (36540), Corfu
Divani Palace (38996), Hotel
Royal (37512, 35343-4).
Βόρεια και στα πέριξ της Πα-
λαιοκασ τρίτσας: Grecotel 
C o r f u  I m p e r i a l (914 81 ),
D a p h n i l a  B a y  T h a l a s s o
(90320-4), Eva Palace (90003),
Corfu Chandris (97100-3),
Corfu Residence (91771-16),
Louis Grand Hotel (94140),
Akrotiri Beach (41237, 41276,
22227).
Στην περιοχή Νησσάκι, 25 
χλµ., βόρεια της πόλης της
Κ έ ρ κ υ ρ α ς,  β ρ ί σ κ ε τ α ι  τ ο
S u n s h i n e C o r f u  ( 2 6 63 0  
22281). Είναι χτισµένο αµφι
θεατρικά σε λόφο, κοντά
στην παραλία Μπαρμπά-
τη και το όρος Παντοκρά-
τορας. Διαθέτει από ιδιω-
τική παραλία και δύο πισίν
μέχρι χαμάμ και σπα για τ
καλοκαιρινό καλλωπισμό.
πλήρως ανακαινισμένα κα
ξοπλισμένα δωμάτια διαθ

μα και κουρτίνεςτουν ακόμ
ς. συσκότιση

Πού να φας
διά της πόλης τοΣτην καρδ

Persona rataGr , στο espresso 
όριο στον πεζόδρο-bar εστιατό

μο ( υ Πολυλά 24, 22672Ιακώβου ) 
υ, όταν η μουσική – το βράδυ
ι, δοκίμασε κάποιοδυναμώσε
κτέιλ του. Στοαπό τα κο La

Cucina κίλφορδ 17, 4502(Γκ 9) 
ές ιταλικές γεύσεις.για ποιοτικέ
νικο ΠηγάδιBενετσιάν , µπο-

έµικο και διαχρονικό. δ Δημαρ-
χ ε ί ο ,  b e l l a  I t a l i a !  Ο l d
Forthress, εντός του Παλαιού
Φρουρίου, όπως υπονοεί η ο-
νοµασία του. Xρυσομάλλης, 
παραδοσιακό οινοµαγειρείο.
Γλυκάδικο της Nόνας, γαλα-
κτοµπούρεκο και σουφλέ σο-
κολάτα!
Στ η ν  K ά τ ω  K ο ρ α κ ι ά ν α : 
Etrusco, classic, µε βραβεία 
γευσιγνωσίας.
Στον Παξινό για κερκυραϊκό.
Στην Aχαράβη: Maistro, «παί-
ξε» άφοβα το σοφρίτο. 
Στην Παλαιοκαστρίτσα: Bρά-
χος, το συστήνουν οι ντόπιοι.
Στην Αγνί: Νικόλας για φρέ-
σκο ψάρι δίπλα στο κύμα. Συ-
στήνεται το παστωμένο χτα-
πόδι.
Στο Κοντοκάλι: Γκερέκος, η 
πιο γνωστή ψαροταβέρνα. 
Για σούπες και μαγειρευτά
στο εστιατόριο Ρουβάς.
Στον Άγιο Ιωάννη: Σπύρος και 
Βασίλης με αυθεντική γαλλι-
κή κουζίνα και σπεσιαλιτέ τα
βατραχοπόδαρα.

Πού να διασκεδάσεις
Στο Romeo & Juliet (Εθν. Αντι-
στάσεως 54, 40997), ένα μεγά-
λο κλαμπ στην παραλιακή µε
συχνά πάρτι και επώνυµους 
djs από το εξωτερικό σε έναν 
υπέροχο κήπο. Ανοιχτό µέχρι 
τις 7 το πρωί. Στο Art Café, 
στους κήπους των Aνακτό-
ρων Mιχαήλ, µε εικαστικές
εκθέσεις. Στο Rondo, για αξι-
οπρεπείς ροκιές. Δοκίµασε 
και το µοδάτο Aκρωτήρι, νέα
άφιξη, το Au Bar, µε ηλεκτρο-
νική house µουσική, αλλά και 
µέσα στην πόλη της Κέρκυ-
ρας το Βaccarat Café Lounge 
Bar, µε πολύ στιλ. 

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Κέρκυρα: Πολ. Κωνσταντά 12 
/ Πλατεία Γ. Θεοτόκη / Κεντρι-
κή Πλατεία Γουβιών / Πλατεία 

-

Camping Φαϊτάς / Κεντρική 
-

21ης Μαρτίου 370 / Λιμά

Κέρκυρα
Tου Παντελή Ε. Δημητριάδη*

εενεεεεννενεενεεεεεεε νήθηηηκακακκακακακακακακακακακαακακκκακκκ  σσσσστοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοοοουςυςυςυςυςυςυςυςυςυςυςυςυςυςςυςυς εεε ε ε ε εεεεεεεε ε εευυυυυκυκυκυυυ άλάλάλάλάλάλάάάάάάάλάλυπυπππυπυ τοτττττ υςυςυςυςςυςςςςςςςυςςςς σ σ σ σ σ σ σ   σ   σστιτιττιτιιτιτις ΑλΑλΑλΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ υκυκυκυκκκκέςέςέέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέέέέέέέέέέςέςέέέέέέέέέέέέέέέέέςς κ κ κκκκκκκκκκκκκκαααααιαιαιαιααιαααααααααααααααααια  
σστσσσσσσσσστσσσσσσ ο οο Εμποποποποορρριρρρ κόκόκόκό, ,, στστστστστστστστσ ο ο ο ο ο ΛοΛοΛΛ ύννύνα ααα ΠαΠαΠαΠΠ ρκρ  στοτοττοτοτοτοοτοττ ν ΑννΑννννννεμεεμεμεμεμεμεμεμεεεεμεμμμεμεεμμμεμεμεμμεμεμμμμμμμεμεμεμεμμμεμμμμεμεμεμμεεμμεεμεεμεεεμμμεεεεεεεεμμμόμόμόμόμόμόμμμόμμμμμμμυλυλυλυλυλυλυλυλυλυλυλλυλυλυλυλυλυλλυλυυλυλυλυλυυυυλυυλοο
αναναννννννέπέπέπέέέέέ νεεεεεεευσυσυσσυυσυσυσυυ α α τηττττττττττττττ ν τυρόπιτα του κκκκαπππετττάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνννάνάννννννννάνάνάννννννάνάννάννάνάνάνάνάνάνάνάνάνάνάάνάνάνάνάάνάάάάνάάάνάνάννάάάάάάάνάάνιοιοιοιοιοιοιου υ υυ υυυ κκκακακακκκακααααακακακκακαακακκκακακααακακακαακκκακκκκκκκ ι τοοοοοο 
ούούζοζοζοζοοοο μ μ μ μ μμμμ μμμεεε ε ε ε ε εε εε τητητητητητηητηηηητηηηητηηητητητηηηηηηηηηηηηηηηννννννννννννννν νννννννννννννννννννν ν ν ν νννννν ποπππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ ικιλία σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστητττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττ ν ννννννν αρρρρρρμύραααραααααααααραααααααααααααααρρρρρρρρρρρρρρρ ττ τττττττττττ τττ τττττττττττττττ τττ τττττ τττττ τ ττ  τ ττ     τοοοοοοοοουουουοοοοοοουοοοοοουουουοοοοουοοοοοοοοοοοοοοουοοοοουυοοου σ σ σ σ σσσσσσσαβαβαβαβαβαβαβαβααβαβαβαβαββαβββββββααβββββαβαβαβαβαβαβαβαβαβαβαβαβαβαβαααβαβαβαβαβααβαβββββββββ τοτοττοκύ-
ριακκουουουουουουουουυουυυυυυυυυυυυυ.. .. .  Ε Ε Ε ΕΕΕΕίδίδίδίδίδδδίδα αα α α τοτοτοτοτοοονννν ν ν ήλήλήλήλήλήλήλλήλήλλήήλήλλλλλήλήλήλλήλήλήλήλλλλλλλλλλλλλλλλλήλλλλλλλλλλιοιοιοιιιοοιοιοιοοοιοιιοιιιιοοιιοιοιοιιιοοιιιιιιοιοιοοιοοοοιοιοιοοοοοοοοοιοοιιι σσ σσσσσσσσσσσσσσ σσσσσσσσσσσσσσσσσσ σσσ σσ σσ σσσσ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ  ττταττατταταττατταττταααατααατααααααταταταταααααααατααααταατττττατατααααττττταταττατττττααααατατα μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ μ μ μ μμμμμμμμμμμμμ μμμμμάτάτάτάτάτάτάτάτάτάτάτάττάτάτάτάτάτάτάτάτάτάττάττττάτάτάτάτάτάτάτάάτάτάτάτάτάάάάάάάάτάτάτάτάτάτάτττάττάάάάάτάτάάάάττά ιιιαιαιαιιαιιιιαιιιαιαιι  τ τηςηςηςηςςηςηςης, , , , στστστσττστστστστστσττστστστστστστσστστστστττηηηηηη η ηηηηηηηηηηηηηηηη φωφφ τισμσμμέέ-

, φφφφφφφφφφ ββββ ,,,,,, μμμ ςνηνη πλατείαίαίαίααααααααααίαίαίαααααααααααααααααααααααα,,,,,,,,,,,, ,, στστστστστστστσσσσσστσσσσσσσττττστα α α αααααααα φεφεφεφεφεφεεφφ στστστσστσ ιιβιβιβιβιβββάλάλάλάλάλάλάλά , , , , , , , , κοκοκοκοκοκοκοκκοκ ύνύνύνύνύνύνύνννύνύύνύνύνύννννύύννννύνύνννννύύννννησησησησσησησσησσησσηησησησησησησησσσσσση αααααα αααα τητη σσσημημαία της 
«αλλαγγγγγγής», στους χχωμωμωματαταταα όδόδόδδδδόδόδδρορρρρ μομ υςςς κκ κκκκαιαααιαιαιαιααααιααααιαιαιαιαααααιαιαιαι στατ  ττσισσσσσσσσσσσσσσσσ μέέέέντντα 
κυυυνήν γησα μπάλες μέσααα σε σιιιννντριβάνια, σε μαμ σττττττττέλα α κακ ι 
παράθυρα, σε κοιοοοο μητήτήρια.ααααααααα  
Το μποσκέτέέέέέτο, τα αααααα γρασίδδδια σστο Σαρόκο, ,,, στο Κρί-
κετ, στη ΓαΓΓΓΓΓΓααααΓαΓΓΓΓΓααααΓαΓΓαΓαΓαααΓαΓαΓααΓααΓαΓααΓαααΓαΓαΓαΓαΓααΓαΓαΓαααΓαΓαΓαααααααααρρρρρρρρίρίρρρίρρρρρρρρρρρρρρρίρίρρρρρρρρρρρ τσαα, εεεξεξξξξεξεξξεεεεξεξεξεεξεεεξξεεξξξξξξξεεε άντλησηηη α κααι εξαντλήθηκα στα 
χωράφια με τηνη  ττζίντζολα, , στονοο  ΠοΠΠΠΠΠ ταμό και στον 
Κωτσέλλα μέσα στην πασχαλιά και στ’ αγιόκλημα, 
με το μυστρί στο χώμα και την πέτρα, με το μαχαίρι 
στο χόρτο και το παυλόσυκο.  Έκλαψα το πρωί στον 
παιδικό σταθμό και πιο μετά στο σφαιριστήριο, λού-
στηκα με το αγκάθι και την ψαλίδα, έπλυνα τα χέρια 
μου στο χαλίκι και στο σκληρό ψυχαναγκασμό της 
ανάμνησης μιας πείνας και μιας στέρησης που εξίσου ά ί έ ξί
σκληρά κληρονομήθηκε. Αιχμαλώτισα την κωλο-
φωτιά και φίλησα το μεταξοσκώληκα, μάζεψα από το 
δίχτυ την ελιά, κοινώνησα με το σύκο και το μούρο, 
γνώρισα το θεό στη φράουλα και στο κουραμαμέλι. 
Κοιμήθηκα με το σπασμένο πόδι
του περιστεριού το μεσημέρι 
και το κομμένο φτερό του
κουνουπιού τη νύχτα στο 
καυτό μπαλκόνι της. «Ε-
κεί α’ό πίσω» κούνησα 
τα πλαστικά κρόσσια τση 

ρέκλας τη διπλή ήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή σεσεσσεσεσεσσεσεσσεσεσσεσεσεσεσσεσσσσεσσεσσσσσσσσσσσεεσσσσσσσσεσσσσεσσειριριριριριριριρριιιιιιρά,ά,άάάά,ά, τ τ τ ταα α α α α μπμμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμππμππππλελελελελλελελ     εξεξεξεξεξεξεξεξεεεξεξεξε ώπώπώπώώπώπώπώώώπώώώώώώώώώώώώ ορορορορορορτατατατατααας ςς ς ς ς ς κακακαακακααακααι ι ιιιι τστστσσσσστστσσσσσσσσσσσσσσσσση η η κακ ρ
φάλωσα στη λεμονιάάάάάάάάάάάάάάάάάά γγ γγ γ γ γ γ γ γγγγγ γγγγγγ γγγγγγγγγγγγγγγγγγγιαιαιαιαιαιαιαιαιιιαιαιιιιιιαιιιαιαιιαιαιαιααιαια ν νν ν ννννννν νννννννννννννννννννννννννν ννννναααααααααααααααααααααααααααα αα ααααααααααααααα κκκκκκκκκκκρκκκρκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ υκακακακακκακακακακακακακαακαι ι ι ι ι ιιιι ιιι τατταταταταττααα π π π π πππράράράράράράρράρ σισισισισσσινανανανανααναανααααααααααααααα... ................ ΣκΣκαρα φ -
το σφφφφφαλαα άγγι κι ιιι απ’ το μερρρρρρμήγκι, λά ’ ήφτφτφτφτφτφτφφ ώ ώ ώ ώ ώ ώ κακκακακακακακκ ι ι ι ι ιιι πιπιπιπιπιιπιππ άσάσάσάσάσάσάσάσάσάσσσσσσσάσσάσάσάσσάσάσάσσσσσσάσσάσσσσσάσά τττττττττττητηττττττττττττ κακα ααπ’ τώώώώώ άάάάάάά ’
όνηνηνηνηνηννννννηνηνηνηνη και στον τζίτζικα. Έδεσα τοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοτοτοτοτοτοτοττττ    παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπααπαπαπαππαππππααππαααραραραραραραραρααραρααραραραραραρααραραραραρραααααααρααρρρ δόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδδδδόδδόδόδδδδόδόόόόόόόόόόόόόόόόόόόθηθηθηθηθηθηηηθηθηθηηηθηθηθηηθηθηηηηηηηηθηηθηηηκκκα στον γκιό
τη μοστερίτσα ως το λιμάνινινινιινινιιινιιιιινινιιιινιννινν , , , , ,  , , τοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοοοττ       μόμόμόμόμμμμμμμ στσστστσσσσστστσσσσσσσσσστσσσστσ ακα,α,ααα,α,α,α,α,α,ααα,ααααααααα,ααααααααααααα,α,α,,,α,αα,,,αα,,α,ααα,α,,,ααα,α,αααα,,,,α,,, κυνήγησα τ
τον Μαύρο καρνάγιο, τη Σπηγιά, Γάτο, το ΚααΚαΚαΚααΚααΚααααΚαΚαΚααΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚααΚΚΚαΚ μμμμπμπμμπμπμπμπμμμμμμππππιέιέιέέιέιέιέιέιέιέλολολολολολολολολλολλ . ... . ..

Α υρα και το σκαραραρραρραραραρραρρρρρρτστστστστστστστστστσττσττττ ιιμιμιμιμιμιμμιμά,άά,ά,ά,ά,ά,ά,ά,, π π π πππ π ππ άτάτάτάτάτάτάττάτάτησησησησησησησησησησησσησησησηη ααα α αα α αα αγκκάλιαι σα τον κάβουΑ
ηθινννννννή ήή ήήή ή ήή ή ήήήή κακακακακακκακαακακακαι ιι ιι ι ιι τοτοτοτοτοοτοτοοοτοτοοον ν ν ν νν νν ν ννν ννν ν ν ποποποπποποποποποποοοοοουτυτυτυτυτυτυτυτυτυυττσόσόσόσόσσόσόσόσόσόσόσόσόσόόσσ γιγιγιγιγιγιγγιγιγγιγ αλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλααλο ο ο οο οοοοοοοοοοο ο ο μέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμέμμέμμμ σα τητ ν τσούχτρα, την αλη

φύφύφύφύφύφύφύφύφφφφφύφύύύκικικικικικικικιιικιια,α,α,α,α,α,αααα  σ  σ σ σσσσσσστατατατατααταταταταττατ  σ σ σ σ σσ σσ σ σκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοινινινινινινιννιννιιννιάιάιάιάιάιάιάάιάάιάιάιιάάιι , , , , , , , , , , σσσστστσστο φόβο στττττττουοοοοο ς βοοοούρύρύρύρύρύρκοκοκοκοκκοκκοκοοοους, στστστττσσταα αα ααααααα αααα
αμαμαμαμαμαμμμαμπαπαπαπαπαπαππαπαααατίτίτίτίτίτίτίτίτίτ νενενενννενενενες,ς,ς,ς,ς,ς, σ σ σ σσ σσσ σσσ σστιτιτιτιτιτιτιτιτιτιιιιιιιιτιις ςς ς ς ς ςςςςςςςςς οιοιοιοιοιοιιοιοιοιοιοοιοικκκκοδομές, στις και στσστο οο θάθάθάθάθάθάθάνανανανανανανααατοτοτοτοοο, , , στστστστσσστσ ιςιςιςιςιςςςςςις λ λ λ λ λλ λαααααα

ςσησησησησησησησησησησησησησηησησηηησηη ε εεεε εεεεεεε ε   εκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ ληληληληληλλληληληλληληλ σσσσισσσσσσσ άς τον Δεκαπενταύμ ς φ ςςςςςςςςςςςςσκονισμένες ςςςςςςςςςςςς δάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάάδάδ φνφνφνφνφνφνφνφνφνφνφνφννννεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςες ττ τ τ τττ ττ ττ τττσσσσσσσσ -
τραπέζι με τον γουστο. Έκατσα στο τ Αϊ-Σπυρίδωνα, 
τέρα και τον Παντοκράτορα και πέταξα με την Πλατυτ
από το τραπέζι με τσου γάτους, προσγειώθηκα κάτω α
απόδω. τη σαρδέλα και τον οξα
λυμπώντας για το Ξεκίνησα μαζί του κολ Μπρουζάδο, 

για το Βίδο, για το πάριΜπ  και το Πρίντεζι, μα χάθηκα 
στο δρόμο στο ούκιΜαντού , στους φούρνους, στα πορ-

στις στρωματσάδες, τ’ απογιότόνια, στα ψαράδικα, -
αρές, στα ιδρωμένα αδιακρίτως ματα στις παιδικές χα
έλισσα, στη λιμπελούλα και στο φύλου σώματα, στη μέ
ως που όσο κι αν ρουφήξαμε δεντάβανο, μέσα στο φω
κλασε στο αστάκι, στο σταφύλι στέρεψε, μα αντανάκ

και στον κόκορα, στην τσουκνίδα και από κει στην ό
άγκυρα, στο χταπόδι και στον αχινιό, στα ροζιασμένα 
χέρια του κυρ-Σπύρου, τση κυρά-Ρήνης, του Τσά-
ντου, του Μεμά και τση Ασημίνας.
Κι αν ήρθαν οι βροχές, ήταν παρένθεση πάντα ο χει-
μώνας, και το σκοτάδι πάντα μισοσκόταδο, τόσο που το 
κακό σκιαόντανε κι έφευγε. Όχι, ποτέ δεν έκλεισε η
ποτοποιία, ποτέ δεν έπεσε από τον γκρεμό ο γάιδαρος,
μα ανελήφθη με την τσιτσιμπίρα, το κουμ-κουάτ, την
αλκοόλη και το σαπούνι το πράσινο, μέσα στο τελευ-
ταίο μου χημικό βλεφάρισμα.
Κι αυτός ο άρρωστος αέρας που με φύσηξε έγινε ο
άρτος μου ο επιούσιος.

Στον Ξ.Ρ. και σε όλους όσοι κρατάνε ακόμα μέσα τους ανό-
θευτη την Κέρκυρα των παιδικών τους χρόνων

* Ο Παντελής Ε. Δημητριάδης είναι μέλος του συγκροτήματος 

Κόρε Ύδρο
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Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται  
Ευγ. Βουλγάρεως 82, 

Κέρκυρα.  
Δες και info

φι-

νες 
τον
. Τα

αι ε-
θέ-

21ης Μαρτίου 370 / Λιμά-
νι, Κάβος●

Κωδικός: 26610
Αστυνοµία: 39509
Λιµεναρχείο: 26613 65206
Δήµος: 62701, 44410
Πρ. Βοήθειες: 88200
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Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται  
Βύρωνος 2, Αργοστόλι. 

Δες και info

Κεφαλονιά /Επτάνησα

Κεφαλονιά
Της Θάλειας Προκοπίου*

Κεφαλολολολολ ννιά ά γγιγ α ααααα μέμέμέμέέέμέμέμέμέναναναναναα δδ δδδδενενενννεν εε εεείνίνίί αιιιι α ααα  πλλπλώώςώς έ έ έναααααααααν  ννννννησί, εεεί-ί
ναι μια χώρα ααπέπέπ ραραντν η, πουυυ σε προσκακαλελελελλελελεί ίί νανανννναναααα τ τ τ ττ ηνηηνη  
ανακαλύψεις, ένα τόπό ος αένέ αωωνν ν εναλα λααγώγώνν.ν.ν ...  
Ασφαλώς και η ματιά μομου υ δεδδδ ν μπορεί να είείνααιι α-
ντικειμενική, αφού εδώ ππέρέ ασα όλα τα μαγικά 
καλοκαίρια, των αιδικών μου ρόνωνκαλοκαίρια, των παιδικών μου χρόνων – αρέες, παρέες, 

βόλτες, τραγούδια, θάλασσες, μπλεγμένα όλα μαζί σε
ένα ταξίδι ξενοιασιάς κι ελευθερίας.
Εδώ και τα πρώτα «βήματα» στο θέατρο, «Θέατρον η Ά-
μπελος» το ονομάσαμε, βάζοντας μία μία τις πέτρες της
σκηνής, όλα τα παιδιά από τα Σβορωνάτα και τα γύρω 
χωχωριριά, και παίξαμε αληθινά, με άγρια χαρά, δδδικααιώνο-
νντας τοο ήρήμα π ίαίζζω, που έέτσι κι λαλλλιώώς θ θα ’’πρεεπε να 
διδιέπέπειει την όποια θεατρική διαδικασία.
Αν έρθετε εδώ, φροντίστε να ’χετε αρκετό χρόνο μπρορο-ΑΑ
στά σας, το νησί αυτό δεν είναι για συνοπτικκέςές δ διιαδι-
κασίες... Για μένα η ωραιότερη εποχή είναιι η αρχή του 

κακ λοοοκααιριριού, αλλλλλάά όόποτε και να ρ ρ ρρρρρρρρρρρρρρρρθθεθεθεθθεθεθεθεθεεεεθεθεθθθθθθείίττίτίτίτίίτίτίτίτίίτίί εεεε εεεε ε ε ε ε θθαθαθαθααθαθααθααθαθαθαθαθαθθαααθααα φ φ φ φ φφφφύγύγύύγύύγύγύγύγύγγύγγετετετετττετετετεεετεε ε ε ε εε εεεεεεε διδιδιδδιδιδιιιιιιδ ----------
καααιωμένοι.
ΕππΕπισσσκεφτφτείτεεε ο ο οοοοοοοοπωπωπωπωωπωωπππ σσδσδσδσδσδσσδσσδσδσδδδδδήπήπήπήπήπήπήπήπππήποτοτοτοτοτοτοτοτοτοοο εεεεε ε ε εεε τοτοτοτοτοτοοοτοτ  σπσπσπσπππσπππσπήλήλήλήλήλήλήλλήλλαιαιαιαααιαιαιαιαια ο οο ο ο οοο τητητητηττηςς ς ς ς ς ςςςςςςςςς ΔρΔρΔρΔρΔρΔρΔρΔρΔρρΔρΔρΔρΔρΔ οοοογογογοογκακ -
ράάράτηητ ςς. ΈνΈΈννα αα α α μεμεμεμεμεσησησησηησησ μέμέμέμέμέμέμμέμμέμ ριριριριριρρρ ,,, ,, , ,, κάκάκάκάκάκάντντντνττντν ε εεε ε ε μιμιμιμιμια α αααα α βαβαβααβαβαβαββααβαρκρκρκρκρκρκκκρκρκκκρκάδάδάδάάδάδδδάδάδάδάδάάάά ααααααα α στστσ οοοο λ λιμιμνο-
σπήήλαιο τηης ς ΜεΜελιλισσσσσ άνάνάάνάνάνάννννννάννννννννηςηςηςηςηηηςηςηςηςηςηηηηη , , ποποπππποππποποποποποποππποποππππποπππ υυυυυυυυ υυυυυ τατα χ χρώρώμαματαα είνίναιαι ππολολύ ύ
εντυ ωσιακά  ΜΜια ολόκλλ ρηη μέρα αφιερώστε τ ν στονεντυπωσιακκά.ά. Μ Μιαια ο ολόκλληρηρη η μέμέραα ααφιερερώσώστετε τ τηνην σστοον
Αίνο. Αν είστε τυχεροορ ί μπποοορρεεί να δείτε και τα άγρια άΑΑ -
λογα, κοντά ά στσ ηνηνη  πηγηγή, πάνω από τ’ Αργίνια. Αν καΑΑ -
ταφέρετε και ανννεβεβεβείτεεε ττο πρωίί, η ανατολήλή α όπό ψηλη ά θα
σας μαγέψει. Μπορερείί κακαιι ναναα χαθείτε στα μονοπάττιαια, μεμεςς 
τα μαύρα έλατα, κάάκάποοοιια σστιγμή θα τον βρείτε το δρό-
μο... Στηνν ε  επιπισστροφή σταματήστε στη Μονή του Αγίου 
Γερασίσίμου και μπείτε στη μιικ ήρή κατανυκτι ήκή σσπππηλιά 
μέμέσααασα σ στην ν εκεκκλκκλησησίαία.
ΈΈνα δεειλιννό αανηφφορίσίστε  γιια τοο κάστρο του Αγίου Γε-
ωργίοου, μμπροοστσστάά σσας όλοςς ο ο κάμμποπος, οι παραλίες της 
Λεε βιββαθούύούς και ο ήλιος που δύει... Κ Και φυσικά δεν πρέ-

πεει με τίποτα να χχάσσσσσετε εε τηη ββόρρειεεειειειειεεια πλπλπλλευευευυυυράράράάάάάράάράρ  τ τ τ τ ττ ττουουουουοοο  νησσησσσσση ιοιοιοιιιοι ύ,ύ,ύ,ύ,ύύ,ύύ  
μεε τ τηη γργραφαφικικήή ΆσΆσσσοσο κ καιαι τ ττοο πααπανέμορφο Φισκάρδο.
Καααι όσον αφορά ττώρα στιις πααραλίες... για μπλε του κο-
βααλτλ ίοου οο πασίγνωστοος ς Μύρτος, για σμαραγδί Αντίσα-
μομοςς. ΣτΣτη η νότια πλευευράρ , Σκάλα αλλά τέρμα δεξιά, στις
μεγ ες έττρεςμεμ γάγ λες πέπέτρτ ες. ΚορώΚορώνι με ους έ ε ω ους μμό ο με τους ατέλειωτους αμμόλο-
φουυς, ΠΠαραδείσι (ό,τι λέει η λέξη), κάτω από τη μονή 
Σισίων. Απόό τ τιςις κ κονοντιτινέν ς μου, Αϊ-Χέλης, αλλά ψάξτε για 
τηη σπηλλιάά, και ΆβΆβυθθος, στη μεγάλη πέτρα. Η καλύτερη 
βέβέβαια, Πλατιά Άμμος στο Ληξούρι, πολλά σκαλιά αλ-
λά άγρια ομορφιά που σου κόβει την ανάσα. Και μια τε-
λεευτυταίαίαα αακόμη, ψάξτε για το Δαφνούδι, είναι λίγο πριν 
το Φισκάρδο, μικρή παραλία με βότσαλο, κρυστάλλινα 
νερά και μονοπάτι υπέροχο μέσα στα δέντρα.
Άντε και καλούς δρόμους. Και ναι, δεν σας είπα πολλά... 
ωραίο είναι να τα ανακαλύψετε μόνοι σας.
* Η Θάλεια Προκοπίου είναι ηθοποιός

στο αεροδρόµιο. Σάμη και 
Πόρος είναι τα λιµάνια όπου
φτάνουν τα καράβια από την 
Πάτρα και την Κυλλήνη αντί-
στοιχα. Φισκάρδο το λιμάνι 
στο βόρειο άκρο, που δένουν
τα σκάφη από Ελλάδα και κυ-
ρίως από Ιταλία. Αιολικά πάρ-
κα, εθνικός δρυµός µε την κε-
φαλληνιακή ελάτη, αλεπού-
δες, κουνάβια και φιδαετοί, 
οικογένειες οινοποιών, κά-
σ τ ρ α  κ α ι  π ο λ ι ο ρ κ η τ έ ς
«ραµμένα» στην ιστορία της, 
αλλά και λίµνες, σπήλαια και
βραβευµένες παραλίες.

Πού να κολυμπήσεις
Ο τουριστικός Πλατύς Γιαλός 
και ο Μακρύς Γιαλός έξω από 
το Αργοστόλι, ο ξακουστός
Μύρτος µε το λευκό βότσαλο 
και τα σμαραγδένια νερά, οι
Πετανοί (ένας μικρός Μύρ-
τος), όπου θα βρεις και µία από
τις καλύτερες ψαροταβέρνες 
του νησιού, η παραλία Ξι µε 
την κόκκινη άµµο δίπλα στο 
Ληξούρι για θαλάσσια σπορ, 
το Φώκι µε θέα στην Ιθάκη και 
η κοσµική Έμπλυση έξω από

δο. Για λίγη περιπέ-
νε στην παραλία 
κοντά στο Φισκάρ-
την προσεγγίσεις 
ερπατήσεις για πε-

μέτρα σε ένα κατα-
ονοπάτι. Στο τέλος 
ατιού αποκαλύπτε-
λπίσκος με καταγά-
δέντρα που ακου-

θάλασσα και ένα υ-
ήλαιο. Η Πλατιά

Άμμος, στον Δήμο Παλλικής, 
κοιτάει στα μάτια τον διάσημο
Μύρτο. Η πρόσβαση γίνεται 
από 300 σκαλοπάτια.
Η σχετικά άγνωστη παραλία 
της Αγίας Σοφίας στον Δήμο 
Ερίσσου, η οποία γνώρισε με-
γάλες δόξες στα γυρίσματα 
της ταινίας «Το μαντολίνο του 
Λοχαγού Κορέλι». Η ταινία γυ-
ρίστηκε στην ακριβώς δίπλα 
παραλία, στα Γοργοτά. Η μα-
γευτική Αντίσαμος, 4 χλμ. από 
τη Σάμη, παρθένα και μεγάλη
παραλία μες στο πράσινο. Για 
«εξερευνητές» οι Αλατιές, μια 
μικρή παραλία σε ένα τοπίο με
κοφτά βράχια, στον Δήμο Ε-
ρίσσου.
Στην επαρχία Παλλικής, ένα 
τέταρτο από το Ληξούρι, η πα-
ραλία Βάτσα με την ταβέρνα
του Σπύρου είναι μια άλλη ε-
μπειρία.

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 
Ληξούρι: Πλατεία Εθν. Αντι-

-
ρισμα Πυλαρέων: Αγ. Ευφημία  

Η πρωτεύουσα του νησιού εί-
ναι το Αργοστόλι, πολύ κοντά 
στο αεροδρόµιο Σάμη και

το Φισκάρδ
τεια πήγαιν
Δαφνούδι, κ
δο. Για να τ
πρέπει να πε
ρίπου 600 μ
πράσινο μο
του μονοπα
ται ένας κολ
λανα νερά, δ
μπούν στη θ
πέροχο σπ
Άμμος στο

INFO
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Πού να μείνεις

www.braunishorio.com), στην 
πλαγιά του λόφου της Άσσου,
με δέκα πολυτελείς και πλή-
ρως εξοπλισμένες εξοχικές 
κατοικίες. Κάθε μία από αυτές
έχει τη δική της πισίνα και θέα
στο Ιόνιο και το Ενετικό Κά-
σ τρο. Στο Avithos Resort 
(42365, www.avithosresort.
com), κοντά στην όμορφη πα-
ραλία της Αβύθου, μόλις 10 
χλμ. από το Αργοστόλι, μέσα
στο πράσινο. Στο µπουτίκ ξε-
νοδοχείο Emelisse (41200) στο 
Φισκάρδο, σ το 3 ασ τέρων 
Sami Beach Hotel (28080) της 
οικογένειας Δόριζα στη Σάµη 
και στο καινούργιο πολυτελές 
Ionian Emerald στον Καραβό-
μυλο, δίπλα στη Σάμη. Στο Λη-
ξούρι, εκεί που σκάει το κύµα, 
στο ξενοδοχείο Ποσειδών
(92518) και στο παραδοσιακό 
Summery (91871). Στο Porto
Skala Hotel Village (83501) στη
Σκάλα, στο Pacifae Golden 
Village (81189) στο ήσυχο ψα-
ροχώρι Κατελειό, ανάµεσα 
από τη Σκάλα και τα Λουρδά-
τα,  σ το µ πουτίκ Museum
Hotel (84007, 693 7014758) μέ-
σα σε ένα αυθεντικό περιβάλ-
λον του 1895 στα Φαρακλάτα. 
Δεκαπέντε λεπτά από το Αρ-
γοστόλι βρίσκεται το ξενοδο-
χ ε ί ο  I d e al e s  Re s o r t  (210 
6148.435, www.idealesresort.
gr), µε 11 βίλες, μόλις 3 λεπτά 
από την παραλία. Επίσης στο 
Αργοστόλι το White Rocks 
(28332-5) και το Ionian Plaza
(25581-4). Στη Λάσση θα βρεις
το 4 αστέρων Εnalion Suites
με 5 καλόγουστα κτίρια με δι-
αμερίσματα σ’ έναν καταπλη-
κτικό κήπο. Πισίνα για άραγ-
μα, pool bar, εστιατόριο με
νόστιμη κουζίνα και ψαγμένη
κάβα. Το καλύτερο της Κεφα-
λ ο ν ι ά ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο
tripadvisor.com (27781).

Πού να φας
φρέσκο ψάρι και 
ακή κουζίνα, ό-

όπιτες, µπακαλια-
αποδόπιτες, αλιά-
ρά, µε υλικά από
α τους, ακόµη και 
πισκέψου την TV 
νο – st ar Τασία

Φισκάρδο για θα-
κοσµική ενηµέ-

ο Vasso’s (41276) 
ακαρονάδα και ε-
αλάτες. Στην Αγία 
σκεται η ταβέρνα 

Το Πέρασμα με τίμιο φαγητό 
και ψάρι. Στο χωριό Πουλάτα, 
κοντά στη Σάμη, πήγαινε στου 
Ρομπόλη – κρέατα πεντανό-
στιμα. Η ταβέρνα στην πλα-
τεία του χωριού στα Μακρυώ-
τικα και εκείνη φάτσα στη δια-
σταύρωση για Μύρτο ξεχωρί-
ζουν. Στο Αργοστόλι: για διε-
θνείς γεύσεις στο Casa Grec
(24091). Εντυπωσιακό είναι το
club restaurant Κatavothres
(22221), µε µοναδική αρχιτε-
κτονική, διακόσµηση και επί-
πλωση από επώνυµους σχεδι-
αστές. Εδώ σερβίρονται µεσο-
γειακά πιάτα, ενώ γίνονται και 
πολλά πάρτι µε επώνυµους 
djs. Στα Φάρσα ο Αστρολάβος
με εξαιρετικά ψαρικά. Αλλά 
και η μικρή ψαροταβέρνα 
στην παραλία της Αγίοας Κυ-
ριακής στα Ζόλα. Στο Ληξούρι, 
στο µαγειρειόΖορμπάς (93129) 
και για χειροποίητο ψωμί στου
Γάτσουλα (95570). Δοκίμασε 
τα εξαιρετικά κεφαλονίτικα 
κ ρ α σ ι ά :  Ρ ο μ π ό λ α  S a n 
Gerassimo του Συνεταιρισμού 
αλλά και τη Ρομπόλα Gentilini, 
το ενδιαφέρον Τσαούσι (Λευ-
κά). Υπάρχει και ο ερυθρός Ορ-
γίων, και για επιδόρπιο ένας 
Οίνος Ηδύς (Οινοποιείο Σκλά-
βου στο Ληξούρι). Για το τέλος 
καρυδόπιτα/αμυγδαλόπιτα ή
κάποιο γλυκό του κουταλιού.

Πού να διασκεδάσεις 
Στο Αργοστόλι θα επισκεφθείς
οπωσδήποτε το Bass café, δί-
πλα στο οποίο βρίσκεται το 
στορικό κλαµπ Bass, όπου 
γίνονται πολλά πάρτι µε r&b,
hip hop και pop ελληνικά συ-
γκροτήµατα. Στην κεντρική
πλατεία ήδη από το 1998 υ
πάρχει το Polo café bar, το ε
βδοµαδιαίο στέκι της ATHEN
VOICE. Διάβασε την εφηµερίδ
πίνοντας πολύ καλό εσπρέσ

ή τρώγοντας ωραία σνακς και
ιταλική κουζίνα. Το Polo, να ξέ-
ρεις, διαθέτει και µια ιδιαίτερα 
προσεγµένη βιβλιοθήκη όπου 
θα βρεις και τα βιβλία της A.V. 
Σ τ ο  ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό  c l u b 
restaurant Katavothres, με τη
μοναδική αρχιτεκτονική, δια-
κόσμηση και επίπλωση, θα
χορτάσεις πάρτι. Σημείωσε:
23/7 dj Aeroplane, 31/7 dj 
Rocco, 3/8 dj Dimpap, 6/8 dj
Jerome Sydenham, 11/8 dj
Akylla, 14/8 dj Joe Claussell, 
18/8 dj Dino, 20/8 dj Vasilis 
Tsilichristos.
Τσέκαρε ακόµα και τα Spileo
Club και Remetz στον Πόρο,
το Del Mare στην Αγία Παρα-
σκευή, το Stavento Beach στη
Σκάλα, καθώς και το Κάστρο
Club στο γραφικό Φισκάρδο. 
Το Le Sapin Noir, ο έλατος ό-
πως το λένε οι ντόπιοι, ο Πλά-
τανος και ο Φοίνικας στο Αρ-
γοστόλι, είναι µπαράκια που
ανεβάζουν ντεσιµπέλ στη δι-
άρκεια της νύχτας.

Μην ξεχάσεις
Να εξερευνήσεις τα σπήλαια 
της Μελισάνης και της Δρο-
γκαράτης. Τα ενετικά κάστρα 
της Άσσου και του Αγ. Γεωργί-
ου. Να μάθεις για τα κρυµµένα 
µυστικά της αρχαιολογίας, 
της λαογραφίας και της παρά-
δοσης του νησιού στο βιβλιο-
πωλείο Κύβος (Βανδώρου 13, 
Αργοστόλι, 26872). Να επισκε-
φθείς το Δεκαπενταύγουστο 
το πανηγύρι στα Σιμώματα με 
ντόπια εδέσματα, κρασί και 
μουσική. 
Επισκέψου την εκκλησία του 
16ου αιώνα Αγία Παρασκευή 
στα Χαντζαλάτα των Λουρ-
δάτων. Σύμφωνα με την ιστο-
ρία, στην εκκλησιά αυτή πέ-
ρασαν και λειτούργησαν ο Ά-
γιος Γεράσιμος και ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός. Τα ερείπια του πα-
λιού μοναστηριού των Σισσί-
ων με μπάνιο στο Παραδείσι 
από κάτω: όποιος προσπαθή-
σει λίγο για να κατέβει αμοίβε-

ι-

ή 
υ-
ε-
S
α 
ο

ται πλουσιοπάροχα.  ●

Κωδικός: 26710
Αστυνοµία: 28404
Λιµεναρχείο: 22397
Δήµος Αργοστολίου: 22083
Πρ. Βοήθειες: 24641-6

Πού να μείνεις
Στο Braunis horio  (42365, 
www.braunishorio.com), στην

Πού να φα
Θα βρεις φ
παραδοσι
πως κρεατό

ρόπιτες, χτα
δα και λαδε

τα µποστάνια
βιολογικά. Επ
–και όχι µ ό
(41205) στο Φ
λασσινά και 
ρωση και το
για αστακοµα
ξαιρετικές σα
Ευφημία βρίσ
Το Πέρασμα

INFO

Κεφαλονιά /Επτάνησα
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Όταν φτάσεις ανέβα στα ορει-
νά, εκεί βρίσκονται τα πιο γρα-
φικά  χωριά της, όπως ο Σταυ-
ρόςό και η ΑνωγήΑ ή (µε ιδιόµορφα ( δ ό
αξιοθέατα τους περίεργους λί-
θινους σχηµατισµούς που µοι-
άζουν µε µενίρ). Το χωριό Εξω-
γή έχει αρχιτεκτονική αναλ-
λοίωτη από το 16ο αιώνα. Στο 
Βαθύ (πρωτεύουσα και γραφι-
κό λιµάνι) αξίζει να επισκεφτείς
το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Ο-
δυσσέας Ανδρούτσος, το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο του νη-
σιού, τη Θεατρική Βιβλιοθήκη 
του Δήμου και τη Βιβλιοθήκη 
του Μορφωτικού Κέντρου. 
Στον κόλπο της Πόλης (Σταυ-
ρός) βρίσκεται βυθισμένη μια 
αρχαία πόλη. Στην περιοχή του 
χωριού της Ανωγής υπάρχουν
σκορπισμένοι τεράστιοι ογκό-
λιθοι («μενίρ»). Στο Κιόνι στη 
δεξιά πλευρά του λιμανιού σώ-
ζεται ένα μικρό τμήμα από το
πέτρινο σπίτι όπου ζούσε μέ-
χρι την επανάσταση του 1821 
ο ήρωας Γεώργιος Καραϊσκά-
κης. Στον Δήμο Ιθάκης ανή-
κουν τα νησιά Λαζαρέ το,
Σκαρτσουμπονήσι, Άγιος Νι-
κόλαος (προ του όρμου Αλυ-
κές στο Μάρμακα), Περαπη-
γάδι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρό-
μωνας, Δρακονέρα, Καρλο-
νήσιο, Μάκρη, Οξειά, Ποντι-
κός, Προβάτιο, Λυγιά. 

Πού να μείνεις 
Στον B α θύ: Mentor Hotel
(32433), Omirikon Hotel (33596-
7 ),  C a l y p s o A p a r t m e n t s
(33138 ),  Villa S arachiniko
(32397), Odyssey Appartments
(33400-32268). Στον Σταυρό: 
Ourania Studios (31207), Porto 
Thiaki Hotel (31245), Ithaca 
House (31396). Στις Φρίκες: 
Aristotelis Apartments (31075), 

σμένο πάνω σε βράχους, 50
ρα από τη θάλασσα. Στο 

ωστό για τα οργανικά προϊό-
γης Περαχώρι, αναζήτησε 
παραδοσιακή κατοικία της

ήρη Εριγώνης (32150). Στις 
άλες: Κτήμα του Λεβέντη 
4  4169770 ).  Στ ο  Κ ι ό ν ι : 

roudas Apartments (31691).

Πού να κολυμπήσεις  
κα λύτερες παρα λίες εί-

ναι προσβάσιµες µόνο µε καΐκι.
Το Γιδάκι έχει πεντακάθαρα νε-
ρά και μαλακό βότσαλο, όπως 
και ο Πλατύς Γιαλός, αν και τη
συγκεκριµένη την πιάνει πολύ
ο άνεµος. Η Λούτσα είναι πε-
ρισσότερο «φιλική» στις οι-
κογένειες. Υπάρχει ακόµα το
Αγούλι µε τα λευκά βότσαλα
ο όρµος Δεξιά κοντά στο Βαθ
και οι Αφάλες, που εκτείνοντ
σε τρεις διαδοχικούς κολπ
σκους. Όσο για τις Φρίκες είν
πιο τουριστικές. Στα βόρεια το

ρύβονται οινησιού κρ  μικρο-
παραλίες σκοπικές π Κατσικούλι

και ήνικοΣαρακή με τα πολλά ε-
ρα και το λαιόδεντρ Φιλιατρό –
αι «σπίτι» των free λέγε µε κα
Και άλλες παραλίες: campers. Κ

Πόλις, προς Γιαλός,Άσ  αυτή
ίσκο του στον κολπ Σκίνου: μία

ο όμορφες, φυσικές από τις πιο
του νησιού. Ομοίωςπαραλίες τ
α η παραλία Μάρμακας και οι
στακολπίσκοι Κουρβούλια. Η
ου παραλία το Αϊ-Γιάννη με χο-

ντρό και ψιλό βότσαλο. Στηό ψ
νοτιοδυτική πλευρά του νη-
σιού η παραλία Πίσω Αετός
θεωρείται από τις καλύτερες.
Μικρή, ήσυχη, με καθαρά νερά
και κοντά είναι το λιμανάκι με
τα καραβάκια των γραμμών Ι-
θάκη - Κεφαλονιά - Πάτρα και
Ιθάκη - Κεφαλονιά - Λευκάδα.

Πού να φας 
Στο Βαθύ: Καντούνι, Κοχύλι
και στο µεζεδοπωλείο Σειρή-
νες, και για παραδοσιακά πιά-
τα στο Παληοκάραβο. Η Δρο-
σιά, λίγο έξω από το Βαθύ, έχει
κουζίνα από την Ελλάδα και τη
Βενεζουέλα! Στο Χάνι, στο κε-
ντρικό σηµείο του νησιού, θα 
έχεις θέα και στις δυο πλευρές
του πελάγους. Στο  Κιόνι επι-
σκέψου την ταβέρνα Καλυψώ
στη µαρίνα.

Τι να φας 
Το νησί φημίζεται για τη μεγά-
λη ποικιλία του σε γλυκά του 
κουταλιού (κυδώνι, κούμαρο, 
αχλάδι κ.λπ.), για τις ντόπιες 
μαρμελάδες και το ραβανί. Τυ-
ρί φέτα και κρέας από το ντό-
πιο ερυθρωπό πρόβατο: μοιά-
ζει με αυτό της συριακής φυ-
λής προβάτου, που αποτελεί 
τον κοινό πρόγονο όλων των 
φυλών ζώων της Ν.Α. Ευρώ-
πης και της Μ. Ανατολής. Επί-
σης το μέλι αλιφασκιάς και το
παρθένο ελαιόλαδο από την
ντόπια ποικιλία ελαιόδεντρου 
Θιακό. Να πιεις μαυροδάφνη 
και λευκό αλλά και ροφήματα 
όπως τσάι, χαμομήλι, μέντα, 
αλλά και τον Αίσωπο (ρόφημα 
με πλούσια περιεκτικότητα σε 
σίδηρο).

Πού να διασκεδάσεις
Στο Βαθύ το bar Κατώι του Λά-
λα ή στην Κρεπερί του Νίκου 
µε τις jazz µουσικές προτιµή-
σεις και τον όµορφο κήπο (ενί-
οτε φι λοξένει και l ive). Το 
κρυµµένο µυστικό του νησιού 
όµως εδρεύει στο Κιόνι και α-
κούει στο όνοµα Spavento.
Ζόρικο στέκι, κάτι ανάµεσα σε 
νησιώτικο µπαρ και παραδοσι-
ακός καφενές, µε καλή κουβα-
νέζικη µουσική και γενικώς
ethnic προσανατολισµό, ενώ 
το βράδυ το γυρνάει σ την 

ύ 

α, 
θύ
ται 
πί-
ναι
ου

ψαγµένη τζαζ. ●

Κωδικός: 26740
Αστυνοµία: 32205
Λιµεναρχείο: 32909
Δήµος: 32795
Πρ. Βοήθειες: 32222

Ιθάκη
Του Lolek (Γιάννης Αναγνωστάτος)*
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κακκκακκακκακακακακακακακκακκκκκκκκκκ ι ι ιιιι ιιι ι ταταταταταταταταααταταααα π π ππ πππ π π πππ πππππππππππππποιοιοοοιοιοοοιοιοιοιοιιιιιιιιοιοιοοιοιοιοιοιιιοιοιιιοιιιοιιοοιοοιοιιοοιιιοοιοιοιοιιιοιοιήμήμήήήήμήμήμήμήμήήήήμήήήήήήήήμήήήμήμήμήήμήμήήμήήήμήήμήήμμμήμήήμήμήήμήμήμήμήμήμμμήήμήμήμμμμμμμήμήμήήμμμμμμμήήήήμμήμήήμήματααταααατατατατττταταταταταααταταττττααταταττττατατττατατααττταααατααττατατατατατααταταταααταατατατατατααττατττττατττττττα.ααααααααααααααααααααααααααααα ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑυυυυυυυυυυυυυτυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυτυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ ό είναναααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααανναναναναααααιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ι ι ιιιι ι ιιιιιιιιι ι ι ι τοτοτοτοτοτοοτοτοτοτοτοτοτοτοοτοτοτοτοτοτοτοττοτοτοτοτοτοτοττττοτοτοτοτοοττττοτοττττοτοτοτοτττττττττοοτοτοττοοτττοοττοτο μ μ μμ μμμμμ μμ μμμέρέρέρέρέρέρρέρέρέρέρρρέ οοοοςοςοοςοςοςοςοςοςοοςςςςς ππ ππ π π ππππππππππππππππππππππππππππππππππποοοοοοοοουουουοοοοοοοοοοοοοοοοουοο  για μμένέέέέέ α θαθ  είναι πάντα
τοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο ππππππππππππππππ ππππ π ππ πππππ π ππ ππππππππ π π πιοιοιοιοιοιοιοιοιοοιοιοιιοοιοοιιιιιιοιιοιοιοιιοιοιι  ό ό ό όό όόόόόόό όμομομομομομμομομομομμοοορρρφρφρφρφρφρφρφρφρρ οο ο σστστστστστστσστστστστσττττττττστονοοονονονονονονονοννννονονονονονονοννονονννοο  κ κκκκκκκκκκ κ κ κ κ κ κ κ κ κκκκκόόόόόόόσόσόόσόόόσόσσόόσόόόόόόσόσσόσόόόσόσσόσόσόσόσόσσόσόόσσσόσόσόσόσό μμμμμμμμομομομμομομομομομομομομοομομομμο ό όόόό ό ό όόό ό όόόόό όόλλλολολολλολολολλολλολολολ .... .. . . .. . ΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣτΣΣΣτΣτΣττττΣΣτΣΣΣτΣτΣτττΣττΣτττΣτΣτΣτττττΣττΣτΣττΣτΣτττττττττττττΣτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο οορορορρειιινό του, στττο τρρρραχααα ύ του, στο 
συγκλολολλλλολολλλλοοολλολολολολολλολολολολλλοολολολοοοοοοοοοοννινινιννινινινινιννινιννιννινιννννινινινινινινινιννννν στστστστστστστστστστστστστσσστστστστστσττστστσττττττσττττττττικικικικικικικικικκκικικικικικικικικκιιικκκκκκκιιικκκά ά άά άά άά άάάάάάά άά άάάάάά κακακακακακααακακακακακακκακακακκκακαααακακκαακακακκκκκκακαααααακκκκαααααακακκ λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίίίγίγίγίγίγίγίγίίγίγγίγίγγγίγίγίγίγίίίίγγγίίγίίγίγγγγγγγγγγραραραραραραραρααραραραραραραραραρααρααραραρραρραραρααααααραρααρρραααραραραααααααραραραρραααααραραρρρρρραρρ μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό ό όόόόόόόό τοτοτοττοοου,υυυυυυυυυ  σσυνυνυυνυυυυυυυνυυυυυυ ίσταττ τααι η συχνή εναλλαγή 
διαφφφφφφφφοροοοοοο ετικκώνών τττοππογογογοογραρρρ φικώκκ ν ειεεεεειιιιιιιιιικόκόκόκκόκκκκκόκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκόκκκκκκκκκκόκκόκόόκκκκκόόκκόνωων οδδδδδδδδδδδδδδδδδδδηγγγγγγώνώώώώνντατ ς τοτ  βλέμμα στη

διδ αρκή ααιφνίδια α μετάτάτάπτωση από τη μία στητ ν άλάλλάλάλληη. ΤάΤΤ σηη φφυγής για την
αναζήτή ηση μιμ ας κκαλαλύττττττττττερεεε ης μοίοοοοο ρας με μονο αδαδδικό ό σκκκκοπό τη δυναμική επι-
στροφή, και αυτό είναι κάτι ιι τοτο οποπ ίοο μμε εκφράζζειε  απόλυτα. Η ενέργεια
αυτή γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγίίνίίίνίίνννννίίίίνίννίίίίνίννίνννίίνίνίννννίννννίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίννννννννίνίνίνίνίννίνίνννννίνννννίννίννννννίίνννίννννετεε αι ακόόκόκόκόόκόόόόόκόκκόκόόκόκόκόόόκόκόκκόκόκόκόόόκόόόκόκκόόόόόκόόκόκόκόκόόόόόόόόόόόόόκκκόόόόόκκκόόκκόκόκόόόόόόκκόκόόόκόόόόόκόόόόόόόόόκόόόόόόόόόόόόόκκκόόόμαα πιο αισσσθητήή σστα μικρότερα χωριά, στην Ανωγή,
στην ΕξΕξΕξξξξξξξξξξΕξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξωωωωωωωωωωωωγωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω ή κκαιαιαι σ  τις Φρίκίί ες. 
Οι Φρίκες: μικρόρόρρ  ψαροχώρώρι με έέένα παραθαλάσσιο μπαρ, 4 ταβέρνες και 
ένα μίνι μάρκετ. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε απαραίτητο μπορεί να χρει-
αστείς. Στις Φρίκες, το χωριό μου, περνώ όλες τις μέρες των
και οι μόνοι λόγοι για να μετακινηθώ σε άλλα χωριά είναι τα π
Τα πανηγύρια είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Βαλς, καν

ε τη σφρμπαλάντες, επτανησιακά παραδοσιακά τραγούδια με τη σφρ
Μνηστήρων και του η ΑδριανάτουΜάκη Αδριανάτου στο ακορντεόν. Οπ

πόπειρα περαιτέρω περιγραφής των θιακιώτικων πανηγυριαπόπειρα περαιτέ
ζεται οπτικοακουστικές λέξεις, και τέτοιες δεν υπάρχουν.
Από μικρός προσπαθώ να φανταστώ την Ιθάκη το χειμώνα.
ρωτούσα τους μόνιμους κατοίκους, ώστε να μπορώ να φέρω 
κόνες που δεν έχω δει στο μυαλό μου. Εδώ και πολλά χρόνια
η επιθυμία να περάσω έναν ολόκληρο χειμώνα στην Ιθάκη
γίνεται εμμονή. Ελπίζω κάποτε να την πραγματοποιήσω.
* Ο Lolek είναι τραγουδοποιός

Ιθθάκάκάκάκάκάκάκάκάκκηηη η η η ηηη η /////////////////ΕπΕπΕπΕπΕπΕπππΕπΕπΕπΕπΕΕΕΕπτάτάτττττττττττττττ νησα
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Η μπανάνα περιέχει
βιταμίνες Β και C – γι’ αυτό οι 

αθλητές τη χρησιμοποιούν στη
διατροφή τους για να αναπληρώ-

νουν γρήγορα ηλεκτρολύτες.
www.chiquita.gr  
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Σκιάθος
Της Τίνας Μαυρίκη*

ια μένα η Σκιάθος δεν είναι απλά ένας αγαπημένος προορισμός. 
Είναι το νησί που θέλω να επιστρέφω κάθε καλοκαίρι.Είναι το νησί που θέλω να επιστρέφω κάθε καλοκαίρι
Είναι ένα ταξίδι (ή επιστροφή) σε υπέροχες εικόνες, γεύσεις, μυρωδιές.
Τη γνώρισα σαν παιδί, σε μία εποχή που η Σκιάθος δεν ήταν ένας μαζικός 
τουριστικός προορισμός. Αν και σήμερα τα πράγματα δεν είναι τα ίδια, για 
μένα παραμένει το ίδιο όμορφη, γεμάτη εκπλήξεις, και ακόμα ανακαλύπτω

καινούρια «μυστικά» της – μία νέα παραλία, νέες γεύσεις σε χώρους με απέραντη 
θέα στο γαλάζιο, νέα μονοπάτια να εξερευνήσω... 
Έτσι λοιπόν το να αποτυπώσω σε μία σελίδα χαρτί «οδηγίες» για τη Σκιάθο, μου 
φάνηκε πολύ δύσκολο. Όλα όσα νιώθω γι’ αυτό το νησί δεν μπορούν εύκολα να
αποτυπωθούν... Έχοντας υπόψη ότι η Σκιάθος έχει περισσότερες από 60 παραλίες,
είναι πολύ δύσκολο να τις γνωρίσεις με μια πρώτη επίσκεψη. Κάθε μία από αυτές
έχει τη δική της ομορφιά.
Νοτιοδυτικά η μοναδική παραλία Κουκουναριές, μια παραλία γεμάτη πεύκα 
που αγκαλιάζουν τη θάλασσα. Όσοι αποζητούν οργάνωση και ανέσεις, o Βρωμό-
λιμνος, η Αγία Παρασκευή και η Αγία Ελένη είναι οι ιδανικές παραλίες. 
Αλλά για τις στιγμές αυτές που θέλουμε να ξανανιώσουμε παιδιά, με φουσκωτό ή
βαρκάκι από την πόλη περνάω απέναντι στην Άρκο – ένα μικρό νησί με φυσική 
αμμοτσουλήθρα 30 μέτρων, ιδανικό για ατέλειωτα παιχνίδια.

Όσοι, όμως, αποζητούν κάτι πιο primitive, πρέπει να επισκεφθούν
τον Αργύρη στην Κεχριά. Εκεί θα καθίσεις σε σκαμπό από

κορμούς δέντρων, θα κάνεις ντους με νερό από την πηγή
και θα φας φρέσκο ψάρι και σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. 

Αργά το απόγευμα, ηλιοβασίλεμα στην Τσουγκριά. 
Το βράδυ για φαγητό στην πόλη θα πάμε στον Άγγελο
–για ψάρι στα κάρβουνα–, στο Μπακάλικο ή στο Αγνά-
ντι (η πιο ωραία θέα του νησιού).  
Must είναι ποτό στον Σάββα (Casablanca) για μοναδικά 

cocktails και κοσμική κίνηση.
Όσο για shopping, στο Maregaia και στην Kiti.

                              * Η Τίνα Μαυρίκη είναι επιχειρηματίας (Mavriki & Co)

Σκιάθος /Βόρειες Σποράδες
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περισσότερο… ανήσυχες δια-
κοπές. Μάθε τα απαραίτητα.

Τι να δεις 
Το σπίτι-μουσείο του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάν τη, σ το
κέντρο της πόλης. Το κάστρο
του 14ου αι. στη βόρεια πλευ-
ρά του νησιού. Θα χρειαστεί 
λίγο περπάτημα, αλλά αξίζει.
Τον υδροβιότοπο στη Λίμνη
Στροφι λιά ,  πίσω από την
παραλία Κουκουναριές. Την
Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας,
ένα από τα παλαιότερα μονα-
στήρια (χτίστηκε το 1792) στα 
βορειοανατολικά του νησιού. 
Να πας εκδρομή στις παραλί-
ες με το καΐκι που κάνει το γύ-
ρο του νησιού καθημερινά και 
οπωσδήποτε εκδρομή πάλι
με καΐκι, απέναν τι, σε ένα 
γραφικό λιμανάκι του Πηλίου,
στον Κατηγιώργη.  

Πού να κολυμπήσεις
Οι παραλίες της Σκιάθου είναι
πολλές, περίπου 60, και όλες 
καταπληκτικές! Σμαραγδέ-
νια νερά, οι περισσότερες με
χρυσές αμμουδιές και πολύ 
πράσινο. Τον Αύγουστο με τα
μελτέμια προτίμησε τη νοτι-
οδυτική πλευρά του νησιού,
που απαγκιάζει. Η πιο ξακου-
στή και ανάμεσα στις 7 κα-
λύτερες του κόσμου είναι οι 
Κουκουναριές. Οργανωμένη,
με camping, water sports, απί-
θανα πρασινογάλανα νερά και
άμμο που χρυσίζει κάτω απ’ 
τον ήλιο. Δίπλα της η Μπα
νάνα, επίσης οργανωμέ-
νη, παραλία γυμνιστών με 
beach bar και δυνατές μου-
σικές. Ο Βρωμόλιμνος, νότια
επίσης, είναι μάλλον οικογ
νειακή και κοντά στην πόλ
θα βρεις τη Μεγάλη Άμμο. Γ
ηρεμία και χαλάρωση ιδανικέ
είναι το Μαντράκι (θα περπα

να εικοσάλεπτο) και
νος. Τα Λαλάρια στη
λευρά του νησιού εί-
αλία-μυστήριο. Πη-

ε βάρκα, αλλά αξίζει
υκά ολοστρόγγυλα
 και τις σπηλιές για 

ηση. Για σέρφινγκ θα
ν Ξάνεμο κι αν έχεις
θα βρεις και πολλές
διωτικές» παραδει-
σεις.  

Πού να μείνεις
Στο Αtrium (49345) στην Αγ.
Παρασκευή, στο Κassandra
Bay (24201-4) σ το Βασιλιά, 
στο Aegean Suites Hotel στη
Φτελιά (24066), στο Skiathos
Palace (49700) στις Κουκου-
ναριές, στο Cape Kapanitsa
(21750 )  σ τ ην  Κα π α ν ί τ σ α , 
στο Bourtzi Boutique Hotel
(21304) στο κέντρο της πόλης.

Πού να φας και να πιεις
Για φρέσκο ψάρι στο Καρνά-
γιο στο καινούργιο λιμάνι, για 
ιταλικό στο Εν Πλω, στο La
Torre και στο Maria’s Pizza,
στον Πλάτανο –στο λόφο του
Προφήτη Ηλία– για σκιαθίτι-
κη κουζίνα και στο 1901 εν
Σκιάθω στις Πλάκες σε ένα
αρχοντικό του 1900 για μεσο-
γειακές γεύσεις.
Για ποτό κάθε βράδυ πιάσε
θέση στα σκαλιά αριστερά
του λιμανιού και όπως και να 
’χει περιηγήσου στα σοκάκια
της πόλης, που είναι γεμάτα 
μπαράκια.

Μη χάσεις! 
Το πρώτο Φεστιβάλ Σύγχρο-
νης Τέχνης φέτος ως τις 15
Ιουλίου. 6-7 ξενοδοχειακές
μονάδες θα φιλοξενήσουν
σ τους χώρους τους εκθέ-
σεις ζωγραφικής και γλυπτι-
κής. Από τις γκαλερί Tsatsis
P r o j e c t s /A r t f o r u m  κ α ι
Donopoulos International
Fine Arts και τον Δήμο Σκιά-
θου. Μάθε λεπτομέρειες στο
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www.artforum.gr.   rr ●

Kωδικός: 24270
Αστυνοµία: 21111
Λιµεναρχείο: 22017
Δήµος: 22022
Πρ. Βοήθειες: 22222

Ο πράσινος παράδεισος με τις 
γαλάζιες παραλίες προσφέρε-
ται τόσο για ήσυχες όσο και για 

τήσεις έν
η Ασέλην
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ναι η παρ
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για τα λε
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Πού να 

INFO

Tip
Ξέμεινες από  

χρήματα; To ATM  
της Εμπορικής  

βρίσκεται Συντ/χου  
Αντ. Ρήγα 9, Σκιάθος.
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Σκόπελος
Του Άλεξ Κάβδα*

ρώτη φορά πήγα διακοπές με φίλους στο νησί, χωρίς γονείς, το καλοκαίρι της Ά  
λυκείου, επαναλαμβάνοντας το σκηνικό για πολλά καλοκαίρια μετά. Εκεί γευτή-
καμε τα πρώτα αλκοολούχα στο θρυλικό Κούνο, εκεί η παρέα δοκίμασε τα πρώτα 
τσιγάρα, μυστικά ο ένας από τον άλλον, μόνο και μόνο για να καταλήξουμε να 
τσακωνόμαστε επειδή δεν μοιραστήκαμε το νέο με τους υπόλοιπους. Πέρα δώθε 
διαδρομές με τα ΚΤΕΛ και περπάτημα στο λιοπύρι για να φτάσουμε στην παρα-

λία du jour – άλλη κάθε μέρα, να δεις όσα περισσότερα γίνεται. Πάνω κάτω τα σκαλιά 
του νησιού για να φτάσουμε στο σπίτι τής από πάντα φίλης Λ., σχεδόν αυτόχθονα του 
νησιού, που προσέφερε –εξακολουθεί να το κάνει– την αβρά πλουσιοπάροχη φιλοξε-
νία της. Στη δική της πίσω αυλή παίρναμε πρωινό υπό τη σκιά της κληματαριάς, η Ε. κι 
εγώ, συζητώντας βιβλία με τον αγέρωχο πατέρα της, ενώ ο Σ. έλυνε «σκανδιναβικά» 
τραγουδώντας νοσταλγικά και μεγαλόφωνα, αλλά κυρίως παράφωνα... Τα βράδια μάς 
έβρισκαν στην Ανατολή για παραδοσιακό μαμ με θέα και ρεμπέτικες νότες από ονόματα 
του είδους. Κλασικά, η συνέχεια στον Κούνο για ροκαμπιλιές και πωρωμένο ξέφρενο 
χορό στους ήχους oldies αξιών, ενώ ξεφεύγαμε με τα χιτ “You see the trouble with me” 
από Black Legend και “Jump around” από House of Pain. Για κάποιους προέκυψαν και τα 
σχετικά πρώτα φιλιά στην προβλήτα του λιμανιού με τουριστόκοσμο... 
Χρόνια μετά, με τη φοιτητική παρέα πια, η Σκόπελος με ξαναέβλεπε συνοδευόμενο από 
τέσσερις λωλές κοκόνες. Αρχές Σεπτέμβρη, μέσα σε ένα νοικιασμένο καμπριολέ Vitara 
τριγυρίζαμε στις παραλίες, εκεί που το πράσινο φτάνει ως το κύμα. Παίζοντας αυτοσχέδια 
επιτραπέζια στην άμμο, παραγγέλνοντας ουζάκια, κι ενδεχομένως ολόκληρους καταλό-
γους ταβερνίων –δοκίμασε οπωσδήποτε όλες τις τοπικές νοστιμιές–, σχολιάζαμε στο η-
λιοβασίλεμα μία-μία τις σκηνές του γυρισμένου εκεί grand succès της χρονιάς “Mamma 
mia”. Ο Κούνος παρέμενε σταθερά διαχρονική επιλογή για ξενύχτια, επιμένοντας να 
κλείνει μόνο με το ξημέρωμα... Ακολουθούσαν κρουασάν και τυρόπιτες στο φούρνο κάτω 
στο λιμάνι, του οποίου τη θέα απολαμβάναμε από το μπαλκόνι του πεντάκλινου! Στο νυ-
χτερινό ντελίριο προστέθηκε αλήτικα ο Οιωνός, μεγαλώσαμε εμείς, ωρίμασαν τα γού-
στα μας... Εκεί έκλεισε η τελευταία μας νύχτα, της οποίας χαρακτηριστικό βίντεο υπάρχει 
ακόμα στα χέρια μου, με την παρέα –παρούσες φυσικά η Λ. και η θρυλική προσωπικότης 
mamma Μ. της– να τραγουδάει το “I don’t like Mondays” των Βoomtown Rats. –

(Ο Κούνος εκείνο το καλοκαίρι έκλεισε, φήμες όμως θέλουν να κάνει revival φέτος σε 
άλλο χώρο). Λ., κράτα μου κρεβάτι, σου ’ρχομαι! 
* Ο Άλεξ Κάβδας είναι παρουσιαστής του MTV Greece*

Kωδικός: 24240
Αστυνοµία: 22235
Λιµεναρχείο: 22180
Δήµος: 22205
Πρ. Βοήθειες: 22222
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Τι να δεις
ΑπόΑπό το  Κάστρο, στο ο βόρβόρειοει  

ρ ςάκράκ ο της η ρ ςΧώρας, ηη θέ θέθέα εα είναίν ι 
μαγγευτική. Από εκκλησάκια
άλλάλ ο τίποτα η Σκόπελος (οι
ντόπιοι μιλούν για 380!). Τη 
Γλώσσα δεν θα τη χάσεις με 
τίποτα. Σπίτια με ξύλινα μπαλ-
κόνια, κολπίσκοι, ταβέρνες
και τσιπουράκια στο φουλ. 
Τέλος, να δεις ηλιοβασίλεμα 
πάνω από τον Πάνορμο και α-
νατολή από το όρος Δέλφη. 

Πού να κολυμπήσεις
Οι παραλίες του νησιού είναι
εξαίσιες και πολλές. Μη χά-
σεις ούτε μία από τις: Βελα-
νιός, Στάφυλος, Αγνώντας,
Λιμ νονάρι,  Αμμ ουδίτσα,
Πάνορμος, Αντρίνα, Μηλιά, 
Καστάνι, Νεράκι, Φτελιά,ά,
Χέβολο, Καλύβες, Αρμενό-
πετρα, Δάφνη, Λουτράκι,
Κούτρια.

Πού να μείνεις 
Skopelos Village Hotel (22517, 
23011, 23012), στα 600 μέτρρα 
από το λιμάνι, ανακαινισμέννο, 
με ωραίες σουίτες και δωμάτιια, 
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Πού να φας και να πιεις
Ο Μόλος στο παλιό λιμάνι, εί, σ -
ναι οικογενειακή ταβέρνα μεναι οικογε
παραδοσιακά φαγητά «μαμάς». 
Στο μπαρ-εστιατόριο Αγνάντι
στη Γλώσσα θα βρεις ελληνι-
κή δημιουργική κουζίνα. Στο 
Λιμνονάρι να φας στον Θωμά
(έχει και pool bar). Στον Αγνώ-
ντα το Κοράλι ξεχωρίζει για 
τους θαλασσινούς μεζέδες και 
τη θέα του, ενώ στον Στάφυλο 
το εστιατόριο Τέρψις κρατά 
καλά κρυμμένη τη συνταγή 
για το γεμιστό κοτόπουλο από 
το 1965. Για ποτό πήγαινε στο
Μερκούριος Μπαρ (24593), 
ένα αναπαλαιωμένο αρχοντι-
κό με καταπληκτική θέα στο 
λιμάνι, όπου μαζεύεται σχεδόν 
όλος ο κόσμος του νησιού και

παίζει εξαιρετικές ethnicπαίζει εξαιρετικές ethnic 
μουσικές. ●
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Αλόννησος /Βόρειες Σποράδες

Αλόννησος 
Tης Ρίκας Μπίσα*

νννααα νννννεεεεερρρρρρράάάάΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο ννννννννννννννννννννννννννννννννννννηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηησσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί   μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμεεεεε ττττττττττττττττττττττττττττττττττττττααααααααααααααααα    κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρυυυυυυυυσσσσσττττάάάάλλλλλλλιιιννν

         Sun Screen 
Tinted Face Cream 
                                                  SPF 50+

Έ γχρωμη, 
επικαλυ-

πτική, αντηλιακή 
κρέμα προσώπου, 
ανθεκτική στο 
νερό. Προσφέρει 
παρατεταμένη 
και σταθερή ηλι-
οπροστασία και 
είναι ιδανική για 
φωτοευαίσθητα  
δέρματα, ανοι-
χτούς φωτότυπους 
και δυσχρωμίες. 
Καλύπτει τέλεια 
ουλές, εγκαύματα 
και ατέλειες της 
επιδερμίδας.
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κόό φέφέφέφφφέέέέέφφ ρρρερεερρρ τατααιιι ννανανααν  έέέέ έρρρρρρρρθρθρθρθθθθθθρθθρρθρρρθρθρρρθρρρθρρρρθρρθρρρρθρρρρρρρρρρθρθρρρθρρρρρρρρρρρρθρθθρρρρρρρρρρρ ειειειειειεειειειιιιιειιιεεεεεεε  σ σ σ σ σ σσσσσσ σσσ σσ σ σσεεε εε ε ε ε εε εε εεε εε ε εε εεεεεεεπεπεεεεεεεεεεεεεεπεεεεεεεεεεεεεεεεπεεεεεεεεε αφαφαφήή μεμεμεμ τττττ ττοοο ο φυφυσικ
ααααπεππεπεππεπεεεπεεερριριιιρρρ βάβάάάλλλλλονοννννννννννννννννννννννννονννννννννννννννννονννννννννννννννννν  κκκκκκκκκ κκκ κ κ κκκκκ κκκκ κκκκκκκκαιαιααιαιαιαιαιιιαιαιαιαιαιαιαιαιααα ττ τ τ τ ττττττ τττττττααααααααυαυαυαυαυαυαυαυυαυαυαυαυυυυαυαυαυαυαυαυαυαυαυααυααααυαυαυαυαυααυαυαυαυαυαααυαυααυαυαυαυαυαυααυαυαααυαυααυτότότότ χρρχρονονοοοοο α ααα νναν  χχχαλαλαα---
ου ρρώρώρώρώσεσεεειιιι ιιιι σσστστσττττττσσττστιιςιςιςςςςς ήήήήσυσυσυσσυσσσ χεχεχεχεχεεχεεεεεεεχεεεεχεεεεεεεεεχεεεεεεεεχχεεεεεεεεεεχεχεεεεεεχχχεεεχεχεεεεχεεχεχχεχχχχχχχεςς ς ςς ς ς ςςς ς ςς ςς ς ς κακακακακκκακακακακακααακακακαιιιι ι ιι ιιι ιι ιιιιι παπαππππαπαππαπαπαπαπααααααπαπαααππαπαπααππππααπαπαπαππααπααααππαπαπαααααπαπαααπαπααπαπααπαπαπαπαπαππαπαπαπαπαπαρθρθρρ ένένένννεεςεςςςε π ππαραραρααραααααραραραρααααααααααααα αλαλίεείεεςςς το

ννηνησισιοοοούύύύύύύοο ..  ςςς, ΚΚΚΚΚοΚοΚοΚοοΚΚοΚοκκκκκκκινινινινννννννννννινιννινινινννινννινιννννινινιννινινιννιννιννννννννννινινινννινιννινινιννινινννιννννννόκόκόκόκόκόόκόκόκόκόκόκκόκόόόκόόκόόκόόόκόόόόόόκόόόκόόόόόό ασασασασασασασασασσσσασσασσσσσασασσασσστρτττττρτρρρτρτρτρτρτρτρρρρτρρρττρρρττρρτρρτρτρρρτρτρτρρτρτρτρττρτρτρτρττρρτττττρτροο,οοοοο, ΆΆγιγιγιγιιοςςοςος Δ Δ Δημημημήήτριριρρ οςοςς
ςςςςς, , , ΛεΛΛΛΛΛεΛεΛ φτφτττφττφτττόςόόόόςόςςςςόςό ΓΓΓΓΓ Γυααααααααααυαααααααααααλλλλλλλλόλόλόλόλόλόλόλόλόλόόόλλόλόλλλλλόόλλλλλλλλλλλλλλλλόλλόλόλλλλλλλλόλλόλόλλλλλλλλλλόλλλλλλόλλλλλλλλλλλλλλλλ ς,ς,ς,ς,ς,ςς,,ς,ς,ς,ςςςς,ς,ς,ς,ςςςςςς, Β Β Β Β Β Β ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒότότόότότότόότόττόττότότττόότότότότότότότττότόττότότότότότότττόττότότότότότότότότότότότό σησησησησ , Ροοουσσυσούύούοο μμ Γυυυαλαλα όςόςόςός

ΤσΤσΤσΤσΤσΤσΤσΤΤΤΤσσσσΤσΤσσσσσσσσΤσσουουουουοοοο κκακκακακααακκααλλλλιλλιλλιιλιιιιιιιιιιιιιιιιιιιάάά,άάάάάά,ά,ά,ά,άάά,ά,ά,ά,άά,άά,ά,ά,ά,άάά,άάά,άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά,άάάά,,άά,ά,άάά,ά,άάά,άάάά,ά  ΒΒΒ Β Β Β Β Β  Β Β  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒύθύθύθύθθύθύθύθύθύθύθύθύύθύθθθθθθθθύύθισισισισισσισισισισισισισισισισσσσισσσιιιισσσσισσσσσσμμμμμμμμμμμμμμαμαμααμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμαμμμμ , ΜεΜεΜεΜεΜεγάγάγάάάγ λος ςςς κααιι όός ς Μ Μικικρόρό
ΜοΜοΜΜοΜοΜοΜοΜοΜοΜοΜοοουυυρυρυρυρυρυρυρυρυρρρτιττιιτιιιτιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιάάάάάάάάάάςάςάςςάςάςςάςάάάάάάςάςάςάςάάςάάάάάςάάάάάάάάάάάάάςάάάάάάάάάάάάάάάάάςάςςάςάςάάάάάάάάάάάάάάςάάάάάάςάάάάάάςάςάάάάςάςάςςςςς οοοοουυυυ υ εεεεεεεεε ε ε ε εεεεεε  ίνίνίνίνίνίνίνίνίννννίίίνίίίννίνίνίνί αιαιααιαιαιααιαιαιαιαιιιαιιιιααιαιαιαιαιιιαια  μ μ μ μ μ μ μ μμμμμμ μμμμμμμμμμμ μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμεεεεεεεεεεεερερεεεεερεεεεεεεεεεεεεεεεερεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεερεε ικικιιικέςςέςέςέςςςςς αα απόόόπόπόπ  τ τ τιςιςιςςς π ππ παραραραλαλαλαλίείείείεςςς ς ποποπο

οου υ μμπμπμππππορρορορρρορρρρρρρρρρρρρρρρρρορρροορρρορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρεεεεείείίίείείίείεεείεεεείίείείεεείείεεεεεεεείείεεεεείείείεεείεεείεεεείεεεεεείεεεεεείεείεεεείεεείεεείίείεεείείεεεεί κκ κ κκκκκκ κκκκκκ κ κκκκ κκκκκκάπάάάπάπάπάπάππάπάπάπάπάπάπάπάάάάάά οιοιοιοιιιιιιιοιιιοοιιιιιιιιιοιιο οςοςοςοςοςοςοοςοςοςςςοςςςςοςοςοςςοςοςοςςςςςςςςοςςςςςςοςςςςοςςοςοςςςςοςοςςςοςοςςςςςςςςοςοςςοςοοοςοοςοςςς νν νννν να αππολολολολοοοοοοοοοολαύαύύσεεεει τοο μ μπάπάνινιο ο τοτο
άλάλιι σστστστττσττστττσστστττσστσττττττσττττττττττττττττττττστστττστστττσστττττττττσσσστττσσσσστσσσστσσσσστσσσσσσσσταααααααααααααααααααααα α α αααα α α α α ααα κρκκρκρκρκρκρκρκρκρκρκρκρκρκκκρκκρρκρκρκκκρκκκκκκκ υσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυυσυσσσυυ τάτάτάτάτάτάττάτάττάάάττάτάτάττάτττάτάττάττ λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλιιιιιινινινινινιιιιιινιιιιιιιιιιιιινιιιιιιιιιιιιιι α αα ααα νενννενενεεεεεεράράράράρρ τ τηςης Α Αλολοονννννήσήήήήσήήήήήή ουου.. ΑνΑν π πάλάλ
τε έχέχέχέχχέχχέχέχχεεεετετετεεεε ε ε ε ε ε εεε εεε ε τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοο χ χχ χ χχχχχ χ χ χ χχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχρρρρρρρόρόρόόρόρόρόόρόρόρρρόρόρόόρρρόρόρόρόρρρρόρόρόρρρρόρόρόρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ νο, μη διστάσετετ  να πεπεπεπεεεππεεεεεριηγηθείτέχέχέχέχέχέχεεεετεετεε εεεεεεεε τοτοτοτοτοττοοτο χχχχχχχρρρόρόρόρόόρόόόόόόόόόρόρόρόόόόρόόόόόρόόρόρόρόρόόόρόόόό δ τά αα πεπεεεπππεεε θ ί
κό στστστστστστστσστττττααα α α ααααααααααααα α μομομομομομομομοομομομοομομοομοοοοοοομομοοοομοοομομομοοοοοομοοομμμμμμμμμμ νννννννονονονονονννννονοννννννννννννννννννν πάππ τια που υ υυυυυ υπάράρχουν στο εσωτερικ
ατοτοτοτοτοοοοοοτοοοοτοοοοοτοοοοοτοοοοτοτοοοουυυυυυυυυυυυ υυυυυ υυυυυυυ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ νηνννηνηνησισ ούοοοο . Θα ανακαλύλλλ ψετε ερημικές παρα-
ύς λίλίλ εςεςεςςεςςε , τητττ ν νν παπααπ νοραμική θέα σσστους επιβλητικού
αι βράχάχάχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχουυυς ςςςςςςςςςςςς τηηηηης δυτιτ κής πλευράς του νησιού κα
ατητ ν πλλούσισιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιια αααααααααααααααααααααα κααααααι ιιιιιιιιι πυπυυυκνκ ή βλλάσάστηση που έχει α-
αι ννανναννανανν πτυχθεθθθθθθθθθθ ί με το πέρασμμα των αιώνων και είνα

χααααραραακτηρισισισισισισσισισισισιιστική της Μεσογείου. 
Η ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ Χώώώώώώρα ήήήή Παλιλιλλλλλλ ό Χωριό ό, που απέχει 7 χιλιό-
μετρα από το μεμμ τρα από το ΠατητήριΠαΠ τητήρι, είναι ιδανικός προείναι ιδανικός προ-
ορισμός για τις απογευματινές σας εξόδους. 
Προτιμήστε να περιπλανηθείτε στα λιθόκτιστα 
σοκάκια της και ανακαλύψτε τα πανέμορφα 
σπίτια με τους ολάνθιστους κήπους. Είναι το 
στεριανό διαμάντι του νησιού. Αν και κατα-
στράφηκε από ισχυρό σεισμό το 1965, ο οικι-
σμός ξαναφτιάχτηκε με πολύ μεράκι και ιδιαί-
τερο ζήλο από τους κατοίκους και φίλους του 
νησιού. Δεν είναι τυχαίο που η Χώρα σήμερα 
αποτελεί διατηρητέο οικισμό.
Σε όλες τις παραλίες και στη Χώρα υπάρχουν 
συμπαθητικά ταβερνάκια και γκουρμέ εστια-
τόρια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τα 
φρέσκα ψάρια, τούνα, αστακομακαρονάδα, 
βραστό ή ψητό κατσίκι, και τις παραδοσια-
κές πίτες: το μπγκί (λαχανόπιτα), το μπουρέκι 
(κρεατόπιτα), το τυλιχτήρι (τυρόπιτα). Θα σας 
ενθουσιάσουν! Μετά το φαγητό απολαύστε τα 
ξακουστά γλυκά της Αλοννήσου με τις ιδιαίτε-
ρες γεύσεις τους, τα «ροζέτα», τα «φοινίκια» 
και τα «σουτσούκια», καθώς και τα περίφημα 
παγωτά που παρασκευάζονται με γνήσια ιτα-
λική συνταγή. 
Για τους λάτρεις της θαλάσσιας περιπέτειας, 

ηη ενενενενοιοιοιο κίκίκκκκ αασση η  εννενενενόόόςόόςό κκ καϊαϊαϊκικικιούούούούύ ε είννίνναι ηηηη
λύλύλύσησηηησ γγ γιιαιαααιααα ν νν ναα αα αννανανακκαλαλαλύψψύψύψψετετετεεε εε τητητητηνννν άγάάγγρρρρρ
οοομοοομμορορρρφιφιφφφφφ ά ά και τοο ι ιδιδιαίαίτετερορορορο γ γγ γγγεωεωεωλολλολολολ γιγιγιγιγ κκκκ
φοφοφφοφοφοφοφοφοοφοφοφοφφοφφφοφοφοφφ  ππππππππππππππ ππ ππ πουοουοουουουουουουυοουοουουουοουουουουυουυουου σσ σσσσσ σ  σσ  σσχηχηχηχηηχηχηχηχχ μαμαμαμ ττίτίτ ζοζουνυν ο οοοιι ι 222222 ββ βββραραραραρ χοχοννηην
βρβββρββρρβρβρρβρρβρββρβρβρίίίίσίσίσίσίσσίσσίσίσίίσίίσσκκκοκκοκοοοοοκοκοοοοοκοοκοοοοκοοοοκοκοοοκοκοοκκοκοοοντντττντντνντνντντνντντνντνντντνννντννττντττταιαιααιιιαιαιαιιαιαιαιιιαααααααιααα μμμμμμμ μμμμμμμμμμμμμμμ μμμμ μ μμέέέσσέσέέσσέσέσσσέέσσέέέέέέσέέέσέέέέέέσέσσσέσέέσέέσσσσέσσσσσσσσσσαααααααααα ααα αααα σστστσστηηννηνηην περιοχήή τουουο
ΘαΘαΘαλάλάάλάάάλάσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσιοιοιιιοοοοοοοοιιιοιοιιοοοιοοιοιιοοοιιοοοιιιοοοου υυυ υυυυυυ υυυυυυυ υυυ υ ΠάΠάΠάΠάΠάάΠάΠάΠΠΠάΠΠΠάΠάΠΠΠΠάΠΠάΠΠΠάάάάΠΠΠΠΠΠΠάάΠΠάΠάΠάάΠΠΠΠάΠΠΠΠΠΠΠ ρκρκκρκρκρκκκρκρκρρρκκκρκρκρκκρρκρρκρρκρρρκρρρρρρρρ ουοουοοουουοουουυουουουουουυουυυουυυυου Α ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑλολολολολολοοολλοννννήσήήσουυου
Σπορράδάδάδδωνωνωωνωννν. . ΕνΕνΕνννννΕνααλαλαλλλλλαλαλαλαλλλαλλλααλλαλλλαλαλλαλαλαλαλαλλαλλαλαλαλαλαλαλαλαλλλααλαλ κτκκτκτκτκτττττκττκτκτκκττκτκκκτκκτκκκ ικικκκικικικικικικκιιικκκκάάάάά άάάάάάά πρπρππρπρππρππρρρπρπρρρπρπρρρρπρππ οοτοτοοτοτοοτοοοοοτοοοοοοοτοοοοττοτττιμιμιμιμμμμμήήή
νενενετετττε μ μιααιαα β β βόλόλόλτα μμε ταα σσσσ σκάκάκάκάκάκάάκάάάάκάκάκάκάκάκάφηφηφφηφηηφηηηφηφηφηφηφηφηηφφ ππ πππ ππππππ π ππουουουουυυοουυουουουυουυυοουοο  δδδδδ δδδ δ δδ δ ιοιοιοιοιοοιιορρρρ
μομομονονον ήμήμερερεςεςεςες ε εκδρορομέμές ς στστοο ΘαΘΘααΘΘαλάλάλλάλάλάλάλάάάλλάλάλάλλάάάάλάλάλλάλ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
κακ ι έχουν αφετηρίαα τ τοο ΠαΠατητητήτήριρ . 
ΑπΑπΑπόό τοτο σ σκάκάφφοφοφ ς ς κακαι από τηητη σ στεεριριιριάάάάά
πιπισκέπτης ςς θα μμπορέρ σει μεμ  λίγγη υπ
αιαισθσθανανθεθείί σασανν σύσύγχγχρορονονοςς ΔαΔαρβρβίνίνοςος
τρα πιο έξω από το λιμάνι Πατητήριέξ ό λ ά Π ήρι
νετικός παρατηρητής θα έχει τη δυν
καταγράψει μόνος του τις ομαδικές 
σεις των δελφινιών. Οι πιο τυχερο
τη μοναδική ευκαιρία να παρατηρ
κάποια από τις δεκάδες μεσογειακ
που τριγυρνούν στην περιοχή για να τραφούν 
και να επιλέξουν ιδανικά καταφύγια που θα 
χρησιμοποιήσουν για να γεννήσουν τα μι-
κρά τους. Χρήσιμο tip για τους απαιτητικούς 
παρατηρητές... τα κιάλια και η φωτογραφική 
μηχανή θα είναι χρήσιμα όσο η μάσκα και ο 
αναπνευστήρας!

Η περίπτωση της Αλοννήσου είναι πρωτοπορι-
ακή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς πριν τη 
δεκαετία του ’80 οι Αλοννησιώτες συνειδητο-
ποιούν ότι το μέλλον του τόπου τους βρίσκεται 
στον οικολογικό τουρισμό και στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι, με την υπο-
στήριξη των ντόπιων ψαράδων, τη βοήθεια των 
επιστημόνων και του κρατικού μηχανισμού 
θεσμοθετείται το 1992 το πρώτο εθνικό θαλάσ-
σιο πάρκο στην Ελλάδα. Στο Πατητήρι εδρεύει 
και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θα-
λάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σπο-
ράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.), που εποπτεύεται από το
Υπουργείο ΠΕΚΑ. Είναι η αρμόδια υπηρεσία
για την προστασία των μοναδικών χερσαίων
και θαλάσσιων μεσογειακών βιοτόπων της πε-
ριοχής, στα οποία συναντώνται εκατοντάδες
είδη φυτών και ζώων. 

* H Ρίκα Μπίσα είναι βιολόγος - Msc περιβαλλοντολόγος 

οράδες

ηηη κκ καλλααλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλύύτύτύττύτύτύτύτύτύύύύύύύύύύύύύύύύύ εερερεερη ηη
ριριρ α α φυυυφυυφυυυυυυσσισισσισισσσσσσσσσ κήκήκήκήήκήκήκήή 
κόόκόόό αα ανάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάγλγλγλγλγγλυυυυ-
ηηηησίσσίδεδες ς ποποποπποπου υυ 
υυ ΕθΕθνινικοκκ ύ ύ
υυ Β Βοροροροορρείείίείείωνωνωνωνωνωνωων  
ήσήσήστεετε νν ναα α κκάκάκκάκκά-
ρργργργργργγγγργργργργργγγανανααναναναναανααναααναννννώνώνώνώνώώώ ουουουο νν ν 
σσσσσσσσσσιιιοιοοοοιοιοοιοιοοιιοιιο ΠΠΠΠ ΠΠΠ Π άρρρράράράρρκκοκκοκοκοκοοοκοκκοκοκκοκοκοοκ

άά,ά, οο ο κκ κ κκκάθάθάθάά εεε ε εεεεεε----
πομομονο ή νανα 

οςος.. ΛίΛίγαγα μ μέέ-
ι, ο υπομο-

νατότητα να 
μετακινή-

οί θα έχουν 
ρήσουν και 
κές φώκιες 

ύ

για τις καταπληκτικές τους
παραλίες, το πράσινο και
την αύρα της εξοχής…

Πού να κολυμπήσεις
Η πιο ξακουσ τή παρα λία
και ανάμεσα στις καλύτε-
ρες του Αιγαίου είναι ο Άγ. 
Δημήτριος, με καταγάλανα
νερά, λευκό βότσαλο – και
οργανωμένη. Απάνεμες εί-
ναι ο Μικρός και ο Μεγάλος
Μουρτιάς στη νότια πλευ-
ρά. Στον Μικρό πάρε μαζί 
σου νεράκι, στον Μεγάλο θα
τα βρεις όλα. Στο Βύθισμα
να πας αν έχεις αντοχές για 
περπάτημα και θέλεις απο-
μόνωση. Για θαλάσσια σπορ
η Μαρπούντα είναι ιδανική 
και βρίσκεται κοντά στο λι-
μάνι. Για οικογενειακές κα-
ταστάσεις με άμμο και ρηχά
νερά ιδανική είναι η Χρυσή 
Μηλιά. Η Αλόννησος έχει
και πολλές άλλες καταπλη-
κτικές παραλίες που μπορείς
να επισκεφτείς με σκάφος, 
αν έχεις, ή με κάποιο από τα 
καΐκια που κάνουν καθημε-
ρινά το γύρο του νησιού.

Πού να μείνεις
Κ ο ν τ ά  σ τ ο  λ ι μ ά ν ι  σ τ ο 
Marpunta Village (65212), 
στο λιμάνι –Πατητήρι– στη 
Villa Victoria (210 9763.886),
στο Atrium Hotel (65750) και 
στο Levantes Hotel (65016). 
Στη Χώρα στο Konstantina
Studios  (66165 )  και  σ τα 
studio Καλογιάννης Βασί-
λης (65486) που έχουν και
ωραία θέα. Σε κάθε περί-
πτωση, σε όλο το νησί θα 
βρεις πολλά περιποιημένα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Πού να φας
Για καλομαγειρεμένο ψάρι να 
πας στις ταβέρνες στα ψαρο-
χώρια Μεγάλος Μουρτιάς,
Βότση, Λεφτός Γιαλός και 
Καλαμάκια. Στη Στενή Βάλα
για αστακομακαρονάδα. Στο 
Ακρογιάλι, στο Κουτούκι, και 
στην Ταβέρνα του Μπάμπη 
στο Πατητήρι. Στην Κυρία 
Νίνα στη Χώρα, που φτιάχνει 
τους πιο ωραίους κεφτέδες
του νησιού. Στο ζαχαροπλα-
στείο –και όχι µόνο– Χαγιάτι, 
επίσης στη Χώρα, θα δοκιµά-
σεις αλοννησιώτικη τυρόπι-
τα, αµυγδαλωτά και καφέ µε

θέα το λιµάνι ●-
ο 
α 
ν 
-
ς 

ς 

θέα το λιµάνι.  ●

Kωδικός: 24240
Αστυνοµία: 65205
Λιµεναρχείο: 22180
Δήµος: 24243 50201
Πρ. Βοήθειες: 65208

Δεν ξεφεύγει από τον κα-
νόνα όλων των νησιών των 
Σποράδων, που φημίζονται 
για τις καταπληκτικές τους

INFO
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ζ ς β (
κτική) θάλασσα, παραμένει
αγαπημένος προορισμός για
χειμώνα και καλοκαίρι, έχο-
ντας διατηρήσει, ευτυχώς,
τη φυσιογνωμία του.

Πού να κολυμπήσεις
Από την πλευρά του Παγαση-
τικού: το Χόρτο είναι από τις 
πιο πολυσύχναστες παραλί-
ες, αλλά οι δυο του κολπίσκοι 
–ακολουθώντας το χωματό-
δρομο μετά τα σπίτια– είναι 
με βότσαλα και πιο ήσυχοι. Ο
Κάλαμος είναι από τις πιο κε-
ντρικές αμμουδιές και μαζεύει
αρκετό κόσμο, αλλά αν ψάξεις
λίγο θα βρεις το Μάρμαρο, μια
πολύ ήσυχη και πανέμορφη
παραλία. Στο Λεφόκαστρο,
αν ακολουθήσεις τους χωμα-
τόδρομους θα βρεθείς σε πιο
ήσυχες παραλίες.
Στο νότιο Πήλιο, από τη με-
ριά του Αιγαίου: τα Ποτιστι-
κά, που είναι αμμουδιά ενός 
χιλιομέτρου με background
άγρια βράχια. Επισκέψου και
το ψαροχώρι Κατηγιώργης,
με φανταστικά νερά και με-
γάλη αμμουδιά. Προχωρώ-
ντας ανατολικά βρίσκονται
οι πιο διάσημες και όμορφες
παραλίες: η φανταστική Με-
λανή, ανατολικά της Αργα-
λαστής, η Τσαγκαράδα, που
συνδυάζει βουνό και θάλασ-
σα. Γύρω γύρω οι πιο διάση-
μες παραλίες, η χρυσαφένια
αμμουδιά του Mυλοποτάμου
και η Φακίστρα με βότσαλο
και βράχια. Στο Χορευτό με
μπόλικη πρασινάδα και πε-
ντακάθαρα νερά για πιο χύμα
καταστάσεις και camping. Ο
Άγιος Ιωάννης, από τις πιο
κοσμοπολίτικες παραλίες, με
άμμο και πλούσια βλάστηση
και η Nταμούχαρη, ένας γρα-
φικός οικισμός, μόλις δύο
χιλιόμετρα από εκεί. Βόρεια
του Αγ. Ιωάννη βρίσκονται οι
Άγιοι Σαράντα, με καλοκαιρι-
νό τζερτζελέ όσο βραδιάζει. 
Στην παραλία Παπά Nερό
για ηρεμία, χαλάρωση με
πανέμορφη θέα και ωραία 
νερά. 

Πού να μείνεις 
Στ ην Α ργα λα σ τ ή: Αγαμ
μνων (24230 54557 ). Full 
ξοπλισμ ένα παραδοσιακ

φυσ ο άτρες, ζευ
γένειες.
ρη: Το Γερμανι-

( 49872). Απλό, πε-
ριποιημένο, παραδοσιακό
κατάλυμα, 30 μέτρα από τη 
θάλασσα. Μεγάλη, κοινόχρη-
στη κουζίνα.
Πορταριά: Ξενοδοχείο Kρί-
τσα (24280 99121). Στην κε-
ν τρική πλατεία, αναπαλαι-
ωμένο, παραδοσιακό νεο-
κλασικό, γνωστό για το καλό 
εστιατόριό του.
Στον Άγιο Γεώργιο Νηλεί-
ας: Aρχον τικό B ογιατ ζό -
πουλου (24280 93135, www.
vogiatzopoulou.gr). Πολυτε-
λές, διατηρητέο νεοκλασικό,
τριώροφο, 10 λεπτά από τη
θάλασσα. Με υδρομασάζ, κή-
πους, παραδοσιακό πρωινό.
Στο Χορευτό: Αγνάντι (24260 
23114). Δίπλα στη θάλασσα, 
ήσυχα και με ίντερνετ.

Πού να φας
Στον Άγιο Λαυρέν τιο: Φω-
λιά, παραδοσιακή ταβέρνα
με ντόπια κρέατα και μαγει-
ρευτά. Στον Aϊ-Γιάννη: ψα-
ροταβέρνα Ποσειδώνας με
ειδίκευση στο φρέσκο ψάρι
και στα παραδοσιακά πιάτα.
Στα Ποτιστικά: Climax (24230 
55385 ),  από τα πιο σ τι λά-
τα bar-restaurants με απλή,
κα λόγουσ τη διακόσμηση, 
ιταλική κουζίνα και κοκτέιλ.
Στις Mηλιές: Στον παλιό σιδη-
ροδρομικό σταθμό υπάρχει 
ο Πα λιός Σταθμός,  μ ε ε λ-
ληνική παραδοσιακή αλ λά 
και ευρωπαϊκή κουζίνα. Στο
ίδιο κτίριο και ξενώνας με ο-
κτώ δίκλινα δωμάτια (24230 
86425). Στο Mούρεσι: Ψηστα-
ριά ο Bόντζος (24260 49416).
Κρέατα και τοπικές λιχουδιές. 
Στη Μελανή: Η ταβέρνα του
Σαμαρά. Μέσα στα πλατάνια, 
για απλό φαγάκι στη δροσιά
και χα λαρές κατασ τάσεις. 
Φεύγον τας να προμηθευ-
τείς Τσίπουρο Αποστολάκη,
από τον Βόλο, με γλυκάνισο 
ή χωρίς, ξεχωριστό για την 

ποιότητα αλλά και για τη

Επίγειος παράδεισος με πέ-
ντε γράμματα: Πήλιο. Συνδυ-
άζοντας βουνό και (καταπλη-

δα ό γ α φ
γάρια, οικογ
Νταμούχαρ
κό (24260 4
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ει. 

έ-
ε-

κά 

ποιότητα αλλά και για τη
γεύση του. ●

Κωδικός: 24210
Αστυνομία Βόλου: 39061
Λιμεναρχείο Βόλου: 38888
Πρ. Βοήθειες: 94200

ατα σε αναπαλαι-
χοντικό του 18ου
πισίνα.
α: Αμανίτα (24260 
.amanita.gr). Υπέ-
αδοσιακός ξενώ-
ε πυκνή βλάστη-
υφές του δάσους, 
νού και θάλασσας. 
ή θέα. Κατάλληλο
» για πεζοπορίες,

φυσιολάτρες, ζευ-

κατταλύμα
ωμένο αρχ
αιώνα. Και 

Τσαγκαράδ
49707, www.
ροχος, παρα
νας, μέσα σ
ση, στις παρ
μεταξύ βουν
Πανοραμική
«ορμητήριο
ιδανικό για φ
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Πήλιο 
Tου Νώντα 
Παπαγεωργίου*

ου δεν είναι νησί αλλλλλά ά άά 
δεν έχει κάτι να ζηλέψει απ’ τα νησιά
που περιγράφουνν και προτείνουν… … ε-
κλεκτοί συνάδελλφοι στις σελίδες τηττ ς ςς
ειδικής αυτής έκδδοσης.
Εμείς πάμε στο ΠΠήλιο εδώ και χρόνιιιιιια,αα

πριν ααπ’π  όλα γιατί εκεί βρίσκουμε τους καλααλα ούοο ς
μας φίλους – κι αυτό είνναι αρκεττό.ό
Γιατατί να πάττε, όμως, κιι εσείς στο Πήλιιιιιιο ο γιγ α
κακκ λοκαιρινές διακοπές;; (Και το χειμώνα, κακαααι
τοτττττττ  φθινόόόόπωππωωρορρρρρρρρρρρρ , κακ ι την άάνά οιξη αξίζει να πάτε,,,ε,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    
αλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλαλαλλλάλάλάλάλάλάλάλάλάάλάλάλάλάλάλ ααααα αα α ααααααααααααααααααααααας ς ς ς ς ς ςς ς ςς ςςςς ς ς ς ςς ςς ς ςς ς ςςς πεπεπππεππεπεπεπεπεππππεπεππεπππππππεππππεεππππεεεεριρρρρρρρρρρρρρρρρρ οροοοο ιστούμύύ εε στα καλοκαιριάάάάάτιτιτιιτιτιιτιτιιιτιιτιιιτιτιτιιτιτιιτιτιιιτιιτιτιιιτιιιττιιττττττιττιιιτττττττττ κκκκκκκκκκκακακακακακακακακακακκκακακκκκκκκκκκκκκκκκακακκκκκ
πρπρπρπρπρροςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοςοοςςςοςςοςςς τ τ τ τ ττ ττττττττ τ τ το ο ο ο ο ο οοοοοοοοοοοοοο παπαπαπαπαπαπαπαππαπαααπαπαπαρόρόρόρόόόόόόόόόόόόόρόόόόόόόόόρόρόόόόρόρόρόόόόρόρόόόόρόρόρόόόρόρόόόόόόόρόόόόόρόρόρρρ ν)ν)νν)ννν)νν)ν)νννννν)ν)ν)ν)νν)νν)ννν)ννν)ννν)ννν)νν)νν)ν)ν)ν)ν)ν)ν))νννν)ν)ν)νν)ν)ν)))νννν)νν))ν)ν)ν))νν)ν)ν)ν)ν)ν)................
Για αααααα τιτιτιτιτιτιιιιιιιτιτιιιιιιιιιτιτιιτιιττιιιττιτ ς ς ς ς ς ς ςς ςςςςςςςςςςςςς ςςςςς ςςςςςςςς ςςςςςςςςςςςςςςςςςςς υπυπυπυπυπυπυπυππυπυππυπυπυπυπυ έρέρέρέρέρέέέρέρέρέρροχοχοχοχοχοχοχοοοχοχεςεςεςεςεςεςεςεεςεςςςς ππππππππππ πααραραρααααραρρρρρρραραρααραραλαλααλαλαααλαλααλααλααλαλααλαλαλααλλλλλλαλαλαλααλαλαλααλαααλαλαλααλαααλλαλλλαλαλαλαλαλαλαλλαλλλλααλλαλααλαλαλαλααλααααααλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλίείείεεεεεεείείεείεείείεεείεείείείεεεεεεεεείεεεεεεεεεεεεεείίείείείείεείείείεεεεεείεεεεεεεεεεεεεεεεεεςςςςςςς ς ς ςςς ςς ς ςςςς  ς ςςςςςςς ςςς ς ς ς ςς ς ς ς ς ςςςςςςςςςςς τοτοοτοοτοοτοτοοοοοοτοτοοοτοοοοοοοοοοοττοοτττττττττοτοτοοοτοτοτττττττττττττττττττοτοτττοτοτοτοτοττττττοοοοτοττοττττοττοτοτοττοττοοουυυυυ,υ,υυ,υ,υ,υ,υ,υ,υ,υ,υυυυυυ,υ,υυυυυ,υυυ,υ,υ,υ,υ,υ,,, τ τ τ ττ τ ττττ ττ τ τ τ τ τττόσόσόσόσόσόσόσόσόσσσσσόόσόόόσόσόσόσόσόόσόσόσόόό ο ο οοο οοοοοοο στστστστστστοοοοοο ο οοοο οοο ΑιΑΑιΑιΑιΑιΑιΑΑΑιΑΑιΑιΑΑιΑιΑιΑιΑιΑιΑιΑιΑΑιιιιιιιιιιιιιιιιιΑιιΑιΑιΑιΑιΑιιΑιΑιιιΑιιΑΑιΑΑΑιι--------------
γαίο –αππππππππππππππππππππππππππππππππόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό ό όόόό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό τοτοτοτοοτοτοοοτοτοτοτοτοτττοττοτοτττοτοτοτοτοτοττττοττττοτττοοοοοτττττοοττττο μ μ μ μμ μ μ μ μ μ μ  μ μμ μ μ μμμμμμονονονονοννννννοννονοοονοοοναδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαα ικικικικικικικικικικόόόόόόόό ό όόό ΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜΜικρκρκρκρκρκρκρκρκρκρκρκκκρκρρρρόόόόόόόόόόόόόόόόό ττ τ τττ τ τ ττ τ τττττότότότότότόότότότόόόότότττότόότότόόόττττόττττόττττότόότττττόότότε ε εε ε ε ε εεε ε εεεεεεεεε εεε εε ε ε (τ(τ((τ(τ(τ(ττ(τ(τ(τ(ττττττττττττττττ(τ(τ(τ(τ((((τ(τττ(τ(τ(τ(τ(ττ(τ(τ((ττττττ((((τττ(τ(τττ(τ(τττοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο οοο ο οοοοοο οοοοοοοοοοοοοοοο 19191919199119191199197676767667776
και το 1977 με τονννννννννννννννννν ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘΘανανανανανααααναναννναααννννανανααανανναναναναανανααααναναανανανανανανανανααααααναανανανανανννναναναναααανννναανανναανννάσάσάάσάσάσάάσάσάσάάάάσάάάσσσάάσάσάσάάάσάσσάσάσάσάάάάάσάσάσάάάσάάάάάάάάάσάάσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη,η,ηηηηηηη,ηηη,η,η,η τττττττττττττττττττττττττττττττττ ττττττ ττττττττττοοονονοονννννννονοονννννννννννννοοοονννννονονοννννοοονοοοννννονονοννννονονοοον ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓ ώώώώώώιώιώιώιώιιώργρργο ο κακκαι ι τοοοον νννν
Παύλο), τώτώτώτώώώώραρρρ  ((((μεε τη η Βάάσσωω, την Ελένέ η καααααααααααααααααααααακααααακααι ιιιιι ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιι ι ιι ι ι ι ι ι τοτοτοττττοττττττττοτττ ν
Βασίλη μας) κααι πάπάντα, ως τον Μυλοπόταμομομοοοομο
(ας αφήσω κεκκ νή ααυτυ ή τηην ν παρέέέέέέένθεση, ξέρέρρεις ς
εσύ γιατί) και τους Αγίίοίοίους ΣΣΣαρα άνννταααα κααι τοο
Καμάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάρριρρριρρριρρριριριριριριιιιιιρριριριριριριιιιρριριιριριριρριριιιρριρριριριιρριριριριριρρρρρρρ ––– –––––––––– όσο καααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ι ι ιιι ι ιιι ιι ι σττον ΠΠαγασασσητικό,όόό  α πό την
Πάουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ κκκκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαααααιααααααααααααααααα  τονο  Αμμμμμπποπ βόό ωωως ςςς την Άφησηηη ο κκκαιαι το 
Λεφόκαστροο.
Για φαγητό, για τσίπουυρα, για καφέδεςς και
γλυκά – στου Κώστα (ΤΤα Γούλια) στο ΜΜαλά-
κι και στο Ακρογιάλι τηης Αγριάς γιγιαα φφρρέσέσκοκοκοκο
ψάρι, στης Βάνας (Το γγυαλοπαρμμένο) σττηηηνηνηη
Κάτω Γατζέα και στο Ναα ένα μήλοο σ τις ς ΜηΜηΜηΜηηΜη--
λιές για καφέδες και σπιιτικά γλυκά, στο ππαπαπαλιλιλιλ όό όό
καφενείο του Σταθμού τηης Άνω Γατζέέας, δίδίπλπλλπ αα α α 
στο Μουσείο της Ελιάς του Κώστα ΜΜοράράρουουυυου,, 
για τσίπουρα, στουί ΣτεφφανήΣ ή στον Άγγιο Γεεώρ-Ά Γ ώ
γιο Νηλείας και στη Ροδδιά στα Καλά ά Νεράρά γγγγιαιιαιααα
την τοπική κουζίνα τουςς.
Για μαγευτικές βραδιέςς και διασκσκέέδδασασασαση γιγιγγιγγιια α 
όλα τα γούστα – στηνν πλατείαα τ τουυυυ Α ΑΑΑΑγίίγίγγίγίγίίουυουου
Λαυρέντη, προπαντός ττον Αύγουυστο ππουυυ ττ τ το ο 
Μουσικό Χωριό αλλάζει τους ρυυθμθ ούούς κκακααιι 
καταργεί… το ρολόι, στο Κτήμα ττουο  ΘΘωμωωμωμωωμάά άά 
Κοροβίνη στα Πλατανίδδια το πρώτοτο Σάβββααατοτοτοτο
του Ιουλίου για την ολοννυχτία της ανανάγγνωνωνωωσησηηησησ ς ςς ς ςς
και της ζωντανής μουσσικής, στα ππανα ηγηγηγηγύρρύρύρύριαιαα
των χωριών, στις συναυλίες και ττα α μομομομ υσυσυσυσσικικικκικκκικά άάά άά
ξεφαντώματα που στήνοονται σε ππαραραραραλαλααλαλίείείείεί ς ς ςς ς κκακακαακααααιι ιι
σε ρεματιές.
Για εκδρομές και εξορμήήσεις σε ορεινά ά κακαααι ι ι ηηηηηη--
μιορεινά χωριά, για περρπάτημα στα μομομοομονονονννοπάπάπάπάάπ -
τια, για τη βόλτα με το τρρενάκι του Ντε ΚίΚίΚίΚίριριριρικοκοκοκκοο,
για τις πλατείες με τα υππεραιωνόβιβ α πλπλπλλατατατατατταταττάνάνάνάάνάνιαιαιαιαια
και τις βρύσες με τα κρυυστάλλινα νερερρερά ά άά τοτοτοοοουυυςυςυςυςςςςυςςςς, , ,,,,,,
για το υπέροχο νησάκι της Αγίας ΚυΚυΚυυριρριριριριαααακακακακακκήςήςήςςής
στο Τρίκερι, για πολλά -- πολλά ακόμόμόμόμμηηη……η…η
Ας ανακαλύψετε, όμως, κι εσείς κάπάπποιοιοιαα α α απαπααππα ’’  ταταταταταααταττα
μυστικά του θαυμάσιου ααυτού …νησιοού!ύ!ύ!ύύ
Μπορεί κάπου να συνανττήσετε και τον ν ν ΑλΑΑλλλλΑλφόφόφόφόφόφόόόφφόόόφ ννςνςνςςςςνννςςςςςςς
του Κώστα Ακρίβου με τοον Παρασκευάυάά…… … 

* Ο Νώντας Παπαγεωργίου είναι εκδότης 

(ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ)



ρ μ μψ φ
και φιλόξενη χωρίς τη φθορά 
του δημοφιλούς προορισμού. 
Νησί με πολλούς όρμους σε 
ένα ατελείωτο παιχνίδι της
στεριάς με τη θάλασσα. Στη 
μέση η στεριά στενεύει τόσο 
που μια λωρίδα γης 10 μέτρων
συνδέει τα δυο τμήματα. Το
στενό αυτό χωρίζει το νησί 
στο ανατολικό Μέσα Νησί και
στο δυτικό Έξω Νησί. Πρω-
τεύουσα και λιμάνι η Χώρα.
Παραθαλάσιοι οικισμοί η Μαλ-
τεζάνα, το Λιβάδι, το Βαθύ, σε 
έναν πολύ κλειστό όρμο. 

Πού να πας
Περίπατος στο Κάστρο, εξε-
ρευνήσεις των πολλών εκ-
κλησιών που υπάρχουν στο 
νησί. Ακόμη, βόλτα στα Λου-
τρά του Ταλαρά στη Μαλτε-
ζάνα, στο Μνημείο του Γάλ-
λου ναυάρχου Μπιγκόν, να
δεις τα λείψανα του μινωικού 
οικισμού σ την είσοδο σ το 
Βαθύ, να επισκεφθείς το Κά-
στρο του Αϊ-Γιάννη απέναντι
από το ομώνυμο μοναστήρι. 

Πού να μείνεις
Το κάµπινγκ (61900) βρίσκε-
ται στο Μαρμάρι και απέχει 
3 χλµ. από τη Χώρα. Στη Χώ-
ρα και λιμάνι του νησιού οι 
επιλογές είναι πάρα πολλές. 
Ενδεικτικά: τα παραδοσιακά
σπίτια του Provarma Studios
(61096) στην ήσυχη τοποθε-
σία Πρόβαρμα, τα studios
Αgeri (61515), το ξενοδοχείο
Astypalaia Palace (61351), το
Κυλίνδρα Στούντιο (61131).
Ακόμα, τα διαμερίσματα
και τα στούντιο του Καλ-
λίχωρον (61935), τα στού-
ν τ ιο του Oneiro  (61351)
το ξενοδοχείο Ανδρομέδ
(59865), το Pylaia Boutiqu
Hotel (61633) κοντά στην κ
ντρική πλατεία, το Studio

mo (62054). Στον
μπορείς να μεί-

mossyrisStudios
xthioessa Hotel
Λιβάδι μπορείς 
από τα στούντιο
κή (61339) με εκ-

α, Mouras Resort
oxenia Studios
a Studios (61381). 

Συστήνεται, επίσης, το πιο οι-
κογενειακό Maltezana Beach
Hotel (61558) στη Μαλτεζάνα.

Πού να κολυμπήσεις
Όταν φυσάει –στο Αιγαίο βρί-
σκεσαι– απόφυγε τη βόρεια 
πλευρά του νησιού. Αρκετές
παραλίες είναι δυσπρόσιτες.
Βουτιές στα Καμινάκια, όπου
φτάνεις µέσω χωµατόδροµου,
στον Άγιο Κωνσταντίνο και
στις Βάτσες. Επίσης Τζανάκι
και Πάππου και, οδεύοντας
προς Μαλτεζάνα, στις αµµου-
δερές Στενό, Άμμος, Τρίτο
Μαρμάρι. Αξίζουν οι παραλίες
Βάι, Ψιλή Άμμος, Πλάκες και
ο Πάνορμος στα βόρεια του 
νησιού – ρώτα κάποιον ντό-
πιο αν έχει καιρό για να πας. Ο 
Αϊ-Γιάννης σού αποκαλύπτε-
ται έπειτα από δύσκολη πε-
ζοπορία. Για πριβέ εκδρομές 
μπορείτε να πάτε με σκάφη σε
πολλές από τις παραλίες και 
σε νησάκια, όπως τα Χονδρό, 
Λιγνό, Αγία Κυριακή και Σύρνα. 

Πού να φας
Για µαγειρευτά διάλεξε την 
Μπαρμπαρόσα (61557 ) και
για τοπική κουζίνα το Αγέρι
(61777 ) – και τα δύο στη Χώ-
ρα. Η Λίντα (697 2290088) στα
Καµινάκια ενδείκνυται για 
φρέσκο ψάρι. Στο Λιβάδι δοκί-
μασε την Αστρόπελο (61473)
και το Γεράνι (61484) για ψά-
ρι. Στη Μαλτεζάνα χταποδά-
κι στην Αλμύρα (61451), της

σχάρας στον Σχοινώντα

Ιδανική γέφυρα ανάμεσα σε 
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 
παραμένει κομψή, φυσική 

Lefkanthem
Πέρα Γυαλό 
νεις σταAnem
(61555), στο I
(61691). Στο 
να επιλέξεις 
Αρχιτεκτονι
πληκτική θέα
(61127 ),  Filo
(61650), Astra

INFO

Γιώργος Ανδρέου, Ελένη 
Τσαλιγοπούλου και φίλοι, 
και στο τιμόνι του καϊκιού 
ο δήμαρχος Αστυπάλαιας

.

),
δα
ue
κε-
os

ρ ς
(61528). ●

Κωδικός: 22430
Δήμος: 61406
Αστυνοµία: 61207
Λιµεναρχείο: 61208
Πρ. Βοήθειες: 61222

Αστυπάλαια/Δωδεκάνησα

Tip
Ξέμεινες από  

χρήματα; To ATM  
της Εμπορικής  

βρίσκεται στον Πέρα  
Γυαλό, Αστυπάλαια.

Αστυπάλαια
Του Γιώργου Ανδρέου* 
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μεσααααααιωιιιωιιιιωωνινιικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκκόκόκόκόκόόκόκόόόόόόό κ κ κκκκκ κκκ κ κκ κ κ κκκκκ κ   άάάάσάσάάάάάσάσσσάσάσάσάσσάσάσσστρτρτρτρτρτρτρτρττρτρτρτρτττττρτρτρροοοοοοοοοοοοομ ώώώώώνενενενενενενεεεεεεεενεςςςςςςςςς ςςς υπυπυυπυπυππππππππυπππυπυπυπυπυπήήρήρήρήρήρήρήρήρήρήήήρήήήήήήρήρήήρήήήρξεξξεξεξεξξεεξξξξξεξεξεξεξξξεξξξξεξεξεξεεεεεεεξ  κ κκκκκκκκκκκκ κ κ κ κ κκκκκκκκκκκκκαααααιααααααααααιιιιιιιιιιιιιι οικκκκκκισισισι μός, φιλλοξενώντας στα ππ πππουουουουουουουουο  γγιαααααα α α α ααιώιώιώιώώώώώ
ςς μ μ μμμμμ με ε ε ε ε ε εεεεεεεεεεεεε εξεξεξεξεξεξεξεξεεεξεεεεεεεεεεεεεεε ααααιαια ρερερρρρερρ τιττ κήκκκκκκ  αααααααααααρχρχρχρχρχρχρχχχχιτεκεεεεεεεεεεεε τοττοττοτοτονική πρωτοτυπία σπλάλλ χχχχνχνχνα α τοτου υ σπσπσπσπσπσππππππππππίτίτίτίτίίίί ια-μμμμμινινινινιινιατούρύρρύρρρρρρρρρρεςεεεσ

πιαιαααια χχχχαθαθαθαθαθθαθείε  αααπόό τουους ς μεμμμμμμμμ σογειακούς παραδοσικαι χααααρρραραρακτκτηρηρισσστιτττικά ππουου έχουνυνυνυν π ππκ -
ακούύύύύς ςς οοοικισμούς. α

άγονης γραμμής» (μ’ αυτό τον προσβλητικικόό όυυυυυυυυυυυυυυπάάπππππ λαλαλαλλλ ιαα ανήκει ι στα νησιά της «άΑστυυτυτυτυυυτυυυυυτυτυτυυτυυτττΗ Α
ρατίδιο κατηγοριοποίησε μερικά από τα ωττηρηρηρηρρηρρρρηρρισισισισισισμόμμόμόμόμόμόό ττο οο αναναια δές ελληνικό κρραραρααρρρ κκτκτκτχαχαααααχαχααααχαααχαααχαχχ ρρρρρρρρρ -
υδέν κακόν αμιγές καλού: Η «απόσταση» κι ραραα μ μμμικικικι ρρράρά ν νησησιάιά του Αιγαίου). Ουόόόότετετερρραραραααραιόιόιό
σί από το μπετόν, τη φτηνή οικοδομική γραολολλίαίαα π π προρροροσέσέγγγγισισηςη  έσωσαν το νησυυσκσσκσ οοη η η δυδυδυ -

νουν οι τουρισμού. Στην Αστυπάλαια πηγαίνουν οι ρρα,α, τ ττη η η λελελεηληλασασίαία του λαϊκίστικου κοκούρύρύφιφιφικκ
ρίστες της ευκολίας (ασχέτως αν το νησί έχει ρίστες της ευκολίας (α έσσσισισσμέέμένονον ηγητές, όχι οι τουροοι ι πεπεριριηγητές, όχι οι τουροφοφφασασαπαπαποοο
ίζουν πια «μόνο» σε δεκατρείς ώρες).   ρρόμόμιοιο κ καιαι τ τα α κακαράρ βια το προσεγγίιι τα άάβροροοδρδρδραεαεαερρρ
ατοίκων της και τη συμβολή του υυπάπάλαλααιαια ( (μεμε τ τηνη  επιμονή των καΑσΑσΑστυτυΗ ΗΗ ΑΑΑΑ φεστιβάλ 

ιισμσμούούολιλιιτιτιτιτ σσποποοπ λλ πο ήπιας κι οικολογικής ανάπτυξης: Έχει  τ τηςης) ) είε ναναι σήμερα πρότυ
ο, υπερσύγχρονη μονάδα βιολογικού καθα, βιβιβ οκοκκλιλιμαματιτιικόκό Γυμνάσιο-ΛύκειοΤΑΤΑΤΑ,,ΧΥΧΥΧΥΤΤΤ -
ενοβραχίονα υποδοχής σκαφών αναψυχής ύύύ, , δύδύο ο λιλιμάμάνινιν α,α, α εροδρόμιο, λιμεμμμούούούριριιρ σμσμσσμ
πογειωμένα κι αθέατα όλα τα δίκτυα (ΔΕΗ, ονονον π παραραδαδοσοσο ιαιακόκό της οικισμό υπστστστοοοκακακαι ι ι 
νης. Η ύπαρξη ενός πρωτοποριακού λαϊκού ..λπλππ.).).), , όπόπωςωςω  ο οι ι πόπ λεις της ΤοσκάνΕ Ε κ.κ.κΟΤΟΤΟΤΕΕ
όσιας περιουσίας της (με εκπροσώπους που ισμσμούύού α αυτυτοδοδιαιαχεχ ίρησης της δημόγαγανινινοροροροργγγ

καετία του ’20) έσωσε το νησί από την αρπαεεει ι η ηη τοτοτοπιπικήκήκή κ κοιο νωωννία, από τη δεκφίφίφίζεζεζεψηψηψηψψ φφφφ -
συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων, ιδιδιδιδιδιοιιοιοιοι κτκτκ ησησησησιαιαιακήκ  ααλλλλοίωση, έτσι η σκκκκκκκκήή ή ή ήή ιιιιιικκτκτκτκττκτκτκκτκκτκκκκ ικικικκιικικικικι
διασκέδασης παραμένει (σε αντίθεση με άλ-οροορρορορορίωίωίωίωωωίωνν ν ν κακακαι ιι χώχώχώρρωρ ν ν ανα αψυχής και δεεσεεεσσεσεεεσσεε τιτιτιτττιτιτιττττ αταττατταταττοοοο
με αποτέλεσμα η φιλοξενία και το φαγητό να λαλαλλλλλλαλαλαλλλ  ν ν ννννν νησησηησησησησηησιάιάιάιάάάιάιάιά) ) )) ) στστστττα α α α χέχέχχ ριριρ α α τωωτ ν ν Αστυπαλιτών, μ
ας (και πολύ καλές τιμές). Μικρές ξενοδοχει-έχέέέέέχέέχχέχέχχέχχέέέέ ουουουυουουοουο ν ν νν ν νν άράράράράάάράράράάρά ωωωμωμωμωωωωμωμωω α αα οιιοιικοκογεγενενειαιακής φιλοξενία
σε μαγικά σημεία των οικισμών του νησιού, ακακακακκκκακακαακα έςέςέςέςέςςέςέςέςς μμ μ μμμμμμμ μ ονονονοννοονάδάδάδάδάάδάδάδά εςεςεςεςεςς π ππανανέμέμορορφες (χτισμένες σ

μό στην τοπική λαϊκή αρχιτεκτονική, μείγμα μμεμεμεμεμμεμμεεμεμεμ  αααα αα  α ααρχρχρχρχχχρχρχρρρχιτιτιτιιτιτιττιττττεκεεκεκεκκεκτοτοτοτοτονιννινινικήκήκ  σ συννέπέ εια και σεβασμ
χνοτροπίας), παραλίες εξαίσιες, ορειβατικές κκυκυκυκυκυκυυκυκυυυυυκλκλκλκλλκλκκλκλκλκλκκκ αδαδαδαδαδαδδδααα ίτίτίτίτί ικικικικι ηςηςηςς κ κ κ καιαιαιαι δδ ωδω εκκανησιακής τεχ
μήσεις με σκάφη σε διπλα-δδδδυδυυδυδυδδδυδυδυδυδυδδδυδυυυυυυυυυυναναναναννανανναααναναναναναναναναν τότότότόότόττόττότόόότόότόττ τητηττητητητηττητητ ττετετετετετττες ς ς υψυψυψυψυψηληληλληληλήςήςήή  ο οργγάνωσης, εξορμ
που Καραϊβικής, λαϊκά νάνάνάάάάάνάάνάννάάάνάν νν ν ν νννννννννησησηησησησηησησσησιάιάιάιάάά-μ-μ-μ-μ-μμ-μ-μ-μινινινινινιαιαιαττοτοούρύρύρύρεςες μ ε παραλίες τύπ
ωνικών εκκλησιών, παππαπαπαπαπαπααααννηνηννηηηνηνηνηνηηηηγύγγύγύγύγύγύγύγύγγγύγύριριριριρρρρ αα α α α σσεσεσεεσεσ  υ υ υυπόπόπόσκσσκσκαφαα ες αυλές μεσαιω
κι άλλα πολλά που τοτοτοτοτοτοτοοοτ  φ φφφφφφ φ φ φφφεσεσεσεεσεσεσεσεσε τιττιτιτιτιτιττ βάβάβάάββάβάλλλλ λλ λλ λ λ μμεμεμεεμ  σ σ σημημημμαναντιτικές συναυλίες (κ

ωθούν...), να γιατί θθέθέθέθέθέθέθθέθέθέέλολολολολλλολολλολολολολ υνυνυνυνυνννυνυνυνυ  π π π π ππππολολολολολολλλολλλέλέλέλέλ ς ς ςςς σσεσεσελίλίλ δεδεδεδες ςς για να αποτυπω
ων θεών», την Ααξαξαξαξαξαξξαξαξαξαξαξαξαξαξξααξαξξξααξα ίζίζίζίζίζίζίζίζζίζίζζίίζζίζειεειειειειιιεειειειι μ μμ μ μμμμ μμιαιαιαιααιαιααιαια ε εεεππίπίίίπ σκσκκσσκεψεψεεψηη η η στσ ην «τράπεζα τω -
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* Ο Γιώργος Ανδρέου είναι συνθέτης
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στικού τουρισµού και µόνο, το
νησί είναι πανέµορφο, µε κα-
ταπληκτικές παραλίες και δι-
αδροµές, ενώ δεν του λείπει
και η νυχτερινή ζωή.

Πού να κολυμπήσεις
Για οργανωµένες κατασ τά-
σεις, beach bars, µουσικές και
νεαρόκοσµο πηγαίνεις στον
Κάμπο και στο Αγριολίβαδο,
που διαθέτουν και water sports 
για τους αθλητικούς τύπους.
Η Πέτρα είναι από τις παραλί-
ες που πρέπει να δεις χάρη στο
µοναδικό µνηµείο της πέτρας,
είναι και µια καλή λύση για ό-
σους θέλουν µεν ξαπλώστρες 
αλλά δεν θέλουν και πάρα πο-
λύ κόσµο.
Στην όµ ορ φη Βαγιά  µ ε τα 
ωραία νερά βλέπεις από µα-
κριά το µοναστήρι και γενικά 
συναντάς όσους ξέρουν το 
νησί καλά. Με καραβάκι, τώ-
ρα, µπορείς να επισκεφθείς 
όµορφους µικρούς ή µεγα-
λύτερους κολπίσκους, όπως 
η Ψιλή Άμμος, που είναι και η 
πιο φαντασµαγορική παραλία 
του νησιού. Τροπικές εικόνες, 
απέραντη άµµος και µεγάλα 
κύµατα. 
Αν δεν σου αρέσουν τα καρα-
βάκια και γουστάρεις σκαρφά-

ρείς επίσης να την 
ς κι έτσι, µε λίγη πα-
λαιπωρία όµως. Οι

αραλίες είναι η µία
άλλη, ενώ το Λιβά-
νού προσφέρεται

µπάνιο σε καθαρά

Πού να φας
ην παραλία της Πέ-

τρας υπάρχει το Κτήμα Πέτρα,
στην αυλή του οποίου µπορείς
να απολαύσεις µαγειρευτά αλ-
λά και ψητά, όλα εγγυηµένα. 
Στον Γλάρο, πάνω από το Αγρι-
ολίβαδο, τρως φρέσκο ψάρι
ενώ απολαµβάνεις την εκπλη-
κτική θέα στο πέλαγος. Στη
Σκάλα για ουζάκια και µεζέδες
χαλαρά όλη µέρα υπάρχει το
Χιλιομόδο, ενώ στα Σάψιλα
στον Μπενέτο (33089) τρως
πιάτα πρωτότυπα από διαλε-
χτά βιολογικά υλικά.
Στη Χώρα ρώτησε για την τα-
βέρνα του Γιάγκου στο δρόµο
για το Μοναστήρι, που δεν τη 
χάνεις κι εύκολα αφού σε πα-
ρασέρνει η φοβερή µυρωδιά
από το ψητό χταποδάκι. Στη
Βεγγέρα (32998) στη Σκάλα,
οι γεύσεις έχουν βραβευτεί 
µε Χρυσό Σκούφο και τα θα-
λασσινά είναι όλα ένα και ένα. 
Δοκίµασε ριζότο και ασ τα-
κοµακαρονάδα, αφού πρώτα 
κλείσεις τραπέζι για καλό κα
για κακό. 

Πού να διασκεδάσεις
Στη Βαγιά: Καφέ Βαγιά. Ένα
από τα ομορφότερα μπαλ
κόνια του νησιού με θέα στο
πέλαγος. Χειροποίητες πίτες
γλυκά ταψιού, χυμοί, πρωινά

ομελέτες κ.λπ. Από τη γλυκιά
κυρία Ευτυχία – όσοι πάνε Πά-
τμο ξέρουν…
Στο καφέ µπαρ Κουκουμάβλα
στη Σκάλα, στην είσοδο του
λιµανιού. Καλλιτεχνική ατµό-
σφαιρα, ωραία και καταπράσι-
νη αυλή και όλα χειροποίητα.
Στην Αστοιβή στη Χώρα, στο 
παλιό αρχοντικό, χάνεσαι στα
δωµάτια ή κάθεσαι στο ταρα-
τσάκι. Στο Αμάν πίνεις αλλά 
και τρως ανάµεσα στα δέντρα,
µε µοναδική θέα το λιµάνι και
τα πλοία που έρχον ται και
φεύγουν.

Πού να μείνεις
Το Petra Hotel (34020, www.
petrahotel-patmos.com) είναι 
ένα µεγάλο ξενοδοχείο που
όµως δεν δείχνει σε τίποτα ξέ-
νο προς το περιβάλλον. Βλέπει 
στην Πέτρα, ενώ η διακόσµη-
σή του είναι εξαιρετικά προ-
σεγµένη. Και φυσικά σερβίρει
φοβερά πρωινά. 
Οι Εν νέα Μούσ ες (34079, 
www.9muses-gr.com), κοντά
σ την παρα λία σ τα Σάψιλα, 
προσφέρουν αµφιθεατρική 
θέα και χαλαρή διαµονή. Πάνω 
από το Αγριολίβαδο βρίσκεται
το Porto Skoutari (33124, www.
portoskoutari.com) για µεγάλες 
δόσεις πολυτέλειας – έχει και 

πισίνα. ●
αι

α 
-

ο
ς, 
ά,

Ξέχασε ό,τι είχες ακούσει µέ-
χρι σήµερα περί… εκκλησια-

λωµα, µπορ
επισκεφτείς
ραπάνω ταλ
Δίδυμες Πα
δίπλα στην ά
δι του Γερα
για ήσυχο µ
νερά. 

Πού να φα
Πάνω από τη

INFO

Πάτμος/Δωδεκάνησα

Κωδικός: 22470
Αστυνοµία: 31303
Λιµεναρχείο: 34131
Δήµος: 31235
Πρ. Βοήθειες: 31211,
32669

Tip
Ξέμεινες από χρήματα; 
To ATM της Εμπορικής 

βρίσκεται στην 
Παραλιακή Οδό 
Αγ. Ι. Θεολόγου 

( έξω από το Λιμάνι).
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Τι σ σσσε εε ε εε κρκκρκρρκκκκκρκκκ άτάάτά ησσσσσησσση εε εε άράρρρρρρρρρρρρρρραγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγγγαγαγαααγαγαγααγαγγαααααγαγαγαααγααγαααααγγαγαααγααγααγαγαγαγαγαγαγαγαγαγγγγαγαγγγγγεεεεεεε εεεεεεεεεεεε εδδδδδδδώ;ώ;ώώώώ;ώ;ώώώ;ώ;ώ;ώ;;; ΤΤΤΤα πρπρωινά στον ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑρίρίρίρίρίρίρρίρίρίρρρρρρρρ ωνωνωνωωνωνωνωνα,α,α,α,α,α,α,α,αα    οιοιοιοιοιοιοι  
αγώννώνώνώνώώώννννώ εςεςεςεεεεε  ssumo στο Μεεεεελόόόι,ι, τττττα αααα σφφφηνη άκια και οι πίίίίίίίτετετετετετετττετττετεττεες ς ςς ςςςς ςςς ς στστστστστστστστσσσσ ο ο οο ο ο 
GeGG orororoooro gegegegegeee pplalllalalall ce, οι βουουτιττττ έςέςέέέέέέέέέέςές γγγιαα αχινούς με τον Νικόκόκόκόκόκόκόόόόόόόλαλαλαλαλαλαλαλααλαλ   
στο μ ,Χιλιομόδι, ρ ρ ς τα κρυστάλλινα νερά της γ ς,Βαγιάς, οι 
νύκτες με πανσέληνο και sleeping bag στην Πέτρα, το 
άναμμα του μετεωριζόμενου υ στσ αυρού των 11.00 μ.μ. της 
Κουμάνας, η θέα από το ξωκλήσι του Αϊ-Δημήτρη, τα 
πλοία που σε χαιρετούν στο Καφέ Αμάν, τα γλυκά της 
Σωτηρίας, η πορεία για την Ψιλή Άμμο με στάση για 
τσίπουρα στον Διακόπτη, οι κατανυκτικές γυναικεί-
ες ψαλμωδίες στη Μονή του Ευαγγελισμού, το σπίτι 
στην άκρη της Σκάλας, οι φίλοι που ήρθαν, οι παρέες 
που μεγάλωσαν, τα βαφτίσια της Μαρκέλλας, ο Μίμης 
που την αγάπησε; Αυτά και άλλα πολλά, μα στο βάθος, 
η αύρα αυτού του τόπου –για πολλούς ιερότητα– που 
άλλους έδιωξε και κάποιους κράτησε. Ξεχνάς το παρελ-
θόν και κοιτάς το τώρα. Πρέπει να αγοράσεις εισιτήρια θό ά ώ Π έ ά ή
– πρόβλημα. 

* Ο Θοδωρής Βασιλόπουλος είναι  
Διευθύνων Σύμβουλος των  
βιβλιοπωλείων Ευριπίδης
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πατρίδα του Ιπποκράτη, για 
να αποτίσεις φόρο τιμής. Το 
χαρακτηρίζει το πράσινο, οι
πολλές και μεγάλες παραλίες,
τα γραφικά χωριά και οι ιαμα-
τικές πηγές του. 

Τι να δεις
Οπωσδήποτε το Ασκληπιείο,
που στο παρελθόν φιλοξέ-
νησε ασθενείς από όλο τον
κόσμο αλλά και τον πατέρα 
της ιατρικής, τον Ιπποκράτη!
Είναι κτισμένο σε λόφο και δεν 
απέχει πολύ από την πόλη. Σε
ειδικές περιστάσεις και εκδη-
λώσεις διαβάζεται ο όρκος του
Ιπποκράτη σε μια συγκινητική 
ατμόσφαιρα. Μέσα στην πό-
λη, μια πόλη υπόδειγμα που σε 
προκαλεί να την περπατήσεις, 
αφού είναι πεζοδρομημένη, 
ή να την περιδιαβείς με ποδή-
λατο, αφού έχει ένα εξαίρετο
δίκτυο ποδηλατόδρομων, έχει 
πολλά πράγματα να δεις. Κα-
ταρχάς, θα περπατήσεις στο 
Κάστρο των Ιπποτών, ίσως
το πιο πολυφωτογραφημένο 
αξιοθέατο της Κω (το σκιερό
κάστρο που βλέπεις στις δια-
φημιστικές αφίσες για το νησί 
και «φωνάζει» Ενετοκρατία). 
Να πας σ το Αρχαιολογικό
Μουσείο και στον Πλάτανο 
του Ιπποκράτη, όπου λέγεται
ότι κάτω από τη σκιά του καθό-
ταν ο Ιπποκράτης και δίδασκε 
τους μαθητές του.

Πού να κολυμπήσεις  
Το Τιγκάκι έχει ωραίες θάλασ-
σες αλλά και ξαπλώστρες με
μια πατέντα που σε προφυ-
λάσσουν από τον αέρα. Μια 
χαρά είναι και στα Μαρμάρι και 
Μαστιχάρι και στα πέριξ τους,
αλλά έχει αρκετούς τουρίστες.
Στον Λημνιώτη κολυμπάς σε 
καθαρά μεν νερά, αλλά έχει
φυκάκια. Ο Κέφαλος και οι
γειτονικές του παραλίες είναι
εύκολα προσβάσιμες, με αμ-
μουδιά και καθαρά νερά, ξα-
πλώστρες, φοίνικες, καφέδες
και γενικώς όλα τα κομφόρ. 
Αν δεν φοβάσαι τους χωμα-
τόδρομους, πολύ ωραία είναι
και στον Άγιο Θεολόγο, όπου
έχει και μερικά εξαιρετικά
ταβερνάκια. Καλό είναι να
έχεις μαζί σου παπουτσάκια
θαλάσσης, γιατί η θάλασσα
έχει βότσαλο (χοντρό). Προ
Ψαλίδι και Άγιο Φωκά, οι ακτ
είναι πιο κοσμοπολίτικες (κο
νώς, πολύς κόσμος και πολλ

σες). Τέλος, από 
ορείς να δηλώ-
χή σε μια από τις 
εκδρομές, που 

ν στην Ψέριμο, 
άκι με τέλεια θά-

αματούν σε βρα-
γαλαζοπράσινα 
σταματούν και
.

Πού να μείνεις
Μέσα στην πόλη, το Maritina
Hotel (Βύρωνος 19, 23511-3) εί-
ναι ήσυχο, βολικό και με wi-fi.
Το Bristol Hotel &  Apartments 
(23270) είναι οικονομικό με 
προσεγμένα δωμάτια. Στο Τι-
γκάκι, το Tigaki Beach (69446-
7, 69258) είναι άνετο, μπρο-
στά στη θάλασσα με ωραίο
μπουφέ και με στάση λεω-
φορείου στα 100 μέτρα. Στην 
παραλία Λάμπη, το Atlantis
Hotel (28731, 28732, 28733)
είναι πρώτης κατηγορίας, 
αυτάρκες, με δύο πισίνες και 
εξαιρετικά στούντιος, μπαν-
γκαλόους, δωμάτια. Στο Ψα-
λίδι, το Κοs Imperial Τhalasso
(58000) φέρει την υπογραφή, 
τις παροχές και τη χλιδή της 
Grecotel. Στην Καρδάμαινα, το
Olympia Mare (91711) βρίσκε-
ται μπροστά στην παραλία και
σου επιτρέπει να απολαύσεις 
τα τέλεια ηλιοβασιλέματα.

Πού να φας και να πιεις
Θα βρεις πολλές και καλές ψα-
ροταβέρνες (στον Λημώνα
έχει μερικές πολύ καλές), αλ-
λά και κρεατικά. Το εδεσματο-
πωλείο Ελιά, στην πόλη, έχει
ελληνικό φαγητό, δηλαδή από 
παστουρμά μέχρι σπεντζοφάι.
Στον Πλάτανο του Ιπποκράτη, 
το εστιατόριο Πλάτανος είναι
λίγο ακριβό, αλλά σερβίρει ε-
ξαιρετικές γεύσεις. Η ελληνι-
κή κουζίνα του Φώντα στην
παραλία Καμίνια στην Καρδά-
μαινα ξεχωρίζει. Για γλυκά στο 
Πλατάνι, που έχει πολλά ζαχα-
ροπλαστεία, ενώ αν έχεις πήξει
από την παραδοσιακή κουζίνα
και επιθυμήσεις κρύα σάντου-
ιτς, μπαγκέτες, ευρωπαϊκά 
σνακς και freddo cappuccino α
λα Ιταλία, η έκπληξη σε περιμέ-
νει στην Αντιμάχεια και το κα-
φέ Adaggio (πάνω στο δρόμο),
που έχει και wi-fi. 

ΑΤΜ Εμπορικής 
Τράπεζας 

Κρατικός Αερολιμένας (Αίθου-
●

υ 

α
ος

τές
οι-

λές

Κωδικός: 22420
Αστυνοµία: 22222
Λιµεναρχείο: 26595
Δήµος: 22326
Πρ. Βοήθειες: 22300

Κανονικά (τουλάχιστον) αν 
είσαι γιατρός πρέπει να πε-
ράσεις μια φορά από εδώ, την 

ξένες γλώσσ
τη Χώρα μπο

σεις συμμετοχ
πολυάριθμες 
σε πηγαίνουν
ένα μικρό νησά
λασσα, σε στα
χονησίδες με 
νερά και σε σ
στην Κάλυμνο

INFO

Εμβληματικός Πύργος (1862) του 
Ασφενδιού, αναπαλαιωμένος με 

αυτεπιστασία του Μανόλη Κ. 
Χατζηγιακουμή

οο ο ο ο οοοο ΑσΑσΑσΑσΑσΑσΑσσΑσφεφεφεφεφεφεφφφεφεφ νδνδνδνδνδννδνδδνδνν ιοοοιοιοιοιοιούύύύύύ ε ε εεεεεεεείνίνίνίνίνίνίίίνναιαιαιαιαιαιαιαιαι έ έ έέέέέένανανανααναναανα π ππ ππππππππ αλαλαλαλαλαλαλαλαα ιόιόιόιιιόόόιιό 
αγαγαγαγαγγαγαγγγγρορροοοροροοοροροτιτιτιτιτιτιτιτιττιτ κόκόκόκόκόκόκόό χχ χ χχχχωρωρωρωρωρρωριόιόιόιόιόιόιόόό,,,, , , , τοτοτοτοτοττ μμ μ μεγεγεγεεγεγεγαλαλαλλλλαλύτύτύύτύτύτερρρερερεροοο οο ο 
απαπαπαπαπαπαπππόό ό όό ό ό ό ταταταττααττα 5 5 5 5 5 555 σ σ σσ σσσσυνυνυνυνυνννυνυυυ ολοολολολικικιικά άάά χωχ ριριριά άά όληςςςς   
τηττητηητηςςςςςς ς ΚωΚωΚωΚωΚωΚωΚωω. ... ΧΧΧΧΧτΧτΧτΧτΧΧ ισσσσσσσσσσσμέμέμέμέμέμμμμμμμμμμέμμμμέμμμέμ νονονονονοονν  σ σ σ σ σ σστητητητηηηη ρ ρ ρ ρρρράχάχάχχάάάχηηη ηη ηη τοτοοοτοτοτου υυ υ 
επεπεπεπε ιβιβιβιββββληλληληλληλλητιττιτιτ κοκοκοκούύύ ύύύύ οορορορορορρειειειεεινονονονοοού ύ ύύ ύ ύ όγόγόγόγό κοκοκοκου υ 
ΔίΔίΔΔΔΔΔίΔΔΔίΔίΔίΔίΔίίΔΔΔίΔίΔΔίΔίΔΔΔίΔίΔίΔΔίΔΔΔΔίΔίΔΔίΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔίΔίΔΔΔΔΔίΔίίίΔίίίίίίίίκακκκακακκκκκκκκκκακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ ιιοιοι ς,ς,ς,ς,ς, μ μ μμ μέσέσέσέσα αααα σεσεσεσε π πππλολολολολοούσύσύσύσύύσύύ ιαιαιαιαιαια β β β βλάλάλάλά---

στστττττττττττττττττττσττττστττττττττττησησησησησησησησησσησηησησησησησηησησησηησησηηηηηηηηηηηηηησησησησηηηηηησηηηηηηησηηηηηησηηηησησησηησησηησσησσση η η η ηηη η ηη η ηηηηη ηηη (ε(ε(ε(ε(ε(ε(ε(ε(ε(εεε(ε(ε(ε(ε(εεε(ε(ε(εεελιλιλιλιλιλλιλιλλιλιλλλιλιλλιλιλιλιλιλιλλιλλιλλλλιλιλιλλλλλλλλιλιλλλλλλιλλλιλλιλλλιλιλιλλιλιιλιλλιλλλιλιλλιλλιλιλιλιλιιλιέςέςέςέςέςςέςέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέές, ,,,,, κυκυκυκ παπαπαπ ρίρίρίσσσσσσιαιαιαααα,, ,, πεπεπεππεπππππππ ύκύκκα, 
δάάάάφνννννννννννννννννννννννννννεςεεεςεςεςεςεςεςεςεεςεεςεςεςεςεςεεςεςεςεεςεςεςεεεςεςεεςεεεεεςεεεςεεεςςςςςςεςςςςςςςςςςςςς,, , , , , , ,,,,,,, μυμυμυμυμυμυμυμυμυμμ ρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρττρτρρ ιέιέιέιέιέιέιέιέιέιέιέιέέιέιέιέιέιέιέιέιέιέιέιιέιέιέιέιιέιέιιέιέιέιέιέιέέιιέιέιέέιέέέέέέέέέιέιέέέέέιέέέέέέέςςςςςςςςςς ς ς ςςςς ςςςς ςς ς ς ς ςς ςςςς ςς ςςς ςςς ς ς ς ς κ.κκ.κ.κ.κκκκκκκκκκκκ ά.άάάά ),,,, δ δ εσσσπόπόπόζεζεζεεεζει σεσεσε 
μιμμιμμ α παπαπαανοοοονοοοονοοονονοννννννννννννννννννννννν ραραραραραραραραρραραρραραραραραρρρραραραρρραραραραραρραραραραραραραραραραρραρρρραρραρρααρραραααρααααααααααααααααααμιμιμιμιμιμιμιμιμιμιμιμιμιμμμμιμμμιμμιμιμμμμμμμμμμμμμμμμ κήκήκήκήκήκήήκήήκήκήκήκκ  β β β β βββββ ββ β  ββαθαθαθαθαθαθθθθθααθαθθαθαθθθθαθθθαθαθθθθθμιμιμιμιμιμμιμμιμιμιμιμιιιιμιμιμιμιιμιμιμιμμμμμμ δωδωδδδδδωδωδωδωδδωδωδωδωδωδωδδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδδωδδωωδωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωτήτήήτττήτήτήτήτήτήττήτήτήτήτήτήτήτήτήήήήτήήτήτήτήτήτήτήτήτήτήτήτήττήττήττήήήήτήττήήήήήτήτήτ κκκκκκκκκκκκκ κκ κ κ κ κκκ κκκκκ κ κκκκκκαταταταααατααααααταατααατατατατατατατατατατατατατατατατταατατααταττατατατααταατταταττταταταααατααατατατωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω------
φέρεερρρ ιαια ππππππουουυυυ κκ κ κ κατατατατατατατατατατατατττταττατατατατταταααατατττταατααττατατττττατατττταττττττττττττα αλαλαλαλαλαλαλαλαλααλααλαλαλαλλαλααλαλααααλαλαλαλααλαλαλαλαλαααλαλαλαλαλααααααλααααλααλλλαλααλλλαααααλλαααλλλλααλλήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγγήγήγή ειειειειειειιειιειεεειειειιει ο ο ο ο οο ο ο οοο οοοο οοοοοοομαμαμαμαμαμαμαμαμααμαμαμμμμμ λάλάλλάλάλλάλάλάάλάλάλάλάλάάά σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’’  έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ-----------
νναν ευρύύύύύύύύύύ, αναναναναννοιοιοιοιο χτχχτχτό όό κάκάκάάμπμπμμπμππππππππποοοοοοοοοοοοοοοοοο.οοοοοοο.ο.οοοο  
Το ΑσφΑσφενδιού αποτελεί ένένέέέ α ααααα σπάνάνάνάνάνάά ιοοιιοιο 
αγροτικό αρό αρχιτεκτονικό σύνολο, το οο
μόνο που σώζεται εται ακέραιο όχι μόνο
στο νησιωτικό χώρο τουο του Δωδεκανη-
σιακού συμπλέγματος, αλλά λλά και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Για την Κων Κω, 
επιπλέον, είναι το μοναδικό αρχι-
τεκτονικό σύνολο που διατηρεί 
ανέπαφο τον ιστορικό νεο-
ελληνικό του χαρακτήρα, 
καθώς η ιστορική πόλη 
της Κω είναι ιταλική 
και τα υπόλοιπα χωριά 
έχουν αλλοιωθεί με τον 

ιιιιιιιιδιαίαίαίαααίακακακακακακακακακακακραραραραραραραρραρ ίοίοίοοίοίοίοο σ σ σσσσσσσσσσσ σήήμήμήμήμήμήήήμήμήμήμερερερερερερερεερα α ααα αααα εκεκεκεκεκεκεκκεκεκεκτοττοτοτοτοττοτοτοττουρυρυρυρυρυρυρυρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρυρυρυρρρρρρρρρρρρρρριιιιιισισισισισσσιιιισιισισισισισιισισσιιισιιισισισσισσσιι μόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόόόμόμόόμόόόόόόόόόόόόμμόμόόόόμμόόόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόόόόμμμμ ....... ........ ......... ... ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤΤοΤΤοΤοΤ ι ι ι ιι ι διδιδιδιδιιδιδιδιδιαα -----
στστστστστστστικικικκι όό όόό ότττετετετετ ρορορορρρρ  α ααααααρχρχρχρχχχρχρ ιτιτιτιττιττεκεεκεκεκεκεκεκτοτοτοτοοτοονινινινινινιν κόκόκόκόκόκόκόό χ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχαραααρααραρααραραραραραρρρραραραραραρααρραραραραρααρααρρρααραααααααααααα ακακακακακακακακακακακακακκακκκκκαακακακακακακακκακκακκκακκαακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαακκακκκκακκκκκκκκκκκκαακκακκακκκτητητητηηητητητηητηριριριριριριριρριστστστσστσσ

τοτοτοτττ υ υυ υ υυυ είείείείεεεε νανανανανν ι ιιι ι ι οιοιιοιοοιοιο  π π π ππ πολολολολολοο υάυάυάυάυάυυ ριριρριριριιιιριριριριριριιιιριριριριριιριριριριιιριριριριριριριιριριριριριριριριρριριρριριρρρρρριριριρριρρρρρ θθθθθμθμθθθμθμθμθμθμθμμθμθθθθθμθμθθθθμμθμθμθμθμμμθμθμθμθθθθμθμμοιοιοιοοιοιοιοιιιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιιοιιοιιιοιοιοιοιοιοιιιιιιιιοιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι              ρύρύρύρρύρύρρργογογογογγογογογοι»ι»ι»ι»ι»ιι» «Π«Π«Π«Π«Π«Π«Πύρύύρύρύ
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μημημημημηησησησησησσησησσ , ,, αλαλαλαλλμεμεμεε φ φ φ φροροροουρυρυρυρυρρρρριαιαιαιαιιι κήκήκήκήήήή σ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσχχχεχεχεχεχεεχεχεχεεχ δόδόδόδόδόδόδόόόδόδόδόδόδόδόδόδόόνννννννν ν νννννννν ν ννννν ννννννννννννννννν νν δόδόδόδόδόμμμμμ ---
μμπλπλπππλπλέγγέγέγέγμαμαματτατατατα λολολολούύύ ύύύ σεσεσεσεσε ε ε ε εντντντντττυπυπυπυπυπππυπππππυπυππππππππππυπππππππυπππππππυππππυπππππππυππππππυπππωωσωσωωωωωσωσωσωωωσωσωσωσωωσωωωωωωωω ιαιιαιαααιαιαιαιαιαιααααιααιαιαααακάκάκάκάκκκάκάκάκάκάκάκάκάάκάκάκάκάκάκκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκκάκάάκάκάάκάκάκάκάκάάκάάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκκάκάκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ  σ σσ συμυυυ

έρέρέρωχωωχωχοιοιοιοι (μέέέέσασασαα  κακακακαιιιι αλαλααλααααλλολολολλολολολολοοοοοοοοοοοοοοοοοοολοοοοοοοοοοοοολοοολ ύύύύύύύύύύύ ύ ύύ ύ ύύύύύύύ ύύύ ύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύ μόμόμόμόμόμμμόμόμόμόμόόόμόμόμόμμμόμόόμμόόμμμόμόόμόμόόμόμόμόμμ νονονονονονονονονοοοονοοοοιιιι ι ι ι ιιιιι ι ιιιιι ιι ι ι ιι ιι ιιιιιιι ιι ι ι ι κκκκκκκκκκκκκκακακακακακκκκκκκκακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ ι αγαγαγα έρ
νοοιχιχιι τάτάτάτά δηληληλλαδααα ή σεσεσεσεσεεσεσεεσεσεεσεσεσεσεεσεσεεεεεεσεσεσεσεεεεεεεεσσεεσεσεε ««««««««««««« « «««««««« « « « «« « «««      αααααααααπαπαπαπαπππαπαπααααπαααπαπααπααααπαπαπεσεσεσεσεσεσεσεσεσεεσεσσσσεστρτρτρτρτρτρτρτρτρτρρτρρτρτρρρτρτρτρρτρρτρρρτρρρρρρρρρρρρρρρρρρρροφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφοφφοφοφφφοφφοφοφοφοφοφοφοφφοφοφοφοφφοφοφοφφφοφφφφφοφφφφφοφφφοφοφφφοφοφοφφφοφφφφοφφφφφφφοφοφοφφοφφοοφοοο έέέέέέςέςέέςέέέέέέέέέςς»,»»»  ανοο

έές ςς βρβρβρράχάάά ωνννωωνων). οιοιοιοιοιοιοιοιιιοικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόόκ πεπεπεπεπεπεπεπεπεπεεπεπεππεεεεπεπεπππ δαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαααααδααδααδαδαδαδαααδααδααααααδαδααααδααααδαααααααααααααααααα,,,,, ,,,, , ήήήήήήήήήήήήήήή ήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή σεσε αααιχιχι μέμέμέμέέέές
ήρξε ζωζωντντντντανό και ΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοοΤοΤοΤοοΤοΤοΤΤΤΤΤΤοοΤοΤοοΤοΤοΤοΤΤΤοοΤοΤοοΤοΤοΤοοΤΤΤοΤοοοοοοΤΤΤοοοοοοοοοοοΤΤΤοοοοοοοοοο ΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Α ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ Α ΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑ ΑΑσσσσσσσσσσσσσσφσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσφφενδιού υυυπήήή

.800 κάτοικοι κατά ποποοποπολυυάνά θρωπο (2.8
 του 1951) ως τη δετηητ ν νν απππογραφήφήφήήφήφ  τττ -

0, οπότε και εγκατακαετίαί  του ’606666 -
χεδόν μαζικά. Όσοι έλείίφί θηκεε σχ -

πολλοί από τους παλιούς μειναν και π
στα μέσα της δεκαετίας του άρχισαν στ

μεταπωλούν τα σπίτια τους ’70 να με
στους πρώτους ξένους Ευρωπαίουςστους π

αγοραστές. Ακριβώς τη 
χρονική αυτή στιγμή, 

με δραστική προσω-
πική παρέμβαση, 
έγινε δυνατό να α-
ποκτηθούν όλα τα 
πιο χαρακτηριστι-

ξκά και τα πιο αξιό-
λογα σπίτια (παλαιοί 

Πύργοι, αρχιτεκτονικά 
σύνολα κ.ά.), ώστε σήμερα 

και με καίριες ανακαινιστικές 

παπαπαπαπαπαπαπππααπ ρερερερερερερεερερ μμβμβμβμβμβμ άσάσάσάσάσάσσάά ειειειειιεειιειε ς ςς ςς ςς ς τοτοττοτοττ  Α ΑΑΑσφσφσφφσφσφσφενενενεεεε διδιδιδιούούούούούούούού ν ν ν ννν ν να α α ααα αα έχέχέχέχέχέχέχειειειει 
διδιδιδδιδιδ ααταταττατττατατηρηρηρηρηρηρηρηηη ήσήσήσσήσήσσεεειιειειε  τ τ ττττ τονονονονοννον ι ιιδιδιιδιιιάζάζάζάζζάζάζοονονοννονοντατατα α αααα αααυθυθυθυθυθυθυθυυ εενενενενενε τιττιτιιιικόκόκόόκκ  
οοιοιοιοιοιικικκικκκ στστσ ικικικκκκικι ό όό όόόό κακακακακακακαιιιι ι αραραραραρρα χιχιχιχιχιχιιτετετετεεττεκτκτκτκτκκκκτκ ονονοννονοννικικιικκκκκκόόόό ό ό ό ό τοτοτοτοτοτοτου υ υυυυ υ χχαχαχααχαχαχα-----
ραραραρρααρακτκτκττττκττήρήρήρήρήρήρήρα α αα (τ(τ(τ((τ( ο οο 19191999998388383883838383 κ κ κκκ κκηρηηηρηρηρηρρρρύχύχύχύχχθηθηθηθηθηκεκεκεκε α α αα απόπόόπόπόπππ  τ τ τ ο οοο οο
ΥπΥπΥπΥππουουουουυργγγργργργείείείείείίοο οο ο ΠοΠοΠοοΠΠοΠολιλιλιλιιιτιτιττιτιτ σμσμσμσμσμούούούούύ ππ ππ προρορορορ στστστσττταταταταττευυυευυεευε ---
όμόμμενενενεννοςςοςοςοοοο  Ο ΟΟ ΟΟικικικκισισισμμόμόμόμός)ς)ς)ς)....
ΣτΣΣΣ ουοουυυς ςς ζωζωζωζωοποοπο οιοιοιούς,ς, γγγιαιαιαα ττττοο οο ΑσΑΑσΑσφεφεφεφεφ νδνδνδνδιοιοιοιοού,ύ  
προσωπωπωπω ικικικκούούς ς σχχχεδεεε ιαιαιασμσμμούούούούςς πεπεπεπεριριιι--
λααμβμβμβμβάνάάά ετεται (εάν τοτο εεεεεπιπ τρτρτρτρέψέψουο ν ννν ταττ  
τελιλ κά δεδοομένα) η θεσμοθέτησησ  
ενός Διεθνούς Πολιτιστικού και 
Εκπαιδευτικού Κέντρου (μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα), επίσης η 
ίδρυση ενός ειδικού Κέντρου Δω-
δεκανησιακών Μελετών και ενός 
ακόμη Κέντρου Μουσικών Ερευ-
νών (με ειδικότερο στόχο τη συγκρι-
τική μελέτη και έρευνα της μουσι-
κής της απέναντι ασιατικής ακτής), 
και για τις οποίες υπάρχει ήδη έτοι-
μη εκτεταμένη υλική υποδομή. Έτσι 
το Ασφενδιού μπορεί να αναδειχθεί 
σ’ ένα σπουδαίο, και εναλλακτικό, 
τόπο πνευματικής δραστηριότητας,
διαβίωσης, απλής παραμονής μέσα 

ρ φστο τόσο ωραίο και ειδυλλιακό φυ-
σικό του περιβάλλον.
* Ο Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής είναι 

φιλόλογος-αρχαιολόγος, διδάκτωρ

Πανεπιστημίου Αθηνών

Tip
Ξέμεινες από 

χρήματα; To ATM της 
Εμπορικής βρίσκεται 

Ασκληπιού 2, Κως. 
Δες και info
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ς
Του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή*
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Κάρπαθος/Δωδεκάνησα

ιμανάκια, γραφι-
. Ωραίοι γνήσιοι 
ου δεν τσιμπάνε 
ία του τουρισμού. 
ι χώρο για βιαστι-

ρες παραγγελίες 
ve κουζίνα. Αν την
μπορεί να σε κρα-
ντα. Αξέχαστο θα 
ο τριήμερο πανη-
ιού στην Όλυμπο
ταύγουστο.

Πού να κολυμπήσεις 
τερες παραλίες
ου είναι τα Άπελ-

λα και της Κυρα-Παναγιάς με
καρτποσταλικό τοπίο. Στα Πη-
γάδια (πρωτεύουσα) θα βρεις
τη Μικρή Άμμο με ρηχά νερά.
Είναι πλήρως οργανωμένη,
με ομπρέλες, ξαπλώστρες,
ταβέρνες. Στη συνέχεια την Ά-
φωτη, με ωραία αμμουδιά, και 
τη μεγάλη παραλία του Βρό-
ντη με τα καθαρά νερά. Πιο α-
πομονωμένη είναι η Πουλιού
Ποτάμι με χοντρά βότσαλα. 
Ωραίες παρα λίες θα βρεις
στην Πέρα Άμμο, στη Μικρή 
Αμμοωπή και στα Καστέλια,
ενώ τις παραλίες στα Βάτα και 
στον Μακρύ Γιαλό τις προτι-
μούν οι σέρφερ. Λευκή αμ-
μουδιά στην παραλία του Δι-
ακόφτη και όμορφοι βράχινοι 
σχηματιστοί στη Μιχαλιού
Κήπος. Για πιο ερημικές 
παραλίες κατευθυνθείτε 
σ τις δύο αμμουδιές του 
Ψωράρη και της Πούντα
στην περιοχή Αρκάσα, ενώ 
τα θέλετε όλα έτοιμα προτ
μήστε εκείνη του Αγίου Νικ
λάου. Σε κοντινή απόστασ
βρίσκεται και η παραλία το

όταμου, την οποία 
οτιμούν οι φίλοι 
fing. Ωραία παρα-
 και το ψαροχώρι 
ώ σταθερή αξία
ν οι συνεχόμενες 
υ Λευκού.

Πού να μείνεις
ότερες ανέσεις
τα Πηγάδια, ενώ

χρώμα επίλεξε το
Διαφάνι με την παραδοσιακή
Όλυμπο. Η Αμμοωπή, ο Μα-
κρύς Γιαλός και ο Λευκός εί-
ναι 3 ακομη επιλογες, μαζί με 
την παλιά πρωτεύουσα Απέρι,
και τη μοναδική Αρκάσα. Στα
Πηγάδια μπορείς να μείνεις
σε ένα από τα Pigadia Bay
(23083), Νησιά (29128), Electra
Beach (23256), Odyssey Hotel
Apartments (23240-42). Στο 
πιο ήσυχο ψαροχώρι Φοινί-
κι υπάρχουν τα Theodosis
Studios (61387) και το ξενοδο-
χείο Αρχοντικό (61473, 61054).
Στο Διαφάνι το Dorana Studios
(51038) και στην Αμμοοπή στο
ξενοδοχείο Ήλιος (81148) ή
το Four Seasons (81116). Στην 
παραλία Λευκός το Μiraluna
Hotel (71455).

Πού να φας 
Δοκίμασε τοπικά προϊόντα: ξε-
ροτήγανα, μακαρούνες, ψωμί 
σε ξυλόφουρνο, μυζιθρόπιτες,
σαρδέλα,... Στα Πηγάδια επι-
σκέψου τον Ρωμιό (23867), αλ-
λά και τοMediterranean House
(22766). Αν βρεθείς στην Αµµο-
ωπή πήγαινε στο Συμπόσιο
(23007). Στην Όλυµπο, πήγαινε
στον Μύλο (51333) για ψάρι και
µαγειρευτά. Στον Όθο όλες οι 
επιλογές είναι εξαιρετικές. Στο 
Διαφάνι εγγύηση είναι η Άνοι-

ύ

,
αν 
τι-

κο-
ση 
ου 

ξις (51226) . ●

Κωδικός: 22450
Δήμος: 51203
Αστυνομία: 22222
Λιμεναρχείο: 22227
Πρ. Βοήθειες: 22228

κολπίσκοι, λ
κοί οικισμοί
άνθρωποι π
με την υστερ
Εδώ δεν έχει
κές, γρήγορ
και microwav
κατακτήσεις 
τήσει για πάν
σου μείνει το
γύρι του νησ
τον Δεκαπεντ

Πού να κολ
Οι διασημότ
της Καρπάθο

αι εναλλαγές το-
ράσινα αλλά και

ημεία, αμμουδιές, 
ιμανάκια γραφι

Αγριλαοπό
επίσης προ
του windsur
λία διαθέτει
Φοινίκι, εν
παραμένουν
παραλίες του

Πού να με
Για περισσ
προτίμησε τ
για τοπικό χ
Διαφάνι με τ

Αντιθέσεις κ
πίων, καταπ
βραχώδη ση
κολπίσκοι λ

INFO

Τις ςςςςς ομομμμομμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμορφιέςέςς σου ο Όμηηηρορ ς
ξ φ ρδιδδδδ άλεξεξξεξεξξεξξξξξξξξξξξξξεξεξξεξεξξεξξξξξεξεξξξξξξξξξξξε να αναφέέρει 

και έτέ σι την ιιστορορίαίαίαία σου 
ο κόσμος για να ξέρει 

Μπονεντινή μου Κάρπαθος 
μαγνήτη είσαι στρωμένημαγνήτη είσαι στρωμένη 
και μαγνητίζεις και γυρνούύύύύύύύύύύν 
όλοι οι ξενιτεμένοι όλοι οι ξενιτεμένοι

Τα ήθη και τα έθιμα 
τα όμορφα χωριά σου 
αυτά ’ναι που μας κάνουνννε ε 
να ερχόμαστε κονοο τά σου

Τις νύχτες με αστροφεγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγιγγγγγγγγγγγγ ά 
να κάνουμε καντάδες,
και με της λύρας τουο ς σκοποο ούούύς 
να λέμε μαντινννάδες 

Μες στους σκοπούς σου χάνον μαι
στης λύρας το δοδ ξάρι
σαν στα στενά σου σεργιαι νώ 
τη νύχτα με φεγγάρρρρρρρρρρρι ιιι

Όσα κααααααααααααααααααααιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ι ιιι ι ι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ναννανανννανανανννννννννναννναννανανανναναννννανναααννααανααα σου τραγουδώ ώ ώώώώώ ώ ώώώ ώ ώώώώώώώώώώώώώώ ώώώώώώ ώ 
όσα καααααααιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ννναναναναναναννανανανννννννανανννννννα σουο  λέω 
Κάρπαθος έρχοννο ται ιιιι στιγιγιγγγγγγγγιγγιγγγγγγγγγγγγμμμέμέμέμέμέμ ς ς ς ςς
σε σκέκέκκ φττομαι καιι κλαίωίωίωίωωωωίωίωίωίωωίωωίωίωωωωω  

Φύσα μαϊστραλάάκιι μμ ουουυυυυυυυουυουουουυ  
πέλαγα να αρρμενίσωω 
στην όόμοοορφρ ή μου ΚάάΚΚΚάΚΚΚΚΚ ρπρπρπρπππρππρπρπρπππρρπρρ αθαθαθαθαθαθαθαθαααααα οοοο οο οοοο ο οοοο ο οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο οο ο ο ο 
να αγκυροβολολήσήσήσήσήσήσω 

Tip
Ξέμεινες από  

χρήματα; To ATM  
της Εμπορικής  

βρίσκεται 25ης Μαρτίου, 
Κάρπαθος.

* Ο Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης 
είναι γενικός χειρουργός, διευθυντής 
της Γενικής, Λαπαροσκοπικής, 
Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής 
Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κάρπαθος 
Του Κωνσταντίνου 
Μ. Κωνσταντινίδη*

ικόνες είναι η Κάρπαθος. Εμπειρίες μιας αλησμόνητης,
παντοτινής παιδικής ηλικίας. Όταν ανπαντοτινής παιδικής ηλικίας. Όταν ανααπολώ την απολώ την Αρκάσα,Αρκάσα,
το δικό μου χωριό, αναπολώ στιγμέςς με τους γονείς μου
και τα αδέρφια μου. Οι καιροί δύσκοολοι, ο τόπος μικρός
και τα όνειρα μεγάλα. Από τότε, τα χχρόνια πέρασαν, μα
όσο και να σκορπίσαμε η ίδια αγάπη μάάς γυρνά στον κοινό

τόπο συνάντησης κάθε καλοκαίρι.
Εικόνες είναι η Κάρπαθος. Κολύμπι στα καταγάλανα νερά τουάλ ά
Αγίου Νικόλαου. Ήχοι από τσαμπούνα, λύρα και λαούτο στα
σοκάκια της Ολύμπου. Φρέσκο ψάρι και ούζο στο Φοινίκι ή
στην Αμμοοπή. Ανάβαση ψηλά μέχρι τις Πυλές ή τους Κάτω
Γύρους και θέα απαράμιλλη, που μεμιάς σε ανταμείβει σαν
χάνεται το μάτι στο απέραντο γαλάζιο μέχρι την Κάσο. Πει-
ράγματα και γέλιο στο τουρνουά ποδοσφαίρου στο Απέρι.
Παραδοσιακές φορεσιές, άφθονο κρασί και τραγούδι μέχρι
πρωίας σε έναν ακόμα γάμο στα Σπόα. Ξέγνοιαστες καλές
παρέες για γλέντι στο Όθος την ημέρα του Χριστού. Κατά-
νυξη, συγκίνηση και ρίγος στην καμπάνα του Εσπερινού, την
παραμονή της Παναγίας στις Μενετές. Παραδοσιακή φιλο-
ξενία και ευπρόσδεκτοι όλοι οι επισκέπτες. Τα πανηγύρια που
σφύζουν από αγαθά δεν της λείπουν. Πλημμυρίζουν το
νησί με μυρωδιές από ψωμί ζυμωτό, ξηροτήγανα,
στιφάδο, μακαρούνες καρπάθικες. Οι ψαριές
από τις βάρκες και τα καΐκια είναι πάντοτε ευ-
λογημένες, όλες τις εποχές του χρόνου.
Εικόνες από τη δική μου Κάρπαθο. Αλλά ό-
πως συνηθίζεται, εκτός από εικόνες η Κάρ-
παθος είναι και μαντινάδες:



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 105



106 A.V. SUMMER GUIDE 2010

Παξοί/Επτάνησα

εί ιδανικό προορισμό 
άθε είδους ταξιδιώτη, 

αθώς είναι διάσημο τόσο για
τις όμορφες παραλίες του όσο 
και για τα εντυπωσιακά ορεινά
του τοπία. 

Πού να κολυμπήσεις 
Πολλές και διάφορες οι επιλο-
γές σου στην Κάλυμνο. Στον 
Αργινώντα, όπου η φύση ορ-
γιάζει, μαμάδες, μπαμπάδες 
και πιτσιρίκια παίζουν με τα
λευκά βότσαλα και τα γαλαζο-
πράσινα νερά. Αν πάλι θέλεις
παραλίες με πιο περιορισμένη
κινητικότητα θα πας στα Λινά-
ρια, τις Μυρτιές και τον Αρμεό.
Άµµος ή βότσαλο; Στα Βλυχά-
δια θα διαλέξεις αυτό που σου 
κάνει πιο πολύ κέφι, ενώ στον
Εμποριό θα κολυµπήσεις χα-
λαρά. Πολυσύχναστο είναι το 
Καντούνι, στον Πάνορμο. Εκεί 
ο μέσος όρος ηλικίας κατεβαί-
νει και τα ντεσιμπέλ στο beach 
bar της παραλίας βρίσκονται 
στα ύψη σε όλη τη διάρκεια 
της μέρας. Groovy στιγμές 
με θέα την Τέλενδο, ένα μι-
κρό νησάκι που βρίσκεται 
απέναντι, θα ζήσεις στο Μα-
σούρι, μια παραλία με πολύ κ
σμο, ταβέρνες και beach bar
Εννοείται πως δεν θα φύγε
από το νησί αν δεν επισκεφτε
την πιο διάσημη παραλία το

ωτό Πλατύ Γιαλό, 
ζεται όμως προσο-
με μερικά βήματα
τα άπατα.

Πού να μείνεις 
ικό (24051), παρα-
νοδοχείο λίγα μό-
πό τη θάλασσα και 

(22682), δωµάτια
ισίνα στην περιο-

τη Γαλήνη (31241)
α στιγμές απόλυ-
σης. Στα κοσμοπο-

λίτικα Kalydna Island (47880)
και Κantouni Beach (47980-2)
στο Καντούνι με πισίνα και τη 
θάλασσα στα πόδια σου. Στα
πλήρως εξοπλισμένα Katina
Studios στις Μυρτιές (47423).
Στα Vouros Palace H otel
(48380) µε θέα στην Τέλενδο 
και στα Apollonia Apartments
(48094, 48041) µε 15 studios 
στο Μασούρι. Στις Elies (47890) 
γ ια β ου τιές σε πισίνα και 
θάλασσα με εστιατόριο και 
bar, στο Ilias (48180) και στα 
Kokkinos Apartments (22798) 
στον Πάνορμο.

Πού να φας και να πιεις  
Μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και
θα λασσινές γεύσεις θα α-
πολαύσεις σ το εσ τιατόριο
Τhemis (47230) στον Μελιτσά-
χα. Διασκέδασε ξέφρενα στο
Domus (47760), το bar-κόμβο
στο Καντούνι, κι όταν η επιθυ-
μία για γλυκό χτυπήσει κόκκινο
μην παραλείψεις να δοκιµά-

σεις το γαλατοµπούρεκοεια 

κό-
rs. 
εις 
είς 

ου, 

σεις το γαλατοµπούρεκο 
του Μιχαλαρά. ●

Κωδικός: 22430
Αστυνοµία: 22100
Λιµεναρχείο: 29304 & 
24444
Δήµος: 59141
Πρ. Βοήθειες: 23025

ποπαποπ τελτττ εί
γιαγιιαιαιιι  κάάθ
καθκαθαθαθώ
τ
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ο από μικρά 
κημένα και μη,

ν σφουγγαράδων 
ί ιδανικό προορισμό

τον χαλικω
που χρειάζ
χή καθώς μ

βρίσκεσαι στ

Πού να με
Στο Αρχοντι
δοσιακό ξεν
λις μέτρα απ
στη Μελίνα
με θέα και π
χή Πόθια. Στ
στο Βαθύ γι
της χαλάρωσ
λίτικα Kalyd

Περερερερριτριτριτριτριγυιγυιγυιγυυιγυυρισρισρισρι μένμένένένο αο αο
νησνησνννννννννννησνν άκιάκικικικικιιιιια, α, α, α, κατκατκακατκκκ οικοικοικη
το οο νησνησνησνησί ττττων ωνωνωνω σσσσ
αποαποαποαπ τελτττττ εί ιδ

INFO

         Sun Screen 
                Face Cream 
                                                  SPF 50+

Aντηλιακή 
κρέμα προ-

σώπου, ανθεκτική 
στο νερό. Ιδανική 
για ανοιχτά δέρμα-
τα, φωτοευαισθη-
σίες, δυσχρωμίες 
και περιπτώσεις 
ακραίας ηλιοφά-
νειας. Προσφέρει 
παρατεταμένη 
και σταθερή η-
λιοπροστασία, 
προστατεύει από 
τη φωτογήρανση, 
τη φωτοανοσοκα-
ταστολή και τους 
περιβαλλοντικούς 
ρύπους. 

Κάλυμνος
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έχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχέχχέχέχέχχέχέχέχέχχέχχέχχέέχέέέχέέχέέέέχέχέχέχέχέχέχέέχέέέέέέέ ειειειειεειειειειιεεειεεεεεεεεειιιιιιιι κ κ κ κ κκκκ κκκκκκκκκκκκκκκ κκ κκ κκκ κκ κκαιααιαιαααιιιιιιαιαααιιιαιααιιαιαιαιιιαιιαιιιιιιιαιιιιιιιιαιιιιιαιιιιιαιιιιι βουυυο νόνόνόννό κκκκκκκκκκκ κκκκκκκ κκκκκαιααιαιαιαιαιιααιαιαιαιιαιαιαιαι θθθθθάλάάά ασασασαασασσσασσσσαασσσσασσσσσσασσσσσσσσσσσσσσσσσα σασασσασασασσσσσσσα. . . .. .. ΓιΓιΓιΓιΓιΓιΓιΓιΓΓιΓια α α α α αα α απαπαπαπαπαπαπαππαππππππόλόλόλόλόλόλόλόλόλόλόλλλόλόλλόόλόλλόλόλλό υτυτυτυτυτυτυτυτυτυτυτυυυτυτυτυτυτυτηη η ηη η η η η η η η ηηη ηη ηηη ηη ηηηηη χαχαχχχχαχαχαχαχαχαχχχαχχαχχαχααχαχχχαχαχχααχαααααααααααααλάλλάλλλλλάλάλάλάλάλάλάλάάλάλάάλάλάάλάλλάλάλάλάλάλάλάλάλάάλάλάλάλλλάλάλάλάλλλλάλάλάάλλλλάλάάλάλάλάλάάλάλάλλλλάλλάλάάλάλάάλλάλάλάλλάλλλλλλάλλλλάλλάλάλλλάλλλλλλάλλάρωρωρωρωρωρρωρωρωρρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρρρρρωρωωρωρρρωρωωρωωρωρωρρρωρωωρωωρρρρρωρωρωωρωρρρρωωρρρρρρρωωρρρρωρωρωρρωρωρρρρωρωρωωρωρωρ σησησησησησηησησησησηησσσσσσσηη  κ  κκαιααα  
ξεξεξεξεξεξεξεξεξεξξεξεξεεξεεξεξεξεξεξεξεεξεξεξεεξεξεξεεξεεεξεξεξεεεεξεξεεεεξεεξεξεξεεεεξεξεξεεξεξεξεξξεξ κοοοκοκοοοοκκοοκκοκκκκκοοκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκοκκκκκκκκ ύύύύύρύύύύύύύύύύύύ ασαση,η,η, ααλλλλλλλλλλλλλά άάάά κακκκκκκκκκκααι ιιιι γιγιιιιιγγγγιγγιγ αα ααααααα διδδδιακααακααααααααααααααααααααααααακκκκκοποποοποποποποοοοοοοο έςς μμ μμμε εεεεεε εεεε δρδδρδδδδρδρδρδρδρδρδρδδδδρδρδρρδρδδρδρδρδρρδρδρδρδρρρρρρρδρρρδρρρρδδρρρρρρρρρρδρρδρρρδρρδρδρρρδρρρρρρρρράάσάσάσάσάσάσάσάσάσάσάσάσσάσσάάσάσάσάάσάσάσάσσσσάάσάσάσάσσάσάσσάσσσάσάσσσάσσάσσσσσσσάσσσσάσάσάσηηη ηηηηηηηηηη ηηηηηηη ηηηηηηηηη ηηηηηηηηηηηη ηηηηηη η ηη ηηη ηηηηηηη κκκκκκκκκακακαακκκαακκκαακκααααι ι ι ι ιιιι πεεερι-

για πέπ τεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεειαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιιαιαιαιαιααιαιαιαιιαιαιαιαιαιιιααιιαιιιααιιιιιιιιιιαιιαιιααιααιιιαααααιιαα,,,, , , , ,,,,,,,, ,,, ,  , , αφαφαααφααφαφαφαφφφαααφαφφαφαφαφαφαφαφφαφαααααφα ούούούούούούούούούοούούούούοούούούούούούούούούούούούούοούούούούούοούούύύύύύύύύύύύύύύύύούύύύύύύύύύύύύύύ ηηη η     ΚΚάλυμμυμυμυμνονονοονν ς ςςς ςς ς  ς ςς  ςς ςςςςςςς είεεε νανανανανανανανααααι ι ιι ι ι ι ι ιι ι φφηφφφφφφηφηφφφφφφφφφφφφφφφφφ μιμιμιιιμιμιιμιμιμιμιμιμιιμιιμιιμιμμμμμ σμσμσσσσμμσσ ένένένένένννννέννηη ηη η η ηηη ηηηη η η η ηη ηη ηη ηη ηηη η η ηη η η η ηηηηη ηηη η παπαπαπππππαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαααπαπαπαπαπαπαπππππαπαπαπαααααππππππαααπαααααππααααππαπααπαπαπαπαπππαπαπαπαπαπαπαααπααααααααααααγγγγγγκγκγκγκγγγγγγγγκγκγκγκκγκγκγκγκγκγκγκκγγκγκγγγκγκγκγγγκκγκγγγκγκκκκκγκκγκκκγκγκγκκγκκγκγγγγκγγγκκγκκκκκκκοσοσοσοσοσσοσοσοσοσοσοσοσοοσοοσοσοσοσοοοο μίμίμίμίμμίμίίίίίωωωωωωςωωωωωωςωωωωωςς γγγγι
ηρηρηρηρεμία τα ββββράρ χιχιχιχιχιιιιιιιιιιιιχιχιχιιιιιιχιιιιχιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιαααααααααααααααααααααα αα α αααααααα αααααααααα ααα αααααααααααααααααααααααααααααα αα ααα α αα α α ααααναναναναναναναναανανανανανανανανααναναανανααναναννανααααααααααααα αρααραραραραραραραραρραρρρρρρραρρρρρρρρρρρρραρρραρρρρρρρρίρίρίρίρρρίρίρίρίρρρίρίρίρίρίρρίρίρίρίρίρίρρρρρρρίρίρίρρίρίρίίρρρίρρρίρρρρίίίίίίρρρίρίίίίρρίρίρίίίίρίίρρίρίίρίίίρίίρίίρίίίρίίρίρίχηχηχηχχηχηχηχηχχηχχηχηχηχχχχχχχχχχχηχηχηχηχηχηχηχηχηχηχηχηχηχηχηηηχηχηηχηηχηηχηχηησήήσήσήσήσσσσσσσσσσσσσσσής ς ςςςςς ςς ς ςςςςςςςςςςςςςςςς τητητηττηης.ς.ςςςςς  ΠΠ ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠρρρρρορρρρρρ σφφφφφφφέρέρέρρέρέρέρέρέέρέρρρρειειιειειιιιειιειιειειιιειειειιειε  κ κκ κ κ κ κκκ κκ κκκκκκκκκκκκκαιαιαιαιααιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιιαιαιααααααιαιι τ τ ττττττ τ ττ τ τ ττττττττ τηηηηηηηνηηνηνηννηνηηηηηηηηηηη  τ τ τ τττττττέλέέλέλέέλέλέέέλέλλλλέέέλειειειεεεεεε α α α α α αα αα αα α α α α α ηρηρηρηρηρηρηρηηηηη

των εξοχών, αλλά και τον λιτισμ της πόλης. Ιδιωτιτων εξοχών, αλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλαλαλαλαλαλλαλααααααααααλαλαααλαααλαλαλαλαααλαλααααλαααλαλαααλαλαλαλαλαλαλααλαλαλαλαααλααλλλλλλλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάάλάλάάλάάλάλάλάλλλάλλάλάλάλάλάλάλλλλάλλλλάλλλλάλάά κ κ κ κ κ κ κ κ κκκ καιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιααααιαιαιιιι τ τ τ ττττττ τ ττ ττττττττονονονονονονονονονονονονοννονονοννονονονονννονονονονννονονοονννοννννοννννν κ κ κκκκκ κ κκ κ κκ κ κ κ κκ κ κ κ      κ   κκκ οοσοσοσοσοσοσοσοσοσοσσσοσοοσοσοσσοσοσοοοσοσοοοσοσοσοοοσσοσοσοσοσοσο μομομομομομομομοομομομομομοομοοομομοοομομομοομοοομμμ ποποποποποποποποποποποποποποοποππππποποππποοοολιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλ τιτιτιτιττιτιτιτιιτ σσμσσσσ ό της πόπόπόπόληληληλης.ς.ς.ς -
κέκέκέκέκέκέκέέέέές ςές παραλίες, αλλά κκαιαααιαι π ππππππππ πππολολολοολολολολοολολολολολολολολολλοολολλλολολο υσυσυσυσυσυσυσυσυυσσυυσυσυ ύχύύύύχύύχύχύύύύχχναναν στττεςς. 
ΣτΣτΣτΣτΣΣ ηνηηηηνη  νν ΠΠόΠ θια ντυπωσιακά, ι, κλλέβουυν ν την πρώτώτώττη μαμμμ τιά τα εντ -
ταταλιικά κτί α στην π τη ή του λιμανιού. Μετά ξεδικτίρια στην πρώτη γραμμή του λιμαν -
πλώνονται οι ειτονιές στους λ ους και τα στενά καλντερίαι οι γειτονιές στους λόφους και -
μια των ενοριών της, με παλιά αρχοντικά, βουτηγμένα στις ριών της, με παλιά αρχον
βουκαμβίλιες, με τις εκκλησίες, τις αποθήκες επεξεργασίας με τις εκκλησίες, τις
σφουγγαριών και τις τα ρνες τις ταβέρνες –– ταξιδεύεις σε άλλες εποχές. 

ιώνιος φρουρός στέκει τοΑιώνιος φρουρός στέκκει τοέκει το Κάστρο τ ς ρυσο εριάςΚάστρο της Χρυσοχεριάς  Κ ερι. Περι-
βόλια, μπαξέδες και αμπέλια στολίζουν τα γύρω χωριά. Στον πέλ
Πάνορμο με τις πολυσύχναστες παραλίες και στο Βαθύ, στα 
ανατολικά με το κρυφό λιμάνι, που είναι το τέλειο καταφύγιο 
ιστιοπλόων. Στο τέλος ενός εντυπωσιακού φιορδ, οι Μυρτιές
και το Μασούρι. 
Έχω περάσει φανταστικά στο νησί. Έχω καταγωγή από κει 
– ένα υπέροχο πατρικό στο Κάστρο της Χρυσοχεριάς με κα-
ταπληκτική θέα. Τα παιδικά μου χρόνια έχω παίξει πολύ στο 
βουνό, μαζί με το μικρό μου αδερφό. 
Αξίζει κάποιος να επισκεφθεί το νησί για ένα λόγο πολύ βα-
σικό για μένα: πολλά «ασπρογάλανα» νησιά έχουν γίνει πάρα 
πολύ εμπορικά και μόλις πατήσεις το πόδι σου στο λιμάνι νιώ-
θεις ότι σκέφτονται πώς να σου πάρουν τα λεφτά. Σ’ ένα νησί 
που δεν είναι τουριστικό, σαν την Κάλυμνο, σε βλέπουν πρώτα 
απ’ όλα ως άνθρωπο… 
* Η Μίνα Ορφανού είναι ηθοποιός
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κή παράδοση και τους 12.000
κατοίκους κατά τη διάρκεια 
της ακμής του, στην ελληνική
επανάσταση, προσφέρεται για 
ήσυχες διακοπές σε ένα πραγ-
ματικά ανέγγιχτο περιβάλλον.

Πού να πας
Στο αρχον τοχώρι της Αγια-
Μαρίνας, με το μαγευτικό η-
λιοβασίλεμα, απ’ όπου βλέπεις
το Αιγαίο στο βορρά και το Λι-
βυκό πέλαγος στο νότο. Στην
Μπούκα, το γραφικό λιμανάκι 
της πρωτεύουσας του νησιού
Φρυ, με τα ψαροκάικα και τις 
ψαροταβέρνες. Στον Εμπο-
ρειό, το παλιό εμπορικό λιμάνι,
απ’ όπου φεύγουν καραβάκια
για το γύρο του νησιού. Στο
Ακρί, το βόρειο τµήµα του νη-
σιού µε τις βραχώδεις παραλί-

πολαυστικά καταγά-
ά. Να πλησιάσεις την

 κορυφή του νησιού,
να, στα 549 µέτρα.  

Τι να δεις
ετικό Λαογραφικό
στο Αρβανιτοχώρι.
ρχοντικό του Μηνα-
ου στεγάζεται ο υγει-
σταθµός. Το µνηµείο
ο του Ανατόλη Λαζα-
πλατεία µπροστά στο

ο. Τους ανεµόµυλους
που υπάρχουν στο δυτικό τµήµα
του νησιού, στη θέση Δικέφα-
λος. Τα εντυπωσιακά σπήλαια
Ελληνοκαμάρα και Σελάι, που 
εκτός από τους σταλακτίτες και
τους σταλαγμίτες προσφέρουν
υπέροχη θέα. Το Πόλι, τον αρ-
χαιότερο οικισµό. Εκεί βρίσκεται
και ο Άγιος Ονούφριος, βυζα-
ντινή εκκλησία του 12ου αιώνα,
καθώς και η εκκλησία της Αγίας
Τριάδας, βαμμένη σε έντονο
μπλε και πορτοκαλί χρώμα.

Πού να κολυμπήσεις
Στα δυτικά του νησιού, στην
περιοχή του Αντιπεράτου,
βρίσκονται τέσσερις ερηµικέ
παραλίες µε βότσαλο, κατάλ
ληλες για όσους αναζητού
προσωπικό χώρο και ησυχία
Νότια, η απάνεµη παραλία τη

Χελάτρου. Στ’ ανοιχ τά της
σηκώνει δυνατό κύµα, κατάλ-
ληλο για σέρφερς. Για ακτές
που συνδυάζουν εξωτικό και
κυκλαδίτικο τοπίο επισκέψου
το νησάκι Αρμάθια, με ένα από 
τα καΐκια που φεύγουν από τον 
Εμπορειό. Οι παραλίες Μάρ-
μαρα, Καραβοστάσι, Αποπα-
ντούλα θα σε ανταμείψουν με
το υπέροχο τοπίο τους.

Πού να μείνεις
Στο Φρυ, σ τα άνετα δωµά-
τια του  ξενοδοχείου Άνεσις
(41201) ή σ’ ένα από τα 7 δωµά-
τια του Dimitris Apartments
(41792), δίπλα στη θάλασσα. 
Στο Blue Sky (y 41047) εκτός από 
δωµάτιο ρώτα και για την Αθη-
νά: το καραβάκι που κάνει την 
άγονη γραµµή Κάσο-Κάρπαθο 
αυθηµερόν, αλλά και εκδροµές 
στα γύρω νησάκια. Στον Εµπο-
ρειό, επίλεξε ένα από τα άνε-
τα και εξοπλισµένα δωµάτια-

studio Ακρογιάλι (41131)

 
ές
λ-

ύν 
α. 
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studio Ακρογιάλι (41131), 
δίπλα στη θάλασσα.●

Κωδικός: 22450
Αστυνοµία: 41222
Λιµεναρχείο: 41288
Δήµος: 41865, 41277
Πρ. Βοήθειες: 41333

Το νοτιότερο νησί των Δωδε-
κανήσων με τη μεγάλη ναυτι-
κή παράδοση και τους 12 000

ες και τα απ
λανα νερά
ψηλότερη
τον Πρίων

Τι να δει
Το εξαιρε
Μουσείο σ
Το λίθινο α
κούλη, όπο
ονοµικός σ
από το έργο
ρίδη στην π
δηµαρχείο
πουυπάρχο
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Κάσος
Της Άννας Μαυρολέων*

 γργργργργργγργριος τόπος… μμακριριρινόνόός…ς…ς… αααααγαπημένος… δικός μας… και για όλα αυτά «ιερός», με
τητητηην ν ιερότητα των παραμυθιών, των παιδικώκών αναμνήσεων, του αγώνα των αν-
θρώ ων τ ς, να υ άρ ει ό ι σαν ιδέα μιας καλοκαιριν ς αραδεισένιας ραγμαθρώπων της, να υπάρχει όχι σαν ιδέα μιας καλοκαιρινήν ς παραδεισέννννιαι ς πραγγμαμαμαμαμαμαμα--
τικότητας, αλλά ενός τόπου ζωντανού που πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρέπέππππππέπππππέππέπέπέπέππππέππππέπέπππππππππέπππέέπππέπππέέέέπέέέέέέέέέέέέέέ ειειειειειειειειειεειειιειειειεειεειειειειειιεεεειεεεεειεεεεεεεεε νν νννννννννννννννννννννννννννν ννννννν ν ννν ν ναα ααααααααααααα ααααααααααααααααααααααααααααα α αα ζήζήήζήήήήήήήήήήήζζήζήήήήήζήζήήήζήζήζήζήζζζήζήζήζήήζζζζζζζζζήζήζήζήήήσεσεεσεσεεσσεσσεσεεσ ιιιιι ι ι ι ι ιι τοτοτοτοτοτοτοτοτοοοτοτοτοτοοοτοτοοοοοοοτοτοοτοτοτοοτ υςυςυςυςυυςυςυςυυυυυςυυυυςυςυςυυυςυςυςςςυυυςςυςυςςςςςςςςςςςυςυς κκ κ κ κκκκκκ κ κκ κκκ  κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαταταατταααααααααααααααααατοίκους της. ..
Αυτή είναι η Κάσος. Ένα «καράβι» στοοοοοοοοοο π ππ π ππππ ππππππ  ππέέέέέέέλλέλέλέλέλέέέλέλέέέέλέέέέέέέλέέέέέέέέέέέέέέέλέέέέέ αγαγαγαγαγαγαγγγο ο ο ο οοο ποποποποοποοππππ υυ υυ υ υ υυυυυυ παπαπαπαπαπαπαπαππππαπαπααπαπαπαααααπαππππππαλελελελελελεελελελεεελλλλ ύεύεύεύεύεύύεεύεύεύεύεύύεύ ι ι ι ι ιι ιιι ι μεμεμεμεμμεμμμμμμμμ  τ τ ττ α α αααα α κύκύκύκύκύκύύύύύκύκύύύύύύύύύύύύύκύύκύκύκκύκκύκύκύύμαμαμμαμμαμαμαμαμαμαμαμαμμμαμαμμμμμαμμαμμαμαμαμαμαμμαμαμαμαμαμαμαμμαμαμμμαμαμαμμμαμμαμαμαααμμαααααααααααααμααμαααμαμμ ταττττττττττττττττττ  καια  με 
την αδιαφορία όλων αυτών που ττηνννννννννν κ κ κ κκκκκκκκκκ κκραραραραραρααατάτάτάτάτάτάάάτάάτάτάάάάάάάάάάάάάάάάάάνεννενενενενενενενενενεννεεενεννενενννενενενενενεννεεεεννεννεννν 2222222 224 444 ώρώώρώώ ες μμακαακκριριριιά αππππππαπαπα όόόόόόόόόό όόόόόόόόόόό τοτοτοτοτοττοτοοοοοττοτοτοττοοοτοτοοτττττττοοον νννν ν ν ν νν νννννν νννν νννν νννν ΠεΠεΠεΠεΠεΠεΠεΠεΠΠΠ ιριριριριρρρραιαιαιαιαιαιαιιιιιιιιιιιιιιιια άάάά άάάάάάάάάάάάάάάάάά άάάάάάάά άάά άάάάάά άά άάάάάάάάάάά (τ(((((((( ό-

σο διαρκεί με το καράβι της γραμμής ςςς τοτοτοοοτοο τ τ τττττααξαξαξαξααξαξαξαξααααα ίδίδίδίδίδδδίδδίίίίδδι)ι)ι)ι))ι)ι)ι . ΈνΈναςςςς 
προορισμός για ψαγμένους τουυρίίρίρίστστστττστεςεςεςεςεςςς, , , , ,, ο ο ο οοοοοοο μμμόμόμόμμ νονννος ς ς ςςς
προορισμός για όλους εμάς ποοου υυυυ η η η ΚάΚάΚάΚάάΚάΚάΚΚάσσοσοσσσσος ςς ς είείίί-
ναι η ρίζα, η ταυτότητα, η μάνννα α ααααα α γηγηγηγηγγηη. ΑμΑ -
μουδιές με ομπρέλες και κοκκοκκκοκοκοκοκοκκοοοκοοκκκκκοοοοκοκκοκοκκκκοοοκοοκκοοκοκοοοκκκκκοοκκοοκκκκοκκοκοκοκοκοκκοκκκκ σμμμμικικικικκκικικικικικήή ήήήή ζωζζζζζζζ ή 
δεν έχει. Όμως έχει ζωζωωωωντανννννννή ή ή ή ή ή ή ή ή ππαπππ ρά-
δοση, όμορφα πανηγγγύρρύ ια, μομομομοοοομοοομομομμμμ υυυυσυυυυυυ ική, 
χορούς, ωραίους ανθρθρθρρθρρώπώπώππώ ουουουους ς φιφιφιφιφιφιιλόλλλλλ ξε-
νους. Μια αγκαλιά είείίνανανααι ιι η η ΚάΚάάάΚΚ σοσοσοσοσοσσσοοοοοος ςς για 
όλους όσους την επισκέκέκκ φθηκηκηκκκηκκκκαναναναννανανανννν,  τηττττττ ν 
αγάπησαν και ξαναγύρύ ισανα . ΚάΚάΚάΚάΚάΚΚάΚΚάππππποππππππ τε η 
«μέρα του καραβιού» ήτήήή ανα  παναννννηγηγηγηγηγηγγηγγγηη υρυ ι-
κή «…του αγίου βαππππορριοοού» λλλλέγέγέγέγγγέγέγέ αμαμαμαμαμαμμαμμαμμμμμμε εεε κακακκ ι ι
όλοι τρέχαμε να αα πρπρπ οϋπαντήσουμεμεμεμεμεμ  α α αααααα ααααυτυτυυυυυυ ούούο ς ςς
που υ έφταναν, τταλα αιπωωρηημένοι απαππππό ό ό ό ό τητητητητηην ν νν τρτρτρι-
κυμίίίίίίίίίίίίίίίία αα αααααα κακακ ι ι τοτ  ππάντα μμμεγγάλάά ο ταξίδι, ποποοου υ υυ όμόμό ωςωωω  
γιγιγ α μας ςςςςς είείείίείείείείείίίείίίείίίείείεείίναναναννννναναννννννναι μέρος των διακοπών μμμαςα . 
Σττηνηηη  ΚΚάσο οοο «φ«φ«φ«φ«φφφφ«φ«φ«φφφφ«φφφ«φφφφφ«φφτάτάνενεις» » αππό τη στιγμή ή που υ παπααααααααττττάτάτάτάτάττάς ς ς ςς ς τοτοτοτοοτο π π π ππππππόδόδόόόδόδόδόδόόόόόόόδόδόόδόδόόόόόδόδόδόδόδόόόδόδόδόδόδόδδδδδδδδιιιιιι ιιιιιιιι ιιιιι ι ιιιιιι σοσοσοσοσοσοσοοοσοσοσοσσοσοσοσοοσοσοσσοσσοοσοσοσσοοσοσσσσοσσοσσ υ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
στσσσσσσσσσσσσσσσσσ ο κακ ράβι. ΝεΝΝ ροοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοομμμμμπμπμπμπμπμπμπμπμπμμπμπμπμμμπμμπμμπμμπμπμπμμπππμπμπππμπμμπμπππππππππππμππμπππλούκι κααφές ς καραρ βίββββ σιιιος, παπαπαπαπαπαπαπαπππαπαπαππαπαπαππαπαππαπαππππππααρέρέρέρέρέρέρρέρέρρέρρέρέρρρέρ αα α α αα στστστστσττσσ ο ο ο σασασασασααααααααλόλόλόλόλόλόλλλλλόλόλόόλ νινινινινινινινιι τ ττττ τ τ τ τοουουουουουουου ππ π π πππλολολολολλολοοοοοίοίοίοίοίοίοίίοοοίίοοοοοοοίίοί υυυυυυυυυυυυυυυυυ υυυ υυυυυυ μμμμμμμεμεμμμμεμεμμ  όλοους 
τους KKKKKKKKKKKKKKKασιώτες, ύπνος τττταρα αγαγμέμμ νον ς γεμάτος ς προσμομομομομοοοοοοοοοοοοομονήνήνήνήνήήνήνήνννήνήννήνήνήνήνήήνήνήήνήνήήήνήήή γγγγγγγγγγγγγγ γγ γγγιαιαιαιαιαιαιαιααιααιαιααιααιαιαιαιαιαιαιιαιαιαιαι ττττττττττττττττ τ τηνηνηνηνηνηνηννηνηνννηννηνηηηννηηηηννηννηνηνηηηνηηηηηηηηνν ώώώώώώώώώώώώώώ ώώώώώώ ώώρρρραραρααραραραααρρραρααραραρρραρρρρααραραρρρρρρ  τττηςηςης άάάάάάάάφιιιξηξξξξηξηξξηξηξηξξξξξξξξξξξξηξξηης ς ςςςςς ςςς κακκ ι 
δίωρη αγα ωνία μετά τη ΣΣητεία γιγγγ α τητη γλυυυυυυυυκιά στιγγγγγγγμήμήμήήή ππουου θα φαφαφ νενννν ί στσ ονο  οορίρίρίρίρίρίρίίρρίρρίρίρίίίίρίίρίρίίρρίίρρίίίίίίρίρίίίίίίίζοζζζζζζ ντττα ααααα μια 
υποψοψψψψία απόό τους ορεινούς όόγκους τητ ς. 
Τα καλοκαίρια στην Κάσο είναι μεγάλααα γιατί είναι αξέχαστα, εειδικά όταναναααααααα  είσίί αι παιδίδ :
ελευθερία, βουτιές, ψάρεμα με ε τις γυάλες, βόλτλτλτλττττλττλτλτλττλτλττττττλτλτλτλτλτλτλτλτλτλτλτλτλτλττλτλτλτλττλλλλτλ εςεςεςεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεςες, έρωτωωωωωωω εςεςεςεςεςεεεεςεεεεςεςεεεςεςεςεεεςεεεεςεςεςςεςεςεεεεςςςεςεεεςςςςς, φιλίλ ες. Και όταν μεγε αλλλλώνεις 
και παύεις να είσαι πια παιδί, κουβαβ λάς την αννάμάμάμάμάάμάμάμάμάμάάμάμάμάμάμάάμάάάμάάάμάμάάμάάμάμάάμάμάμμάάάμμμάάμάμάμάμάμάμάμμμάμάμάμάάμάμάμμάάμάμάμάμμμάμμμμνην ση αυτυτυυυυυυυυυτυυυυυυυυυ ής ττηςς «όμορρφηφφ ς και παράξε-
νης πατρίδας» και προσπαθείς να τη μεταγγίσεσ ις σστα δδδδδικά σου παααιδι ιά. .. ΌχΌχΌχχι, δεν έχουμε 

 μεγάλη ιδέα για το νησάκι μας, έχουμε αγάπη για τον τόπο που μας ταξιδεύει, που μας
δείχνει την ψυχή μιας άλλης Ελλάδας που δεν χάνεται στις αφίσες του ΕΟΤ: το Φρυ, η 
Μπούκα, η λίμνη, ο φάρος στο μύλο, η γειτονιά μου το Καρακάσι: «στου Καρακάσι τα 
στενά όποιος και αν τα περάσει βασιλικό να ’χει το νου και πάλι θα τον χάσει»…

* Η Άννα Μαυρολέων διδάσκει στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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Τι να δεις

είναι και το πιο κουραστικό αλ
λά εξαιρετικό σποτ. Να ανέβεις
οπωσδήποτε στην Ακρόπολη,
γιατί η κορυφή θα σε αποζη-
μιώσει. Μη χάσεις τον αρχαι-
ολογικό χώρο της Καμείρου,
και την Κοιλάδα με τις πετα-
λούδες. Στις ιαματικές πηγές 
της Καλλιθέας πάνε όλοι, άρα
κι εσύ. Να κάνεις βόλτες στην 
Παλιά Πόλη με το Μεσαιωνι-
κό Κάστρο, να περάσεις από 
το παλάτι του Μαγίστρου 
και φυσικά να επισκεφθείς 
το Μουσείο της Μέλισσας
(48200, www.mel.gr), ένα από 
τα καλύτερα στον κόσμο.

Πού να κολυμπήσεις
Οι παραλίες Ιξιά και Ιαλυσ-
σός έχουν τέλειο μπλε-σιέλ
χρώμα. Στην Καλλιθέα είναι
ωραία, αλλά στα βραχάκια

Κουίν μάλλον κα-
λύμπησε οπωσδή-

ληράκι, Λαδικό,
αι Τσαμπίκα. Εξαί-
λασσα της Λίνδου
πισίνα, και όλα τα 

ρασονήσι.

Πού να μείνεις
Στην Παλιά Πόλη: Via-Via (Πυ-
θαγόρα 45 & Λυσίππου 2, 77027).
Hotel de charme, όνομα και
πράγμα! Spirit Of The Knights
Boutique Hotel (Αλεξανδρίδου 
14, 39765). Στη Λίνδο: Filoxenia
Lindos (32080). Στην Ιαλυσσό:
The Ocean Blue Full summer 
r e s o r t  a n d  S p a  (9 42 65 ) .
Στους Πεύκους: Panorama 
Villa (22251). Στο Κιοτάρι: Sea
Breeze Apartments & Studios
(697 4473 369). Στο Φαληράκι:
Apollo Beach (85513). Ξενοδο-
χείο υπερπαραγωγή, όπως η
πισίνα και οι μπουφέδες του.
Esperides Beach (85503). Φοί-
νικες, εντυπωσιακοί πισίνα, 
έργα τέχνης στους τοίχους,
όμορφα δωμάτια με θέα τη
θάλασσα. Δίπλα στο Φαληρά-
κι, στο Λαδικό, βρίσκονται τα 

Περιπλανηθείτε
στα σοκάκια
της Παλιάς
Πόλης, όπως 
οι ήρωες 
της «Γλυκιάς 
Ζωής» του Φελίνι

Ρόδος/Δωδεκάνησα

Τι να δεις
Να αρχίσεις με τη Λίνδο, που
είναι και το πιο κουραστικό αλ-

του Άντονι Κ
λύτερα. Κολ
ποτε σε Φα
Αφάντου κα
σια και η θάλ
που θυμίζει 
λεφτά το Πρ

Πού να με

INFO

Ρόδος
Του Christophe
 Farnaud*

άρη στα καθήήκοντν ά μου είε χααααααα τ τ ττ τ τ τ ττττ τ τττ ττ τττττττττττ τ ττ  ηνηνηνηνηνηνηνηννηνηηηνννννν        
ευκαιρρρρίαί  κκκκκκαι τηννννν τύχύ η να ταξαξαξαξξαξαξξαξαξαξαξαξξαξξαξξαξξαξαξξξαξξαξαξαξαξαξαξαξαξαξαξαξαξξξξαξαξαξαξξαααααξαξααααξαξξαααξααξξξξαξαααααααααξξααααααααξαξξξξξιδιδιδιδδδιδιδιδιδδιδιδιδιδδιδιδιδιδιιδιδιδιδιιδδιδιδιιιιδδεύεύεύεύεύεύεύεύεύεύεύύύύεύεύύύύωωωωωωωωωω ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω
συσυσυσυσυσσυσσσυσυσυσυσυυυυυυσυσσσυσσυσυυυσυσσυυσυσυσσυσσσυσυυσσσσσυυυσσσυυυσυσσσσσυσυυσυσσσσυχνχνχνχνχχχνχνχχνχχνχνχχνχχνχνχνχχνχνχχνχνχχνχνχνχνχνννχνννχννχννννχ ά άάάάάά άάάάάάάάάάάάάάάάάά ταααα ττελε ευταίααααααααααα τ τ ττττ τττττττττττττ τττ ττ ττττττττττττττττττττττ ρρρρίρρίρρίρρίρίρίρίρίρρρίρίρίρίρίρίίρίρίρίίρίρίρρίρρρρίρρρρρρρρρρρρρ αα α α αα ααα α αααααααα χρχρχρχρχρχρχρχρχρχρχχρρχρρρχρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρόόόνόνόνόνόνόνόνόόνόνόνόνόνόνόνόόόνόνόνόνόνόνόόνόόνόόόόόόόόόόόόόόνιαιι
κακακακακακακακακακακακακακακακαακακακακακακακακακακακακακακαααακακαακκακακακαααακαακκααακκακαακακακακκαακακακκκκκακκκαακακκκακααακκκκακααακακκκαακααααακακααααααααααααι ι ι ιι ι ιιιι ιι ιι ι ιιιιιιιι ιιι ι ιιιιιι ναναναναναναναναναανανανανανν  α α α α αα ααααααανανανανανανανναααααααναναναανανααανακκκακκκκκκκακακακακααααακκκκαακακκκκκκααακακαα ύύύύύλύλύλύύλύλύλύλύλύλύλύλύύλύλύύλύύλύλύλύύλύλύύύύύλύλλύλύλύλύλύλύύλύλύύλύλύλύλύλλλύλύύλλύπτπτπτπτπτπππτπτπτπτπτπτππτπτπτπτπτπτπτπττττπτπ ω ω ω ω ω ωω ωωωωωωωω ωω ω ωω ω ω ω υπυπυπυπυπυπυπυπυπυπυυππυπυππέρέρέρέρέρέρέρρέρέρέρέρέρέρρέρέρέρέρρέρρέρέρέρέρέρέρέρρρρέρρέρέρέρέρρρρέρέρέρέρέρρέρέρρρέρέρέρρέρέέέρέροοοοοχοοοοχοχοχοχοχχοχοχοοχοχοχοχοχοοοοχοχοχχοχοχοχοχοχοχοχοχοοοχοχοχοχοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοχοχοοχεςεςςςςεςςε  π ππεεεεε-
ριοχέέέςέςέέέέέέέςέςέςέςέέςέςέςέςέςέςέέέςέςςέέέέςέέςέέέέςέςέέέέέέέςέςέέςέέςέςέέςέέςέέςςέέςςςέςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττ ττττττττηςηςηςηςηςηςηηςηςηςηςηςηςηςηςηηςηςηςηςηςηςηςηςηςηςςηςηςηςηςηςηςηςηςηηηηηηςηςηςηςςςηςηςηςηηηηηηηςηςςηςηςηςςςηςηςηηηςηςηςςςςηςηςςηςςςηςηηηςηςηςηςςςηςςηςςς ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ Ε ΕΕΕ Ε ΕΕΕΕ Ε λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλάδάδάδάάδάδάδάδάδάδάδδδδδάδάδάδδάδάάδάδάδάδδάδάδάδάάδάδάδάδάδάάδάδάδάδάδδάδάάδάάάάάάάάδδδάάδδάδάάάάδδάδάδδδάδάδδδδάδάδάδάδδδάδάδάάδάδδδάδάάάάδδδδάάάάάάάάδδάδάδάάάάάάάάάάά αααααααααααςαςαςαςςαςαςςςςςαςαςααααςαςςαςαςααααςαςαςαςςςςαςαςςααααςαςαςαααςςαααααααααααααςααααααααααααα . ΗΗ ΗΗΗΗΗ ποπππ λυμορ-
φίφ α των τοπίίων εεεεείνίναι εκπληκτική 

και μοου είναι πολύ δδύσκοκολο να επιλέξω
να σας μιλήσήήή ω για ένα μόνο προορισμό.
Όμως, ακριβώς όπως κάνουμε όταν προ-
γραμματίζουμε τις διακοπές μας, έπρεπε
να πάρω μια απόφαση. Διάλεξα λοιπόννα πάρω μια απόφαση. Διάλεξα λοιπόν
να σας μιλήσω για το νησί της Ρόδου.α σας μιλήσω για το νησί της Ρόδου.
Η υπέροχη και γοητευτική Ρόδος είναιπέροχη και γοητευτική Ρόδο
το πρώτο νησί που επισκέφτηκα μετά τηνώτο νησί που επισκέφτηκ
άφιξή μου στην Ελλάδα, το 2007. Είχαου στην Ελλάδα,
άλλωστε γιορτάσει εκεί τη γαλλική εθνι-ορτάσει εκε
κή επέτειο και, στη συνέχεια, είχα τηναι, στ
ευχαρίστηση να επιστρέψω στο νησί για
λόγους εργασίας αλλά και για λίγες οικο-
γενειακές διακοπές. Έχω κρατήσει, και
έχουμε όλοι μας κρατήσει καταπληκτι-
κές αναμνήσεις. 
Πρώτα απ’ όλα, βεβαίως, η Παλιά Πόλη
της Ρόδου. Για τα παιδιά μου ήταν μαγευ-
τικό πραγματικά να βρίσκονται σε μια
αληθινή πόλη ιπποτών, με τα τείχη της,
τα λιθόστρωτα, τα δρομάκια που χάνεται
κανείς χωρίς βέβαια να χαθεί. Με φόντο
πάντοτε τη θάλασσα, η μεσαιωνική πόλη
παραμένει αξέχαστη, είναι ένας υπέρο-
χος τόπος, έξω από το χρόνο. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι η Unesco την έχει
συμπεριλάβει στον κατάλογο των Μνη-
μείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της αν-
θρωπότητας.
Στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης,
στην οδό Ιπποτών, αξίζει τον κόπο να
επισκεφθεί κανείς το «Κατάλυμα της
Γαλλίας», ένα δυνατό σύμβολο της ελ-
ληνογαλλικής φιλίας, ένα χώρο μοναδι-
κό που φιλοξενεί την έδρα του γαλλικού
προξενικού γραφείου.
Η γοητεία της Ρόδου οφείλεται επίσης
στο γεγονός ότι το νησί είναι ένα σταυ-
ροδρόμι πολιτισμών. Καθώς είμαι προ-
σωπικά λάτρης της Ιστορίας, μπορώ να
πω ότι ενθουσιάστηκα. Ένα αναψυκτικό
ή ένας καφές φραπέ κάτω από τη σκιά
ενός τζαμιού, στην Παλιά Πόλη, σαν διά-
λειμμα ανάμεσα σε δύο περιπάτους, είναι
μοναδική ευχαρίστηση.
Όμως, πρέπει να βγει κανείς από το κέ-
ντρο της πόλης για ν’ ανακαλύψει την
ποικιλία του νησιού της Ρόδου, ένα μείγ-

μα φύσης και πολιτισμού. Βέβαια, υπάρ-
χει η Λίνδος. Προσωπικά, μου άρεσε ε-
πίσης πολύ ο γοητευτικός χώρος της αρ-
χαίας Ακρόπολης της Ρόδου, η Αρχαία
Κάμειρος, ο λόφος της Φιλερήμου, το
φρούριο του Μονόλιθου και η εκπλη-
κτική θέα από το μεσαιωνικό κάστρο
της Κρητηνίας, που είναι σκαρφαλωμέ-
νο στα βράχια.
Η Ρόδος είναι επίσης ευρωπαία και κο-
σμοπολίτισσα, είναι κι αυτό μέρος της
γοητείας της. Υπάρχουν πολύ ευχάριστα
καφέ και μπαράκια. Μου άρεσε ιδιαίτερα
το Ακταίον στο Μαντράκι, κάτω από τη
σκιά ενός γιγάντιου φίκου.
Τέλος επιθυμώ να αναφερθώ στην εξαί-
ρετη υποδοχή της οποίας έτυχα. Οι κά-
τοικοι της Ρόδου είναι πολύ θερμοί και
φιλόξενοι. Δεν είναι τυχαίο ότι το νησί
προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέ-
πτες, μεταξύ των οποίων όλο και περισ-
σότερους Γάλλους.

Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Bon voyage. Bonnes vacances!

* Ο Christophe Farnaud είναι ο πρέσβης της 

Γαλλίας στην Ελλάδα
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47 δωμάτια των Ano Kampos
Studios  (86628 ),  που βλέ-
πουν είτε στη θάλασσα είτε 
στην πισίνα είτε στο βουνό.
Στο Αφάν του: Ξενοδοχείο-
διαμερίσματα Oasis (51771, 
51731).

Πού να φας 
Στη Μεσαιωνική Πόλη: Νέκταρ
& Αμβροσία (Σοφοκλέους 9, 
30363), µε την ιταλικών γονι-
δίων ιδιοκτήτρια Σάρα να πε-
ριγράφει το εστιατόριό της ως 
γκουρμέ μεσογειακό. The Sea 
Star (22117, 31884), γνωστό και
ως εστιατόριο του Πιζάνια, με 
ωραίο φρέσκο ψάρι και σκιε-
ρή αυλή. Mandala (Σοφοκλέ-
ους 38, 38119), χρωματιστός
όμορφος χώρος, ιδιαίτερα και
νόστιμα πιάτα. Στη Νέα Πόλη: 
Ελιά (Χαρίτου 7, 38511). Απλό, 
με ελληνικά φαγητά, εξαιρε-
τικά γεμιστά, παστίτσιο, χω-
ριάτικες σαλάτες και γιαμ-γιαμ 
σκορδάτο τζατζίκι. Θαύμα εν
Καιρώ (Ελ. Βενιζέλου 16-18,
25569), ξεχωρίζει για τον α-
τμοσφαιρικό κήπο του, για την 
ποικιλία των διεθνών του πιά-
των και την ενημερωμένη του 
κάβα. Στον παραδοσιακό Κα-
φενέ Κούκο (Μανδηλαρά 20-
26, 73022) δεν θα φας, αλλά θα 
τσιμπήσεις ποιοτικά και παρα-
δοσιακά. Στη Λίνδο: Μαυρίκος
(31232), εστιατόριο τιμημένο 
με Χρυσό Σκούφο, με παρα-
δοσιακά πιάτα και συνταγές 
που στα χέρια του Δημήτρη 
Μαυρίκου μετατρέπονται σε 
εξαιρετικές γαστρονομικές 
προτάσεις. Αξιόλογο και το 

Broccolino (31688), που όπως
αποκα λύπτει και το όνομά
του σερβίρει κυρίως ιταλική
κουζίνα και μούρλια πάστες. 
Στον Μονόλιθο: Εστιατόριο 
Παλιός Μονόλιθος (61276),
που δουλεύει αποκλειστικά με 
ντόπια προϊόντα. Και βέβαια 
μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις 
μελεκούνι, το παραδοσιακό 
γλυκό της Ρόδου που ξεχωρί-
ζει για την υπέροχη γεύση του 
και την υψηλή διατροφική του
αξία (παράγεται από τη Με-
λισσοκομική Δωδεκανήσου,
48000). 

Πού να διασκεδάσεις 
Στη Μεσαιωνική Πόλη: Βesara
(Σοφοκλέους 13, 30363). «Α-
δελφάκι» του εστιατορίου Νέ-
κταρ & Αμβροσία, χαρούμενο,
πολύχρωμο, τζάζι, συχνάζει ε-
ναλλακτικός κόσμος. Βoudoir
(25ης Μαρτίου 26, 70971), από
το πρωί έως το βράδυ, για
speak easy και ραντεβού στα
οποία θέλεις να μιλάς με τον
άλλον χωρίς να ξελαρυγκιά-
ζεσαι. Senso (Σωκράτους 41),
μοντέρνο και ως χώρος και
ως μουσικό στίγμα (ηλεκτρο-
νικό). Όλος ο καλός ο κόσμος
εκεί. Στη Νέα Πόλη: Swedco
café. Σκανδιναβικό 100%, έ
χει βορειοευρωπαϊκά κρύα
πιάτα και γλυκά, αλλά ζε-
σ τ ή α τ μ ό σ φ α ιρ α λόγ ω
θαμώνων, που όσο «κρύοι»
είναι σ τις χώρες τους, σ τ
Ρόδο ξεσαλώνουν! Beach B
και Club Elli (πλ. Κουντουριώ
του 6,22545, 76944). Μπορε
να πας από το πρωί και να φ

γεις… το άλλο πρωί. Μαζικό 
το Colorado Entertainment
Center (75120), στην πολύ-
βουη Ορφανίδου, έχει τρεις
σκηνές για όλα τα γούστα: από
live μέχρι χορό. Στην Καλλι-
θέα: Alati - Bar Food N Style 
(58148, 694 9340652). Λευκό,
σκιερό, κοσμικό με την καλή 
έννοια (όλοι εκεί), για καφέ, 
ποτό, αναψυκτικό, κοκτέιλ ή
ακόμα και φαγητό, ό,τι τέλος 
πάντων χρειάζεσαι πριν ή με-
τά το μπάνιο, πριν ή μετά το
ηλιοβασίλεμα.

Τι να ψωνίσεις 
Σ τ ο  κ ο σ μ η μ α τ ο π ω λ ε ί ο
Papoulis, το οποίο μετρά πε-
ρισσότερα από 50 χρόνια στο
χώρο, θα βρεις τα πάντα από 
χρυσό, πολύτιμους λίθους 
και τα πιο γνωστά brands σε
ρολόγια – εδώ θα βρεις και
τα ελβετικά Tendence. Και με
καινούργιο κατάστημα στο
κέντρο της πόλης (Γ. Λαμπρά-
κη 39, 20054/ Σωκράτους 3-5,
27857 ). Στην πρώτη Lacoste
Accessories Boutique της Ελ-
λάδας (Γ. Λαμπράκη 26, 30110)
θα βρεις στιλάτα γυναικεία
και ανδρικά αξεσουάρ, «υπο-
γεγραμμένα» από το διάσημο

έ-

» 
τη

Bar
ώ-
είς 
ύ-

κροκοδειλάκι. ●

Kωδικός: 22410
Δήµος: 46200
Αστυνοµία: 23849
Λιµεναρχείο: 28888
Πρ. Βοήθειες: 80000
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ΑπΑπΑπΑπΑπΑπΑππΑπΑΑπΑΑΑπΑΑ όό ό ό ό ό ό όόό όόόόό τητητητητητητητητητηητητητ ν ν ν ν ν ν ν νν πρπρπρπρπρπρρρρρρρρπρρρρρρπρπρπρρρρρρρρρρρρρώτώτώώτώτώτώτώτώτώτώώτώτώτώττώτώώτώτώτώτώ η η ηηηηη ηηηη μέμέμμμμέμμέμέμέμέμέμέμμμμμέμμέμέμέμμμμμμμμ ραραραραραρρρρραραρααραρραραρ  μ μ μ μ μ μμ μ μ μμμμ μμμμμμμε ε ε ε εε ε ε έπέπέπέπέπέπέππέπέπέππέέέππππιιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιιιι σεσεσεσσεσεσεσεσεσεσεεσε αα α α α α α αααυυτυτυτυτυτττττττυττττττττυυτττττττόόόό όόόόόόόόόόόό όόό όό όόόόόό όόόόόόόόόόό όόόόόόόόόόόόόόόόό ό όόό όό ποποποποποποποποποπποποοποοποποποποοποοοπππποππππποππππππππ υ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ οοοοοοοοοοοοιοιοιοοοοοοοοοοιοιοοοοοοοιοοοιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοιοοοοοοοοο  ν ννννννντότ πιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοιοιοιοιοιοιοιοιοιιοιοιοιοιοιοιοιιοιοοιοοιοιοιοιοοοοοοιοοοοο  ο οο ο ο οοοοοο οοοοοοοοοονονονονονονονοονννν μάμάμάμάμάμάμάμάμμάμάμμ ζοζοζοζοζοζοοζοζοοζοζζζζζζ υνυνυυνυνυνυννυυνυυυυυυ  Ν Ν Ν Ν Ν ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝιιιιισισισισισισισισιισισισισιισιισισιιιιιιιιιιιι υρί-
ασασασασασασασασασαασασσααα η.η.ηη.η.η.η.η.η.η.ηηηηη ΣΣ ΣΣ Σ ΣΣ Σ Σ ΣΣΣΣΣΣημημημημημημημημημμμη αίαίαίαίαίαίαίαίαίαίαίίίίίαίνενενενενεεεεεεενεενεενειιιιιι ι ι ιιι ι ι ι ι εθεθεθεθεθθεθθθθεθεθεθεθεθεθεθθθεθθθθεθθεθεθεθθεθθθθισισισισισισισισσσισισσισισισισιιιιισισιιιισισισισισμόμόμόμόμόμόμόμόμόόμόμόμμόμόμόμόόμόμόμμμμ ς ςς ςςςς ς ς ςς ςς ς ς ς ς ς βαβαβαβαβαβαβαβαββαβββαββαβαβααριριριριριριριριριριριάςάςάςάςάςάςάςάςάςάςς μ μ μ μ μ μμ  μμορορορορορρορρρφφφφφφφφφφήφήφήφήφφφφήφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφήφφφφφφήφφήφήήφήήήήήφφφήήής ς ς ς ςςςςς στσ ηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηη ε εεενένένέέέν ργεια τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοοοττοτοτοοοτοοοοτοτοοοτοτοτοτοτοοοοττοτοοοου νησιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιούούούούούούούούούούούούύούούύύύούύύούούούύύούούύύούούούύούύούούούούούούοούούύούούούοοοοοοούο . Από
τότότότόόότόόόότόόόόττετττεττττετεεε, λοοοοοοοοοοοιπιπιπιπιπιπιπιιιιπόνόνόνόνόνόνόνόνόνόνόννννν,,, ,,,,,, δεδεδεδεδεδεδεδεδεδδεδεδεδεεεεεεεεεεεεδ νννννννννν νννννν μπμπμπμπμπμπμμπμπμπμπμπμπμππππμπμππμπμπμππμποροροοορορορορροροοοροροοροορορο ώ ώώώώώώ ναναααααα ζζζζζήσήήήήσήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ω χχωχχχωχωχωχωχωχωχωχωωχωχχχχχωχωχχχχωχχχωχωχωχχχωωωωχχχχωχχωωχωχχχωωχωωωχχχχ ρρρίρρρρρρρρρρρρρίρίς ς ΝίΝίΝίΝίίσυσυσυυρορ . Όταν έχω καιρό να

πππάπάπάπάάάπάάάάάπ ω, έρχρρχρχρχρχρρρρ εται το νηνηνηνηνννηνηνηνννν σίί σσστατατατατατατταατατττααταταατατα όό όόό όόόόό ό ό όόόνενενενεενενεν ιριρρρρρρρρρρά ά ά άάά μομοοοοοοοοομομ υ.υ.υ.υυυυυυυυ.υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
Το εντυπυπυπυπωσιακόκόόόκόόόόκόόό ε εεείννννναιαιαιαιαιαια  όόόόόό ό ό ότιτιτιτιτιιττ  σ σσσσσσστητητ ν νν ουουουσίσίσ α α δεν νννν υυυυυπυπυπυπυπυπυυυυυπυυυυπυπυυπυυπυυυπυυυυπάάράράάάάάάάάράά χεχεχει ιιι τίτίτίτίτίτίίτίτίτίττίτ ποποοτε εντυπωσιακό. Όλα
είε ναι απππλά. Οι άάάάάάνθνθνθνθνν ρωρωωωποι, οοι χώώώώώροι, οι χοοχοχχχ ροροροροοροορορροοοοοοοροοοοοορρρρ ί.ί.ί.ί.ί.ίίί.ί.ί.ί.ί.ίίίίίίί. Α Α Α ΑΑΑ Α Α Α ΑΑΑ Α ΑΑ Ακόκόκόκόμημμ  κκκαια  το ηφαίστειο. ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕίνίνίνίνίνίνίνίννίννίίναια .
Απλώς. Κανείς δεν προσπαθεί να σου πουουυυυυυυυυυυυυυυυυυυουυυυλήλλήλλλλλήλήλήλήλήλήλήήήλλλήήήήήσσσεσεεεεσει ι ι ι κάκάκάάκκ τιτιτιτιτι διαφορετικό απόπόόόπόπόπόπόό α α ααααυτυτυτυτττόόό ό όόόόό ό
που διαθέτει. Καμία προσπάθεια να σε κατττταακακακακακκακακακακαακκααακακαααααα ττήτήτήτττττττττήτήσεσ ι τοτ  νησί.ί  Σε αφήνει νννα ααα κακακακακαακακαταταταταταταταττατα--
κτηθείς από μόνος σου. Γι’ αυττό και πολλοίοίοίοίοίοίοίοίοίοίοοοοίοοοίοοοίοίίοίίίίίίίίο  μ μ μ μ μ μμ μ μ μ   μ μ μ μ μμμένένέέέένέέέέέ ουν ανεπηρέαστοι. Φεύγουν με 
το επόμενο πλοίο για τις Μυκόόνουοο ς..ς
Πολύ σημαντικό στοιχείε ο οοο τητ ς γοοοοοοητηττείείίίίαςααςαςαςαςαςαςαςαςαςαςςαααααςααςαας τ τ τ τ τ ττττ τ τ τ  τ ηηηης είναι το καλόόό φαγαγγητό. Διαθέτει
τουλάχιστον 8 εξαιρεεεττιτ κές ταβέρνρρ εςεςςςεςςς  γ γ γ γγγγγγγγγγγγ  ιαιαιαιαιαιαιαιιαιιαιιαιαιαια φφ φφφφφφφ φφφφφαγαγαγητό. ΤΤον Τρρρριιαντάφάά υλλλο και ττηνν
Κατίνα σστον Εμπορεειόιό. Την ννν ΑσΑσσσστρτρτρτρτρρρτρτρρρτρρραδααδαδαδαααα ενήή κκκαι τον Κάπτπππ εν στους ΠάΠ λλους. . 
Τη Βέτα σταα Λουττράάάράάάράάάάάάάάάάάάρρρρ . ΤηΤηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη   ΓωΓωΓωΓωΓωΓωΓωΓΓωΓΓΓΓωωΓωΓΓωΓωΓΓωΓωΓωΓΓΓΓΓΓωΓΓΓΓωγώγώγώγώγώώγώγώγώγώγώγγγώγώγώώώγώγώώ, , , , , , τητητητηηηηηηηηηηηηητηηη ΦάμπρικαΦάΦΦ μπμ ρικα και τηνκαι την Παλιά Φάμπμπμπμπμππμπμπμπμπππμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμπμππμπμππμπμπππππππμππμμπμππμμμμ ρρρριριριριριρρρριριριριριρριριριριριριριριιριρρρρρρ κκακακκκακκκκκκκκκκκαΠαλιά Φάμ στσ ο οοοο 
ΜανδράάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάκκκκκκκκικικικκκικικκκικικκκικικκκκκκκκκκκκκκκκκκικκκκκκκκικκκκκκκκκκικικκκκικκκκκκΜαΜΜΜ νδδδδδδδράάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάκικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ . ΚαΚαααααααΚααΚαααααααΚΚΚαΚΚαΚαΚαααααΚαΚαΚΚΚΚΚαΚαΚαΚαααααΚΚΚΚΚαααααΚΚΚΚΚααΚααααΚΚΚΚαΚααΚααααΚααι γιγιγιγιγιγιγιγιγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ α α αααααααααααααααααααα αααααααααα α α ααααααα α αα α αα α α ααααα ααααα α α σσσσσσσσσυσυσυσυσυυσυυυυυυσσσσσσυσυσυσυυσυσυσσσσυσσσσσσσυσυσσσσσσσυυσυσσυσσσυσυσυσσσυσυσ ννένένένένένένένέννένένένένέέένένέννένννένένένένένένννέννένένέν χεχεχεχεχεχεχεχεεχεεεεεεχεεεχεχειαιαιαιαιαιαιαιαιααιαιαιαιαιαιαιιαιιαιαααια, , , , έένένένέναα α ρακόμεμ λο ττουυΚαι γι ΑνΑντρτ ίκου στηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηην ννννννννννννννννν ννν ν ννννν ν ννννν νννννννννν νννννννννννννννν πλππππππππππππππ ατείία της ςςςςς ς ςςςς
ΗλΗλΗλΗλΗλΗλΗΗΗΗΗλΗλΗλΗλΗλΗλλΗλΗΗΗλΗΗλλλλλΗλΗΗΗλΗλΗΗλλλλλλλΗΗΗλΗλΗλΗλΗλΗλΗλΗλΗλλλλλλλλλλλΗλλλλλλλλλλΗΗΗλλλλλλΗΗΗλΗλλλλΗλΗλΗλΗλΗλΗΗλλλΗΗΗλΗλΗλΗλΗ ικιικικικικιιιικικικικικικιιιιικικιικικιικικικικικικικικικικκκικικικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκιιικικικικικικκκκκκκικικκκικικικκκικικκικκι ιωωωωωωιωωωωωιωιωωιωωιωιωιωωιωιωιωιιιιιιιωιωιωιωιωιιιιιιιωιωιωιωωωωωωιιιιιωιωιωιωωωωωωωωιωιωιωιωιωιιωιωιωωωωωιωιωιωιωιωωωωωωωωωωιωιωωωωωωωιωιωωωιωιιωιωιωωωι μέμέμμμμμμέμέμέμέμέμμμμμέμέμμέμέμέμμέμέμέμμμέμέμέμμέμέμέμέμμμέμμμμμέμμμέμμμέμμέέέέέέέέέμέέέέμέμμμέέέέμέμμμμέμέμέμέμέέέέέέμέμέμέμμμμμέμέέέμμέέέμέμέμένηνηνηνηνηνηηνηνηνηνηνηηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηηηνηνννηνηνηννννηνηνηννννννννηνννννννηνηνηνηνηννννννννννννηνηνηνηνηννννηνηηηηηηννννηηηςςςςςςς ςςςςς ςς ήήήήήήήήή ή ή ένένένένένένένένένένέέέέέέέ α α α α α α αα ααα blblblblblbbblblblblbblllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodydydydydyyyyydydyddydydydydydydydydydydydyyydyydydydydyydydydydydyddyddddyddyyydydydddyddy MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMary στα Λιοτρίδιια μμ ε το υπέέέέπέέέπέέέέέέέέέέέπέέέέέέέέέέπέέέέέέέέπέέέέέέροροροροροροροροροροορορρρρρορορορρρρρρρρρρρρορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ χο δδδειλιλ νό.
ΤΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοΤοοΤοοΤοΤΤ μμμ μμ μ μ μ μ  μ μ μ μμμμμμμεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγεγγγεγεγεγγγαλαλαλααλαλαλαλααλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλλύτύτύτύτύτύτύτύτύτττύύτύύτύτύττερερερερερερερερερερερερερερρροοοοοοοοοοοοοο ο ο ο ο οο αααατατατατατααααατατααααααταααταττούούούούούούούούούούούούούούούύούούύούύύύύύύύύύύύύύύύύύύ ό όόόό όό ό ό όόόόόόό όόόό όό όόόόόόόόό ό όό όόόόόόόόό όόόόόόόόόό μμμμμμμμμμμωμωμωμωμωμωμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ ς του νησισσ ού είνναια  τα πανηγύριιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιααααααααααα.αααααααααα  Ξεφυτρώνοουνυυ  κάθθθθεεεεε εεεε
τρρτ ειειιεε ςςς ςςς κακακακακακκκκακκκακακακαααααακακκακακακααααααααακααακακακακααακακακαακααακακακαιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι λίλίλλλλίλίλίλίλίλίλίλίλίίίίλίίλίλίλίλίλίλίλλίλίλίλίλίίίλίλίλίλίλλλίλίίλίλίίίίίλίίίίίίίίλίλίγγγγγγογγογογογγογογοογογοογογογγγγγγογγογογογογογοογγγγγγγγγ αα απόπό το πουθενε ά και υπηρετούο νται μμμμέχρι τελικής πτώσηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηης από 
τους ππππισισισιιι τούςύςςς. .. Η νισύσύσύύύρικη σούστα ενώνειι σσταυρωττά τα χέρια σε κύκλο, σα να 
χορεύει όλος οοο κόσμος ενωμένος ενάνττιαα στη δυσκολία, τον πόννο ο και τοο θάνάά α-
το. Αιώννες τώρα.
Τα πιο όμορφα χωχ ριρρρ ά, ο ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕμπμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ ορειός και τα Νικιά, σκαρρφαλωμένα στην κορυ-
φογραμμμμήμμή του νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννηηηηηηησηηηηηηηηηηηηη ιού ύ αττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττταττττττττττττττενενενενεεενενενενενενενενννννννεεεενενενεννενενννννεεννννεννννννννννεενννεννεννννεννεννενενννννννννίζουυν τη Μικρά Ασία και τα υπόλοιπα Δωδεκάνη-
σα. Μοιάζουν με άσάάσπρπ η λάβαα από μακριά.
Οι παραλίες μαύρες. Κίσηρις. Άλλοτε λεπτή ή παχιά άμμος, άλλοτε μεγάλα 
μαύρα βότσαλα, όπως στους Κοχλάκους.
Ένα σπάνιο κόσμημα είναι η Νίσυρος. Κι έτσι θα μείνει. Γιατί οι ντόπιοι το 
προσέχουν, πράγμα σπάνιο στη χώρα μας. Νησί για λίγους. Νησί ευλογημένο.

*Ο Γιώργος Καραμίχος είναι ηθοποιός

Τι να δεις

(η Νίσυρος αποτελείται απο-
κλειστικά από ηφαιστειακά
πετρώματα). Στο Μανδράκι (ο
μεγαλύτερος οικισμός, όπου 
βρίσκεται και το λιμάνι), το
πανέμορφο ιπποτικό κάστρο 
με το μοναστήρι της Πανα-
γιάς της Σπηλιανής σχεδόν
να «κρέμεται» από το βράχο.
Στον ορεινό οικισμό Νικιά, το
πολύ σύγχρονο Ηφαιστειο-
λογικό Μουσείο. 

Πού να κολυμπήσεις
ΟιΧοχλάκοι, η προσβάσιμη πα-
ραλία του Μανδρακίου, έχουν
κατάμαυρες κοτρόνες (ούτε 
καν πέτρες) και χρειάζεται ο-
πωσδήποτε ομπρέλα αν δε θέ-
λεις να… ξεροτηγανιστείς σε
3 δευτερόλεπτα. Εντελώς δυ-
σπρόσιτη  (ανέβα-κατέβα πλα-
γιά) είναι η Παχιά Άμμος –από
τις πιο ισχυρές βάσεις ελεύθε-
ρων campers στο Αιγαίο– στην
άλλη άκρη του νησιού. Πεντα-
κάθαρα κρυστάλλινα, βαθιά 
νερά και απέραντη παραλία, ε-
πίσης με κατάμαυρη άμμο που
προϋποθέτει… τέντα για να
την ευχαριστηθείς. Στο Αυλάκι,
στην ομώνυμη περιοχή θα κο-
λυμπήσεις σε μια θάλασσα με 
πολλές θερμές πηγές και ένα
απόκοσμο φόντο με ερειπω-
μένα πέτρινα σπίτια. Μεγά-
λες και φιλόξενες για μικρούς
και μεγάλους είναι οι παραλίε
στους Πάλους –και με αρµυ
ρίκια, παρακαλώ–, η Άσπρη
Άμμος (όνομα και πράγμα), ο
Λυές και το Κατσούνι. 

Πού να φας 
άκι: στην οικογε-
έρνα Πανόραμα
κατσικάκι), στην
πιτικά μαγειρευ-
άμπρικά για πα-
ς μεζέδες. Στους
Captain’s House
τραδενή, και τα
εσκότατο ψάρι.
νω στην πλατεία 

α, στο ομώνυμο
καφενείο της κυρίας Λουλου-
διάς με τους νοστιμοτάτους
ουζοµεζέδες και στον Ανδρι-
ώτη, από τον οποίο θα έχεις 
θέα στην Τήλο. Στον Εμπορειό 
στα Απυριά για κρέατα και μα-
γειρευτά και στο Μπαλκόνι με
θέα στην Καλδέρα. Μην πα-
ραλείψεις να δοκιµάσεις «σα-
κουλιαστή» (ντόπια µυζήθρα),
καπαμά (κατσίκι γεμισ τό),
πιτθιά (ρεβιθοκεφτέδες) και
µπουκουνιές (χοιρινό μαγει-
ρεμένο με λίπος). 

Πού να μείνεις 
Στο Μανδράκι: στον κοινοτικό 
ξενώνα Πολυβώτης (31011),
σ τα Τρία Αδέρφια (31344),
στις μικρές ξενοδοχειακές
μονάδες –με πισίνα– Χαρίτος
(31322, 31318) και Πορφύρις
(31376) και στα παραθαλάσσια 
Λιοτρίβια (697 3017356) σε ένα
παλιό ελαιοτριβείο που στον 
κάτω όροφο σ τεγάζει ένα 
café. Στα Λουτρά, 1.500 μέτρα 
βόρεια από το Μανδράκι, στο
δρόμο προς Πάλ λους, σ τα
δημοτικά ιαματικά λουτρά
(31284) σε ένα φανταστικό κτί-
ριο του 1865 με το δίκλινο να

κοστίζει μόλις € 20 ●ε 

ες
υ-
η

οι 

κοστίζει μόλις € 20. ●

Κωδικός: 22420
Αστυνοµία: 31201
Λιµεναρχείο: 31222
Δήµος: 48746
Πρ. Βοήθειες: 31217

Τι να δεις
Το ηφαίστειο, ο λόγος ύπαρ-
ξης αυτού του μαγικού νησιού
( Νί λ ί

Πού να φ
Στο Μανδρά

νειακή ταβέ
(εξαιρετικό κ
Ειρήνη για σ
τά και στη Φ
ραδοσιακούς
Πάλους: στο 
και στην Αστ
δύο για φρε
Στα Νικιά: πά
στην Πόρτα

ί

INFO

Νίσυρος/Δωδεκάνησα
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Ο ανανάς περιέχει μεγάλη 
ποσότητα μαγνησίου και

βιταμίνες C και B.
Μπες στο site www.chiquita.gr

για περισσότερα διατροφικά
μυστικά και tips.
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Πού να κολυμπήσεις 

ρ βρ
στο λιµάνι. Eνάµισι χιλιόµε-
τρο απόσταση από τον Γιαλό
θα βρεις το Πέδι, µια από τις 
πιο γνωστές παραλίες. Από 
εκεί µπορείς να πας µε καΐκι
ή µε τα πόδια στη γραφική
Nανού και στο βραχώδες νη-
σάκι Aγία Mαρίνα. Νοτιότερα 
βρίσκεται η Μαραθούντα,
ένας στενός όρµος µε πεντα-
κάθαρα νερά, και ο Άγιος Nι-
κόλαος, οργανωµένη παρα-
λία µε δέντρα και σκιά. Η πιο
εντυπωσιακή παραλία είναι 
µάλλον αυτή του Aϊ-Γιώργη 
Δυσάλωνα, με τα πεντακά-
θαρα κρυστάλλινα νερά. Στο 
νότιο άκρο, σ’ ένα απάνεµο
όρµο, βρίσκεται ο Πανορμί-
της. Αξίζει µια εκδροµή στο 
νησάκι Σεσκλί, με την πανέ-
μορφη αμμώδη παραλία και 
τα κρυστάλλινα νερά.

Πού να μείνεις
Στον Γιαλό, στο νεοκλασικό 
της Aλίκης (71665). Στο α-
πλό αλλά άνετο ξενοδοχείο 
Nηρεύς (Ακτή Γ. Γεννηµατά, 
72400) και στο Δωρίς (71307, 
71689). Στις πολυτελείς, full 
εξοπλισµένες µεζονέτες 
Iapetos Village (72777), δί-
πλα στην πλατεία . Στο Xω-
ριό, στα δωµάτια  του Opera 
House (72034, 71856) και στο 
συγκρότηµα Tαξιάρχης (Άνω 
Χωριό, 72012). 

Πού να φας και να πιεις
Στο Xωριό, στο οικογενειακό 
µαγειρείο Γιώργος και Μα-
ρία (71984) για µαγειρευτά 
ή κατσαρόλας. Στο Πέδι, στη
σπιτική ταβέρνα του Τόλη,
πάνω στο κύµα. Στον Γιαλό,
στην άκρη του παλιού µόλου,
θα βρεις τον Θόλο (72033) µε 
παραδοσιακές λιχουδιές, φι-
λικό και ήσυχο περιβάλλον. 
Για πιο «πειραγµένες» γεύσεις 
και intellectuel ατµόσφαιρα 
προτιµήστε τη Μυλόπετρα
(72333). Από πάπια confit µέ-
χρι παϊδάκια a la provençale,
µέσα στο αναπαλαιωµένο 
βιοµηχανικό κτίριο. Στον Γλά-
ρο, ένα από τα παλαιότερα 
και δηµοφιλέστερα καφέ-
µπαρ της Σύµης µέσα στο 
Χωριό, θα απολαύσεις –µε 

ωραία σκιά– απογευµατινόωραία σκιά  απογευµατινό 
καφέ και ποτό.●

Κωδικός: 22460
Αστυνοµία: 71111
Λιµεναρχείο: 71205
Δήµος: 70110
Πρ. Βοήθειες: 71316

Σύμη 
Της Σμαράγδας Μακρή* 

δικό μου παράθυρο με θέα στον παράο δ -
εισο είναι αυτό στο σπίτι μου στη Σύμη.δε
ταν το ανοίγω το πρωί, χάνομαι με μιαςΌτ
τα γαλανά νερά του Αιγαίου, σαλπάρωστ
ε τα ιστιοφόρα που βγαίνουν από τομε
μάνι και γίνομαι ταξιδιώτης μέσα στολιμ

της γραμμής που φωνάζει από μακριάπλοίο τ
χομό του. Βλέπω ακόμα και τα βουνάτον ερχ
υρκίας που ορθώνονται στο βάθος επιτης Του -
ά, μα όπου και να κοιτάξω, τα μάτια μουβλητικά
υν με όμορφες πολύχρωμες εικόνες.γεμίζου
η την ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα πριν οΤη Σύμη -

όνια. Ο άντρας μου σήμερα, και φρέσκοςκτώ χρό
τότε, ο Γιώργος, ήθελε να μου δείξει τοέρωτας 
ου καταφύγιο, τον παράδεισό του όπωςμικρό το

οκαλούσε, και έτσι ξεκινήσαμε από Θεστην απο -
κη τον Σεπτέμβρη του 2002 το παρθενισαλονίκ -
ταξίδι στη Σύμη. Τότε η επικοινωνία μεκό μου τ
ήταν ελάχιστη, έτσι έπρεπε να μείνουμετο νησί 

άδυ στη Ρόδο για να πάρουμε το πλοίοένα βρά

την άλλη μέρα και να φτάσουμε μετά από 2 1/2
ώρες στον προορισμό μας.
Η αλήθεια είναι πως το ταξίδι κρατούσε πολύ
κι εγώ αναρωτιόμουν, σιωπηλά φυσικά, «πού
με πάει!». Η διαδρομή με το πλοίο αργή και
βασανιστική και η ανυπομονησία μου μεγά-
λωνε, ευχόμουν να μου αρέσει η Σύμη όσο και
σε εκείνον! «Φτάσαμε» μου είπε, «έλα να τη
δούμε από το κατάστρωμα».
Ανέβηκα λοιπόν μαζί του στο κατάστρωμα,
σήκωσα το βλέμμα μου να την κοιτάξω και
κράτησα την αναπνοή μου…
Ο ήλιος έδυε εκείνη την ώρα και άφηνε το τε-
λευταίο του φωτεινό χάδι πάνω στα σπίτια,
αυτά τα όμορφα νεοκλασικά χτισμένα αμφι-
θεατρικά, βαμμένα στα χρώματα της ώχρας,
λουλακιά, μαβιά, με τα μικρά τους μπαλκο-
νάκια να μας καλωσορίζουν. Οι λάμπες τωνν
σπιτιών άρχισαν να ανάβουν η μία μετά την
άλλη και να φωτίζουν γλυκά τον παραμυθέ-
νιο πίνακα που ξεδίπλωνε μπροστά μου.
Κατάλαβα τότε, πως το ταξίδι μου στο όμορφφο
νησί του Νηρέα μόλις ξεκινούσε…

* Η Σμαράγδα Μακρή είναι οικοδέσποινα του 

Εργαστηρίου  Μαγειρικής «Μαρμίτα» 

Σύμη/Δωδεκάνησα

Πού να κολυμπήσεις
Η Ν.Ο.Σ. είναι η πιο δηµοφιλής 
παραλία και βρίσκεται κοντά 

INFO

         Sun Screen 
                Sport Lotion 
                                                  SPF 20

Aντηλιακό 
γαλάκτωμα 

προσώπου και 
σώματος, με λεπτό-
ρευστη υφή και  
ανθεκτικότητα 
στην εφίδρωση. 
Παρέχει μέση αντι-
ηλιακή προστασία 
και είναι κατάλ-
ληλο για όσους 
κάνουν sports 
σε θάλασσα και 
παραλία. Ακόμα 
θωρακίζει το DNA 
των κυττάρων του 
δέρματος και παρέ-
χει αποτελεσματι-
κή προστασία από 
τους περιβαλλοντι-
κούς ρύπους. 



Σπέτσες
Του SOX (Σωκράτης Αργείτης)* 

ε μια εποχή που η λέξη κρίση έχει στοιχειώσει τα πλάνα για τις ή λέξ ί έ ώ λά
φετινές καλοκαιρινές διακοπές μας, το να διαβάζεις σε έναν ο-
ποιοδήποτε τουριστικό οδηγό για ένα αριστοκρατικό νησί στον 
Αργοσαρωνικό είναι λίγο οξύμωρο. Παρ’ όλα αυτά, τα γιοτ συνε-
χίζουν την πασαρέλα τους στο λιμάνι των Σπετσών και νέες βίλες 
δεν σταματάνε να ξεφυτρώνουν απειλητικά, αλλάζοντας τη ζωή 

και τη φυσική ομορφιά του νησιού προς το χειρότερο.
Ευτυχώς οι Σπέτσες είναι πολλά περισσότερα για κάποιον που ψάχνει 
κάτι πιο ανθρώπινο και αυθεντικό. 
Αυτό μπορεί να είναι μια ρομαντική πανσέληνος στην παραλία του
Γαρύφαλλου. Μια Κυριακή μεσημέρι με τα μοναδικά σουτζουκάκια 
της Λούλας στη Ζωγεριά, αφού διανύσεις το απίστευτο μονοπάτι α-

νάμεσα στα πεύκα δίπλα στη θάλασσα. Οι βουτιές από τα 
 απ’ τη σπηλιά του Μπεκίρη και οι ιστορίες 
κές σήραγγες και φώκιες μέσα στη σπηλιά. 
Το ψάρεμα στους μόλους με ζυμάρι και οι βου-
τιές με το ψαροντούφεκο γιαλό γιαλό. Οι βόλ-
τες με ποδήλατο στο Λιγονέρι και η «δική» 

μμομομομομ υυυυ υ παπαπαπαπαπ ραααραλίλίλίλίλίαα α εκεκεκεκείείείεί, χωχωχχωρίρίρίςς ίίίχίχίχνονονονοςς ςςςςς απαππππόόό όό ξαξαξαξαξαπλπλππλλπλώσώσώσσώστρτρτρρρεεςεε ..
Η ΗΗΗΗΗΗ πεππεζοζζοποποποποπορίρίρίρίρίααα α στσττστστοο ο ββοβοβ υνυ όό ππρπροςςος τοτοτοτον ν νν πρπρπρπ οφοφοφήττήτήτηη η ΗλΗλΗλίαίαα αα ανάνάνάμεμεμεσαασασα αα απόπόπό ααα ανανανααιδιδιδήή 
ππεπεύύκύκύκα,α,α  πππουου φφυτυτρώρώρώρώνονονν υνυν ξ ξανανά ά κακαιι δδεδεδ ν νν λέλλένεν  ννα α κακαααούούούο ν ννν πρπροςος π πείείσμσμαα αυαυαυαυτώώτών ν
που προσπαθούν κάθε καλοκαίρι. 
Η πίστα μότο-κρος εκεί παραδίπλα που σε προκαλεί να κάνεις κάνα σάλ-
το με το μηχανάκι σου και, σε προειδοποιώ, από τέτοια έχουμε πολλά.ά δ ώ ό έ έ λλά
Η παραμονή της γιορτής του Αγ. Μάμαντος με τα αυτοσχέδια καρα-
βάκια των παιδιών που γεμίζουν με το φως των κεριών τους τη θάλασσα.
Η πανοραμική θέα στο κάψιμο της Αρμάτας από τη βεράντα του ξενο-
δοχείου Φάρος.  
Μια βόλτα με την άμαξα προς το παλιό Λιμάνι και τα μοναδικά αρχο-
ντικά του σίγουρα υπενθυμίζει χαμένες δόξες και την αληθινή αρι-
στοκρατική πλευρά του νησιού, αλλά η ψύχη των Σπετσών είναι στο 
μοναδικό κόσμο που ζει εκεί, διατηρώντας την αυθεντικότητα, τις πα-
ραδόσεις, την ελληνική φιλοξενία και λίγο απ’ την τρέλα που οφείλε-
ται στο θρούμπι που φυτρώνει στο βουνό, κι όλα αυτά κάνουν το μέρος 
μοναδικό για να χαλαρώσεις και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου.

Γιορτή Αρμάτας: 2ο Σαβ/κο Σεπτ.
Παραμονή Αγ. Μάμαντος: 1η Σεπτ.
Ξενοδοχείο Φάρος: 22980 72613-4

* Ο SOX είναι εικαστικός
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Πανέμορφο, κοσμοπο-
λίτικο και καταπράσινο,
είναι ένα  νησί με κίνηση 
σχεδόν όλο το χρόνο. Οι 
Σπέτσες μοιάζουν με «βι-
βλίο» ιστορίας, µε δεκά-
δες µνηµεία να κατακλύ-
ζουν τους δρόµους της. 
Με μια µικρή βόλτα θα
δεις: από τον εσωτερικό 
δρόµο της παραλιακής το 
νεοκλασικό του Ανάρ-
γυρου και δίπλα, στην 
πλατεία Πευκάκια, το µι-
κρό δασύλλιο µε το σπίτι-
μουσείο της Μπουμπου-
λ ί ν α ς .  Στ η ν  π λ α τ ε ί α 
Ποσειδωνίου γίνον ται
όλες οι µεγάλες εκδηλώ-
σεις του νησιού, μεταξύ 
αυτών και η Αρμάτα, η

αναπαράσταση της πυρ-
πόλησης της τουρκικής 
αρμάδας (το πρώτο Σ/Κ
μετά τις 8 Σεπτεμβρίου).
Με τα πόδια ή µε αμαξάκι
πήγαινε προς το Παλιό
Λιμάνι (Mπάλτιζα), που
είναι γραφικό, ή προς το 
Φανάρι για να βρεις την 
Παναγιά την Aρμάτα. Ε-
πίσης, αξίζει μια επίσκεψη
στα αρχοντικά του νησιού
(που φημίζεται για την κα-
πετανέικη αρχιτεκτονική 
του). Δες τα χάλκινα γλυ-
πτά της Ναταλίας Μελά,
απλωμένα σ το δρόμο
από Παναγία Αρμάτα μέ-
χρι Φάρο. 

Πού να 
κολυμπήσεις
Ο περισσότερος κόσμος 
προτιμάει την παραλία 
των Αγίων Αναργύρων
– αν πας με καΐκι θα βρεις
τη σπηλιά του Mπεκίρη

για υπόγειες βουτιές και 
σταλακτίτες. Για trendy
βουτιές θα πας στη πα-
ραλία Βρέλλο, ενώ για
άνεση, ξαπλώστρες και
water sports σε συνδυ-
ασμό με κα λό φαγητό
επισκέψου σ την πλαζ 
της Aγίας Mαρίνας. Για
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η η σ υ χ ία
πήγαινε στις πιο αποµα-
κρυσµένες Κουζουνός,
Ξυλοκέριζα, Kαμάρες
και Zωγεριά – εκεί θα 
βρεις και το περίφημο 
μαγέρικο με τον κοκκινι-
στό κόκορα, τα σουτζου-
κάκια και το μουσακά.

Πού να μείνεις
Στο ξενοδοχείοΠοσειδώ-
νιο Grace Hotel (72308),
μία από τις πιο κοσμικές 
βεράντες του Αργοσα-
ρωνικού από το 1914, 
που επέστρεψε φέτος  
πλήρως ανακαινισμένο 

ή στο Παλιό Λιµάνι στον 
ξενώνα Orloff Resort
(75444, www.orloffresort.
com),  ένα πανέμορφο
boutique hotel. Μπορείς
βεβαίως να ακολουθή-
σεις τα πετρόχτιστα µο-
νοπάτια που οδηγούν στο 
Twin House Apartments
(74432, www.twinhouse-
spetses.gr ).  Τα δ ωµ ά-
τια διαθέτουν ψυγείο, 
κλιµατισµό και ασύρµατο
ίντερνετ. Σηµείωσε στην 
ατζέντα σου επίσης: το 
συγκρότηµα Nησιά στην
Kουνουπίτσα (75000-10),
το Zoe’s Club (74447-8),
τον παραδοσιακό ξενώ-
να Niriides  (73392), το
Armata Bοutique Hotel
στην Nτάπια (72683), το
E c o n o m o u M a n s i o n
(73400, www.spetsestravel.
gr) µε παραδοσιακό πρωι) -
νό και ασύρµατη σύνδεση 
wi-fi και τη Villa Μimoza

(73426).  

Πού να φας και να 
πιεις
Για ψάρι και κοσμικές 
καταστάσεις στον Tαρ-
σανά, για μαγειρευτό και 
ψάρι μεσημέρι και βράδυ
στην Eξέδρα. Μεσογεια-
κές γκουρμέ γεύσεις στον 
Ορλώφ στο παλιό λιμάνι 
(φέτος με επιμέλεια της 
πολύ γνωστής αθηναϊ-
κής Σπονδής). Πίτσα και 
επίσης κοσμικότητες στο 
Il Padrino, που έχει και ω-
ραίο bar. Το Ποσειδώ-
νειο στεγάζει από
φέτος το Aneton 
on the Verandah
του εξαιρετικού 
σεφ Βασίλη Καλλ
δη, που ξέρεις απ
επίσης αθηναϊκό Ά
τον. Από τη μεριά 
Σχολών θα βρεις 
πολύ καλά εστιατό

Το Νερό της Αγάπης με 
μεσογειακή κουζίνα και 
τον κ λασικό Πάτραλη
για δυνατή ψαροφαγία. 
Για  αμυγδα λωτά Σπε-
τσών θα πας στον Κλήμη
ή στον Πολίτη. Ποτό στο 
Μπαλκόνι wine bar και 
πιο αργά στο Θρούμπι, 
στην Μπρατσέρα και στο 
Spetsa. Για τρελό clubbing 
στο Stavento, στην ιστο-
ρική Figaro, που φέτος 
λέγεται B-back, και στο 
Guzel (το παλιό Εμπατή).
Αν, πάλι, είσαι του ελληνι-
κού ρεπερτορίου πήγαινεδώ

ό

λί-
ό το 
Άνε-
των 
δύο 

όρια: 

κού ρεπερτορίου πήγαινε 
στις Διαδρομές.●

Kωδικός: 22980
Aστυνοµία: 73100
Λιµεναρχείο: 72245
Δήµος: 72225
Πρ. Βοήθειες: 72472

νάμεσα στα π
βράχια έξω

για μυστικ
Τ
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τια για φυσιολάτρες, νυχτερινή 
ζωή, τέχνη. Η κινηµατογραφική 
σταρ του ασπρόµαυρου ελλη-
νικού κινηµατογράφου έχει µια 
γοητεία που παραµένει αναλ-
λοίωτη στο χρόνο.

Πού να κολυμπήσεις 
H Ύδρα προσφέρεται για  εντυ-
πωσιακές βουτιές και παιχνίδια 
με το κύμα, καθώς είναι γεµά-
τη από παραλίες µε πλάκες 
και βράχια. Στην Υδρονέτα, η 

Καμίνι

 
Χριστίνας

Άγιο Νικόλαο. Κι ακόμη στη 
Λιμνιόνιζα, που είναι σχετικά 
μοναχική και έχει ωραία νερά.

Πού να μείνεις 
Στην όµ ορφη και  celebrit y 
Hydroussa   (52400,  53581), 
στο Λητώ (53385) µε τις υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες και
τις ειδικές παροχές για άτοµα
µε ειδικές ανάγκες. Στο µεγάλο 
ξενοδοχείο Mira Mare (52300) 
θα έχεις την προσωπική σου 

Σοφία (52313), όλα τους στο λι-
μάνι και στα γύρω στενά, στο 
Greco (53200) για πιο απόμερα 
και ωραία θέα, στου Γκαρδα-
λήνου (52114) στο Καμίνι.

Πού να φας και να πιεις
Στην Ξερή Ελιά μέσα στα πεύ-
κα και με πολύ καλό φαγητό.
Φρέσκο ψάρι και όλο το νησί 
στα πόδια σου στην ταράτσα 
του Βίγλα. Στο Παραδοσιακό
μέσα στα στενά για μεζέδες και 

αγειρευτά, στο Γειτονι-
άρια, στην Ψαροπούλα
α και μαγειρευτά, στο

στα Κανόνια, με ωραία
αι ψάρι και κρέας) και
ή θέα. Για σουβλάκια 
ιλλέα, στον Θανάση
Κρεμμύδι. Για ωραία
σιακά γλυκά στο χέρι
τραπεζάκια στης κυρί-
ρας. Για καφέ στο Ciao 

σοκάκι, ενώ για ethnic
αιρα και µουσικές στον
α κοσμικά βράδια στον 

Πειρατή, το κλασικό bar του νη-
σιού που έχουν επισκεφτεί rock 
stars όπως ο Eric Clapton και ο 
Leonard Cohen, αλλά και στο
Amalur για ωραίες μουσικές.

Tips
Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς
το πολιτιστικό κέντρο Μελίνα
Μερκούρη (52210) και τις εκ
θέσεις των Φατούρου (30/6)
Αντωνόπουλου (1-15/7)  , Τσού)
μα (15-30/7), Ραφαλιά (10-20/9)

Michael Laurence (20/9 - 15/10), 
Prisloo Desiree (15-30/10). Κι α-
κόμη, στο Σαχτούρειο την έκ-
θεση “Chagallesque”, με βάση 
τον Μarc Chagall, σε επιμέλεια
του εικασ τικού Δημήτρη Α-
ντωνίτση.  Στο νησί απαγορεύ-
ονται τα οχήµατα – υπέροχα,
γιατί θα ηρεμήσει η ψυχή σου 
και θα κάνεις ωραίες και σχε-
τικά εύκολες πεζοπορίες, ή θα 
κινηθείς με θαλάσσια ταξί και
γαϊδουράκια. Επισκέψου το εκ-
πληκτικό Ναυτικό Μουσείο, µε 
εκθέµατα από την επανάσταση
του 1821 και βγες φωτογραφί-
ες στα κανόνια για να µπεις στο 

λί ●

Διάσηµη σε όλο τον κόσµο, µε έ-
ναν αέρα ελίτ. Υπέροχη νησιώ-
τικη και νεοκλασική αρχιτεκτο-
νική, ιστορικά μνημεία, μονοπά-

πετπεπετσέτσέτσέτέτέτέτέτέτέτέτέτέτέτέτέταα σα το ττ βράβρβρβρβρ χο,οο  τα κακανόννόνννόνόνόόόνόνόνό ια ια αααα
απόαπόαπ  πά πάνω νω κι εσύεσσ  στο νο ννννννννννννερόερόόόερό. ΣΣΣτοντον 
ΌΌμμμμμμιλοιλοο (π (π (πρώηρώηώην γν γνωσωστή ή σουσου  Λ  Λα-α-
γγγγγγγγγγγουγουγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ δέρδέρα) α) α)α)αα γιαγια κακαφέ φέ ή φή φαγηαγ τό τό
καικαικκ  βοβουτιυτιές ές απόαπό τη τ ΣπηΣ λιά. Στο
µικρό ρό κακαια  µεµεµεγάλγάλοοο ο ΚαμΚ ίνι συν-
δύασε αρµύρα µε µεζέ σ τα 
παραδοσιακά ταβερνάκια της
Χριστίνας και της Κοντυλέ-
νιας. Αν θες κάτι οργανωµένο, 
πήγαινε στο Μαντράκι, στο
Μπίστι ή στις Πλάκες Βλυχού 
(ωραία ψάρια αλλά και μαγει-
ρευτά στης Μαρίνας) και στον 

αυλαυλλλή, ή, ήή α λ λλλ ά θέ λεις βάρκα ή
(ωρ(ωρωωραίοα ) ποδαρόδρομο για να 
πας. Στο Mistral Hotel (53411), 
δίπλα στο λιµάνι, θα επηρεα-
στείς από την παραδοσιακή 
αρχιτεκ τονική και τη βαριά 
πολυτέλεια. Ενδιαφέρουσες
επιλογές είναι και η Bratsera
(53971), το Ορλώφ (52564) και η
Φαίδρα (53330). Για πιο απλές, 
«θνητές» διακοπές στα Αντώ-
νιος (53227), Πιτυούσα (52810),
Φι λένια  (52537 ), Μπότσης
(52395), Αλκυονίδες (54055),

ωραία μα
κό για ψά
και ψάρια
Sunset σ
ψητά (κα
τρομερή
στον Αχι
και στο Κ
παραδοσ
ή και σε τ
ας Φλώρ
Café στο 
ατµόσφα
Ίσαλο. Για

ο

α 
κ-
),  

ύ-
), 

κλίµα. ●

Κωδικός: 22980
Αστυνοµία: 52205
Λιµεναρχείο: 52279
Δήµος: 22983 20201
Πρ. Βοήθειες: 53150

Ανακαλύψτε τη
σύγχρονη τέχνη
περιπλανώμε-
νοι στις πολλές 
εκθέσεις του
νησιού

Ύδρα
Tου Maurizio Cattelan*
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* Ο Maurizio Cattelan είναι εικαστικός
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Νησί «στα πόδια» της Αθήνας, 
αριστοκρατικό, με μεγάλη ι-
στορία και ισχυρή ταυτότητα, 
στοιχεία που έχουν εμπνεύ-
σει σταθερά στο πέρασμα του
χρόνου ποιητές, λογοτέχνες 
και ζωγράφους.

Πού να κολυμπήσεις
Στα σύνορα της πόλης και α-
κριβώς κάτω από την Κολόνα
και την τοποθεσία Πλακά-
κια, οι παραλίες είναι αρκετά
συµπαθητικές. Ένα βήμα από
τη Χώρα, σ το δρόμο προς
Πέρδικα, ο Άγ. Βασίλης και 
η Βροχεία και παρακάτω ο 
πρώτος και ο δεύτερος Μα-
ραθώνας (γνωστές και οργα-
νωμένες). Στην Πέρδικα, η πιο 
οk παραλία για κολύμβηση και
άραγμα είναι το Κλειδί. Οι οι-
κισμοί του νησιού Αγ. Μαρίνα 
και Σουβάλα έχουν κι αυτοί 
τις οργανωμένες παραλίες 
τους, ενώ σταθερές επιλογές 
είναι οι: Κλήμα, Μουριώτη και 
Σαρπάς. Από τις πιο όμορφες 
θεωρούνται οι Πόρτες στο 
οµώνυµο ψαροχώρι. Όσο για 
τις… star του νησιού, τον τίτ-
λο κρατάνε οι: Αιγινήτισσα
και οι Kamares Paradise.

Πού να φας
Στην πόλη: Ο Ιππόκαμπος, 
από τα πιο γνωστά στέκια, 
μετακόμισε φέτος στην Ακτή
Τότη Χατζή 4 (26504) στις πα-
λιές αποθήκες σφουγγαριών 
Brown, δίπλα από το ομώνυ-
μο ξενοδοχείο στην παραλία. 
Η  μετακόμιση έφερε και μία 
πλήρως ανανεωμένη κουζίνα 
με μεσογειακές τάσεις. Νωρίς 
το πρωί για πρωινό-μπουφέ, 
ύστερα φαγητό και το βρά-
δυ γ ια κοκ τ έι λ σ το μ παρ. 
Όσο για τις δραστηριότητες
του «πολυπρόσωπου» μαγα-
ζιού, ο Δημήτρης Μηλιώτης 

παρουσιάζει ήδη εδώ τα ζω-
γραφικά του έργα κι ο Θανά-
σης Ζήκας τα χειροποίητα 
κοσμήματά του, ενώ έπονται 
και πολ λά live. Λίγα μέτρα 
παρακάτω ο Μπάμπης (Ακτή 
Τότη Χατζή 7, 23594) –ελληνι-
κή κουζίνα– στην παραλία της 
Παναγίτσας, με διακόσμηση 
που ξεχωρίζει, φωτισµένους
φοίνικες και τραπεζάκια πά-
νω στο κύµα. Ολοκαίνουργια 
άφιξη που βρήκε τη θέση 
της στα γραφικά σοκάκια της
πόλης και η Ελιά (Κουμουν-
δούρου 4, 2297 500205 ) με
χαρακτηριστικό γνώριμα την
αγάπη σε jazz, blues και soul
ακούσματα. Ανοιχτά από το 
πρωί, για καφέ στη δροσερή 
–και λουλουδιασ τή – αυλή 
του. Όσο για το φαγητό, δη-
μιουργείται με ολόφρεσκα 
υλικά. Ισχυροί πόλοι έλξης τα
γλυκά «υπερπαραγωγή» απ’ 
τα χέρια της Αννούλας και οι 
πολύ προσιτές τιμές. Σημείο 
αναφοράς στην κατηγορία 
των bar-restaurant και η Αυλή
(Π. Ηρειώτη 17, 26438), από τα 
πιο γνωστά στέκια του νησιού 
την τελευταία εικοσαετία. Α-
νοιχτό μέχρι αργά το βράδυ 
για καφέ, ποτό και φαγητό.
Το Gusto Italiano (Χρ. Λαδά & 
Π. Ηρειώτη, 29294) είναι ένα 
νέο café-fast food στην πόλη
με νοστιμότατα snack. Στον 
Μαραθώνα: Όστρια (26682). 
Σπιτικά µαγειρευτά, φρέσκα
ψάρια, χωριάτικες πίτες, πε-
ντανόστιμη φάβα και σαλάτες 
με λαχανικά από τον κήπο των 
ιδιοκτητών. Τα τραπεζάκια
είναι σχεδόν πάνω στο κύ-
μα. Σερβίρει και πρωινό. Στην 
Πέρδικα: Ο Νόντας (61233) εί-
ναι εξπέρ στις παραδοσιακές 
γεύσεις και στο ολόφρεσκο 
ψάρι. Εγγυηµένη επιλογή και 
το Muzik café bar restaurant 
(61643).

Πού να διασκεδάσεις 
Για γλυκό το all time classic Αι-
άκειον (22249) στην παραλία, 
στο τέλος της οποίας θα δεις
το Inn On The Beach (25116), 
ένα café beach club µε µεγάλη
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Αίγινα
Του Γιώργου Καπουτζίδη*

ην ΑίΑίγιγιναναανα τ ο οοο 22202000020202 γ γ γγγια μονορώώρώώρώρώτητητηητητητητηη φφφ φ φφφ φφφφοροροροροροοροροορορά άά πήγαα σ στητ -
κιασσσαα ποποδήδήδήλλαλαλαλατοτο, έκέκαανα μπμπά-ά-ήήήμήήμερερηη η εκδρδρομομή,ή, ννοίοίκ
τότε πήγαινα συνέέχεεια. Ό Όποπο--νιο, γγύρύ ισα κακαι από τ
, μια μονοήμερη στην Αίγινα τε έβρισκα ευκαιρία,
6 νοίκιασα ένα σπίτι και το την έκανα. Το 2006
κό μου σπίτι στα 2007 αγόρασα το δικ Βροχία.
πολύ από την πρώτη στιγμή λύ ό ώ ήΗ Αίίγιγγγγγγγγγγγγγγγγ να μου άρεσε πάρα πΗ Αίίί ά ά
τί περίμενα κάτι εντελώς διπου την επισκέφθηκα, γιατ -
δή ότι θα ήταν προάστιο του αφορετικό, περίμενα δηλα

χει καμία σχέση με αυτό που Πειραιά και είδα ότι δεν έχ
ησί-νησί με το δικό του χρώσκεφτόμουνα· είναι ένα νη -
μορφο. μα, το ξεχωριστό, το πολύ όμ

Έχει τη δική της ιστορία – ρώτη πρωτεύουσα της Ελλά-π
δας– άρεσε πολύ το ξεχωριστό της και γενικότερα μου ά
χρώμα και τα κτίριά της.

βολικά που μπορείς να μένεις Είναι τόσο κοντά και τόσο β
όλες τις δουλειές στην Αθήνα στην Αίγινα και να κάνεις ό

– ό πέρσι και γίνεται ωραιότα-το έχω δοκιμάσει αυτό απ
στην Αίγινα, ό,τι καιρό κι αν τα. Κάθε φορά που φτάνω σ
ει ήλιο.κάνει στην Αθήνα, εκεί έχε
την πρωτεύουσα, το μυαλό Αν και είναι τόσο κοντά σ

χαλαρώνεις και ταυτόχρονα σου φεύγει πολύ μακριά, χ
και να συμβεί μπορείς να εδεν αγχώνεσαι, γιατί ό,τι κ -

λλα μακρινά μέρη που λες ότι πιστρέψεις, αντίθετα με άλ
μπορείς να κάνεις τίποτα.τώρα, αν συμβεί κάτι, δεν μ
ραίοι άνθρωποι. Μου αρέσει Μου αρέσουν οι ντόπιοι, ω

σί κι έχει καλό ψάρι.και γιατί είναι πράσινο νησ
ισκεφθείς το Στο νησί είναι ωραίο να επ ναό της Αφαί-

αςας, τον τον Άγιο ΝεκτάριοΆγιο Νεκτάριο –– η μητέρα μου μόλις ήρθε εκεί η
πήγε, όπως όλες οι μαμάδες. Η Αίγινα είναι για όλες τις 
ηλικίες, είναι πολύ ωραίο να πηγαίνεις στους θερινούς 
κινηματογράφους (έχει τρεις ή τέσσερις), υπάρχει η 
μουσική σκηνή Εν Αιγίνη, που μου αρέσει πολύ, μπα-
ράκια έχει τα «περδικιώτικα» – στην Πέρδικα είναι πο-
λύ ωραία με τις ψαροταβέρνες. Στην Αίγινα κυκλοφορώ 
με το ποδήλατο, πηγαίνω από τα Βροχία στην πόλη και 
πίσω, κολυμπάω πολύ και μου αρέσει και γεμάτη από 
κόσμο και άδεια, γιατί ακόμα κι όταν είναι γεμάτη δεν 
πήζεις. Μου αρέσει και το χειμώνα, και με βροχή. Είναι 
ωραίο να πηγαίνεις απέναντι στη Μονή, που έχει κα-
ταπληκτικά νερά, παγόνια και ελάφια –αυτοί είναι οι 
κάτοικοι του νησιού–, γίνονται και πολλοί γάμοι εκεί. 
Από φαγητό τρώω συνέχεια κουτσομούρες, και τις κα-
τσούνες που είναι αιγινίτικο ψάρι. 
Ενώ είμαι από τον κάμπο, από το κέντρο, πάντα αισθα-
νόμουνα λίγο νησιώτης και πάντοτε το ήθελα αυτό, να 
μένω κοντά στη θάλασσα, όσο περισσότερο μπορώ. 
Στην Αίγινα βρήκα τον τόπο μου, και είμαι ευτυχισμέ-
νος ακόμα κι αν αυτό μοιάζει λίγο περίεργο.

* Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ηθοποιός - σεναριογράφος

         Sun Screen 
                Clear Spray 
                                 UVB 20  UVA 7

Aντηλιακό 
διάφανο 

spray, ανθεκτι-
κό στο νερό για 
μέση αντιηλιακή 
προστασία. Με μη 
λιπαρή υφή για 
να απορροφάται 
άμεσα. Ιδανικό για 
το ανδρικό δέρμα 
και την περιοχή 
της φαλάκρας. 
Προστατεύει από 
τη φωτογήρανση 
και τους περιβαλ-
λοντικούς ρύπους. 
Χωρίς αλκοόλη, 
parabens & προω-
θητικά αέρια.
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ξύλινη βεράντα, που σερβίρει
ωραιότατα κοκτέιλ και το πρωί 
γενναιόδωρες µερίδες καφέ.
Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται 
σε ένα από τα πιο όμορφα ση-
μεία του νησιού. Στο λιµάνι, το
bar Ρέμβη (Λ. Δημοκρατίας 51,
28605) για πρωινό, καφεδάκι, 
το μεσημέρι για φαγητό, ύστε-
ρα για σνακ και το βράδυ μου-
σική –rock, soul, jazz, latin– και
χορός (στις 16/7 dj Isnpiro,
1/8 dj Dino). Το cocktail-bar 
Βαρτάν  (Π. Ηρειώτη 16, 694
6701331) είναι στέκι από τα
πιο αγαπημένα του νεανικού
κοινού. Στο ασφυκτικά γεμάτο
στενάκι ο κόσμος χορεύει από 
house μέχρι electro 80s, ενώ
συχνά συμμετέχει και σε rock 
παρτάκια με djs όπως ο Τά-
κης Κυβατσέας ή ο δικός μας 
George Apergis. Για jazz, funk 
και soul µουσικές υπάρχουν
και τα Περδικιώτικα (Aφαίας 
38, 28622), bar-restaurant. Στην 
Ακτή Τότη Χατζή 10 το Ελλη-
νικόν Seaside (693 6111213),
το μεγαλύτερο και πρόσφατα
ανακαινισμένο club της Αίγι-
νας, θυμήσου το μεγάλο beach 
party στο bar Aqua Loca, στις 
2/8. Καλές εναλλακτικές λύ-
σεις είναι και το bar Mάσκα
(Μητροπόλεως 9, 22280), που 
φφέτος ανανεώθηκε, όπως και

η μουσική σκηνή Εν Αιγίνη (Σπ. 
Ρόδη 44, 22922 & 698 2384760),
για λαϊκά και ρεμπέτικα live –
τα Σαββατόβραδα. Στο ίδιο
ανακαινισμένο νεοκ λασικό
λειτουργεί και η Πεινακοθήκη 
Εν Αιγίνη με την πανέμορφη 
αυλή. Τέλος, νέα άφιξη και το
café-bar Νήσος (στο λιμάνι),
που έχει ήδη μπει δυναμικά
στο χάρτη της βραδινής δια-
σκέδασης στο νησί.
Παραλία Αιγινήτισσας : το
οµώνυµο café, bar, club και
ταβέρνα (61082). Οι παροχές 
το ίδιο άφθονες µε τα πολλά 
του «πρόσωπα»: και µοχίτο και
burgers. Live στις 9 και 10/7
Maraveyas Illegal.

Πού να μείνεις
Στη Χώρα, Fistikies (23783), 
Ρασ τώνη  (Στρ. Πετρίτη 31,
27039), Δανάη (22424). Στην
Πέρδικα, στα studios Άντζι
(614 45 ),  D i o ny si a Ro o m s
(61291), Marie-Lena (61449),
Ιππόκαμπος (61363, 61459).
Στ η ν  Αγ ί α  Μ α ρ ί ν α ,  σ τ α 
Apollo Hotel (32271), Κατε-
ρίνα (32075) και στα ενοικιαζό
μενα δωμάτια Αφαία (32469
Στον Μαραθώνα: Ενοικιαζόμε
να δωμάτια Ostria (27677). 

Τι να ψωνίσεις 
Στην Ηλια χ τίνα  (Π. Ηρειώ -
τη 34, 24255), όπου μπορείς
να βρεις κάθε εβδομάδα την 
ATHENS VOICE, η Τίνα Κοτσώ-
νη και ο Ευθύµης Στεργιούλας
δίνουν δημιουργικές εκδοχές
στο σφυρήλατο χειροποίητο
κόσµηµα.  Στη fashion-gallery 
Δαχτυλήθρα (Ακτή Τότη Χατζή 
9, 25167) ενδιαφέρουσες και
πρωτότυπες προτάσεις από
νέους Έλ ληνες σ χεδιασ τές
(Ι. Κουρμπέλα, brokequeens,
psarokokalo κ.ά.).

Τι να δεις - εκδηλώσεις
Μέχρι τις 18/7 έκθεση ζωγρα-
φικής του Ανδρέα Βουρλούμη
στο Λαογραφικό Μουσείο. 
Έκθεση σύγχρονων Ελλήνων
κεραμιστών 10-30/9 στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο. 2ο Fistiki 
Fest, 16-19/9: η εμπορική έκ-
θεση στο λιμάνι και πλήθος πα-

ράλληλων εκδηλώσεων ●m s
, 

ό-
9).
ε-

ράλληλων εκδηλώσεων. ●

Κωδικός: 22970
Αστυνοµία: 23333
Λιµεναρχείο: 25734 & 22328
Δήµος: (22973) 20000
Πρ. Βοήθειες: 22222
www.aeginagreece.com
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Κύθηρα
Της THEIA 
(Θεοδώρα Προβοπούλου)*

θηρα-ποτέ δεν θα τα βρεί-εί-εί-τεεεεε! Χα! Στα Κύθηρα, το α Κύθηρα-τα Κύθ
με μόνο Κυθέριους και φίλους Κυθερίων που δεν κατάφεραν με μόνο Κυθέριους και φίλους Κυθερίων που δεν κατάφερανκαλοκαίρι βλέπουκαλοκαίρι βλέπου

εε α λλλούού γ γιαια τ τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μετά την πρώποποτέτέ ν να α ξαξαναναπάπάνενε -
τη τους επίσκεψη εεδώδώ! Το αποοτέτέλελ σμσμαα είναι μια μεγάλη, αγαπημένη οικογέτη τους επίσκεψη -
νεια, που επιμένει να χαίρεται και να χαμογελάει όταν συναντιέέται, ακόμη κι 
αν αυτό συμβαίνει πάνω από μία φορά τη μέρα. Συναντιούούντνταιαι σ σε:ε: 1  από τις 52 

παραλίες δεν-φεύγω-από-δω-μη-μου-μιλάτε. Σ’ ένα από τα 8 μπαρ 10-τετραγωνικά-
max-γεμάτα-καλοκαιρινούς-συν-παλιομοδίτικους-ήχους. 4 κάστρα τώρα-έρχεται-
ο-Μπαρμπαρόσα. Στη σπηλιά της Αφροδίτης no-comment-whatsoever. Σ’ έναν 
αππόό τουςυς 2 καταρράκκτεςς δ δεν-το-πιστεύω. Σ’ ένα από τα σπήλαια τύπου εδώ-μέσα-
κάκκάνωνωνω-τ-τοο-πρώτο-μου-υ-παπαιδιδί-ί-τώρα. Σ’ έναν αππόό τοτ υςς φ φάρά ους τύπου υπάρχει-ακόμα-
ροροροορ μαμμμααμμμμμμμμμ ντισμόμ ς.ς. Σε μιμ α ανθισμένη και δροσερή  βεεεβεράράράάνντντν α α κκάκκάπποπ ιου από τα μοναστήρια. Ό,τι 
σασασααααασααααασαςςςςςς ςς ςςςςς ςςς εείε παα –shshhhhhhhhhhhhh–– είείναναι ι ΨΨΕΜΑ! ΜΜην έρθθετε ποοτέ!έ! ( ΕΕκτότόςς κικι α ν θέλετεε κ κιι εσεσείε ς να 
γγίγγγίγίίίγίγγίγίγίγίγγγίγίγίίγίίγίγίγγγγγίγγγγγ ννννννενενενννννν τετττ  οικοογένέ εια…))) 
* H THEIA είναι σχεδιάστρια μόδας
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Πώς θα φτάσεις
Με το ferry-boat που ξεκινάει
από τη Νεάπολη (350 χλµ., 4,5 
ώρες από Αθήνα) και φτάνει
στο Διακόφτι σε µία ώρα. Για
δροµολόγια και κρατήσεις: Νε-
άπολη (27340 24004), Χώρα Κυ-
θήρων (27360 31390). Επίσης, 
µε αεροπλάνο ή flying dolphin
από Πειραιά, καθώς και µ ε
ferry-boat από Πειραιά, Κα-
λαµάτα και Γύθειο.

Πού να κολυμπήσεις
Οι ωραιότερες παραλίες βρίΟ -
σκονται στις ανατολικές ακτέςσ
του νησιού και είναι το πολυτ -
φωτογραφηµένο φ Καλαδί, η 
Φυρή ΆμμοςΦ και η Κομπονάδα. 
Νότια θα συναντήσεις γραφιΝ -
κούς κολπίσκους µε κρυστάλκ -
λινα νερά, µε πιο ειδυλλιακούςλ
τον Χαλκό και το Μελιδόνι. Κο-
ντά στον Αυλέμονα βρίσκεται 
η µεγάλη παραλία της Παλαιό-
πολης, δυτικά η µικρή παραλία
Λυκοδήμου και ο Λιμνιώνας, 
και στα βόρεια του νησιού η 
Πλατιά Άμμος.

Τι να δεις
Τη μεσαιωνική Παλιόχωρα, 
που τα ερείπιά της ξεπροβάλ-
λουν µέσα από δύο επιβλητικά
φαράγγια. Τη Χώρα και το ενε-

τικό της κάστρο. Τα χωριά Πι-
τσινάδες και Αρωνιάδικα, µε 
σπίτια που χρονολογούν ται 
από το 18ο αιώνα. Ακολούθησε 
το µονοπάτι από το χωριό του
Μυλοπόταμου  που οδηγεί 
στους Νερόμυλους και κάνε
µπάνιο στις φυσικές πισίνες µε 
τα τιρκουάζ νερά που σχηµατί-
ζουν οι καταρράκτες. Το σπή-
λαιο της Αγίας Σοφίας, στα 
δυτικά του Μυλοπόταµου. Τη
ρεματιά Αμήρ-Αλή στον Καρα-
βά. Από το Καψάλι πάρε το κα-
ραβάκι για τη Χύτρα, έναν επι-
βλητικό, γεµάτο σπηλιές βράχο 
µεσοπέλαγα. Το ηλιοβασίλεµα 
από τη μονή της Αγίας Ελέσ-
σης και από το µεσαιωνικό κά-
στρο στην Κάτω Χώρα Μυλο-
ποτάµου.

Πού να μείνεις
Στο Καψάλι, στα ξενοδοχεία 
Porto Delfino (31940) και El Sol,
πρώην Ράικος (31629, www.
elsolhotels.gr). Στη Χώρα, στον 
πολυτελή παραδοσιακό ξενώ-
να Corte O. Suites, µε 3 σουίτες
–η καθεµία µε ανεξάρτητη εί-
σοδο και τη δική της αυλή– και 
ένα δίκλινο δωµάτιο (39139, 694 
7627353, www.corteo.gr). Στον
ο ι κ ι σ µ ό  Π ι τ σ ι ν ά δ ε ς ,  σ τ ο 
Guesthouse Pitsinades, ένα
συγκρότηµα από αναστηλωµέ-
να παλιά τσιριγώτικα σπίτια
(33877, www.pitsinades.com).
Στην Κά τ ω Χώρ α Μυλοπ ο -
τάµου, στον αγροτουριστικό 
ξενώνα Πορφυρούσα (38281-2, 
697 7013370, www.porfyrousa.
gr). Στην Παλαιόπολη, στις πα-
ραδοσιακές πέτρινες κατοικίες 

Paleopoli Villas (34354, 693
2 3 6 9 374 ) .  Στ ο Δ η μ ο τ ι κ ό
Κάμπινγκ Κυθήρων (31580),
που βρίσκεται σε µια πευκόφυ-
τη πλαγιά πάνω από το Καψάλι.

Πού να φας
Στην ταβέρνα της Φιλιώς στον 
Κάλαµο, θα δοκιµάσεις εξαίρε-
τη τοπική κουζίνα. Για φρέσκο 
ψάρι θα πας στον Σωτήρη στον
Αυλέµονα, στον Μάγο στο Κα-
ψάλι και στον Μανώλη στο Δι
ακόφτι. Ωραίο local, θέα και
καλή µεσογειακή κουζίνα θα
απολαύσεις στο Υδραγωγείο
σ το Καψά λι. Στη Σκάνδεια
στην Παλαιόπολη, ψητά κα
µαγειρευτά κάτω από τις λεύ
κες. Στην ταβέρνα του Μηνά
στην Πλατιά Άµµο, θα φας νό
στιµη αστακοµακαρονάδα, α

πολαµβάνοντας από ψηλά τη
θάλασσα. Στην πλατεία του χω-
ριού Μητάτα, στην ταβέρνα 
Μιχάλης, µε πανοραµική θέα,
να δοκιµάσεις τη σπεσιαλιτέ 
του – κόκορα κρασάτο.

Τι να ψωνίσεις
Εξαιρετικό θυµαρίσιο µέλι από
τον Μελισσοκομικό Συνεται-
ρισμό Κυθήρων (34370) και
τσιριγώτικα παξιµάδια. ●
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Κωδικός: 27360
Αστυνοµία: 31206
Λιµεναρχείο: 32909
Δήµος: 31213
Πρ. Βοήθειες: 31243
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Κύθηρα
Της Eύης Mηνιάδη*
Μία εναλλα

α Κύθηρα αντιπροσωπεύουν το ιδεατό, το άπιαστο 
όνειρο, ένα νησί έξω από το συμβατικό. Άλλωστε 
δεν είναι τυχαίοι οι στίχοι: «Tα Κύθηρα ποτέ δεν 
θα τα βρούμε». Δεν είναι ένα νησί για να περάσεις 
απλώς μια ευχάριστη εβδομάδα, αλλά δένεσαι με 
τον τόπο αυτό για μια ολόκληρη ζωή. Είναι ο κα-

τάλληλος προορισμός για τους «ψαγμένους» ταξιδιώτες, 
που θέλουν να ξεφύγουν από τα τουριστικά μέρη. Ανα-
ρωτιέστε αν είμαι προκατειλημμένη; Η απάντηση είναι 
ναι, είμαι. Γιατί στα Κύθηρα αφήνουμε τα κλειδιά στην 
πόρτα δίχως να ανησυχούμε ότι θα μας κλέψουν, γιατί 
όταν ήμουν μικρή οι γονείς μου με άφηναν μόνη μου στη 
πλατεία, ξέροντας πως αν μου συμβεί οτιδήποτε όλοι θα 
τρέξουν να με βοηθήσουν. Εμφανίζουν τη φρεσκάδα της 
ηλικίας μου και τη τρέλα του καθενός μας... Το χαρακτη-
ριστικό, όμως, που διακρίνει τα Κύθηρα από τα υπόλοι-
πα νησιά δεν είναι απλώς οι πανέμορφες ακρογιαλιές 
και τα κρυστάλλινα νερά, αλλά η ύπαρξη ταυτότητας 
που σχηματίστηκε από τα άτομα που ζούσαν στο νησί τα 
προηγούμενα χρόνια και από τους ανθρώπους που σή-
μερα αποκαλούν τα Κύθηρα «σπίτι» τους. Έχουν δεχθεί 
επιρροές από τα Επτάνησα, τη Κρήτη και τη Πελοπόν-
νησο, κι έτσι έχουν αποκτήσει ένα χαρακτήρα μοναδικό 
και ανεπανάληπτο. Εδώ δεν θα γευτείτε κρητική κουζί-
να, αλλά κυθηραϊκή. Η παραδοσιακή βρεχτολαδαία, το 
τυρί Μιτάτο, τα τοπικά αγριοκάτσικα, τα πεντανόστιμα 
παξιμάδια και φυσικά το καλύτερο θυμαρίσιο μέλι, που 

λογαριασμό δεν θα 
χρειαστείτε ούτε ηρεμιστικά ούτε κάποιον να τρέξει στο 
κοντινότερο ΑΤΜ για να σηκώσει χρήματα, φτάνουν 
αυτά που έχετε μαζί σας. Μπάνια στις πεντακάθαρες 
παραλίες, βόλτα στα γραφικά χωριουδάκια τα οποία 
«μυρίζουν» Κύθηρα, πρωινή περατζάδα στα παζάρια, 
όπου οι ντόπιοι πουλούν τα προϊόντα τους, εξόρμηση 
στον καταρράκτη και ψώνια στη Χώρα του νησιού. Όλα 
αυτά σε συνδυασμό με τη φιλοξενία των κατοίκων θα 
σας κάνουν να ανακαλύψετε και να νιώσετε μέρος του 
νησιού και τελικά μέρος της μαγείας του, που θα σας 
σκλαβώσει για πάντα...
Συμβουλές που δεν υπάρχουν στους τουριστικούς ο-
δηγούς: Πρωινή yoga με την αυγή στην Κακιά Λαγγά-
δα, πεζοπορία και μπάνιο στις «γαλάζιες» λίμνες στους 
νερόμυλους του Μυλοποτάμου, φαγητό στην Κυρία 
Μαρία στα Λογοθετιάνικα, ηλιοβασίλεμα πάνω στις 
στέγες των μοναστηριών στην Κάτω Χώρα, επίσκεψη 
στην Παναγιά την Ορφανή, και για τους πιο τολμηρούς 
κατάβαση και μπάνιο στο Καλάμι. Βόλτα στα γκρέμια 
της Παλιόχωρας του Μπαρμπαρόσα και στον παραδο-
σιακό οικισμό στα Αρωνιάδικα. Ποτό στο παλιό λιμανά-
κι στον Αυλέμονα, δίπλες και ξεροτήγανα στη Χώρα και 
στο Λιβάδι, ροζέδες και αμυγδαλωτά στη Μαριάνθη, 
στον Ποταμό, και παξιμάδι στον Φούρνο του Καραβά. 
Κι αν είστε έφηβοι σαν εμένα και την παρέα μου, ελάτε 
να μας βρείτε στα στέκια μας στη Αγία Πελαγία... 

Η Εύη Μηνιάδη είναι μαθήτρια Λυκείου

         Sun Screen 
Tan Accelarator 
                                                  SPF 10

Aντιηλιακή 
κρέμα προ-

σώπου και σώμα-
τος, με επιταχυντές 
μαυρίσματος, για 
γρήγορο, βαθύ, 
ομοιόμορφο μαύ-
ρισμα με παρατε-
ταμένη διάρκεια. 
Η σύνθεσή του 
ενεργοποιεί την πα-
ραγωγή μελανίνης, 
ενώ παράλληλα 
προστατεύει το 
δέρμα από τις  
αρνητικές επιπτώ-
σεις της έκθεσής 
του στον ήλιο και 
την ατμόσφαιρα. 
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Κύθηρα/Αργοσαρωνικός



Όσοι έχουν πάει στην Αμοργό
έχουν να λένε για την ενέργειά
της. Ότι την ερωτεύεσαι και
πάντα επιστρέφεις. Μαγική η
Αιγιάλη, με τα τρία χωριά από
πάνω της να την επιβλέπουν, 
όπως και το άλλο λιμάνι του
νησιού, τα γραφικά Κατάπολα. 

Πού να κολυμπήσεις
Στην καταπληκτική και πολυ-
σύχναστη Αγία Άννα, γνωστή
λόγω των γυρισµάτων της
ταινίας “Le grand Bleu”. Στην
παραλία του Μούρου υπάρχει
και ταβέρνα με λίγα πράγμα-
τα, αλλά όλα τους καλά. Στο
αµµουδερό Μαλτέζι θα πας µε
καραβάκι από τα Κατάπολα, έ-
χει ξαπλώστρες και οµπρέλες.
Στα Χάλαρα µε τους επίπεδους
βρά χους θα δεις τον «Πε-
τρωµένο Πειρατή», ένα βρά-
χο στη µέση της θάλασσας. 
Καλή παραλία, που όμως μα-
ζεύει αρκετό κόσµο, είναι και 
η «µπροστινή» της Αιγιάλης,
καθώς και η πολύ κοντινή Λευ-
ρωσός. Στα Κατάπολα πάρε το
δρόμο μετά το Ξυλοκερατίδι,
βρες τη μικρή εκκλησία μπρο-
στά στη θάλασσα ακριβώς και
στρώσε πετσέτα. Στην Καλο-
ταρίτισσα για water sports και 
beach bar και για να περάσεις
απέναντι με λάτζες στο νησάκι
Γραμβούσα. Το μικρό νησάκι
Νικουριά έχει ωραία νερά, θα 
φτάσεις με τη λάτζα από Άγιο 
Παύλο – έχει και καντίνα.

Πού να μείνεις
Στ α  δ ω µ ά τ ι α  τ ο υ  P a n o s
Apartments (71890) στο Ξυ-
λοκερατίδι, στο µινιµαλιστικό
Στούντιο Anemolithi (71580)
στον Βρούτση, στο κάμπινγκ
της Αιγιάλης (73500), στην υ-
περπαραγωγή Aegialis Hotel
(73393, www.amorgos-aegialis.
com) µε θέα σ τη θά λασσα 
και χαµάµ, µασάζ, σάουνα
και µπάνιο στην εσωτερική 
θερµαινόµενη πισίνα µε θα-
λασσινό νερό. Για τους πιο α-
παιτητικούς υπάρχει σπα, αλ-
λά και  κέντρο θαλασσοθερα-
πείας. Κι ακόμη στο Filoxenia 
Hotel (73453), στα Studios Elia
(73085) για φυσική ζωή τύπου 
αγρόκτημα με μποστάνι και 
ωραίες μεζονέτες δίπλα στη
θάλασσα, στο αγροτουριστι-
κό κέντρο Pagali (73310) που
διαθέτει και ξενώνα, στο
καινούργιο αλλά και εντε-
λώς παραδοσιακό Yperia
(73084), όλα στην Αιγιάλη
Στα Κατάπολα στο Δυοσμαρ
(71636) για ησυχία, νησιώτι
φιλοξενία, θέα θάλασσα κ
στην παλιά και γνωστή Καστ
λόπετρα (71360) με ωραία θ

ο λιμάνι. Στη Χώρα, στον
ραδοσιακό ξενώνα Εμπρο-
ιάδα (71814). Κάµπινγκ θα
εις και στα Κατάπολα. 

Πού να φας
Το Katerina’s Moon Bar στο
Ξυκολερατίδι, δίπλα στα Κατά-
πολα, είναι στέκι που περνάνε
όλοι για πρωινό, μεζέδες και 
ποτά από το πρωί μέχρι αρ-
γά το βράδυ. Στη Μαρουσώ,
στην Αρκεσίνη, θα πας για πο-
λύ ωραία µαγειρευτά, φρέσκα
ψάρια και κακαβιά, στο Απά-
νεμο στην Κολοφάνα για ελ-
ληνική κουζίνα. Στην Αιγιάλη
στο Λιμάνι της Κυρα-Κατίνας
(73269), που φέτος έκανε γε-
νέθλια 30 χρόνων, για  εξαι-
ρετικά πρωινά, αµοργιανές 
σπεσιαλιτέ, όπως πατατάτο,
χταποδόπιτα, µαυροµάτικα
µε σπανάκι, για τη φηµισµένη 
αστακοµακαρονάδα της Κορ-
νηλίας, αλλά και για αυθεντικό
ταϊλανδέζικο τις Παρασκευές
(νύφη Ταϊλανδή!). Στο Κοράλ-
λι για φρέσκο ψάρι, στα Α-
στέρια και στον Κωσταρά  για
σχάρα, σούβλα, κοκορέτσια!
Στη Χώρα, οπωσδήποτε στο
Liotrivi (71700), ένα πετρόκτι-
στο εστιατόριο με παραδο-
σιακές σπεσιαλιτέ. Στη Χώρα 
αξίζει, επίσης, το Τσαγκαρά-
δικο και τα σουβλάκια στον
Βασιλικό,  ο Καστάνης για
µεζεδάκια και η πιτσαρία Το
Πέτρινο. Στα Θολάρια θα πας
στο Πανόραμα για την πολύ
καλή του κουζίνα αλλά και για 
τα παραδοσιακά γλέντια  που 
ξεκινούν ξαφνικά.

Πού να διασκεδάσεις 
Στον Ζυγό,ν μέσα στο στενό της 
Χώρας με τη γραφική αυλή, θα
παραγγείλεις την καλύτερη
ψηµένη ρακή, ενώ στο Bayoko
(από τα πιο παλιά με ωραίες
μουσικές και πάντα γεμάτο)
θα πιεις τέλειο ρακόµελο. Στη 
Χώρα βρίσκεται και το Για-
σεμί, µε µίνιµαλ διακόσµηση,
ωραία πρωινά, soul και funk 
µουσικές. Για ρετρό πινελιές,
στο µπαρ Απέραντο Γαλάζιο,
στα Κατάπολα – εδώ και χρό-
νια προβάλλουν καθηµερινά
την οµώνυµη ταινία. Το αµορ-
γιανό ξηµέρωµα θα σε βρει
στο beach bar Que (κλασικό
κι αγαπηµένο) και στο Άμμος
με πολύ νεαρόκοσμο lounge,
rock, reggae μουσικές, ενώ ο 
παρεΐστικος Αμόργιαλος θα
σε κερδίσει µε το φανταστικό 
ρακόµελο και τα γλέντια µε 
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Κωδικός: 22850
Αστυνοµία: 71210
Λιµεναρχείο: 71259
Δήµος: 22853 60200
Πρ. Βοήθειες: 71207

ι άνθρωποι λατρεύουν τα αγαπημένα 
τους νησιά σαν παιδιά τους. Τα εκθει-
άζουν με το μάρκετινγκ του word of 
mouth, λειτουργώντας σαν επίτιμοι 
πρόεδροι ή σαν ευσυνείδητοι εκπρό-
σωποι δήμων και κοινοτήτων. Είναι ι-

κανοί να ξιφουλκήσουν στα debates της πιο 
γραφικής Χώρας και της πιο εξωτικής παρα-
λίας. Το ψυχικό τους δέσιμο είναι τόσο δυνατό 
που πολλές φορές υπερβαίνει αυτό του τόπου 
όπου γεννήθηκαν. Τα νησιά είναι από τα λίγα 
πράγματα που διαλέγει κανείς σε αυτή τη ζωή 
χρησιμοποιώντας όλο το εύρος της συνείδησής 
του, αλλά την ίδια στιγμή και τόσο ασυνείδητα. 
Η διαδικασία να χαρτογραφήσει κάποιος το 
μέσα του για να οδηγηθεί στο γιατί επέλεξε το 
νησί «του» είναι ένα είδος αυτοανάλυσης σε 
πολύ βαθιά νερά, που πολλές φορές δεν βγάζει 
απολύτως νόημα. Είναι μια αίσθηση μόνο; Είναι 
μια εμμονή; Είναι η φαντασίωση της καταγω-
γής που θα ήθελε να έχει; Είναι το «σώμα» του 
κάθε νησιού που τον σαγηνεύει; Είναι ένας έ-
ρωτας ή ο καθρέφτης μιας φάσης ζωής;
Προσωπικά, έπειτα από 13 καλοκαίρια και μία 
σχέση πάθους με την Αμοργό, κρατιέμαι ε-
σχάτως λίγο μακριά της, αλλά δίχως τύψεις, 
μια και ο Σπύρος, ο αδελφός μου, με ξεπέρασε 
στην ασθένεια: Πήρε την απόφαση και πήγε 
μόνιμα στα Κατάπολα μαζί με την καλή του. Η 
Αμοργός μπήκε στην οικογένεια πια. Μιλάμε 
στο τηλέφωνο, ακούω τον αέρα και ανοίγει το 
κουτί με τις εικόνες. 
Το συγκλονιστικό σκηνικό και τα νερά στο 

Σπαρτί, μία από τις παραλίες όπου πας μόνο με 
το καΐκι του Στέλιου. Μια ξαφνική μπόρα στη 
Γραμβούσα, για την οποία υπάρχει βαρκάκι 
κάθε 30 λεπτά. Οι βουτιές από τα ψηλά βράχια 
πίσω από την παραλία του Μούρου. Το θαύμα 
της ανατολής στην Αγία Άννα και της δύσης 
στην Αιγιάλη. Η στάση στο παγκάκι του Κα-
λογερικού της Χώρας (του Ποτέ). Το μονοπάτι 
από τη Χώρα στο Μοναστήρι. Η συζήτηση για 
ταξίδια με τον Στράτο στο Blue. Οι άγνωστες 
ιστορίες της Αμοργού από το στόμα του Γιώργου 
Βασάλου όταν νυχτώνει. Η αμηχανία του γαλά-
ζιου στην Παναγία, το μυστήριο του Βαλσαμί-
τη και το δέος στην κορυφή του Κρούκελου. Η 
διαλογή ψαριού το πρωί με τον Πάνο στην κυ-
ρά-Κατίνα, που θα σε περιμένει μετά το μπά-
νιο, και η εφηβική ελευθερία που ξανακερδίζεις 
από τις μουσικές του Βασίλη στο Que. 
Η Αμοργός έχει κάτι το τόσο έντονα μεταφυσι-
κό που είναι σχεδόν φανερό, όπως στις δήθεν 
φωτογραφίες με τα ΑΤΙΑ. Αλλά κάτι μεταφυ-
σικό υπάρχει ούτως ή άλλως στη σύνδεσή μας 
με οποιονδήποτε τόπο, πόσω μάλλον με εκεί-
νο το μέρος που λειτουργεί ως καθαρτήριο και 
τρόπος αυτοεπιβράβευσης μετά το βαρύ χει-
μώνα. Ίσως, πάλι, το μόνο ώριμο συμπέρασμα 
που «πέφτει», έπειτα από όλα αυτά, είναι πως 
τελικά δεν επιλέγουμε εμείς το νησί μας, αλλά 
αυτό εμάς. Όπως λέει και ο Τζον Λοκ: «Το νησί 
μάς καλεί»!
* Ο Φώτης Τσιμέλας είναι διευθυντής των περιοδικών 

Homme (Πρώτο Θέμα), Paper (Ημερησία), Eικόνες και 

CookBook ( Έθνος της Κυριακής)

Αμοργός
Του Φώτη Τσιμέλα* 

Αμοργός  /Κυκλάδες

ι άνθρωποι λα
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άζουν με το μ
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κανοί να ξιφουλκήσο
γραφικής Χώρας και 
λίας. Το ψυχικό τους δ
που πολλές φορές υπ
όπου γεννήθηκαν. Τα
πράγματα που διαλέγ
χρησιμοποιώντας όλο
του, αλλά την ίδια στιγ
Η ΗΗΗ διαδδικασία να χαρ
μέμέμέμέμμμμμμμμμμ σασσσ  του για να οδηγη
νηνηνηνηνηηηηηνηνηνηνηνηνην σίσσσσ  «του» είναι ένα 
ποποποποπποποπποπππππ λύλύλύλύλύλύλύλύλύλύύύ β β  αθαθιά νερά, που 
απαπαπαπαπαπαπαπολολολολολολολολλολλύύύύύύύτύύύύύύτύ ως νόημα. ΕίΕ να
μιμιμιμιμιμιμιμιμιμμ α α ααα α α α α εμεμεμεμεμεμμεμμμμμμμμμομμμμμ νή; Είναι η φ
γήγήγήγήγήγήγήγήήγήγήγήγήγήςς ς ς ς ςςςςς ποποποποποποποπποοπππ υυυυυυυ υυυυ θα ήθελε να έ
κάκάκάκάκάκάκάκκάκ θεθεθεθθεθεθεθεθεεθθθ  ν ν νν νησησησησησησησησησσσσσσσσσιού που τον 
ρωρωρωρωρωρωρωωτατατατατατατταςςς ςς ς ςςς ή ή ήήήή οοοοο οοοοοο ο καθρέφτης μρωρωρωωρωταταταας ςς ς ή ή οοοοοοοο οο θρέφτ ς μ
ΠρΠρΠρΠρΠρρρρΠρΠρρρροσοσοσοσοσοσοσοσοοο ωπωπωπωπωωπωπωππικικικικικικικκκκικικικκκά, έπειτα απ
σχσχσχσχσχσχσχσχχσχσ έσέσέσέσέσέση η ηηηηη ηη πάπάπάπάπάάάάάάθθθοθθθθθθθθθθθθθθ υς με την
σχσχσχσχσχσσχσχσχσχχσχχχάτάτάτάτάτάτάτάτωςωςωςωςωςωωςωςω  λ λ λλλλλλλλίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγγγγίί ο μακριά τ
μιαααα α α α κακακααι ιι ι ι ι ιι ο οο οοο ΣΣΣπΣπΣπΣπΣΣΣ ύρος, ο αδ
στηνηνηνηννηνηνην α α α αασθσθσθσθθθθθθένένένένένένένένένένένέννεια: Πήρε
μόνινιιιιιιμαμαμαμαμαμα σ σσσστατττταταταταταταττατα Κατάπολα
ΑμΑμΑμΑμμΑμμμμμμοροροοοροροο γόγόγόγόόςς ς ςς ς ς ς ςςς μμμμμμπμμμ ήκε στην 
στστστστστστστσ ο οο ο τητητητητηλέλέλλλλέλέλέέέφωφ νο, ακούω
κουτυτυτυτυττί ί ίίί μμμμμεμεμεμε τις εικόνες.
Το συγυγυγγγγκλκκκ ονιστικό σ

Τουυ ΦΦώτη Τ
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ταν μια αντίστοιχη περίοδος (αμέσως μετά από
Γιορτή της Μουσικής). Ονειρευόμασταν την ε-
πομένη μέρα, έπειτα από πολύμηνη δουλειά.
Πού να πάρουμε μια καλή ανάσα (ξέρετε, τα κλα-
σικά στοχαστικά ερωτήματα), πού να ξεφύγουμε
από τον πολιτισμό;! Κοντά και μακριά από όλα.

Μπορεί να μην πιάνει το κινητό!;
Και έτσι βρεθήκαμε μια Ιταλίδα, μια Ελληνίδα κι εγώ,

μετά από προτροπή από
κάτι Ελληνο-γάλλους…
μέσα σε ένα καράβι και
ξαφνικά σε ένα μικρό λι-
μανάκι... στην Τζια!
Είμαι από το Ιόνιο (ο μι-
σός έστω) και γενικώς

δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα από παραλίες και τοπία
(καλομαθημένος από μικρός!).
Η εντύπωση από την αρχή ως το τέλος της απόβασής μας
στο νησί, τέλεια. Ήμασταν τυχεροί (δεν ξέρω εάν είναι
πάντα έτσι), αλλά όλοι και όλα ήταν σαν να ανήκαν σε
μια carte postale του ομορφότερου ελληνικού τουριστι-
κού φυλλαδίου που θα μπορούσαμε να φανταστούμε!
Από το γαϊδουράκι μέχρι την ΤΕΛΕΙΑ Χώρα, την ερη-
μιά και τα γνωστά και όμως πάντα συναρπαστικά ηλιο-
βασιλέματα… Ένας μικρός παράδεισος τόσο κοντά, και
τόσο μακριά!
* O George Perot είναι διοργανωτής της Ευρωπαϊκής Γιορτής της 

Μουσικής στην Ελλάδα

Κέα
Του George Perot*

         Sun Screen 
                           Mousse 
                                                  SPF 30

Aντιηλιακό 
προσώπου 

και σώματος, ανθε-
κτικό στο νερό. Σε 
μορφή αφρού με 
άριστη υφή για κά-
θε τύπο δέρματος. 
Προσφέρει άριστη 
εφαρμογή για ομοι-
όμορφο μαύρισμα 
και ιδανική διασπο-
ρά φίλτρων, δη-
μιουργώντας στο 
δέρμα ένα συνεχές 
film προστασίας. 
Ιδανικό για την α-
ντρική επιδερμίδα.

Η Κέα (Τζια αν προτιμάς) είναι
το πιο κοντινό νησί στην Αττι-
κή – και ιδανική για σύντομες
αποδράσεις από τον αθηναϊ-
κό καύσωνα.

Πού να πας 
Η Χώρα, χτισµένη στην θέ-
ση της αρχαίας Ιουλίδας, είναι
η πρωτεύουσα. Χαρακτηρι-
σ τικό της τα παραδοσιακά 
σπίτια µε τις κεραµοσκεπές 
τους και τα πλακόσ τρωτα 
δροµάκια. Για τους εθισμέ-
νους στην τεχνολογία τα νέα
είναι καλά: ο Δήµος έχει εγκα-
ταστήσει δωρεάν ίντερνετ 
για όλη την περιοχή. Οι Πήσ-
σες, ένα γραφικό παραθα-
λάσσιο χωριό, φηµίζονται για
τον εντυπωσιακό αρχαιολο-
γικό χώρο της Ποιήεσσας. Το
Βουρκάρι είναι ένα κοσµοπο-
λίτικο θέρετρο µε πολλά µπαρ
και εστιατόρια.

Πού να κολυμπήσεις 
Ο Οτζιάς είναι η πιο γνω-
στή παραλία και η πρόσβα-
ση είναι εύκολη. Φανταστικ
παραλίες αλλά µε δύσκολ
πρόσβαση (χωµατόδροµο
είναι η Ξύλα, που έχει ξαπλώ

στρες και οµπρέλες, και το
Σπαθί. Ωραία είναι και η πα-
ραλία του Κούνδουρου, 45
λεπτά από τη Χώρα, καθώς
επίσης και το Γυαλισκάρι.

Πού να φας και να πιεις 
Ο Κώσ τας Τουλουμτζής ά-
νοιξε την καλοκαιρινή του
Enoteca (21785) στο Βουρκάρι
με πολύ ψάρι α λα ιταλιέν και
ωραία κρασιά. Αξίζει ένα Σ/Κ
και μόνο γι’ αυτό! Στο Βουρκά-
ρι επίσης θα πας στο Afro, µε
τζαζ και mainstream µουσική,
αλλά και στο Βινύλιο, ένα κλα-
σικό νησιώτικο µπαρ µε ροκ 
στοιχεία. Για φαγητό οπωσδή-
ποτε Στη Ζούλα (22880) στην
Κορησσία, και στο Βουρκάρι,
για ησυχία και θέα, στις Εννέα
Κόρες (21702).

Πού να μείνεις 
Παντού θα βρεις πολλά ξε-
νοδοχεία και ενοικιαζόµενα
δωµάτια, πολλά από αυτά σε 
αρκετά προσιτές τιμές. Για
τους πιο απαιτητικούς προ-
τείνονται το Porto Kea Suites
(22873, www.aigissuites.com)
στη Χώρα και το Aigis Suites
(21825) στο Βουρκάρι. Στον
Κούνδουρο το Saint George
Bungalows (31385) έχει αρκε-
τές παροχές, συν ταβέρνα µε

προσεγµένο φαγητό ●

κές 
λη

ος) 
ώ-

προσεγµένο φαγητό. ●

Κωδικός: 22880
Αστυνοµία: 21100
Λιµεναρχείο: 21344
Δήµος: 22883 60000
Πρ. Βοήθειες: 22200

Κέα /ΚυΚυΚυΚΚΚυΚυΚυΚυΚυΚυΚΚυΚΚυΚυΚυΚυΚυΚΚυυυΚΚ κλκλκλκλκλκλλλλλάδδάδάδά εεςεες
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ΚύΚύΚύΚύΚύΚύΚύύύύΚύΚύΚύύΚΚΚΚύΚύΚΚΚύΚΚΚΚύΚύΚύύύύύθνθνθθνθνθνθνθνθνθνθνθνθνθνθνθθ οςοςοςοςοςοςοςοςοςςοοοςοςςςοοοςςς ε εεε εε εεεεείίίίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνί αιαιαιαιααιαιααιαι τ ττ τ τττττ ττο οοοοο ο ο οο νηνηνηνηηηηηηηηηηηηηηηησσσσσσίσίσίσίσίσίσίίσσσίσσσίσίίσσσσσσσσίίίσ  τ ττ ττ τττττ τουουουουουουουουοοουο  π π π ππ π πατααττταααταααα έέέρέέρέέρέρέρέρέρέέέρέέρέρα μου. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣτοτοτοτοτοτοτοτοτττοττοτοτοττοοοοττοοοτοτοτοτοτοτοοοτοοοοτοτοοοτοοοοτ  μ μμ μμ μ μμ μμμμ μ μμ μμ μμ μμμμμ μμ μμμμμμμμμμμυαυαυαυαυυααυαυαυυαυαυαααυααααυαυυαυααυααυααααλόλλλλλλλλλλλλλ  μου θα εί-
ναναννανναναναννααανανανναννν ιι ι ι ι ι ι ιιιι πππάπάπάπάππάπάπάάάπάπάάάάάπάπ ννννντντντντντττττνντννττνττνν α αα α α α τοτοτοτοτοτοοοο ππ πππ πππππ πππ πππππιιιοιοιοιιοιοο όόόόό όόόόόόόόόόόό όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόμμμομμμμ ρφφφφοοοο ο ο ο οο ο οοοοοοο νηνηνηνηνηνηνηνηνηησίσίσίσίσίσί τ τ ττ τ τττττουουουουουυουυυουουοο  κ κ  κ κ κκ  κκόσμου. 
ΞαΞαΞαΞαΞΞΞαΞαΞαΞΞΞαΞαΞααΞΞαΞαΞαΞαΞΞΞαΞ πλπλπλπλπλπλλλλλλπλπλλλλπλππλπλπλπλππ ωωμωωμωωμωμωμωμωμωμωωμωωωμμωωμμμμμμμμμμωμμωμμμωμωμωω ένένένένένένέένένέέέννννέ οςοςοοςοςοςοςοςοοοςοςοοοοοοοςοοο σ σ σσσστητττητητητητητηττητητηττττ ν παραλίίίίίλλ α,α,α,ααα,α,α,αα,α,αααα,αα,,,,, σ σσ σ σ σ σ σσ    ταταταταααταατ   ΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜιΜικρκρκρκρρκρρκρκρρρρκρρρρκρρά άάάάάάάάά Ποτάμια, μπορώ να 
κοοοοοκοκ ιτιτιτιτιτιτιτιτττιτιτιτιττιτιτιτττιτιτιτιττάάάάζάζάάζάζάζάάζάάάάάάζάάάζάζάάάζάάζάζάζζάζάζάάζάζάζάζάάάζάζάζάζάζζωωωωωωωωωωω ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω τιτιτιτττιιςςς ςςς θθθθθθθθθθίθίθίθίθίθθθθθθθθθθθθθθθθθθ νες της άμμου νααααααααα σσ σσ σσσσ σ σσσσσσσσυνυνυνυνυνυνυννυνυνεχεχεχεχεχεχχεε ίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζουουουουουουοοουυν ννννν νν ννν ν βαβββαββαββαβββββββαββαββ θιά μες στη ρε-
ματιά, ανεμπόδό ιστες απ’ τις ξερολιλιλιλιλιλιιιθιθιθιθιθιθιθιθθθιθθθιιέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςέςές. . . . . ΌμΌμΌμΌμΌμΌμΌμΌΌΌΌΌΌΌμΌ ωςωςωωςωςωωςωςωω  τ τ τ ττττττττταα α ααα αααααα ΜιΜιΜιΜΜΜΜΜΜιΜιΜΜΜΜΜΜ κρά Πο-
τάμια κινδυνεύουν απ’ το δρόμο που έέέέέέ έέέέέφτφτφτφτφτφτφτφτφτφφφφφτφτττττασασασασασασσασασε ε ε ε ε εεε σχσχσχσχσχσχσχσχσσχχσχσχχεδεδεδεδεδεδεδεδεδόνόνόνόνόνόνόνόνόόόόό  δ δδδδδ δδ δ δδδδδδδδδίπίπίπίπίπίπίππίπίππλαλαλαλαλααλαλλαααλα     

τους κι ο Άγιος Στέφανος γεμίζει κάθε καλοκαίριρρ  ααααααααααααπ’π’π’π’ππ’’’’π’π’ππ  τ τ τ ττ τα α α αα τζτζτζτζτζτζτζτζιπιπιπιπιπιπιπιππ τ τ ττττττωνωνωωωνωνωνωνωωωω   
εκδρομέων που παρκάρουν στην άμμο, κάτω απ’ τα αρμρμμμμμμμυρυρυυρυρυρυρυρρυρίκίκίκίκίκίκίκίκιαιαιαιααια. . 
Χρόνο με το χρόνο νιώθώ ω ότι μου κλέβουν κι από ένα κομμάτι της 

Κύθνου, μέχρι που δε θα μείνει 
τίποτα πια. Γι’ αυτό δεν αισθάνο-
μαι την ανάγκη να αναδείξω την 
ομορφιά της, αλλά να την προ-
στατέψω, κρύβοντάς την. 
Θέλω να πω για τις μεγάλες εΘέλω να πω για τις μεγάλες ε-
πίπεδες πλάκες στη βάση της 

ρεματιάς με το φοίνικα, αλλά δεν θα πω πού είναι. Η εικόνα του 
κάστρου της Ωριάς, όταν αποκαλύπτεται μπροστά σου μετά από 
μεγάλη πεζοπορία, κι αφού έχεις αρχίσει να φοβάσαι ότι περπα-
τάς εις μάτην, σου κόβει την ανάσα.
Θυμάμαι το κριθάρι να πρασινίζει στις Σκάλες την άνοιξη, εκεί 
που τώρα φυτρώνουν μόνο πέτρες και γαϊδουράγκαθα. 
Δεν είμαι ρομαντικά ηλίθιος, ξέρω καλά πόσο δύσκολη ήταν η ζωή 
και πόσο πιο εύκολο είναι να κυκλοφορείς με pick-up. Αλλά ξέρω 
επίσης ότι η οικονομία της Κύθνου ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτόνο-
μη και αυτάρκης, ενώ τώρα εξαρτάται από τον αριθμό των μερίδων 
των εστιατορίων και το βαθμό πληρότητας των rooms to let. 
Ξέρω επίσης ότι η ψυχική ανάταση κερδίζεται και δεν είναι μέρος 
του πακέτου των τουριστικών γραφείων. 
* Ο Γιάννης Κοκιασμένος είναι ηθοποιός, εκπαιδευτής αλόγων 

Δημοφιλής προορισμός για 
τους Αθηναίους και λιγότερο 
για τους ξένους τουρίστες, 
2 ώρες μόνο από το Λαύριο,
ιδανικός για οικογενειακές
διακοπές διαρκείας. Από το
λιμάνι του Μέριχα επιλέγεις
να πας ή Χώρα και μετά Λου-
τρά και Αγία Ειρήνη ή στην 
παλιά πρωτεύουσα Δρυοπίδα
και από εκεί Καvάλα και Άγιο
Δημήτριο. Το νου σου για τα
δύο πανηγύρια σ τις 15 Αυ-
γούστου στο μοναστήρι της 
Παναγίας του Νίκους και στις
20 Ιουλίου στο μοναστήρι του 
Προφήτη Ηλία.

Πού να κολυμπήσεις
Eίναι πολλές οι παραλίες, τις λες 
και αυλάκια αν είσαι ντόπιος.
Για αμμουδιές που διαθέτουν 
και ταβέρνα επιλέγεις μια από 
τις Φλαμπούρια, με άμμο και
βότσαλο, Επισκοπή, με πολλά 
αρμυρίκια, Λεύκες, με άμμο και 

ότσαλο, Σχοινάρι, δίπλα στα
ουτρά με άμμο, και τη νότια

γιος Δημήτρης, με μεγάλη
μμουδιά. Οι περισσότερες εί-
αι εύκολα προσβάσιµες. Πιο
συχη η Ζογκάκι, που ενώνε-
ι με σκαλάκια με τις διπλανές

Νάουσα και Κουρί. Ξακουστή
η Κολώνα με τις δύο αμμου-
διές, που δημιουργεί μια λωρί-
δα άμμου που τη χωρίζει στα
δύο. Πας και με θαλάσσιο ταξί.
Μεγάλη αμμουδερή η Μεγάλη
Άμμος Κανάλας, απάνεμη με
σκιά η Ποτάμια στο δρόμο για
τον Άγ. Σώστη.

Πού να μείνεις 
Στη Χώρα μπορείς να μείνεις στο
Filoxenia Studios (31265). Στον
Mέριχα στο Finikas (32203), στο
Studios Ευκάλυπτος (57105) ή
σ το Giassemi (32248), ενώ
στα Λουτρά οι επιλογές είναι 
Κythnos Bay (31218), Σχινάρι
Beach (31470), στα δωµά-
τια της Λουκίας Kίνταλη
(31500), στο Mελτέμι (31271),
στην Ειρήνη (32052) στον Ξε-
νώνα Αφροδίτη (31650).

Πού να φας  
Επιλέγεις τοπικές νοστιμιές, 
άλλο; Δοκίμασε τις σπεσιαλιτ

σίγλινο, κολόπια, σφουγγάτα,
σαβόρι. Για τοπική κουζίνα
και ψητά πρέπει να πας στο
Στέκι, στη Xώρα, στο εστια-
τόριο Κούτσικος (31185) στα
Λουτρά με μαγειρευτά, ψητά
και ντόπια τυριά ή στην παρα-
δοσιακή ταβέρνα H πλατεία
(32843) στην Κανάλα, με φρέ-
σκα ψάρια και σπιτικά γλυκά.
Μεζεδάκια σ την Ξερολιθιά
στα Λουτρά, θαλασσινά στην
ταβέρνα Όστρια στον Μέριχα
και μαγειρευτά στην Κατερίνα
στα Λουτρά.

Πού να διασκεδάσεις 
Έτσι κι αλλιώς εδώ δεν έρχε-
σαι για ξέφρενο night out, ο-
πότε οι επιλογές όπως το club 
Ακρωτήρι στον Μέριχα με θέα
στο  Αιγαίο, το all day café-bar
Κarnagio στα Λουτρά και τα
Melirito, Merixas και Μaistrali

είναι ό τι χρειάζεσαι ●
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είναι ό,τι χρειάζεσαι. ●

Κωδικός: 22810
Αστυνοµία: 31201
Λιµεναρχείο: 32290
Δήµος: 31630
Πρ. Βοήθειες: 31202

Κύθνος
Του Γιάννη Κοκιασμένου* 

Κύθνος /Κυκλάδες
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ρέθηκα πρώτη φορά στην Άνδρο σε 
οικογενειακές διακοπές με μεγά-
λη παρέα, όταν ήμουν γύρω στα 3. 
Από τότε έγινε ο σίγουρος προορι-
σμός του καλοκαιριού. Είναι από τα 
πιο όμορφα νησιά, με πανέμορφες 

παραλίες και απίστευτη –και παράλληλα 
ήρεμη– νυχτερινή ζωή. Μεγαλώνοντας 
κατάλαβα πως αυτό το νησί προσφέρει μια 
ζεστασιά και φιλοξενία που δεν τη βρήκα 
σε πολλά άλλα νησιά και ταιριάζει σε κάθε 
είδους χαρακτήρα. Low profile χαρακτή-
ρες αλλά και party animals περνάνε εξί-
σου ωραία. Υπάρχουν εικόνες που νομίζω 
πως ποτέ δεν θα σβηστούν από τη μνήμη 
μου, όπως τα μπάνια στη Χρυσή Άμμο
από τότε που ήμουν μικρή και κοίταζα α-
μήχανα τις κοπέλες που χόρευαν topless 
στο μπαρ κρατώντας μαργαρίτες στο χέρι 
και έριχνα κρυφές ματιές στον μπαμπά 
μου να δω αν τις «τσεκάρει» –ενώ σήμερα 
τσεκάρω εγώ μην πετύχω «κανέναν πατέ-
ρα» να με κοιτάει με άγριο μάτι–, το φα-
γητό στον Άγιο Κυπριανό μετά το μπάνιο 
και το άγχος που με έπιανε για το αν θα 
γυρίσουμε σώες σπίτι μετά την τρομακτι-
κή κατανάλωση  ούζου. Δεν θα ξεχάσω 
αργότερα  τα βράδια στη Χώρα με την 

Αναΐδα –κολλητή– που τρέχαμε μεθυ-
σμένες από το Cabo (del Mar) στην piazza 
να προλάβουμε το τελευταίο ταξί και το 
τι επικρατούσε μέχρι να γυρίσουμε σπίτι 
–στην Παλαιόπολη– χωρίς να καταλάβει 
κανείς ότι είμαστε ντίρλα και έχουμε αρ-
γήσει 2 ώρες από την ώρα που είπαμε πως 
θα γυρίσουμε. Mας «κάρφωνε» βέβαια ο 
σκύλος, που μύριζε την tequila  πριν καν 
μπούμε σπίτι και άρχιζε να γαβγίζει με α-
ποτέλεσμα να τους ξυπνάει όλους.  Τέλος, 
τον ελληνικό καφέ στο ήσυχο καφενείο 
της Παλαιόπολης με τους γλυκύτατους 
παππούδες να μας υποδέχονται με ένα 
«καλημέρα συγχωριανοί», τον αδερφό 
μου να τον πιάνει νευρικό γέλιο και τις 
γιαγιάδες να μας κοιτάνε από πάνω μέχρι 
κάτω σχολιάζοντας το πόσο έχουν αλλά-
ξει οι εποχές και λέγοντας στον αδερφό 
μου «καλέ, σου φαίνονται τα βρακιά!». Εί-
ναι κι άλλα πολλά, αλλά νομίζω πως αυτά 
φτάνουν! Κατά τη γνώμη μου η Άνδρος 
«λέει» πολύ και αξίζει να την επισκεφτεί 
κάποιος, εξάλλου είναι δύο ώρες από την 
Αθήνα. Άντε, καλό καλοκαίρι. 
Άγιος Κυπριανός (41753),
Cabo del mar (25001)
* Η  Ναντίνα Καρλόττι είναι τελειόφοιτος ΙΒ

Άνδρος
Της Ναντίνα Καρλόττι*
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Eδώ θα φτάσεις εύκολα στο λι-
μάνι του Γαυρίου με το καράβι
μέσω Ραφήνας σε 1 ώρα και 50
λεπτά.

Τι να δεις
Τη Χώρα της Άνδρου, πρωτεύ-
ουσα του νησιού, µε προσεγμέ-
νη αρχιτεκτονική, διατηρητέα
αρχοντικά και το Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης Γουλανδρή, με
έκθεση - αφιέρωμα στο σημα-
ντικό Αμερικανο-ιάπωνα καλλι-
τέχνη Isamu Noguchi μέχρι τις
26/9. Στη Χώρα θα απολαύσεις
ήσυχες βόλτες με στάσεις για
παγωτό στα Σκαλάκια, αμυ-
γδαλωτά και γλυκά του κουτα-
λιού στο ζαχαροπλαστείο του
Λάσκαρη, τυρόπιτα στου Κρι-
σίλια, τυριά στο παντοπωλείο
του Νικολάου Λιόπυρου, βόλ-
τα στο μνημείο του Αφανούς
Ναύτη. Όμορφα χωριά είναι
και τα Αποίκια με την πηγή Σά-

ριζα, τα Απατούρια, Λάμυρα,
Στενιές, οι Μένιτες με τα πεζο-
πορικά μονοπάτια. Στην Άνδρο
θα ανακαλύψεις πολλά μονα-
στήρια, αρχοντικά, μουσεία και
σπήλαια. 

Πού να κολυμπήσεις
Ωραία παραλία είναι η Άχλα,
που δεν την πιάνει ο αέρας, αλ-
λά και της Γριάς το Πήδημα, με
αμμουδιά και ιστορία. Ακόμα οι 
παραλίες Κυπρί, Βιτάλι, με σκι-
ές από τους βράχους, τα μπρος 
και πίσω Γιάλια, η πλατιά Χρυ-
σή Άμμος, η γραφική Παλαιό-
πολη, η Βόρη με αμμουδιά και
σκιά. Οργανωμένα πράγματα
στη Χρυσή Ακτή (με μπαράκι
αλλά και πολύ κόσμο) και στον 
πιο χαλαρό Άγιο Πέτρο.  

Πού να μείνεις
Στη Χώρα, για ατµόσφαιρα «πα-
λιάς» Άνδρου, προτίμησε το 
Αρχοντικό Ελένη, ένα νεοκλα-
σικό του 1890 (22270). Ακόμη τα
Ιro Suites (22905), το ξενοδο-
χείο Παράδεισος (22187), τις 9
Μούσες (24128), το Irenes Villa
(23344). Για μεγαλύτερη ησυ-
χία υπάρχει ο Πύργος Σαρέλη
(61804), ένα αναπαλαιωµένο
κτίριο του 17ου αιώνα στο γρα-
φικό οικισμό των Αηδονίων. 

Κοντά στο Μπατσί, καλή επι-
λογή είναι το Blue Bay Village
(41150) και στην παραλία της 
Αγίας Μαρίνας το ξενοδοχείο 
Ανερούσσα Beach, πάνω στη 
θάλασσα (41044). Στο Μπατσί υ-
πάρχουν ακόμη η Villa Γαλάζιο
(84501), τα studios και διαμερί-
σματα St. George (694 4160543), 
τα δωμάτια Ανεμόεσσα (41552) 
και  Epaminondas  (41177 ). 
Ήσυχα  είναι στο Handakas 
Apartments (23365) στη Μεσα-
ριά, αλλά και στο Αnemomiloi 
Studios στους Ανεμόμυλους. 

Πού να φας
Στις ταβέρνες Γιαν νούλης
στον Άγιο Πέτρο, στο Μπαλκό-
νι του Αιγαίου στο Άνω Απρό-
βατο, στα Γιάλια στις Στενιές,
στον Βράχο στη Βουρκωτή, 
στα Ασημόλευκα στην Υψη-
λού με τρομερή θέα και ωραία 
πιάτα, σ τον Περτέση σ τις 
Στραπουριές, στην Ταβέρνα
του Μαδούρη στο Νηµποριό, 
στα Σκαλάκια και στην Παρέα
στη Χώρα, στη Λιθοδομή στο 
Κόρθι και στην ψαροταβέρ-
να Νόνα στο παλιό λιμάνι. Για 
night out εμπιστεύσου τα κο-
κτέιλ του Cabo del Mar (απέ-
ναντι από το ναυτικό όμιλο) με 
θέα τη Χώρα. ●

INFO

Κωδικός: 22820
Αστυνοµία: 22300
Λιµεναρχείο: 22250
Δήµος: 22275
Πρ. Βοήθειες: 23333



124 A.V. SUMMER GUIDE 2010

ΤήΤήΤήΤήΤΤήΤήήήήήΤήήήνννονοννοονονοονννονοοοοννοοοονοςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς /////// // /// // ΚΚυΚυΚυυΚυΚυυΚΚυΚΚυΚυΚΚυΚυυυυΚυυΚυυΚΚΚΚΚυυυκλκλκλκλκλκλκλκλκλκκλλλλλκκλάάάάδάδάδάδάδάδδδδδδδάδδάδδδδδδάδάδάδάδάδδάάδδάάδδδδδδδδδδδδδδδδδάδδδδδάδδάδάδδεςεςεςεςεςεεςεςεςςςεςεεςεςεςεςεςςεςεςεεεςεςεεςεεεεςεςεεεεςεςεεεεεεεεςεςεεςεεεςεςεεεεςεςεεεεεεεεςςς

την Τήνο βρέθηκα τυχαία όταν 
μου πρότεινε να πάμε ο φίλος μου, 
που αγαπούσε πολύ αυτό το μέρος. 
Βρέθηκα λοιπόν σε ένα μέρος για 
το οποίο ήξερα λίγα πράγματα, 
αλλά κατάλαβα αμέσως ότι θα το 

αγαπήσω επίσης! Με το που πατάς το 
πόδι σου εκεί, έχεις αμέσως την επιθυ-
μία να αρχίσεις τις εξερευνήσεις.
Είναι μάλλον αδύνατο μέσα σε μερι-
κές προτάσεις να καταφέρεις να περι-
γράψεις την ομορφιά του νησιού και 
το πώς σχεδόν κάθε σπιθαμή θα μπο-
ρούσε να γίνει το θέμα μιας ιδιαίτερα 
μαγευτικής φωτογραφίας, αλλά πιο 
σημαντικό ακόμα, δυνατή ανάμνηση 
στο μυαλό σου...
Τα Υστέρνια είναι ένα από τα ομορ-
φότερα χωριά. Χτισμένο αμφιθεατρικά 
στην πλαγιά ενός λόφου με τη θέα να 
αιχμαλωτίζει το βλέμμα σου διαρκώς. 
Όταν φυσάει (κάτι το οποίο συμβαίνει 

πολύ συχνά!) τα σύννε-
φα που έρχονται από 

τον Βορρά σχεδόν 

σε αγγίζουν.
Ο όρμος Υστερνίων είναι άλλο ένα 
αγαπημένο μέρος όπου κάθεσαι και 
παρατηρείς τη θάλασσα να ξεπλένει 
με ένα μοναδικό τρόπο κάθε ίχνος άγ-
χους και σκοτούρας.
Η  Βωλάξ είναι ένα άλλο εντυπωσιακό 
και ιδιαίτερο μέρος στο νησί. Βρίσκεται 
σε ένα οροπέδιο και περιτριγυρίζεται 
από πέτρες και τεράστιους σφαιρικούς 
γρανιτένιους βράχους ηφαιστειογε-
νούς προέλευσης. Κάποιοι λένε ότι εί-
ναι απομεινάρια μάχης γιγάντων... 
Στον Πύργο, το διάσημο χωριό των μαρ-
μαρογλυπτών (ιδιαίτερη πατρίδα του Γ. 
Χαλεπά),  βρίσκεται το Μουσείο Μαρ-
μαροτεχνίας. Ένα μουσείο υπόδειγμα, 
οργανωμένο και φτιαγμενο με τέτοιον 
τρόπο ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να 
συμμετέχει εξερευνώντας μόνος του τα 
εκθέματα με διάφορους τρόπους.
Το καλοκαίρι, που οι αέρηδες είναι συ-
χνοί επισκέπτες του νησιού, όπως και 
σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, πρέ-
πει να συμβουλεύεσαι τους ντόπιους 
για το ποιο είναι το καταλληλότερο 
σημείο για βουτιά, και δική μου συμ-
βουλή είναι να μην παραβλέπεις αυτό 
που θα σου πουν!
* H Etten είναι μουσικός

Tήνος
Της Εtten*

Πού να κολυμπήσεις 

πιο όμορφα χωριά. Μέσα στην
πόλη είναι ο Άγιος Φωκάς, η
µ εγα λύτερη και πιο οργα-
νωµένη παραλία της Tήνου.
Μεγάλη αμμουδιά στον Άγιο
Ιωάννη τον Πόρτο και δίπλα οι
παραλίες της Αγίας Κυριακής
και του Άγιου Σώστη. Από την
άλλη μεριά της πόλης είναι ο
Σταυρός, οργανωμένη παρα-
λία µε πολλά καφέ και ταβέρ-
νες και η αμμουδιά στα Κιόνια
με θέα στη Σύρο. Κάτω από το 
χωριό Kαρδιανή βρίσκεται η
απάνεµη παραλία Όρμος Γιαν-
νάκη µε ψιλά βότσαλα. Στα βό-
ρεια θα βρεις την οργανωμένη
παραλία της Ρόχαρης, δίπλα
στον πανέμορφο Πάνορμο. Η 
πολύβουη Kολυμπήθρα –έχει
και ντους και beach bar– γεμί-
ζει με όλη τη νεολαία. Αν είσαι
εκεί τον Αύγουστο, μη χάσεις 
το σούπερ beach party! Για πιο 
ήσυχα να πας στον Άγιο Πέτρο
και στον Άγιο Ρωμανό. Για κά-
τι πιο εξωτικό, υπάρχει η δυ-
σπρόσιτη Παχιά Άμμος.

Πού να μείνεις
Στη Xώρα: Ξενοδοχείο Ωκε-
ανίς (22452). Άνετο, µε πα-
νοραµική θέα στο λιµάνι και
την πόλη. Tήνιον (22261). Νε-

αι ανακαινισµένο 
3 αστέρων στην

πόλης. Στον Άγιο
en Beach (22579).
άτια πάνω σ την 
φροντισµένους

πισίνα. Camping
4). Oργανωµένο 
αι με εξοπλισμένα 
Στον Άγιο Σώστη: 

Bυζάντιο (22405). Ευρύχωρα
διαµερίσµατα µε κουζίνα και
αυλές πάνω στην παραλία. Και
με εγκαταστάσεις για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Cavos (24224).
Τετράστερα κομφόρ, σε άνετα 
διαμερίσµατα πάνω στην πα-
ραλία. Στα Kιόνια: Tinos Beach
(22626). Ένα από τα µεγαλύτε-
ρα και πιο γνωστά ξενοδοχεία
του νησιού. Δωµάτια με θέα τη
θάλασσα και µπάνγκαλοους
για πιο οικογενειακές διακο-
πές. Πισίνα και δική του παρα-
λία. Στην περιοχή του Aγίου Iω-
άννη Πόρτο: Carlo (24159). Με
ήσυχα µεγάλα διαµερίσµατα
µε θέα, κουζίνα και πισίνα, 500
µέτρα από τη θάλασσα. Porto
Tango (24411). Γνωστό ξενοδο-
χείο, Α΄ κατηγορίας, µε άνετα,
καλόγουστα διαμερίσµατα κο-
ντά στη θάλασσα. Φανταστική
πισίνα και θέα.

Πού να φας
Στη Xώρα έχεις πολλές γευ-
στικές επιλογές: Στον Κήπο,
στον Περιστεριώνα, στον
Mιχάλη, στον Παύλο, για ψά
στον Tαρσανά, στο Μεσκλιέ
για τα πιο κλασικά, υπέροχ
γλυκά και λουκουµάδες. Στ
Kιόνια πήγαινε στην Mπου

ρού για «δηµιουργική» τηνι-
ακή κουζίνα και στα Tσαμπιά.
Στον Άγιο Iωάννη µεζέδες και 
θαλασσινά στον Γιαλό και στο 
Kονάκι. Ευρωπαϊκές γεύσεις
στον Ντίνο και νοστιµιές στον
Άνεμο, στον όρµο Γιαννάκη.
Στον όρµ ο των Yσ τ ερνίων
για πολυκοσµία στο Θαλασ-
σάκι και γ ια φρέσκο ψάρι 
σ τον Σκούταρη. Στον όρµο
Πανόρµου «χειροποίητες»
γεύσεις θα βρεις στην Άγονη 
Γραμμή, τον Mαΐστρο και τον 
Mάρκο. Στις Kολυµπήθρες στο
Δρακονήσι, πάνω από την πα-
ραλία, µε τηγανητά και ψάρια.
Στον Tριαντάρο στις Λεύκες
για ντόπιο κρέας. 

Πού να διασκεδάσεις 
Έχεις δει στην τηλεόραση την 
Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο;
Καµία σχέση! Στο νησί υπάρχει
νυχτερινή διασκέδαση για όλα 
τα γούστα. Το πρόγραμμα έχει
σίγουρα μπίρα στον Κουρσά-
ρο, mojito με τέλεια θέα στον 
Κάκ το και ποτό σ το Sivila, 
όπου θα τους βρεις όλους. 
Και στην Πλώρη! Για clubbing
στον Αργοναύτη, στον Πυρσό
σε όλα τα μαγαζάκια στα στε-
νά της πόλης. Για after διασκέ-

di

φα που έρχονται από 
τον Βορρά σχεδόν 

Πού να κολυμπήσεις
Στο νησί υπάρχουν απίστευτα
όμορφες παραλίες και ακόμη
πιο όμορφα χωριά Μέσα στην

οκλασικό κα
ξενοδοχείο 3
καρδιά της π
Φωκά: Golde
Ήσυχα δωµά
παραλία µε 
κήπους και π
Tinos (22344
κάμπινγκ – κα
bungalows. Σ
Bυζάντιο (22

INFO

ν 
ρι
ές
χα
τα
υ-

δαση στο Paradise. ●

Κωδικός: 22830
Αστυνοµία: 22255
ΚΤΕΛ: 22440
Λιµεναρχείο: 22348
Δήµος: 22833 60100
Πρ. Βοήθειες: 23781-4
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ουτιές για αχινούς στο Τάλληρο. Το νερό μπαίνει στη μύτη. Μάχη με
τους αφρούς από τα απόνερα του πλοίου «Απόλλων». Μυρωδιά από 
το πλαστικό της σαμπρέλας. Τα παιδιά του ορφανοτροφείου πέφτουν 
στη θάλασσα φορώντας τα μπλε σορτσάκια της γυμναστικής. Τσίγκινα
κουβαδάκια. Γεμιστά. Ξυλάγγουρο. Καρπούζι. Ιδρώτας από ποδόσφαιρο
στου Μπαρούμη. Παιχνίδι. Με πλαστελίνη. Με κουκούτσια βερίκοκου.

Με καπάκια αναψυκτικών. Με παλιά «Μίκυ-Μάους». Μεσημεριανό διάβασμα
κόμικς. Νυχτερινές κινηματογραφικές προβολές στον τοίχο του 3ου Δημοτι-
κού. Παγωτό απ’ την ξύλινη καρδάρα του κυρ-Σταύρου. Παγωτό ξυλάκι απ’ τον
παππού. Παγωτό χωνάκι απ’ τη μηχανή του Φρέρη. Το παλιό μαγιό πετιέται.
Τζιν ξεπλυμένα με χλωρίνη. Χίπικα μακό. Μαγνητόφωνο με μπαταρίες και
κασέτα με το “Heart of Gold”. Πάρτι για δύο. Το Φλωράκι. Ούζο με χταπόδι
στης Σπεράντζας. Βαρκάδα μέχρι την Αγία Μπακού που έχει γυμνιστές. Το
Δελφίνι μόνο δικό μας. Το φεγγάρι κι εμείς μέσα στη θάλασσα. Πολαρόιντ και
αφιερώσεις. Το βότσαλο χοροπηδάει πάνω στη θάλασσα. «Αν φτάσει μέχρι την
Τήνο θα σ’ αγαπώ για πάντα». Ξημέρωμα στον Άγιο Νικόλα. Μπαλκόνι με μοβ
βοκαμβίλιες. Αφιερώσεις στο ραδιόφωνο. Ένα ξωκλήσι βαμμένο γαλάζιο. «Μου
βάζεις ιδέες…». Στην αυλή κρεμασμένα τέσσερα μαγιό. Μικρά χνάρια πάνω
στην άμμο του Μέγα Γυαλού. «Μπαμπά, θα κάνουμε χορευτικό;». Η Σύρος
είναι η ζωή μου. Τα καλοκαίρια, το καλύτερο κομμάτι της.
* Ο Βαγγέλης Περρής είναι δημοσιογράφος

αρχιτεκ τονική, εκκ λησίες,
αλλά και παραδοσιακά σπίτια.
Διαθέτει μια καταπληκτική 
πρωτεύουσα, την Ερμούπο-
λη, πολλούς παραδοσιακούς
οικισμούς και τον παραθα-
λάσσιο Γαλησσά, ένα «αυτό-
νομο» τουριστικό θέρετρο.
Εν ολίγοις, πρόκειται για έναν 
προορισμό ο οποίος προσφέ-
ρεται για διακοπές όλες τις ε-
ποχές του χρόνου. 

Πού να κολυμπήσεις
Από νωρίς το πρωί στα Αστέ-
ρια, για βουτιές, πρωινό, καφέ
και ραντεβού µε φίλους για 
εξορµήσεις στις υπόλοιπες
παραλίες µε αυτοκίνητο ή
µε το ΚΤΕΛ, όπως στο α-
ποµακρυσµένο Κόμητο ή
στο Δελφίνι µε τη χρυσή 
αµµουδιά, στην πιο οικογε
νειακή παραλία του Γαλη
σά (ρακέτες, τζετ σκι, τάπε
κ.λπ.) και την καβάτζα παραλ
Αγία Πακού, όπου γυµνισµό
αποµόνωση και ηρεµία σο

Αχλάδι και Βάρη. Με καραβάκι
από το λιµάνι της Ερµούπολης 
θα προσεγγίσεις τις παραλίες 
Λεία και Γράμματα.

Πού να μείνεις 
Στο πολυτελές Βίλα Σελήνη
(86007) και στο Ά  κατηγορίας
Αρχοντικό Βουρλής (81682) αν
ψάχνεις για πολυτέλειες. Αξιο-
πρεπέστατα είναι και τα ξενο-
δοχεία Διογένης (86301), Ηλέ-
κτρα (79488), Ακταίον (ν 82675).
Τσέκαρε επίσης τα ενοικια-
ζόμενα δωμάτια Απέργης
Ρουμς (85800), Βίλα Σελένα
(86007), Αστέρια (85255). Στον 
Γαλησσά δοκίμασε στα ξενο-
δοχεία Ντόλφιν Μπέι (42924) 
και Μαϊστράλι (42059) και στα 
δωμάτια Κοράλλι (42926) και 
Θαλάσσια Θέα (42977).

Πού να φας
Δυο Tζιτζίκια στα Aρμυρίκια,
παραδοσιακή ταβέρνα µε πι-
νελιές µοντερνιάς ωφέλιµες
στη γεύση. Παραµονή Δεκαπε-
νταύγουστου ανάβουν µικρές
φωτιές περιµετρικά της παρα-
λίας – σαν ταινία του Κουστου-
ρίτσα. Άμβυξ (83989), δεν έχεις
φάει πιο ωραία πίτσα µε λεπτή
ζύµη και τραγανό προσούτο. 
Διά χειρός Ροµπέρτο, στο λιµά-
νι. Αρχονταρίκι της Μαρίτσας 
(86771), η περσόνα που το
«τρέχει» είναι λόγος να επισκε-

τουκοταβερνάκι 
ης Ερµούπολης.

ου Λιλή (82100),
ρεµασµένη στην

ο, µαγκνίφισεντ
ρό τηγάνι και αύ-
Βαµβακάρη.Πλα-
697 3980248), στο
ένο χωριό Σαν Μι-

κιµάσεις συριανό
ε υπέροχα µυρω-
και ντόπιο κρασί.
ίς για να απολαύ-
ίλεµα.

Πού να διασκεδάσεις
ο Ελληνικόν, στην 

πλατεία Μισούλη, τα ούζα ξε-
κινούν από το µεσηµεράκι και 
οι κουβέντες των θαµώνων
φουντώνουν. Επίσης, τα µπαρ
Πειραματικό, Cube και Μπα-
ράκι παίζουν καταπληκτικές 
µουσικές και οι θαµώνες αρά-
ζουν και στην πλατεία. Το Αγο-
ρά είναι ένα καλαίσθητο κλαµπ
µε εξαιρετική αυλή. Σηµειώ-
στε και το ροκάδικο Peyote,
δίπλα στο Δηµαρχείο, εκεί που 
ήταν παλιά ο Κλέαρχος – ωραί-
ες εποχές. Στην παραλία της
Ερµούπολης, τα Μικρή Αργώ,
Boherme, Liquid και Χαλαν-
δριανοί είναι all day bars που

τα βράδια δυναµώνουν τηνες 
ή

ε-
σ-
ερ 
λία 
ός, 
ού 

τα βράδια δυναµώνουν την 
ένταση της µουσικής.●

Κωδικός: 22810
Αστυνομία: 96100
Λιμεναρχείο: 88888
Δήμος: 98200
Πρ. Βοήθειες: 96500 

υπεπεεενθυννν µίζµµµ ουνυνυνυν για ποιον λόγο
πήγες διαδδ κοπές. Επίσης, Αγκα-
θωπθωπθθωπές –διαθέτει και beach
bar–, Σαντορινιοί, Κόκκινα,

άδ ά βά

Σύρος
Toυ Βαγγέλη Περρή*

Σύρος /Κυυκλλλλλλλάάάδάάάάάάδάάάάδάδάάάάά ες

Το διοικητικό κέντρο των Κυ-
κλάδων είναι γεμάτο από επι-
βλητικά κτίρια με εξαιρετική 
αρχιτεκ τονική εκκ λησίες

«τρέχει» είναι
φθείς το κου
στα στενά τη
Ταβέρνα το

ταβέρνα κ
Άνω Σύρο

βιου, καθαρ
ρα Μάρκου 

κόστρωτο (6
αποµακρυσµέ
χάλη, θα δοκ
λουκάνικο µε
δικά, τυριά κ
Πήγαινε νωρ
σεις ηλιοβασί

Πού να δια
Στο καφενείο
πλατεία Μισο

INFO

Το ήξερες ότι ο Ανανάς
είναι ένα από τα πιο 

δημοφιλή φρούτα για 
cocktails και επιδόρπια;

www.chiquita.gr
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κακακακαακααααααταττατταταταταααααααααγωγωγωγωγωγωγωωωγωγωγωγγωγ γήγήγήγήγήγήήήγήγγ  μ μ μ μμμμμμμμμ μμμμμ μμ μμμμμ μμ μοοοουουουουοουουουυουοοοοοοοοουοοοοοοοο  ε εεεεεεεεεε εεεεεεε εεε εεεεεε εείνίνίνίνίνίνίνναιααιααιαιαιιααα  α α α α αααααααπόπόπππόπόπόόπό τ ττ τ τ τ ττττττηηηηηηη ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύύΜ ---
κοκοκοκονονονονονοννννονο – π π π π πππππππηγηγηγηγηγηγηγηγηγηγηγηγηγαίαίαίαίίαίίαίαίαίαααα νωνωννωνωνωνωνωνωωωωωνωωωωωωωωω σσσσσσσσσσ σσσσσσσσσ σ σσ σσσσ σσ σσσ σσσσσσσσσυσυσυσυσυσυσυσυσσυσυσσυσσυσυσσυσυσσσσυσσσσσυυυσυυσυσυυσυσυυσσυσυσυσσυσσσσσσσσσστητητητητητητητητητητητητητητηττητηητητηητητητηητηητητητηηημαμμαμμμμμμαμαμαμαμαμαμααμαμμμμαμμμαμαμαμαμαμμαμαμαμαμμ ττιτιττιτιτιτιιττιττιτ κάκάκάκάκάκάκάάκάάάάάάκάάκάκάκάάάά κ κ κ κκκ κ κ κ      κκ  κκκαιαιαιαιαιιαιαιαιαιαιαιαιιιιιιιιιιιιιιαιαιιαιαι    
όσόσόσσο πιο συσυσυυσυχνά άάάάάάάάά μππμπμπμπμπμπμππμπμπμμμμμμμμμμμμμμ ορορορορορορορορορορορορώ.ώ.ώ  Δενενεεεεεεεενεενεεεεεεν εεεείίίναιιι   όσόσόσόσόσόόσόόόσό ο πιο συυυυυυυχχνχνχχνχ άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά μπππππππππορορορορορορρρρρρρρρρορρροορορρρώώώώώώώώώώώώώ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔενενεενενενενενενενενενεννενννεννενενεεενενενεεεεεε εεεεεεείνίίίίίίί αιιι
μόμόόμόνο η συυυυυυυυυυυυυναναναναναναννανννν ισσσσσσσθηθηθηθηθηθηηηθηθηθηθηηηθ μμαμαμαμμαμαμαμαμμ τιττττ κήκήήήήή ε εμππππμππμμ λοοκήκήκήκήκκήκήκήκκήκκ ,   
όσόσα μου θυθυμίζεζεζει τοτοοο νησί,ίίί  ααλλλά ά κακ ι 
η ενέργειά του – δυσκολεύομαι να

την περιγράψω γιατί είναι τόσο δυνατή
και εθιστική, που πραγματικά οι λέξεις 
θα τηνθα την αποδυναμώσουν. Ένα αίσθημα φιαποδυναμώσουν. Ένα αίσθημα φι-
λικότητας και οικειότητας σε κατακλύ-
ζει από το πρώτο λεπτό που φτάνεις στη
Μύκονο, ενώ νιώθεις το μαγικό της αέ-
ρα να σε συνεπαίρνει. Η πλευρά της νυ-
χτερινής διασκέδασης είναι γνωστή. Αν 
κάποιος δεν θέλει να την ακολουθήσει
μπορεί να ξυπνήσει πρωί, να πάει βόλ-
τα στην πόλη με τα γαϊδουράκια, να πάει
στα μαγαζιά που πουλάνε λαχανικά και
φυσικά τα καλύτερα λουλούδια που μπο-
ρείς να βρεις. Προσωπικά απολαμβάνω
τις βόλτες στα στενά για ψώνια, πριν πάω
για μπάνιο. Από τις παραλίες ξεχωρίζω
–αν γίνεται να ξεχωρίσεις κάποιες–
τον Πάνορμο, τον Άγιο Σώστη, τη Λια
και το Αγράρι. Είναι αυτές που επιλέγω
για να χαλαρώσω, να περάσω καλά και
να απολαύσω το μυκονιάτικο ήλιο και
τα ασύγκριτα μυκονιάτικα νερά. Στη συ-
νέχεια, ακολουθούν cocktails και δροσι-

στστστστσστστστστσσσσσσσσσσσσ ικά ποτάάάάάάάάάάάάάάάά σσσσ σσ σ σ   τητητητητητηττττη   ΜιΜιΜΜιΜιΜΜ κρκρκρκρρήήήήή ΒεΒεΒεΒεεΒ νενενενενενεεεεεεεεετίτίτίτίίίίίτίτίτίτίτίίίίτίτίττττ αα. ΤοΤοΤ  καλ
σε ααααααααυτυτυτυτυττυτυτήήήήή ήή τηην πεπεπεπεπεπεπεπεεεεεεπεπεεεεπεπεεεεππεεεεεεεεερρριριριριρριιριριριριριιιιιιιιιιιιοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχχοχοχχχχχοοοο ήήήήήήήήήήήήήή ήήήήήήήήήήήή κακακακακακακακακκακακακακακκακακκααι ι ι ι στσστστστστστστστστσστστστστστστστα μαγαζιά τηηηηηηςςςςςςςς
είναι ότι δεν σε πιάνει ηηηηηη ηηηη συνηθισμένη είναι ότι δεν σεε πιάνει ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη συνηθισμένη
μεμμμμμμμμμ λαγχολία του ηλιοβασιλέματος –είναι 
ιδανικό μέρος για να βλέπεις το ηλιο-
βαβαααααασίσίσσσ λελεμα ενώ πίνεις το cccccococococococococococktk ail σου–υ–υ–υ–υ–υ–υ–υ–υυ–υ–υυ ,,, ,, , 
αλλάλά γγεμίζζεις ενέργεγειαιααααα γγγ γγγιαιαιαιαιαα ν ν ννα α α α αα συσυσυσυσυσσυνενενενενενενενενν χίχίχίχίχίχίχ -------
σεις το βράδυ. Ιδανικήή ββρααααααδιδδιδιδιδιδιδδιδδιδιδδιδιδιδ νήνήνήνήνήνήνήνήνήνήνήννννήνήή έ έ έ έ έ έ έέέξοξοξοξοξοξοξοξξξξ δοδοδοδοδοδοδοδοδοδοοος ς ς ς ςς ς ς ςς 
είναι τοείναι το κλασικό κλασικό RemezzoRemezzo. Βέβαια, μου . Βέβαια, μου
αρέσει να βρίσκομαι και στο στενό στα 
Mατογιάννια και να εναλλάσσω τα Joy,
Άρωμα, Cosi. Εκεί μπορεί κανείς να κα-
ταλάβει τι είναι τα βράδια στη Mύκονο. 
Ελευθερία, ενέργεια, διασκέδαση και 
ξεγνοιασιά. Τέλος, μια πλευρά που δεν
είναι γνωστή αλλά είναι εκπληκτική εί-
ναι η παραδοσιακή πλευρά του νησιού 
με τα πανηγύρια του, που φροντίζω να
πηγαίνω όσο πιο συχνά γίνεται. Η Μύ-
κονος, εκτός από τη φυσική της ομορφιά
(και τα πολύ ωραία εστιατόρια), έχει κάτι 
το ιδιαίτερο. Και πιστεύω πως οι επισκέ-
πτες θα πρέπει να μοιράζουν το χρόνο
τους. Να απολαμβάνουν τη φημισμένη
νύχτα του νησιού και τα ξενύχτια στα πε-
ρίφημα clubs, αλλά να απολαμβάνουν
και τη φυσική μαγεία αυτού του τόπου.
Είναι εμπειρία.
*Η Ελεονώρα Ζουγανέλη είναι τραγουδίστρια

Μύκονος
Της Ελεονώρας Ζουγανέλη*

Πού να κολυμπήσεις
Ψαρού.Ψαρού  Live your myth in Αιγαίο.LiveyourmythinΑιγαίο
Η πιο κοσμοπολίτικη παραλία
στην Ελλάδα με το εκπληκτικό
βαθύ τιρκουάζ, που κάνει να ξε-
χνάς τη δεδομένη πολυκοσμία.
Θα βρεις οτιδήποτε ζητήσεις,
απλά αν είναι ξαπλώστρα καλύ-
τερα να προνοήσεις.
Καλό Λιβάδι. Κάποτε ήταν μια
παραλία που μάζευε οικογένει-
ες στα 9 χλμ. από τη Χώρα. Σιγά 
σιγά ανεβαίνει κοσμικά σκαλο-
πάτια και αποκτά «ειδίκευση» 
στα θαλάσσια sports.
Super Paradise. Η πιο φημισμέ-
νη χρυσή άμμος της Μυκόνου.
Κέφια, πάρτι, «γυμνισμός area», 
guest DJs, «νεανικό δελτίο» και
wet side stories. Το beach bar
σίγουρα αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για τα αντίστοιχα σε όλη
την Ελλάδα (και όχι μόνο).
Ελιά. Ίσως η πιστότερη απει-
κόνιση της πληθυσμιακής σύ-
στασης του νησιού σε παραλία. 
Ελάχιστες οικογένειες, κοσμι-
κή πτέρυγα, προφανώς gay
friendly και πολύ jet skiing. 
Αγράρι. Μικρή και δυσπρόσιτη
(δες και την επιλογή καΐκι από 
Πλατύ Γιαλό). Μαζεύει VIPs σε

ινκόγκνιτο φάση και βετερά-
νους του νησιού που ξέρουν 
πού να απομονώνεσαι.
Παράγκα. Χαμηλός μέσος ό-
ρος ηλικίας κάνει παιχνίδι στη
λευκή άμμο, ο βράχος στη μέση 
δεσπόζει, οι μουσικές παίζουν 
δυνατά, τα αρμυρίκια πριν γί-
νουν γκουρμέ πιάτο έδιναν σκιά 
στους λουόμενούς της.
Paradise. Το κάμπινγκ του κλεί-
νει φέτος 41 χρόνια παρουσίας, 
άρα όπως καταλαβαίνεις εδώ
έρχονται όσοι φτάνουν πρώτη 
φορά στο νησί. Πράγμα που 
σημαίνει υψηλή ένταση σε οτι-
δήποτε, από τον τόνο της φω-
νής έως το volume των ηχείων.
Φτελιά. Ο βοριάς σκάει από
τον Πάνορμο και μαγεύει τους 
windsurfers που την έχουν ορ-
μητήριο. Η πιο σπορτίφ παρα-
λία του νησιού και οι πιο «δια-
φορετικοί» τύποι…
Πάνορμος. Περισσότερο της 
αμμουδιάς και λιγότερο της ξα-
πλώστρας, με την κληρονομιά 
των full moon parties από τις
περασμένες δεκαετίες να δίνει 
μια μποέμ αύρα στις παραλια-
κές εξορμήσεις.
Άι Γιάννης. Το μεγάλο του ατού, 
είναι απάνεμη. Το ομώνυμο
εκκλησάκι και τα καϊκια ται-
ριάζουν σε πλάνο ελληνικής 
ταινίας της Finos Film.
Άγιος Σώστης. Aς την πούμ
«εναλλακτική», μιας και δεν έ
χει τα στοιχεία «οργάνωσης
που βλέπεις στις περισσότερε
παραλίες (ξαπλώστρες, πολλά

μαγαζιά κτλ.). Στα 6 χλμ. βόρεια
της Χώρας, μπορείς να πάρεις 
και το σκύλο σου.
Λια. Η μισή ώρα από τη Χώρα 
εγγυάται περισσότερη ησυχία 
από τις πιο hip αμμουδιές. Χω-
ρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 
θα σου λείψουν οι υπηρεσίες 
που σε έχει καλομάθει το νησί.
Καλαφάτης. Kι εδώ το σπορ 
στοιχείο είναι αυτό που κυριαρ-
χεί. Jet ski, «κουλούρες», surf, 
άντε και ρακέτες, πρωταγωνι-
στούν. Αν δεν το’ χει, κατευθεί-
αν για βουτιά…
Ορνός. Tο μικρό λιμανάκι που 
προτείνεται και για οικογενεια-
κές καταστάσεις, διαθέτει ναυ-
αγοσώστη, τέλεια –όχι glam 
οργάνωση– και απέχει ένα τρί-
λεπτο από τη Χώρα!
Καλό Λιβάδι. Ανταγωνίζεται 
την Ψαρού στην προσέλκυση 
celebrities, είναι ανερχόμενη 
κοσμικά, δίνει εκκεντρικό τόνο 
όσον αφορά τις εμφανίσεις των
επισκεπτών και... απαγορεύε-
ται όταν φυσάει.
Κάπαρη. Μία από τις «εναλλα-
κτικές» και πιο αγαπητές, χωρίς
ξαπλώστρες. Γυμνιστές και gay
friendly.

Αξιοθέατα
Τόσες εκκλησίες που δεν σου 
φτάνει μια ζωή για να τις επι-
σκεφτείς όλες. Οι πιο έγκυρες 
καταμετρήσεις ανεβάζουν 
τον αριθμό τους σε πάνω από 
1.200.
Παραπορτιανή. Η μυκονιάτικη 
«πιάτσα» το θέλει κλασικό gay
meeting point, η λαογραφία
λέει πως πρόκειται για το νο. 1
αξιοθέατο της Μυκόνου, ένα 
σύμπλεγμα 5 ναών στην πόρτα
του μεσαιωνικού φρουρίου.
Μικρή Βενετία. Kάποτε γειτο-
νιά των προαναφερθέντων 
καπεταναίων, τώρα αξιοσημεί-
ωτο hot spot, με μερικά σπίτια 
να δέρνονται από τα κύματα και
ορισμένα από τα πλέον ιστορι-
κά μαγαζιά του νησιού. Αν την 
ακούσεις ως Αλευκάντρα, μην 
παραξενευθείς…
Η Μονή Τουρλιανής στα Άνω 
Μερά και η Μονή Παλαιοκά-
στρου µε την πανέμορφη αι-
γαιοπελαγίτικη αυλή.

Πού να μείνεις
Οstraco Suites (Δραφάκι, 27121, 
23396,  www.ostraco.gr). Το Αι-
γαίο στο πιάτο από την πλαγιά
του λόφου, όπου και είναι ανε-
πτυγμένη η μονάδα του Οstraco
σε  1.600 τ.µ. Πολυτελείς υπηρε-
σίες και περιβάλλον hacienda, 
για να απολαμβάνεις ατάραχος
τη θερινή σου ραστώνη, πισί-
να με αιώρες και αναπαυτικές 
ξαπλώστρες-καναπέδες γύρω
της, ανακουφιστικό υδροµα-
σάζ, καλοσχεδιασμένα δωμά-
τια και φημισμένη honeymoon 

bamboo suite

λό

INFO
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bamboo suite. 
Harmony Boutique 

Κωδικός: 22890
Αστυνομία: 22716
Λιμεναρχείο: 22218
Δήμος: 22201
Πρ. Βοήθειες: 23994
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ρωτοπήγα στη Μύκονο αρχές του 
’90 και αμέσως την ερωτεύτηκα. 
Επιστρέφω σχεδόν κάθε χρόνο 

,στο νησί, κατευθείαν από Αυ-
στραλία. Έχω παρατηρήσει επί-
σης όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλά 

παιδιά πρώτης, δεύτερης και τρίτης γε-
νιάς Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει 
στην Αυστραλία, την Αμερική, τον Κα-
ναδά, τη Ν. Αφρική, τη Γερμανία, έρχο-
νται στη Μύκονο για τις διακοπές τους. 
Αυτό ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο, που 
ήθελα να προβάλω και με την ταινία μου. 
Το πιο αστείο περιστατικό που θυμάμαι 
από τα γυρίσματα στο νησί ήταν αυτό που 
μας συνέβη με τον Kevin Sorbo (γνωστό 
κυρίως από το ρόλο του ως «Ηρακλή»). 
Μια μέρα που πηγαίναμε με το αυτοκί-
νητο στο set, ξαφνικά αρχίζει επιτακτικά 
να ζητά να σταματήσουμε το αυτοκίνη-
το. «Κοίτα» μου λέει δείχνοντάς μου μια 
ταμπέλα ενός καταστήματος, «το μαγαζί 
ονομάζεται Hercules Car rental – πρέ-
πει να κατέβουμε να με βγάλεις μια φω-
τογραφία με την ταμπέλα!». Βγαίνουμε 

λολολ ιπιπιπιπιι όνό  από το αυτοκίνητο κκκκκκκκκαιαιαααααααι, με το που υυ υ υυ 
πλησησιάιάζοζοζ υμμε,ε  βγαίνει οο ιιιιιδιδιδδιδδιδδδιοκοκοκκκκτήτήτήτήήήτήήήήτητητητητητηητηης,ς,ς,ς,ς,ς,ςς  ο ο ο οοοοοο ο οοοοοοο-----
ποίος αναγνωρίζοντας τονο KKKKK KKevevevevevvvevvvvvvvvinininiinininininininnini , ,,,, ,,, , ,, , , , , , αραραραραραραραραρχίχίχίχίχίχίζεζεζεζεζεζεζεζεζεζει ι ι ι ι 

φ ζ , ρ ψ ςνα φωνάζει «Hercules, επέστρεψες στην 
Ελλάδα! Σε παρακαλώ, πρέπει να βγούμε 
μαζί μια φωτογραφία και με την οικογέ-
νεια μου!». Ήταν απίστευτο το πόσο γρή-
γορα, χωρίς να το καταλάβουμε, εκτός 
της οικογένειας μαζεύτηκαν σχεδόν ε-
κατό άτομα στο μαγαζί, φίλοι και γνωστοί 
του ιδιοκτήτη που ήθελαν να βγουν φω-
τογραφία μαζί του! Αποτέλεσμα, να αρ-
γήσουμε πάνω από μία ώρα στο γύρισμα!
Το πιο πάνω περιστατικό αποκαλύπτει 
και την αγάπη που μας έδειξαν στο νησί. 
Δεν μπορώ να ξεχάσω τη γενναιοδωρία 
και την καλοσύνη των κατοίκων και του 
δημάρχου της Μυκόνου, που υπήρξαν 
πολύ συνεργάσιμοι, με κατανόηση, και 
μας βοήθησαν τόσο. Χωρίς τη βοήθειά 
τους η ταινία δεν θα γινόταν, γι’ αυτό και 
είναι αφιερωμένη σε αυτούς.  
*O Nick Giannopoulos είναι ηθοποιός και σκη-

νοθέτης. Στη Μύκονο γύρισε την τελευταία του 

ταινία “The Kings of Mykonos”.

Μύκονος /Κυκλάδες

Μύκονος
Του Nick Giannopoulos *

Hotel (Χώρα, 28980-1, www.
harmonyhotel.gr) 22 δωμάτια
4 αστέρων με έμφαση στο
design και τη μοντέρνα διακό-
σμηση, εξαιρετικό εστιατόριο
και pool bar έκπληξη, που είναι
αυτό που ζητάς τώρα που δια-
βάζεις αυτές τις γραμμές και
είσαι στην πόλη.
Rocabella Mykonos Art Hotel
(Άγιος Στέφανος, 28930-1, www.
rocabella-resorts.com) H ιδιότυ-
πη σχέση accomodation&art
πάνω από την παραλία του
Αγίου Στέφανου. Έργα τέχνης
σε όλους τους χώρους, δι-
οργάνωση εκθέσεων, ειδικά
διαμορφωμένα δωμάτια για
Α.Μ.Ε.Α. και υπερσύγχρονο
spa.
M y ko n o s  A m m o s  H o t e l
( Ο ρ ν ό ς ,  2 2 6 0 0 ,  w w w .
mykonosammoshotel.com) 
Κυριολεκτικά πάνω στο κύμα
του Ορνού, πάλλευκο, λιτό, με 
σπουδαίο σέρβις και κρυφό ό-
πλο το Ammos Beach Bar, που
όλο και κάποια καλοκαιρινή νύ-
χτα θα σε κερδίσει.

A n em o e s s a (Κα λ α φ ά τ η ς, 
71420 www anemoessa com)7144714714220, wwwwwww...aaw nemoessa.ccom) 
ΌλαΌλαΌλλ   τα δδδωωµάττια ια (28(  σστστονον ααα--
ριθµµό, συσυν σν σουίουίου τεςς), ), μεεττά τά την ην 
περσσινήή  αανακν κκαίναί ιση, β, βλέπλέ ουν
στονν κόλπόλπποο ο ττου ου ΚΚαλαφάαφ τη.
ΦημΦημίζεζεζεζεεταταιταιτταια γιγι για τα τα ταα τονονον περερπερρπερερπεριποιποιπιποιπ ιημιημιημμιημι έέέέέ--
νο κήππκήπο κο και αι το τ εξεξαξ ιρριρεττιτικό, μεε ε
ποικιλκιλκιλκ ίαίαα μυκμυ ονονιάτιάτικωνκωνν πρ προϊόοϊ --
νττωτωωνττωτωντων, ν,ν, , ππρωρωωινόιινό το του.
AAAnnnniiixii  (Ο(ΟρΟρρρ(Ο( ρνόςνόςνόςς 2, 2, 2, 356563535656561111, 2852852 7777,,
wwwwwwwwwwwwww .m.mmmhhh.m aa.ggggr)r)r) r) r) ΑσοΑσοΑσορτίτίρτρτί μεεε με με το τοοτ τοο κ κυ-
ανόόνόόλελευευυλευευυκκκο κκυκκυυκκκκ λαδδίτίτίτιιίτ κο οκο περπερπερερίίί-
γραγρααμμαμαααμμαμμ θ θέτττειει σσστστ η δδδη διάιάθθεσήεσήήε ή σσο σου 
1818 δωμδωμμάτάτιάττιά αα,α, α 10 00000 stustustustudioiodiodios κs κs κs και ααι α μιαμιαμια
σουίταίτα – – όόλλαλαόλ  λίγα βήματα απόό ό
τητηηντ  αμμουμουουμουδδιάδιάά τ ττοτοου Ου Ου Ορνορνορνούύ.ύ.
Arhhonttontontikikoiko Pe PePension (Περίχωρα,
23358, 27340, www.arhontiko-
mykm onos.com)  Στα 2 χλµ. από
τητη ΧώρΧώρα, , µε µ άνετα δωµάτια, 
stustuudioiodi s και ι διαµερίσµατα. Δια-
θθέτει ει πισισίναναανα, ii, iintenn rnernenet pppt poinoinnint, t, t, t σε
μεταφέρειρειρε  στο ααερερόρ δορρμιομιο κα κααιιι 
προβάλλει το value for money. 

Πού να φας
Appalloosa (Δ( . Μαυυρογένη, 
27086) Πολυεθνική κουζυζίίνα
πουυ ξεκκινά αά απόπό το ΜΜεξξ κόικό καιιπουυπου ξε ξεκκινκινά αά αά από όπό τοτο ΜΜεξΜεξΜ ικόκόκό κα καιι ι
φτάφφτάνεινει μέ μέχριχριχρι ΜαΜα Μαρόκόκρόκο κο κο καιαι α ΙνΙνδΙνδίαία, 
πιστεύει στα βιολογικά προϊοϊόό-
ντα και συνοδεύει τα τατα πιάπιάπιάτα τατα ττου
με με προπροοσεγσεγγμένμένμ α κα κοκτοκτέιλέιλ. 
BlaBlancconcco My MyMykonkonnosos o (Αγ(Αγ( γ. Ά. Άνναννα, ,
ΠαρΠ άγκκα, 23497)97)) BeaBB ch bar-
resrestautautauranrant μt με aε aε aε rrtίrr στικηη δδιάθε--
σση,σ  αφαφού διαργανώνει ει εεκθέ-
σσεις (φέτος δες τατα έρ έργα γα τουυ
ΣτΣταύρου Γεωργίοίου).υ). Πα Π ραμένει ι 
στασ θερά «ιτιταλικό»»,, ααφού ού ανήανή--
κει στη γνωσωστήτή ιταααλλική αλυσί--
δα δα (θα((θα κααταλταλάβεάβ ις ς τιςτις ιτ ιταλαλικκές 
πινελιές στη μεεσογσογεειακή ή κοκουκο -
ζίνζίνα).α). Ά Άραξεξξεξε στστ στσ ιςις ις αναναααναπααυπαυπα τικτικκέςέςές 
ξαπξαπξαπξαπλώλώσσώσσώστρεττρ ς κς κκαι ααι σήκκσήκσήκκωω γω γωω για ια α  χο -
ρόρό ρόρ σταστασσ  eveevvententttsss τs τs τs τs τs τουοουου FabFabbio.io.o   
IntInttternerne iii (Μα(Μ(ΜΜα(Ματογτογιάνιάννάννιανιανια 2, 263363336333 3
26322632638282)82)  ΤηΤηΤη Τη Τ μεμεσμεσσογεογεγειαιακια ή (ή (με με με ιταιττ ----
λικλικλικκή έή έή έή έή έμφμφαμφααση)σση) κο κοουζίυζίυ να να τουτουτο  αγ αγ αγααα---

οοπάνε οι κοσμοπολίτες, που το 
έχουν αναγάγει σε ένα υψηλού
προφίλ dining προορισμό. Αυ-
λή και bar μέχρι το πρωί. 
Sea Satin (Μύλοι, 24676)  Όνομα
«βαριά φανέλα», με παράδο-
ση ψαροφαγίας και γλεντιού.
Εδώ τα σπάνε διαχρονικά οι
celebrities, αφού έχουν γευθεί 
πρώτα εντυπωσιακά παρουσι-
ασμένα πιάτα, όλα με τη φρο-
ντίδα-επίβλεψη του Μίμη.
Φτελιά Στη hip παραλία θα 
φας μεσογειακά (άψογο ριζό-
το, δροσερή σαλάτα, σωστή
πίτσα), καθισμένος σε πολύ-
χρωμα poof από το πρωί έως
το βράδυ, χαζεύοντας τους 
θαλάσσιους sportsmen από
απόσταση αναπνοής. Με την 
εγγύηση της υπογραφής από
την ομάδα του Perfect Ten. (Πα-
ραλία Φτελιάς, 72466)
Aglio E Oglio (Λάκκα, 23702) Ι-
ταλική τρατορία, η οποία δεν
περιορίζεται στη χρήση αυ-
θεντικής buffalo ή προσούτο 
Πάρμας, αλλά μπλέκει τις ιτα-
λικές συνταγές με φρέσκα θα-
λασσινά...
Alegro (Γιαλός, 25030) Τιμά την
ελληνική κουζίνα και σερβίρει
ωραίους μεζέδες συντροφιά
με ούζο. 
Aqua Taverna (Μικρή Βενετία,
26083) Ιταλικό στη Μικρή Βε-
νετία, που φημίζεται για τις

Το ήξερες ότι η μπανάνα «εξη-
μερώθηκε» για πρώτη φορά 
στην Παπούα Νέα Γουινέα; 
Σήμερα είναι το αγαπημένο 
φρούτο ανά τον κόσμο στις 

μικρές ηλικίες!
www.chiquita.gr

INFO
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Μύκονος /ΚυκλάδεςλάδεςΚυυκκλάάδδεςςΚυκλ

σπιτικές ταλιατέλες, τα φοβερά 
κρέατα και την εξαιρετική κάβα. 
Στο επιδόρπιο κρέμα λεμόνι ο-
πωσδήποτε.
Εν Μερά (Άνω Μερά, 71810) Πρω-
τοεμφανίστηκε πέρσι και διεκ-
δίκησε επάξια πρωταγωνιστική 
θέση στον ιταλικό γαστρονομι-
κό χάρτη του νησιού. Σπουδαία 
υλικά, premium κρασιά και κα-
ταπληκτική ατμόσφαιρα – τα
μυστικά του.
Fato A Mano (Πλατεία Μελετο-
πούλου, 26256) Δίπλα στο θερινό
σινεμά «Μαντώ», παραπλανεί 
με το ιταλικό όνομα και σερβίρει
λαχταριστά μεζεδάκια θεσσα-
λονικιώτικης, κατά κύριο λόγο, 
προέλευσης.
Kazarma (Γιαλός, 28256) Ωραίο
περιβάλλον και πειραγμένες
γεύσεις σε πλούσιο μενού. Η 
φήμη της αστακομακαρονάδας
προηγείται της άφιξής της στο 
τραπέζι σου.
Mamaca’s (Πλατεία Μαν τώς 
Μαυρογένους, 26120)  Φέρνει ο-
παδούς από το Γκάζι, κάνει θερι-
νό το concept της νεοταβέρνας
και ντύνεται στα λευκά.
M a t s u h i s a ( Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο 
Belevedere, Περιοχή Καλών Τε-
χνών, 27362) Η βάση είναι η
ιαπωνική κουζίνα. Η διαφορά 
γίνεται από τις λατινοαμερικάνι-
κες επιρροές. 
Ναυτίλος (Άγιοι Σαράντα, 27100) 
Το μοναδικό τραπέζι που υπάρ-
χει στο ειδυλλιακό μπαλκονάκι 
θεωρείται μυκονιάτικο τρόπαιο. 
Αν δεν το προλάβεις, θα περιο-
ριστείς στην εξαιρετική κουζίνα 
που ξεκινά από Ελλάδα και βλέ-
πει τον κόσμο.
Sale E Pepe (Λάκκα, 24207) Υ-
ψηλών προδιαγραφών συν-
δυασμός κουζίνας και κάβας, 
εύλογα ιταλικός ο  προσανατο-
λισμός, μάχη για ένα από τα τέσ-
σερα τραπέζια στο κελάρι. 
Rouvera (Γιαλός, 28858) Κάνει
παιχνίδι όλη την ημέρα με καφέ-
δες, πρωινά και σνακ.
Το Μα’ερειό (Ματογιάν νια ,
28825) Τα παιδιά της Ασημίνας 
(της κουζίνας του Sea Satin) έ-
στησαν έναν ωραίο σεμνό χώρο
με ποιοτικές αγαπημένων ελ-
ληνικών πιάτων και απέκτησαν
φήμη για τους περίφημους κε-
φτέδες και τις κανονικές τιμές. 
Gola (Νέος Περιφερειακός, Δρα-
φάκι, 23010) Πρώτες ύλες προ-
σεκτικά διαλεγμένες από την 
ιταλική επαρχία, που αποδίδουν 
πιάτα γαστρονομικής καλλο-
νής, όπως ραβιόλι γεμιστά με 
καβούρι και ντοματίνια. Στα συν
το ήσυχο περιβάλλον και η θέα
στο ηλιοβασίλεμα… 
La Cucina Di Daniele (Άνω Μερά,

71513) Η λίστα κρασιών του α-
ριθμεί σχεδόν έξι εκατοντάδες 
ετικέτες και αποτελεί από μόνη
της πόλο έλξης, πόσο μάλλον 
όταν συνοδεύει γεύσεις αυθε-
ντικής ιταλικής τρατορίας με 
έμφαση στην πάστα.
La Rosticceria (Δ(( ραφάκι προς α-
εροδρόμιο, 28750) Αυτό το «ψάρι
μαγιάτικο με αμύγδαλα», που 
προστέθηκε φέτος στον κάτα-
λογο με τους φοβερούς συνδυ-
ασμούς pasta και θαλασσινών, 
πολύ μας ψήνει. Επιδόρπιο τιρα-
μισού πάντα πάνω στα κλασικά 
καρό τραπεζομάντιλα. 
Σπηλιά (Καλαφάτης, παραλία 
Αγίας Άννας, 71205) Ρομαντικό 
δείπνο με αστακομακαρονάδα 
για δύο σε τραπέζι που βρίσκε-
ται σε σπηλιά, μέσα στη θάλασ-
σα. Χρειάζεται κάτι άλλο;
Μαθιός (Τουρλός, 22344) Ό,τι 
αντέχει στο χρόνο αξίζει. Βασι-
σμένο στη λογική της παλιάς οι-
κογενειακής ταβέρνας σερβίρει
πατροπαράδοτα πιάτα.
Ό,τι Απόμεινε (Άνω Μερά, 71534) 
24 χρόνια μερακλίδικης κρεα-
τοφαγίας δεν μπορούν να κά-
νουν λάθος. Όταν πλησιάσεις
και σε πάρουν οι μυρωδιές από 
τη σούβλα ή τη σχάρα δεν μπο-
ρείς να αντισταθείς.
Anixi café-bar restaurant (Ορ-
νός, 79295, www. aniximykonos.
gr) Στο ομώνυμο συγκρότημα 
με τον σεφ Ηλία Χαριτόπουλο 
να κάνει θαύματα στην κουζίνα. 
Απολαυστικά σνακ και ροφή-
ματα όλη μέρα. Πολύ καλό και 
χορταστικό cheeseburger, μην 
ξεχάσεις το μιλφέιγ της Όλγας, 
τσέκαρε mails σ το internet 
point, ενώ χαζεύεις στους τοί-
χους κάδρα με τη Μύκονο του 
παρελθόντος.
ObATI (Γλάστρος, 28400) Τα 
πρωινά του συν τρίβουν το 
hangover και προετοιμάζουν για 
τη δύσκολη μέρα. Χυμοί και κα-
φέδες σε βοηθάνε να αράξεις, 
ενώ τα ιταλικής καταγωγής πιά-
τα εξαφανίζουν την πείνα.

Φ α γ η τ ό  α ρ γ ά  ( a f t e r 
clubbing)
Γιαβρούτας (Χώρα, 23063) Το πιο 
κλασικό μαγειρείο των ξενύχτη-
δων με πατσά, μακαρονάδες,
μαγειρευτά και σαλάτες.  
Everest (Πλατεία Μαντώ) Το μυ) -
κονιάτιο υποκατάστημα με γρή-
γορα σάντουιτς, σνακ και σα-
λάτες για τους κουρασµένους
clubbers. Αλλά και καφέδες,
χυµούς και τυρόπιτες για όσους
θέλουν να ξεκινήσουν από εκεί 
την ηµέρα τους. Φυσικά ανοιχτό
7 ηµέρες, 24 ώρες.
Va Bene, Pizza Al Metro (Χώρα, 
28633) Έχει τόσες πολλές γεύ-
σεις πίτσας που θα δυσκολευ-
τείς πολύ να παραγγείλεις.

Γλυκιά Μύκονος - 
Ζαχαροπλαστεία 
Calini (Αεροδρόμιο, 24144) Όπως 
Θεσσαλονίκη – μπουγάτσα, τρί-
γωνα..., όλα χειροποίητα. 

Γλυκοπωλείο (Άνω Μερά, 71080) 
Highlight τα αμυγδαλωτά και οι 
τούρτες Φλόκα.
Epoca (Αεροδρόμιο, 28828) 
Τούρτες κομψοτεχνήματα, πολ-
λές σπεσιαλιτέ και σούπερ μους
σοκολάτα.
Ηaägen Dazs  (Ματογιάννια, Χώ-
ρα, 26269) Δεν νομίζω πώς χρει-
άζονται εδώ λόγια, μόνο... κου-
ταλιές (συγνώμη, πράξεις).
Κυκλάμινο (Θέση Βουγλί, Πετει-
ναράς, Ν. Περιφερειακός, 22787)
Ζαχαροπλαστείο που γλυκαίνει
το νησί 30 χρόνια.
Μandarini  (Aγ. Άννα, Χώρα,
29001) Ο παράδεισος των σιρο-
πιαστών και των γλυκών του
κουταλιού.
Παγωτομάνια (Νεοχώρι, 27417) 
Απλά σλουρπ ή τι να πρωτοδια-
λέξεις από τις τόσες πολλές και
διαφορετικές γεύσεις.

Πού να ψωνίσεις
Booze Mykonos (Λάκκα, 25350)
Ρούχα με επώνυμες ετικέτες,
όπως Custo Barcelona, Da Puta 
Madre, Michiko Koshino κ.ά., σε 
περίπτωση που θες μια ανανέω-
ση look εν μέσω διακοπών.
.LAK (Μαυρογιάννη 5, 24633) Το
νεανικό πρόσωπο των δημιουρ-
γιών του Λάκη Γαβαλά, πάντα σε 
παιχνιδιάρικα design.
Lakis Gavalas (Εμπορικό Κέντρο 
Kouneni, Χώρα, 25872) Οι καλο-
καιρινές κολεξιόν των πιο διά-
σημων οίκων μόδας, που καθο-
ρίζουν (και) το μυκονιάτικο στιλ. 
Στάχτη, Gucci και Burberry…
Εν Μυκόνω (Αγ. Βλάσης, Χώρα,
27295) Χειροποίητα κοσμήματα 
από διάφορα υλικά (ακόμα και
σμάλτο), που αναδεικνύουν πο-
λυτελείς ημιπολύτιμες πετρες. 
Πινελιές (Γλάστρος προς Πλατύ 
Γιαλό, 25962) Deco αξεσουάρ
με έθνικ επιρροές απ’ όλον τον 
κόσμο. Επίσης, παλιά έπιπλα και 
ασυνήθιστα αντικείμενα που δί-
νουν άλλο διακοσμητικό αέρα.
Scala Shop Gallery (Ματογιάννη 
48, Χώρα, 26992) Modern art δη-
μιουργήματα του Δημήτρη Ρου-
σουνέλου – πίνακες, γλυπτα, κε-
ραμικά και άλλα ιδιαίτερα έργα.
Chora (Φλώρου Ζουγανέλη 43,
Χώρα, 79363)  Έλληνες designers
σε φουλ καλοκαιρινή αιγαιο-
πελαγίτικη διάθεση, παίρνουν
κοχύλια, αχινούς και  άλλα καλο-
καιρινά αντικείμενα και τα μετα-
τρέπουν σε ωραία διακοσμητικά
αντικείμενα για το σπίτι. Εδώ θα
βρεις και καραβάκια, κεριά, μα-
ξιλάρια, (καλοκαιρινούς) πίνα-
κες, μέχρι και παλιούς δίσκους... 
Oikia (Αεροδρόµιο, 27040) Έπι-
πλα εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου, πίνακες, προτάσεις με
βάση το ύφασμα και καθοδήγη-
ση από ειδικούς, προκειμένου
να βρεις αυτό που χρειάζεσαι. 
Rebecca (Φλώρου Ζουγανέλη 42,
Χώρα, 79363) Κοσμήματα που θα
τα λατρέψεις. Το ατσάλι δένει με 
το χρυσό, οι ημιπολύτιμοι λίθοι 
προσθέτουν πολυτέλεια και τα
ρολόγια είναι ασυναγώνιστα.
Optolux ς,(Πλατεία Αγ. Κυριακής,
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Μύκονος
Του Αντρέα Πιτσιλή*

υτογκόλ ένιωσασασαααααααα ό ό όό όόόόό όό ότιτιτιτιτττιτιιτ  μ μ μμ μ μ μμουουουοοουου έέ έ έέ έέβαβαβαβαβααβαβαλαλαλαλαλαλαλλαλαλαλλ ,,, , ,,, , , , , , , , ότόόόόό αν οριστικά α-
ποφασίσαμε με τον νννννννν αδαδαδαδαδαδαδαδαδααααααδελλελελελελλελλλλφόφόφόφόφόφόφόφόφόφόφόό μ μ μ μμ μμμ μμμμουουουουουουουοο  ν ν ν ν νννναα α α αααα μεμεμεμεμεμεμεμεεταταταταταταταταφέφέέφέφέφέέφέέέέφέέέέέέφφέέφ ρορορορορρρρορορορορορρρρορ υμε 
το Rock σε γνωστό χώρώρώρώώώρρρρρρρώ οοοοοοοοο ο ο τητητητηητητητητηττ ς ς ς ς ς ς ς ς ςςςς ΜυΜυΜυΜυΜυΜυΜυΜυΜυυκόκόκόκόκόκόόόνονονονονονονονου,υ,υ,,υ,υ,υ,υ,υ  κ κ κκ κ κ κκι ι ι ι ι αυαυαυαυαυαυυαυτότότότότότότότότόττόττότότότόότόό  
διότι σθεναρά αποφεύύγαμεε νννννννννναααα αααα α αα επεπεπεπεπεπε εκεκεκεκεκκκκεκτατατατατατατταταθοθοθοθοθοθθοθ ύμύμύμύμύμύμύμύμε εε ε ε ε  γιγιγιγγιγγγ α αα α α
να έχουμε ελεύθερο χρόνο, ειδικά το οοοοοο κακακακακακακακακκακκκκκκκκκκ λολλολολολολολοολολολοοοοκακακακαακκακακκκ ίρίρρίρίρίρίρίρίριι,ι,ι,ι,ι,ι,ι,,,,   
που αλωνίζαμε βδομάδες ολόκληρες τα ήσυχα

νερά της Ελλάδας.
Και τώρα να που βρέθηκα να κάνω τις βόλτες μου στα 
δαιδαλώδη καλντερίμια της Χώρας. Είναι η περίοδος με-
τά το Πάσχα, ελάχιστος ο κόσμος, και μια ηρεμία γλυκιάτά το Πάσχα ελάχιστος ο κόσμος και μια ηρεμία γλυκιά
επικρατεί. Κατάλευκα τα σπιτάκια, εξαιρετική αρχιτε-
κτονική, σχεδόν γλυπτά με ωραίες εξωτερικές σκάλες.
Οι ελάχιστοι που συναντώ είναι πολύ φιλικοί, πρόθυμοι
να βοηθήσουν σε οτιδήποτε, μια διαρκής προσφορά στον
ξένο. Οι μέρες περνούν όλο και καλύτερα, πολύ ωραί-
ες βόλτες σε σπίτια φίλων, στις περισσότερο ή λιγότερο
γνωστές παραλίες του νησιού. Η μία καλύτερη απ’ την
άλλη… γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά. Λίγος κό-
σμος, ηλιόλουστες μέρες. Μαγικά! Αποδράσεις στα δι-
πλανά νησάκια Δήλο και Ρήνεια. Αν και έχω ξαναβρεθεί
μένω εντυπωσιασμένος, η Δήλος είναι ένα υπαίθριο αρ-
χαιολογικό μουσείο. Στα Ρήνεια κολυμπάμε – και ωραίες
μαγειρικές στην ακτή. Νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκο-
μαι εδώ, σκεπτόμενος τους ρυθμούς της πόλης.
Παραλίες κοσμικές, που προτιμώ να δω κόσμο, όπως
Ψαρρού και Καλό Λειβάδι, ενώ για μπαναρία είμαι
οπαδός των Άγ. Σώστη, Πάνορμου, Λια, παραδεισένια
Φωκού. Την αγαπημένη μου και κρυφή την κρατώ μυ-
στικό από όλους (ήσυχη, μεγάλη, δύσβατη, μοναδική).
Oι περισσότεροι την επισκέπτονται για τη φήμη της,
την ξενοιασιά, τις τρελές αλησμόνητες νύχτες, αλλά...
και για την ησυχία της – στο τέλος την ερωτεύονται και
επιστρέφουν πάλι!
* Ο Αντρέας Πιτσιλής είναι επιχειρηματίας

INFO

ΧώρΧώρΧώρΧώρΧώΧώρΧώρΧώρΧώρρΧώρΧώρΧώρΧώρρα, α, α, α, α,, ααα,αα,α,α,α,α,α 227277277272772777 35/35/35/ Κ. Γεωργούλη 
14,4  2822222 42828)) Όποιος σκελετός 
γυαλιών ταιριάζει στο πρό-
σωπό σου, σίγουρα θα τον 
βρεις εδώ στην πιο ενημερω-
μένη μπουτίκ γυαλιών του  
νησιού. Πιάσε και σημείωνενησιού Πιάσε και σημείωνε
τις υπογραφές στα γυαλιά:
Alexander McQueen, Carrera,
Gucci,  YSL, Balencianga,
Bottega Veneta, Diesel-DSL
55, Emporio Armani, Giorgio
Armani, Marc Jacobs, Marc by 
Marc, Jimmy Choo, Max Mara,
Max&Co, Valentino, Rayban. 
Σ’ ένα ολόλευκο minimal αι-
σθητικής χώρο, με ενημερω-
μένο προσωπικό και φιλική
εξυπηρέτηση.
Melivia (Τρία Πηγάδια, 27827) 
Ο απόλυτος προορισμός για 
μαγιό με μερικά από τα ση-
μαντικότερα brands της αγο-
ράς. Καφτάνια, παντελόνες, 
τυνίκ και όλα τα καλοκαιρινά 
με την υπογραφή Gaultier, 
Chloé κ.ά.
Luisa Beach (Ψαρού, 22015) 
Συνεργασία της ομάδας του
Ν’ Ammos με την Αναστασία 
Τσουρεκά. Ρούχα, κοσμήμα-
τα, προϊόντα περιποίησης
αλλά κι ένα προσεγμένο Spa
section.
Diesel (Ενόπλων Δυνάμεων 3,
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Μύκονος /ΚυΚυΚυΚΚυΚυΚυΚΚυΚυυΚυΚυΚυΚυΚυΚυυκλκλκλλκλκλκλκλκλκλκλκλλλλκλλκλκκ άδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδδάδδδδδάδάδδδάδδδάδάδάάδάδδάδάδάδδδδδδδδδδδδδάδδδδδδδεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςςεεςεςςεςςςεςεεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςςεςεςεςεςεεεςεςεεςεεεεεεεεεεεςεεεεεςςεςεςς

2286286666)6)6)) ΤαΤαΤΤΤα ΤΤ jeajeajeajeajeaeajeajeajeaaans nsnnsnsnsnsnsnsnsnnsnssnssnnnss ss ποποπουποποοποπουουυπουουποοπουουοουποουπππ υπουπποποπουυ όλόλόλόόλόλόλόλ όλόλλ όλόλ όλλόλόό οοοοι οι ι οι οοοοοιοοιοοι ιιιοι αγααγααγααγααγααγααγααγααγααγαααγααγααα ααααγααγαγ πήπήπήπήπήπήπήππππήπή-
σαμσασα ε,ε, ,,,, , , , , , , , , , , , , υπυπυυπυυυυυπυπέπέυυυυπυυ ροχροχροχροχρρ χρ χχχρ ες ς ςεε τσάτσάτσάάάάάάντεννντεντεντεεντεντενττνττ ς,ς, ς, ς, μαγμαγγγγιό.ιό.ιό.ιόόό.ό.όό. σαμσα ε,ε,,,,,,,,,, υπέυπέυπυπυπυπυπυυυπυυυυυπυυυυ έροχροχρ εςεςεςςςςς τσάτσάτσάτσάτσάτσάτσάσάτσάσάάάντεντεντετεντεντττεντντντ ς,ς,ς,ς, μαγμαγγμαγγμ γιόιόιό.ιό.ιό.ιόιό.ιό..ό.όό.
γυγυγυγυγγυγυγυαγυαυγυγυυγυγγγυ λιάλιάάάάάάάάάιάάάάάάάά ηληληληληληληη ίουίου κααααααααι τι τι τι ττα πα πα πα πα ππα πππιο ιο ιοιοιο ιοιοιοιοιοιο έξέξέξέξέξξυέξέξέέέξέξέέ υπναπναπναπναπναναναπναναπναπνπναννννννν    
t-sshirrts tsss πουπουοου κυ κυκυκυκλοκλοκλολολολοοφορφορφορφορρρφορφορφφφ ούνοούούνύνούνύούνν..
MinMinMMM as (Πλ(Π ατεαα ία Αγ. Κυριακής, 
ΧώρΧώ α, 27320) Τα απόλυτα ροκ κ
κοσμήματα μέσα σε ένα μα-
γαζί-κόσμημα του διάσημου 
designer. Θα βρεις ακόμα χρη-
στικά αντικείμενα για το σπίτι 
μοναδικής ομορφιάς.

Beauty υπηρεσίες 
Beauty World - Δέσποινα Γαβα-
λά (Ματογιάννη 3, Χώρα, 22158, 
Δραφάκι 25202 & 25145)
Διατηρεί VIP πελατολόγιο κι 
εξαργυρώνει τη φήμη της πα-
ρουσίας του. Μανικιούρ, πε-
ντικιούρ, σάουνα, σολάριουμ
και πλήθος άλλων υπηρεσιών
περιποίησης στη διάθεσή σας,
αρκεί να προνοήσετε για το ρα-
ντεβού. 
Magazzino Group (Ξενίας 31,
Χώρα, 24053/ Άνω Μερά, 72053) 
Τοπική και αγαπημένη αλυσίδα
coiffure με 2 υποκαταστήματα.
Nassos Hair Resort (Δ(( ραφάκι,
28841) Προσεγμένος χώρος
περιποίησης, όπου εκτός από 
χτένισμα, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ και μασάζ, υπάρχει και η
δυνατότητα για super service
σε πριβέ καμπίνες. 
Xenios Beauty Salon (Φάμπρι-
κα 23, Χώρα, 25352/ Άνω Μερά, 
71570) 2 σαλόνια κομμωτικής
στο νησί με πολυετή παρου-
σία και καταξιωμένους δημι-
ουργούς, τους οποίους εμπι-
στεύονται κάθε χρόνο πολλοί 

επιππ σκέσκέσκέσκέσκέκέκέκέκέκέέπτεπτεες (ς (ς (ς (ς (ς (ς ((ς (ς (ς (ς (ς (ς ((ςς (ς (καικαικαικαικαικαικακαικαικαικακαιαιααικακααικααακ όχ όχ όχόόό όχ όχ όόχ όχόχχ όχόχόχόόχχόχόχχόχό ι μι μι μι μι μιι μμμμμιι μι μμι μόόόόόόόνόόόόόόόνόνόνόνοόόόόόόόόόόό ), ανα-
ζητώντώνντννντας στιλ σσσσσσσσστητητητηηνηνηντττττ ντ  κό κό κ κ μμωσήζητώντώνώννώνντντας στιλ σλ σσσσσσσσσσσσσσστηττητητητηττητητηηηνηνττητηηνττ κόκόκόμμωσή
τους. . . .. ΜΜΜΜΜανΜ ικιούρύρρρρρρρ,,, ,, π, π, πεντεντενεν ικιούρ,
χτενίσίσίσί μματμμ α, κομομομμμώσεις και ε-
παγγελματικές συμβουλές από
τον αεικίνητο Βαγγέλη.
Golden Spa (Γλυφάδα, Άνω Με-
ρά, 23501) Πολυτελείς υπηρεσί-
ες αισθητικής προσώπου, απο-
τρίχωσης, αρωματοθεραπείας
και μασάζ, δίπλα στο τυπικό
μανικιούρ-πεντικιούρ. 
Χρήστος Κοσμίδης (22140-1) Ο
µοναδικός δερµατολόγος στη
Μύκονο που εφαρµόζει τις πιο
εξελιγµένες µεθόδους ανανέ-
ωσης και αντιγήρανσης προ-
σώπου και σώµατος. 

Rent a Car
Apollon Ενοικιάσεις αυτοκινή-
των, µηχανών, σκούτερ και λοι-
πών µεταφορικών σε µεγάλη
ποικιλία και καλές τιµές. Σημα-
ντικό tip, η δωρεάν χρήση ιδιω-
τικού πάρκινγκ στη Χώρα. Τρία
υποκαταστήματα (Ορνός, 27750/ 
Μαούνα 24136/ Αεροδρόμιο 
27850, www.apolloncars.com).

Πού να διασκεδάσεις
Galleraki (Μικρή Βενετία, 27188,
www.galleraki.com) All day επι-
λογή, ξεκινάς από πρωινά με 
καφέδες και χυμούς, κι όσο κυ-
λά η μέρα καταφεύγεις στα κο-
κτέιλ (θρυλικό το κοκτέιλ Κατε-
ρινάκι – το μόνο συστατικό του 
που έχει αφήσει να διαρρεύσει
ο ιδιοκτήτης του, Δαμιανός, εί-
ναι το πεπόνι).
Guzel (Γιαλός, 694 2400897) Κά-

θε βράδυ δυ μέχμέ ρι τα ξημερώματα
το χιτ του αθηναϊκού Guzel ξε-
σηκώνει το νησί. Ελληνικές και
ξένες επιτυχίες, sexy χορεύτρι-

ς γ μ φες, τα πιο παγωμένα σφηνάκια
σε συνεχή ροή και τα κέφια στο
κόκκινο.
Άγκυρα (Ματογιάννια, Χώρα) Ξε-
κινά σιγά σιγά κατά τις 22.00 και
το πάει με τέρμα γκάζι μέχρι το
πρωί. Με remixes σε αγαπημέ-
να tracks και τις ελληνικές επι-
τυχίες που ανεβάζουν… 
Αίγλη (Τρία Πηγάδια, Χώρα, 
27265)  Brand name πια, αλλά
και φωλιά celebrities που γου-
στάρουν την πολυσυλλεκτική
κονσόλα του και πίνουν δροσι-
στικά πολύχρωμα cocktails.
Argo Bar (Πλατεία Μαντώ, 26753) 
Με παραπάνω από 30 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας. Κοκτέιλ 
και μουσικές στον αστερισμό 
του προσεχτικά διαλεγμένου
mainstream με εκπλήξεις.  
Άρωμα (Ματογιάννια, Χώρα, 
27148) Το κ λασικό μπαρ, σε 
επίκαιρο spot μίας από τις ση-
μαντικότερες πασαρέλες του
νησιού.
Astra  (Εν. Δυνάμεων, Χώρα,
24767) Διατηρεί: rock χαρακτή-
ρα, την υπογραφή του Μηνά,
αυθεντικό celebrity status και
τη διάθεση να μη σφυρίξει τη 
λήξη άμα δεν ξημερώσει. 
Bolero (Μαλαματένιας 1, Χώρα,
24877) Σέβεται το freestyle α-
γαπώντας τα μαύρα, αλλά πα-
ράλληλα θα δεις και guest DJs
(Έλληνες και ξένους) να ανα-
λαμβάνουν τα dexx.
Caprice (Μικρή Βενετία, 23541) 
Το ηλιοβασίλεμα και τα απογευ-
ματινά του πάρτι είναι μέρος
της μυκονιάτικης μυθολογίας. 
Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει… 
Cosi (Τέρμα Ματογιάννη, 23022)ΤΤ
Θα μαζέψει κόσμο από το πρωί 
για καφέ και θα τον πολλα-
πλασιάσει τα βράδια, που λει-
τουργεί ως παρατηρητήριο, με
καταπληκτική διακόσμηση και
ανοιχτή κονσόλα. 
Joy (Ματογιάννια, 24114) Πάντα
ευδιάθετος καθοριστικός σταθ-
μός της μπαρότσαρκας νωρίς 
και του mainstream μουσικού 
ξεσπάσματος αργά.
Remezzo (Χώρα, 694 2400897) 
Σήμα κατατεθέν των αυθεντι-
κών μυκονιάτικων βραδιών.
Scandinavian Bar (Βοϊνόβιτς 9, 
Χώρα, 22669) Tο προτιμούν λό-
γω κωδικού ονόματος οι του-
ρίστες, το επισκέπτονται οι Έλ-
ληνες για να τους γνωρίοσυν, 
τα φθηνά ποτά είναι η μεγάλη 
ατραξιόν του.
Scarpa (Μικρή Βενετία, 23294)  Ό-
μορφο και μοντέρνο, φημίζεται 
για τα κοκτέιλ φρέσκων φρού-
των του και την κομψή dance/
electronica που παράγουν τα 
ηχεία του.
Super Paradise (23023, 25373) 
Κόλαση! Στην ομώνυμη παρα-
λία, πασίγνωστη για τα ξέφρε-
να πάρτι και την πασαρέλα ό-
λου του νησιού στα νερά της. 
Όλοι έχουν πρωταγωνιστήσει 
σε κάποιο βίντεο γυρισμένο
εδώ, ανάμεσα σε μπουγέλα και 
τεκίλες. Αν το «εξασκείς» ψάξε 
τη γωνιά των γυμνιστών.
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 έχουν οιετετράρρ ω πόσα «ρο»
ήνια με τα«ψ« αράδες στα Ρή
ρό» και μεπαπαααααραρρρ γάδια στο νερ
πάνω στιςπαπ ίρνεν ι ο ύπνος π
σες είναι 9μαξιιλάρες, οι Μούσ
αι κάποιοςκι εγώ μικρότερη, κ
καλοκαίρι,ένει πως «δεν υπάρχει κεεεπεπεπεπεπεπεπεεεεεεεπεππππιμιμιμιμέ
ζεστές καις ς ςςςςςςςςςςςςς μια μέρα εδώ», μέρες χωχωχωχωχωωχωχωχ ρίρίρίρίρίρίρίρίρίρίρίςςςςςςςςςςςςςς
υσίδας, σεχόχόόχόχόόχόχόόόχόόόόχόχόόόμεμμμμμμμ νες, σαν κρίκοι αλυσυσυσυσυσυσυυνενενενενενενενεεεεχχχχχχ
, τη νύχτακοκοκοκοκοκοκοοκοουνυνυνυνυνννυνυννννν απροειδοποίητα,βρβρβρβρβρβρβββ ίσίσίσσίσίσσίσίί κκκκκκκκκκ
οντάφτειςβεβεβεβεβεβεβεβεεεειςιςιςιςιιςιςιςιςιςιςιςις σ σσ σ σ σ  ταταταταταττ  σοκάκια και σκστστσττττστττττρίρίρίρρίρίρρρ βββββββ

χι εγώ, εγώωωω σσ σ σ σσσσστητητητητητητττ ννν ν ν αναναναναναταααα ολή, αλλά όχπάνωνωνωνωωωωωωωωω
έναντι στηαα α α α α αα α α κυκυκυκυκυκκυκκ νηνηνηνηνηνηηην γάγάγάγάγάγάγάωωω σαύρες απέακόμ
ς.ο, τιιιιιιις ς ς ς ςςςςςςς ς πιπιπιππιπιο ο οοο μεμεμεγάγάγάάάλες σαύρεςΔήλο
άνα, φίλοιλή θθθθθυμυμυμυμυμυμίζίζίζίζίζειειειιι σ σσχχοχ λική αλάΗ αυλ
φεύγουν,έρχοντνττττττταιαιαααι κ κκι ιι άάλάλλοι που που έ

ό καλοκαίούν, κοιμομομούνύνύνταται, και απόξυπνο -
ω τάξη, όλακαλοκαίρίρίρί ι ι ι πάπάπ λιλ , αλλάζωριριριρ  σε 

ζουν εκτόςόςός α απόπό τοαλλά αγονήσιΤρα  κι
ααπ’ τα δίτης»«βυζάκκιαιαια ττηςης Αφροδ πά-

νατολές μεαπέναντί μμμουου, , χίλιες ανντα α
μεγάλωσααν μαζεμένένέ εςες,, κι έτσι μβρβρβρβρβρβρρήκή
κή μας παίπα ότι αυτή ή θαθα είν’ η δικκαι ι ιι ι ι είείεεεεεε -

α, ραλίαα Αγία Άννα σστου αφάτηΚαλα , και
νο εσύ.  ν ξέρω μόνο εγώ και μόνθα τη
ώς γίνεταιερινό σχολείο έμαθα πώΣεΣ  θε
δροσερήμος όταν τη χορεύεις, η ηηηηηηηηηηηη άμμ ·

βασίλεμα στοο ηληληληληληληληληληληληληληληληληληλλλλλλλλλλιοβ ιβάδιΚαλό Λι  κι οι
ιάζεται ναοοοοοοοι ι ι ιι ιιιι φφφφφφφφφφεφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ύγουν, μα δεν χρειάλάλάλάλάλάάλάλλολολολολολοοοιιι
το νησί κινοιαστώώ, έχουν παρέα τοτοτοτοττοτουςυςυςυςυςυςυςςςυςυςυςςυςυςςςςςςςςςςςςς ν
αργότερατο ίδιο, τους συναντώ εγεγεγεγεγεγώ ώ ώώ ώώώ ώ ώώ ώώώώώώώ ώ ώώώ ώώώώώώώώώώώώώώώ τ
ι–, τρώνεοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοορερρρρ ί να ήταν κι άλλοι–μ–μ–μ–μ–μ–μμμποποποποποπποποπππππποποποποποοοοοοοο

λάλάκια από τονσοσοσοσοσοσοσ υυβυβυυυυβυββυβυβυβυββυυβυυυυβυυυυβυυυυββββββββ γο και τη«Γιώρ
ίνα»ΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜαΜΜααΜαΜΜαΜαΜαΜαΜΜΜΜΜαΜαΜαααααρί δύοκαι παραγγέλνω · βρα-

βού στουςκι ένα αόριστο ραντεβδάδάδάδάδδάδδάδάδάδάδάδάδάδάδάδδάδάδάδάδάδάάάάδάδάδάδάάδάάάάδδδδδδδδδδδδδδδ κιι 
ους·Μύύλολολ ο πρωί με γυρνάμε σπίτι το

πειστήρια,δδδιαφορερρρρρ τικά ποτήρια-πδέέκακακακακακακακααααακα 
α στ’ άλλα,άζω στο ντουλάλ πι δίπλατα βά
ιές, παρέινη η συλλογή από βραδγυγυγυγυγυγυγυγυγυγυγυγυγυυγυγυυυυυυυυγγυγυυυυάλ -

αιαιαιαι τ ττττττραραραρραρααγογογογογογογ ύδύύύύ ια-ενθύμιαεςεςεςεςςςεςεςς κ κ κ κ κ κκκ κ κ κκκαααααααααααααααααααααα · α, ναι, υ -
ς, όταν τιςχχχχοουοοοο ν ν ν κικικικικικικκκι οι φωτογραφίεςππάπάπάπάπάάάπάππάρχρχρχρχρχρχρρρχχ
νη, πάντανω ωωωωωωωωωωω δεν με βρίσκω μόνψάψάψάψάψάψάάάψάάψάάψ χνχνχνχνχνχχχχνχ
, ένα νησί«ε«ε«ε«εκεκεκεκεκεκεκεεκκεεεκεείνίνίνίνίνίίίίίνί οιι» ή ένα «εσύ»,ένένένένένένέννέννένένέέέέέ α α α α αααααα  «««««««
αλέψω μεόόσόόόό εςεςςςς φ φοροο ές κι αν το παποποποποποποποοποποου υυ υ υυ υ υ υυ υ υυυ όόόόό
γνοιες πίβββββββββααραρααραραααααααααααααραρα έςέςέςέςέςέςςς» δουλειές και έγ«σ«σ«σ«σ«σσσσσ«σσσ«σ«σ«σ«σσ«« οβοβοβοβοβοβοβοβοβοοοβοβοβοβοοβ -
 νικάει, μ’ττητητητητητητηηηηηηηηητητητηηηηητηητηηηννννν νν ννν ΑθΑθΑθΑθΑθθήνήή α, πάντοτε μεσωσωσωσσωσωσωωωωσωωωωσωσω σ σ σσσ σσσ σσσσσσσσσσσστττττττττττττττ

ρίχνει μεςτοτοτοτοτοτοτοτοοτοοτοοοοτοτετεεεεεεχνχνχχνχνχχχ ικικές λαβές με ραραραραραραρρρρραρραρραρρρρρραρρρρρρρρρρρρρρρρρισισισισισισισισισσσσισιισισισισσισισσισιισσσισιιι ττττττττττ
με το μαγιόμέμέμέέέμέέέμέέέέέμέμέμέμμμέμέέσησσησησσσσσησσσσσ  ττττττοουοουο  καλοκαιριού, μστσσστστστστστστσττττστσττττττστττστττστττστστττσττστστττσστη η ηη η η η ηη ηηη μμμμμμμμμμμμμ
ει.ήήήήήήήήήήήήήλιλλλλλλλ ο μέμ χρι να στεγνώσσσσστστστστστστστσστσσσσστσσσσσσσσσ οονονονονονονοννννννον      
ς θα πει εξέξέέξέξέξέρωρωρωρωρωρρωρωωω τ τ τ τ τττώώρώρώώώώώ α αα πως ΜύκονοςΚαΚαΚΚαΚαΚαΚΚαΚαΚαααΚ ι ι ι ιι ιι ξέξέξέξέξέξέξέξέξξέξέξέξ -
ύμα και ναερία, ν’ αφήνεσαι στο κύλελελελελελελελελεευθυθυθυθυθυθυθθθυυ ε
όπως η αυουυυυυυυυλιάζεις, να επιπλέεις όμημημημημημημηημημηηηημ    β β β  β   β  ββββο -

υυυυυυυυ  λήλήλήλήλήλήλλήή τ ττττττουουουουουοουου ΑqΑqΑqΑΑquauu α σπιτάκια και τα πολύχρωμa
στσ η ηηη Μικρούλα Βενετία,ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ να ξυπνάς και 

καλοκαιριρωρωρωρωωωωωωωωωωωωωωωωωωινά παραμιλώντας το κτατατατατααααααττααα    π π   π ππππππππρωρωρωρωρρωρωρρρρρωρρρρρρρρρ -
φυσάει ποουουουουουυουουουυουυ  μ μ μ μ μ μ άντρα «κάνε να μη φνόνόνόνόνόνόνόνόνό σσ σσ σσσσσσσσ σ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο -

α αααα α αα α α α πάπάπάπάπάπάπάπάάπάπάππάάάππάπάππάάπάω ωω ωωω ω ωω ωω στστσσσσ ονλύλύλύλύλύλύλύλύλ  ν ν  νννν ν νννν νννννννααα η Άγιο Σώστη, κι αν δεν
α πάω στηρρρρρρρρρρρείείεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ς ς φύφύσα πολύ-πολύ ναμπμπμπμπμπμπμ ορορορορρρορορρρορρορρρρρ

λιάΦτΦτΦτΦτΦτΦτΦττΦ ελελεεελεελλλελελελελελλελεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ς surfer».   , με περιμένει κάποιος
* Η Μαρίνα Βρανοπούλου είναι ιστορικός τέ-

χνης, συνεργάτης του Ιδρύματος Δέστε

Μύκονος
Της Μαρίνας 

Βρανοπούλου*

Μύκονος /Κυκλάδες

INFO

Thalami (Πλατεία Αγίας Μο-
νής, πίσω από το δημαρχείο) 
Η δική του ιστορία περιλαμ-
βάνει στιγμιότυπα από τα
60s, με πρωταγωνιστές τον 
Νιάρχο και τον Ωνάση. Για 
όσους λατρεύουν την after, 
με «καθαρόαιμα» ελληνικά,
διασκέδαση. 

Cavo Paradiso
Ιnfo l ines:  27205 (10.0 0 -
15.00), 26124 (2.00 - 8.00),
reservations 694 8504989, 
www.cavoparadiso.gr… and rr
the rest is history – φετινό 
πρόγραμμα:

22/7 Louie Vega & Timmy

Tomiie & Matthias Tanzman 

Warren & Hernan Cattaneo 

24/8 Louie Vega & Anane

Xlsior Festival
Δεύτερη χρονιά φέτος μετά
την περσινή επιτυχία για το 
XLsior Festival, που θα διεξα-
χθεί 20-28 Αυγούστου. Συμ-
μετέχουν τα πιο γνωστά club
της Μυκόνου, αλλά γίνονται
παράλληλα events και σε 
παραλίες/μεγάλες πισίνες, 
με γνωστούς performers σε 
live vocals, ακροβάτες και 
γνωστούς DJs υπό τη σκη-
νοθετική καθοδήγηση του
Κωνσταντίνου Ρήγου. Με 
την απαραίτητη υποσημείω-
ση ότι δεν πρόκειται για ένα
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αποκλειστικά gay festival (αντί-
θετα και πέρυσι συγκέντρωσε
το ενδιαφέρον και του straight
κοινού), τσέκαρε το site για το
αναλυτικό πρόγραμμα http://
xlsiorfestival.com/gr

Gay
J a c k i e  O’ (Πα ρ α π ορτιαν ή ,
79167-8) Στην άκρη του γυα-
λού, στη Χώρα, φέτος σβήνει 
κεράκια για τα 2 του χρόνια. Ο 
κόσμος χτυπιέται σε ρυθμούς 
ντίκσο 70s, 80s, house – αγόρια
στα τραπέζια  και όποιος αντέ-
ξει μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Είναι φτιαγμένο κυριολε-
κτικά από τους ιδοκτήτες Μιχά-
λη και Κάρστεν, οι οποίοι μάζε-
ψαω ξύλα από τις παραλίες και 
έφτιαξαν φανταστικά πολύφω-
τα, σχεδιάσαν τους χτιστούς
καναπέδες, τατραπεζάκια, τα 
χειροποίητα έπιπλα, όλα! Drag 
show με τον κατεξοχήν drag 
artist Jo Willimas. 
Porta (Περιοχή Πόρτα Μυκόνου, 
27087) Από τα παλιότερα gay
bars, που από το 1987 έδωσε και 
αυτό το δικό του τόνο στη Μύ-
κονο. Πολυεθνικό κοινό χόρευε
και χορεύει σε ρυθμούς 80s και
house. Aνακαινίστηκε ριζικά
φέτος και ντύθηκε στα λευκά.
Pierro’s (Πλ. Αγ. Κυριακής, 22177) 
Το διασημότερο μαγαζί του νη-
σιού από τα 70s έως σήμερα.
Πήρε το όνομά του από τον 
Perro Aversa και σίγουρα του
αξίζει μια θέση σε ένα Μουσείο 
Μυκονιάτικης Ιστορίας. Αλλά
δεν  μένει στο παρελθόν, αντί-
θετα κοιτάει προς την dance και 
εξακολουθεί να παραμένει καυ-
τός προορισμός κάθε βράδυ.
Babylon (Παραπορτιανή, 25152)
Α π ο κ α λ ε ί τ α ι  κ α ι  s t ra i gh t
friendly. Στα dexx house μουσι-
κή από τον Jose, παντού θετική
ενέργεια.
Μ y ko n o s  Ac c o m o d a t i o n
Center (Εν. Δυνάμεων 10, Μα-
τογιάννια, 23160, 23408) Gay
friedly ταξιδιωτικό πρακτορείο 
με μεγάλη γκάμα επιλογής από 
ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμε-
ρίσματα και ιδιωτικές βίλες. 
Fresh Hotel (Κα λογερά 31,
24670, www.marioskonos.com)
To πρώην Ηotel Marios, πλήρως
ανακαινισμένο, με εξαιρετικό
bar restaurant στον κήπο του.
Elysium Hotel (Περιοχή Σχολής 
Καλών Τεχνών, 23952, 24210,
24684, www.elysiumhotel.com)
Ένα από τα πρώτα gay ξενοδο-
χεία της Ελλάδας, με πολύ κα-
λά εξοπλισµένο γυµναστήριο,
σπουδαία εξωτερική πισίνα,
αλλά και εσωτερική µε υδροµα-

σάζ, spa και jacuzzi. Προσελ-
κύει gay & lesbian ζευγάρια, 
αλλά και singles. Φανταστικό 

ηλιοβασίλεµα και άνετο προη -
ωρημένο περιβάλλον. Απόχω
έρυσι λειτουργεί και το Sunsetπέ
r με φοβερά coctails.bar

eranium Hotel Ge (Περιοχή Σχο-
ής Καλών Τεχνών, 24620, www.λή
eranium-hotel.com)  ger 8 δωμάτια,
studios, 4 διαμερίσαματα και 2 s

μια βίλα με βεράντες και μπαλ-
κόνια με θέα στη θάλασσα.  Φυ-
σικά δεν λείπει η πισίνα.
Gay Yachting Φάμπρικα (29155,
698 5082869 www.altyachting.
com) Πας από εκεί ή κλικάρεις
στο link και θα βρεις ολοκληρω-
μένες προτάσεις πακέτων δια-
κοπών gay προσανατολισμού.
Εξειδικεύεται στη ναύλωση
σκαφών για κρουαζιέρες με
βάση τη Μύκονο και θα βρεις 
εξαιρετικές ευκαιρίες. Σκέψου
πώς είναι να ξυπνάς κάθε μέρα 
αντικρίζοντας ένα διαφορετικό
νησιώτικο πανόραμα, να απο-
λαμβάνεις πολυτελείς υπηρε-
σίες (π.χ. μετακίνηση από και
προς τα σκάφη με λιμουζίνες), 
να ξεκουράζεσαι στο ντεκ απο-
λαμβάνοντας κοκτέιλ ενώ περι-
πλανιέσαι στο Αιγαίο.

New Entries
[Φαγητό]
Εl Puerto Camares Mykonos
(Πλατεία Μάντω,78519) Ο designer
Dionysios του αθηναϊκού El
Pecado Psyri «ένωσε» τον αέρα
της Αργεντινής με τον άερα του 
μυκονιάτικου bar-restaurant
Camares, που μετά από 10 χρό-
νια άλλαξαν. Γευστικός προσα-
νατολισμός στη Μεσόγειο. Δο-
κίμασε απολαυστικές ποικιλίες
θαλασσινών και κρέατος. 
Toro Loco (Χώρα, 78030, www.
toroloco.gr) Το πρώτο tapas bar)
της Μυκόνου με καταγωγή από 
τη Χώρα των Βάσκων και το Σαν
Σεμπαστιάν. Όμορφη ρουστίκ 
διακόσμηση, ταιριαστή κάβα 
και ποικιλία από tapas με βάση 
τα συγκλονιστικά αλλαντικά
της Ιβηρικής, θες jamon pata
negra; Θα βρεις! Να μη μιλήσου-
με για τα υπέροχα κρασιά Rioha
και Cava! Γι’ αυτή την ισπανοελ-
ληνική μείξη ευθύνονται (ευτυ-
χώς) η Ξανθή και ο Miguel. Φώ-
ναξέ τους και θα σε ξεναγήσουν 
στο γευστικό τους σύμπαν.
Αυλή Του Θοδωρή (Πλατύς Για-
λός, 78100) Παραδοσιακά πιάτα
από διάφορα μέρη της Ελλά-
δας, ζυμαρικά και πίτσες, ση-
μείωσε τα πρωινά από τις 09.00
και μην ξεχνάς ότι μπορεί και να
το δεις ως καφέ.
Squalo (Παλιό Λιμάνι, 28711,
22955) Το γνώρισες ως Blu ή
Azzuro, ετοιμάσου να προσαρ-
μοστείς στη νέα διάθεση κι ο-
νομασία. Ποντάρει πολλά στην
ατμόσφαιρα, γευματίζει μεσο-
γειακά και πρωτότυπα και έχει 
θέα στο Παλιό Λιμάνι.
Κουρσάρος (Λίμνη Μυκόνου,
78140)  Μετά από 18 χρόνια
στα Βόρεια Προάστια ήρθε στη 

Μύκονο. Θαλασινό ντεκόρ, α-
νανεωμένες γεύσεις με πρω-
ταγωνιστές τους «θησαυρούς 
τουαφρού και της θάλασσας».
Εσωτερική αυλή, πολυτελές πε-
ριβάλλον, με την Κατερίνα και
τον Βασίλη να έχουν προστεθεί 
στον Λάμπρο και Μανώλη της 
Δροσιάς. 
Bakalo (Λάκκα, 78121) Κι ας
είμαστε στη Μύκονο, θα δο-
κιμάσουμε φάβα Σαντορίνης, 
γιατί μας αρέσουν οι ελληνικές
γεύσεις, ειδικά αν πάνε μαζί με
αχνιστά μύδια, παραδοσιακά
μαγειρευτά ή πρωτότυπα πιάτα 
θαλασσινών.
Le Vent (Super Paradise, 26459) 
Lounge beach restaurant με
γαλλικό όνομα (σημαίνει άνε-
μος), ήρθε δίπλα στο αδελφάκι
του beach bar Super Paradise, 
με ελληνικά πιάτα από τοπικά
προϊόντα.
[Shopping]
Juicy Couture Boutique (Ματ-ττ
θαίου Ανδρονίκου 8, Ματογιάν-
νια) Άνοιξε και σ τη Μύκονο
από φέτος με ολοκληρωμένες
συλλογές σε γυναικεία ένδυση,
intimates, αξεσουάρ & παιδική 
ένδυση.
Hermès Boutique (Καλογερά 
24, Ματογιάννια) Το θερινό κα-
τάστημα θα λειτουργεί από τον 
Μάιο έως τον Σεπτέμβριο και θα
φιλοξενεί και τις 16 συλλογές 
του οίκου. 
[Διασκέδαση]
Queen Of Mykonos (Ενόπλων 
Δυνάμεων, Χώρα, 694 9078018) 
Καινούργιο club που υπόσχεται 
λαμπερές νύχτες και «απειλεί»
πως θα μαζέψει τον καλύτερο 
κόσμο του νησιού. Από το α-
πόγευμα για cocktails μέχρι το 
πρωί… 
Jacuzzi (Γεωργούλη 4, Χώρα, 693 
7177300) Το πιο γαργαλιστικό 
new entry της φετινής σεζόν
με sexy dance shows, μουσικές
από τον Βραζιλιάνο dj Marcello
κι ατραξιόν το τζακούζι στη μέ-
ση του χώρου. 
Rock ’n’ Roll (πλ. Αγ. Κυριακής, 
Ματογιάννια, 78270) Το θρυ-
λικό «Ροκ» βάζει τα λευκά και 
κατεβαίνει Μύκονο. Έχοντας 
στις αποσκευές του και τον 
trademark καθρέφτη που το-
ποθετείται πίσω από το bar. 
Εμπιστευόμαστε το επόμενο
βήμα της οικογένειας Πιτσιλή
και περιμένουμε τους Αθηναί-
ους  να μεταφέρουν το rock ‘n’
roll spirit στα... Ματογιάννια.
[Gay]
Déjà Vu (Εν. Δυνάμεων 12Α, 697 
7906724) Cosy μπαρ με την αγα-
πημένη σε όλους Sophie πίσω 
από την μπάρα. Σε ένα στενό
κοντά στο Ναυτικό Μουσείο α-
νοίγει την πράσινη πόρτα του
και σερβίρει απογευματινά 
cocktails νωρίς, ανεβάζοντας 
ένταση κι ανεβαίνοντας στα
charts όσο πέφτει η νύχτα. 
Lola (Χώρα) Φετινό new entry 
στο μυκονιάτικο gay society, 
βγάζει τραπέζια έξω και αγαπά 
το drag, την jazz και τα parties.●

Μύκονος /ΚυκλάδεςλάδεςΚυυκκλάάδδεςς



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 137



138 A.V. SUMMER GUIDE 2010

Πού να κολυμπήσεις 

στις Κολυμπήθρες, την πιο
διάσηµη παραλία της Πάρου.
Οι σέρφερ και οι λάτρεις των
θαλάσσιων σπορ προτιµούν
τη Χρυσή Ακτή, το Πυργάκι,
τα Γλυφά Λωλαντώνη,την 
Τρυπητή και τα Τσερδάκια. 
Για κοντινές αποδράσεις τα
Λιβάδια, ο Κριός και το Μαρ-
τσέλο. Η παραλία Σουβλιά
έχει εξαιρετική αμμουδιά, τα
νερά είναι ρηχά και θεωρείται
ιδανική για παιδιά. Για φυσική
σκιά από αρµυρίκια ενδείκνυ-
νται το Πίσω Λιβάδι και ο Λο-
γαράς (έχουν και ταβερνάκια).
Ανάμεσα στον Αμπελά και τον 
Μώλο βρίσκεται η σχετικά 
απομονωμένη και αγαπημέ-
νη των σέρφερ Τσουκαλιά.
Η Σάντα Μαρία είναι από τις
µεγαλύτερες και πλέον οργα-
νωµένες παραλίες για θαλάσ-
σια σπορ. Η αμμώδης παραλία 
Ξιφαρά είναι η φυσική συνέ-
χεια της παραλίας των Αγίων 
Αναργύρων. Τα αβαθή νερά 
την κάνουν ιδανική για οικογέ-
νειες. Οι γυµνιστές αποχωρί-
ζονται µαγιό στην προχωρη-

περπατήσουν στα μονοπάτια
του Περιβαλλοντικού & Πο-
λιτιστικού Πάρκου Πάρου.
Τα μονοπάτια διασχίζουν επτά 
χιλιόμετρα, υπάρχουν φυ-
σικά σημεία ανάπαυσης και 
συνδέονται με τα πιο όμορφα 
σημεία της χερσονήσου του
Αϊ-Γιάννη του Δέτη.

Πού να μείνεις 
Στη Νάουσα, στο κοµψό A΄
κατηγορίας Κanale’s rooms 
& suites (52044, www.kanales.
gr), μόλις 100 μ. από την πα-
ραλία Πιπέρι. Διαθέτει σουίτες 
και δωμάτια χτισμένα σε διά-
φορα επίπεδα γύρω από τη 
μοναδική του πισίνα, ενώ από
κάθε σχεδόν σημείο του θα
απολαύσεις πανοραμική θέα 
στο Αιγαίο. Στις Κολυµπήθρες,
στο Astir of Paros (51976-84, 
www. astirofparos.com). Ξενο-
δοχείο 5 αστέρων, πάνω στη 
θάλασσα, για χλιδή και πολυ-
τέλεια: ηλιοθεραπεία δίπλα
σε πισίνες για παιδιά και ενή-
λικες, γήπεδα τένις και γκολφ, 
εστιατόρια, µπαρ, υπηρεσίες
οµορφιάς κατόπιν ραντεβού, 
θα λάσσια σπορ και πολ λά 
ά λ λα. Στις Λεύκες: Lefkes
Village (41827, fax 42398, www.

ge.com). Το µοναδι-
χείο του χωριού, µε 
τισµένα σε παραδο-
λ και σεβασµό στην 
νική του. Χτισµένο 

ρικά, µε πανοραµική
άλασσα, ενδείκνυ-
ογενειακή ή ροµα-
ονή.

Πού να φας 
ύλι ουζερί της Σω-
4878281), με λευκά 
α και τραπεζάκια,

σεγµένο σε όλα του, 
ακόσμηση και τις 
ειες µέχρι τα πιά-

τα. Πολύ φθηνές, µεγάλες, 
χορταστικές µερίδες ελλη-
νικής και διεθνούς κουζίνας, 
µε ντόπια και αγνά υλικά. Στη
Νάουσα θα βρεις το Καφενείο 
του κυρ-Βαγγέλη, ένα classic 
μεζεδοπωλείο, ενώ στην πλα-
τεία της Νάουσας το καινούρ-
γιο La Piazza (58657) θα σου 
σερβίρει παραδοσιακές ιταλι-
κές συνταγές, σε ένα άκρως 
κυκλαδίτικο περιβάλλον. Δο-
κίμασε κάποια από τις πίτσες
του με ονόματα εμπνευσμένα 
από τις παραλίες του νησιού. 
Για παραδοσιακή κουζίνα, κυ-
ρίως κρητικά πιάτα, στη γέ-
φυρα της Νάουσας θα δεις το 
Μελτέμι (51263). Είναι ανοιχτό
όλη την ημέρα και η κράτηση
είναι απαραίτητη. Φόρτε τους
το λάδι και η τσικουδιά, δικής
τους παραγωγής. Με θέα την
καινούργια µαρίνα του λιµα-
ν ιού σ ’  έ να παραδ ο σιακό 
κτίσµα, µε απαλό φωτισµό 
όταν βραδιάσει, θα σας περι-
ποιηθούν µε τον πιο φιλικό και
σπιτικό τρόπο. Στην Παροικιά: 
πίσω από την Εθνική Τράπεζα 

Πού να κολυμπήσεις 
Πρώτη βουτιά υποχρεωτικά 
στις Κολυμπήθρες την πιο

Village (418
lefkesvillag
κό ξενοδοχ
σπιτάκια χτ
σιακό στιλ 
αρχιτεκτον
αµφιθεατρ
θέα στη θά
ται για οικο
ντική διαµο

Πού να φ
Στο µικρού
σώς (697 4
καθίσματα
πολύ προσ
από τη δια
λεπτοµέρε
τα Πολύ φ

INFO

μένη Λάγγερη. Εντωμεταξύ 
από τις 18 Ιουνίου οι λάτρεις 
της πεζοπορίας μπορούν να 

Πάρος /ΚυΚυΚυΚυΚυΚυΚυΚυυυυΚΚυΚΚΚΚΚυΚΚυΚυΚυΚ κλκλκλκλκλκλκλκλλλλλλλλλλλλλλκλκλλλλλκλλλλλκλλκλλλκλκλλκλκλλλλκλλλκλλκλκκκ άδάδάδάάάάδάάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδδάδάδάδδάδάάάδάάδδάάδάδδδάάάάδάδάδδάδάδάδάάδάδάδάδάάάδάδδδάδάδάδάδάάδάδάδάδάδάδάάδάδάδάδάδδάδάδδάάάάδάδάδάδάάδά εςεςεεεεςεεεεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεεςεςεςεςεςεςεεεςεςεςεεεεεςεςεεεςεςεςεςεςεςεςεςεςεεςεεςεςεεςςεεςςςεςεεεεςςεεςεςεςςςςςςς

λερτάρω μαζί της εδώ και 25 χρό-
νια.
Έχω κοιτάξει τα αστέρια να πέ-
φτφ ουοο ν βροχή στο λιμανάκι τηςη  
ΝάΝΝΝΝΝΝ ουσας ξαπλωμένος στουυς ς κακκκκ -
ναπέδες ςς του Sofrano, τότε ε που υυυυ ιιι-

διοκτήήήτητ ς ήταν οο ΠΠάνος Δελληγγιάννηςηη .
Τότεε πουυυ ο Μππππππαρμπαρααα όσόό ας εείχε μόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόμόόόόόμμμ ννννονονονονοννονννννννννν  τ τ τ τττο ο ο ο οο
γωγωγωγωωωγωωωωγωγωγωωωωννινινινινινινινινινιννιννιννινινινννινιννιιινιακακααακακακακακακακαακαακακκκααακαακκκό όόόόόόόόόόό ουουζεζεζ ρίρρ  και δενενν είχχχε γίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγίγγγγγ νενενενεεενενενενενενεενενενεενννενενννενειιιιιιι ι ιιι ιιιιιιι ι ι ι ιι ιιιι οοοολολολολολολολολολολολολολοοοοο όκόκόκόκόκόόόόόκόκληληληληληλληλ ρηρηρηρηρηρηρηρηρηηηηη 
ααυαυαυαυαυαυυυααυυυυαυααααα τοτοτοτοτοττοτ κρκρκρκρκρκρκ ατατατατατααα ορορορορορρίαίαίίαίαίίαίαίααααααα………………………
…τότόότόότότότότόότότότότόότόότόόόότότότότότότότότόότότόότόότότόττότότόττττόττττεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ε ε εεεεεεεεεεεεεεεεε ποποποποποπποποοππππππππππποποπποππππποοππππππποπππππππ υ υ υυ υυυυυ τοτοτοτοτοτο LiLiLiLiLiLiiL nananananananardrdrdrdrdr otototott κ κ κκ κκαιαιαιαιαιιι οοοο οοο οοοοο ο οοο   ΤσΤσΤσΤσΤσσΤσΤσΤσσσσΤσΤσΤσσΤσΤσσσΤσσΤσΤσΤσΤσσΤσΤσΤσσΤσσΤσσΤσΤΤσΤΤΤΤΤΤσΤΤΤΤΤΤΤσαααααααααχαχαααααααααχααχαχα πίπ νην ς
ήταν τα μόνα σιγι ουουουουυυυυυυυράράράράράάράράρρράράάράράρράράάάάάάάάάάάάκκκκκκικκιια αα τητττ ς περιοχήςής.
…τότε που κατέβααινες να κάκ νεις μπάνινννν ο στην 
Νταμουλή πιασμένος από ένα σκοινί (που 
υπάρχει ακόμα) και από πάνω ήταν κρανίου 
τόπος. Τότε που οι ντόπιοι ήταν με μηδενικά
έως ελάχιστα κατά κεφαλή rooms to let, κα-
λοσυνάτοι και με λιγότερες αγωνίες και πιο 
επικοινωνιακοί. 
…τότε που έτρωγες στον Δαμιανό και δεν 
είχε άσπρα τραπεζομάντιλα και δεν πλή-
ρωνες με τιμές L’ Aubrevoir…
Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες… Ήρθαν τα ά-
γρια και έδιωξαν τα ήμερα… Ήρθαν οι Ελ-
ληνάρες, έδιωξαν τους τουρίστες και τώρα
βάλθηκαν να διώξουν και τους  Έλληνες….
Εκτάσεις ολόκληρες αλλάζουν χέρια, χα-

ρακτκ ηρρρρρρρρρρρριιιισισισισιιιιισιιιιι μομομομομομ ί,ί,ί,ί,,,ί, ααα α  αααα ααα α  ποποποποοπππ χαρακτηρισμοί γης με-
τατρέππππππππππππππππππππποοοουουουουουοουοοοοουοοοουοοοοοοοοοοοοουο ν ν ν ν ν αιαιαιαιαιαιαιαιααιαιιαιιααιιιγγγγγγγιγιγγγγγγιγγγγγγγιγγγγγιιιγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ αλαα ούύς σε private properties 
μέέσαα σ σσσσσσσσσσσσσσσσσσε ε ε ε ε ε μιμιμιμιμιμιαα α α α νννννννννύννννννννννννννννννννννννννν χττττα,α  ξεπλένοντας έτσι ύπο-
πτο ο οο οο ο ο οοοοοοοοοοο ο ο ο κακακακακααι ι ιιι ι ύπύπύπύπύπύππύππύύππππππππππππππππππππππππππππππππππποοοοοοουοοοοοοοοοοοοοο λολλ  χρήμα και η πολεοδομία
κάκάκάάκάκάκάκάκάάκάάκάάάάκάάκάκάκάάκκκάκ νννενενενενεννεν ι ι ι ιι ιι πάπάπάπάπάπάάάάάάάπάάάάννννννντντντνννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν α ποοολύ κκαλά τη δουλειά της…
ΕΕΕΕκΕκΕκΕκΕκΕΕκΕΕΕΕΕ είείείείείείε  π π π πππππππποουουουουυυουουουουουυοουουυυυυοοουουουουυυουοοοοοοο δ δδδεν μμμμμμμμπορεεεεί ί να χτίσει ο πολίτης, μπο-
ρερερερεερερρ ί ί ί ίί ίίί ίίίίί ηη η η ηηη ηηηηηη η ηηηηηηηηη ηη ηηηηη ηηηηηηηηηηηηη ηη ΕΕΕΕΕΕΕΕΕκΕκΕΕΕΕΕΕΕΕΕκΕΕκΕκΕΕκΕκΕ κλησίαίαία. Έτσι, χτίζουμε ένα εκκλησά-
κικικικικιικικικικιιικικικιιιιιιικ ττττττττ ττττττ τττττττττττττττττττωνν 55 m² ²² και δίπλα μια βιλάρα των 1.500 m² 
γιγγ α να μένννειε  ο νννεωωκόρος… 
Μια άτυπη συυνωμοσία σφετερισμού της
Κυκλαδικής Γης από τους έχοντες και κα-
τέχοχ ντεςςςς τ ου καιρού μας.
ΑνΑνΑνν οοοι ναυτιλιακές συνεχίσουν το βιολί με 
τα εισιτήρια, σε λίγο ο μόνος τρόπος για να 
φτάσεις στο νησί θα είναι κολυμπώντας.
Παρ’ όλα αυτά η Πάρος επιμένει να αγωνί-
ζεται να κρατήσει την ταυτότητά της, αντι-
παραθέτοντας τη φυσική ομορφιά της στην
αφύσικη ασχήμια των ανθρώπων.
 Κι εμείς, «του ’60 οι εκδρομείς», θα ψά-
χνουμε για μία από καρδιάς κουβέντα σε
κάποιο καλντερίμι, κάποια μυρωδιά από τα
παλιά, και θα περιμένουμε καρτερικά τα α-
νήλικα παιδιά μας να τελειώσουν επιτέλους
τη νυχτερινή τους πατριδογνωσία και να τα 
μαζέψουμε σπίτι για ύπνο…
* Ο Φίλιππος Σοφιανός είναι ηθοποιός

Πάρος
Του Φίλιππου Σοφιανού*

Το νησσί της πενταήμμερης των εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφήήήήήήήήήήβββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββωωωωωωωωωωωωωωωωωωων
Το νησί των φίλων μου, 
το νηησί των παιδιών μοουυ

Ζήστε στιγμές 
ελευθερίας στη
Χρυσή Ακτή, την
καλύτερη ελλη-
νική παραλία για 
windsurfing
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(24691). Ένα must του νησιού, 
που εδώ και 14 χρόνια παίζει 
και «πειράζει» τη µεσογειακή 
κουζίνα µέσα σε µια ethnic-chic
ατµόσφαιρα, µε έµφαση στα
τοπικά προϊόντα και µε jazzy
soundtrack. Στο Franca Scala
(24407), θα δοκιμάσεις εξαιρε-
τική μεσογειακή κουζίνα και 
ψάρια, τα οποία θα συνοδεύ-
σεις με κάποιο κρασί από την 
ιδιαίτερη συλλογή του. Από
το μπαλκόνι του θα έχεις θέα
στην Παλιά Πόλη. Γαλλικές γεύ-
σεις και άνεση στο Le Bistrot
(24956), το µόνο πραγµατικό
µπιστρό στο νησί, δίπλα στην 
παραλία, στην Παροικιά. Στο
Πίσω Λιβάδι: το ουζερί Xάλα-
ρης (43257 ) µε αστακοµακα-
ρονάδες και θαλασσινά. Στη 
Σάντα Μαρία για θαλασσινά, 
όπως κριθαράκι χταπόδι αλ-
λά και ρεβιθάδα φούρνου, οι
γνώστες προτιµούν το Siparos
(52785, 697 7017925), το οποίο
σερβίρει από τη μία το μεσημέ-
ρι μέχρι τα μεσάνυχτα. 

Πού να διασκεδάσεις
οικιά: Στο καινούργιο all 
bar Cosa Nostra, στον 
καφέ και φάνκι κοκτέ-
ο ηλιοβασίλεµα – αλλά 
αργά.  Στο Kialoa που 
ην ελληνική µουσική 

ρει παγωµένες µαργα-
ο Pirate Jazz & Blues,

αυθεντικό µπαρ στην καρδιά
της παλιάς πόλης της Παροικιάς, 
ιδανικό για να απολαύσεις ένα
δροσιστικό long drink µε καλή,
αυθεντική jazz. Για την καλύτε-
ρη ίσως caipirinha της Πάρου
στο Brazil, στην παραλία Λιβά-
δια της Παροικιάς. Για δροσιστι-
κά κοκτέιλ, όπως το Alga Flower
και το καρπούζι, µε συνεχή 
ποιοτική mainstream µουσική
αλλά και πολλά house parties
όλο τον Ιούλιο και Αύγουστο, το 
Alga (22387, 694 8984130), είναι 
εγγύηση. Στα μισά της παραλι-
ακής οδού, λίγο πιο πάνω από 
του Μαρσέλ, το σκηνικό γίνεται
jazz στο Pebbles (22283). Στη 
Nάουσα, στο Insomnia, που
στεγάζεται σε ένα ευρύχωρο
διώροφο κτίριο µε υπέροχη 
θέα το απέραντο γαλάζιο σε νη-
σιώτικο στιλ, για easy listening
ακούσµατα µέχρι το βράδυ. Στο 
λιμανάκι της Νάουσας το Linardo 
µετονοµάστηκε σε Messiah (697 
4789482). Ιδιαίτερο είναι το ανα-
καινισμένο Σαν Φως (53390), με

mainstream, electro και house
μουσικές, δροσιστικά κοκτέιλ
και θέα στο Ενετικό Κάστρο. Στο 
Fotis café bar, πάνω στη θάλασ-
σα, θα κάνεις οπωσδήποτε μια
στάση για καφέ ή για ένα δρο-
σιστικό κοκτέιλ. Η φήµη του 
Φλεγόμενου Έλληνα (51172)
λένε ότι φτάνει µέχρι τη δυτική 
ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το πρωί σερβίρει πλούσιο πρω-
ινό, καφέ και τη γιγάντια βάφλα 
φράουλα. Το βράδυ έρχονται
τα κοκτέιλ και η ελληνική µου-
σική. Στη Mάρπησσα: το Punda
Beach Club (41717), πάνω στην
παραλία, είναι από τα πιο funky 
µαγαζιά του νησιού µε όλες τις
παροχές για να µην πεινάσεις/
διψάσεις όλη την ηµέρα. Συχνά 
διοργανώνουν bungee jumping
και βραδιές tattoo. Σάντα Μαρία:
στο Santa Maria beach bar. Ένα
all-day-long µπαρ µε ωραίες, 
mainstream καλοκαιρινές µου-
σικές. Παραλία Σουβλιάς/Δ// ελφί-
νι: Magaya beach bar (23791). Με
πιο έθνικ ατµόσφαιρα, µε ασιατι-
κές γκουρµεδιές και κοκτέιλ, µε 
saoundtrack reggae και µουσική
παραλίας. Συχνά live και πάρτι, 
από τα πιο «κρυφά» και πιο αγα-
πητά µαγαζιά του νησιού.

Πού να ψωνίσεις
Planet Mushroom (Νάουσα 
53144, 51668, 53047 ). Ανακα-

λύπτει brands και trends πο-
λύ πριν έρθουν στην Ελλάδα
και τα παρουσιάζει σ το φα-
νατικό κοινό του. Στο Street
Shop υπάρχουν ετικέτες από
Ruca, Insight, Element, Bench,
B ox fre sh,  Wo rn Fre e E lv is
Jesus κ.λπ. Στο Gallery Shop θα
βρεις Dsquared², Rare, LAK και
πληθώρα από hot αξεσουάρ. 
Melissa(Παροικιά,24840/ 00 Νάου-
σα, 51051, www.melissa-stores.
gr). Για αξεσουάρ πολυτελείας,
exclusive δώρα και είδη σπι-
τιού, τα καταστήματα Melissa
διαθέτουν την πιο ενημερωμέ-
νη συλλογή με τα πιο δυνατά 
και ανερχόμενα ονόματα της 
Ευρώπης και του Hollywood.
Ρούχα και μαγιό από τους οί-
κους: Fendi, Chloé, Moschino,
Bluemarine, Poisson d’  amour, 
Anna Molinari, Hale Bob, Missoni
Sport, Melissa Odabash & τη
συλλογή της Elizabeth Hurley
για τις μικρές πριγκίπισσες. Ρο-
λόγια της Burberry, του Michael
Kors, της Oozoo & Tendence και
κομψά, πολύχρωμα κοσμήμα-
τα εμπνευσμένα από τη φύση 
και την αγάπη τους στις πολύ-
τιμες πέτρες και τα κρύσταλλα,
φτιαγμένα από την Ekaterini, τη
Sonia Riz και τη Susan Suell. Το
κατάστημα είναι επίσης γεμά-
το απίθανα gadgets των Lexon,
Invotis, Nextime, Present Time, 

Pylones. Στην Παροικιά στην
πλατεία της Εκατονταπυλιανής
και στη Νάουσα στον κεντρικό 
δρόμο της αγοράς. Το κερασά-
κι στην Τούρτα (23538), το πιο
γλυκό και νόστιµο κατάστηµα
για τα παιδιά και τα βρέφη
που παραθερίζουν στο νησί.
Σε περιµένει στην Πάρο, διότι 
από εδώ όλα ξεκίνησαν. Στο 
Κολωνάκι στην Αθήνα και µε 
οικοδέσποινα τη φοβερή Μα-
ρία, η οποία ταξιδεύει σε όλο
τον κόσμο για να βρει «κερα-
σάκια» από νέους και παλιούς
δημιουργούς με συνείδηση και 
φαντασία. Yria, στο λιμάνι της 
Παροικιάς και ψηλά στο χωριό 
Κώστος. εδώ θα βρεις από τα
πλέον καλαίσθητα χειροποίητα
κεραμικά. Αυτό το εργαστήρι
που υπάρχει εδώ και 35 χρό-
νια, φτιάχνει χρηστικά αλλά
και διακοσμητικά αντικείμενα 
εξαιρετικής ποιότητας, απλά 
και μοντέρνα. Sun and Sand
(Παροικιά, 24065). Εδώ µπο-
ρείς να βρεις σπάνια, µοναδι-
κά κοµµάτια, όλα χειροποίητα.
Κοσµήµατα, σανδάλια, ψάθι-
νες τσάντες, φουλάρια, κα-
πέλα κ.λπ. Bit of Salt (42757),
κε ν τρικό κα τάσ τηµ α σ τον
Ασ τέρα προς Μάρπησσα µε
υποκατάστηµα στην πλατεία
της Νάουσας (28625) και online
shopping (www.bitofsalt.gr).

Είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και 
θα βρεις επώνυµα sport/casual 
ρούχα και αξεσουάρ. Nails Bar
(697 4710707), μανικιούρ, πεντι-
κιούρ, αποτρίχωση, τεχνητά 
νύχια, γενικώς περιποίηση των 
άκρων στο λιμάνι της Νάουσας
στη θέση Κάστρο. Η παροχή υ-
πηρεσιών ξεκινά από τις 13.00
και δεν τελειώνει πριν από τις
τρεις τα ξημερώματα. Γι’ αυτό 
και η περιποίηση συνοδεύεται 
τις ώρες της ημέρας με καφέ
και όταν ο ήλιος δύει ανοίγουν 
οι σαμπάνιες. IZU (24538), στην 
κεντρική αγορά της Παροικι-
άς, όπου θα βρεις ρούχα δια-
λεγµένα µε γούστο από διά-
φορα µέρη του κόσµου, αλλά 
και επώνυµες συλλογές, όπως
Dept και Religion. Εδώ θα βρεις 
και µια εκπληκτική ποικιλία σε
φουλάρια, µε όλα τα προϊόντα 
να έ χουν µια άρισ τη σ χέση 
τιµής-ποιότητας. Pumpkin, α-
κριβώς απέναντι από το IZU, με 
ιδιαίτερα παιδικά και βρεφικά
ρούχα. ●

θα βρεις ένα από τα καλτ στε-
νάκια της περιοχής και τις Xα-
ρούμενες πράσινες αγελάδες

Πού να δ
Στην Παρο
day cafe b
Eύηνο για 
ιλ µε θέα το
και για πιο 
προτιµά τ
και σερβίρ
ρίτες. Στο

INFO
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Kωδικός: 22840
Αστυνοµία: 23333
Λιµεναρχείο: 21240
Δήµος: 22843 60100-5
Πρ. Βοήθειες: 22500
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Αντίπαρος ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /Κυκλάδες

Αντίπαρος
Της Έλλης Στάη*

ιατί η Αντίπαρος;  Ίσως είναι το αίσθημα ελεγχόμενης ανεξαρτησίας που σου δίνει
αυτή η ελάχιστη απόσταση των 5 λεπτών με το φέρι από τον κεντρικό νησιωτικό
κορμό της Πάρου· αυτό το αίσθημα ότι είσαι κάπου απόμακρα, αλλά ταυτόχρονα
πάντα μέσα στη βουή του κόσμου – αν αισθανθείς την ανάγκη του στα μάτια σου και
στ’ αυτιά σου. Αυτά βρίσκω καταρχήν, ψάχνοντας να βρω γιατί αυτό το νησάκι των
Κυκλάδων έγινε μία από τις αγαπημένες συνειδητές επιλογές της ώριμης ζωής μου.

Δεν κουβαλάει ούτε παιδικά βιώματα ούτε τις εφηβικές μου παρέες, απλά συγκε-
ντρώνει όλες τις προϋποθέσεις, αντιφατικές προϋποθέσεις –δεν είμαι και μονοσή-
μαντα εύκολος άνθρωπος!–, για να αισθάνομαι την οικειότητα και το δύσκολο συναί-
σθημα της χαλάρωσης. Αυτό, βρε παιδί μου, το αίσθημα «τα πετάω όλα από το μυαλό
μου, ό,τι και να φορέσω μου φαίνεται συμβατό, δεν με νοιάζει πώς θα με δουν, αν θα
με δουν» – έχω και το δυσάρεστο πρόβλημα  της αναγνωρισιμότητας. Αυτό είναι, το
νησί αυτό δεν μου δημιουργεί ενοχές! Και βεβαίως το νησί με ανεβάζει. Ανεβάζει
την αισθητική μου, γιατί μπορεί τα σπίτια να πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα, αλλά η
αισθητική τους δεν σε προσβάλλει... Οι παραλίες είναι πολλές και τα γύρω νησάκια
και νησίδες, αν έχεις και πρόβλημα… προσανατολισμού, μαζί με τις απέναντι ακτές
της Πάρου, σου δίνουν την αίσθηση ότι μπορεί να βρίσκεσαι κι αλλού, σε πολλά νη-
σιά μαζί, στοιχείο απαραίτητο για να αντιμετωπίζω την κουραστική ανάγκη (που με
χαρακτηρίζει, όπως και άλλους πολλούς) της εναλλαγής παραστάσεων. Και μετά είναι
αυτή η σοφιστικέ ατμόσφαιρα που αποπνέουν πολλοί από αυτούς που διαχρονικά
αγάπησαν την Αντίπαρο και τη διάλεξαν για τόπο αγαπημένων καλοκαιριών. Από
τη μεγάλη κυρία Ντόλλυ Γουλανδρή με το Ρευματονήσι της, μέχρι τον σκεπτόμενο

έ H ll dαστέρα του Hollywood T H kTom Hanks Α ί ά ώ άλ. Α, είναι και η ανάμνηση της πρώτης μου μεγάλης
σύγκρουσης πριν από λίγα χρόνια με τον τότε έφηβο γιο μου, για το αν θθα α α α α α α πάπάπάπάπάπάππάπάπάπππππάειειειειειειειειειειει δ δδ δδ δ δδδδδδδδιαιαιααααιαιαιαι --
κοπές με sleeping bag στις παραλίες της Αντιπάρου... Φυσικά και ι ι κέκέκέκέκέκέκέκέκέρρδρδρδρδρδρδρδρδρρδισισισισισσσσε ε ε ε ε ε ε ε η η η η η ηηηη εφεφεφφεφεφεφεφεφηβηβηβηβηβηβηβββικικικικικκή ή ή ή ήήήήή
του διάθεση. Αυτό ίσως είναι και το τελικό αίσθημα που με ε ε ε ε ε τρτρτρτρτρτρρτρτρτρρρτρττρτρτρττρττ αβαβαβαβαβαββαβααβααβαβαα άεάεάάεάεάεάεάεάεάεάεει ιι ι ιιιιιιι ι εκεκεκεκεκεκκκκκκείείείείεεεείεείί. . . ..  Η Η ΗΗ ΗΗ ΗΗΗΗΗΗ εεφεφεφεφεφεφεεεφεφε ηβηβηβηβηββηβηηββικικικικκικικικικκκικκικικικιι ήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή ή
διδιδιδιδδιδιδδιάθάάθάθάθάθθθθεσε η ποποποοοου υ υυυυ μομομμ υ υ προκαλαα εί....
* Η Έλλη Στάη είναι δημοσιογράφος

INFO

Κωδικός: 22840
Αστυνοµία: 61202
Λιµεναρχείο: 61485
Κοινότητα: 61570
Kέντρο Υγείας: 22500

Πού να κολυμπήσεις
Η παραλία Θεολόγος είναι η
πιο κοντινή στο κάµπινγκ. Είναι
ρηχή και περπατάς για αρκετά
λεπτά στη θάλασσα. Επίσης
κοντινές είναι οι παραλίες που 
βγαίνουν σε συνέχειες. Πρώτη 
Ψαραλυκή, δεύτερη Ψαραλυ-
κή, τρίτη Ψαραλυκή. Παραλίες 
µε τα σωτήρια για σκιά αρµυρί-
κια, µε υποδοµές για θαλάσσια 
σπορ, µπαρ και ξαπλώστρες. 
Οι αποστάσεις στην Αντίπαρο 
δεν είναι µεγάλες, γι’ αυτό και
πολλοί νοικιάζουν ποδήλατα.
Εναλλακτικά υπάρχει το τοπι-
κό λεωφορείο που πηγαίνει σε 
όλες τις ανατολικές και νότιες 
ακτές του νησιού. Επίσης κά-
νει στάση σε Σπήλαιο, Λιβά-
δια, Mοναστήρια, Γλυφά. Τα
Μοναστήρια είναι ένας κόλ-
πος ανάµεσα σε 2 λόφους µε 
πανέµορφο βυθό. Και ακόµα: 
Σωρός, Αϊ-Γιώργης, Σιφνέικος 
Γιαλός και Bαθύς Bώλος. Από
τον Αϊ-Γιώργη ξεκινούν καρα-
βάκια για το νησί Δεσποτικό με
την κατάµαυρη άµµο. Το καλύ-
τερο καραβάκι είναι το πειρατι-
κό: ο Σαργός (697 3794876), τοτο
οποίο αναχωρεί ανά 2 ώρες
και πάντα στην επιστρο-
φή προσφέρει καρπούζι
και βουτιές στον Επιτάφιο..
Τα άλλα δύο καΐκια: Kαπετάάν
Aντώνης και Aλέξανδρος. Σττη
δυτική πλευρά υπάρχει η ιδαννι-
κή για παιχνίδια µε τα κύµαττα
παραλία Λιβάδι. 

Πού να μείνεις
Camping Antiparos (61221):
Σ χεδ όν όλοι  ό σοι σ την ε-
φηβεία τους άκουσαν κάτι 
από ροκ, πέρασαν από το 
κάµπινγκ. Η παρακείµενη πα-
ραλία προτιµάται από τους
γυµνιστές. Η σκηνή κοστίζει 4 
ευρώ για όλη την καλοκαιρινή
περίοδο, ενώ από τις 15/7 το
άτοµο 15 ευρώ την ηµέρα. Η
Χώρα έχει αρκετά ξενοδοχεία 
και δωµάτια σε καλές τιµές.
Ενδεικτικά: Το Lilly’s Island
(61411), ενώ για πιο ήσυχα η
Λίλυ και ο Ντέρεκ έφτιαξαν το 
Lily’s Village, στον Αϊ-Γιώργη
(w w w.l i lysis la n d.co m).  Για
δωµάτια µε προνοµιακή θέ-
ση στο ηλιοβασίλεµα, Sunset
Beach (61482). Λιτά δωµάτια
σε κυκλαδίτικη αρχιτεκτονι-
κή έχει ο ξενώνας Ωλίαρος
(25305) στον οµώνυµο κόλπο
και ο Κούρος (61084) στο λιµά-
νι. Το πιο ιστορικό ξενοδοχείο
της Αντιπάρου είναι το Μα-
νταλένα (61206, 61365).

Πού να φας
το Ξεχωρίζει τ Τσιπουράδικο

(61736 τόπιο τσίπουρο και) µε ντ
ούς µεζέδες, ενώεξαιρετικο
ό µπορείς να πας για ιταλικ

στο Al eMare (61748) – ανοιχτό
ωί και για καφέ. Για από το πρω
ρο µέχρι αργά η Χώκάτι γρήγορ -
λάχιστον τρία σουρα έχει τουλ -

α. Στο βλατζίδικα 5F της Χρυ-
νεται προσκύνηµασούλας γίν
υ. Το πιο κουκλίστικάθε βράδυ -
ριο είναι ηκο εστιατόρ Κάππα-

ρη (61616 Το άνοιξε η πρώην). Τ
au Brummel Σοφίασεφ του Bea
θερίου. Για πρωιΧατζηελευ -
νωση εφηµερίδαςνό µε ανάγν

το καλύτερο σηµείο είναι ητο καλύτερ
Ρόμβη στην παραλία, δίπλα 
από το πρακτορείο Τύπου. Για
πρωινό µε ποικιλία είναι το κα-
φέ Νησήλιος (61113), το οποίο
ανοίγει στις 8.30. Στη µέση του
πεζόδροµου το Yannis Place
είναι πάντα γεµάτο και το σέρ-
βις ταχύτατο. Στον Αϊ- Γιώργη, 
µετά το µπάνιο, είναι απαραί-
τητη µια στάση στο ουζερί του 
Captain Πιπίνος.

Πού να διασκεδάσεις
Στον πεζόδροµο από το λιµά-
νι προς την πλατεία στο δεξί 
σου χέρι θα δεις το γωνιακό El
Castello, για καφέ, παγωτό ή
βιολογικές µπίρες. Εάν είσαι
πολύ ροκ συνεχίζεις στο θρυ-
λικό The Doors πίσω από την 
πλατεία. Πιο αργά πετάγεσαι
δίπλα, στο πιο σύγχρονο ροκ 
µπαρ Lucky Luke. Για διαθέ-
σεις τζαζ, φανκ πάνω από την
πλατεία είναι το Yam, ενώ τα
καλύτερα κοκτέιλ θα τα βρεις
στο Soul Sugar. Για mainstream
µουσική το πάντα γεµάτο γω-
νιακό Smile και τέλος όλοι οι 

δ ό δ ύδρόµοι οδηγούν σ την
after ντίσκο La Luna.●

Διοργανώστε
ένα πάρτι 
στο deck του 
ιστιοπλοϊκού 

 στον πανέμορφο
κόλπο
Μοναστήρια
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και ευγενικοί. Στο μικρό αυτό
«παράδεισο» τα καταστρε-
πτικά σημάδια του μαζικού 
τουρισμού ευτυχώς απουσι-
άζουν. Η πρώτη σου επίσκε-
ψη οφείλει να είναι το Xωριό, 
πρωτεύουσα της Κιμώλου, και
ειδικότερα το μεσαιωνικό κά-
στρο με highlights τους οικι-
σμούς Μέσα Κάστρο και Έξω 
Κάστρο. Οι εκκλησίες του νη-
σιού ξεπερνούν τις 80, αλλά 
αυτή που δεν πρέπει με τίπο-
τα να χάσεις είναι η εκκλησία 
της Γέννησης του Xριστού,
που είναι και η παλαιότερη. 
Επίσης φρόντισε να πας στο
πανηγύρι της Παναγιάς της 
Oικονόμου (15/8). Ενδιαφέ-
ρον είναι το αρχαιολογικό 
Μουσείο της Κιμώλου, όπου 
θα δεις µεταξύ των εκθεμά-
των αγγεία από τη γεωµετρι-
κή και την αρχαϊκή εποχή, αλ-
λά και το λαογραφικό-ναυτικό 
μουσείο του νησιού, που πε-
ριέχει αντικείμενα καθημερι-
νής χρήσης και όχι μόνο από 
τη συλλογή του ιδρυτή του 
Μανώλη Χριστουλάκη.  

Πού να κολυμπήσεις
Παραλίες με σχετική κίνηση 
είναι αυτές της Μπονάτσας
και της Αλυκής. Αν θέλεις κάτι 
πιο απομονωμένο δεν θα δυ-
σκολευτείς να το βρεις, αρκεί 
να προσέξεις τους αέρηδες. 

, Πράσα, Κλή-
Άγιος Γεώργιος,
α και Ψάθη προ-
καθαρά νερά και
ο τους για βου-
ίδια. Στη σπηλιά
στη Θέρμα, στη

το Ζεφοκάλαμο
κλημα θα πας με
σιο ταξί, αν ο και-
ψει. Στα Μαυρο-

σπήλια, στα Ελληνικά και στην
παραλίαΔέκαςθα κολυμπήσεις
βλέποντας την αρχαία πόλη.    

Πού να μείνεις
Στα καθαρά και περιποιημένα
δωμάτια της Σοφίας (51219) 
με τα μεγάλα μπαλκόνια με 
θέα στο Χωριό. Στο Mελτέμι
(51360, 51386), που βρίσκεται 
επίσης σ το Χωριό και βλέ-
πει στο Ξαπλοβούνι. Ακόμα 
στην πρωτεύουσα θα βρεις: 
Βαμβακάρης Ευάγ γε λος,
δωµάτια (51150), Βεντούρης
Απόστολος, δωµάτια (51329),
Γιώργος Λογοθέτης - studios 
(51060), Γιώργος Μαρινάκης 
- δωµάτια (51595), Νικόλα-
ος Ραμπιάς - διαµερίσµατα 
(51048), Τρέσσος Κωνσταντί-
νος, studios (51473). Ανάμεσα 
στο λιμάνι και στο Χωριό, με
θέα στο γραφικό όρμο της Ψά-
θης, φιλικό σέρβις θα βρείτε 
στα χαριτωμένα studios και 
διαμερίσματα του Κιμωλίς
(51612). Ακόμα στην Ψάθη, στο
boutique ξενοδοχείο Μύλος
(51554, www.kimoloshotel.com).
Στα Aliki Studios (51340), που
διαθέτουν όλες τις ανέσεις και
βρίσκονται στην Αλυκή. Στην 
Aλυκή επίσης: Κανάς Ιωάν-
νης - studios (51632), Σαρδής Ι-
ωάννης - δωµάτια (51521). Στη
Μπονάτσα - Καλαµίτσι: Tρέσ-
σου Νίκη - δωµάτια (51258). 

Πού να φας και να πιεις
Στο Χωριό: Στου Σάμπλου
(51666) για ντόπιο καλοψημένο 
κρέας και στο Μελτέμι (51386). 
Παραδοσιακά εδέσματα θα δο-
κιμάσεις επίσης στην Εχινούσα
(51551), στο Κύμα στην περιο-
χή Ψάθη (51001) και στο Πρα-
σονήσι (51390) στα Πράσσα. 
Ελληνικές γεύσεις και ωραία 
μαγειρευτά θα βρεις στο εστια-
τόριο Kαλαμίτσι (697 2226789) 
και  σ τ ην ταβ έρνα A λυκή
(51340). Πρωινό καφεδάκι και 
ουζάκια θα πιεις στον Κάμπο
(51223), ένα καφενείο στο Χω-
ριό. Τα ποτάκια σου μόλις πέσει
ο ήλιος θα απολαύσεις χαλαρά
πάλι στο Χωριό, στο café-bar 
Stavento (694 5559753) ή ψη-
λά στο λόφο όπου υπάρχει το 
pool café-bar Eλικοδρόμιο

Όμορφες παραλίες, παρα-
δ ο σιακοί  οικ ισμ οί,  ήρεμ α 
σοκάκια, κάτοικοι φιλόξενοι
και ευγενικοί. Στο μικρό αυτό

Λειβαδάκι
μα, Ρέμα, Ά

Μοναστήρια
σφέρουν τα κ
τη λευκή άμμο
τιές και παιχνί
της Γερακιάς,
Μερσινιά, στο
και στο Αγιόκλ
καΐκι ή θαλάσσ
ρός το επιτρέψ
σπήλια, στα Ελ

INFO

(697 2493114).●

Κωδικός: 22870
Αστυνοµία: 51205
Λιµεναρχείο: 23360
Δήµος: 51218
Πρ. Βοήθειες: 51222

Κίμωλος /ΚΚΚΚυΚΚΚΚ κλάδάδάδάδάδδδδάδδδδδδδδδεςεςεεεςεςεςεςεεεεεεες

Κίμωλος
Του Κωστή Ζαφειράκη*

φησε την Αυστρία κι έφτιαξε μια καινούργια ζωή
στην Αρζεντιέρα. Μαγειρεύει, διαβάζει, πλέ-
κει, κκολυμπάει και «χάνεται» (γιατί ρεμβάζει).
Καθώώς ζυμώνει τη λαδένια, μου δίνει και μια ο-
δηγίαα επιβίωσης, «αδειάζοντας» τον Κούντερα:
«Η ζωωή είναι εδώ». Στο πεντάγωνο. Μην ν ν ν ν ν ν νννν ν νννννννννννν νννννννννν 

πάει ο νους σσου στο κακό. Όταν κοιτά απόόόόόόόόόόόόό     
ψηλά μοιάζεει ο κόσμος ζωγραφιά και ηηηη    
Κίμωλος  με ππεντάγωνο – αυτό είναι τοτοττοττ
σχήμα της. Εκκτός από τη γεωμετρική
της υπεροχή, έχει κι άλλα. Λέωω νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννααααα αα
ξεκινήσω από τα κορίτσια. Θαα σ σστοτ  
πω όπως μας ττο απήγγειλε μιααα α αααααπίπίπίππ -
θανη γιαγιά (την ηχογραφήσσσαμαμα ε,εεε
εννοείται) έννα απόγευμα στην πε-
ριοχή Γούπαα-Καρρά: «Η Κίμμμμωλος
έχει έμορφεςς, ο Κάμποςς έέχεχεχει ι ι αφρά-
τες. Στην Ψάάθη, στη Νηπόλυβο έχεει
γαλανομάτεςς. Στοτ ν ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑϊ-ϊ-ϊ-ϊ-ϊϊ-ϊ-ϊϊ-ϊ-ϊϊ-ϊϊϊϊϊϊϊϊϊ-ϊϊϊϊϊϊ-ϊϊϊϊϊ-ϊ-ϊϊ-ϊϊϊϊ Στάθη λυγγγερές,
στο Μπρόβααρμμμμα λιχνάάάάάάνάάτετεττ ς.ς.ς.ς.ς.ςς.ςςςςςς.ς.ςςςς.ςς..ς.ς.....ςς.ς....ςςςς.....ςς......ςς  Σ           τα Πράσσασ
και στην Αλυυκή ολόλόόόόόλόόόόόόόόασπρες νεράιδες.ςς  Στα Λε-
μπούνια έχεει κουνιστές, σσστο Ξερόκααμππο χοντρούούούούλελ ς,
Καρκάνη καιι Γιωργιλά ξανθέές νεροπαρμένες». Ο εεθννι-ι-ι-
κός ύμνος τοου νησιού, όμως, είναι άλλος. Τοννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν μμμ μ μμμμμμμμμμμ μ  μ μ μμ μμμμ μμ μμ μμ   μμμμμμ μ μμμμμμμ μ   μ μμμμμμμμμμμάθθθθαμαμαμαμμμαμμμαμμμμμμαμμμμμμμμμμαμαμαμαμμμαμαμαμμαμμμαμαμμαμμαμμαμμαμαμααμαμαμαμαμαμμμαμαμαμαμαμμαμμμαμαμαμμμαμαμαμαμαμμμμμμμμμμμμμμμμε
ένα απόγευμα, πάνω σ’ ένα φεστιβάλ τοπικών γεύσεεεεωνω
– και τι δεν εείχαμε φάει εκείνο το γελαστό απόγευμα
στην Αλυκή: πλατολάζανα, κουλουρίδι, αραντό και όλες
τις ντόπιες πίίτες – λαδένια, τυρένια, αμαραθένια, κολο-
κυθένια, ελέννια. Δεν ήταν ένα απλό τραπέζι, ήταν κάτι
σαν το «Γεύμα της Μπαμπέτ». Στο τέλος τραγουδήσαμεμα της Μπαμπέτ» Στο τέλος τραγουδήσαμε
και τον ύμνο: «Κίμωλο μου, Παράδεισό μου, σ’ έχω πά-

ντα στο μυαλό μου». Το επόμενο πρωί σ  ένα καφενείοντα στο μυαλό μου» Το επόμενο πρωί σ’ ένα καφενείο
στο Χωριό –έτσι λένε τη Χώρα εκεί– πήρε τ’ αυτί μου
κάτι κουβέντες για μπλε σαύρες, χρυσές κουκουβά-
γιες, την περίφημη Μακροβίπερα Ζβαϊτσέρι, ένα σπά-
νιο είδος οχιάς, και το θαλασσοκόρακα. Ναι, η Κίμωλος
είναι η χαρά του βιολόγου. Και του εικαστικού – χάρη
στο ηφαιστεικό παρελθόν. Στο Κάστρο τα βράχια είναι
πορτοκαλοκίτρινα από το θειάφι – ώ οι βουτιές είναι εδώ

ταιαματικές. Η πιο λευκή παραλία είναι τ Πράσσα, με τα
ά. Με μια μάσκα,πράσινα, σχεδόν φωσφορίζοντα νερά

στα Μααυροσσπήπήπήπήπήπήλιλ α και στα κάΕλληνικ , θα τρίβεις τα
άσσιο υπερθέαμα.μάμάμμάμάμμμάμάμάμμμμμμμμάμάμάμμμμμάμάμμμάμμμάμμάμμάμάμμμμμάμμμμμμμμμμμμμμ τια σοοου μπρορ στά στο υποθαλά
χει χτυπήσει καΣτΣτΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣτΣΣΣΣΣΣτΣΣΣΣΣτΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣτΣΣττΣΣΣΣΣΣΣττα Ελλληηηνιν κά δε, άμα σ’ έ -
θα δεις τα βράχιατατττττττττατττατττταττττττττατττττττταττααατττττττατττατττττττττττττατττακούτύ ελα και ο ήλιος, 
ι σε ελέφαντες καιναννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν  μμμμμμμετταμορφώνονται
είναι εδώ. Στο νη-ρρριρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ νόνόν κερους. Η ζωή ε

Όλα εδώ κινούνταισίσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσίσίσίσσσσίσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ  της Κιμωλίας. Ό
ίτικο ρυθμόσσσ’σσσσσσ’σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ  έναν παλιομοδί – πώς
παλιά, όμορφοςήήήήήήήήήτήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή αναααααααα  ο κόσμος π

Πέντε μέρες μετά,σσσσσσασσσσσσσσσσσαασσσαασσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ ν ννννν ζωγραφιά; Π
γά να επαναπροσααααραααααααααααααααααααρχίζεις σιγά σιγ -

 σου στο σύμπαν.δδδιδδ ορρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρίζίίί εις τη θέση
κι ένα βράδυ στηνΕΕιΕΕ δικά αν μείνεις κ

Ποοοολύαια γο άκι με τους 2 τυ, το νησά -
υο άνθρωποι πουχεχεερούςςςςς κ κ κ  κκατοίκους. Δυ
ύτες οδηγίες επιθα σσσου δώσουν τις καλύ -

βίωσωσωσωωωσωωωωσωωσσωσσσωσηςη  είναι ο βαρκάρης,Βαγγέλης ο β  που σε
του νησιού, και οπηπππππππ γαίνειειεεειιιιιειειειειειειιιεειιιειιειιιιιιι στιιιιις ςςςς πιο απα άτητες γωνιές τ

γιαταααα ρόόός ΜαΜαΜαΜΜ νόληληληλης Χριστουλάκης ποίος έχει φτιάξει, ο οπ
ους της Αρζεντιέ-και μουσείο οοο και ξέρει όλους τους θρύλο

ραρ ς – βράχια της έχουν έέέτσι την έλεγαν κάποτε, γιατί τα 
αμε σκαρφαλώσειχρώμα ασημί. Το τελευταίο βράδυ, είχα

πάνω στο θρυλικό πέτρινο μανιτάρι ή ΜαγικόΜ Σκιάδι ή
Καπέλο ι κάναμε σπονδές, χαζεύαμε την πανσέληνο κα

σταματήσουμε τοδιανόητο: να πετύχουμε το αμπας και 
ε, όμως, σπουδαία πράγματα.εν κατορθώσαμεχρόνο. Δε ε όμως σπουδεν κατορθώσαμεχρόνο Δε

* Ο Κωστής Ζαφειράκης είναι δημοσιογράφος 



τη Νάξο πρωτοπήγα πριν πολλά χρόνια για να κάνω κάμπινγκ σε μια ερη-
μική παραλία, στην Αγ. Άννα, που σήμερα είναι γεμάτη ξαπλώστρες και 
ομπρέλες αλλά εξακολουθεί να είναι όμορφη. Αυτές οι παραλίες είναι που με 
έκαναν να ξαναγυρίσω στο νησί και η ομορφιά του, που είναι αρχοντική μαζί 
και πρωτόγονη.
Είναι ένα νησί με ιστορία μεγάλη και ενδιαφέρουσα και δεν είναι καθόλου 

τυχαίο το πόσο έχει εμπνεύσει και τροφοδοτήσει με τους μύθους και την ιστορία 
του την ποίηση, τη δραματουργία, την πεζογραφία, τη μουσική, τη ζωγραφική, τη 
γλυπτική, παντού στην Ευρώπη.
Με γοητεύει η Χώρα της, οι γωνιές που βρίσκεις σε κάθε βήμα σου, όπως και τα 
ορεινά χωριά της που είναι μοναδικά, πιστεύω, και δεν τα συναντάς σε κανένα 
άλλο νησί. Αγαπημένο μου χωριό είναι το Χαλκί, 
που το βρίσκω ιδιαίτερο, με τους δρόμους, τις πλατεί-
ες, τους κήπους του – είναι ένα μέρος παραδοσιακό, 
με όλη την καλή έννοια του όρου.
Το άλλο που μου αρέσει στη Νάξο είναι ότι αυτό το 
νησί κάνει για όλα τα γούστα, μπορείς να περάσεις α-
κριβά και φτηνά, να δοκιμάσεις όλες τις τοπικές γεύσεις που είναι ξεχωριστές. Από 
τα προϊόντα της Νάξου διαλέγω τη γραβιέρα της και τις πατάτες, για τους λάτρεις 
του κρέατος υπάρχουν τα νοστιμότατα κατσίκια, ενώ από εστιατόρια προτιμώ την 
Αξώτισσα στο Πυργάκι και το καταπληκτικό ιταλικό της Σουζάνας στη Χώρα. 
Στη Νάξο μπορεί να κάνει κανείς ζωή «κοσμική», αλλά και να περάσει τις διακοπές 
του σαν ερημίτης. Μπορεί να επιλέξει να κάνει σπορ ή να μην κουνηθεί από την 
πολυθρόνα του. Η φύση έχει τόσο μεγάλη ποικιλία, που νομίζω πως είναι ένα μο-
ναδικό νησί για όσους έχουν διάθεση να το εξερευνήσουν, κυρίως σαν πεζοπόροι, 
με τα μνημεία της, τα εύφορα οροπέδιά της, τα ορεινά της δώματα, τις κοιλάδες, τα 
ποτάμια με τους μικρούς καταρράκτες, τους ελαιώνες και τους αμπελώνες. 
ΑκΑκΑκόμόμόμαα κακαιι ηη επεπαφαφή ή μεμε τ τοους ς κκατοίκουυςς σεσε κ κάθε μέρος του νησιού είναι διαφορετι-
κή και σε καμία περίπτωση οι ιστορίες τους δεν θα σας αφήσουν ασυγκίνητους!
* Ο Χρήστος Λούλης είναι ηθοποιός

ΝάΝάΝάΝάΝάΝάάάξος ///ΚυΚΚΚΚΚΚ κλάδάδδδδδάδδδεςεςεεςεεεεςεεςεςε

Του Χρήστου Λούλη*

ένα από τα ομορφότερα της
Ελλάδας. Το σίγουρο είναι ότι
δεν σ’ αφήνει ποτέ να πλή-
ξεις, έχει τα πάντα. Με µικρές 
ή µεγαλύτερες εκδροµές θα
ευχαρισ τηθείς τις φυσικές 
οµορφιές της  –πολύ πράσινο,
πανέμορφα και ξεχασμένα
στο χρόνο χωριουδάκια στα
βουνά, ονειρεµένες παραλί-
ες, δάση με κέδρους–, αλλά
και τη µεγάλη ιστορία της. Την 
πασίγνωστη Πορτάρα, μια
μεγάλη μαρμάρινη πόρτα
που είναι το σήµα κατατεθέν 
του νησιού, θα τη δεις φτά-
νοντας µε το πλοίο στο λιµάν
αλλά και μετά στις βόλτες σο
– όλοι περνάνε από εκεί για τ
ηλιοβασίλεμα (μαγικό) και γι
αναμνηστικές φωτογραφίες
Η Νάξος είναι το νησί του Δ

ι της Δήµητρας,
ν τού σ το διάβα
αντήσεις αρχαία 
αούς. Στις Μέλα-
ον αρχαίο Κούρο
σαν να κοιμάται 
, στα  Ύρια , πίσω
κα, µέσα σε πυ-
η αναζήτησε τον 
νώ  ενδιαφέρων 

ός της Δήμητρας 
γκρί. Τα βυζαντι-

νά ξωκλήσια και ναοί είναι ένα 
ακόµη στολίδι του νησιού –χα-
ρακτηριστική είναι η Παναγία 
της Δροσιανής, λίγο έξω από 
το χωριό Μονή. Σε όλη τη Νάξο 
είναι σπαρμένα βυζαντινά κά-
στρα και πύργοι, όπως ο Πύρ-
γος του Μπαζαίου (που φέτος 
κλείνει 10 χρόνια σαν πολιτι-
στικό κέντρο και το γιορτάζει  
με πολύ ενδιαφέρουσες εκδη-
λώσεις), ο Πύργος του Ζευγώ-

Δεν είναι μόνο το πιο μεγάλο 
νησί των Κυκλάδων, αλλά και
ένα από τα ομορφότερα της

ονύσου κα
οπότε παν

σου θα συνα
ερείπια και να

νες θα δεις το
ξαπλωμένο σ
στα χωράφια
από την Πλάκ
κνή βλάστηση
αρχαίο ναό, εν
είναι και ο ναό
στο χωριό Σαγ
νά ξωκλήσια κ
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Δι-

λη και του Γλέζου στην 

Κωδικός: 22850
Αστυνοµία: 22100
Λιµεναρχείο: 22300
Δήµος: 22717
Πρ. Βοήθειες: 23333 
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Καστρομονάστηρο του Φω-
τοδότη στον Δανακό. Το Κά-
στρο της Χώρας είναι μέσα στα
πόδια σου και είναι πανέµορ-
φο, χρειάζεσαι ώρα για να το
γυρίσεις, αν είσαι τυχερός και 
βρεθεί στο δρόµο σου ο παπα-
Μανώλης θα σου πει ιστορίες
για τον Μάρκο Σανούδο και τον 
καιρό των Ιπποτών.

Πού να κολυμπήσεις 
Ίσως και λόγω μεγέθους, είναι
το κυκλαδίτικο νησί με τα πε-
ρισσότερα χιλιόμετρα πεντα-
κάθαρης, τιρκουάζ  παραλίας.
Από τη Χώρα µε κατεύθυνση 
προς την Πλάκα θα συναντή-
σεις τον Αϊ-Γιώργη, τον Άγιο 
Προκόπη, την Αγία Άννα, όλες
τους πολύ καλές, οργανωµένες
και αµµουδερές παραλίες µε
ταβέρνες, beach bars, οµπρέ-
λες, ξαπλώσ τρες και τόσο
συχνή συγκοινωνία που θα εκ-
πλαγείς (και μέχρι πολύ αργά το 
βράδυ, ώστε να σε γυρνάει από 
τα παραλιακά μπαρ και κλαμπ). 
Μέχρι να φτάσεις στο τέρμα
της Πλάκας ο κόσµος λιγοστεύ-

ά από σύντοµη δι-
άνεις στις παραλί-

Μικρή και Μεγάλη
άκι, Καστράκι, Α-
υς καταπληκτικές

στη κίνηση ακόµη
απενταύγουστο.
παραλίες είναι στα
μίτης, το καλτ Α-
Άγιοι Θεόδωροι. 

κά η Ψιλή Άμμος, 
Κλειδός, ο Πάνορ-
με πολύ ωραία βα-

θιά νερά, αλλά και με καταπλη-
κτικές νησιώτικες λιθοδομές–,
η Μουτσούνα, που είναι και η
μόνη με ταβερνάκια, όλα τους
με φρεσκότατο ψάρι. Για περισ-
σότερη ερηµιά κατευθύνσου
προς Αγιασό και Καλαντό.  

Πού να μείνεις
Στο Naxos Palace (29133-4 &
23830), Α΄ κατηγορίας, για πο-
λυτελή διαμονή, ήρεμο και 
οικογενειακό περιβάλλον, με
πισίνες, εστιατόριο, γυμναστή-
ριο, σάουνα. Στη Στελίδα στο
Naxos Beach (26590) με παι-
δική χαρά, πισίνα, εστιατόριο.
Μέσα στη Χώρα καλή επιλογή
είναι το Hotel Grotta (22215) και
το Porto Naxos (23970). Στον
Αϊ-Γιώργη στο Naxos Resort
Hotel (26650) µε παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, στην Αγία Άννα 
στο Ιria Beach (42600). Σ’ όλο το
δρόµο από τη Χώρα µέχρι την 
Πλάκα αλλά και στον Ορκό, τις 
Βίγλες, το Καστράκι υπάρχουν 
πάρα πολλά ενοικιαζόµενα
δωµάτια, τα περισσότερα πά-
νω στη θάλασσα και µε καλές 

τιµές, όπως οι Κυκλάδες, το 
Paradiso, το Nostos Beach
(41600), η Kalamuria (41180), 
το Μαϊστράλι (42734). Υπάρχει 
πάντα και το camping του Μά-
ραγγα, δίπλα στη θάλασσα κι
αυτό (24552, 42552, 42599).

Πού να φας 
Η Χώρα, πάνω στην παραλιακή 
αλλά και σε κάθε της σημείο, 
είναι γεμάτη από καλά ουζερί 
με τα χταπόδια κρεµασµένα 
να σε καλούν για έναν ακόµη
γύρο τσιπουράκια. Πολύ καλό 
της Ειρήνης (26780), µε άπει-
ρους µεζέδες και ψάρι, ατού
του μαγαζιού η ίδια η Ειρήνη
–αξίζει να τη γνωρίσεις–, αλλά 
και ο Γάτης με αφεντικό όνομα 
και πράμα, το Il Girasole (23326) 
µε µακαρονάδες και πίτσες, το 
wine restaurant Λαβύρινθος
(22253) µε γραφική αυλή, µεσο-
γειακές γεύσεις και επιλεγµένα 
κρασιά. Το Citron Café, κι αυτό
στην  παραλιακή της Χώρας, 
είναι ανοιχτό όλες τις ώρες με 
πρωινά, σνακ, γλυκά, παγωτά 
και φυσικά το περίφημο λικέρ
κίτρο Νάξου σκέτο ή σε μονα-
δικούς συνδυασμούς κοκτέιλ.
Εδώ θα αγοράσεις λικέρ (επι-
σκέψου και την παραδοσια-
κή ποτοποιία τους,31220, στο 
χωριό Χαλκί, για να δεις τον 
αποστακτήρα που λειτουργεί 
από το 1896), φρέσκα ναξι-
ακά προϊόντα, καλά κρασιά 
και ποτά απ’ όλο τον κόσμο. Ο
Ippokampos είναι ολοκαίνουρ-
για άφιξη στην παραλία του 
Αγίου Γεωργίου, για δροσερές

Απείραθο, του Δελαρόκα στο 
Κουρνοχώρι, και για όσους
αγαπούν την περιπέτεια το

ει, ενώ µετά
αδροµή φτά

ες Ορκός, Μ
Βίγλα, Πυργά
λυκό, όλες το
και µε ελάχισ
και τον Δεκα
Άλλες καλές π
βόρεια ο Αμμ
μπράμ και οι 
Στα ανατολικ
ο Αζαλάς, ο Κ
μος –όρμος μ

INFO

Νάξος /Κυκλάδες
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λή μεσογειακή κουζίνα. Σ’ όλο 
το δρόµο προς Πλάκα υπάρ-
χουν πολλές ταβέρνες, όπως 
ο Παράδεισος με τραπεζάκια 
πάνω στη θάλασσα, ή το Μαϊ-
στράλι στο τέρµα του δρόµου 
της Πλάκας για σπιτικό φαγητό
από τα χεράκια της Άννας. Στην 
Αγία Άννα, δίπλα στο Island
(το ξέρουν όλοι) βρίσκεται και
ένα άλλο hot meeting point, η
Banana, πάνω στη θάλασσα, 
που είναι και beach bar αλλά
και πολύ καλό εστιατόριο μεσο-
γειακής κουζίνας. Επίσης, πολύ 
καλή και γνωστή (η μόνη στο 
νησί που χρειάζεται να κλείσεις 
τραπέζι) είναι η Αξιώτισσα στο 
δρόµο προς Πυργάκι. Κι ακόμη, 
η Στέλλα και ο Χάρης στις Εγ-
γαρές για κρεατικά εξαιρετικά,
μαμαδίσια φαγητά και ομελέ-
τες που σου μένουν αξέχαστες,
οι ταβέρνες στις Μέλανες με 
ντόπια κρέατα, πιπίνια και κου-
νέλι κοκκινιστό –αγαπημένη
μας λόγω των νεαρών συ-
μπαθητικών ιδιοκτητών η τε-
λευταία πάνω στα σκαλάκια–, 
στο Χαλκί, στην πίσω πλατεία, 

ψίδια και σαλάτες 
άνι. Για βάφλες και
γωτό οπωσδήπο-

ο Waffles House,  
ρα, μαζί με πλήθος
ήσου ότι η Τυρο-

ου άνοιξε και νέο 
στην Αθήνα (Εθνι-
εως 18, Χαλάνδρι, 

Πού να διασκεδάσεις
και κυρίως σ την 

παραλιακή ζώνη, τα µπαρ συ-
νωστίζονται το ένα δίπλα στο
άλλο. Το Ocean πρωταγωνι-
στεί εδώ και δύο δεκαετίες 
στη νυχτερινή ζωή της Νάξου,
με εκρηκ τική ατμόσφαιρα, 
mainstream μουσικές, καθαρά 
ποτά και φιλική πόρτα. Το Mojo
είναι ένα πολύ ωραίο κυκλα-
δίτικο open air cocktail bar με
καλή μουσική και ποτά και μα-
ζεύει όλες τις happy faces που 
έχεις δει το πρωί στην παραλία, 
για γλέντια μέχρι το ξημέρω-
μα μπροστά στη θάλασσα. Το
Escoba (το ξέρεις και από την
Κηφισιά) είναι κ λασικό, κα-
λό bar, από τα πιο παλιά της
Χώρας, πάντα με πολύ καλή 
μουσική. Στο Fragile (25336), 
µέσα στα στενά του κάστρου,
θα πας για γλέντι-ποτό-χορό
αλά ελληνικά µέχρι το πρωί, 
στο Νότος μαζεύεται ωραίος 
κόσμος και έχει και βεράντα
με θέα-κάστρο, στο Lemon, 
µπροστά στη θάλασσα, θα πας
για lounge ατμόσφαιρα και
μουσική από djs. Όμως, όπου 
και να ’χεις πάει νωρίτερα θα 

καταλήξεις στο πιο γνωστό του 
νησιού, στο Island στην Αγία 
Άννα, για  καλή µουσική, χορό, 
υπέροχα κοκτέιλ, σε εντελώς 
summer cool σκηνικό. 

Ξέρεις τη Νάξο αν... 
* Έχεις εξερευνήσει το μοναδι-
κής ομορφιάς κεδρόδασος λί-
γο μετά την Αγία Άννα και έχεις
κάτσει στο εκκλησάκι του Αγί-
ου Νικολάου πάνω στη θάλασ-
σα.
*Παίρνεις κουλουράκια και τυ-
ροπιτοειδή από το φούρνο του 
Λαγογιάννη στους Τρίποδες.
*Έχεις ψωνίσει βιβλία από το 
Παλιό Βιβλιοπωλείο στις 5 το
πρωί μετά από γλέντι στο δι-
πλανό Fragile - μεσοτοιχία.
*Τρως σουβλάκια στο Cosi, το 
καλύτερο σουβλατζίδικο της
Χώρας, ανοιχτό μέχρι τα ξημε-
ρώματα (φέτος σε καινούργιο
πόστο, στο πρώην «Έλλης» και 
με τραπεζάκια πάνω στη θά-
λασσα).
*Βλέπεις ταινίες στο ειδυλλια-
κότατο Σινέ Άστρα στην είσο-
δο της Χώρας.
*Προμηθεύεσαι εφημερίδες, 
περιοδικά, ξένο Τύπο, ATHENS
VOICE SUMMER GUIDE και ό,τι 
άλλο ανάγνωσμα (και όχι μόνο) 
χρειάζεσαι από το εξυπηρετι-
κότατο Zoom στη μέση της πα-
ραλιακής στη Χώρα.
*Πηγαίνεις σ την Ηλιαχτίδα
(24850), κοντά στην πλατεία 
Πρωτοδικείου στη Χώρα, για 
παιχνίδια από φυσικά υλικά,
χειροτεχνία, µουσική, ζωγρα-
φική, τέχνη, παραµύθια.●

καλοκαιρινές καταστάσεις και 
γνωριμίες τύπου on the beach,
καφέ, ποτά, αλλά και πολύ κα-

επίσης κοψ
από µποστά

σπιτικό παγ
τε και στα δύ
µέσα στη Χώρ
κόσμου. Θυμ
κομεία Νάξο
κατάστημα σ
κής Αντιστάσε
210 6837.758).

Πού να δια
Στη Χώρα, κ

INFO
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Πού να κολυμπήσεις

αμμώδης. Βαθύ, ααμμώδης
παραλία με τα όλα ττης. Χερ-
ρόνησος, στο βόρεειο άκρο,
απομονωμένη και πολύ γρα-
φική. Φασολού, κάποτε πα-
ραλία γυμνιστών μεε δεντρά-
κια και ταβέρνα. Απποκοφτό,
ήσυχη παραλία στηη Χρυσο-
πηγή. Επτά Μάρτυρες, στο
Κάστρο, βραχώδης παραλία,
άγριο και πολύ όμορφφο τοπίο.
Καμάρες, η αξιοπρεεπέστατη 
παραλία στο λιμάνι.  

Πού να μείνεις
Στις Καµάρες μπορείςς να επιλέ-
ξεις ανάμεσα στα Bouulis Hotel
(32122), Ζορμπάς (333329) και
Μαργαντώ (31927). Το Petali 
Village Hotel & Resstaurant
(33024) βρίσκεται σ το Άνω
Πετάλι και έχει υπέρροχη θέα,
πισίνα, δροσιά και αττµοσφαι-
ρικά πρ ω ινά.  Στον Π λα τύ
Γιαλό, στο Γεράνι (771322), θα
βρεις λίγα αλλά ξεχωριστά
σ τούν τιο.  Ιδιαίτ ερ ο είναι
στην Απολλωνία το PPatriarca
Boutique Hotel  (3240 0 -1,240 0 -1
www.patriarca.gr), ένα αναπα-
λαιωµένο κτίριο παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής του 1650. 
Για διαμονή αστέρων προτί-
μησε το Elies Resorts (34000,
www.eliesresorts.com), σ το
Βαθύ, ένα βραβευµένο ξενο-
δοχειακό συγκρότηµα πάνω
στο κύµα.

Πού να φας και να πιεις
Η κουζίνα της Σίφνου φημίζε-
ται για τη ρεβιθάδα, τους ρε-
βιθοκεφτέδες και το μαστέλο 
που φτιάχνεται με κρέας στη
γάστρα – αυτά τα πιάτα πρέ-
πει να τα δοκιμάσεις οπωσδή-
ποτε.
Στο Κάστρο στο ρακάδικο Μη-
δέν στο Άπειρον σερβίρουν
ωραίους μεζέδες, όπως και η
ταβέρνα του Καπετάν Γιώρ-
γη που έχει και φρέσκο ψάρι.
Στην Απολλωνία στου Απο-
στόλη το Κουτούκι (33186) θα
ευχαριστηθείς μαγειρευτά,
στον Ωκύαλο (32060) θα απο-
λαύσεις gourmet πιάτα και κα-
λό κρασί και στο Οδός Ονεί-
ρων (32002) θα σε εντυπωσι-
άσουν με τα παραδοσιακά μεν
gourmet δε πιάτα τους. Στις
Καμάρες για ιταλικό οπωσδή-
ποτε στο Οsteria da Claudio
και στην Κουζίνα της Μπου-
λίνας για μεζεδάκια σιφνέι-
κα και ψάρι. Στη Χερσόνησο
στην ομώνυμη ψαροταβέρνα
(33119) για αστακό ψητό ή α-
σστακομακαρονάδα – έχει και 

άρια. Για cocktails, 
ραίες ταξιδιάρικες
στο Folie (31183) 

ρες. Στην Απολλω-
κομβικό σημείο της
 όνομα και πράγμα

33969). Πρόκειται 
ή ιδανική για όλες 
ης ημέρας, από το
αφέ, χυμούς, πρωι-

έχεια για κρύα πιά-
και σαλάτες και το 
δεκάδες κοκτέιλ με 
ύχτας nu jazz, soul 
p: κάτσε αναπαυτι-

κά στις πεζούλες τoυ Veranda 
και αγνάντεψε. Στα σοκάκια
της Χώρας θα βρεις πολλά α-
κόμα μπαράκια.

Μη χάσεις! 
Τον πολυχώρο Κυκ λάδων
Χώρος (32211, 32215 )  που
φιλοξενεί εκθέσεις, διαθέτει
εστιατόριο, bar, καφέ, κατα-
στήματα και έχε
καταπληκτική 
θ έ α .  Ε δ ώ  θ α 
βρεις την Biba,
μ ε τα μ ονα δ ι
κά, εμ πνευσμ
ρούχα, και μάλι
χωρίς να χρεια
να πετάξεις ω
Λονδίνο!
Απ’ τα καλύτερα και 
παλαιότερα καταστήματα με 
κεραμικά είναι η Περιστεριώ-
να (32121), στις Καμάρες, του 
Γιώργου και Συμεών Ατσώνι-
ου. Κομμάτια χρηστικά αλλά 
και διακοσμητικά, απλά εντυ-
πωσιακά! ●

ει 

-
ένα 

ιστα
στεί 
ς το 

α και

Κωδικός: 22840
Αστυνοµία: 31210 
Λιµεναρχείο: 33617
Δήµος: 31345
Πρ. Βοήθειες: 31315

Πού να κολυμπήήσεις
Πλατύς Γιαλός, οργγανωμέ-
νος, κοσμικός, μεγάλος και 

ώδ Β θύ ώδ

φρέσκα ψά
ποτά και ω
μουσικές 

στις Καμάρ
νία στο πιο κ
βρίσκεται η
Veranda (3
για επιλογή
τις ώρες τη
πρωί για κα
νό, στη συν
τα, γλυκά κ
βράδυ για δ
μουσικές νύ
και funk. Τip

ά ζ

INFO ο πρώτο ταξίδι στην Σίφνο, πριν χρόνια, με έδεεσσσσσεσεσεσεσεεεεεεεεεσεεσεεσσεσσσ   
για τα καλά με το νησί. Από τότε έγινε ο σταθεεερόρόόόόόόόόόόόόόόόόόόόρόόρόόόόόόόόόόόόόόόόός ς ς ς ς ς ς ςςς ςςςςςς
άξονας των διακοπών μου. Όπου και αν χαράξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξωωωωω ω ω ωω ω ω ωωω ωωωωω ωωωωωωωωωωωωωωωωωω
πορεία, στην αρχή ή στο τέλος θα περάσω και απαππππππππππππππππππππππππόό ό όό ό ό ό όόόό ό ό όόό όόόό
εκεί. Μου είναι αδιανόητο να μη δω τους κάκ τταταταταααααααααατααααααα----------
σπρους παραδοσιακούς οικισι μούς του κκαι τις ααααναναναναναναννανανανννννανανννννανναννννανανανανννν ------

ρίθμητες εκκλησιές όπου κακααι ι αναναα  γγυρυρίσίσειε ς ς τοτοτο β βλέλέμμμα α α ααα α α αααααα σοσοσοσοσσσοσοσοσοσοσσοσοσοσσοσσοοσσσσοσσσσ υυ.υ.υυυυυυυ
Να μη χαθώ στις μικρές ή σσστιτιττ ς ς ςς μεμεμ γάγάγάγάγάάάγ λελελ ς ς ς παπααραραλίλίίίίίίίεεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεςεεςςεςες τ τ τ ττττττουοουουοο ,
που όσο και αν ακούγύγετε αιαιι π παραρα άξάξάάξάάάάά ενενο,ο,οο,, α αακόκόόμαμαμμμ  α α αααα ααααααααααααααντντνντντντντττντντνντντννννννννννννντννν ισισισισιιισιιιισισι τέτέ-
κονται στη «μάχη τηςςς ξξαπαπλώλώλώλώώώώώστστσστραραρρ ς»ς». . ΝαΝα μμμηνηννηνηνηνηνηνηνηνηηηνηνηννηηνηννηνην ξ ξ ξξ ξ ξ ξ ξξξξξξξξξξξελελελεελελελλλελελελλελλελλλλλογογοοοοοογιαια---
στστσσ ώ απα όό τηην ομμορορφιφφφφφφφφ άά τοτουυ τοτ πίππ ουυυυ κκκαια νναα μημημημημημημημημηηηηημηηηημη θθθθθθθθθθθθθθθαυαυαυαααυαυαυαυυυυυυαυυααυυυυυυμμμάμάμάμάμάμάμμμμάμμμμάμάσωσωσωσσσωσω ττττοστστώ από την ομμορφιά ά ά τοου  τοοπίπ ουου κκκκαιαια  ν να α α μμμμημημημημημμηηηηημμμμ  θ θ θ θθθθθθαυαυαυααυαυαυυμάμμμμάμμ σωσωωω το
«π«π«π«π«πππ««πππ«πείίίσμσσ α» τηςς κάππαππ ρης ς ς ςς ποποποουυ κρκρρέμέμέ ετετταιαιαιαιαιαιααιαιιιαιαιααιαααααιαιαιααααααα   ο ο ο ο ο οοοοοοοοοοοοοολάλάλάλάλάλάλάλάάάλάλάλάάλάλάλάάάνθνθνθνννθνθνθνθνθθθθθθθνθθθθθθθιιιιισισισισιιιιι τητηττηττηττ  πάνω
σττστσ α βράχάάάά ια, λελλλ ς ς και ι ηηη φύφύύσησησ  α αποποοοποοοοοοοοοοοοοοοοοοοφάφάφάφάφάφάφάφάφάάάφάφάφάφάφάφάάφάφάφάφάφάφφφφάφάφφφφάφάφφφφφφφφάσισισισισισιισισισισισισισισισισεσεσεσεσσεσεσεσεσεσεσεσεσεσεσ  ν ν ν ννν νννννννννααα αααααα α σστσστστολολολίσειι τηνην

αγγριρ άδά α τητης.ς.
ω στοΠάΠάΠ ντα α ότό αναννννν ππηγη αίνω στο νησί μένω  Πετάλι, στο 

όμόμμορορφοφοφο αρχρχρ οντικό του φίλου μου όμόμορφοφο αρχρχρ οντικό του φίλου μου ρίτωνα ΒέλληΚρρίτωνα ΒέλληΚρ , πουπου
ριού, διαθέτονταςστστστστέκέκέ ειεε  σσσστοτοτ  π πιοιοι  ψηλό σημείο του χω
μίζεις ότι είσαι στοαναννναμαμαα φίφίφίφφ βοβοβοβολαλαλαλα τ ην ωραιότερη θέα. Νομ
μπάνιο στον«μ«μ«μ«μ«μ«μ««μπαπαππαααααλλλκλκλκκκκκκκκκλκκκκκκκκκκκκκόνόνόόνόόννόό ι»ι»ι  της Σίφνου. Μετά το μ Πλα-

τύτύτύύτύτττ  γ γγγιαιααααααλόλόλόλλλόόό ή ήήήήήήήήήήήήήήήή στο Βαθύ, ει δεν θέλει θα με ο δρόμος θέλ
βγβγγάλάλάλάλειειεε  σ σσστητηητ Χρυσοπηγή. γευτική. Ένας βράΕικόνα μαγ -

άνω το μοναστήριχοχος ς ποπου υυ χαχ ράζει τη θάλασσα και πά
τηης ς ΠαΠααναναναγίας. Και μετά στο φτό,Αποκοφ στο περίφημο
ταταααααααααααααααααααααααατααααααααααααατατατατααααααβεββββββββββββββββββββββββββββββββββ ρνάκι του Λεμπέση, άδα, ρεβιδοκεφτέ για ρεβιθά -

αππαροσαλάτα! Τοδεδεδδδεδδδεεεεεδδεδεδδεδδεδεεεεεδεδεδεδεεδεδεδεδεδεδεεεεδεδδδεεεδεδεδδεδεεεεδδεδδδδεεδεδδεεεεδδεεεδεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεςςςςςςςςςς,ς,ςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς  μαστέλο, μανούρα και φυσικά κα
ια τηςβραδάκι βόλτες στα γραφικά σοκάκι Απολλωνί-

ας, βρίσκει το ξημέρω-που κρατάνε τόσο ώστε η νύχτα β
μίζει κάποιος… Τομα μάλλον γρηγορότερα από ό,τι νομ
α βόλτα ψυχής, εια βόλτα ψυχής, ειταξίδι στη Σίφνο για εμένα είναι μιαταξίδι στη Σίφνο για εμένα είναι μια -
 αναβάλλω ποτέ…κόνων, και φυσικά γεύσεων, που δεν

* Η Ρίτσα Μπιζόγλη είναι δημοσιογράφος 

Σίφνος
Της Ρίτσας Μπιζόγλη*

Διοργανώστε
ένα beach party 
την ώρα του
ηλιοβασιλέμα-
τος στις
Καμάρες
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ταν κάκάπποττε η σσυγγγρραφφιικήή μομου επιτυχχία εκτινναχθεθεί σε τέέτοια ύψη πουυ οιι αανα-
γνγνώσώ τετες ς μου θαθα ταξξιδιδεύεύουουνν απαπ’ τητηνν άκάκρηρη τ τηςης Γ ης γιια να α πεπ ριπλλανανηθηθούούνν σττα α 
μέμέρη ππου περπάάττησσα κκαι νν’ αγαγγίγίξξουυν  το πόόμομ λολ  της πόρόρτας ποου κάκ θεθε μμέρέρα α 
χοχούφύφτωτωνανα, θαθ  τους συυμβμβούο λελευαυα ννα μημηνν έέρθοθουνυν στοο σσπίπίτι μουυ π πουου θθαα έέχειει τ τότότε 
μεμεταατρραπεεί σσεε μομουυσείείοο, ααλλλά ά να πάράρουν το κκααράβά ιι κκαι νανα ππάνά εε σστηη ΣέΣ ριριφφο. Εκεί 
όπόπουου σ στατα 118  έκέκανα α τιτιςς πρρώτώτεςες μ ουυ δ διακοοπέπέςς με ττο πρρώτώ ο ο μομουυ ααγόρι.. Ζ Ζαλαλωμένένοιι  

τόότε σσα γαγ ϊδδούριρ αα είχχαμε πάεάει σστον ΚΚουτταλά γγιαια  να σστήσσουμεμε τηνην εκκδρορ μμικκή μμας σκηη-
νήνή, δίδίπλλα στστηνην ψ αροτοταβέρέρναν  ΥΠΠΑΡΑΡΧΟΧΟ, που υ αακόόμαα υππάράρχει.ι. Μ Μααζί ί μμας ς κοκ υββαλαλούούσαμε 
ρύρ ζζια,α, αλάλάτι, σκόνη πλυσσίματτοςς καιαι πουρέρέ σε νιφφάδες, ποου  τοο άλλοο πρωωί βρέθθηκανν μέέ-
σσα σττα μμααλλιιάά μοου κακαθθώςς τοτ ύμμπαπαραραν.ν. Ο Οιι αναναπαποδοδιέιές ς τηηςς μομοίρί αας 
όόμωςως είναι η ττρορ φήφή ττουυ συγυγγγραφαφέαέα, γιγ ’ αυτόό  και απτόηόητη συνέ-
χιχ σα ννα α πηγααίνίνωω στστο ο νηνησίσί α αυτυτό κακαταταφέέρνρνονταταςς νανα α ποποσπσπάσάσωω 
έένα δαδ χχτυλυλίδδι αππ’ τοτο μ μαγαγαζζί ί ΑΑχιννόςς στηη Χώώρα κκααι μμιαα υππόσχεσεση 
ευευττυχίας σστοτο κκαφενείο του ΣΣτρτράτουυ, στστην πλατεία α τοτου ΔηΔη-
μαρχείου – ένα υπέρορ χο σχέδιο,, καταδικασμένο να ναυαγήγ σει 
όπωςς ππάλαιι π ποτοτέ ένναα κακαράβιβι σ στητηνν παπαραραλία α ΚαΚαράράβιβι. ΕΕκκείί, χχρόρόνιν αα πρπρινιν,, κατοιικοέέδρδρευυεε 
πλήθος γγυμμνιστώνν μ με πρροεξάρχρχοουσαα τη Μαριρ άννα τη ζωγράφφο, που έπιασσε  μετάά μμαζζί ί 
μεμε τ τον Άντντυυ ένα σπσππιτιτάκάκιιιι απαπαπένένέναναναντιτιιτι α αααπ’ππ ττ τοοο ΜεΜεΜεΜεταταταλλλλλλείείείοοο, ττ τοοο μππμπμπααραραρ-ξ-ξ-ξενενενυχυχυχτάάτάτάδδιδιδικοκοκο τ τουου ν ηη--
σιού. Εκκεεί, ,, ανάμμμεσαα στις κότες της αυλής, της πόζαρα ώρες φορώντας ψάθινο καπέέέλο. . 
ΚΚάποτε το καπέλο αυτό ταξίδεψε μόνο του απ’ το Γάνεμα στo Καλό Αμπέλι, τις δυο 
ομοορφότερες παραλίες του νησιού, αν κι εγώ έχωω αδυυναμμία σστονν Άγιο Σώστηη,, ίσως ς
γιγιαατί μ’ έσωσε απ’ τα πλοκάμιαα τ του Χταποδιού έναα β βράράδυ ππουου εκείνίνοο τυτυλίλίχτχτηκηκεε γύγύρωρω 
μου. Από τότε χτυπιέμαμ ι σα χταπόδι στη μμικρήήρ   πίίσταα χορρρρούύ ποου δδιαθέττειι τοο ΚαΚαρνρ άγγιοο
κι εενίοττεε ελελίσίσσοσομαμαιι σασαν ν τη σουουπιπιά στο μπαρ του Ρόμαν, καταφέρνοντας μ’ αυτά και μ’ 
αυττά ν’’ αφήνήνω το μελάνι μμου,,, να γργργράφφφω ταα βιβλίία μου,υ, να γνωρίζω νηνηνησιά που καννέναα  
δεν είναναιι σασανν τητηη ΣΣ Σέρέρέριφιφιφοοο.
* Η Έλενα Μαρούτσου είναι συγγραφέας

Χαρτογράφηση

σιού είναι το λιμάνι, το επονο-
μαζόμενο Λιβάδι. Cafés, bars,
clubs, το γιγαντιαίο (από τα πιο
μεγάλα στη Χώρα) camping,
όλα βρίσκονται εδώ. Τη δική 
της όμως ζωή αναπτύσσει και 
η πανέμορφη Χώρα –από τις
πιο «γοητευτικές» στο Αιγαίο–
στο µεγαλύτερο ύψος του νη-
σιού, με λιθόστρωτα σα σοκάο κια,
ανεµόµυλους, περιπποιηιημένμένες ες
αυλές και εκκλησίεσίεςς. ΗΗ Άνω Χώ-
ρα –πιο τουριστική– «επιφυ-
λάσσει» για τον επισσκέπτη τη
γραφική πλατεία του ου ΔημΔημαραρ-
χείου (χτισµένη το 1907), τηη 
Μητρόπολλη του Αγγίου Αθα--
νασασίουου αλλ α λά λά καικαι το το ενετικό ό 
κάσάστρτρο µεµε το το (λ αξευμένο μέσα 
σε ε βράβράχο)χο) εκκλησλησάκι του Αγ.
ΚωΚωνστανττίνουνου, ααπ’ όπου θα
απολαύσεττε αναμναμφισβήτητα
την καλύτλύτεερη θέ θέα σσε όλο το νη-
σί. Στηην Κάτωτω Χώώρρα –πιο ήσυ-
χηη αλλά μάλλον με πιο ισχυρή
ταυτότητα– βρίσκετται αι το το κτί-
ριο του Σωματείου  Εργαατώνν 

ευτών, αφού όλη 
ευρά της Χώρας
ίγμα των μεταλ-
ερισσότερο από 
α όμως, το παρα-
φέρει το Mεγάλο 
ον ιστορική περι-
ού–, που άκµασε 
υ 20ού αιώνα, ως 
εταλλευτικής βι-

α βαγονέτα (στον 
μυρού), οι σκάλες 

εκφόρτωσης, τα ερείπια κτι-
ρίων αλλά και το μνημείο των 
400 εργατών που σκοτώθηκαν 
κατά τη διάρκεια απεργίας το 
1916, είναι οι τελευταίοι μάρ-
τυρες του παρελθόντος. Για τις 
μετακινήσεις σου απευθύνσου
στο Poseidon Rent a Car, στο 
Λιβάδι (2281 3003777). 

Πού να κολυμπήσεις
ΟργΟρ ανωμένη και με πεντακά-
θαρα νεράερά η  παραλία Aυλόμω-
νας στο λιμάνι. ΔίΔίπλαπλα της τα 
Λιβαδάκια –μεγάλη, ααμμώδης 
και με λεφούσια κόσμοο κ– καιαι τοτο 
Καράάβι – πιο ήσυχη. Στον όρ-
μο μο τουουτοο   ΚουΚο ταλά θα φτάσετε 
εύκολλα σττην ομώνυμη αμμου-
διά και στιςτις δι διαδοαδοχικχ έςές παρπαραα-
λίες Βαγία και Γάνεμμα. Εύκολα 
προσεγγίίζετααι καιι ο Πλατύύς 
Γιαλός –ααπόπό πάνπάνωω του η γγραρα-
φική εκκλησία α Παναγιά η η ΣκοΣκο-
πιανή– κααι ο Αϊ-Γιάννης, δίπλα 
στησ  µεµεγάγάλη star του ν νησιησιού,ύ,  
ττην ΨΨιλή Άμμομμο (α (αρμυρμυρρίκκιαια, ταα τα--

Χαρτογράφηση
Πυρήνας και σημείο αναφοράς
για τις δραστηριότητες το νη-
σιού είναι το λιμάνι το επονο-

& Μεταλλε
αυτή η πλε

φέρει το στ
λωρύχων. Πε

όλα τα σημεία
πάνω στίγμα φ
Λιβάδι –η πλέο
οχή του νησιο
στις αρχές του
κέντρο της µε
οµηχανίας. Τα
όρµο του Αλμ
εκφόρτωσης

INFO

Σέριφος
Της  Έλενας Μαρούτσου*



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 151



152 A.V. SUMMER GUIDE 2010

ενώ οι γκρούβις/νεο χίπηδες/
εναλλακτικοί κτλ. προτιμούν 
τον απομακρυσμένο Άγιο Σώ-
στη. Τέλος, άνετα προσβάσι-
μη είναι και η Συκαμιά (από τις
πιο όμορφες στις Κυκλάδες και
με αρμυρίκια). Η Λια (μυστική
κάποτε, διάσημη σήμερα) είναι
μάλλον η πιο ωραία σε όλο το 
νησί.

Πού να φας και να πιεις 
Στο Λιβάδι: στο τέλος της πα-
ραλίας του Λιμανιού βρίσκεται
το Yacht Club Serifos (51888),
το οποίο το 1938 αποτέ λε-
σε το πρώτο ταβερνείο του
λιµανιού. Σήµερα είναι ο υπ’ 
αριθμόν ένα προορισμός στην
καλοκαιρινή βραδινή διασκέ-
δαση. Στο άκρως κοµψό και 
καλοσχεδιασμένο περιβάλλον 
του bar, τουρίστες και ντόπιοι
απολαμβάνουν πλουσιοπά-
ροχα cocktails, εγγυημένα κα-
θαρά ποτά και εκλεκτές μου-
σικές, ιδανική συνοδεία για 
όμορφα καλοκαιρινά βράδια 
δίπλα στη θάλασσα. Τα πρωι-
νά: φρέσκοι χυμοί, σαλάτες και
ελαφριά γεύµατα. Στην είσοδο 
του λιμανιού το Café Άνεμος
(51783) προσφέρει καταρχάς
μια προνομιακή θέα στη Χώρα
και ύστερα βασιλικά πρωινά,

αλάτες, χειροποί-
ι ασυζητητί το κα-
sandwich σε όλο 
ειώστε πως έχει
τιμές, π.χ. καφές 

o € 1,50. Όσο για
κρατάει –χωρίς
υβέν τα– τη νυ-

χτερινή διασκέδαση μέχρι το 
πρωί, αυτό είναι χρόνια τώρα
το Μεταλλείο (51755). Από τις
20.00 και μετά σ τη μεγάλη
αυλή του μπορείς να δοκιμά-
σεις γευστικότατα μεσογειακά 
πιάτα με δημιουργικούς συν-
δυασμούς και ακόμη καλή λί-
στα κρασιών και φυσικά πολύ
καλές τιµές. Στα συν και το γε-
γονός ότι τις ώρες λειτουργίας 
του εστιατορίου οι μουσικές 
είναι πολύ προσεγμένες και 
ατμοσφαιρικές, και –πολύ ση-
μαντικό– στη σωστή ένταση.
Από τα µεσάνυχτα και µέχρι τα 
ξηµερώµατα η πίστα στο club
παίρνει φωτιά. Παράλληλα
με τις µουσικές επιλογές των 
djs προβάλλονται και video
projections ενώ τα events, οι
συναυλίες (π.χ. Matisse, Υπό-
γεια Ρεύματα, Mode Plagal) και
τα parties είναι πολύ συχνό
φαινόμενο στον προγραμματι-
σμό του μαγαζιού. Στο Ουζερ
της Καλής (694 2467987) θα 
επιλέξετε να καθίσετε είτε 
στα τραπεζάκια επάνω στην 
παραλία είτε στην παραδοσι-
ακή αυλή. Με φρέσκα ψάρι
από το καΐκι τους, δοκιμάστ
τη σούπερ αστακομακαρονά
δα, κακαβιά, αλλά και φρέσκ
κρέατα, χειροποίητες πίτε

και παραδοσιακές συνταγές 
από πολλά ελληνικά νησιά. Ο 
Τάκης (51159) είναι άλλη μια 
κλασική αξία στο Λιβάδι, δίπλα 
–για να μην πούμε μέσα– στη 
θάλασσα. Σερβίρει καλομαγει-
ρεμένη ελληνική κουζίνα με 
πρώτη ύλη οικολογικά προϊό-
ντα και (εγγυημένα) φρεσκό-
τατα ψάρια. Μεγάλο highlight
η σπέσιαλ αστακοµακαρονάδα 
του. H Μέντα (52388) είναι μια 
καλή all-day πρόταση, το πρωί 
για καφέ και κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας για χυµούς, tost,
club sandwitch, οµελέτες και 
άλλα κρύα πιάτα. Από το με-
νού δεν λείπουν και τα παγω-
τά, οι βάφλες και τα παραδοσι-
ακά γλυκά. Όταν πέσει η νύχτα
η μουσική δυναμώνει και τα 
ποτά και τα cocktails αρχίζουν
να κάνουν την εμφάνισή τους. 
Το Eden (79179), πάλι, είναι ο 
«πυλώνας» της ε λ ληνικής 
μουσικής στο νησί και χτυπάει 
δυνατά μέχρι το πρωί, ενώ το 
Indigo (51956) δίπλα στη θά-
λασσα είναι ένα ιδανικό στέκι 
για καφέ, χυμούς, βάφλες και 
ποτά, ανοιχτό από το πρωί μέ-
χρι αργά το βράδυ. Η καλύτε-
ρη ιδέα είναι ένας χυμός στην 

βέρνες, ρακέτες). Η οικογένεια
κατευθύνεται με τα κουβαδά-
κια της στο Μεγάλο Λιβάδι, 
ενώ οι γκρούβις/νεο-χίπηδες/

γευστικές σα
ητα γλυκά και
λύτερο club 
το νησί. Σημε
εξαιρετικές τ
illy espresso
το club που 
δεύτερη κο
χτερινή διασ

INFO
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-
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τε 
ά-
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ες 

ξαπλώσ τρα την ώρα
του ηλιοβασιλέματος.

Κωδικός: 22810
Αστυνοµία: 51300
Λιµεναρχείο: 51470
Δήµος: 51210
Πρ. Βοήθειες: 51202
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από τα καλύτερα σημεία στο
νησί για να απολαύσεις το πο-
τό σου. Το επόμενο ατού αυ-
τού του bar είναι οι διαλεχτές
μουσικές επιλογές –με έμφαση
στα jazz, ethnic, retro και rock 
ακούσματα– και αμέσως μετά 
τα γενναιόδωρα σε ποσότητα
cocktails µε φρέσκα φρούτα
εποχής και γενικώς οι σπεσι-
αλιτέ γλυκών και ποτών. Στο
πολύ στενό (µοναστηριακό) 
εσωτερικό του συχνά κάνουν
την εμφάνισή τους εικαστικές 
εκθέσεις. Το Αλώνι (52603) της
Μαριέτας Κοτσίκου έχει θέα σε
όλο το Λιβάδι, αλλά κυρίως ελ-
ληνική παραδοσιακή κουζίνα
να γλείφεις τα δάχτυλά σου.
Το καφενείο του Στράτου
(52566) είναι από τα πιο αγαπη-
τά στέκια στην Άνω Χώρα και 
επίσης αναπόσπαστο κομμάτι
της πλατείας Δηµαρχείου. Το
παραδοσιακό καφενείο σερ-
βίρει βασιλικές ποικιλίες, οµε-
λέτες κι έναν καταπληκτικό
κορµό. Το κέικ σοκολάτας και 
όλα τα υπόλοιπα γλυκά δεν πά-
νε πίσω. Στην πλατεία των Μύ-
λων στη Χώρα κυρίαρχη θέση
έχει το ρακάδικο Καραβόμυ-
λος (51261), το σωστό σημείο 
για εκλεκτό κρασί, ρακόµελο,
σούµα αλλά και νοστιµότατα 
κυκλαδίτικα πιάτα. Η καλή ελ-

ική είναι ένα από 
ιστικά του μαγα-
δυάζει έξυπνα το
ό με το σύγχρονο 
ία από τις δύο αί-

λειτουργεί ως πα-
Στο σκηνικό του 

εστιατόριου-club πρωτοστα-
τούν η αρτίστικη διακόσµηση 
και το μεγάλο μπαλκόνι με θέα 
στη θάλασσα. Υπάρχει ακόμα
το καφενείο Πέρασμα (51227)
στην Κάτω Χώρα, με εύγευ-
στο φαγητό από ποιοτικά υλι-
κά. Στα υπόλοιπα σημεία του
νησιού ο Κυρ-Αντώνης και ο
Στεφανάκος, δύο παραδοσι-
ακές ταβέρνες στην παραλία
της Ψιλής Άμμου, σε αυτή του
Κουτα λά η ταβέρνα Υπάρ-
χο –έτσι θέλει να το γράφει 
ο ιδιοκ τήτης και σε όποιον
αρέσει (51021)– έτσι θέλει να
το γράφει ο ιδιοκτήτης και σε 
όποιον αρέσει, στον Πλατύ
Γιαλό η ταβέρνα του Νικούλια
(52174), στο Μεγάλο Λιβάδι ο 
Κύκ λωπας –τσεκαρισμένα
κρέατα (51009)– και η Μαρδί-
τσα (51003).

Πού να μείνεις
Στο Λιβάδι: Ρίζες (52222). Μό-
λις άνοιξε (τον περασμένο 
Μάιο) στα Συμπόταμα (στην 
περιοχή του Άγιου Σώστη, 5
λεπτά με το αυτοκίνητο από 
το λιμάνι, δίπλα από τις παρα-
λίες Ψιλή Άμμος, Αϊ-Γιάννης,
Λια κτλ.) και είναι μια ξενοδο-
χειακή μονάδα 3 αστέρων με
14 ανεξάρτητα διαμερίσματα
–40 έως 50 τ.μ.– και 2 σουίτες 

–60 και 97 τ.μ. αντίστοιχα–,
οι οποίες διαθέτουν ιδιωτι-
κή πισίνα. Όλες οι κατοικίες
διαθέτουν άνετες ιδιωτικές
βεράντες με θέα στο λιμάνι
και στη Χώρα της Σερίφου με
δυνατότητα φιλοξενίας 2 έως
4 ατόμων. Όπως καταλάβατε,
το όνομα του ξενοδοχείου ισο-
δυναμεί ήδη με το όνομα της
πολυτελούς διαμονής στη Σέ-
ριφο. Indigo Studios (52548).
Μεγάλα studios 40 µέτρα από 
την παραλία για… αυτοκρατο-
ρικές διακοπές, με internet και
δορυφορική τηλεόραση, με το
δικό τους κήπο, άφθονο πρά-
σινο, ιδιωτικό parking και cool
αισθητική, χώρους πλήρως
επιπλωµένους, µε κουζίνες
που διαθέτουν –στην κυριο-
λεξία– τα πάντα και στα οποία
μπορούν να μείνουν μέχρι και
τέσσερις άνθρωποι. Ακόµα: 
Αμφιτρίτη (52563-4, 51114), Α-
ρετή (51479) και στην παραλία
του Αυλόμωνα Αιγαίο & Δόρ-
κας (51422). Στη Χώρα: Θέα
(51983), Ανατολή (51510). Στα 
Λιβαδάκια: Camping Coralli
(51500, www.coralli.gr). Είναι
από τα πιο γνωστά camping 
στο πανελλήνιο. Σε απόσταση
αναπνοής από την παραλία,
τεράστιο (σκηνές, bungalows,
s t u di o s)  κα ι  ο ρ γα ν ω μ έ ν ο
(internet area, εστιατόριο, µίνι
µάρκετ, τραπεζαρία με καθη-
μερινό μενού, πισίνα, κοινό-
χρηστα μαγειρεία, πλυντήρια 
στεγνωτήρια κ.λπ.), κοντολο-
γίς τέτοιες πολυτέλειες ούτε 
στο σπίτι σου.  ●

Στη Χώρα: το Αέρινο (52592)
ποντάρει καταρχάς στην προ-
νομιακή  ταράτσα του – ένα
από τα καλύτερα σημεία στο

ληνική μουσι
τα χαρακτηρ
ζιού που συνδ
παραδοσιακό
στοιχείο. Η μ
θουσές του λ
λαιοπωλείο. 
εστιατόριου

INFO

Σέριφος /Κυκλάδες
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έναν πραγματικό νησιωτικό 
παράδεισο. Με την ανθρώπι-
νη παρουσία να χρονολογείται
στο Πάνω Κουφονήσι από το
3.000 π.Χ. και με τους πειρατές
να το χρησιμοποιούν ως ορμη-
τήριο τα χρόνια του Μεσαίωνα,
τα τελευταία χρόνια γνωρίζει

τουριστική ανάπτυ-
ς λόγω των εξωτικών
ν του. 

Πού να κολυμπήσεις
πορείς να κάνεις ακό-
ο λιμάνι – τόσο καθα-
Ωστόσο, σε 20 λεπτά

με τα πόδια είναι η παραλία
του Φοίνικα και ακολουθούν
με τη σειρά: Φανός, Πλατιά 
Πούντα (Ιταλίδα), Πορί. Όλες
με γαλαζοπράσινα νερά, που
σε κάποια σημεία θυμίζουν πι-
σίνες με τους σχηματισμούς 
των βράχων. Με το καραβάκι

μπορείς να επισκεφθείς και το
Κάτω Κουφονήσι, το οποίο έ-
χει επίσης καταπληκτικές πα-
ραλίες – κι αν δεν βαριέσαι να
περπατήσεις λίγο παραπάνω
μπορεί κάποια από αυτές να 
την ευχαριστηθείς privé.

Πού να μείνεις
Τα ξενοδοχεία και τα δωμά-
τια είναι μεν αρκετά, όμως αν
αποφασίσεις να πας τον Αύ-
γουστο καλό θα είναι να έχεις
κλείσει αρκετές ημέρες πριν. 
Ενεικτικά: Ξενοδοχείο Αιγαίον 
(74050), Κέρος (71601), Πάρα-

νταϊζ (ζ 72013). Δωμάτια: Δάφ-
νης Στούντιος (74020), Ανα-
τολή (71731), Πέτρος (71728), 
Βίλα Μαρία Βεκρή (29225). 

Πού να φας και 
να πιεις
Οι Κουφονησιώτες στη με-
γάλη τους πλειοψηφία είναι
ψαράδες και βγαίνουν για 
ψάρεμα καθημερινά, που ση-
μαίνει ότι θα ευχαριστηθείς το
φρέσκο ψάρι. Στο λιμάνι, ακρι
βώς μπροστά στη θάλασσα, θα
βρεις αρκετά μικρά παραδοσι
ακά ταβερνάκια, στα οποία θα

απολαύσεις και μαγειρευτά και
κρεατικά, ενώ υπάρχει πάντα
και η ταβέρνα του Φοίνικα, α-
κριβώς μπροστά από την ομώ-
νυμη παραλία. Για ποτό πήγαινε
στο all time classic Σιρόκο. ●

ο 
ι-
α 
ι-
α 

Κωδικός: 22850
Αστυνομία: 71375
Κοινότητα: 71379
Πρ. Βοήθειες: 71370

ουφονήσια, μόνι-
μ ο ς  π ρ ο ο ρισ μ ό ς
των καλοκαιρινών
μου διακοπών τα
τελευταία χρόνια.
Η ομορφιά αυτού

του τόπου έγκειται στην
α πουσ ία  τ ης  υπ ερβ ο-
λής και της πολυτέλειας.
Άνθρωποι που σε αγκα-
λιάζουν με το ζεστό τους
χαμόγελο και σε καλούν
να ανακαλύψεις την ευ-
τυχία που κρύβεται στην
απλότητα. Είναι από τους
λίγους προορισμούς που
ησυχάζω και είμαι ήρεμος
με τα παιδιά μου. Όλες ό-
μορφες οι παραλίες, αλλά
δεν μπορώ να μην ξεχω-
ρίσω την Ιταλίδα, το λι-
μάνι και το Πορί, αλλά και
τις παραλίες των κοντινών
νησιών που επισκέπτομαι
με το φουσκωτό.
Ελπίζω στην απαγόρευση
των αυτοκινήτων, που θα
έπρεπε κανονικά να επι-
τρέπονται μόνο μία ώρα
πριν και μετά το καράβι,
και με λυπεί το άναρχο
χτίσιμο και η πρόχειρη
αρχιτεκτονική που έφερε
το γεγονός ότι τα Κου-
φονήσια μπήκαν πια σε
τροχιά τουριστική - μολο-
νότι έχουν τόσα στοιχεία
καλής αιγαιοπελαγίτικης
και κυρίως κυκλαδικής
αρχιτεκτονικής που μπο-
ρούν να δανειστούν. Και
ευτυχώς η φυσική ομορ-
φιά αυτού του τόπου δεν
μπορεί ν’ αλλάξει.
Μερικές από τις εξαι-
ρέσεις είναι το Aπέρα-
ντο Γαλάζιο της Μαρίας

Σκοπελίτη, όπου είναι
και το μέρος που επιλέγω
να μείνω. Τα δωμάτια του
Αντώναρου H γειτονιά
της Ειρήνης και τα στού-
ντιο Φανός, τα συστήνω
ανεπιφύλακτα. Σταθερή
αξία η ταβέρνα του Λευ-
τέρη με οικοδεσπότη τον
Γιώργο, τα πεντανόστιμα
πιάτα του φτιαγμένα με
μεράκι και τα ολόφρε-
σκα θαλασσινά, αλλά και
ο Χοντρός Κάβος και η
Μέλισσα με κάνουν να
ξαναθυμηθώ την πραγ-
ματική γεύση. Ο φούρνος
της Γιωργούλας, τα γλυκά
από τα «Καλάμια» και η
ταβέρνα του Αλέξανδρου
το Καλόφεγγο, είναι από
τα μέρη που δεν παραλεί-
πω να επισκέπτομαι.
Στο Κουφονήσι οι άνθρω-
ποι μεταμορφώνονται, γί-
νονται αυθεντικοί και αυ-
τό με κάνει να νιώθω τόσο
οικεία σε αυτόν το μικρό
παράδεισο.
* Ο Τάσος Ζέππος είναι 

αρχιτέκτονας

Νησιά των Μικρών Ανατολι-
κών Κυκλάδων, το Πάνω και το 
Κάτω Κουφονήσι αποτελούν
έ ό ό

ιδιαίτερη 
ξη κυρίως
παραλιών

Πού να κ
Μπάνιο μπ
μα και στο
ρά είναι. Ω

όδ

INFO

Κουφονήσια
               Του Τάσου Ζέππου*

Κουφονήσια /Κυκλάδες

«Κρυφτείτε» 
στις μοναχικές 
παραλίες, όπως
οι ήρωες της
«Περιπέτειας» 
του Αντονιόνι
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Τι να δεις και να κάνεις 

ναντάς το Χωριό, παραδοσια-
κό, ζωντανό με παντοπωλεία, 
φούρνο, καφενεία, εστιατόρια, 
µπαράκια. Ένα διάσελο το χω-
ρίζει από το Κάστρο, το μεσαιω-
νικό οικισμό «ησυχαστήριο», με
τα στενά σοκάκια, τα ολόλευκα 
καλοσυντηρημένα σπίτια, την
εξαιρετική θέα. Η Αλοπρόνοια,
το λιμάνι, είναι επίσης μικρό και
γραφικό. Την Επισκοπή: Στα ε-
ρείπια ενός ρωμαϊκού μαυσω-
λείου του 3ου μ.X. αιώνα ή κατ’ 
άλλους στα ερείπια του αρχαί-
ου ναού του Πυθίου Aπόλλωνα,
βρίσκεται ο ναός της Kοίμησης
της Θεοτόκου. Μη χάσεις το
γλέντι που οργανώνεται από
τους ντόπιους κάθε χρόνο τον
Αύγουστο με µουσικές live και
φαγητό. Είσαι καλεσμένος. Το
μοναστήρι της Zωοδόχου Πη-
γής πάνω από τη Xώρα. Αν το 
επιτρέπει ο καιρός κλείσε καΐκι

ρο του νησιού ως τη 
και το εκκλησάκι της
ς Παρουσίας. 

ρικές διαδρομές: Κά-
πισκοπή-Άγιος Πα-
ονας-Αλοπρόνοια: 
η αλλά αλησμόνητη
κή διαδρομή (περίπου 
13 χλµ.) που ξεκινά-
Κάστρο περνάει από 

την Επισκοπή, συνεχίζει στο 
µονοπάτι για την Αγία Μαρίνα 
και καταλήγει στην παραλία
Σαντορινέικα. Για την επιστρο-
φή στην Αλοπρόνοια φρόντισε
να έχεις κανονίσει µε το καΐκι.
Κάστρο-Μάλτας: το µονοπάτι
ξεκινάει από το µοναστήρι της 
Ζωοδόχου Πηγής πάνω από
τη Xώρα, περνά κοντά από το
ελικοδρόµιο και φτάνει στον
προφήτη Ηλία, όπου αρχίζει η
κατάβαση προς την παραλία 
του Μάλτα (6,5 χλµ., περίπου
2 ώρες). Αν συναντήσεις καμιά
μεσογειακή φώκια μην τρομά-
ξεις, συχνάζουν στη Σίκινο, που
είναι προστατευόμενος βιότο-
πος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
δίκτυο Νatura 2000.

Πού να κολυμπήσεις 
Αλοπρόνοια: Παιδάκια χτίζουν
παλάτια στην άμμο, έφηβοι παί-

ζουν βόλεϊ στα ρηχά νερά, όλοι
αράζουν κάτω από τις οµπρέ-
λες ή πίνουν ουζάκι κάτω από
τα αρμυρίκια στο καφενείο. Άγ.
Γεώργιος: Λίγος κόσμος, άπλα 
και αμμουδιά στη δεύτερη με-
γάλη παραλία του νησιού. Θα
πας από το δρόμο ή με το καΐ-
κι. Ξάπλωσε στην άμμο κάτω 
από τα αρµυρίκια ή στις λίγες 
οµπρέλες – όποιος προλάβει. 
Διαλισκάρι: Και εδώ σκιά από
αλµυρίκια. Πρόσβαση οδικώς.
O Αϊ-Γιάννης, ο Άγιος Παντε-
λεήμονας, ο Aϊ-Γιώργης, τα
Σαντορινέικα, ο Mάλτας και η 
Πέτρα είναι μικρές παραλίες με
πεντακάθαρα νερά. Πρόσβαση 
µε καΐκι ή από μονοπάτια.

Πού να μείνεις 
Aλοπρόνοια: Porto Sikinos
(5122 0 ), Κα μ ά ρ ε ς (51281, 
51234), Λουκάς (51076), Ostria
(51062, 210 9751.910, www
ostriastudiossikinos.gr), Τάσος
(51005), Βράχος (51135, 210 
9624.320, 697 3727571), Μπου-
ναμάς (51236), Φλώρα (51214)
Maistrali studios (51181, 21
9912.079, 697 7507234), Πυργάρ
(51056). 
Χώρα: Ηλιοβασί λεμα (69
7948011, 697 8231858), Χαρούλ

(51212), Μάναλης (51067), Μαρ-
γιέτης (51304).

Πού να φας και να πιεις
Στην Aλοπρόνοια, στο Μελτέμι
θα βρεις μαγειρευτά, κρέατα
και ψάρια, στον Λούκα, μα-
γειρευτά, ουζομεζέδες στην
Οστρέλα, καφέ και ποτό στο 
Ροκ. Στη Χώρα, στο Στέκι του 
Γαρμπή για ψάρι και σουβλά-
κια, στην Κληματαριά για μα-
γειρευτά. Πρωινό, καφέ, γλυκά
(πορτοκαλόπιτα) στο Ανέμελο,
στου Σαμάρα μεζέδες, ποτά
– το βράδυ πιο… κλαμπ. Το τε-
λευταίο ποτό στου Λουκά. Νέα
άφιξη το Extreem στην πλατεία
του Κάστρου, για ποτό και κα-
φέ. Στο Οινοποιείο του Μάνα-
λη στο δρόμο για την Επισκοπή 
θα δεις μοναδικό ηλιοβασίλεμα,
ενώ μάθαμε πως ετοιμάζει κι ε-
στιατόριο.●
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Κωδικός: 22860 
Αστυνοµία: 51222
Κοινότητα: 51238
Λιμεναρχείο: 51121
Πρ. Βοήθειες: 51211

Τι να δεις και να κάνεις
Τη Χώρα με τους δύο οικισµούς 
Xωριό και Kάστρο. Πρώτα συ-
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κοκοκούωύωύύω ΣΣΣΣίκίκινινος κι αναπηδώ! Νο-
σσττ λαλαλγία ή προσμονή;
ΠΠοοοιαια μουου ήρθε πρώτη στο μυαλό;
Η ΗΗΗΗ Η παππαπαπαλιλιλιλλ ά άάάά μμομ υ η Σίκινος, που όλο
απομμααακα ρύνεται χωρίς ποτέ να ξε-
θωριιάάζει, συγκινητικά μικρή, συ-

γγκιννητικά απαπόμερρη,η, φ φτωχική και παλιο-
μομομμομοοοδίδίδίδίδίίτιτιτιτιτιτιτ κηκηκηκηκ ,,,, ή ήήή ηηηη η κκακαινούργια που με περιμέ-
νεννεννεειιι ενεντότόςς ολίγουυ,, κοκοντινή τώρα πια με τα
κααιννούούύύργργργργιαιαια π π πλολολ ίαίαα; ; ΚιΚι όμως κρατάει ακόμα
χχαχαχαχαραραακτκτκτήήρή α, αντιστέέκεκ ται, κι ας λοξοκοι-
τάάεει μμε ε εε μμιμιμια μιμικρκκκρή ήή ζήζήλιλια τη γειτονική, πιο
φαφαφαφαφαφαφαφαφφαφαφφφαφ νττντννττνττττνννττνταχαχαχαχαχααααααααχαχχχτεετετετετετετετετεε ήήήρήρήρήρήρήρρρήρή ΦΦΦΦΦΦ Φ λολολολολέγέέγέγέγαναννανανδρδδρδρδρδρδ ο.ο ....
ΣίΣίΣίΣίΣίΣίκκκικικικικικιινονονονονννοον ς ς ς ς γιιγιγιιγγ ααα α α α α μέμέμέμέμμμμ ναναναναν ίί ί ίίίσοσοσοσ ν ννν ν ΒεΒεΒεεγκγκγκγ έέρα, το μπα-
ρράράράράράράράράάάρρ κκικικικικιιικι τ τ ττ ττ τουουουοουυ ΓΓΓΓ ιώώώώιώιώώργργργργργγγουουοουο  τ ττ τουουοου Μ ΜΜάάνάνά αλααλη η με το τε-
ράράράάράράράράράρρρρ στστστστστστττττστστστσ ιιοιοιοοοιοιοοοοιιο κ κκκκ κ κυκυκκκκλώλλλώλώλώώλ πεπεπεπεπειοιοο μμ μμάάτά ι ι κακακαιιι ι τατα τραπεζά-
κικικικιικικκικ α ααα α α τοτοττοτοττ υ υ υ υυ υ ναναναανανανννανααααα τ ττ ττα αα α γγαγαγ ργργργργρ ααλαλλαα άεάεά ιι ι ττοτο νν νερερό· η παλιά
ββββάβάβάβάβάβάβάάάάββββββ ρρκρκρκρκκκκρρ α ααα α αα τοτοοοοοοοουυυ υυ υυυ υ υ υ ΝτΝΝΝτΝττΝΝΝΝ ούούούο ρννρντοοτουλυλυλλαα α πποουυ κάποτε με
πήπήπήήπήπήπήπήπήπήήήπήππ γαγαγαγααγαγαγαγ ινινινινννιννε ε ε εεεεε πέπέπέπέππ ρρραραραραα αααααππόπόπόόόό τ τ τ ττα α αα α ΣαΣαΣ ντνττορορορινιι έιέέέ κα να 
μμαμαμαααααζζέζέζέζέζέζέέζέζέψωψψψψωψωω μμμμ μμμμμμεεεε τττητηηη χ χ χχούούούούύφτφτφτφτφφ αα τοτοο α α ααααααααλάλάλάλάτιτιττι· ο ΚυΚΚΚΚ ρ-
ΑνΑνΑνΑΑΑνΑνττρτρτ έέαςς ς ς ο οοο ττυτυτυυφλφλλλφλόςόςόςόόςόςός, ,, κκακακαθθθθθθιθιθ σμσμσμσμμμσ ένένένένοςοοο  στο πααα-
γγκγκγκγκγκγκγγκκγκάκάκάκάκάκκκκκκκκκιιιι ι αππαπαπαπένένένέννέέναανανντιτιτι α ααπόπππό τ ττττττττττττττττττττττττττττττττττττο ο ο ο σπππίτίτίτίτί ιι ι ι ι τηττ ς ΡόΡόζαααας,
ένένένέννένένένέέναα α ααααα α σοσσοσοοοοουυ υ βήβήήήββήήμαμαμαμαμα α ααρκρκρκρκκκκούούούούούούούύύούούούούούούούούούύύούούούύύούούούοούύούοούύύύύύύύύύύούύύο σεσεεσσσ  γ γ γγιαιαιαια ν νννα ααα      σε αααααααανααα-
γνγνγνγνγνγνγνγνγνγνγνγννννγνγνγνγνγνγγνγνγνννγννννννγννννγνγνγγγ ωρωωωωρωρωρωρωρωρωωωωρρρρρρρρρρρρρρρωρωρωρωωρωωωρρρρρωρωρρωρωωωρρωρωρρίίσίσίσίσίσίσίσίσσίσίσίσίσσίσίσίσίσίσσσίσίσίίίίσσσσσσίσίσίσσσίσίσίσίσίσίσίί εειειιεεειειεειειειειιιειειειειιειειειεειεειειεε κκκκκκκκκκκκκκ κ κ κ κ κκκ κκ αιαιααιαιαιααιαααιαιααααιαιαιαιαιααααιαααιαιαιαιααιαιαι ν νννννν ν ν αα αα σεσεσσε φφφφφφφφφφφφφφφφφωνωνωννωωω άξάξάξάξάξάάξξξξξξξξειειεεεεεεεεεεεεεεεεεε  μμμ μμμμμμμμμε ε τοτοτοτοτοτο όνοννν μά
σσοσοσοσοσοσοσοσοσοσοοοου·υ·υ··υ·υ·υ··υ·υ··υυ  οο ο ο οο ο ο οο οο οοοοοο  θ θ θ θ θ θθθθ θθ θθειειειιιειειειεειειιε όςόςόςόςςςςςςόςόςόςόςόςόόό  μ μ μμ μ μ μμ μμ μμμμουουουουουυοουουυο ο ο οοοοοοοοοοοοοοοο οο οοοοοοοοοο οο Θ Θ Θ ΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘ Θ ΘΘΘΘΘΘΘΘ Θ Θ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘαναναναναναννάσάσάσάσάάάά ηςηηςης ππ π πουουουο  καταα έ-
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τετετετεετε!!!!!σπσπσπσπσσπεύεύεύεύύεύύεύσασασασασαττττττττ
νν δ δενενεεν υ υ πάπάπάρχχρχρχειειει ηη ηη ΒΒΒ Βεεγεγγέγγέγγγγγγ ραραρρρρ ; ΤΤΤΤΤΤώΤώΤώΤώΤώΤώΤΤΤώΤΤΤώΤώΤΤΤΤώΤΤΤΤΤΤώΤΤΤΤώΤώώρραρραραρραρ    ΤιΤιΤΤιΤι κ κ κ κιι ι αναννα
ι ι τοοτουπυπυπυππάράάράράρχεεχειι ΟιΟΟιΟινονον ποποιειεείοίοίο ττττοουουυοοο Μ ΜΜΜΜάνάναλαλαλαλαλαλαλαλαλααλααλλαλαααααααλαλλλλλλλλλλλλλη!η!η!η!ηηηη!ηη
εετετεεετε εεεεεεεεεεεεε κακακακ ι ιι θαθθθα μ μμεε θυθυθυθθθυθθ μημημημηθεθεθείτίτίτίτί ε,ε  μόνόνόόόνόνόνόνόννόνόνόόνόνόνόόννννόνόνόνόνόνννννννννόνννο ο οο οοΠηΠηγαγααγαααίνίίνίνίίί εεε

μη φυσάει... Πού αλλού μπορείς να ναν  μ
ρήσεις απέναντί σου ένα-ένα όλα ταμετρρήσεις απέναντί σου ένα ένα όλα ταμετρ

σιά;νησ
κι αν δεν ψήνει πια ψαράκια ο ΧαλΤι κ -
ας; Τα τραγανά κεφτεδάκια του είναικέα
α τα λεφτά και κρατάνε από τότε, κι οιόλα 

σεις στηνγεύ Κληματαριά καθόλου δεν
λαξαν (αν πετύχετε αμπελοφάσουλαάλλ
σκορδαλιά κυνηγήστε τα!), μόνο πουμε σ
ρα μπορείτε να ανέβετε και για ποτάκιτώρ
νστην Πόπη.

και μην ξεχάσω, σε περίπτωση υποΑ, κ -
καιμίας και όχι μόνο, η λύση λέγεταιγλυκ

έμελο,Ανέ  με κωδικό Πορτοκαλόπιττα!
διαμονή δοκιμάστε τοΓια δ Πόρτο-Σίκινος
νστην Αλοπρόνοια, χρησιμοποιήστε το ό-

μά μου αν θέλετε, την οικογένεια τουνομ
τώνη του Μακρή τούς αισθάνομαι διΑντ -
ς μου ανθρώπους...κού

αν τύχει να βρεθείτε εκεί στις 27 ΙουΚι α -
υ, τουλίου Αγίου Παντελεήμονα, να πάτε
ωσδήποτε στο πανηγύρι, μη βαρεθείοπω -
Είναι το απόλυτο detox για ψυχή καιτε! Ε

μα... Θα γυρίσετε μονιασμένοι μ’εύμπνε
ώπους και φύση, έχοντας ακούσειθρώανθ
ναδικό βιολί του Παπα-Θόδωρου.μοντο μ

ο πάρτε φακό. Θα σας χρειαστεί.νοΜόΜ ν
αναθάρρησα! Όσο ο Δημήτρης ο Ροφ, Ουυφ -

συνεχίζει να αλωνίζει με τη μηχανής σφός
ο νησί γλυκοκοιτάζοντας τα κορίτσιατοτου υυυυ
ημαία του Τσε Γκεβάρα ανεμίζει πάηη σηκι ηη  -
πό το σπίτι του Αντάρτη, κίνδυνοςαπνω α
η Σίκινο δεν υπάρχει.τηγια τ
αφήνω τώρα, να πουλήσω και κάς ααΣας -
γο... Το σπίτι μου θέλει πάλι ασβέέέργναανανν  έ -
α.ωμασττττω
ας δω εκεί!σσαΘαΘαΘ  σ

* Η Αλίκη Καρυώτη είναι υπεύθυνη για την γκαλερί 

XIPPAS Αθηνών

Σίκινος
Της Αλίκης Καρυώτη*

         After Sun
                Mousse 

Eνυδατικός α-
φρός προσώ-

που και σώματος, 
με D-Panthenol 
& Vit. E. με  αντι-
ερεθιστική και 
απαλυντική δράση. 
Χαρίζει αίσθηση 
δροσιάς και ανα-
κούφισης μετά την 
ηλιοθεραπεία, ενώ 
προστατεύει από 
τη φωτογήρανση. 
Συμβάλλει στην 
αποφυγή εγκαυμά-
των και στην παρα-
τεταμένη διάρκεια 
του μαυρίσματος. 



Μήλος είναι νησί κόλλημα! Δεν μπορείς να πας μόνο μία φορά. Καλά μπο-
ρείς, αλλά να ξέρεις ότι δεν θα προλάβεις να κολυμπήσεις σε όλες τις ονειρε-
μένες παραλίες της με την πρώτη. Ο Παπαφράγκας, οι σπηλιές στα Θειορυ-
χεία, η Ψαροβολάδα και το Τσιγκράδο είναι τα «σιγουράκια» του νησιού, 
ενώ ο Άγιος Ιωάννης εκτός από την κεντρική παραλία, κρύβει δίπλα του
κι άλλους θαλασσινούς θησαυρούς για τους οποίους όμως θα πρέπει να μο-

χθήσεις. (Η πρόσβαση είναι λίγο δύσκολη, αλλά στο τέλος θα κάνεις μπάνιο μόνος
σου –σχεδόν– σε μία από τις δύο τεράστιες παραλίες που θα ανακαλύψεις εκεί). Αν
είσαι λιγάκι on the dark side, στο Σαρακίνικο ετοιμάσου να ζήσεις τη δική σου “E.T.
phone home” στιγμή, αφού η συγκεκριμένη τοποθε-
σία είναι ό,τι πιο κοντινό σε σεληνιακό τοπίο έχει να
παρουσιάσει η Ελλάδα.
Κι ενώ τα πρωινά σου θα είναι γεμάτα περιπέτεια, η
αλήθεια είναι πως στη Μήλο οι επιλογές για νυχτε-
ρινή διασκέδαση είναι περιορισμένες. “Milos is for
lovers” και γούτσου γούτσου και όχι για τρελό ξενυ-
χτο-μεθύσι. Η καλύτερη επιλογή πάντως για ποτάκια είναι η Άκρη, μπαράκι ποου  
βρίσκεται στην άκρη (dah!) του λιμανιού. Αν είσαι πάνω από 118 ζήήτατα έέ ένα “Monkey 
Brain” και πριν το πιεις βγάλ’ το και μια φωτογραφία, γγιατίί δδεν ξέρω αν θα ξαναβρείς
κάτι τόσο σιχαμένο (sic) σε σφηνάκι. Στην αντίπεπεραρα όχθη του… σιχαμένου, , στστονοον 
κεντρικό δρόμο προς την Πλάκα, βρίσκεται η Αρέθουσα. Η ταμπέλα σστην είσοδδο
του μαγαζιού εξηγεί αυτόματα γιατί πρέπει ννα κάάνειις οπωσδδήήποοποττε στάση εεκεί –
“The fantastic chocolate pie with ice cream”m”. ΑΑυτήτή ηη σοκκ λολατόόπιτα έχει δίπλλωμα
ευρεσιτεχνίας, που σημαίνει ότι είνααι ι μομοναναδική καιαι εε είνίναιι ππραγματικά απαραίτητο να α 
τη δοκιμάσεις. Παρ’ όλ’ αυτά πάρε γιια τη μέση κικι έ ένα Cookies, γιατί η κρέμα ππου το
συνοδεύει είναι εντελώς αμαρτωωλήλή.
S.O.S. Αν δεν φφας πιταράράκια και χειροποίοίητα λαλαζάζάνια στην ΕρΕργίγίνα, youu’’re a loser...
Συγννώμώμη,η, δ δενεν ή ήθελα να μιλήσωω ά άσχσχημημα,α, π παραρασασύρύρύρθηκαα α από το πάθος γιγιαα τοτο νησί. 
Havee  fuuuuun!
* Η Μαίρη Συνατσάκη είναι παρουσιάστρια στο MAD και ραδιοφωνική παραγωγός στο MAD RADIO 106,2 

Μήλος /Κυκλάδες

Της Μαίρης Συνατσάκη*

το εξωγήινο Σαρακήνικο, τα 
ρομαντικά αγόρια και κορίτσια 
που βολτάρουν ανέμελα είναι 
κάποια από τα στοιχεία που… 
αποδεικνύουν ότι η Αφροδίτη 
φεύγοντας άφησε πίσω κάτι
από την ομορφιά και τον ερω-
τισμό της στο νησί. Φτάνοντας,
η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις
είναι ο Αδάμαννταςτα , το το πο πολυλυ-
σύχναστο λιμμάάνι της Μήλου.
Σε ε μικμικρή ρή απόαπόστασταση ση πάπάνω σω στο 
λόλόφο είναι χτισμένη η Πλάκα, η 
πρωτεύουσα του νησιού, ενώ
άλλοι πολύ γνωστοί και εξαι-
ρετικά γραφικοί οικισμοί είναι
το Φουρκοβούνι, το Κλήμα, η
Απολλώνια και η Τρυπητή. Μην 
παραλείψεις να επισκεφτείς
τις ατμοσφαιρικές κατακόμβες
της αρχαίας πόλης. 

Πού να κολυμπήσεις  
Η ηφαιστειακή προέλευση της 
Μήλου κάνει τις 70 και πλέ-
ον παραλίες της ασυνήθιστα
όμορφες. Λευκά βράχια και
τιρκουάζ νερά συνθέτουν το
τοποπτοπτοπτοπίοίοίοίο ίο στοστοστστοσσττ ΣαρΣαρΣαρΣαρΣαΣαρακήακήακήκήήακήήήνικνικνικνινν ο,ο,ο,ο, τη τηην πν πνν πππν ιο ιο ο
διάδιάδιάδιάιάσσησημσημσ η πη αρααλίαλίαλίλίαλ  τοτοτ τοοου νυ νυ νυ νυ νησιησιησσ ού,ού,ού,ο   
αλλαλλλά κά κά και αι τιςτιςτιςτις σπ σπ σπ σπσ ηλιλληλιη ές ές τουυτουτ ΠαπΠαπΠαπΠαπΠαπάάάά-
φραφρααγκαγκα που ευ ίναι λι ίγοίγοίγοίγογο πι πιιοο δδο δίί--

λπλαπλα. Π. Παρόαρόαρόρόρόμοιμοιμοιμοιμ ο σο σο σσκηνκηκηνκηνικόικόικό θα θα θαθ  συ συ συυ--
νανναννανναννα τήστήσήστήσσσειςειςειςειεεις σ στσττ σττον ον οον ν ΦυρΦυρΦυρΦυρΦυρυ οπόοπόοπόοπόόταταταταταμμμμμμοο,οο,ο, 
στηστηστηστ   ΦυρΦυρΦυρΦυριπλιπλιπλιπλλλάκαάάκαάκαάκαάκα,,, στ στστηνηνηνηη Παπικι-
νούνούούού κα και σι σσστηντηντηντηντητη  Αχιιχιβαδβαδβαδόλιόλιόλιόλιμμμμνη.νη.νη.η.
ΠροΠροροοσοχσοχσ ή: ή: ή:: σεσε σε σε ε αρκαρκαρκαρκετέετέετέε ς ας ας ας από όππ τιςςτιςτις  
παρπαρπαρπαρπαραλίαλίαλίαλίεςεςεςες ες τηςηςτηςτηςτης ΜΜ Μή ΜήΜ λουλου η  η πρόπρόπρόρ σβασβασβασβασβ ---
σησηση ση είνίείνείναι ιαι α αρκαρκαραρ ετάτά δύύύσκοσ λη, όπόπόπόπως ωςςως ς
γγιγιαγιαγια παπααπαπ ράδράδράδάδδάδδειγγειγειγειγμμα μα μα μα α στοστστοστοστοστστ   ΤσιΤσιΤσιΤσισιγκάγκάγκάγκάγκγγκκ ρρρρρ---
δοδοδοδοδοδ  ή ήήή ήή στοστοστσ   ΚλέΚλέΚλέλέφτιφτιφτιτφτιτ κοκκο,κο,κο αλλαλλλλλλαλλλά δάάά δά δά δά δενενεν εεν 
χρεχρεχρερρ ιάζιάζάζζεταεταετεται νι νι ννα αα ανησνησνησσυχευχευχευχυχείς ς ίς καθκαθκααθώς ώς ώς ώ
μπομπομπομμπορείείρείίρείς νς νς νς να πα ππας αςας εεκεε ί μμμε κε κε καραραβάβάβάβ -
κι.κικικι  ΠάΠάντωντ ς ο πολύχρωμρωμος ος βυβυ--
θόςθό  απαπαποτεεοτελείλείλεί ένν έναα πα πα ραγρρ ματμαμα ικά 
μαγμαγικόικό θέ θ αμαμ .  

Πού να μείνεις 
Αν Αν το τ καλαλύτεύτ ρό σουου εί είναι μια
σκηνή δίππλα α σ τοο κύ κ μα, θα
πας στην Αχχιβαβαδόλλιμνη, τοο
μονμ άκράκριβο κάμπιμπινγκνγκ τητητητηςς Μς ή-
λουλου ((31431410-1). ). ΓιαΓιαΓι  κο κουκλυκλίστικα
δωµδωµάτια μα με θέα έα το το λιμλιμλ άνιά  του 
ΑδάΑδάµανµαν τατα σ τσ τον ΤηλΤηλέμαχοο
(221600), ), σσσταστασ  ΓλαΓλαράκράκιαια ((23923 69), 
στηστη  ΝεφΝεφέληέλη ( (4144146666) ή) ή στ στην ην Α-Α-
φροφρφροδίτδίτηη τηςτης ΜήΜήλουλου ((220202202002022 ). . 
Αν Ανν προπροτιμτιμμάς άς νανα αποαπ μακακρυνρυνθείθ ς
απόπό τοτο κέ κέντρντρο πο πήγαήγαινινε στστην ην Α-
νενεμμόεσόεσσασα ( (22522514,14, 21 212121528528), στοον ν
οικοικο ισμμό Αό Απολπολλώνλώνια.ια. Αν Αν πά πάλλλ
θέλθέλθθέ ειεις δ διακοκοπέςπέςέ  βγ βγαλμαλμένεένες ς 
απόπό παραμραμύθιύθιθθ , , θα τα ττις ις ιις βρεβρερεβρ ις ις 
στοστοστ   ΚάσΚάστροτρο Μή Μήλοςλοςοοος ( (2172 02020202), ), ), 
έναέναέένέν  αν αννναπαπαπααλαιλαιλλ ωμέωμ νο νο βυζυζαντανταντντιιι
νό νό κτίκτίκ σμαα με με υπυπέροέροχη χη ηηη θέαθέαθθθ .

Πού να φας
Στητηη Μή Μήήλο λο ο θα θα θα φαςφαςφ  κ καλά.λά. Ντ ΝτΝ ομαομαο
τοκοκεφτεφτεφτέδεέδεεεες, ς, ςςς τυρτυροκροκροκέοκέέέκέτεςτες μ μ

ά, πιταράκια (ευ-
υρόπιτες σε mini 
εροτύρι, κρεμμύ-

ο), καρπουζόπιτα,
υταλιού «κουφέ-
λυκό κολοκύθι με
δαλα) είναι μόνο
ις ντόπιες νοστι-

ει να γευτείς. Στο
292, 694 4416394) 
θέα, που βρίσκε-

ται στον Αδάμαντα (παραλία 
Λαγκάδας), θα απολαύσεις 
δημιουργικά πιάτα βασισμένα
σε μεσογειακές γεύσεις, όπως 
λαχταριστές μακαρονάδες με
θαλασσινά (αστακούς, όστρα-
κα, κ.ά.), πρωτότυπα ορεκτικά
(π.χ. φορμάκι τυριών με αχλά-
δι, καρύδια και σάλτσα βασιλι-
κούκού)), σαλσαλάτεάτες κς καιαι ολόολόφρεφρεσκασκα 
ψάρια υπό τους ήχους μοντέρ-
νας ξένης μουσικής από τις 7
μέχρι αργά το βράδυ. Διαθέτει 
επίσης πλούσια κάβα κρασιών 
από Ελλάδα και Ιταλία. Μεζε-
δάκια, φρέσκα ψάρια, καλο-
ψημένο κρέας, σπιτικά µαγει-
ρευτά και άλλες γεύσεις αυθε-
ντικού μεζεδοπωλείου μαζί με 
ντόπιο κρασί θα ευευχαρχαριστιστηθεηθείίς 
σταστα ΓλαΓλαρονρονήσιήσιαα (23480) στην 
Τρυπητή, αλλά και στον κατά-
φυτο κήπο της Mεθυσμένης
Πολιτείας (23100) όπου θα 
βρεις μηλέικο αρνάκι ψημένο
σε ξυλόφουρνο, ψάρια που 
σπαρταράνε και λαχανικά κα-
τευθείεθείίθείθείείε αν ααααα απόόό το τοοο τοο πε πεπεπεπεπεεριριβριβριβριβριβριβρριβόόλιόόό  τοους. 
ΣτοΣτοΣτοτΣτοΣτΣτον ν ΚήπΚήπήπήπήποοο ( (((3133133133 47,447,447, 3142142 ) δοοο--
κίμμκ μμασεσεααασεεσ α αγ αγριοριοριοριοκάτκάτκ σικσικα χα χάλαάλακακα 
(σο(σοοο(σούβλύβλύβλύβλύ ας,αςας, λε λελ λεμονμονάταάτα, κοκκινι-
στάστάάάσ ), )), κοκκ οράοράκια παραγρ γγωγήγήωγής ς ς 
τουτουουουυυυς κςς κς κς κκς αι αι αι αααα φυσφυσφυσυσφυσικάάικάικάκά φρ φρφρφ φρφρέσκέσκέέ α ψα ψα ψα ψάάά---
ριαριαα. Σ. ΣΣΣτηντηντηντηνηνηννην πα ππαπαπαααραλραλραλραλρραλίααία α ΠαλΠαλαλΠαλΠαλιοχιοχιοχιοχοχώριώριώριώριώρώ -
ου θθα α βρβρερερεεεεεεβρρρ ίς ίςςίςίςίςίςς ίς ίς ί τττο ττττ Sirocco (3123123120101)). 
ΕκεΕκεΕκεΕκεΕκεΕκεΕκεκεί θί θθθί θί θα φα φφα φφα φφφας αςαςααςαςαςας αααςς ς λλλιχιχλιχλιχλλλλιχλιχχουδουδουδουουδουουδου ιέςιέςιέςιέιέςς ψηψηψη ψη ψηψ μένμένένμένμέμμ εςεςεςεςες ες 
στηστηστστησστηστησ ν άν άάν άάμμομμμμομμμμομμομομοοοομμο σε σε σ σ  γάστρστρεςες, ασασσταταταα-
κούκούκούκούκούούκούς κς κς κς κς κκαι αι α ψάρψάρψάρψάρια.ιαιαα. 

Πού να διασκεδάσεις 
ΣτηΣτηΣττ  ΛαΛαΛ γκάάδα,δα,δα,δα,α,, μ μ μεεεμεεμε μερρικρρρικρρρρ ά μά μ μμμμμά έτρέτέτρτρέτρέ ρρααααα 
απόαπό τοττοττ  λιλιλλ μάνμάνμάνμάνι τι τοουου ου ου υυοοο AAAδAAδAδάA άA µανµµανντατατα ταα τα τα ττ θθαθαθα θαθθα
βρεβρερεββρειςις ς ις ς τοτοτοτο το beabeabeeb ch hch ch h clclcluccluucluccl b Kαρνάγνάνάγνάάγγγνάγνά ιο
(((222222929 ). ΚΚαφέές και χοορταρταστιστικό κό
πρωπ ινόνόνό για αρχήρχή, κ, κρύαρύα πιάτα 
για να γιατρέψεις τη μεσημε-
ριαρρ νή λιγούρα, κοκκο τέιλ για να 
δδροσιστείς τα ζεστά βά βά βράδρρ ια καιαι 
όόλα αυτά ενώεν  λιλ κνίζεσαι στους
latin, mainstretr am, κουβανέζι-
κους και reggae ρυθμούς του
ή ππαραρακολουθθείς τα τοτουρνουά 
βόλεϊ που γίνονται στην παρπ α-
λία. Στονν Αδ Αδάμαάμαντατα και το cο afé-
barb  Akrii ( (22622604) μ) ε τη μοναδική 
θέα. Ανοινοιχτόχτό απ α ό το απόγπόγγευμμα α
με με καλκαλλκαλά κά κοκτοκτέιλέιλ κακαι αι ανεβνεβνε ασταστιι-
κή μουμο σικσικσικσι ή. ή ΠάνΠά τωςως, τόσο στο ο
λιμλιμάνιάνι όσ ο και στην Πλάκα, κά-
νονν ταςαςςς  μι  α μικρρήή βόλτόλτα με τα
πόδόδια α θα θαθ ανανακαλαλύψεις ς και πολ-

Οι καταπληκτικές παραλίες, οι 
γαλανόλευκοι οικισμοί, τα αρ-
χαία ευρήματα στην Τρυπητή,
το «εξωγήινο» Σαρακήνικο, τα

ντόπια τυριά
ωδιαστές τυ

μέγεθος με ξε
δι και δυόσμο
γλυκό του κου
το» (άσπρο γλ
μέλι και αμύγδ
μερικές από τ
μιές που αξίζε
Aragosta (222
με τη super θ
ται στον Αδά

INFO

λι λι

ιι--

αα-
μεμε  

λλά λ ακόμα. ●●

Κωδικός: 22870
Αστυνοµία: 21204
Λιµεναρχείο: 23360
Δήµος: 21370
Πρ. Βοήθειες: 22701
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Ίος  /Κυκλάδες

Ίος
Της Λίνας Καρανικολάου*  

οςοςς, μαμ γιγιγικόκόκόκό ν νησησί ίί τωων ν ν ΚυΚυΚυκλκκ άδάδάδωνωνων γ γγιαι  μένέ α,ααα  ««««κκκακατααραραραρ μέμέμμέ-
νονοον »»» νηνηνη ίσίί γγγια πππολοο λολολούςύς. ΠΠοΠοΠοτότότότό,,, , μεμεμεμεθύθθύθθύσισισισι, , seeexx,x, ν νέοέοέος ς ς κόκόόσμσμσμοςοςο , 
όλόλόλόόλαα α α α στστστα αα άκάκραραραραρ , , , τοττοτ έ έέναααν  πππρόρόρόρόρόσωσσσωποποπο. .... Το ά άάάλλλλλλλλο,ο,ο,, ήήή ήσυυχεχες ς παπα-
ραλίλίες, κακακακαθαθαθθ ράάάρά σ σσοοκοκοκάκάάκάκιαιαα τ τ το ο πρπρρωίωωί, , παπαααιδιδιδιδιάιάιάιά σσ στηητηννν πλατεία 
τοτ  απόγευμμα.α  Διαιααλέγεγειςις κκκκκααιααι π παίαία ρνρνειειςς. « «ΔεΔΔεΔεν ν κοκοκκ λλλλλάεάει…ι…» 
θαα ψ ψψιθιθυρρρυρίσίσίσίσουουουν ν νν μεμεμμ ρικοί. Θα έλέλεγγα,α, α πλλλάά…ά… μμ μμονονναδαδαδαδικικικικκόόόό.ό. 

ΣΣτΣτΣτο ο κάκάκάάττω κάάάάττω ω της ς ς γργγργ αφαφφαφήςήςήςής μ μμ μποποορερερερείςίςςίςς νν ννα μπαιιινονοβββγβγαίαίνενειςις α από 
τητητητη μμμ μμίαίίίαί φ φφφφάσάάσάσηη η στστστστηηνην άάάλλλλλληηη αθόρρυβυ α,αα  χωρίςίς να βαβαρριέσαιαι ττα α ίδίδια 
και ι τα ίδια. Θέλειιεειςςς ςς ένένέντατταασησησηση; ;; ; ΠάΠάΠάΠάρεερερ  τ τττο ο οο
δρόμο μεεε τττα μπαράκια: το Barmmmmacaca y,yy,y,
ο ΠήΠήγασος, ττ το FlFlFlamamamameseses,,, τττο Coo σε πε-
ριρριριριμέέέμέμέμένονννονον υνυν. ΘέέέΘέέλλελελλεειςιςιςιςις ρρ ρ ρ ρεμεεεμμεμπέτικα και live 
οροροροορχήχήχήχήήστστστστστραραραραρα;;; ; ΤοΤοΤΤο κ κκκαφαφαφαφενενεννενείίίίίείοοο Νιος με τα 
ραρακόόόκόκόόμεμεμελαλαλαλα ξξ ξξημερώνει μμε ε μπμ ουζουκά-
κιι, , , τοτοτοττ υμυμμμπεεερλρλρλρλρλρρ έκι και μπαγγλαλαμά.
Το πρωωί οι ΝΝΝιώτες ς κακαθαρίζουν, ββάφουν τιςς ν ντάμες στα σοσοσο--
κάκια και όλα είναι ήσυχα και νωχελικά. Το καφενείο του 
Γιάνάνά νηνη (βλλλέέπέ ε ραραρακόμελα...) με την υπέροχη μπμμ οκαμβίλια 
εείναι για τους θαμώνες η αυλή του υ σσπσπσπσπσπιτιιτιτιτιοοιοιοιούύύ τοτοοτουυςυςυςυ . ΣΣ’Σ  αυτό 
το καφφεενείο μεμ γάλωσα τα παιδιάιά μ μ μμου μμε εε ττους υπέέέρορρορρορ χοχοουςυυ  
φρουτοοχχυμοούςύύύς του Ανέστη  (…σ’ ευυυχχαχαρριριρ στστώ)ώ).
ΜεΜ σημέριασε, ώρα για μπάάάνινν ο… Η κυραρ ΕιΕΕιρήρήρ νηνηνηη έέέ έ έχεχχ ι τοοοτο  
ταβερνάκι στην παραλία τουυυυ ΒαΒαΒαΒαΒαλμλμλμμμά,ά, α αφοφούύ κάκάκάκάκάνενενεεειςιις τη βοουυ-
τιά σου θα είναι εκεί, έτοοοιμιμιμιμη η ηη ναναναν  σου ετοιμιμιμμάσάάσάσάσά ειειει τ τα αα νονννονοστσττιιι---
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Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, 
και ιδιαίτερα στους νεαρούς
τουρίστες, καθώς συνδυάζει
έντονους ρυθμούς διασκέδα-
σης, σπάνια ομορφιά (χρυσα-
φένιες παραλίες, παραδοσια-
κοί οικισμοί κ.ά.) και σπουδαία 
ιστορία αφού, σύμφωνα με
ευρήματα, στα προϊστορικά 
χρόνια αποτελούσε στρατηγι-
κό σημείο των Κυκλάδων – οι 
δε κάτοικοί της υποστηρίζουν
με θέρμη ότι στο νησί τους βρί-
σκεται ο τάφος του Ομήρου.   

Τι να δεις
Εδώ οι μέρες και οι νύχτες εί-
ναι ένα ατελείωτο πάρτι. Αν 
πάλι θέλεις πιο alternative κα-
ταστάσεις για να ξεφύγεις από 
τα καθιερωμένα, και πάλι θα 
βρεις τη λύση. Μια επίσκεψη
αξίζει να κάνεις στα ερείπια του
Μεσαιωνικού κάστρου, αλλά 
και στους 12 ανεμόμυλους και 
στον Ψαθόπυργο, ένα κτίσμα 
των ε λ ληνισ τικών χρόνων 
στη θέση Πλακωτό. Πήγαινε 
επίσης στο Παλαιόκαστρο και 
στον Σκάρκο για να δεις τους 
προϊστορικούς οικισμούς. Στην 
Τσουκαλαριά θα δεις το πέτρι-
νο ανοιχτό θέατρο «Oδυσσέας
Eλύτης», με την υπέροχη θέα

τον κόλπο, μια από τις αγαπη-
μένες περιοχές του ποιητή. 
Στη Χώρα φυσικά μια γρή-
γορη ματιά γύρω σου αρκεί 

για να συνειδητοποιήσεις ότι
βρίσκεσαι στην καρδιά των 
υκ λάδων, καθώς ολόγυρα
ρίσκονται εκτυφλωτικά λευκά
πιτάκια, μικρά μαγαζιά, γρα-
ικά δρομάκια. Καταπληκτικό
λιοβασίλεμα θα αντικρίσεις 
το εκκλησάκι του Aγίου Nι-

κολάου και της Παναγιάς της
Γκρεμιώτισσας, και αν βρεθείς
εκεί Δεκαπενταύγουστο φρό-
ντισε να πας στο πανηγύρι. Στον
Aϊ-Γιώργη στον Γιαλό, στην Aγ.
Eιρήνη στο λιµάνι, στον Άγ. Iω-
άννη στον Πύργο (στα ερείπια 
αρχαίου ναού του Aπόλλωνα) 
και στον Άγ. Iωάννη στον Kά-
λαμο θα έχεις την ευκαιρία να 
απολαύσεις τις αριστουργημα-
τικές αγιογραφίες, φτιαγμένες 
από τα χέρια σπουδαίων καλλι-
τεχνών, όπως οι Mιχαήλ Δαμα-
σκηνός, Iωάννης Σκορδίλης, 
Θεόδωρος Παυλάκης με φυσι-
κά υλικά (φυτά, κερί κ.ά.). 

Πού να κολυμπήσεις
Στον πολυσύχναστο Μυλοπό-
τα, μια οργανωμένη παραλία 
με beach bar, ταβέρνες και θα-
λάσσια σπορ, θα συναντήσεις
την πιο original απόχρωση του 
γαλάζιου που έχουν δει ποτέ 
τα μάτια σου και αμμουδιά «24
καρατίων». Στην Κουμπάρα,
μια πεντακάθαρη παραλία κο-
ντά στο λιμάνι, θα μπορέσεις 
να αποχωριστείς το μαγιό σου. 
Ονειρεμένες βουτιές θα κάνεις 
στους πέντε κόλπους στο κο-
σμοπολίτικο Μαγγανάρι, μια
παραλία με νερό κρύσταλλο, 
βελούδινη άμμο και ιδιωτικά

σκάφη να σουλατσάρουν. Ρο-
μαντική και ήρεμη ατμόσφαι-
ρα θα απολαύσεις στην Αγία
Θεοδότη στον Επάνω Κάμπο.
Ειδικά τα απογεύματα το ηλιο-
βασίλεμα με θέα το νησί Ηρα-
κλειά είναι το κάτι άλλο. Την
ησυχία σου θα βρεις επίσης 
στον Κάλαμο, όπου η εμπειρία
της κατάδυσης θα σε καταπλή-
ξει. Βουτιές μακριά από την πο-
λυκοσμία μπορείς ακόμα να κά-
νεις στον Παπά, στο Kαμπάκι,
στις Πλάκες, στο Nεράκι, στον
Πλακωτό, στο Σαπουνόχωμα,
στο Πεταλίδι, στα Διαμούδια,
στο Kλήμα, στον Bαλμά, στο
Kολιτσάνι, στο Πικρί νερό και
στην Tζαμαρία. ν Πιο wild nature
σκηνικό παίζει στον κόλπο της 
Ψάθης, που είναι κατάλληλο
μέρος για σερφ.        

Πού να μείνεις 
Για κάµπινγκ θα πας στο λιµάνι
και στον Mυλοπότα. Στο γνω-
στό και μη εξαιρετέο Far Out
(Μυλοπότας) η διασκέδαση
δεν σταματάει λεπτό, αφού
νέοι το γλεντάνε μέχρι τελι-
κής πτώσης δίπλα στο κύμα. 
Προτιμάς ξενοδοχείο; Κανένα
πρόβλημα. Εκεί κοντά θα βρεις
το Far Out Hotel (91446), ένα
μοντέρνο ξενοδοχείο µε spa 
και αισθητική εναρμονισμένη
με τα κυκλαδίτικα κτίσματα,
που διαθέτει 42 δωμάτια µε
θέα στη θάλασσα και όλες τις
σύγ χρονες ανέσεις (κ λιµα-
τισµός, µουσική, τηλέφωνο,
µίνι µπαρ, ίντερνετ). Και σου 
έχω και καλύτερο: την πισίνα 
του, που βρίσκεται στο πιο 
ψηλό μέρος του ξενοδοχείου
και βλέπει όλο τον Μυλοπότα. 
Εκεί θα κάνεις ήσυχες βουτιές
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μότερα καλαμαράκια του νησιού. Στον
Βαλμά μπορεί να φτάσει κανείς και από
το μονοπάτι της Αγ. Ειρήνης, της εκκλη-
σίας που πρωτοαντικρίζει κανείς όταν
φτάνει στο νησί.
Αγαπημένη παραλία η Αγ. Θεοδότη,
όταν έχει καλό καιρό τα νερά της είναι
τιρκουάζ. Το Μαγγανάρι είναι γνωστό
για τα κρυστάλλινα νερά του και τους μι-
κρούς απάνεμους ορμίσκους του (προσο-
χή, ο σκύλος δαγκώνει…). Επίσης υπέρο-
χη είναι η παραλία του Παππά, που αν
και προστατευόμενη από το πρόγραμμα 
Natura δυστυχώς κάποιοι, προσφάτως
ερωτευμένοι με το νησί, αποφάσισαν να
την κρατήσουν για τον εαυτό τους και
τους «εκλεκτούς» φίλους τους, κατα-
στρέφοντας μάλιστα και τη φυσική εκ-
βολή του ρυακιού που κατέληγε στην πα-
ραλία. Mr Big, enough…!
Θέλω να σταθώ στη διαδρομή της επι-
στροφής από τις παραλίες αυτές όχι από 
τον καινούργιο δρόμο αλλά από τον πα-
λιό, που μόνο με μηχανή μπορείς να τον 
κάνεις πια. Ώρα απογευματινή, στη δύση
του ηλίου, επιστροφή, οι βράχοι παίρνουν

μορφές και τα χρώματα σου καίνε το μυα-
λό. Τοπίο άχρονο, πέτρα μοναδική, μορ-
φές σουρεαλιστικές, σαν θέατρο σκιών.
Και να, ο Μυλοπότας εμφανίζεται, η α-
πόλυτη παραλία του νησιού! Κοκτέιλ στο
Κάρμα, στις αιώρες με lounge μουσική.
Αυτή είναι η δική μου Νιος, κομμάτι φω-
τεινό της ζωής μου. Κι επειδή η πολλή 
συγκίνηση φέρνει πείνα, αξίζει να ανα-
φέρω τον γκουρμέ Λόρδο Βύρωνα, στα-
θερή αξία εδώ και καιρό. Το προσεγμένο 
στις γεύσεις του Πιθάρι με τον Νίκο, που
έβαλε υψηλά τον πήχη στο service του
νησιού.Φυσικά το Κατώι με την υπέρο-
χη φιγούρα της Θεοδώρας, που με τόσο 
μπρίο σερβίρει τις σπεσιαλιτέ του Γιώρ-
γου! Ένα ροκ ζευγάρι με υπέροχα tattoos! 
Θα μου λείψει η Λου, με τα αξεπέραστα
γλυκά λεμονιού της.
Οι φίλοι μου όμως θα είναι εκεί. Γεια σου,
Ανέστη, Νικήτα, Γιάννη, Ντόρις, Κυρα-
Ειρήνη, Γκαμπριέλλα, Θανάση. Μαζί σας
η Νιος γίνεται ομορφότερη!

* Η Λίνα Καρανικολάου είναι ζωγράφος 
και ντιζάινερ

Ίος /Κυκλάδες
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και θα απολαύσεις μια πραγμα-
τικά ατμοσφαιρική δύση του 
ηλίου. Στον Μυλοπότα, επίσης, 
ακριβώς επάνω στην παραλία, 
είναι το Ίος Palace Hotel & Spa
(92000, www.iospalacehotel.
com),  ένα ξενοδοχείο με ε-
μπειρία 25 και πλέον ετών και 
παροχές τού σήμερα, με ένα
ολοκ ληρωμένο κέν τρο spa. 
Με κυκ λαδίτικο αρχιτεκ το-
νικό στιλ αλλά και μοντέρνες
πινελιές design, διάχυτη πολυ-
τέλεια και ταυτόχρονα οικεία 
ατμόσφαιρα. Αμφιθεατρικά
χτισμένο πάνω στην παραλία. 
Μια ακόμα επιλογή στον Μυλο-
πότα είναι το Levantes Hotel
(92588), που διαθέτει όλες τις 
ανέσεις μιας πολυτελούς δια-
μονής, ανάμεσά τους δωμάτια 

με ιδιωτική πισίνα και αµφιθε-
ατρική θέα. Στον Μυλοπότα και 
το Dionysos Resort (91630-2,
91215), ένα συγκρότηµα έξι αυ-
τόνοµων κτιρίων ανάµεσα σε
κήπους που θυμίζουν παράδει-
σο. Εσύ δεν έχεις παρά να δια-
λέξεις ανάμεσα στα standard
rooms, superior rooms και
family rooms που διαθέτει. Αν
θες να διώξεις όλο το στρες
που μάζευες «συστηματικά»
όλη τη χρονιά, πήγαινε σ τη
Χώρα στο Liostasi Hotel & Spa
(92140), ένα πλήρως ανακαινι-
σμένο ξενοδοχείο με έντονο
κυκλαδίτικο χαρακτήρα που 
θα σου προσφέρει απόλυτη
χαλάρωση. Στο ξενοδοχείο θα 
φιλοξενείται από φέτος και
το εστιατόριο Gradma’s, από

νωρίς το μεσημέρι έως αργά 
το βράδυ, προτείνοντας μονα-
δικούς συνδυασμούς από τη 
μεσογειακή και την ελληνική
παραδοσιακή κουζίνα σε πρω-
τότυπες εκδοχές. Στην περιοχή
Κάμπος, στον Γιαλό, θα βρεις 
και το Brother’s (91508), όπου
μπορείς να περάσεις ήσυχες,
οικογενειακές διακοπές.

Πού να φας 
Πιάτα που μυρίζουν Μεσόγειο 
θα απολαύσεις στο Lord Byron
(92125), που βρίσκεται στη Χώ-
ρα. Στη Χώρα, και συγκεκριμέ-
να απέναντι από το Δημαρχείο,
βρίσκεται το Agosto (92020), το
εστιατόριο που συνδυάζει τα 
χρώματα του Αιγαίου με τις γεύ-
σεις και τα αρώματα της Ιταλίας,

ιδανικός προορισμός για τους
λάτρεις των αυθεντικών ιταλι-
κών συνταγών. Αν θες γεύση 
από Ελλάδα θα πας στο Πιθάρι
(92440) στην πλατεία Ευαγγε-
λισμού. Εκεί θα φας ψητά και
μαγειρευτά όνειρο (να θυμάσαι
ότι είναι ανοιχτό από το μεσημέ-
ρι), αλλά και στο Κατώγι (91179),
όπου θα απολαύσεις παραδο-
σιακό φαγητό μαγειρεμένο με
μεράκι και ντόπια υλικά. Και 
φυσικά όπου συχνάζουν νέοι το
γρήγορο φαγητό είναι «νόμος».
Πριν πάρεις το δρόμο του γυρι-
σμού, θυμήσου να προμηθευ-
τείς ικανές ποσότητες τοπικών
γλυκών πειρασμών, όπως ξερο-
τήγανα, παστέλια, αμυγδαλωτά,
μελιτίνια (πιτάκια με µυζήθρα, 
αυγά, ζάχαρη και μαστίχα), καλ-

τσουνάκια αλλά και δώρα-έργα
τέχνης από το κατάστηµα Φιλί-
δωρον (ν 91566) στη Χώρα. 

Πού να διασκεδάσεις
Η διασκέδαση είναι το στοιχείο
της Ίου. Δεν υπάρχει περίπτω-
ση να μη βρεις κάτι να σου
ταιριάζει. Αρκεί να σου πω ότι 
η Χώρα σχεδόν κατά το ήμισυ 
αποτε λείται από μπαράκια. 
Σήμα κατατεθέν η Disco 699
(91064), που έχει παράδοση
στη νυχτερινή διασκέδαση
του νησιού. Βραδιές που δεν
τε λειώνουν ποτέ θα ζήσειις 
στο Barmacy (693 2097219) μμε 
funky περιβάλλον, ηλεκτροο-
νική και techno μουσική αλλλά 
και στον πολύχρωμο και φιλόό-
ξενο χώρο του Κλικ cocktaail 

bar-café (99477). Για «σωστό» 
κοκτέιλ πήγαινε στο Stella’s
(91191), ανοίγει από τις 8 το
βράδυ, ξεκινάει χαλαρά και 
συνεχίζει με ελληνική και ξέ-
νη μουσική ως το ξημέρωμα.
Μην ξεχάσεις να περάσεις και 
από το Βάλσαμο (91383), στα 
στενάκια της Χώρας, με πολύ 
κόσμο, αφήνοντας τους ήχους 

της jazz μουσικής να σε πας j μ ς -
ρασύρουν. ●
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ΜΜΜΜΜέσααα ααπόό τταα μμάάττιιια 
τττττοοοουυ ααππλοούύ εεππιισσκκέέπττη……

αθααααθώώς τοο πλπλοίο ο οοο διδιδ ασασχίζεει τατα γ γαλαλήνια νερρά άά ά τοτουυυυ υ 
ΑΑΑΑιΑιγαγαίοίου υ κακκ ι αναντιτικρρίζίζίζει καννείς τητην κκαλνλντέραα ττηης
ΟίΟίΟ αςας, , νοομμίζει ότι τον διαπαπερρνάνά η η μαγαγείείαα τητης ς φύφύ-
σησης. ΤΤοο θέθέαμαμμα αα ξεξ περνά τις ς προσοσδοδοκίίεςε  αακόόόμαμ
και τοτου πιο ο ααπαιτηητιτικοκοκού εππισισκέκ πτπτη,η, ππου σσασαστίτίίζεζζειι 
μπροροος ς ς ς στσστστστηνην α αψεψεγάγάδιιασα τητη, μομοναδιδικήκή ο ομομορφρφιάι

τοτοουυυυυ σμσσμσ ιλιλλιλεμεεμεμεε έέέέένου β β βββράράράράρ χοοχ υυ ποπου,υ, κ κεντημένος μεμε καλλνττερί-
μμια,α, υ υππόπόπόσκσκσκκαφααφαφαφαααα και ι κρκ εμεμασαστέτές στο κενόνό π πισισίνες, βοβουτά ά 
στστα α παπ γγωμέέμέμέναα ννερρά τηςς θάλαλασσσσσααςας. .
ΞεΞεκκινώνώντνταςααςς κανανείείς ς απαπό ό εδεδώ,ώ, τ τηη βόβόββ ρερειαιαα π λελ υράά τοουυ νηη-
σσισιιιούοοού, πλλππ ημημμυμυυμυυρίρίρρρίζεζζει ι με αατέτέλελελειωωτεες ς ανναμαμνήήήσεσεις. Τοο μοο--
νναδιδικήήήήκήςςς ςςς φήφήφφήφ μμμηηςς κακ ι ι γογοηη-
ττείαας ς ηλη ιοββββαασσίλεμα της
Οίαςς,, ποπου ααπαπολολαμμβάβάνει
κάκκκκκ θεε δειλιλινόνό τ ο πιιο μεε-
γγγγγαλοπρρεπεπέςές κκαι πολυ-
ππππλπ ηθές χεειειρορ κρότημμα
τοτου ΑιΑιγαγαίοίοουυυ –γιαα ν να μηην πούμε ε τοοοτου κόκόόόσμμμσμουουουυ–, ο ο κ καφαφφα έςές
κκκακ ι ττο ππρωρωωιινό σττοο Μελλένιο ή η κρεμαστήή ββεεράάννττααα τητης ς ς
LLoLL ggggiaia υ ππόπό τ ιςς νότες κκλαλασισικκής μουσικήςήςςς, όόπόπό οουουου ττοοοο μάμάτιι
σσοσ υ άχάνεεταται στστιςις λλευευκκέςς κορδέλες ποοου χαραράσάσάσσοσοοοουνυν τα α
πλπλοία τητης ς γγραμαμμήμής στστο βαθύ μπλε χαχαχααλίλ  ττου ΑΑΑΑΑιγιγγιιγγαίαααα ου,
μέμέχρρι το μμπάνιο κκαι ττους ψ ψαρομμεζεζέδες σστοο ζζ ζζωγωγγγγωγωγωγγγγραραραραααραρ φιφφφιιστστόό 
ΑμΑμΑμΑμμοούδιι, πουυ συυγκεντρώώνει τουοουους ααπππααιτηηηητ ττιτιτιτιικοοκοούςύςύ  ε εεπιππι--
σκσσσκκέπτες ττοτουυ νηνησιιούού.
ΚαΚαΚ τηφορρίζοντντας προς το κέντρροοο της ΣΣανττττοοορίνίνηςης λα
τρτρττττ εύει κααννείείς ς τατα χ χρωρωματισ
τοτοοτοτους γαλλάζζιοιουςυς τ τρρούλλουους σ
σβσβσβεστωμέμέννα εεκκκ λησάκια, π
αααιιγγαγ ιοπελαλαγίτικο χαρακτήρ
ΚαΚαΚαααι φτάνεις στο Φηηρροστ
ΗμΗμΗμΗμερερερεροββίγγλι. Όλη η φαντασ
ηηηη τέτττέέχνχνη η κακ ι η αια σθθθητητητικικικήή ή
σοντντντν αιαιαιιαι ττ τ τααα α τοτττ πωωωωωνύύννύνύν μιμιμιμιμιμιμιαα αα ααυυαα τάτάτάτάτ
τούτύτη ηη τηττητητητη γ γγγ γγγγωωωνωνννωννω ιάάάάιάιά τττ ττ ττουουυουυουυυο ννν ν  νησησησησιοιοού.
τοτοοτο έ ένα κκαλααλα ύτερροοοο οο απαπαππόό ό όό τοτοοτοο  άάά άλλ
πποποοσσσχσχσσσ έσέσέσειειειειε ςςςς» τ τττοουοουυυουουυουουυςςςς ςς ξεξεεεπεπεεεπερνρρνρνρνρννρνούούύούο

πρπροσσφοράρά δδδιιαμοονήνήςς. Υπόόόπ σσχσχσχσ ονννταττ ι ι ψυψυψυψυχιχχικήκ  απογείωση, 
επεπππππαφαφφφαφφαφφφααφφήή ήή μεμε τ το όριοιο και ανεπιπιτήτήήτ δευτυυτη ηηη ποποποπππ λλυτέλελειαια σστητηριριγγ-

έμέμέμμέένηηνηνηνη σσσ σσσ σσ σ ττητηττττ ν ηφηφαιισστειακακή ή έκκρηρηξηηη τ ττωνωννν α α αισισσθήθ σσεων.
ΣΣΣτΣΣΣττΣτΣ α α κοοκοκοκοκ σμσ οπολίτικα ΦηΦηράρά συνδυδυδυυδυάάζάζά οονοντται ταα π πάνάνάνταατ .. Η Η
ννηνηνηνηηην νενεεεενεεμίμίμίμμμίμμίμίία α α τητητττ ς ςς κακακαλντέτέέέρρααααςς,ς, το νωχεχεεελλιλιλλ κόόκ  ααγνάντεμαμαμα τ ττουου  
ηφηφηηφφηφφηφαιαιαιαιισστσ είείουουου,, τοτοο φ φφαγητηττόό όόό κκκακακαιιι ποποτότόό σσεε ε ρυρυυυθμθμμούς ς κλασσικικούούς ς ς 
ή ή σύσύσύσύσύύγγχγ ροορονονοουυςυς, τοοτττ  κ καλαλό όό φαφαφαφφ γγητόό αα λλλλλλ άά ά κακ ι τοτο εελλλλλλλλληνηνηννηνηνικκιιικι ό όόό 
σοσσοοοουββυβλάλάλάλάκικκ , , μεμεεε λ λίγγίγα α λόλ γιγ α απαποτοτελελλούν τοο κέντρρροο οο πποποποποποου υυυ υ ικικκικα-α-
ννοοοποοποοιεειει ί ί ίίί κάκάάκάάκκάθεθεθεθθθε εεε ε εεπιπιθυθυθυμίμία και γογούσύσσττο.
ΚαΚατηηφοορρίρίίρίρίζοζοζοζοζοοντντνταςςα σ στην ν εενε δοδοχώώχώραρ  εεεντντντντν υππππυπωσωσσωσωσιιάάάιάι ζεζζεζζζεσασασασσαιι απαπόό 
τα αγκγκαλλιαασμσ έννναα μεμε τ τη η γηγηγ  α ααμπμππέλλέλιαιαιαα,,, , ποποποοποπ υ υ μομομομομομομ ιάιάάάιάζοζοζοοουυνυνυνυ  μμεε 
μαγιιάτάτικαα στεφφάνάνιαια σ σσττολλιλ σσμμέννέννα α α μμμεε φ ύλύλύλλύλλλλλαλαλα κκκκααιαι κ κααρ-
ποούςς, μεμεεθάθάθ ς ς μεμε το εξεξξαια ρετιτιικκόόκό κ κραραασίσίί, εννώ η η επεπιλιλοογή του 
μπμ άνά ιιου υ σσττονονο  τόπό ο ο αυα τότότ  αααποκττκτάά χρχχρώμώμώμα α α πέραρ  από το 
μπλε τηης θ θάλάλασσσασ ς. Κ Κόκκκκκκικινηη ππαραραραλλαλίίαία, μμαύρη ηη παπαπαπαρραρα-

λία, λευυυκήκήκήή ππααραλία. 
Κριτήρήρήριο το χρρώμα της 
αμμοομουδιάάς ς ή ή ή ή ττοοτοοου υυυυ βόββόβ τστστστσσσσααααα-
λολολου ποποποοουυυυυ στστστστσσττολολοολλολολολολίίζζζζίζίζίζίζειειιιει τ ττττττ τηνηηηνννηνν  
ακτττήήήή. . ΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚ ιι ι ι φφφφυφυυσισιισισικάκάκάκάκάκάκά τ τ τττο ο Α-Α
κρκρωωωτήρήρήρριι, μεμε τ τηνην αρχχααίαίαία 

«Π««ΠΠΠολολλλιττιττείείείε α α τοτουυ ΑιΑΑιΑΑΑιγαγαίοίοοουυ»υ»,,, απαπαπα ομειιννάνάν ριι κ κυκλαδικοκού και 
μεμ ττέέπεπ ιτιταα α μμινωνωωικούού π πολο ιτιτισμμμομ ύ,  ππουυ διασώθηκεκε γιαια 
χρχρόνόνιαιαα κκ κ κάττωω απαπό όό τητην νν ν ηφηφφφααιαιαααιστστειιειααακήήή ή ττέφφρα.
ΔεΔενν έέχχεις αιισθσθσθθανανανθεθεθείί ίί όμόμόμόόμόμωςωςςς κκκ κ καλα ά τοοοο μμυσστήριο του εεκρη-
κτκτικικκούού α αυτούούού νννηησησιοιοιοοού,ύύ,ύ,ύ,ύ αα ααν δεδεν σεσσε ταααξιδέψέψει οολόλόγυγυράρά τ του 
ένέναα απαππό ττα ιδιδιωτττιικιικά ττρεχαννντήτήρριρ α πποπ υυ δδιαθθέτέτουουνν κάκάττοι-
κοκοκοιι ι ττητηττηςςς ς ΣαΣαντντντντορορίννίννηηςςηςης.. . ΔΔέΔέοος σεεε πληηημημμυρίίζει ι βλλέπέπονντατ ς 
τατααατ  κκκκακακοτοτοτράράράράάράράχαχαχχαλαλα βράάάάάχια ποπου υ σμσ ίλίλλεεεψε τόόσο κκαλαλαία σθητα 
ηη λάλλάλ βββα ΡΡίΡίΡΡίγογογοοςςς στστη σσκκκέψηη ότι το ηφαφαφαφ ίστεειοιο είνναι ακόμα 

ο φόββοο προσσεγγγίζοζ ντάς ττοο 
α νεράάά τοουυ, ποπου είναι κίτρι-
λλα α θεεεραραπεπεπ υττιικά στοιχείαία.
εν ν μομοιάιάάάζει μεμε τ τη η Σαντορίννη η 
ά της, άάάάλλωστε, την νν παπαρορο-
α 7 θαύύύματα της φύσης. Καιαι  
ά μόνοοο ένα κομμάτι από ττο ο 
υκαιρίίίαα, λοιπόνν, , φέτος νανα 
ι να τοοο εξερευνήήσσουμμε.

* Ο Νικόλαος Κανελλόπουλος 

είναι πρόεδρος του ΕΟΤ

Σαντορίνη
Tου Νικόλαου Κανελλόπουλου *

κέντρροοο ο τηηςςς ΣαΣααανττοορίνίνηςης,, λαλ --
στά κακαααμπμπααννααριά καιαι

στα κααττάττάλελευκα αα----
που δδίίνίνίνουν τοονν ν 
ρα τουυυου νησιού.. 

τεφε άάννάνι και το 
σία, ηη γοητεία, 
ποποποπουυ υπαινίίσσ--

άάάά κκκρρρύρ βοοντνται σσε ε
. Ταα καταλύματαατα, 

λλλλλλλλλλοοο,οοο  και οοοι ιι «υ«υυυ--
ύύύύύύν ννννν τητηητητην απαπαππππλήλήήήλήλ

η ηη λάλάλάάβαβαβαα. . ΡίΡίίΡίΡ γογογογοςς ς στστη  σκσκσκσκσκέψέψηη ότι
ενενενενε ερργόγό, ,, εεννννώ ώ κακαταααταποποολλελεμμάς ςς τοτο

κακαακαιι ι κάάνοονταααςαςα  μμπάπάάνινινιο στ
ναναν  ααπόπό ττο οο ο θθθεεεθ ιιάιάιάφφιφ  κκαι άά
ΤΤΤίποοτατα σ στοτοτον νν κόκόκ σμμοο δεδ
μαας.ς. Η Η μ μ  μοναδαδικικότότό ητη ά
μμομοιάιάάζεζει ι μεμε έέέννναν  αππό τα
αππαπαπα οτοττελελείεί π πρααραγγμγμματατα ιικικά
πααζλζλ τ τουυ Α Αιγαίίίουουου………… Ευ

μεμείννουυμεμε Ελλλάάδάδά α κα
* Ο Νικόλαος Κανε

είναι πρόεδρο
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συναρπαστικούς τόπους διακο
πών, η χαμένη Ατλαντίδα έχει
ανακαλυφθεί προ πολλού από
ορδές τουριστών και σταρ του
Χόλιγουντ (Μπραντ, με γεια το
καινούργιο οικοπεδάκι στη Φοι-
νικιά, but keep in mind... το μο-
νοπάτι είναι για όλους!).

Tι να δεις και να κάνεις 
* Την Οία, το πιο ρομαντικό μέ-
ρος του νησιού, με σοφιστικέ
ξενοδοχεία, καλά εστιατόρια και
το ηλιοβασίλεμα που λέγαμε.
Τα Φηρά και το Ημεροβίγλι, πιο
κοσμικά, με μαγαζιά, κοσμημα-
τοπωλεία και έντονη νυχτερινή
ζωή. Τα χωριά Ακρωτήρι, Με-
γαλοχώρι, Πύργος πιο ήσυχα. 
* Βόλτα στο ενεργό ηφαίστειο 
και μπάνιο στα ζεστά νερά της
Ν. Καμμένης – από το λιμάνι
μέχρι τον κρατήρα η διαδρομή
είναι περίπου 30΄ περπάτημα.
Πας με καραβάκι από τον Αθη-
νιό ή τα Φηρά.
* Επίσκεψη στη Θηρασιά για να
γυρίσεις πίσω στο χρόνο. Μπά-
νιο σε καθαρά νερά με πανορα-
μική θέα της Καλντέρας και φα-

αβέρνες της Ρίβας.
εφθείς το Μουσείο 
κής Θήρας (23217) 

από το Ημεροβίγλι
άνω στο φρύδι της
(2 ώρες περπάτη-
λιοβασίλεμα από το 
ου Προφήτη Ηλία

ς διαδρομής. 
ν Αρχαία Θήρα στο
από το Καμάρι (δια-
), όπου θα συναντή-
σάκι τηςΖωοδόχου

Πηγής. Ακόμα το μονοπάτι που
ενώνει τον Πύργο με το Εμποριό
και ξεκινάει στα τελευταία σπίτια
του Πύργου (1,5 ώρα).

Πού να κολυμπήσεις 
Οι καλύτερες παραλίες είναι η
Περίσσα, ο Περίβολος και ο Αϊ-
Γιώργης. Πολύ κοσµικές (βου-
λιάζουν τον Αύγουστο). Στην
άκρη, πιο ερημικά, μπορείς να 
στρώσεις πετσέτα. Στη Βλυ-
χάδα το τοπίο µε τα ανάγλυφα
βράχια από ελαφρόπετρα πίσω 
είναι µεγαλειώδες, ενώ υπάρχει
και καντίνα. ΤοΘέρος στο δρόμο
προς τη Βλυχάδα θυμίζει Μπαλί. 
Στο Καμάρι πολύς κόσµος, τα-
βέρνες για όλα τα γούστα και
πολλοί ξένοι. Η Κόκκινη παρα-
λία, από τις πιο γνωστές και ό-
μορφες, έχει κόκκινο βοτσαλάκι 
και πολλές οµπρέλες. Δίπλα η Ά-
σπρη παραλία, στην οποία πας
με βαρκάκι από το Ακρωτήρι. 
Μπορείς να πας και «υποβρυχί-
ως» από τα Μέσα Πηγάδια (επί-
σης ωραία παραλία με βότσα-
λο), κολυμπώντας μέσα από τη
σπηλιά (θέλει πολλή προσοχή

αν έχει κύμα). Στη βόρεια πλευ-
ρά του νησιού υπάρχουν οι 
Μπαξέδες (συνήθως με κύμα)
και ο Κολούμπος, η «εναλλακτι-
κή» παραλία για όσους θέλουν
να πετάξουν το μαγιό. Δίπλα της
η παραλία του χωριού Πορί, µε
ωραία βότσαλα και γραφικό
ταβερνάκι. Κάτω από την Οία, 
στο Αμμούδι, βουτάς στα μαύ-
ρα νερά της Καλντέρας από τα
βράχια απέναντι από το νησάκι 
με το εκκλησάκι του Αϊ-Νικόλα  – 
προσοχή στα ρεύματα. 

 Πού να μείνεις
Ενδεικτικά: 
Φηρά: Cosmopolitan Suites
(25632 ), At l a n t i s (22232 ),
Theoxenia boutique hotel
(22740), Kori Rigas (25251).
Φηροστεφάνι: Homeric Poems
(24661), Tsitouras Collection
(23747). 
Η μ ε ρ ο β ί γ λ ι : C h r o m a t a 
(24850-2), Dreams (28787), Ά-
στρα (23641), Santorini Grace
(21300), San Antonio (24388).
Οία:  Καπετανόσπιτο 186 4
(719 83 ), K a t i k i e s  (714 01 ),
Mystique (71114), Perivolas
Traditional Houses (71308), 
Canaves Oia (71453).
Μεγαλοχώρι: Vedema Resort
(81796). 
Ακ ρ ω τ ήρι:  A st ar te Suites
(83388).
Πύργος: Zannos Μέλαθρον
(28220), αρχον τικό που έχει 
διαµορφωθεί από τον Γιάννη
Τσεκλένη με wine bar για οινο-
γνωσίες. 
Περίβολος: Glaros Guest House
(82286) µε ατµόσφαιρα παλιάς 

Σαντορίνης, πάνω στην παραλία.
Φοινικιά: Finikia Palace (71373), 
ήσυχο, με πισίνα, θέα στον κά-
μπο και εστιατόριο στην ταρά-
τσα του. 

Πού να φας 
Φηρά:Κουκούμαβλος (23807), 
εστιατόριο πολυβραβευµένο, 
κουζίνα δηµιουργική και με φα-
ντασία. Αρχιπέλαγος (24509),
αρχοντικό του 1860 µε θέα στην 
Καλντέρα. Sphinx (23823), ε-
ντυπωσιακή θέα, μεσογειακή
κουζίνα. Saltsa (28018), με άνε-
τη βεράντα µε θέα και σεφ τον
Δηµήτρη Λαζάρου – δεν χρει-
άζεται συστάσεις. 1500 B.C.
(21331), sea food restaurant (το 
όνοµα που παραπέµπει στην
τροµερή έκρηξη του ηφαιστεί-
ου το 1500 π.Χ.). Σύγχρονο, 
πολυτελές. Νικόλας (24550), τα-
βέρνα για μαγειρευτά.
Φηροστεφάνι: Aκταίον (ν 22336),
η καλύτερη παραδοσιακή τα-
βέρνα, µε λίγα τραπεζάκια στη 
μικρή αυλή και λίγα έξω για
θέα όταν δεν φυσάει. Βανίλια
(25631), ρομαντική ατμόσφαιρα
με θέα στην Καλντέρα, λογικές
τιµές. Il Cantuccio (24190), ο Ιτα-
λός, για ζυμαρικά και πίτσα. 
Πύργος: Σελήνη (22249), το 
γνωστό εξαιρετικό εστιατόριο
του Μανώλη Χατζηγιαννάκη με
σεφ την Κωνσταντίνα Φάκλαρη
φέτος μετακόμισε στον Πύργο, 
στην πλατεία του δημοτικού
σχολείου, στο συγκρότημα του
Λαογραφικού Μουσείου Δρό-
σου-Χρυσού. Εκτός από το ε-
στιατόριο υπάρχει και wine bar, 
ενώ μπορείς να πάρεις μαζί σου

σαντορινιά κρασιά, γλυκά και 
τοπικά προϊόντα. Συνεχίζονται
τα μαθήματα μαγειρικής και οι-
νογνωσίας.
Οία: Σκάλα (71362), από τα πιο
παλιά µε θέα στην Καλντέρα και
καλή ελληνική κουζίνα. 1800
(71485), παλιό αρχοντικό, γκουρ-
μέ γεύσεις, µε ταράτσα και θέα. 
Το αδελφάκι του 218, µε βερά-
ντα στην Καλντέρα, µεσογειακή
κουζίνα και πιο προσιτές τιµές.
Νέκταρ & Αμβροσία (71504).
Αμμούδι: Δημητρός (71606), για
ψάρι και λευκές μελιτζάνες.
Καµάρι: Νυχτέρι (33480), µπρο-
στά στη θάλασσα, ανοιχτό όλη 
τη µέρα, με ελληνική δηµιουρ-
γική κουζίνα. 
Βόθωνας: Κρητικός (32300), για
κρέας.
Μπαξέδες: Δελφίνι μετά το
µπάνιο στον Κολούµπο ή στους 
Μπαξέδες.
Φοινικιά: Κρινάκι, παραδοσι-
ακή ταβέρνα µε ντόπια φάβα, 
ντοµατοκεφτέδες. 
Μεγαλοχώρι: Μαρμίτα (81603), 
σ την πλατεία για ε λ ληνική 
πειραγμένη κουζίνα. Feggera
(82930), το πρώην art café έγινε 
τώρα εστιατόριο. Γερομανώ-
λης, ταβερνάκι με τοπική κουζί-
να και Visanto (59114) στο ξενο-
δοχείο Vedema Resort.
Έ ξ ω  Γω ν ι ά : Μ ε τ α ξύ  Μ α ς
(31323), ουζερί με σαντορινιά 
και λίγο κρητική κουζίνα.
Περίβολος: Γιώργος,  η πιο
παλιά ψαροταβέρνα. Δίχτυα
(82818) για ψαράκι και σαντο
ρινιά κουζίνα. Σάββας για φρέ
σκο ψάρι που πιάνει ο ίδιος κα
αστακομακαρονάδα. Άμμος

(81819) για ψάρι. Και για ουζερί 
και σάντουιτς στην Αυλή. 
Ακρωτήρι: Το Υπόσκαφο του 
Νικολού (κακαβιά με θαλασσι-
νό νερό) και τα Δελφίνια, πάνω 
στη θάλασσα.
Μονόλιθος: Σκαραμαγκάς για 
ψάρι (31750).

Καφές, γλυκό, ποτό, θέα
Πύργος: Franco’s Cafe (33957). 
Μετακόμισε μέσα στο Καστέλι.
Θέα, εξαιρετικό σέρβις, υπέρο-
χα κοκτέιλ, κλασική µουσική και
εστέτ ατµόσφαιρα.
Φηρά: Μάνος, το καλύτερο 
ζαχαροπλαστείο του νησιού. 
Enigma café, πρωινό με θέα 
στο ηφαίστειο (και δωµάτια).
Οία: Μελένιο για στάση για γλυ-
κό. Meteor Café, Κάστρο, all 
day καφέ με θέα.

Πού να διασκεδάσεις 
Φηρά: Casablanca. ο Χρήστος 
έδωσε τη δική του αισθητική 
εκδοχή στο ιστορικό µαγαζί.
Με resident και guest djs. Κυρα-
Θήρα, κλασικό jazz -ethnic µπαρ 
που λειτουργεί όλο το χρόνο. 
Οία: Χασάπικο (71244), από τα 
πιο παλιά για ποτό αν βρεθείς 
βράδυ στην Οία. Γλυκάκι στο 
Αµµούδι, στην αρχή της µικρής 

Mόνιμα στη λίστα των 100 top 
προορισμών στα περιοδικά ό-
λου του κόσμου, από τους πιο
συναρπαστικούς τόπους διακο-

γητό στις τα
* Να επισκε
Προϊστορι

στα Φηρά.
* Πεζοπορία 
στην Οία, πά
Καλντέρας (
μα). Δες το ηλ
εκκλησάκι το
στη μέση της
* Βόλτα στην 
βουνό πάνω α
δρομή 1 ώρα)
σεις το εκκλησ
Πηγής. Ακόμ
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-
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ς

παραλίας.●

Κωδικός: 22860
Αστυνομία Θήρας: 22649
Λιμεναρχείο: 22239
Δήμος: 22231 
Πρ. Βοήθειες: 23333
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Κωδικός: 22860
Αστυνοµία: 41249
Λιµεναρχείο: 41530
Δήµος: 41285
Πρ. Βοήθειες: 41222

INFO
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Φολέγανδρος
Του Ευθύμη Φιλίππου*

ην πρωταγωνίστρια του σίριαλ θα τη
λένε Μέλπω ή κάπως έτσι. Θα φοράει
βραχιόλι στο πόδι, θα έχει βρόμικες
πατούσες και πάρα πολύ μικρό στή-
θος. Θα είναι δασκάλα στο νησί και
θα αγαπάει όλα τα παιδιά, αλλά ένα

περισσότερο. Ένα κορίτσι με μεγάλα φρύ-
δια και έντονη τριχοφυΐα που είναι όμως
έξυπνο και ζωγραφίζει τέλεια ήλιους και
μισοφέγγαρα σε τασάκια που πουλάει η
μάνα της στο μαγαζί. Ο πατέρας της είναι
ορθοδοντικός και του αρέσει η δασκάλα.
Τον υποδύεται ο Χωραφάς. Μένουνε όλοι
στη Χώρα. Η Χώρα απέχει 10 λεπτά από
το λιμάνι με σκουτεράκι. Αποτελείται από
σπίτια, ταβέρνες και βοκαμβίλιες. Όλοι κυ-
κλοφορούν σε ζευγάρια που πρόκειται να
αρραβωνιαστούν και να κάνουν δύο παιδιά
θέλω εγώ, εσύ; Γαλλικό πεντικιούρ με ασβέ-
στη. Η Μέλπω είναι συνέχεια στεναχωρη-
μένη και κάθεται στην πλατεία κάτω από
τον πλάτανο, ενώ τραγουδάει η Δάρρα, και
τρώει ματσάτα, που θα πει κόκορας κοκ-
κινιστός με μακαρόνια, αλλά πάντα αφή-
νει το μισό γιατί δεν μπορεί να φάει άλλο.
Συναντιέται με τον Χωραφά στο Κάτεργο,

που πας μόνο με καραβάκι από το λιμάνι
και σε μαζεύει κατά το απόγευμα, και σ’
αυτή την παραλία φιλιούνται πρώτη φορά.
Τους βλέπει όμως η μικρή με τα φρύδια και
τους ζωγραφίζει σε ένα πιάτο. Η μάνα της
βλέπει το πιάτο στο μαγαζί και από τα νεύ-
ρα της πετάει όλες τις ονειροπαγίδες κάτω.
Η Μέλπω κάθεται στην Άνω Μεριά, που
είναι ο δεύτερος και πιο ήσυχος οικισμός
του νησιού, και χορεύει σε μια ταβέρνα ξε-
σηκώνοντας τους ψαράδες, που είναι με-
σήλικες κομπάρσοι. Την άλλη μέρα πάει
για μπάνιο στο Αμπέλι, που μπορεί κανείς
να πάει με τα πόδια από την Αγκάλη αλλά
αυτή παίρνει καραβάκι. Διαδρομή με κα-
ραβάκι - ξανά Δάρρα. Φτάνει και κάνει τό-
πλες. Ξαναφιλιέται με τον Χωραφά το βρά-
δυ και μετά χωρίζουνε. Όλα πανέμορφα
με κακό photoshop. Η μικρή με τα φρύδια
ζωγραφίζει κούπα του καφέ με την κάτοψη
του νησιού, αλλά δεν την πετυχαίνει πο-
λύ και τρώει ένα χαστούκι δυνατό από τη
μάνα της. Ενοικιάσεις σκούτερ, τηλέφωνο
22860 41600. Ξανά Δάρρα.
* O Ευθύμης Φιλίππου είναι κειμενογράφος, 

συνσεναριογράφος της ταινίας «Κυνόδοντας»

Τι να δεις και να κάνεις 
Να επισκεφθείς τη Χώρα: Α-
πέχει 3,4 χιλιόμετρα από τοντρα από τον
Καραβοστάση (τοο λιμάνι). Χα-
ρακτηριστικά της οι πολλές
σκιερές συνεχόμεννες πλατείες,
το Κάστρο, ο πανέέμορφος Με-
σαιωνικός οικισμόός, ο γκρεμός
που κόβει την ανάάσα και η εκ-
κλησία της Παναγιάς σκαρφα-
λωμένη στο βουννό πάνω από
τη Χώρα.
Να περπατήσεις σστα σοκάκια 
του Κάστρου. Η ββορινή πλευ-
ρά του είναι χτισμμένη στο χεί-
λος του γκρεμού. 
Να δεις το ηλιοβαασίλεμα από 
την Παναγιά, μη φφοβηθείς την 
ανηφόρα, η θέα είίναι απίστευ-
τη. Παραμονή της Παναγίας, 
ανεβαίνει όλο τοο νησί για τη
λειτουργία.
Να περπατήσειςς σ τα οργαγα-
νωµένα µονοπάτιαα ππεζοεζοπορπορίαςίας 
(δίκτυο μονοπατιώών 2020 χλ χλχ μ.)μ.)μ.)μμμμμμ.)μμμμμμ )μμμ )μμ )μ.)μ.)μ.μ.))μ.μμ.)μμ ).)μ..))).))))))).. .. . .. . . . . . .. . . ... 
Να επισκεφθείς την αγαγαααα ροτροττικήικήήήήήήήήήήή
Άνω Μεριά και τοο Λαοαοοοογραγραραφιφι--
κό Μουσείο.
Να πας με τα καρραβάκικια πα που ου
ξεκινούν από τον Καραβοσβοσοοοοο τάτά-
ση στα σπήλαια Χρρυσοσπηλιά
και Φαράγγι. 
Μη χάσεις το παννηγύρι του
Δεκαπενταύγουυστου στην
πλατεία της Χώρας. Τουρίστες
και ντόπιοι χορεύύουν και πί-
νουν µέχρι το πρωωί. 

Πού να μείνεις
Anemomilos (41309309), χτισµέ) χτισµέ-
νο πάνω στον γκρεµό, Βράχος
(41304), Πήγαδος (41395), το
παραδοσιακό Κάστρο (41230),
Fata Morgana με ωραία πισίνα
(41237, 693 6745261), Κηφήνες
το καλύτερο, με highlight το
περίφημο δωμάτιο με το «βρά-
χο» (41274), Belvedere (41034),
Φολέγανδρος (41239, 41166),
Fani Vevis (41237, 41282), Ανε-

μούσα ( 107741 ). Το κάμπινγκ
( 47841204, 414 ) βρίσκεται στο

ον Καραβοστάση, ο Λιβάδι. Στο
 ωραίος και εξυπηΠέτρος, ο -
ιοκτήτης του super ρετικός ιδ
ιαθέτει από φέτοςmarket, δ

υργια διαμερίσματαολοκαίνου
με θέα ( narOn Suits, 41017, 694
4882394 πάνω από τη Βάρδια.) π

Πού να κολυμπήσεις  
Αγκάλη: Έλα νωρίς και φέρεΈ

έλα σου ρακέτεςτην ομπρέέλα σου, ρακέτες, την ομπρέ
αντηλιακό, παιδάκια. Άραξε
δεύτερη σειρά για να έχεις
«θέα». Το μεσημέρι τα καλαμα-
ράκια από τις ταβέρνες πίσω
σε… ξεκουφαίνουν. Η παρα-
λία βουλιάζει γιατί απέχει μόμόμόόμόόόόόόόόόόόόόόμόόόόόόόόόόμόόμόόμόμμμμμ --
νο 3 χλµ. από τη Χώραώραααρααααραααααααααααααα     
(πρόσβαση με λεεωωωω--
φορείο ή με αυαυυαυ---
τοκίνητο καιι με μεμεμ    
καραβάκι απόόόό   
τ ο ν  Κ αα ρ αρ αρ αρρρ αρ αρρ αααααρ αρρρρρ ααααααρ αρρ αρ ααρρ αρ αααααρρρ αρ αααρ αρ α -
βοστάσάση),η),  
γ ι α τ ί  τ ί  ίίτ ίτ ί έ χ εέ χ εχ εε ι ι 
ταβέρνέρνρνρνέρννννες ες ες ες
κι ενοενοοοικιικιααα--
ζόμμεναενα δω δωδ --
μάτάτια,ια, γι γιγ ατίατί 
α π όα π όόόόόόό  ε δ ε δεε ώ ώ ώώ
φ εύφ εύεε γ ο υγ ο υ ν  ττ α α 
κ α ρκ α ρ α β άα β άά κ ι ακ ι α  ή  ή 
ξεκξεκινονούν ύν τα τα μομο--
νοπνοπάτιάτια γα γγγγια ια τιςτις πα πα-
ραλραλαλαλααααααααααααααααλαλαλαλααααλαλαλαλαλαλαλααλαααλλααλαλλλααλαλαλαλαλλαλλαλαλλλλλαλλλλλλλλλλλααλαλαλλλλλλαλαλλαλλλαλαλλλλαλλλλλαλλλίεςίεςί  όπ όππου ου το ο µαγµαγιό ιό όό
είνίναι α προπροαιραιρετιετιεε κό:κό:  ΆγιΆγιο Νο Νιι-
κόλαο,αο, ΦηρΦηράά (μ (μ( ονοονοπάτπάτάτάάάτάτάτάτι 110΄)),
ΓαλΓαλΓΓ ίφοίφοςς (α (ακολκολουθουθθθώντώ ας ς το
μονμονοπάοπάτι τι προρος τς τον ον ΆγιΆγγγγ ο ΝΝικόό--
λαο, 110΄)΄), ΛιβΛιβαδάαδάαδ κι. ΑΑν έν έρθερθεθεθεεθεεθεεθεεθεθεεεεεεεεεεθεεεεθεεεεεεθεεεεθεεθεθεθεθεεεεθεεθεθεθεθεθεεθεεθεθεθεεεεεθεεεεθεθεθεθεθεθεεεεεεεθεεθθθεεεθεθεθεεθεεεθθεθεθεθεεεθεθεεεθειιςις ις ιιιιιςιιςιςιιςιςιςιςιιςςςςςιςιςςςιςιιςιςιςςςςιςιιιςςιςςςιςιςςςιςςςςιςςςςςςςςς
νωρίς, τσέκαρε ρε καικα  τητη μικμικρή ρήήήήήήρήήρήρρήρήρήήήρή ρήρρρρρήρήήήήρήήρήήρήρρρήρρρήρήήρήρρήρήήρρρήήρρρήρρρρρρρρρρρή
Αγκάλη για βουτιές.
Aπό τον Καραβοστάση: Βάρ-
δια, δίπλα στο λιμάνι –με εύ-
κολη πρόσβαση από τα σκα-
λοπάτια και σκιά το βράχο–,
Λατινάκι, Βιτσέντζου, Που-
ντάκι,ντάκι οι μικρές παραλίες που οι μικρές παραλίες που
συναντάς ακολουθώντας τοον
παραλιακό δρόμο από το λι-
μάνι προς το Λιβάδι (γύρω 
στα 30΄). Κάτεργο: υπερ-
θέαμα από μόνο του, πας μεε
καραβάκι από το λιμάνι. Στη 
βόρεια πλευρά του νησιού τα 
Σεριφιώτικα και τα Βορινά όό-
ταν επιτρέπει ο καιρός, με κουυ-
ραστική ανάβαση-κατάβαση. 

Πού να φας 
Οι πληροφορίες λένε ότι τα
τελευταία χρόνια η ποιότητα
πέφτει (κακά λάδια, μικροκύ-
ματα) και οι τιμές ανεβαίνουν,
κι αυτό πρέπει να το προσέ-
ξουν οι Φολεγανδριώτες. Τα
καλύτερα μέρη για να φας στη
Χώρα είναι το Chic και το Γου-
πί. Αν προτιμάς μαγειρευτά θα
πας στην Πιάτσα (41274). Για
κρέας στον Κρητικό. Ακόμα
τοτο Eva’s GardenEva s Garden ( (4111041110) η), η ΠούΠού--
ντα (41063) και η Μέλισσα.
Στην Άνω Μεριά, για µατσάτα
(χειροποίητα λαζάνια) στο Πα-
ντοπωλείο, στον Μίμμη (4137131 7) )
καικα  στστη η ΜαρΜαρΜαρΜαρΜΜΜ ρίαί . 

Πού να διασκεδάσεις
ΣτηΣτη Χώ Χώρα,ρα, στ στο AliAliAAAAAAAAl armarmrr an,an, τουτου 
γ νωγ νωγ νωννωννννννννννωννννννννννωννννννννννννννννννννννννννννννννωνννωνγ νννννννν σ τοσ τού σύ σου ου απόαπό τοτοοο Γ Γκάζι
μπαμπαμμμ ρ, ρ το το ίδιδ ο ζο ζεσττό και στι-
λάτο, με ε όλωόλωόλ ν των ειδών τα
κοκτέιλ. Για ρακόμελα και χά-
ζι στις πλατείες που γίνονται
ένα τα βράδια: Αστάρτη, Ba 
Raki, Κόλπο και το Μικρό (πιο 
απόμερο, έχει και γλυκά), Ρα-
κεντιά.κεντιά ●●
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πως κάθε χρόνο, έφτασε και φέτος η εποχή
που ακούω διαρκώς για την ωραία, ηλιό-
λουστη Ανάφη στο ωραίο και ανεμοδαρμέ-
νο Εδιμβούργο. Σε διάρκεια ενός μήνα, ας
πούμε μέσα Μαΐου με μέσα Ιουνίου, ο λίαν
διάσημος καλλιτέχνης στον οποίο σύστηνα

ανεπιφύλακτα το νησί ως καλοκρυμμένο μυστικό
των Κυκλάδων, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όχι απλά
τη γνώριζε αλλά ότι υπήρξε θαμώνας της πρώην 
hardcore παραλίας της με το μυστηριώδες όνομα
Ρούκουνας. Ο Αποστόλης, πάλι, έντρομος μου έ-
στειλε ένα mail ότι κάποιος, προφανώς χωρίς ιερό
και όσιο, έκοψε τα δέντρα σε μια άλλη, λιγότερο
χτυπητή πλην αγαπημένη παραλία, το Μοναστή-
ρι. Λίγες μέρες αργότερα, η Κρις τηλεφώνησε να
μου πει ότι «μας» έκλεισε διαμέρισμα στη Χώρα –
διαμέρισμα το οποίο μπορεί, αν χρειαστεί δηλαδή,
να προσφέρει κατάλυμα σε φίλους επί φίλους επί
φίλους.
Αυτή είναι μια παράδοση των διακοπών στην Ανά-
φη: οι πελώριες παρέες. Στην Ανάφη πρωτοπήγα,
πράγματι, διακοπές περιβαλλόμενη από μία παρέα
που σύντομα επικάθισε στο νησί σαν χταπόδι με
μεθυσμένα πλοκάμια. Φταίει η Έντζυ, αν θυμάμαι
καλά, που θα είναι και φέτος. Παρ’ όλα αυτά, κατά-
φερα εν καιρώ να περάσω και ρομαντικές στιγμές

στο νησί, σέρνοντας το αντικεί-
νο του πόθου μου λιώμα στην
δυλλιακή άσφαλτο που ενώ-
ι τη Χώρα με την ταβέρνα της
αργαρίτας, όπου έχω, μεταξύ
άλλων, κάνει τα εξής: πιει 1.226
ποτήρια ρακή, παίξει σκάκι με

τον Κρίστιαν και σκραμπλ με όλους τους υπόλοι-
πους, χορέψει, θαυμάσει παιδάκια που μ’ έκαναν
να θέλω να κάνω κι εγώ, κλάψει, σκάσει στα γέλια,
καβγαδίσει, ακούσει «τα δικά μου» cd. 
Επίσης έχω κάνει πολλά πράγματα στη Χώρα: πέ-
ραν από την αδιάλειπτη προσοχή που έχω αφιερώ-
σει στη γαλάζια θέα τύπου «κορυφή του κόσμου»
επί σειρά καλοκαιριών, έχω δει με κιάλια μπάτσους
να πλησιάζουν με φουσκωτό για να εκδιώξουν τους
διαμένοντες εν παραλία (αίσχος, η φύση ανήκει
στο λαό), έχω γράψει μισό μυθιστόρημα, έχω κάνει
πάρτι, έχω βάλει ξυπνητήρι για να σηκωθώ στις
δύο μετά τα μεσάνυχτα και να κατρακυλήσω ως τις
Μάντρες για Aegean Pop βραδιές μετά σελήνης,
έχω σώσει άνθρωπο από γκρεμό διά της μεθόδου
της φάπας, έχω ακούσει μέχρι και ρεμπέτικα χωρίς
να γκρινιάζω, γαμώ τα αρμενάκια μου, καθώς και
άλλα πράγματα που δεν μπορώ να αναφέρω αλλά
που επέφεραν καθοριστικές αλλαγές στη ζωή μου.
Το δίδαγμα είναι ότι παρά την επίφαση ηρεμίας,
διαλογισμού και απομόνωσης που επιβάλλει το συ-
γκλονιστικό τοπίο νυχθημερόν, και το κατανυκτι-
κό ψιθύρισμα (που επιβάλλει ο Γλάρος), η Ανάφη
είναι ένα νησί που επιβάλλει τη ζωή όπως
ο ήλιος το αντηλιακό.
Ίσως φταίει η θέα του γιγάντιου βρά-
χου, που ευελπιστώ κάποτε να ανέβω
όπως άλλοι πιστοί, ίσως οι εναλλαγές
των φυλών από καλοκαίρι σε καλοκαίρι
στοί εξ Αθηνών, Βρυξελλών και Βερολίν
indie, gay, web designers, με τους φυσ
λάτρες σε πιο μόνιμη βάση), ίσως η γλυ
δυσκολία τού να φτάσεις εκεί ή η βεβαιότητα
ότι κι αν ξεκινήσεις μόνος, εκεί «θα συναντήσεις» –
τι ή ποιον, και γιατί, είναι κάτι που θα αποφασίσεις
με την ησυχία σου στην άλλη πλευρά του νησιού,
στις άγριες παραλίες που θα φτάσεις καλπάζοντας
πάνω στο νοικιασμένο μηχανάκι με κάτι, επιτέλους,
σαν ψυχή στο βλέμμα.
* Η Άντζελα Δημητρακάκη είναι συγγραφέας και καθηγήτρια 

στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου   

Ανάφη
Της Άντζελας 
Δημητρακάκη*

στο
μεν
ειδ
νει
Μα

ά
π

βρεις και τα περισσότερα τα-
βερνάκια και ενοικιαζόμενα
δωμάτια. Και ένα πανέμορφο
βενετσιάνικο κάστρο στην 
κορυφή.

Πoύ να κολυμπήσεις 
Μία από τις πιο δηµοφιλείς πα-
ραλίες είναι το κρυστάλλινο 
Κλεισίδι, ενώ η Καλαμιώτισ-
σα είναι ιδανική για νυχτερινό 
µπάνιο και για να δεις την ανα-
τολή το ξηµέρωµα. Από τους
αγαπηµένους προορισµούς 
των ελεύθερων campers εί-
ναι η διάσηµη πλέον παραλία 
του Pούκουνα, η οποία ξεδι-
πλώνεται σε ένα χιλιόµετρο
ψιλής άµµου. Για όµορφες 
αµµουδιές πήγαινε στο νότιο

ου νησιού, στις πα-
αλίες του Aϊ-Γιάννη,
τον Mέγα Ποταμό,
το Mονασ τήρι και
τη Φλαμουρού. Στο
ατσούνι θα φτάσεις
κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ ο
ονοπάτι που περνά
άνω από το Kλεισί-
. Σηµείωσε ακόµα: 

Άγιος Νικόλαος (κοντά στο 
λιµάνι), Βαγιά και Καμμένη
Λαγκάδα  (αµφότερες σ τα
δυτικά), Άγιοι Ανάργυροι (ή-
συχη και όµορφη κάτω από το
οµώνυµο εκκλησάκι).

Πού να φας και να πιεις
Η Ανάφη προσφέρει λίγες αλ-
λά καλές επιλογές, ενώ λόγω 

της μεγέθους μετά
έρες θα τους έχεις 
χεδόν) όλους. Δο-
ς καλούς νησιώτι-
ες στα ταβερνάκια
τό ρακόµελο, που 
από ντόπιο θυµα-
ι ταβέρνες-στέκια 
είναι κλασικές. Για

ψωµί ζυµωµένο µε ζαφορά 
και ντοµατοκεφτέδες η Μαρ-
γαρίτα στο Kλεισίδι, ανοιχτή
όλη την ηµέρα µέχρι αργά το
βράδυ.
Ο κυρ-Μάρκος στο Aρμενάκι
στη Χώρα ετοιµάζει και σερ-
βίρει ν τάκους µε ουζάκια,
ενώ όταν έχει κέφια παίζει και
µπουζούκι. Εδώ το µεσηµέρι
µπορείς να δοκιµάσεις νό-
στιµα φρέσκα ψάρια. 
Στην ταβέρνα Ασραχάν, στον 
κεντρικό δρόµο στη Χώρα, 
µπορείς να γευτείς νοστιµό-
τατο χ ταπόδι κρασάτο και
στο Στέκι κατσικάκι Ανάφης. 
Τα καφέ της χώρας (βλ.: Μύ-
λος, δίπλα από τα σχολείο) το 
βράδυ δυναµώνουν τη µου-
σική και λειτουργούν ως µπα-
ράκια.

Πού να μείνεις 
Το 90% των κατα λυµάτων 
βρίσκονται στη Χώρα. Εδώ 
δεν θα βρεις µεγάλα ξενοδο-
χεία αλλά πολύ συµπαθητικά 
δωµάτια µε θέα τη θάλασσα: 
Bί λα Γα λήνη  (61279 ),  Πα-
νόραμα (61292), Tα Πλάγια
(61308), Πανσέληνος (61271), 
Πέλαγος (61240), Tο Mελτέμι
(61291), Παράδεισος (61243), 
B ί λ α A π ό λ λ ω ν (613 4 8 ) , 
Summer Rooms (61386), Α-
πέραν το Γα λάζιο (61377 ), 
Όστρια (61375). Στο Κλεισίδι 
δοκίµασε το Apollon Village
Hotel (28739, 61348). ●
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Κωδικός: 22860

Αστυνοµία: 61216

Λιµεναρχείο: 22239

Δήµος: 61266

Πρ. Βοήθειες: 61215

Η Χώρα είναι και αυτή ψηλά 
(στα 260 μέτρα), και εδώ ε-
κ τός από μοναδική θέα θα

του μικρού τ
από λίγες μέ
γνωρίσει (σχ
κίµασε τους
κους µεζέδε
µε το γνωστ
φτιάχνεται α
ρίσιο µέλι. Ο
του νησιού ε
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Κρήτη
Της Ντόρας Μπακογιάννη*

εεε τοτοτο ππ πουουου ππ πατατατάςάςάς ττ τοο ο ππόόπόόπ δι σου στην Κρήτη νιώθεις ς  « «τητην ν πεπε-
ρη άάφάνιαα, τοοο πεεπεπεπείίσίσμαμααα, τητηνν παπαλλιλικακαριριάά, τ τηην α αψηφισιά και μαζί 
τους κάάτι άλάλάλλολλο, ανανέέκφραστο κι αστάθμητο, που σε κάνει να 
χαίρεσαι που είσαι άνθρωπος», γράφει ο Καζαντζάκης.  

δικιά μου Κρ τ είναι οι αιδικές και εφ βικές μου αναΗ δικιά μου Κρήτη είναι οι παιδικές και εφηβικές μου ανα-
μνήσεις. Είναι το καταφύγιό μου αλλά και ο ιδανικότερος

τόπος για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Είναι ένας τόπος που
συνδυάζει την ομορφιά της άγριας φύσης με τη γαλήνη του απέρα-
ντου μπλε της θάλασσας, τη χαρά της ζωής με τη σκληρότητα της
καθημερινότητας των πιο απομακρυσμένων χωριών της. Η Κρήτη
είναι τα ανέμελα παιδικά μου χρόνια, οι μαγευτικές παραλίες, τα 
πανέμορφα βουνά της, το καταπληκτικό φαγητό και κυρίως οι
μοναδικοί άνθρωποί της. Εντάξει, το ομολογώ, δεν μπορώ να είμαι
αντικειμενική για έναν τόπο με τον οποίο έχει συνδεθεί η ζωή μου
καθοριστικά και αγαπώ πάρα πολύ. 
Η Κρήτη είναι τα ορεινά χωριά στον Ψηλορείτη, στα Σφακιά, στο 
Λασίθι, είναι το φαράγγι της Σαμαριάς, αλλά και το φαράγγι του 
Κουρταλιώτη, είναι η Φορτέτσα στο Ρέθυμνο, τα ορεινά άγρια 
ηρακλειώτικα τοπία, το ηλιοβασίλεμα των Χανίων, αλλά και οι 
εκπληκτικές παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά στο Κεδρόδασος,
στη Φαλάσαρνα, στον Μπάλο, στην Αγία Φωτιά και στη Ζάκρο.
Αγαπημένη παραλία στο Λιβυκό πέλαγος το Λουτρό, πραγματικό
ησυχαστήριο όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, αλλά η Άλισον ξέρει 
και τα κάνει όλα μαγικά. 
Την Κρήτη όμως όπως τη ζεις, έτσι τη μυρίζεις και τη γεύεσαι. Οι
ρακές, το γαμοπίλαφο, οι χοχλιοί, το σταμναγκάθι, τα σκαλτσούνια, 
τα ξεροτήγανα,  η σφακιανή πίτα  είναι βέβαιο ότι δεν αφήνουν κα-
νέναν ασυγκίνητο, για αυτό θα πρέπει να συμβιβαστεί κανείς με την 
ιδέα ότι γυρίζοντας από την Κρήτη θα έχει μερικά κιλά παραπάνω. 
Το φετινό καλοκαίρι είναι σίγουρα ένα δύσκολο καλοκαίρι για ό-
λους μας. Περνάμε ως χώρα τη μεγαλύτερη κρίση μετά τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο και έχουμε ανάγκη να αντλήσουμε δύναμη, να
γεμίσουμε μπαταρίες και με αισιοδοξία, θάρρος και πείσμα να αντι-
μετωπίσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
Αν επιλέξετε φέτος την Κρήτη για τις διακοπές σας, είμαι σίγουρη
ότι θα σας κατακτήσει και σίγουρα θα θελήσετε να ξαναπάτε. Καλό 
καλοκαίρι.

* Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ανεξάρτητη βουλευτής

Πού να κολυμπήσεις
Στα 50 χλµ. νότια της πόλης
βρίσκεται η γνωστή και αγα-
πηµένη Aγία Γαλήνη. Ήρεµη
αλλά και µε πρόσβαση σε ευ-
κολίες. Πηγαίνοντας δυτικά,
πάντα στο νότιο κομμάτι, βρί-
σκει κανείς τον όμορφο Άγιο 
Παύλο, την απερίγραπτα όμορ-
φη αλλά ανεμοδαρμένη και με 
ελάχιστη σκιά Τριόπετρα, με
τους 3 τεράστιους βράχους
μέσα στα καταγάλανα νερά
της. Αν συνεχίσεις κι άλλο δυ-
τικά, φτάνεις στην υπέροχη
αλλά πολυσύχναστη παραλία
της Πρέβελης. Εκεί, μπορείς
να φτάσεις και κατεβαίνοντας
το φανταστικό Κρουταλιώτι-
κο φαράγγι. Πιο μετά, Δαμνό-
νι και Aμμούδι, για κολύµπι σε
παγωµένα νερά και γυµνιστές 
γύρω γύρω. Ο Πλακιάς έχει
φυσική οµορφιά, αλλά και όλα
τα κοµφόρ και νυχτερινή ζωή.
Στο Ροδάκινο θα βρεις πολύ
και ωραίο κόσµο. Βόρεια, τώ-
ρα, για ψιλή άµµο θα πας στις 
παραλίες της Eπισκοπής και
του Πετρέ. Στον Εθνικό προς
Ηράκλειο και πολύ κοντά στην

σκεται η παραλία του 
άμου, που συνδυάζει
βότσαλο µε βαθιά νε-

νορμος, 20 λεπτά από
νο, είναι οργανωμένη
πιο οικογενειακή, µε
νοδοχεία και δωµά-

έρνες και θαλάσσια
λή λύση είναι και το
ουριστικό Mπαλί, 35
ό την πόλη, µια οργα-
αι όµορφη παραλία.

Πού να πας 
Τα Ανώγεια, τα Ζωνιανά, η
Αξός, τα Λειβάδια κι όλα τα
γύρω χωριά των βουνών του
Ρεθύµνου καθρεφτίζουν την
ιδιαίτερη κουλτούρα των ντό-
πιων και κρύβουν φυσικές 
οµορφιές. Προτιµήστε τα ένα 
απόγευµα ή µια Κυριακή –είναι
πάντα πιο δροσερά εκεί πάνω–
και ανακαλύψτε τα παραδοσι-
ακά καφενεία όπου οι ντόπιοι 
δεν θα σας αφήσουν να φύγε-
τε πριν σας μεθύσουν µε ρακή, 
συνοδευµένη από µυρωδάτα
αγγουράκια και λιχουδιές.

Πού να μείνεις
Στην πόλη: Iδαίον (π λατεία 
Πλαστήρα 10, 28667). Πισίνα
σε εσωτερική αυλή και άνετα
δωµάτια µέσα στα δύο ανα-
παλαιωµένα κτίρια και ένα 
µοντέρνας αρχιτεκτονικής.
Veneto (Eπιµενίδου 4, 56634).
Ένα πολυτελές βενετσιάνικο
αρχοντικό-στολίδι του 14ου
αιώνα στο κέντρο. Έξι προ-
σεγµένα στούντιο και τέσσε-
ρις σουίτες. Κήπος, ψαγµένη 
πετρόχτιστη κάβα στο εστι-

Ρέθυμνο
Πού να κολυμπήσεις

πόλη βρίσ
Γεροποτά
άµµο και β
ρά. Ο Πάν
το Ρέθυμν
παραλία, 
πολλά ξεν
τια, ταβέ
σπορ. Καλ
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Κωδικός: 28310
Αστυνοµία: 88154
Λιµεναρχείο: 22276
Δήµος: (28313) 41305
Πρ. Βοήθειες: 27491, 
27814

ατόατόατόατόατόατόατόατόατττόττατότόόόόόριοριοριοριοριορριριο κακκκακκκ κακα κα κα κακκκ ι wι wι wιιι ireireirreireirererrelesl s σσύνδύ εσηη  
intintintintinni ernernernernrnrnet.et.et.  LibLLibLibLibLibLiLi erterterte yyy (ΜΜ(Μοάτοάτσουσου & &
Πρεβελάκη, 55851).ΠρεΠρεΠρεΠΠΠΠΠ βελβελβελβελβελβελβελε άκηάκηάκηάκάκηάκηάκηκηηηη 55558558511) Από τα παΑπΑπό τα πα-
λιά, απλά αλλά προσεγμένα 
ξενοδοχεία. Πολύ κοντά στην 
παλιά πόλη του Ρεθύμνου και 
στη θάλασσα. Atrium (Μ. Πορ-
ταλιου 24, 57601). Όμορφο, κα-
θαρό, με ωραία πισίνα και άλ-
λα κομφόρ. Μέσα στην πόλη. 
Στην Αξό: Έναγρον (61611, 
www.enagron.gr). Αν είστε του
βουνού, αυτοί οι παραδοσια-
κοί ξενώνες ικανοποιούν και 
τους πιο απαιτητικούς. Αξίζει 
να πάτε έστω και για φαγητό
στο ιδιαίτερο εστιατόριο µε τη
full ενηµερωµένη κάβα και τις 
παραδοσιακές λιχουδιές.
Αγ.  Π α ρ α σ κ ε υ ή:  P e ga su s
Resort (28320 71241). Οκτώ ιδι-
αίτερα και προσεγµένα διαµε-
ρίσµατα σ’ έναν πέτρινο ξενώ-
να µε εκπληκτική θέα στην πα-
ραλία. Κήπος, πισίνα, facilities. s. 

Πού να φας
Μαΐστρος(Ακρωτηρίου 7, 
Κουµπές, 25492). Θα φας ω-
ραίες σαλάτες, θαλασσινά κκαι
παραδοσιακά (δοκίμασε ττη
σπεσιαλιτέ ροφό με μπάμιεες)
και θα ολοκληρώσεις τη βραδδιά
με ποτό, µεγάλη λίστα κρασιώών
και καλή µουσική. Κήπος µε φοοί-
νικες, δίπλα στην θάλασσα, θέα 
στη Φορτέτσα. Ρωτήστε και για
τις σουίτες τους. Aυλή (Ξανθου-
δίδου 22 & Pαδαµάνθυος, 58250,
26213, www.avli.gr). Δηµιουρ-
γική, κρητική και µεσογειακή
κουζίνα µόνο για απαιτητικούς.
Στην πολυτελή αυλή ενός ενετι-
κού αρχοντικού του 1530, στην 
καρδιά της παλιάς πόλης. Και 
µερικές ιδιαίτερες, πολυτελείς
σουίτες. Όθωνας (Tίτου Πετυχάτυχά--
κη 27, 5550000). Τεράστ). Τεράστια ποικιλία, 
µε τµε την προσωπική σφραγίδα 
του ιδιοκτήτη Όθωνα Χριστου-
δάκη. Συνδυασµοί παραδοσια-
κοί αλλά και πιο τολµηροί, όπως 
χοιρινό φιλέτο µε µέλι και καρύ-
δια. Και καλό κρασί βιολογικής 
καλλιέργειας. Κυρία Μαρία
(στην παλιά πόλη, στα τσιπουρά-
δικα). Θα πιεις πολύ, θα φας λίγα 
αλλα ά παραδοσιακά και νόστιµα 
πιάπ τα και θα έχεις γύρω σου τον 
τζερτζρτ ελέελ  των φν φφοιτητώητών. . ΡώτΡώ α α
γιαγιαγγγγγγγ  να να το το βρ βρειςεις.  Σαμαμαριαριάάάά (E (E (E( λ. λ. λλλ BεBεBεBB ------
νιζνν έλοου 3υ 3υυυυυ 9-49-4999999999 0, 0, 246811). ). )) ΣκεΣκεκ πασπασασσσσσσστή τή τήτττττττήτή ττττττττττ
αυλαυλή κκαι αι ααα γεύεύσεισεισσσ ς γς για ια παλπαλικάικάκάριαριαριαρρια: : :
γαργαρδούδο µπαµπαππππ , κκκοιλοιλλίτσίτσες,ες, στ στττιφάιφάφάφφάφφ --
δο,ο, αρ αρνί νί αναντικρικριστιστό… ό… Θα Θα α βρεβρεβρεβρεβρρβρερερββρεβρεβρεβρεββρεβββ εβββ ις ιςιςις ις ις ις ς ς ςςςςςςςςςςςςς
και κακαλά λά άά µαγµαγειρειρεε ευτευτυτευτευυ ά κά κά κάά κά κά κά κά κά κά κά κά ά κ ά ι όι όι όι όόι όόόι όι όι όι όόλλλλλα λα λα λλα λα λα λα λαλα λα λα λα λαα αυαυαυαυαυαυαυαυ-------------
τά τά πάνάνω σω σστηντηντηνηντηντηντηντηντηντηνηνηητηνηνηνητηντηννντττ  πα παπ πα πα παπα παα παππαααααα ααρραλραλραλραλραλραλραλαλραλαλαλαλραλαλραλλαλία.ία.ία.ία.ίαίαίαία.ίαίαία.αία.ία.αία.ία.ία.α...α..α.α.  ΒΒασΒασΒασΒασΒΒΒΒΒασΒασΒασΒΒασΒασΒΒασΒασΒααΒασΒασΒασασΒασΒΒΒαΒααΒ ίίίίίίί-
ληςληηη  ((ΝεάΝεάΝεάεάεάάάάάάάάάρρχορχορχορχορχορχορχοχοχοοοχοχοχορχοχοοχορχρχρρχρρρχρ υ 1υ 1υ 1υ 11υ 1υ 1υ 1υ 1υ 1υ 1υ 1υ 1υ 1υ 10, 0, 0, 0, 0, 0,0,000000, 000, 000, 0, 0, 0,0,0,00 παπαπαππππαπαπαλπαλπαλππππππππ ιό ιόό λιµλιµλιλιιιιι άνιάνιάνι, 
22922999999999999999999996767676767676767677666 ).). ). ). ). )). ). )) ΜίαΜίαΜίαΜίαΜίαΜίαΜίΜίΜίΜίαΜίαίίαίααΜίΜΜΜΜίαΜΜΜΜΜ αΜΜίααααααα α α απ αααααπ απ απ απ απ απα ααπ απ ααα α παα ό τό τόόό ις ις ς καλκαλύτεύτερεςρ  
ψαρψψαρψαρψαρψαρψαραραρψααραρψ ρροταοταοταοτοταοταοταοταταοττααταταοττατατατατατατοτταοτταοτ βββββέρβέρββέρρρρνεςνες τη της πς πόληόληόό ς. ΠάΠ -
ντανταντανταντατατααταταταταταταν α φρ φρ φρ φ φρ φρφρφρφρφρ φφρφρ φφρφφρφφφρφρ φφφφφφρφφρφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ έσκέσκέέέσκέ α ψα ψάριάρ α κκαι αι ψαρψα οµε-
ζέδζέδζέδζέδζέζέέέζέδζέδζέζέζέζέέέδζζζέζζ δέδδζέδέδέδζέέέέζέζ ες.ες.εςες  Πα ΠαΠαΠαΠ ράγράγγειγειλέ λέ τουο  από ππριν
νανα ννα νανννα σουσου φτ φττττττιάξι ει ειεεε κρηκρητικτ ή κακααβιάβιά 
ή αή αααή ααή σταστασ κοµκοµακαρονρο άδαάδ . 

Πού να διασκεδάσεις
La La BamBambabaa (Σο(ΣΣ φ. Bενιζέλου 4,
29529522222222222299 08)000 . ΓΓια ια καφέ από νωρίς το 

ππρωρωρ ί σί σσστο τοτο πιοπιο cult μέρμ ος ς τηςς 
πόλπόλης. ΣαΣ ν να έχει βγγει ι απόό 
τα 70s. τα 70s FigaroFigaro (Εμ. Βερνάρδου (Εμ Βερνάρδου
21-23, 22334). Ποτάδικο, μπαρ-
καφέ. Εδώ γίνονται live, ακού-
γονται καλές μουσικές και θα 
βρεις από το φοιτητόκοσμο 
μέχρι τον «καλό» νεαρόκοσμο 
της πόλης. Living Room (Ελ.
Βενιζέλου 5, 21368). Lounge 
café-bar. Για να πιεις το ποτάκι 
σου και να τσιμπήσεις κάτι, σ’ 
ένα προσεγμένο, mainstream 
χώρο, πριν τη νυχτερινή σου
έξοδο. Metropolis (Νιάρχου 
15, Βενετσιάνικο λιµάνι). «Όχι
απλά bar, αλλά πάρτι» αυτο-
χαρακτηρίζεται το Metropolis: 
ξένη µουσική, φιλικό σέρβις 
(συνήθως φοιτητές) και στέκι
για πολύ κόσµο. Συχνά οργα-
νώνονται θεµατικές βραδιές.   
Ναυπηγείο (στο λιµάνι). Πέρα-
σμα και φοιτητικό στέκι.

Χανιά
Πού να κολυμπήσεις 
Στη δυτική πλευρά του νομού
υπάρχουν μερικές από τις πιο
γνωστές παραλίες. O εξωτικός
Mπάλος στη χερσόνησο της
Γραμβούσας, είναι μία από τις
ωραιότερες παραλίες του κό-
σμου, με δύσκολη πρόσβασηρόσβαση
(ευτυχώς), παςχώς), πας μόνο με καρα-
βάκι, αν σε αφήσει το κύμα.
Aπαγορεύεται η διαμονή, αλλά
αξίζει να πάει κάποιος μια φορά
στη ζωή του. Tο Eλαφονήσι, 76
χλμ. από τα Xανιά, είναι μια αβα-
θής λιμνοθάλασσα, με πεντα-
κάθαρα γαλάζια νερά. Φθάνετε
οδικώς από το Kαστέλι και τα 
Xανιά ή με καραβάκια από την 
Παλαιόχωρα. Aρκετά πιο κάτω,
τα φημισμένα Φαλάσαρνα.
Φτάνοντας με το αυτοκίνητο, η 
αμφιθεατρική θέα θα σας κόψει 
την ανάσα. Έχετε ωστόσο στο
μυαμυαμυμυαλό λλό ό σουσου ότι πρόκειται για μία 
απόαπόπό τι τις πς πλέολέον πν πν ολυσύχναστες 
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περπερππ μεγμεγέθης) ς καιααααααα  καλό ό είνείνείνείνείνείνίνείνίνίναι αι α να νν
τηντηντητηντηνντηνντηντηντηντηντητητην απ απ απαπ απ απ απ απ απαπ απαπαπαπαπαππαπαπαααα οφύοφύοφύοφύοφοφύοοφοφοφύοφοφοφφφφφφφφ γετγετγεγετγετγετγ ε σε σε σε σσσσσσε σε σσεε ε ώε ώε ε ρεςρες κα κααι ηι ηηη--
μέρμέρμέρμέρμέρμέρμέρμέρμέρμέρμέρμέρέρέρέρέρέρέέρρέρέρέρέρρρέέρρέρέρέρέρρέρρέέρέρρμέρμέρμέρμέρέρμέρέρέ εςεεεςεςεςεςεςεςεςεςες ες εςεεςεςεςες εεςεεςεςςςες εςςες εεεςεεες ςες αιχαιχαιχαιχαιχαιχαιχαιχχαιχαιχχχμήςμήςμήςμήςμήςμήςμήςμήςήςςςήςςςςςμήςμήςμήςήςςςςς. E. EE. EE. EEEEEπίσπίσπίσπίσπίσπίσπίσππίππππππππ σίσίσπ σης ης ης ηςης ης ηςηςς ς μηνμηνμημηνμηνμηνμηηημηνμημημμ  πά πάπάπά πάπάάάάπάάτε τε εττε
αν α ο αο έραας είναναι θι θθυμωυμωυμωυμωυμωυμωωωωωυμωυμωωωμένμένμμένμένμένμένμένμένμένμμμμένμένμένμμμμμμ ος.ος.ος.ος.ος.ος.ος.ος.ος.ος.ς.....ος         
Θα σας χαστουκίυυυυυυυ ζειζειε  αλ αλύπηύπηύπηύπηύπηπηηπππηπητα τα τα τα τα τα τα τα ταταταατα ατα ταα τα τταααττττττττταατττααααα
ολημερίς.Στηη βόβόρειρεια πα πλευλευευρά ρά άάά
του νομού υπάρχάρχουνουν οι οι παπαααραραρρ --
λίες του AκρA ωτητηττ ρίορίου,υ, όπ όπππως ως ω
ο θορυβώδης η Kαλαλλαθάαθάάάςςςςςς κα και οι ο 
Σταυρός (με τιρκρκρρ ουάουάζ νζ νεράεράερε  κα και ι
αφόρητα παιδδάκιάκ α),), εν ενώ σώ σώώώ τηντηνην  
άλλη πλευρά, από τη μη μεριεριεε ά τά του ου
κόλπου της Σούδας, το πιο ήο ήσυσυ-
χο Mαράθι, είναι ιδανικός προο-
ορισμός γι’ αυτούς που αναζη-

τούτ ν μμια θάλασσα κοντά στην 
πόλη. η Tο Mαράθι αγαπούν πολύ 
οι ντόπιοι (από τους πιστότεοι ντόπιοι (από τους πιστότε-
ρους η οικογένεια Μητσοτάκη) 
και αυτοί που αγαπάνε τον καλό
αχινό και την ομελέτα με ντο-
μάτα. Έχει πολύ καλή θάλασσα
για τόσο κοντινή παραλία. 
Mπορεί οι μεγάλες πόλεις τουMπορεί οι μεγάλες πόλεις του
νησιού να βρίσκονται στο βό-
ρειο τμήμα, ωσ τόσο οι πιο
εναλλακτικές παραλίες βρί-
σκονται στο Λιβυκό. H Παλαιό-
χωρα είναι μια ατέλειωτη πόλη-
παραλία με άμμο που μπορεί να 
μετατραπεί από παράδεισος σε
κόλαση ανάλογα με τον αέρα.
Λίγο πιο αριστερά όπως κοιτάμε
το χάρτη, και λίγο πιο κάτω από 
το Eλαφονήσι υπάρχουν κρυμ-
μένες απίστευτες παραλίες
για τους πιο εναλλακτικούς και 
ανθεκτικούς. Σούγια, Aγ. Pου-
μέλη, Λουτρό, Σφακιά, Φρα-
γκοκάστελο και υπέροχα δάση
με κέδρους να τελειώνουν εκεί 
που αρχίζει η άμμος. Παραλίες
με δύσκολη πρόσβαση (εκτός
αν είσαι αγρίμι) για τους πιο μο-
ναχικούς βρίσκονται σε όλο το
μήκος του νότιου άξονα. 

Πού να μείνεις
Georgi’s Blue Apartments (Κα-
λαθάς, Ακρωτήρι, 64080, www.
blueapts). Όμορφο οικογενει-
ακό ξενοδοχείο οι άνθρωποι 
του οποίου τα καταφέρνουν και
γίνονται φίλοι με τους πελάτες
τους. Χτισμένο πάνω στη θά-
λασσα, σε ένα μικρό «ιδιωτικό»
βραχώδη κολπίσκο και μόλις
800 μ. από τη γνωστή παραωστή παραλία 
του Καλαθάυ Καλαθά, διαθέτει 19 αυτό-
νομα διαμερίσματα με κουζίνα 
και όλο τον απαραίτητο εξο-
πλισμό, μεγάλη και μικρή (για
παιδιά) πισίνα και υπέροχη θέα 
στη θάλασσα. Το πρωινό περι-
λαμβάνεται στην τιμή, τσέκαρε 
οπωσδήποτε τις προσφορές 
του στο site του. 
Δώμα (Eλ. Bενιζέλου 124, Xαλέ-
πα, 51772-3, www.hotel-doma.
gr). Το πρώην Bρετανικό Προ-
ξενείο Kρήτης, που πλέον στε-
γάζει αυτό το πολύ γουστόζικο
boutique ξενοδοχείο ιδιαίτε-
ρης αρχοντιάς. Πρωινό µε σπι-
τικές λιχουδιές, καταπληκτικές 
µαρµελάδες, που µπορείς και
να τις αγοράσεις, φρέσκο ψωµί.
Θαύµασε και την ιδιαίτερη συλ-
λογή από καπέλα όλου του 
κόσµου. Βίλα Andromeda (Eλ. 
BενB ιζέλου 150, Xαλέπα, 28300-1). 
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Χανιά
Της Στέλλας 
Αλεξοπούλου*

α   ΧΧαΧ νιά και εγώ έχουμε μία σχέσηση κ κααρμική.
ΣΣΣε ηλικία 12 ετών τα επισκέφέφτητηκαα γγιαια πρώτη
φορά, παίρνονταςς μ μέρέρος σσε ε κκολυυμμβητικούς α-
γώνες, και γυρνώνώντταςας είπα στους γονείς μου:
«Αυτή είνααι ι ηη πόλη που θέλω να ζήσω». Τα
επισκέφτηκκα ξανά στα 16 μου και από το 2007

και μετά πηγηγαίαίνω σε κάθε ευκαιρία. 
Αυτό ποου κάνει τα Χανιά μαγευτικά είναι ο

μομονναδικός συνδυασμός των ζεστών ανθρώ-
πων και της αξεπέραστης ομορφιάς, τόσο
φυσικής όσο και αρχιτεκτονικής.
Οι Χανιώτες καταφέρνουν να κερδίσουν
την καρδιά σου από την πρώτη στιγμή:
φιλόξενοι, χαμογελαστοί, αρχοντικοί,
αποπνέουν μία μοναδική ζεστασιά και

σε καλούν να γίνεις και εσύ κάτοικος του
νησιού και της πόλης τους.

Η ίδια η πόλη σε μαγεύει. Το παλιό λιμάνι και ο
φάρος αποτελούν σημεία αναφοράς. Ενετική αρ-
χιτεκτονική σε συνδυασμό με τούρκικα στοιχεία
δημιουργούν ένα κράμα ανατολής και δύσης. Έ-
νας ρομαντικός περίπατος την ώρα του ηλιοβασι-
λέματος είναι κάτι που κάνω κάθε φορά που πάω
στα Χανιά. Διασχίζοντας τα σοκάκια της παλιάς
ππόλης, είναι σαν να περπατάς μέσα στην ιστορία
ανα ακαλύπτοντας όλους τους λαούς που έζησαν
εδώ, Έλληνες, Ενετούς, Τούρκους, Εβραίους.
ΜίΜ α άλλη γειτονιά με πραγματικό ενδιαφέρον
εείναι η Χαλέπα. Εκτός του ότι σε αυτήν βρίσκε-
ταταιι τοτο σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου, είναι μία
συνοοικικία με αρχοντικά σπίτια και εκπληκτική

θέα τοου υ παπ λιού λιμανιού. 
Τέλος, α αξξίζει κανείς να επισκεφτεί το λόφο στον
οποίο βρβρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλωννιζέλων, μία 
περιήγησση μεμε  ιστορική αξία, κκή αξία, καθώς και με τη η δυδδ -
νατότηταα γγιαα τα γ γιαα τ τηνην πιο μαγευτική θέαα οοο οοοοοοοοοοοοολόλόλλ κλκλκλκλκ ηρη ηςη  

της πόλης ς ς ς ττων ν ΧαΧανίων. Μετά αακοκοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοολολολολλολολλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ υθυθθείεί σσίγίγίγγουουοουρα 
μία στάση σστστηνν ΚοΚουκουβάγιγιαα γγιαια ζ ζζουουουοουμεμεράρά γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγλυλυλυλυλλλλλλυλυλυλλλυλυλλυλλλλλυλλλλλλλυλλυλλλλλ κάκκ

και καφέ.
ΦεΦΦ ύγοντας τώρραα έ έξωξω από τττα α α ΧαΧαΧ νιν ά,ά, α αανανααζηζητώτώντνντντντντντντντνττνττντντντντντντντντντττττντντντντνττττνταααααααςαααααααααααααααα  ττη ηη

θάάάλαλαλασσα, οι επιλλογέςές  είναι ππολολο λέλές.ς  Ξεκεκινι ώνώνταας ς ς ςς ς ςς ς ς ς ς ς ς ς ς ς ς ς ς ς ςςςςςςςςςςςς ααααααααααπαααααααααααααα ό τις 
παραααλίες που είνναι μμόνό ο λίλίγαγα χ χιλιόόμεμετρτ α έξέξέξέξέξέξω ω ωωωωωωωωωωω ω ωωωωωωω  ααααααααπααααααααααααπααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα ό ό τηηηην ννν
πόόληλη, , όπόπωςωςωςω  οο ο Καλαλαθάάςς κ και οο ΣτΣττταυαυρόρόςς, κααι πηγαγαγααγγ ίνίννοντας ςς
πιοο έξω, μμπορεί καανείς νναα βρβρειει ε εεεεεκπκ ληληκτττικικέςέςέςέςςςέςςςέςςςςέςςςέςςςςςέςςςςέςςςςςςέςέςςςςςςςςςςςςςςςς π ππππππππ ππππππππ πππππππ π πππ π ππππππ  πππππππππππππ ππππππππαρρρραλίες, 
όπως τα α α ΦαΦΦ λάσαρρνα με τατατ  τιρι κοκουάυ ζζ νεεράράάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά  κ κκκκκκ κ κ κ κ κκ κ  κ κκκκκ  κκκ        αια  ττη ροζ 
άμάμμομο, τοτοο ΕΕΕλαφονήσσι και οο ΜπΜππάλάλοςοςς. ΗΗ αγαγαππημημη ένένέέ η η μου
πααραραλίλία α στστσ ονο  Νομόό Χανίνίνίν ωνω  εείνναιαια  σ σίγίγουυραρ  το ο ΚεΚεΚ δρδδδ ό-
δαασος, ένναα μέμέρορος πουου ενώ ώ είίναναν ι δύδύδύύύσκσκκολολοοο οο ο ναναα φφφτάτάάάάσεσεσ ιςςςςς σε 
κερδίζίζει ααπόπόπό τ την πρώρώώώτητη σσστιιγμγ ή, καθαθώς  έχέχειει μμονονοναδαδικι ή 

φυσισικήκή ο ομομορφρφιάιά κ καιαιαιι κκ κκαττατα αγαγαγγάλάλλανανανναα νενεράράράρ . .
Στα ΧαΧανινιά ά πηπηγαγαίνίνννω ω ω απαπαπό όό κακακααιριριρό όό σεε κκ κκκκκκαιααααααα ρόρόρόρ , , κακααακαθώθώθώθώς ς μομομμ υ υ

έχχουουνν δηδ μιουργγήσήσσσειει ττηηνηνηνη  αίσίσίσθηηθησησηη τηςηη  πππατατατρίρίδαδαδαδ ς, 
της σταθερερήςής β βάσάσηησσσηςης π ππουουυ ε επιπιστττρέρέφεφεεφει ιιι κακαανεννεν ίςίςς σσσσε εε χαχαχχ -
ρά ααλλλλάά κακαιι σεσε λ λύπππη.

* Η Στέλλα Αλεξοπούλου είναι Marketing Director 

Whisky Diageo Southern Europe (Ελλάδα/Τουρκία/

Ιταλία)



Η Άννα, η Λουίζα και η Δάφνη αποχαιρετούν το βασιλιά ήλιο 
(καθημερινή τελετουργία)
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Φαλάσαρνα
Του Στέλιου Σοφιανού*
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α)

ι διακοπές εακοπές είναι σαν το χρυσό: όταν όλα γύ-
ρω πέφτοτουν, η αξία του ανεβαίνει. Όσο πιο πολύ 
μαμμαμμμμμμμμμμ ς λελλ ίπουν ν χρήματα ή χρόνος γι’ αυτές τις δυο-
τρεις εβεβεββββββββββδομάδες (όποιος είπε τέσσερις, να ’ρθει
με το πόπόπόπόπόπόπόππππππππόπππππ θεν έσχες του), τόσο περισσότερο τις ε-
κτιμούούούούύούούούούύύύύύούούούοοούύύύμεμμε. ΚαΚαι τις προσέχουμε. Δεν τις παίζου-

με στο «Σ««« τοτοτοτοοτοτοοτττττ ίχημα», ειε δικά μετά τα κουβαδάκια που 
μαζέψαααμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεμεεεεε στο ΜΜουντιάλ... Η Κρήτη είναι το σταντα-
ράκι μου γ    ιαα τον Αύγογογοογ υστο. Κααι αλλλοού θαθααα ππάωάωά ,  μεετάτττ ... 
Τα παλλλλιάιάιάιάιάιάιάιάάιάιάιάιάάιάιάάιάιάάιάιάάάάάιάάιάάάιάιάάάιάιάάιάιάιάιάιάάάάάιιι  χρόνιν α,, πουυ το έσσσσκαααγα όποπ τεεε ήθήθήθή ελελλλα, έέφευυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ------
γα τέτοιες μέρρες (που λείπουουυουν κακ ι οι πολολλλλλολολλ ίίίί ιθαγγγγγγγγγενενεενε είς
μπαμπουίνοοοι)ιι) Πάρο ή Σαντορο ίνη. Γιαιαιααα τ ττττονονονοννοννν Ι Ι Ι ΙΙούούούούούούοοοο λιλιλιλιλιλιλλλιλιο,ο,ο,ο,ο,ο,οοοοο,,,, βεβεβεβεβεβεβββεββεβεββ βαβαβαβαβββββββ ίίίίίίίί----------
ως, και η ΦοΦ λέέγανδρος rockkks,s,s,sss,s,ss  α α αα α αλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ά ά ά ά άά ά τοτοτοτοτοοτοοτττ νννννννννννννν ΑύΑύΑΑύΑΑύύύγοοουστο δεν 
θα βρειςι  χώρώ ο και χρόνοοο διδιδιδιδικόκόκόκόκόκόκόκόκόκκκκκόόόκ σ σσσσσσ σ σ σσσσσοοοοουουου ννα τους κάνεις ό,τι
θέλεειςς (ή και τίποτα) πααααααράράράράράράάάάάάά μ μ μόνόνό ο σε μμεγάλά ο νησί – και 
στο πιο μεγάλο ααπ’ όόόόλαλαλαλαλαλααααλαλα έ έ έέέχωχχ  βρει ι τους δικούς μου...
Πέντε ε (ή μήππή ως έξιξιιιι) ) )))))))))) ΑύΑύΑύΑΑύύγογογγ υστοτττ υςυ  σερί αράζω στα Φαλά-
σαρνα, και ηηη παρρέαέαέαέ  ε ε εεείνίνίίναια ίδια: η Λίνα, η Πέπη, η Λουίζα 
και η ΔάΔάΔάΔΔΔάΔΔ φνη, η ΣΣΣΣΣΣΣΣΣπάπάπάπάπάπάπάπάπάρτρτρτρτρτρτρρρρτρρτη, η Αννούλααα, η Ιωάννα, πολλά κο-
ρίτσια, τα δύο ττττττττττττττττττττεεεελελελελελλεε ευευευευευυττττττατατατατααατττττταααίαίίίίίίί  χρόνιν α η Άρτεμις, πλέον έρχο-
νται κι άλλα αααγγγόγόγόγόγόγόγόγόγόγγόριριριριριαααααα ΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈχουμμε τοττ υς λόγους μας γι’ αυτή την

* Ο Στέλιος Σοφιανός είναι διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας 

«ΤΟ ΒΗΜΑ»
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νται κκι άλλα αααααααγγγόγόγόγόγόγόγόγόγόγγόγόγόγγ ριριριριριριαα.α.α.α.α Έ Έ ΈΈΈ ΈΈΈΈΈΈΈ ΈΈΈ ΈΈΈΈ ΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈχοουμμε τοτοττ υς λόγους μας γι’ αυτή την 
εττήσια ρουτίννννανανανανανανανναννννννννννννννννν , , , αλαλαλαλαλλαλλλλλλάλάλάλάλάλλάλάλάλάλάλάλάλλάλάλάλάάλάλλλλλλάλλλλλλάλλλλ  δδδδδδενεν τους πολυλυσυζηητάτ με ούτε μετα-
ξύύ μμαςα  ((οιιιι περρριριρρρρριριριριριρρρρρρρριρρρρισσσσσσσσσσσσότότόττότότότό εεεεεεεερεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε οι μάλλον δεν είναι κοινοί). Μπορεί
να καταλάβά ειειιιιιιιιειιιιειςςς ς ς ς ςς κκκκακακααι ι ιιι συσυσυσυσυυυυυυυσυσυυυσυυσυυυυσυυσυυσυυυυσυυυυυυυυυυυυυυυσσυυυυσυυυσυυυυυυσυσυσυσυσυ αν ν μείνεις εκεί ωως ς τοτ  άλλο πρωί και 
δεν πεπ ταααχτχχ είείίε ςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς απαπαπαππαα λλλάλάλάλάάάάάάλάλάάάάάάλάάάάάλάάάάλάάάά γ γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγιαιιαιαιαιιιιιια ένα μπάνιο, με άλλους 5.000 που
ξεκινάάάάάάάάάάνε κάθθθθθθθθθθθθθθθεε ε ε εε ε ε μέμέμέμέμέμέμέμέραραραραραραραραραραραρααααρρααρρααραραααρρααρραραρααααααααααααααρααααααα αααααααααα ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααπό τα Χανιά. (Όλλοιοι οι κουζουλοί
χωράάάμε!). ΜπΜπΜπππππππΜππΜ οροροροροροροροοορο είείείείείεείε κ κ κ κ κκκκκκκκκκκκκκκκκ κκ κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαι όόόόόχι, να μη βρειε ς κάκάκάκάτι εκεί – να έ-
χειςςς τα δικά σουουυυυυυυυυυυυυυυυυ Φ Φ Φ Φ ΦΦ ΦΦαλαλαλαλλλλλαλλαλλαλαλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλάσάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά αραα να (γράψε στην «A.A V.»). 
«Δεν έχω πάεει αακακακακακακααααααακααααα όμόμόμόμόμόμόμόμμηηη η ηηηη ηηηηηηηηη ηη ΕλΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ λάδα» σου λέει ο Κρητίκαρος
ποου δεδ ν ανέβηκκηκε ε ε ε εε ε ε ε ε ποποποποπππ τέτέτέέέέέέέ   σσσσσ σσσ σσσσσσ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστητηην Αθήνή α. Άλλλη ηηη χώώχώρα εεεεεείναι 
εδδε ώ, θθέλει νααα πεππππππππππππππππππππ ι........... Δ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔενενενενενεενενενενενεενενενενενενενεεεεενεεεεεε  εε εεεείνίνίνίνίνίνννίνίναιααιαιαιαιαιαιαιιιαιαιαιαιιααιαιιιιιιιιαιιιιιαιιιιιαιαιι. . . ................. . ΚάΚΚ πως έτσιιι,  όμως, ημιααυτόό-
νομα καια  ηηηηημιαυαυαυαυτόόμαμαααατατατααααααααατττ (Κ(Κ(Κ(Κ(ΚΚΚΚ(Κ(((((((((((((((( αλαλαλαλαλαλαλλλάσάάάάάσάσάσάσσσσάάσσσσσσάσάσσάσσσσσσσσάσσνινινινινννινινιννινινινννννννννιννινννννννννννιννινινιννινιιιιιιιιικοοκ φ, ββεβεβε αία ως), η Κρήτη 
μπορεί νααα σε κάνννννννειεεεεεεεεεεε  νννα αααα ξεξεεεεεεεεεεεεεξεχάχάχάχάχάχάχχχχχάχάχάχάχάχάχάάάάάάχάχάχάάχχχάχάχχάχ σεσεσεσεσεσεεσσσ ιςιςιςιςιςςιςιςςςς γ γγ γ γ γ γγιαιαιαιαιαιαιαιαααιαιαιαιαιαιααιαιαιαιααιαααααααιαιαιαααααιαααααιαιααιαια λ λ λ λ λ λ λ λ λ λλλλλλλ λλλλλλλλλλίγο το ΔΝΤΝ και τις 
μαμαύρρες προροοβλβββ έψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψειις του “Fororoorrrrrrrrrrrrororrrrrrrrrrrrrrtututututuutututttutututututtutuututututututtutttututttuttuttutuuuuneneneneneenenennnnn ””” ” ” κακακακακακαιιιιιιι τωτωτωωωωωωωωωωωτωωωτωτωωτωωωωτωωωωτωτ νννννννννν ννν ννννννννννννννν νν “F“FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFiniinininininininininininiiinininiiinnininiininininininiinnanannnananaaanaaaaananananaaaaanaananananannnnnciciciciiciciiiiiciicicicicicicicciciciciccccicialallalalalalllaalllalalallllalalaaaalalaalalaaaal 
TiTiTiTiTiTiTTTT mmmemem s” γγια τονον εεεεεπόπόμεμεμενο εελλλ ηνηνηηνη ικκκόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό χεχεχεχχεεχεχχχχχχεχεχεχεχεχεχεχεχεχχεχεχεεεεειμιμιμιμιμιμμμμιμιμιμμιμιμιμιμιμιμιμιμιιμιμιμιμιμμμμμμώνώνώνώνώνώώώώνώώώ α.α.α.α.αα.α.. Κ Κ Κ Κ Κ ΚΚι ι ι ι ιι αςαςαςαςαςαςαςας ε ε εεεείνίνίνίνίνίνί αιαιαιαιαιι   
πιπιπιπιοο οο ΕλΕλΕλλλλλλάλάάάάάάάάδαδαδ  α αααπόππό ΕλΕΕλλάδα, πιπιο Έλληληλλληληληλλ νεννν ς απαπό όό ΈλΈλΈλΈλΈΈλΈλΈΈλΈλΈλΈλΈλΈλΈλΈλλλΈλΈΈλΈλλΈλΈλΈΈΈΈλλλλλλλλλλλΈλλλΈ λλλλλλλληλλλληληληλλλλλληληληηλλλλλληηληλλλ νενενεεενενεεενν ς,ςς,ς,ς,ςς,ς,ς,ς,ς,ςςςς  μμε εεεεε
τατα κααααααααααααααααααααλάλάλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ  κκαιαιαιαιι τ τ τ τττα α α α α αα άσάσάσάσσσσσσσχηχηημαμαμμ ,, , , , , ,, όλόλλόλόλόλόλόλλλλόλόλλόλλα,α,αα,α,α,α,α,α,αα,ααααα  σσ σ σ σ σστοτοττοτοτοτοτο μ μμμέγέγέγέέγέγέγέέγέγέγέγέγέέέέέέγέέέ ισισιιιισισισιιιιιισττοττο...
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σουίτες του, αλλιώς αξίζει να
πιεις έστω έναν καφέ ή ένα α-
περιτίφ στην εξαιρετικά ατµο-
σφαιρική εσωτερική αυλή µε
τα βότσαλα, τους κάκτους και 
τα ψηφιδωτά. Creta Elena (I. 
Σφακιανάκη 42, 46722-3) Συμπα) -
θητικό, ήσυχο, πεντακάθαρο,
με μικρή πισίνα και μεγάλα δω-
μάτια-διαμερισματάκια, στην 
πλατεία Δικαστηρίων. Pandora
Suites (Λιθινών 27-29, 43588-9).
Aπό τα πρώτα καλαίσθητα α-
νακαινισμένα ξενοδοχεία, με 
πανοραμίκ θέα το Eνετικό λιμά-
νι. Σε ένα κτίριο του 1870 ανα-
καινισμένο, διαθέτει σουίτες
των 2 και 4 δωματίων πλήρως 
εξοπλισμένες, με κουζίνα και
πολυτελή μπάνια. Roof garden 
απίστευτης ομορφιάς για καφέ
ή breakfast. Κύδων (πλ. Σοφ. 
Bενιζέλου, 52280-5, www.kydon-
hotel com)hotel.com). Aστική ατµόσφαι Aστική ατµόσφαι-
ρα, σ’ ένα άνετο και κλασικό 
ξενοδοχείο στο κέντρο της πό-
λης. Θέα στη χανιώτικη αγορά.
Samaria (πλατεία 1866, 38600,
www.samariahotel.gr). Απλά
αλλά πολύ προσεγµένα, άνε-
τα δωµάτια, µε φιλικό προσω-
πικό. Στο κέντρο, κατάλληλο 
για µια τουριστική ή business
διαµονή, αν θες να κινείσαι εύ-
κολα στην πόλη. Aπό το roof 
garden έχει θέα - καρτ ποστάλ 
την πόλη. Frida apartments 
(Τέρμα Κλαδισσόςσός, 99, 992727227222727227 9, 9  www.
frif dahda otel.grr). ). ΠροΠροροσεγεγμέμένα και
ήσυή χα χ στούντιο και διαµεα -
ρίσµατµατα. Πάνω σε λόφο, μό-
λις 1 1 χλµλµ. α. πό ό το το κένέντρορ  της
πόλπόλόπό ης.ης. Κα Και ππισίισίίίίίσίίσσ να.να. VrVrVVV itoomarm tistis
HotHotel el & B& BBBBungungaloaloaloloalooooalowsws (1,(1,5 χ5 λµ.
πριπριριρ ν ν ν ν τν τν ττν ττττττττν ν ν τν τνν τνν ν τν τν τν ν τν ν τνν ν ττν ν ττα α α α α α Σα Σα Σαα Σααα α α ααααααααααααααααααα ααα φακφακκκκκιά,ιά,ιάιάά,ιά,ιά  2828 282 250250002  91912222 ,ππ
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είσαι φαν του γυµνισµού,
το ξενοδοχείο απευθύνε-
ται κατά κύριο λόγο στους
naturists. Οι καλές τιµές είναι
ελκυστικές για όλους, ακόµη
και για µη γυµνιστές. Αρχοντι-
κό «Ευγενία», ενοικιαζόµενα
δωµάτια-studios (παλιά πόλη, 
Ενετικό Λιµάνι, 91721, 75150, 697 
2827745, www.evgenia-studios.
gr). Δωµάτια και studios μέσα
σ’ ένα εκπληκτικό αρχοντικό, 
στην Παλιά Πόλη. Κρεβάτια με 
«ουρανό», τζακούζι, κουζινάκι,
όλα καθαρά, προσεγµένα και
µε ροµαντική διάθεση. Chania 
Villas (Μαρεδιανά Κισσάµου, 
698 4421614, www.chaniavillas.
gr). Μόλις 3 χλµ. από τη θάλασ-
σα, δύο πέτρινες, παραδοσια-
κές, full εξοπλισµένες βίλες, η
καθεµιά µε δικό της κήπο και
δική της πισίνα.

Πού να φας
Γκαζόζες Γερανίου Μη διανο-
ηθείτε να φύγετε από τα Χανιά
αν δεν έχετε δοκιμάσει πριν
το τοπικό μας ελιξήριο. Έχουν 
ξεδιψάσει γενιές και γενιές Χα-
νιωτών. Έχουν μούρλια γεύση.
Mπουγάτσα «Iορδάνης» Δεν
έχετε φάει νοστιμότερη. Tο κε-
ντρικό είναι στον κάθετο δρρό-
μο απέναντι απ’ τη σκσκεπαεπαστήστή
δημμοτική κή αγογορά ρά τωντων XαXανίωνίων, ν, 
AποA κορο ώνοώνου 24. 4 ΠροΠροσοχσοχή, ή, όό-
μωςω , γιατα ί έί έχειει κακαι άάλλαλλα μπμπουου-
γατσάδάδικαικα Ιορδάρ νηςνης-μα-μαιμομού.ύ.
Θαλασσσινόινό Aγ Aγέριέρι (Bι(Bιβιλβιλάκηάκη 35 355, , , , , ,,,
Tαµπακπ αριά, XαλXαλέπαέπας, ς, 56656656656666666777272)72)72)72)72)727272)72 ...
Πάνε κκυρίως ως Χαννιώτιώτώτώτώτώττώττττώώώ εεες ες ες ες εςςεςεεςεςες κι κικικικι ικικι αυταυταυταυταυταυτυτυταυτα ό ό ό όό ό όόό 
λέει πι ολλά. ΣτηΣτητητητητητητηηηητητητηηηννν πν πν πν πν πννννν πν πππεριεριεριεριερριριερρερερε οχήοχήοχήχήχήχήοχήοχήοχχή ττη τη τη τη τητη τττττττης ς ς ςςς ς ς ς ς
Χαλέπας, ς, δίπδίπίπίπίπππδδ πλλλαλα λα λα λα λαλλλαλα στασταστασστστστστασταστα πα πα πα πα παπαπαπαλιάλιάλιάλ άιάάάά βυ βυβ βυ βυ βυυυρρρρρρρρρρρρρρρρρρ---
σοδσοδεψίεψία. α. α. .. α..α. .α. ΤΤραΤραΤραΤραΤΤραΤραΤραΤραραπεζπεζπεζζπεζζεζπεζπεζάκιάκιάκιάκικιάκιάκιάκάκικκικκ α μα μα μα μα μα μα μμμα μα α μέσαέσαέσασαέσασααααέσασααασαααα σσσ στ στσσσσ η η η
θάλθάλάλασασασασασσσασσασσσσασσασσσσσσσσσ α. α.α. α.α.α. α.α..α.αα.α.α. ΦρέΦρέΦρέΦρέΦρέΦρέΦρέΦρέΦΦΦΦρ σκοσκοσκοσκοσκοσκοσκοκοκοκοο ντ ντ ντ ντντν ντ τόόπόπόπόπόπιόπιπόππόπππππόπόππ ο ψο ψάριάρι, ,

τέλεια θαλασσινά, χανιώτικα
χόρτα. Φαγητό και θέα ενθου-
σιάζουν. Απαραίτητη κράτηση. 
Καρνάγιο (Στο παλιό λιμάνι,,
δίπ λα στο Μεγά λο Νεώεώριο).
Πολύ καλή θέση, ωραίαα θέα, 
ήσυχη, καλή κρητική κουυζίνα.
Mπουρέκι, ντάκος, καλιττσού-
νια, στάκα, ντολμάδες κααι ό,τι
άλλο ζητήσετε από το πλούύσιο 
κρητικό της μενού. Aνοιχτά ά με-
σημέρι-βράδυ. Αντιγόνη, μααζί 
με το διπλανό Aποστόλη σττο 
παλιό λιμάνι, κλασική ψαροταα-
βέρνα. Tην προτιμούν κυρίωςως
ντόπιοι. Oλόφρεσκο ψάρι, ψα--
ρομεζέδες, αληθινές πατάτες
και φυσικά η διάσημη κακαβιά. 
Φιλικότατη ατμόσφαιρα, ανοι-
χτά μέχρι αργά το βράδυ λόγω
θέσης. Ντίνος (Ακτή Eνώσεως 
3, παλιό λιµάνι). Παλιά, κλασική
ψαροταβέρνα. Φρέσκα, κα-
λοµαγειρεµένα ψάρια και κρέλοµαγειρεµένα ψάρια και κρέ-
ας, χύµα κρασί. Ταμάμ (Ζαμπε-
λίου 49, 96080). Τα παλιά Τούρ-
κικα λουτρά. Γνήσια πολίτικη
κουζίνα, παραδοσιακή αλλά
και ελαφρά πειραγμένη κου-
ζίνα. Θόλος (Aγ. Δέκα 36, παλιά 
πόλη, πίσω από τη µητρόπολη, 
46725). Μέσα στα ερείπια ενός 
βενετσιάνικου κυ τιρτι ίουυ, δοκίµα-
σεσε τη τ σαλάταάτα, τ, την η κρεατόατόπιτπ α 
µε µε τη η στάστάκα κα καικαι τ το κακατσιτσικάκκάκι µι ε
στασταµναναγκάγκάθι.θι  ΝυχΝυχτερτ ίδαδα (ΣτιΣ ς 
KορKορακικιές,ές, 7 7 χλμχλμ. ααπό πό XανXανιά)ιά). Γ. Γούού--
στοστο έχ έχει ει να να πάτπάτάτάτάττάττάτάτάττάτάττε σε σε σε σε σε σε σε σε σε σε εεεε τατατα τα τατατα τα ττα α α XXXανXανXXανXανXανXανXανXαναXXανXXανXαανιάιά ιά ιά ιά ιά ιάάιά κακαικαικαικαικαικακαιαικαα   
να να α α α α α α μηνμηνμηνμηνμηνμηνμηνμηνμηνμηνμμ  πε πε πε π πεππεράσράσράσράσσσσσσετεετεετεεετεεετεετεετεε απ απ απ απααα ό τό τό τό ττττου ου ου ου ουου MαMαMαMαMM ---
στοστοστστοστοτστστορίδρίδρίδρίδρίδίδίδρίδδίδδηηη. η. . η.η «Nυ«NυN«Nυ«Nυ«Nυ«Nυ«Nυχτεχτεχχχτεχτχτεχτερίδρίδρίδρίδρίδδίρίδρίδα» α» α» α»α»α» αα σημσημσημσημσημσημμμσσ αίαίαίαίαίαίαα ----
νεινεινεινεινεινεινεινεινν  Mπ Mπ Mπ Mπ Mπ MπMππάμπάμπάμπάμπάάμπάμπά ηςηςηςης ης ηςης MασMασMασMασMασMαMασMαM τοτορτορτοττορορτοορρρρίδηίδηίδηίδηίδηίδηίδηδηηηίδ ς,ς, καικ
MπάMπάMπάMπάMπάMπάάMπάMπάMMM μπημπημπημπημπημπημπημπημπημμπημ ς σς σς σς σς σς σσημαημμαημμημαημηημαημαίνείνείνενενενεεενεείννειιιι «ι «πρίπρίγκιγ πας 
τηςτηςτηςτηςτηςτηςτητητ ςςς φιφιφιφφι φι φιφιφιφιλοξλ ξλοξλοξλολοξλοξλοξλλοξενίενίενίενίενίενενενίενίν αςαςααςαςας»ας»ααςαα . Ι. Ιστορική, από 
το το 191933, ταβέρννα τα ης πόλης,
με ε τη τ συγκλονιστική θέα έα προπ ς 
τον κόλπο τηης Σς Σούδας. Κουζίνα
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φτέδες. Πάνω και όχι δίπλα στη
θάλασσα. Mύλος του Kερατά
(στο χωριό Πλατανιάς). Iστορική 
ταβέρνα (πρώην νερόμυλος),
ντεκόρ-χάζι, άψογο σέρβις, 
με ένα μερακλή ιδιοκτήτη, τον 
Kουκουτσάκη, και τη σούπερ 
μαγείρισσα μάνα του. Aν θέλε-
τε original χανιώτικη κουζίνα με 
σωστές αναλογίες βούτυρου,
στακοβούτυρου και ελαιόλα-
δου, κάντε μια κράτηση.
Ο αντάρτης (Στο χωριό Θέρι-
σο λίγο έξω απ τα Χανιά). Μη 
χάσετε με τίποτα αυτή τη δια-
δρομή. Θα σας κοπεί η ανάσα. 
Προτιμήστε απογευματάκι. Θα
καταλήξετε στον Αντάρτη για
νόστιμο κρητικό κρέας, πατά-
τες, στάκες, σαλάτες μέχρι να
πείτε: ωχ, παναζία μου…

Πού να διασκεδάσεις 

Συναγωγή Κονδυλάκη, παλιά 
πόλη)

φάνταστο, happy μαγαζάκι. 
Είναι ουσιαστικά ένα μπαράκι-
μπιραρία που φτιάχνει για μεζέ 
μόνο πίτσες. Tο Άρωμα (56672), 
στο παλιό λιµάνι, ακτή Tοµπά-
ζη. Έχει πιάσει την καλύτερη 
θέση στο λιµάνι, γι’ αυτό είναι 
περαντζάδα με καλό καφέ και
χυµούς. Mύλος (60449), στον
Πλατανιά. Όταν λένε οι Xανιώ-
τες «πάµε Πλατανιά», εννοούν
«πάµε στον Mύλο». Εκτός από
το κλασικό –πάνω στην θάλασ-
σα– ξενοδοχείο (60528) και το 
πισινάτο café-bar, έχει σούπερ
και φρεσκο-ανακινισμένο club,
με πατάρια και πολύ καλό ήχο,
με γνωστούς djs. Η προέκτασή
του, ο «Νερόμυλος», ένα από
τα πιο γνωστά και πολύβουα
beach bar…

Μη φύγεις χωρίς αυτά 

(γυναίκα είναι, στον Άγιο Γε
ώργιο Γραμβούσας) και Aλάτσι 
από τον Mπάλο ή τη Γαύδο. 

 Tις καλύτερες κατσούνες (τα
κρητικά μπαστούνια) όπως
και ξύλινα χαϊμαλιά θα βρεις 
στα Kαλουδιανά. Στην είσοδο 
του χωριού, δεξιά όπως έρχε-
σαι από Δραπανιά. Kερνάει και
τσικουδιές και θα σε τρελάνει 

άδ

ΛΑΣΙΘΙ
Άγ. Νικόλαος
Κωδικός: 28410
Αστυνοµία: 90400
Λιµεναρχείο: 22310
Δήµος: (28413) 40100
Πρώτες Βοήθειες: 66000
Ιεράπετρα
Κωδικός: 28420
Αστυνοµία: 90160
Λιµεναρχείο: 22294
Δήµος: (28423) 40300
Πρώτες Βοήθειες:
28423, 40222
Σητεία
Κωδικός: 28430
Αστυνοµία: 22259
Λιµεναρχείο: 22310
Δήµος: (28433) 40500
Πρώτες Βοήθειες:
28433, 40100
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στις μαντινάδες.

Κωδικός: 28210
Αστυνοµία: 25854
Τουριστική Αστυνομία:
25930
Γραφείο Τουρισμού Δήμου:
36155
Πρώτες Βοήθειες: 22000

με κρητικτικτικτικτικοοούςο  κακαι μι μμμμμεσοεεεεσοεσοεσοεσοεσεσογειγειγειειιιιιγ ακοακοακοκοοααακοαακ ύςύςύςςςςςςςύςύςςύς ς
μεζέδες, μοντέρνο νν design σε 
κλασικό ύφος, πλούσιααα κά βα,βαβαβα
όλα υπό τη διακριτική επίβλβλβλεψη 
του ιδιοκτήτη. Ψαροταβέρνααα
Πατρελαντώνη (στο Mαράθιά ),
κοντά στη βάση της Σούδας.
Αριστουργηματικά θαλασσινά 
και τέλεια θέα. Καλύτερη ώρα
8 το βράδυ. Kαλαμάκι (στην 
οµώνυµη περιοχή, 33100). Θα 
φας τα ωραιότερα βρασ τά 
χόρτα και τους καλύτερους κε-
φτέδες. Πάνω και όχι δίπλα στη

ΠοΠοΠΠΠΠΠΠ ύ ύ νανα δ διαιασκσκσσσσσσσσσσσσσ εδεδάσάσειεις ς
Tα TαT δύοοοο ΛουΛουυυυυΛουΛουξξξξ (στ(στ(στ(σ(στ(σ(στ((σ(στο πππο πο πο ποο αλιαλιαλιαλιαλα ό λιµά-
νι). ΌΌΌΌλα λλλ τα ραντεβτεβτεβτεββββού ού ού ύ ύ ύούοοοο απόαπόαπόπόαπόαπαπαππαπ  εδεδ εδεεεδεδδδεεδώ ώώώ
ξεκινάινάνε εε και τελειιιώνοώνοώνοοον υν υν υν τα τττα ττ
τελευταίααί  25 χρόνια. Από το 
πρωί µέχρι τα ξηµερώµρ ατα.
Συναγωγή (Κονδυλάκη, παλιά 
πόλη). Τρία δωμάτια που ενώ-
νονται μεταξύ τους. Το σωστό 
ψαγμενο-μπαρο-φαγητο-
ποτάδικο-γουστάρουμε-αλλά-
δεν χορεύουμε. Πίτσες Μπλε, 
ένα φοβερό, καινούργιο, ευ-
φάνταστο, happy μαγαζάκι. 

ΜΜη η φφύγεις χωρω ίςίς αυτά
 ΠάΠ ρε μαζί σί σί σου ουουουο στην Aθήνννα 

τυρτ ιά ά ά ά από τοοοουυς υυς υςυς υςυυυς υυυυυυυυυυυυυυ ΠαΠαΠαΠαΠαΠαπαπαπαπαπΠαΠαπαπΠααΠαΠαπΠαπΠΠαΠααπαααΠααΠααπππΠαπΠ παγιαγιαγιαγιγγγγγγγγγγ ανναννανναννανννναννανναννννννανναννανννανννννννννννννννννννννναναννναν άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά-------
κηδκηδκηδκηδεςεςεςς στ στστσστστταα Πα ΠΠα Πα ΠΠΠΠΠα ΠΠΠα ΠΠΠΠΠερβερβερβερβερβερβερβερββββρβρβρββββολάολάολάολάολάολάολάολάκιακιακιακιακιακιαιακιαιικιαι , λ, λ, λ, λ, λλλλ λλ, λ, λλλλλλλουουουουουουουουυυ--
κάνικααα απαπ α ό τό τό τό ττό τονονονονονονον ονον KαλKαλKαλKαλKαλKαλKαλKαλKαKαλKαKαλKαλKαλKαKαλKαλKαλKαKKαλλλλα ογρογρογρογρογρογρογρογρογρογρογρογογογγργγγγργρργ ίδηίδηίδηίδηίδηίδηίδηίδηίδηίδηίδίδηδηδηδηδηδηδδη
στο Kόκκινο Mετττόχιόχιόχιχι κ, κκρασρασρρρρρρρασρρασιάιάάάάάάάιάιά άιάάιάιιιάιιά
του Mανουσάκη,  μέ λι απαπαπα ό 
τις Bουκολιές, παξιμάδια ααα απόπόπόπό 
το φούρνο του Δραδάκη (κκκοοοο-
ντά στο γήπεδο των Xανίων), 
γλυκά του κουταλιού από τη 
Xρυσάνθη (στη Mυλωνογιάν-
νη 92), χυλοπίτες από τη Φιλία
(γυναίκα είναι, στον Άγιο Γε-

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛααααααααααααααασσσσσσσσσσσσσσσσσσσίίίίίίίίίθθθθθθθθθθθθθθθθθιιιιιιιιι
Πού να κολυμπήσεις
ΣταΣταΣταΣταΣτΣταΣταΣττ  τρτρρρρρ τρτρρ τρία ία ία ία ίαίία ία ίααίαία ίαα μεγμεγμεγμεγμεγμεγμεγμεγμεγμεγγμεγμμ άλάλάλαάλαάλάλάλάλαάλαάάλάλάλάλάλάλάάάλα ασ αστικτικά κά κέντέντρρα 
τουτουτουτουτοτουτουτουουτουτουυττου νονοννοννονο νονονννννννοννονομούμού Λα Λασιθσιθίοίου υπ υπάρχάρχουνουν 
πολπολλέςλές διδιαφοαφορετρετικέκές ες επιλπι ογέγές ς
γιαγια πλ πλατσατσούρούρισμισμα. α. 

ΆγιΆγ ος ο ΝικΝικόλαόλαος: στα 15 χιλιό-
μετρα από την πόλη να πας 
οπωσδήποτε στην Πλάκα. Να 
κάνεις μπάνιο και να φας το πιο 
νόστιμο ψαράκι, χαζεύοντας 
απέναντι το ιστορικό νησάκιαπέναντι το ιστορικό νησάκι 
Σπιναλόγκα. Στην υπερλούξ 
Ελούντα θα κάνεις μακροβού-
τια παρέα µε celebrities. Εκεί 
τριγύρω, βρίσκονται πολλές
οργανωµένες παρα λίες και
πολυτελή ξενοδοχεία. Άμμος,
Αμμούδι, Αλμυρός, Αμμου-
δάρα, είναι  οργανωμ ένες, 
πολύβουες,  οικογενειακές
παραλίες μέσα στην πόλη του
Αγ. Νικολάου. Νότια της πό-
λης, κοντά στο χωριό Ίστρον,
πηγαίνοντας στην εθνική Αγ. 
Νικολάου-Σητείας, υπάρχουν
σ τη σειρά: η αποµονωµένη 
π α ρ α λ ία Καρ α β ο σ τ ά σ ι ,  η
οργανωµένη του Αγ. Παντε-
λεήμονα και η φασαριόζικη
Golden Beach, µε άµµο, µα-
γαζιά και θαλάσσια σπορ. Στα
δυτικά της Ιεράπετρας: εκτός
από τις παραλίες που θα βρεις 
μέσα στην πόλη, στα 15 χλµ.
μακριά είναι ο οργανωμένος, 
ήρεμος Μύρτος με ψιλή άµµο.
Στον παραδοσιακό οικισµό
Κουτσουνάρι, ανατολικά της
πόλης, είναι η επίσης οργανω-
μένη αλλά και ήσυχη Μεγάλη
Παραλία µε ψιλό βοτσαλάκι,
οικογένειες αλλά και κάμποση 
νεολαία, που εκτείνεται σε μή-
κος 5 χλµ. Εκεί βρίσκεται και το
γνωστό οργανωμένο κάμπινγκ 
της περιοχής. Η Άγια Φωτιά εί-
ναι µια απάνεµη, αµµώδης, ορ-
γανωµένη παραλία, όπου στο
µπαρ της γίνονται ανεπανάλη-
πτα beach πάρτι. Συνεχίζοντας
ανατολικά, θα βρεις τον πολύ-
βουο Μακρύγιαλο και πιο κά-
τω τον Κουτσουρά.

Σητεία: συνε χίζον τας νοτι-
ο-ανατολικά, συναν τάς την
υπέροχη Μονή Καψά. Κάτω
Ζάκρος, ήρεμα, έρημα και γα-
λήνια. Εννοείται ότι αν έχεις
φτάσει μέχρι εδώ, δεν γίνεται
να μην πας στο τέρμα ανατο-
λικό άκρο του νομού, το Βάι: το
εξωτικό φοινικόδασος µε τη
χρυσή ακτή. Οι κρητικοί φοί-
νικες ή φοίνικες του Θεόφρα-
στου καταλαµβάνουν 250 πε-
ρίπου στρέµµατα και είναι ένα
πραγματικό ταξίδι-χάσιμο. Μην
ξεχαστείς εκεί μέσα γιατί απα-
γορεύεται η διαµονή τη νύχτα,
καθώς είναι προστατευόµενη
περιοχή.

Πού να πας
Στη Μονή Τοπλού. Βρίσκεται 
μόλις 6 χλμ. από το Παλαίκα-
στρο. Ένα ιστορικό κάστρο-
μοναστήρι με μια ιστορία γε-

μάτμάτη πειρρατέα ς, ς, μάχμάχχχες,ες, εξ εξε εγέεγέρρ-
σεισ ς. Και φυσικά τά ην εικόνανα-
στολίδι που είχε ζωγραφίσει ο ο
Ι. Κορνάρος το τ 17770, 0, το το «Άξιον 
Εστί».

Πού να μείνεις
Άγιος Νικόλαος
Du Lac (28ης Οκτωβρίου, 22711). 
Πάνω ακριβώς στη λίμνη, ένα 
κλασικό και πρόσφατα ανακαι-
νισμένο ξενοδοχείο, ανοιχτό
όλο το χρόνο. Αριάδνη Beach
((2274122741). Bungalows, 5 μέτρα ). Bungalows, 5 μέτρα
α π ό τ η θ ά λα σ σ α . Palazzo
Apartments (Τσελέπη 18, Kι-
τροπ λατεία, 25080-70, www.
palazzo-apartments.gr). Δέκα
άνετα, πολυτελή διαµερίσµα-
τα µε εξοπλισµένες κουζίνες, 
φ οβερές βεραν τούλες και
δάπεδο από παραδοσιακά χει-
ροποίητα πλακάκια. Elounda
Bay Palace (Eλούντα, 67000).
Το πιο χλιδάτο, κοσµοπολίτικο
ξενοδοχείο. Στη διπλανή σου-
ίτα πιθανότατα να µένουν οι 
Brangelina. Blue Palace Resort
(Πλάκα, Ελούντα, 65500). Πρω-
τότυπη αρχιτεκ τονική, 107
πριβέ πισίνες, 251 υπερλούξ 
δωµάτια. Αν µπορείς να πλη-
ρώσεις ανάλογα, σε περιμέ-
νουν εδώ οι µεγαλύτερες πο-
λυτέλειες.

Ιεράπετρα
Blue Sea (28264). Ένα από τα
κλασικά ξενοδοχεία της περι-
οχής. Απλό με πισίνα. Επιτρέ-
πονται και τα ζώα. Sunshine 
Crete (Άγιος Ιωάννης, 61713). 
Πάνω σ το Λιβυκό πέ λαγος, 
αποτελεί ιδανικό προορισµό
για τους λάτρεις των διακο-
πών ξεκούρασης, µπροστά σε
µια παραλία δύο χιλιοµέτρων.
Με 335 δωµάτια και 5 πισίνες,
οι 2 εκ των οποίων για παιδιά. 
Ostria Beach Hotel (25711). 
Μεγάλο ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων, που λειτουργεί κυρίως
ως club ρεζερβέ για ξένους.
Αν όµως βρείτε δωµάτιο, σί-
γουρα θα µείνετε ικανοποι-
ηµένοι από το άψογο σέρβιις 
του προσωπικού, τη φιλική, 
ο ικογενειακ ή α τµ ό σφαι-
ρα και τις εγκατασ τάσεις.
Cret an Villa  (Οπ λα ρχηγούύ 
Λακέρδα 16, 28522). Λίγα, ήσυυ-
χα, οικονοµικά δωµάτια σε αα-
ναπαλαιωµένο σπίτι του 18ου 
αιώνα. Με ωραία εσωτερική
αυλή. Koutsounari Traditionaal 
Cottages (Κουτσουνάρι, 61291). 
Arty, αναπαλαιωµένες κατοι-
κίες, µε πλήρως εξοπλισµένη 
κουζίνα και ωραία ατµόσφαι-
ρα, µέσα στον παραδοσιακό
αυτό οικισµό. 

Σητεία
Elysee (22312). Ένα απλό, μι-
κρό, περιποιημένο ξενοδοχείοο.
Επιτρέπονται και τα ζώα. Sitia 
Beach (28821). Κλασικό, πεε-
ντάστερο οικογενειακό ξενοο-
δοχειακό συγκρότημα με όλα 
τα κομφόρ: γήπεδα, πισίνεςς, 
κήποι και δίπλα σ τη θάλασσ-

σα.σα. PetPetetttetrasrasrassraa  Be Be Be BBeBeeBeB acachaaa  ( (στοστοοοοον Πν ΠΠΠΠετρετρετρετρετρτρτρτττ ά, ά, ά, ά, άά, ά,ά,άά,ά,άάάάάάά
2484 92). ΜικΜ ρό αλλά ικανοποι-
ητιητ κό για ήσυχες διακοπές. Με
δικό του ταβερνάκι, δίπλα στη 
θάλασσα.

Πού να φας
Ωδείο (Λασθένους 18, Ιεράπε-
τρα, 27429). Τζερτζελές από το
φοιτητόκοσµο που µαζεύεται 
εδώ, στη φιλική, δροσερή αυ-
λή. Νόστιµες, παραδοσιακές 
λιχουδιές και µεζεδάκια να 
τσιµπήσεις.τσιµπήσεις. ΠόρτεγοΠόρτεγο ((ΦωνιαΦωνια-
δάκη 8, Παλιά Πόλη, Ιεράπετρα, 
27733). Μεζεδοπωλείο µε απλά
πιάτα και τοπικούς µεζέδες που 
µαζεύει πολύ νεαρό κόσµο. Το
κτίσµα είναι του 1900 κι έχει 
µια φιλική ατµόσφαιρα επο-
χής. Νίκος Πλατανάκης (Κάτω 
Ζάκρος, πάνω στην παρα λία, 
28430 26887 ). Εξαιρετικά µα-
γειρευτά, ψάρι αλλά και σου-
βλάκι. Σαλάτες από δικά τους
χόρτα. Ο Μερακλής (Μίλατος, 
στην Ανάληψη, 28410 81223). 
Φρέσκο, σωστά ψηµένο ψάρι 
στην υπαίθρια σχάρα, από την 
οικογενειακή ταβερνούλα δί-
πλα στο µόλο. Ωραίες πατάτες
και ορεκτικά. 

Στη Χρυσή (Γαϊδουρονήσι)
Άµµος, κέδροι και σκίνοι για
σκιά, γαλαζοπράσινα νερά. 
Δύο δροµολόγια τη µέρα, από
Άγιο Νικόλαο ή Ιεράπετρα, 
και φτάνεις σ’ έναν από τους 
must προορισµούς των free 
campers. Στο νησί έχει µόνο
την ταβέρνα του Γρηγόρη και 
αυτή του Καδή, που είναι πιο 
undercover. Για ό,τι άλλο χρεια-
στείς, ή από το καραβάκι ή από 
τη στεριά απέναντι. Τον Αύ-
γουστο η Χρυσή γεµίζει ασφυ-
κτικά: «Θα βουλιάξει το νησί!»
λένε οι ντόπιοι. Αξίζει όµως 
να τη δεις γιατί το απογευμα-
τάκι που αδειάζει και ο ήλιος 
πέφτει, δεν έχεις τίποτα να ζη-
λέψεις από την «Παραλία» του
Λεονάρντο Ντι Κάπριο.
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Ηράκλειο
Πού να κολυμπήσεις
Πηγαίνοντας δυτικά βρίσκεται
η πολύβουη Αμμουδάρα, που
ενδείκνυται και για windsurf.
Από εκείνη την πλευρά θα
βρεις το Παλαιόκαστρο με
ωραίες ταβερνούλες και τις
οικογενειακές, οργανωµένες
παραλίες Αγία Πελαγία, Λυ-
γαριά –με ταβέρνες και κα-
φετέριες– και τον πιο ήσυχο
κόλπο του Μαδέ. Από την άλ-
λη, ανατολικά, και μόλις λίγα
λεπτά από την πόλη βρίσκεται
το Τομπρούκ που έχει και την
κλασική ταβέρνα Παρασύρης
για ψαράκι. Δίπλα είναι η ρηχή
και full οργανωμένη παραλία 
Αμνισός με αµµουδιά, πολύ
κόσμο. Αν συνεχίσεις, φτάνεις
Χερσόνησο, Σταλίδα, Μάλλια, 
παραλίες που ακολουθούν το
τρίπτυχο: τουρίστες-λάδι μαυ-
ρίσματος-τζερτζελές. Πιο οι-
κογενειακά στις Αρχαιότητες
στα Μάλλια, στο Σίσσυ και στη
Μίλατο. Νότια, τώρα, θα βρεις
φανταστικές και συνήθως πιο
ήσυχες παραλίες. Για κάµπινγκ 
στις µικρές σπηλιές του Τσού-
τσουρα και σ τον Κερατό-
καμπο (βρες τη Σπηλιά του
Ληστή). Στην Ψαρή Φοράδα,
που γίνεται και αθλητικό κά-
μπινγκ και μαζεύεται νεολαία.
Στην ειδυλ λιακή αµµουδιά
στον Κομμό και στις σπηλιές
στα Μάταλα θα κάνεις μπάνιο
παρέα με τις Caretta caretta,
με ξεχασμένους χίπηδες και
γυµνιστές. 

Πού να μείνεις 
Royal Mare (Λιμένας Χερσο-
νήσου, 28970 27200, www.
aldemarhotels.com). Πολυ-
τ ε λ ή ς  ε π ί γ ε ι ο ς  π α ρ ά δ ε ι -
σος. Ένα από τα κοσμήματα
της Αldemar hotels με full
equipped εγκατασ τάσεις, 
341 υπέροχα δωμάτια και
luxurious σουίτες (και δωμά-
τια ειδικά διαμορφωμένα για 
άτομα με ειδικές ανάγκες). Ε-
στιατόρια για όλα τα γούστα,
ethnic, gourmet & παραδοσι-
ακές γεύσεις, αλλά και sushi
bar από φέτος. Σημείωσε ότι
για να επισκεφθείς τα εστια-
τόρια του ξενοδοχείου δεν
χρειάζεται να μένεις κιόλας ε-
κεί. Επίσης, καταστήματα για 
ποιοτικό shopping, θαλασ-
σοθεραπεία, σπορ, spa και
25 πισίνες. Το καλύτερο; Το
Royal Mare Thalasso, που έχει
κερδίσει το βραβείο “World’s
Leading Thalasso & Spa Resort
2009”. Τα λόγια είναι περιττά. 
Creta Maris - Convention &
Golf Resort (Λιµένας Χερσο-
νήσου, 28970 27000, www.
maris.gr). Πρόκειται για ένα 
μικρό χωριό µε πάνω από
530 δωµάτια και σουίτες
γεµάτο πέτρινα δροµάκια
λουλούδια, πολυτέλεια κα
κοσµοπολίτικες λεπτοµέρε
ες. Terra Maris - Convention 

Golf Resort (Λιµένας Χερσονή-
σου, 28970 27100, www.maris.
gr). Το «µικρό» αδερφάκι του 
Creta Maris προσφέρει όλα
τα κοµφόρ και την πολυτέ-
λεια της γνωστής αλυσίδας.
Capsis Elite Resort (Αγ. Πελα(( -
γία, 811.112, www.capsis.gr).
Πεντάστερο και VIP Capsis.
Μόλις 20 λεπτά µακριά από
το κέν τρο του Ηρακ λείου.
GDM Megaron Luxury Hotel
(Δ. Μποφόρ 8, 305.400, www.
gdmmegaron.gr). Στο κέντρο
της πόλης, μπροστά από το
λιµάνι, δεσπόζει το νεοκλα-
σικό διατηρητέο Μέγαρον
Φυτάκη, που έχει µεταµορ-
φωθεί σ’ ένα πολυτελές ξενο-
δοχείο. Pela Mare (Αγ. Πελα-
γία, 811.510). Ήσυχα και άνετα 
studios, χτισµένα σε λόφο 
µε πανοραµική θέα στη θά-
λασσα, που απέχει περίπου 
1 χλµ. Κλασικά και μέσα στην 
πόλη είναι τα: Lato Boutique
Hotel (Επιµενίδου 15, 228.103),
Atrion (Χρονάκη 9, 246.000), 
G a l a x y  ( Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς  75,
211.211).

Πού να φας
Ταβέρνα του Ρούσσου (Χου-
δέτσι Πεδιάδος, 742.378). Εί-
κοσι λεπτά από το Ηράκλειο, 
στο μικρό χωριό Χουδέτσι,
μια οικογενειακή ταβέρνα µε
παραδοσιακές λιχουδιές από
ντόπια υλικά και χορταστικές
µερίδες σε πολύ λογικές τιµές.
Έχει κερδίσει τα “Gourmet 
2009” του «Γαστρονόµου». 
Νότιο Σέλας (Μεραµβέλου 13).
Μεζεδοπωλείο για παραδοσι-
ακά φαγητά, κρασί, ούζο και 
ψητή ρακή. Ταβέρνα του συλ-
λόγου των Ψαράδων (Λιµάνι 
Ηρακλείου). Πάντα, αποκλει-
στικά φρεσκότατο ψάρι. Ελιά 
& Δυόσμος (Σκαλάνι Ηρακλεί-ίί
ου, 731283, olive-mint.com).
Δεν κέρδισε χωρίς λόγο δύο 
φορές το βραβείο “Gourmet” 
ως το καλύτερο ελληνικό ε-
στιατόριο της Κρήτης. 

Πού να διασκεδάσεις
Φιξ (Περδικάρη 4, κέντρο). Το
meeting point όλων για καφέ 
και απογευματινή μπιρίτσα.
Από φοιτητές μέχρι τους κα-
θηγητές τους. Τίτα Μπρίκι
(πεζόδρομος Μεραμβέλου 24).
Οικείο, ζεστό, με άψογες μου-
σικές και όλο τον καλό κόσμο.
Θα τους βρεις όλους εδώ, χω-
ρίς ραντεβού.
La Brasserie (Κοραή 15). Retro-
pin up διακόσμηση, πολλά κα-
λά live, ωραίος κόσμος.●

Σητεία
Της Ελένης Πετρουλάκη - Ivic*
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χτισμένη γύρω από τον ομώνυμο 
κόλπο, στη θέση της αρχαίας Ητείας. 
ΕίΕίναι μια σύσ γχρονη πόλη με έντονη 
τουριστική κίνηση αλλά παράλλη-
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κκκκκάκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ  της κκτίρια α τηην κάνουν έναν από 
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ηρεμία κκκκαι διακοπές.ς  Οι ι ντόπιοι 
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λλάάτιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιττ  τ τ τ τ τ τ ττ ττ     τ     ηςηςηηηςηςηςηςηςηςηςηςης      ΖάΖάΖάΖάΖάΖάΖάΖάΖάΖάάάάάάάάΖάΖάάάΖάΖάάάΖάΖάΖάάάάάάάάάάάΖάάάάάάάάάάάΖάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάκρκρκρκκκκρκκκκκκκκκκκρκρκρρκρκρκκρκκκκρκκκκκκρκρκρκκκκκρρκκκκρκκκκκκκκκκκκκκ ου, η μινωική 
ππόληληληηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηληληηηηη τ τ τ τ τττ τ τττ τττττ ττ τ τ   ουουουουουουουουουουουοουουουου Π Π Π Π Π Π ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠαλαικάστρου, 
οο μινωνωωωωωωωωωωωωωωωωωνωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωικικικικικικικικικικικκκκιι όςόςόςόςόςόςόςόςόςςςςςςόςόςόςςόςόςςόςς οοο ο οοοοοοοοοοο οοοοοο ο ο οοοο οοο ο οοοοοοοο οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοικιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ισσσμός στον 
ΠΠετρρά,ά,ά,ά,ά,ά,ά,ά,ά,άά,άά,ά,άά,ά,άά,ά,ά,ά,ά,ά,άά,άάάάά,ά,άάά,ά,άά,ά,ά,άά,ά,ά,ά,άά,άά,,,,,,,,, ε ε ε εεεεε ε εεενώνώνώνώνώνώνώώώώνώνώνώνώνώνώνν  σ σ σ σ σ σσσσ σ σ σσσ σημημηηηηηηηηημημηηηηηηηηηηηηηημημηηημημηηηηημηημηηηηηηηηημηηηηηηηηηημηηηηηηημηηημηηημημημηημημηημημημημημηημηημημημμαντικά εί-
νναι το μμμμμμμμμονονονονονονονονοονονονονοννονοοοοοοννοοοοοοοοοοοοοοοννοοοοοο ασασασασασασασασασασαααστττήτήτήτήτήήήήήήήτήήτήήήττ ρρρρρρρρρρριριριρρριριρρρρρριρρρρριρριρριρρριριρριριρρρριρρριριριριριριριριριριριριριρρριιριριιιρριριριιιριριριριιιιριιριιριριιιιιιιιρρρ  Τοπλού
κκαι οιι ββυζυζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζανανανανανανανανανααναναναννναναα τιτιτιτιτιτ νένένένέένένέέέένέέέένέέςςςς ςςςςςςςς ςςςςςςς ς ςςςςςςςςςςςς ςςς ςςςςςς εκεκεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε κλκκ η-
σσίεςςςςςςςςςςςςςςςςςς. . .... . .. .. ... ΣτΣΣΣΣΣΣΣΣ ηνηνηνηνηνηνηνηηνηνηνηνηνηηνηη  κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαραραααραραααραραρααραααααααααααααααααααααααααααααααααα διδιδιδιδιδιδιδιδιδδ ά ά ά ά ά ά άάάάάάά τηττητητητητηηηηητηηηηηηηητηηηηηηητηηηηηηηηητητηηηητηςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ς ςςςςς ςςςςςςςς ς ςςςςςςςςςςςςς ςς ς ΣηΣΣΣΣΣ -
ττείαίαίαίαααααίαααααααααααααααααααίααααααααααααααααααααςςςςςςςςς ςςςςςςςς βρίσί κεκεετατατατατατατααααααααααταααατααααααααααααααααααααααααααααααααααααααι ι ιι ιι ιιιιιιιιιι επεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεπεε ίίίίσίσίσίσίσίσίσίσίίσηςηηηςηςηςηςηηςηςςςηςηςηςηςςςς τ ττττττττττττττττττ τττττττττ τττττττττ τττττττττττττττττ τ τ ττ τττο ο ο οο οοο οοοο ο οοοο οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
εενετικό όό φρφρφρφφφφφφφφφφφφφφφ ούούύο ριρριο ο ο οοοοοοοοοοοοοοοο τητητητηττητητητητητητητητητττττττττττττττττττττττττττ ς ς ς ς ςς ςςς ςς ς ςς ςςςς ΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚΚΚαΚαΚΚα----------
ζζζζάζ ρμαςαααα .
ΣΣαααααααας ςςςςςςς προτοτοτοτοτοττοτοτοτοτττοοτοττοτττττείίίνωνων …
ΝΝα επισκεφτείτί ε το αρ-
χχχχαχχ ιολογικό μουσεσεσεεείο
ττης, έναα ααπό τα σηημα-
νντικότερα μουσεία ττης 
ΕΕλλάδας.
ΝΝα δείτε πολλά από τα 
εεκθέματα στο Λαο-

γραφικκκκό Μουσείο.
Να απολαύσετε τη θέα του κόλπουόλόλπου υ
τηηηηηηηηηηηης ς ς ςς ςςςςςς ςςς ΣηΣΣΣΣΣ τείας από το εναπό το ενεετιτικόκόκόόόό κ κκ κκκ άστρτ ο 
τητητητητ ςςςςς ΚαΚαΚαααζτητητης ς ςς ς ΚαΚαΚαΚααΚαΚαζάζάζ ρμας. 
ΝαΝαΝαΝαΝαΝαΝαΝαΝα δδδδδ διαιαιασκσ εδάσετε στο πιο σύγχρονο 
«φρούριο», το club Πλανητάριο.
Να απολαύσετε τον καφέ σας, κοι-
τάζοντας τον ήλιο να δύει…. στο café 
Ήλιος στον Μακρύ Γιαλό.
Να φάτε στο γραφικό χωριό των 
Πεύκων στην ταβέρνα Πιπεριά
– εδώ μπορείτε να αγοράσετε από – εδώ μπορείτε να αγοράσετε από
παρθένο ελαιόλαδο, κρασί, ρακή, 
μέλι μέχρι βότανα κ.ά., τα οποία πα-
ράγει η ίδια η οικογένεια. Η ταβέρ-
νανα φ φφφφφφφφημημμμίζί εται για τα υγιεινά, φρέσκα 
κακαακακακκκκκκαακκκ ι ιιι γεγεευσυυ τιτιτικά κκκρητιτ κά πιάτα της. 
ΝαΝααα μ μηνν παραλείείείείείείείείείίείείίίείείείείείείίείείίείείείείείείίίείίίείείίείίείείεείεείίεείίεεείίίείίείίίίίίίίίίψψψψψψψψψψψψψψεψψψψψψψψψψψψψψψψψψεψψψψψεψψψψψψεψψψψψεψψψψεψψψψψψψψψψψεψψψεψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ τε να επισκε-
φτφττφ είίτεεεεε την παραλίαα με τααα άάάάάάάφθθφ ονα 
«ρ«ρ«ρ«ρ«ρ«ρρ«ρρρακακακακακακακακαακαααακάδάδάδάδάδάδάδάδάδάδδδδάδδάδάδδάδάά ιικικικικικικικικικιικιικκκκκκκκκα»α»α»αα»α»α»α»α»ααα»ααααααααααα , , , , , ,,,,,,,,,, όπόπόπόπόόόόό ουουουου ν ν ν ν να ααα δοδ κιμάάάσεσετε 

λλίλίλίλίλίλίλίίλίλλί έέέέέέέέέέέέέέ δδ όμιμιμιμιμιμιμμιμιιμμιμιμμιμ α α α ααα α α α α α αα αααααα αα «π«π«π«π«π«π«π«π«π«π«ππ«π«π«π«ππππππ«ππππ«ποιοιοιοιοιοιοιοιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοιοοοιοιο κκκκικικικκικικκικικκκκικικικκικκικ λλλίλλίλίλλλλίλλλλλλ α»α»α»αα , ένένένένένέέένένένα α α α αααααα παπαπαπαπαπαππαππαραραραραραραραραρρρρρααρ δοδοδοδοδοδοοσισισισισσσσσσισισιακακακααααα ό ό
πιιάτο με θαλασσινά..
Να απολαύσετε τα νοστιτ μόότατατττ ταταααααααα τ τ τ τττ ττττ ττττττ τ ττττττοοοοοοοοοοοο-------------

επικά γλυκά – καλιτσούνια και ξε-
ροτήγανα. 
Για όσους αγαπούν τις εκδρομές, 

ν ξεχάσετε να επισκεφτείτε το μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το
«Κουφωνήσι».
ΝαΝΝαΝΝΝ  επισκεφτείτε τη υ Μονή Αγίου
ΙωΙωΙωΙωΙωΙωΙωΙωΙωΙΙ άνάάάάάάνάνάάάνάάνάάνάάάνάά νη Καψά. ο Επιβλητικό τοπίο

ο ποποποποποποποποοοοποπππ υ υ υυ υ υυ υυυυυυυυυ ατατατατατατττττττττττταταττττττενεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ίζει το Λιβυκό πέλαγος, ο
κααααααααααααααααααααααατάτάτάτάτάτάτάτάτάτάττάτάτάτάτάτάάάάάτάτάάάάτάτττ λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ηληληληληληληληληληλλλληλλληλληληληληλληληηληληηηηλληληλληλλοςο  χώρος για διαλογισμό. 

ο Οι ππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππααααραραραραραραραραααραααααρααααααραααραααρααααααααααααα αλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλαλαλλλλλλλλλλλλίείείείείείίείείείείείείείίείείίείίίείίίείίίίίίείείείείείίίίείείίείείίίείείείίείεεεείεεείεεείείεεείεεείίεεεεεεες είναι το μεγαλύτερο
. δώροο π πππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππουουουουουουουυυουυουουουουοουοο  έ έ έ έ έ έέέέ έέ έέ έέέέέέέκκκακκκκκκακκκαακααακκακακακακακακκαακαακακαακααακακαααααααααααανε η φύση στη Σητεία.

α ΌπΌ οιιια κκκακκκκκκκακακακακακακκκκκκακκακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ τετετετεττετετετετ ύθύθύθύθύθύθύθύθύθύθύθύθύθθθθύθύθθύθύθθύθθθθθθύθθθύθθθθύθθύθύθθύθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθυνυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ ση κι αν έχετε, θα
ό βρεθείτετεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεττετ  μ μ μ μ μμμμμ μ  μ μ  μ  μ       πρπρπρπρπρπρπρπρπρπρπρρπροσοσοσοσοοοοοοσοοσοοσοοοοσοοσοσοοοσσσσσσσσοσσσοσσσσσσσσοσσσσσσσσσσσσσστά σε ένα γραφικό

γιαλό, μιαιαααααααααααααααααααααααααααααααααα   χ χ χχχ χχ χχ χ  χχ          ρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυρυυσήσήσήσήσήσήσήσήσήσήσήσήήήήσήήήήσήσσήσήσήήσσήσήσήήσήσήσήσήσήσήήήσήήήήήσήήσήήήήήήσήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή αμμμμουδιά, έναν ή-
η συχο ορμίσίσίσσσσσσσσσίσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσκκοκοκοκοκοκοκοκκοκοοο, , , , , ,, , μιμμμμιμιμμιμιμιμιμιιιιιμιμιμιμιιιμιμμιμιιιμιμιιμιμιιμιιιμιιιιμιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιμμμμμμμ α αα χρυσοστρωμένη

παραρ λίίία όπππππππππππππππππππππππππππππππππππουοουοουοουουουουυυυουυυυυοοοουοοουυυ μ μ μ μ μμ μ μμποποποποποποποποποοοοοοοποοποοοποποοοοοοποποποποποποποοοποοοοποοοποοποοοοοοπποπποοοοοποοοποοοποποποοορείτε να απολαύ-
ι σετε το μπάνάνάνάνάνάννννννννάννάννννάννννννννννννννννννννννννννννιοιοιοιοιοιοιοιοοοο, , , ,  τοτττοτοτοτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοτοοοοοοοοοοτοοο  σσσσσσ σσσσ σσσ σσσ σσ σσσσσσσ  σσσ σσσ σσσσ σ σσσσ σσ   σσ σ πορ ή το παιχνίδι

σας σε κρυυυυσσσσττττττττττττσστττστσττσττττστττττττττστττττσττττσστττσσττάάλάλάλάλάλάλάλάλλάάάλάλάάάάάάάά λλλλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιναναναναναναναννναναναναναναανανανανανναναναννανανανναναναναναναναννανανναννναννααναααα νννερά.
Tέλοος, μμμμμηνννννννννννννηννννννννννννννννννννννννννννννννν π π π ππππππ ππ ααραραραραραραραρρρρρρρρρρραραρρααααρρραααααλααααααααααααααααααααααααααααααααααα είψετε να επι-

σκσκκκκκκκκεφτεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεείτίτίίτίίτίτίτίτίίίίίίίτίτίίτττίτίτίτί ε εε ε ε ε τττττοτοτοτοτοοτοτοοτοοοτο  ΒΒΒΒΒΒΒάΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ι (5.000 φοίνι-
ν κες)ς ... . . .. ... .. .. .. ΤοΤοΤοΤοΤοΤΤοΤΤοΤοΤΤΤΤοοΤΤΤΤ  φ φ φ φ φ φ φ φφφ φ φφφφφφοοοοοοοοοιοοοοοιοιοοοιοιιοοοοοοοοιοοοοοοοοοοοο νιν κόδαααασος με την
ν όμόμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμοροροοοοροροοροροροροροροροροοροροοοορφηφηφηφηφηφηφηφηφηφηφηφηφηφηφηηηηηηηφηηηηηηηηφ    ππ π  ππ       αραλία και την
ο ππππεπεπεπεπεπεπεεπεπεπεπεπεπεππεππεπεεππεπενντντντντντντντντνττντακακακακακακακακκακακακακακκκκακκακακκκκκακακακκκακακκκκακκκκακκκκκκκκκάάάάάάάάάάθάάθάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά αρα η θάλασσα στο
, βόβόβόβόβόβόβόβόβόβόβόββόβόόβόόρερερερερερερερερερερερερερερερερειοιοιοιοιοιοιοιοιοιοοοοοοοοιοιοιοοοοιοοοοοιοιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοιοοοοο ά κρο της επαρχίας,

πάπάπάπάπάάπάπάάπάπάπάπάπάνωνωνωνωνωνωνωνωνωνωνωωωνωνωνωωωωωνωωνωωνωωνωωωωωωωωωωωωω σσσσ σσσσσσσ σσσσσσσσσσ το ακρωτήρή ιοιι  Σίδε--
ρρορορορορορορορρορορορορ , , ,, , , ,,,,,,,,,,,,,, ς αααααααααααπααααααπααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα οτοοο ελεί μμμίαα μμμοναδικής
ομομομομομομμμομμμμμμομμομοομομομμοομμμμμμοοομομμμμομμμμμομμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμοοοοοοροοοοοοοοοοοοοοοο φιάς γωνιά τηςηηηηηηηηη  κρητι-
κκκκήκήκκκκκκήκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκήκκκκκκ ς ς γης. 
Η Σητεείαίίί  αφήνει την καλύ-

ν τερη ανάμνμ ηση σε όποιον
τηην εππισσκεεφτεί… Η απλό-

ν τηητα και η καλοσύνη των
υ αναα θρώπων του τόπου όπου
υ γεννήθηκε ο ποιητής του
ς Βιτσέντζος«Ερωτόκριτου» Βιτσέντζος

ορνάρος είναι παντού!Κορνάρος εί

* Η Ελένη Πετρουλάκη - Ivic 
είναι personal-group trainer, εκ-
παιδεύτρια Power Yoga και fitness 
director του περιοδικού “Shape”

& 
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Kωδικός: 2810
Aστυνοµία: 274.063
Λιµεναρχείο: 244.956
Δήµος: 399.399
Πρ. Βοήθειες: 368.000

Διατροφικές αξίες
της μπανάνας:

Το ήξερες ότι η μπανάνα
βοηθάει στην πρόληψη του

καρκίνου του μαστού; 
www.chiquita.gr  



Hράκλειο
Των Sereal Designers*

ΩΩ,, ππαρεξηγημμέένο μου ΗΗρράάκκλλειο!

σαν να κατοικήσουν άνθρωποι. Τα τσιμεντένια 
κτίρια βέβαια παραμένουν και αυτά είναι που θα 
απωθήσουν αρχικά τον επισκέπτη και θα αποτυ-
πώσουν στη μνήμη του το Ηράκλειο σαν «άσχημη 
πόλη», ειδικά όταν το συγκρίνει κανείς με τα γλυ-
κούλικα/γραφικούλικα Χανιά και Ρέθυμνο.
Το μυστικό στην περίπτωση του Ηρακλείου κρύ-
βεται στις λεπτομέρειες...
Οι καινούργιοι πεζόδρομοι στο κέντρο και η ακόμα 
πιο καινούργια αναβαθμισμένη παραλιακή είναι 
αυτά που θα ανακαλύψει κανείς πρώτα. Μέσα από 
αυτά θα περάσει από γραφικά καφενεδάκια και 
ρακάδικα με 4-5 τραπέζια, απλές αλλά μοναδικές 
γεύσεις και πολύ καλή διάθεση, μέχρι trendy κα-

 φέ όπου θα πιει ένα εσπρεσάκι με lounge μουσική
υπόκρουση.
Αν τώρα θέλει κανείς να εμβαθύνει στην ουσία της 
πόλης, θα πρέπει να βρεθεί εκεί που ο κόσμος λι-
γοστεύει. Το πάρκο Γεωργιάδη είναι ένας τέτοιος 
προορισμός. Μπίρα κάτω από τα μεγάλα δέντρα 
(Sereal Designers - Φυσική Ιστορία: 0-1), μουσικές 
jazz, ethnic και οι ήχοι της πόλης να χάνονται στο 
βάθος. Η μόνη λεπτομέρεια είναι ότι στη συγκε-
κριμένη περίπτωση θα πρέπει να βιαστείτε, γιατί ο 
Δήμος το προορίζει για parking! Είναι που έχουμε 
τόσα πάρκα στην πόλη που μας περισσεύουν και 
για άλλες χρήσεις... Αν πάντως περάσετε, να ευχα-
ριστήσετε το πάρκο για τη φιλοξενία του προσθέ-
τοντας την υπογραφή σας σε αυτές που ζητούν τη 
διάσωσή του.
Αν μετά από όλα αυτά σάς έκοψε πείνα, στην κε-
ντρική αγορά θα βρείτε τον Σαρανταυγά. Καφε-
νείο από τα παλαιότερα του Ηρακλείου, που έχει 

 πάρει το ευφάνταστο όνομά του από τον αριθμό
των αυγών που έφαγε ο αρχικός ιδιοκτήτης του 
κατά τη διάρκεια ενός στοιχήματος. Σερβίρει σε 
όλους τρελούς μεζέδες και καταπληκτική ρακή 
σε πολύ καλές τιμές. Φιλικότατο service... Εκεί θα 
κάνετε παρέα με τους διπλανούς σας παππούδες, 

 τουρίστες, μηχανόβιους, ομοϊδεάτες και ό,τι άλλο
μπορείτε να φανταστείτε!
Η λίστα βέβαια συνεχίζεται πέρα από το μέγεθος 
αυτού του κειμένου σε εμπειρίες και εντυπώσεις 

 λιγότερο ή περισσότερο συμβατικές: περπατήστε
πάνω στα ενετικά τείχη και εξερευνήστε τις δι-
άφορες πύλες κάτω από αυτά, εντυπωσιαστείτε 
με τη σχεδόν εξωγήινη πολεοδομία των παλιών 
κομματιών της πόλης, κάντε μια βόλτα στην  Αγία
Ειρήνη στα Σπήλια  και αγναντέψτε το φυσικό
τοπίο πάνω από το ρωμαϊκό υδραγωγείο (αν πέ-
σετε δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη!).
Αν τώρα περάσετε και από το studio των Sereal 
στην πόλη, κερνάμε και ρακόμελο!

* Oι Sereal Designers είναι σχεδιαστική ομάδα και κινούνται 

σε ένα ευρύ φάσμα του design

ίνναιαι εεύκύκύκύκκύ ολολλολο ο οο ναα εκπλαλααααααααααααγεγεγεεεγεεγεεεεεγείί ίί κακαααααααααααααααααννεννν ίςίςίςίςς ευχχχάράράρρρισισσσσσσσσταταττατααατααταταατααααααααττααααατταττα 
από μια πόλη όόταν οι προσδοκίες είναι τόσο 
χαμηηλέλές ς όσο για το Ηράκλειο. Αρκεί βέβαια 
ναα μ μμμηνηνηνηη  α ακοκ λουθήσει τις ορδές των τουριστών 
που κατακλύζουν τα διάσπαρτα ιστορικά μνη-
μεία και να έχει καθοδήγηση εκ των έσω από 

κάποιον ιθαγενή.
Όποιος έχει καιρό να επισκεφθεί το Ηράκλειο, θα 
διαπιστώσει τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα. Η 

 πόλη μεταμορφώνεται, με αργούς αλλά σταθερούς
ρυθμούς, σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορού-
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 Θεσσασαλοολ νίκη

Θεσσαλονίκη
Του Philip Tsiaras*

ΗΗΗΗ ΘΘΘΘΘΘΘεεεεεσσσσσσσσσσαααλλλλοοοοννννννννννννννννίίίίίίίίίίκκκκκκκκκκηηηηηηηηηη   μμμμμμμμμμμοοοοοοοοοοοοου
μύθοθοθοθοθθθθθοθοθοθοθ ς του Νάρκισσοσοσοσοσοσοσσσου υ υυυ υυυ είείείίείναναναναναναναααααααααααι λαν-
θασμμμένος. Ο Νάρκισσσσσσσσσσσοσοσοσοσοσοσ ς ςς ςς ς δεδεδεδεδεδδδδδεν «πά-
γωγγγ σε» από την ανταααααανάνάνάνάνάνάννάν κλκλκλκλκκ ασασασααααασασασα η της 
ομομομορφιάς του σε μια μιμιμιμιμιμιμικρκρκρκρκρκρή,ή,ή,ήή,ή,ήήήή  άγνω-
σστσσσσσσσσσσσσσσσσ η λίμνη, αλλά αιχχχμαμαμαμαμαμμμ λωλωλωωωωωτττττίττττττ σθηκε 
απαπααπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαππαππαππππππππαππό το λαμπερό κκκκκόλόλόλόλόλόλόό ποποποποποοπ  τ τ τ ττττηηηηηςη  Θεσ-

σασασασασασασασσσ λολολολολολολολονίνίνίνίνίνίνίνίίκηκηκηκηκηκηκηηηηκης ς ς ςςς ς ς ς ςςςς κκακακακακακακκκακακακακακακκακκκκακακακκακακκκκαακκακκκακκκακακακακαακακακακακκαακακκκκαααααι παραμένενεεεει ι ι ιιι ακακακακα όόόόόμόμη εκεί. 
Ο Ο Ο Ο Ο ΟΟΟ ΝάΝάΝάΝάΝάΝάάΝάΝάΝάΝάάάάρκρκρκρκρκρκρκρκκισισισισισισσισισσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσοσσσσσσσσσσσσσσσσ ς ήταναναναν ένας όμμμορορρφοφ ς, πε-
ρήρήρήρήρήρήρήρήρ φαφαφαφφαφαφαφαφαφαφφφαφφανονονονονονοονοος ς ς ς ςς ςς ς ςς κκκυκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ νηγός ο οποίος δενε  ενέδωσε 
στστστστστστστστστστστσττιςιςιςιςιςιςιςιςςιιςι  ε εε ε ε ε εεεεεε επιπιπιπππιπιπιιθυθυθυθυθυυυυθυυθυυυυυθυυυυυυυυυυυυυυυυυυυμίμ ες της νύμφης Ηχoύς,  με τον
ίδίδίδίδίδίδίδίδίδί ιοιοιοοιοιοιοοιοιο τ τ τ τ τ ττ ττρόρόρόρόρόρόρόρόρόποποποποποποποποποποποοοοποοοποοοποοπποοοππποοποποοπ πππππππππππππ ππ πππππ ππποοουοο  οι κάτάά οικοι της Βόρειας
ΕλΕλΕλΕλΕλΕλλΕλΕλλάλάλάλάλάλάλάλάδαδαδαδαδαδαδαδαδαδας ς ς ς ς ς ς ςςςςςςςς ςςςςςςςςς ςςςς δεδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ ν ενδίδουν στα καλέσματα 
τττητητητηηηττητηης ς ς ς ςς ς ΑτΑτΑτΑτΑτΑττΑτΑτΑττιτιτιτιτιτιτιτιτιιτιιιιιιικήκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ ς. 

 ΕίΕίΕίΕίΕίΕίΕίΕίΕίΕίΕΕίΕίίίΕίΕίΕίίΕίίΕίίίίΕίΕίΕίίίΕίίίίίΕίίίίΕίίΕΕΕ ννννννανννννννννννννννννννννννν ι λλλλλλλλλλλίλλλλλλλλλλλλ γεεεες ςς οι πόλεις σε όλο τον κόσμο,
 των οπο οίοοίωνωνωνν οι άνθρωποι δδδδδιαιαιιι θέθ τουν μια

ττόττόττττττ σοοο ζωνννννννννωνννννταταταταταττατααταταατατατατατααααανήή σχέχέση με ττηνηνηη  προκυμαία 
τττοτοττοοοτοτοοοτττοοοοτοοοττοοοτοτοτοοττοττοτοοτοτττοτοοτοοοττοτοτοτοτοττοτοτοοτοτοτοττοοοοοοοουςυςυυςυςυςυςυυςςςςυςςςυςςυςυςςςυςςςυςυςςςςςυςςςςςςςςυ . ... Εγώ ζω στο SSeapooooortrtrtrtrtr  τττου Μανχά-
τττττατατατατατττττατατατττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττ ν,ν,ν,ν,,ν,νν,νν,ννν,ν, δοδοδοδοδδοδοδδοδοδοδδοδδδοδοδοδοοοοοοοοοοοοοοοοοουλυυυυυυ εύω σττττττττττσσσ α ααααααα χυτήήήρια αα γυαλιού της 
ΒεΒεΒεΒεΒεΒεΒεΒεΒεΒΒΒΒ νννενενενεεεενεννενννενεεετίτίτττίτίίίτίίτίττίαςαςααςαςαςαςααςαςαςαααςααααςααςααςαςαςααςααςαςαςααςαςαςαςςςςςςςαςαςςαςςαςαςαςςαςςαςας κ κ κ κ κ κκκκκ κκκ κ κκκκ κκ κκκκ κκκκκκκκκ κκκκκκκκ κ κκκκκκκκκκκκκαιιαιιαιι τττττ ττ τουουουυουουυυυ Μ Μ Μ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜουουουουουυυουουυυυράνον , αλλά η πιο α-
γαγαγαγαγαγαγααγαγαγαγγαγ πηπηπηπηπηηηπηπηπηπηπππ μέμέμέμέμέμέμμέμέμμμμμ νηνηνηνηνηνηνηνηνηηηηηηηηνηνηη μ μμ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μμ μμ μ μμμμμμμμμμμμ μμμμμμμμμμμου συσυσυσυυυσυυυνήθεια είναι να περνώ 
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοττοοτο χ χ χ χ χχ χ χ χχ ρρόρόρόρόρόρόρόόρόρ νονονονονονονννοοοοοοοοοοοοοο μ μμμ μ μ μ μμ μμ μ μμ μ μμμμ μμμμμμμμμοοοοοοοοοοοουοοοοοοοοοοοο  μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμε τττοτοτττ υςς κ καλούς μου φίλους 
στστστστστστστττττσττστσττηηηη ηη η ηηη ηηη ηηηηη ηη ΘεΘεΘΘΘεΘεΘεΘεΘεΘεΘεΘεΘεΘΘΘΘΘΘ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσαλαλαλαλαλαλαλαλαλλαλαλαλλλααλαλλαλλλαλλλλλλλλαλλλαλαλλλαλαλλλλλλονονονονοοοοοοοονονοοοοονοοοοοοοοονοοοοοονονονονονοονονίκίκίκίκκκκκη,η, ττηην πόλη του λιμανιού 
–––––––   α α α α ααααα α ναναναναναναναααααανανααααααναναν τοτοτοτοτοτττοοοοτοττοτοοοτοοτοτοτοτοτοοτοτοττοτοτοοοοτοοτ λίλλλίλλίλίλίλίλλίλλλλλίλίλλλλίλίίλλλίίίλίλλίλίλίλίλλίίίίίίίίτττιτιτιτιτιτττιττττττττττττττ κηκηκηκηκηκηκηκηκηηηηηηηηηηηηκηκκηκηηηηηκηηκηηηηκηηηκηκηηκηκηκηκηηκηηκηκηηκηηηηηηηηκηηηκηηηηκκηηηκηκ , βυββυυυζαζαντινή, ευρωπαϊκή,
βαβαβαβαβαβαβαβαβαββααλκλκλκλκλκλκλκλκλκκαναναναναναναννανικικιικικικκικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκικκκή,ή,ή,ήήή,ή,ή,ήήήήήή,ήή,ήήήήή,ή,ήήή,ή,ήή,ή,ήήήή,ή,,ή,ήή,ή,ή,ή,ήή,ήή,ήή,ήήή,ή,ήήή,ή,ήή,ήή,ή,ήή,ή,,,,,,,ή,,,,,ή,,ήή,,,,,ή,,,,,,,,,,,,,ή,,ή,,, ε               βρβρρρρραϊαϊαϊαα κήκήκκκ , ελεεε ληνική. Κατά τη 
διδιδιδιδιδιδδιδιδιδδδιδιδιδιδδιδιδιδιδιδιδιδδ άράράράράράάάάράάράάράράράράράράράράάράράάάράράράράράρά κεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκεκκεκεκεκεεεκεκεεκεκεεεεεεκεεεκεκ ιαιαιαιαιαιααααααιαιααιαιιαιιιιαιαιαιιιιααιαιιιαιιιαιιιιιιααιααιι μμόμμμμόμόόμόμόμόόόόόόμόμόμόμμμόμόμόόόμόμόμόμόμόμόμόόόόμόμόόμμμόόόμόόμόμμμμμόμόμόμόμόόμμμμόμόμόόόμμμόμμμμμμμόμμμμμμόμμόμμμμμ ννννονονοννονοννονονννονννονονονονονοννν  α αααυυτυ ούού του χρόνου είχα μια 
αναναναναναναναναδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδαδδαδαδαδαδαδαδδαδδαδααδαδαδδδδδδδδδδδδδδδρρορροροροροροροροροοοορορροροροοροροορορορροοροοοροοοορορρροορορορορρρορρρορρρορρορρορορρρ μιμιμιμμιμιμιμιμιμιμιμιιιιμιιιιμιμιμιμιιμιμιμιιιιμιμιιιμιιιιιμιιιμιμμιμιιιιιμ κκκκκήκήκκήκήκήκήκήήκήήκκήκκκκήκκκήκήκήκκκκκκήκκκκκκκκκήκκκκκκκκήκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκήκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ έ  έέέέέέ έ έ έέέέ έ έέέέέέέέέέέέ έκθκθκθκθκθκθκθθκθκθκθκκκθκ εσεσεσεσε η ηηηηηη στο Μουσείο Φω-
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοττοτοτοτοτοοογργργργργργργργργργργργργργργγγγγ αφαφαφαφαφαφαφαφφφφφφαφφφαφφφφφφαφφφφφφφφφφφφφφίίίίίίίαίίαίαίαίαίαίαίαίαααίαίαίααααααίίααααίίίαααααίίααααααααίίαααααίαααίίαίααααίίίαααααίίίααίααίίαίίαίαίαίίίαίαίίααίίίίίίίίααααίίίίαίααααίίίααααίίαίίίααααίίίαίίαίαίαίαίαςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς τ τ  τττηςηςηςηςςηςηςηηςηςςηςηςςηςηςςςςςςς π π π π π π π π πππ π     όλόλόλόλόόό ηςη , συμμετείχα ως 
κακακακακακακακακκααλελελελελελελελελεεεεεεελεσμσμσμσμσμσμσμσμσμσμμσμμσμσμσμμμσμμμσμμμσμσμμμσμμμμμμμμσμμμμσμμσμμμμσμσμμμμσσσμμμμσσσσσσμμμμμμσσσμμμμσσμμμμσσσσμσσσμσμμμμμμμμμμμμμέέέέέέέέένένένέέέένένένένένένένέέέέέέένέέέέέέένέέέέέέέ οςοςοςοςςςςςοςςοςοςοςςςοςοςςςςςοςςςςςοςο σσ σ σ σ σ σσ σσ σσσσσσσσσστητητητηηητητητηητηητττττ ν νννννν ν ννν νν 5055050505050ή ήήή επέτειο του διάση-
μομομομομομομοομοομομομομομομοοομομμοομομοομομομ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ ΦΦεΦεΦΦΦΦεΦεΦεΦΦΦεΦεΦΦεΦεΦεΦεΦεΦεΦεΦεΦΦεΦεΦεΦεΦΦεΦΦεΦεΦΦεΦεΦεΦΦΦΦΦεΦεεΦεΦεΦεεΦεΦεΦΦεΦεΦεΦεΦΦΦεεΦεεεεεεεΦεΦεΦεΦεΦεΦεΦεΦΦΦΦΦΦΦΦΦεΦεεΦεΦεΦεΦεΦεΦεΦΦΦεεΦεΦεΦεΦεΦΦΦΦΦΦεεΦΦΦΦΦεεΦΦΦΦεεΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦεΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ σσσσσσσσσστστστστστσσσσστστσστσστστστστιβιβιβιβιβιβιβιβιιβιιιι άάάλάλάάλάά  ΚΚΚΚΚΚινινινιννημμματογράφου, εξέθε-
σσσσασασασασασαασσασασασασασασσααασαασασαασσσααασσααασαααασασαααασαασσσααααααασασααααασσαααααααασαααααασσσαααασαααασαααασασαααασσσαααααασσσσσσαασαασααααασαασασασαασασσααασσα έέέέέέέέέέ έ έέέέέέέέέ έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ  έέέέέέέέ  έέέέέέέέ  έέ  έ ρργρργργρργργγγργγγγργργργγγγγργγγγργγγγγργρρρρργργρργρρρρρρρργργργργγγγρρρρρρρρρργγγγγγγρρρρρργργργρρργγγγγγγργργρρργργρρργγγγγγγγργργρρρρρρργγγγγγγγγγρργργγγγγργγγγγρρρργργργρρρρργρρργρργρρρρρρρργρ ααα αα α α αααααααααααααα ααααααα μομομομομομομομομομομμομμμομμουυυυυυυ στστστστστστσστστηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνννν DoDoDoDoDoDoDoDDoDDDDDD nonnnn poulos Fine Arts
στσττσσστοοονονονονονονονονονονονονονονοοοοοο    ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύύύλολολολολολολολολοοοο,,,,,, κ κκαι, πααααααααρρρόρόρρρρ λο που οι Θεσσαλο-
νινινιννινινινιννννινινινννινιιιιιινινννν κικικικικικικικικικικκκκκκικικιιικ οίοίοίοίοίοίοίοίοοίίοίίίίίίίίίοοο  φφ φφ φφφ φ φ φ φφφφφ φ φφφφφφ φφφφφφφφφφφφφφφφφίλίλίλίλίλίλλλίλίλίλίλίλλλίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί οιο  μου πιθανότατα έχουν… εξα-
ντντντντντντντντντντντνντνννντνννντννντνντντντνντννντντννντντννντνντνντντντντνντντντνντντντντντντνντντνννννντντνννντνννττντνττννννττντνντντννττννντττντνττληληληληληληληληληληληηληηηλλλλλλλλλλ θεθεθεθεθεεεεεεεεεεθεθεεεεθεθεθεεεθεεεθ ίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί ί ίίί ίί ίί νννννανννννανννννναναννανανανννανννανα μμμμμμμμμμμε βλέπουν και να με ακούν, 
εγεγεγεγεγεγεγεγεγγεγεγεγεεγεγγεγεγεεγεγγεγεεεεεγε ώώώώώώώ ώώώ ώ ώώ ώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώ δεδεδεδεδεδεεεδεεεεεεεν νν νννννν τοτοτοτοτοτοττουςυςυςυςυςυςςυςςςς έ έ έέέέ έ έ έέ έέχωχωχωχωωχχ  α ακόκόκόμη «χορτάσει»! Ού-
ττττετετετεεττεετεττετεεετεε α α α ααα ααααα αα αααααα αααααααααααααυυυυυυυτυτυτυτυτυτυτυτυυυτυτυυτυτυτυτυτττυτυυτττυττττττττττττούς,ς,ς,ς,,ςς,,ς, ο ο ο οοούτε –φφφυσυυ ικά– τη Θεσσαλο-
νίνννννίνίνίνίνίίνννννίννίννίννννννννννίννννν κηκηκηκηηηκηκηκκκ , , , , , τητητηττητητηηηηηηηητηηηηηττηηηηηνννννν ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν παπαπαπαπαπααπαπαπαααππαπαααππαπππαπππππαππππααπαανέννννννννννννν μορφη πόλη τους!

* Ο Philip Tsiaras είναι εικαστικός

Πού να φας και να πιεις

διάνο, η πιο ωραία φρέσκια θά
λασσα της πόλης, που βγάζει 
τα καλύτερα ψάρια.
Barθelonika (Βενιζέλου 3, 2310 
225.242). Διάκοσμος μίνιμαλ και 
ζεστός, θεριακλίδικο τσορίθο, 
εξαιρετική παέγια, ψαρονέφρι 
εσπεθιάλ, κανάτες με σαγκρία, 
υπέρτατη τορτίγια, κροκέτες 
σομπρεσαλιέντε.
Casual Living (Εμπ. Κέντρο «Μα-
κεδονία», Πυλαία, 2310 365.425). 
All-day, λειτουργεί ως café-bar, 
σερβίρει πρωινά και γλυκά, 
ενώ από το μεσημέρι και μετά 
το μενού του απογειώνεται.
D e fac to (Π.Με λ ά 19,  2310 
263.674). Μπαρ με προσωπικό-
τητα. Με άποψη για τον καφέ,
την τέχνη, τη μουσική.
El Burrito (Χρυσ. Σμύρνης 5,
2310 220.622). Σημαίνει πεντα-
νόστιμη τορτίγια που τυλίγει
σ τοργικά κάθε είδους γευ-
στική γέμιση, φτιαγμένη με 
κρέας, λαχανικά και πικάντικα
μπαχαρικά, σημαίνει λιχουδιές, 
μπουρίτος, τάκος, ενσαλάδας 
και μαγικά κοκτέιλ. Πλέον δια-
θέτει και delivery. 
Habanera (Γ. Παπανδρέου 29, 

69.331). Όλη μέρα! Η
που θα είχαν τα φαγη-
ο Τάσος Μπουλμέτης 
ογραφούσε την ταινία

κη Κουζίνα» σε κάποια 
της Καραϊβικής. 
( Ρ ο γ κ ό τ η  4 ,  2 31 0 

). Ανοιχτό από τις 7 το 
ατί απευθύνεται και σε

ξεκινούν τη μέρα τους
ωρίς, αποτελεί τερέν

wntowners. 
ος Σκαντζόχοιρος (Π. 

Μελά 26, 2310 281.599). Δεν τσι-
μπάει, αλλά… χαϊδεύει, τρατά-
ροντας τα καλύτερα σε όποιον
πεινάει! Παστουρμαδόπιτα,
χιουνκιάρ μπεγιεντί, Πονηρή 
Σαλάτα... από όλα έχει το με-
νού του «Σκαντζόχοιρου»! Συν
μεγάλη κάβα κρασιών.
Local Espresso Bar (Π. Π. Γερµα-
νού 17, 2310 223.307). Τραπεζά-
κια έξω, ιπτάμενα ρούμια, γρή-
γοροι εσπρέσο, ο Στέφανος 
στο μπαρ, ο αδελφός του Πάρ-
κερ στην παρασκευή θεσπέσι-
ων παγωμένων ροφημάτων, ο 
Νίκος στην εγκάρδια υποδοχή,
οι γοητευτικές τσαπερδόνες
στο σέρβις.
Το Μικρό Διατηρητέο (Ικτί-
νου 12, 2310 283.181). Ζεστός
και classy χώρος βιομηχανι-
κού σχεδιασμού, με αρτίστικ 
κομψοτεχνήματα διάσπαρτα 
σε όλες τις γωνιές του, μετα-
μοντέρνο, ακομπλεξάριστο, 
αβαν-γκαρντ. Το σκηνικό συ-
μπληρώνει το καλύτερα δεμέ-
νο team της πόλης. 
Micromond (Ισαύρων 9, 694 
5730048). Πολεμά την οικονο-
μική κρίση σερβίροντας μοχί-

το και καϊπιρίνιες στα 5 ευρώ 
και μπίρες στα 3. Είναι η επιτο-
μή της ποπ κουλτούρας.
Ούζου Μέ λαθρον  (Καρύπη 
21, 27, 29, Στοά Ερμείον, 2310 
275.016 & 220.043). Η καλύτε-
ρη δυνατή εκδοχή του μεζέ σε 
άψογη σχέση ποιότητας και
τιμής, υπέρτατες ελληνικές
γεύσεις. Στα συν τα επιδόρπια, 
αλλά και τα ξαφνικά ζωντανά 
χάπενινγκ που ξεκινούν από
το πουθενά και καταλήγουν 
στα αστέρια.
Πανελλήνιον (ν Σαλαμίνος 4 & Δό-
ξης, 2310 567.220). Όλα εδώ είναι
αγνά και φερμένα από περιοχές
της Ελλάδας που ο χρόνος κυ-
λάει αλλιώς. Λαδότυρα Μυτιλή-
νης και καβουρμάδες Διδυμο-
τείχου που φτιάχνουν εξαίσια
ομελέτα. Πρασάτα λουκάνικα
από την Ελασσόνα και σύγκλινα
Μάνης... Το καλύτερο στέκι για
φαγητό στα Λαδάδικα.
Παπαρούνα (Συγγρού 7 & Βη-
λαρά 2, στοά Μαλακοπή, 2310 
510.852). Ποιότητα, εξυπηρέ-
τηση και ευχάριστες εκπλήξεις!
Κατάλογοι με εμπνευσμένα
πιάτα προσφέρονται να συνο-
δεύσουν με τον πιο εύγευστο 
τρόπο τα ποτά, συνοδεία jazz,
soul και funk ρυθμών. 
Partisan (Βαλαωρίτου 29, 2310 
543.461). Το πιο in crowd, οι πιο
ψαγμένες μουσικές, εικαστικά
χάπενινγκ στην υπόγεια γκα-
λερί, wi-fi area στο πατάρι.
Pastaflora darling! (Ζεύξιδος 
6, 2310 261.518). State of mind,
καφέ-μπαρ που για τον καθένα
σημαίνει κάτι. Παλιομοδίτικη 
χάρη, χιούμορ, τρελή βινταζιά,

ένα attitude α λα Movida... και
φέτος happy hour από τις 11 το 
βράδυ και μετά!
.ES (Φράγκων 2-4, 2310 532.503).
Η κουζίνα του έχει αρκετές ι-
σπανικές επιρροές, όμως δεν
περιορίζεται σε αυτές. Το “.Es” 
δεν είναι ένα απλό εστιατόριο, 
είναι ιδέα! Κι έχει τέλειο κήπο
δίπλα στα τείχη.
Spirto (Π. Μελά 33 & Ζεύξιδος, 
2310 222.207 ).  Ντυμ ένο μ ε
γούστο και στιλ, στο πράσινο
του λιβαδιού όπου βόσκουν οι
ζωγραφιστές αγελαδίτσες του 
και στο κόκκινο της φράουλας 
που βουτάει μέσα στο daiquiri
μας, με μουσικές ψαγμένες και 
διαλεχτές, από indie rock και 
trip-hop μέχρι jazz και electro.
Υφήλιος (Προξ. Κορομηλά 1, 
2310 280.655). Μεγάλη ποικιλία
κοκτέιλ, κρασιών και μπίρας (+
τέσσερα βαρέλια με τσέχικη, 
ιρλανδική και γερμανική μπί-
ρα!) σε προετοιμάζει από τις 
απογευματινές ώρες για μια αυ-
θεντικά διασκεδαστική βραδιά.
Χρυσόψαρο  (Πα πα µά ρκου 
1-3, πλ. Άθωνος, 2310 229.147). 
Η Έφη και η Δέσποινα ανανέω-
σαν το μενού δίνοντας ρέστα 
δημιουργικής κουζίνας. Τα 
summer highlights: Για σαλάτα 
προτείνουν πράσινη με αχλάδι 
και γραβιέρα ή ρόκα, μαρούλι
και ψητά λαχανικά ή... Για κυ-
ρίως, προστέθηκαν στον ήδη
μεγάλο κατάλογο το φιλέτο 
μοσχαράκι με λαχανικά σοτέ,
το ψαρονέφρι μ ε σπαράγ-
για... Το γεύμα κλείνει ιδανικά
με brownies με μπανάνα ή με 
μους ανανά. Ή και τα δύο! ●

Πού να φας και να πιεις
Αχινός (Ερµού 26, 2310 281.556).
Το πιο hot spot της αγοράς Μο-
διάνο η πιο ωραία φρέσκια θά-

2310 86
γεύση π
τά, αν ο
κινηματο
«Πολίτικ
περιοχή 
H a v e n
261.271)
πρωί, για
όσους ξ
νωρίς νω
των dow
Κόκκινο
Μελά 26
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Χαλκιδική
Του Αντώνη Κανάκη*
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γιγιγιγιγιγιιγιιιγιιιιιιιιγιιιιγιιιιιιγιγιγιιγ α α ααα αααααα α ααα α α αα τοτοτοο θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθέμέμέμέμέμέμέμμμμμέμέμέμέμέμέμέμέμμέμμμμμμμέέμέμμέμέμέμέμέέέέμέέέέμέέέέμέέμέέμέέμαααα αααα αααααααα αα αα α αααααα α αυαυαυαυαυαυαυαυυαυυυυαυαυαυαυαυαυα τότότότότότότότότότότότό! ! !!! ! ! ΜήΜήΜήΜήΜήΜήΜήήπωππωππωωπωπωπωππ ςςςςς ς ς ς ςςς δεδεδεδεδεδδδδ ννν ν ν ν νν πρπρπρπρπρπρπρππρπρπρπρπρρπρρρρρρρέπέπέπέπέππππέέέέέππέπέπέέέππέ εεειειειειειεεεεεεε , ,,, , ,, , ανααναναναννανναναναανναναννναναναναναναννναννανναααραραραρααααρααραρωτωτωωτωτωτωτωτωτωτωωτωτωτωτωττωτωτωττωτωτωτττωτωττήθήθήθήήήθήήθήθήθηκηκηκηκηκηκκκκα…α…α…α…α…α…α…α…αα…α…α………αα…ααα  Μ Μ Μ Μ ΜΜΜΜΜΜΜ Μ ΜΜΜ ΜΜ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜήήήήήήήήήήήήήήήήή-----------

πωπωπωπωωπως ς ς ς ς ςςςςς είείεείείείείείεείνανανααανανανννααν ιιι ιι ι ι ι μίμίμίμίμίμίμίμίίμμίμίμίμίμίίμίίμίμίμίμίίμ ζεζεζεζεζεεεζεζεζζζεζζζζεζζζζεζζζεζζζεζεζεζερρροροροροροορρρορρορρορορρρρορρρρορρρρρρρρ …………………… ……………… ……… ………… … ………… Ό,Ό,Ό,Ό,Ό,ΌΌ,ΌΌΌ,ΌΌΌ,Ό,Ό,ΌΌ,ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ τιτττιτιτιιιτιιιιτιτ    κ κκκκαααιααιαιααιαιαιααα  ν ν νν ννννααα α αααα α α α ’ν’ν’ν’ν’νν’ννναιαιαιαιαιαιαιι, , , ,,,, , , αυαυαυαυαυαυαυααυαυτότότότότότότόότόόότό μ μ μ μμ μ μ μμ μ  ουουουουουουουυουο  β β β β ββ βγαγαγαγαγαγααγαγαίνίνίνίννννννίννννίννννννννννννννννννννειειεε , αυαυαυτότόότότόότόόότότότότότότότότόττττότότότότότόόότττττόότόόόότόττόό θθ θθθ θ θθαα α αα α αα γργργργργργρργργργργρργράψάψάψάψάψάψάψάψάψάψψψψάψψψάψψψάψω.ω.ω.ω.ω.ωω.ωωωωω
ΘεΘεΘΘεΘεΘεΘΘΘεεΘεωωωωρωρωρωρρω ώ,ώ,ώ,ώ,ώ,ώ,ώ,,,,ώ,ώ,ώ,ώ,ώώ,,,ώώώώώώώώ  χ χ χχ χχ χωρωρωωρωρωρωρωρωρρρωρρρρρίςίςίςίςίςίςίςίςίίςίίίίίςίςίςί  κ κ κ κκ κκκκκκκκκκααμαμαμαμμμμμμμμαμαμαμαμαμμαμμμαμμμμμμααμμμμμμμμμμμμμίαίίίαίαίαίίαίαίαίαααααίααααα υ υ υ υυ υυυ υυυυυπππεπεππεπεπεπεπεπεππππππππεπππππ ρβρβρβρβρβρββρββββρβρβρββρβρβρββολολολολολολλλλολή,ή,ή,ή,ή,ή,ήή,,    πππππππππωςωςωςωςωςωςωςωςωςωςωωςωςωωςως η ηηη η η Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧαααλαλαλαλαλαλααααλκικικικικιιιιιιιιιδιδιδδιδιδιιδιδιδιδιδιιιιιιιιιδιδιιιιιδιιδδδ κήκήκήήήή σσε εεεεεεπεπεπεπεπεεεπεεεπεεεεεεεεεεεεεεεεε ίπίπίπίππίπεδεδεδεδδεδεδδδο ο οο οο φυφυφυφυφυυφυφυφυφυφυφφυφυυ--
σισισισισισσισσισσισισσσσσισισισισσσσισσσισισσσιιισσιικήκήκήκήκήκήήκήήήκήήήήήήήήήήήκήκήήκήήκήήήήήήςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς ομμμμμμμμμμμμμμμμορορορορροροροορροροορφιφιφιφιφιφιφφιφφφφφιφφιφφιφιφφφιφιιιφιιφιιιιιιάάάςάςάάςάςάςάάςάςάςςς, , , , , ,, , συσυσυσυσυσυσυσυυσυυσυσσυσυσυυμπμπμπμμπμπμπμπμπμπμπμπμππμπμπμπππμμππμπμππμμπμπμπμππμμπμπππππππμπμπερερεεεεερερερρρρρρρρεεεεεεερρρερρρρρεερρρερρρρρρρριλιλιλιλιλιλιλλιλλλλλιλιλιιλιιιι αμαμααμαμαμαμαμαμαμαμμααμαμαμααμαμμαμμαμμβάβάβάβάάβάβάβάβάβάβάββάβάβ νννννννσισισισισσικκήκήκήκήκκ ςςςςςςςςςςςςςςςςςς ομορορορορρρρφιφιφιφιφφφιφφφφ άςάάςάάςάςςάάςάάάά συσυσυσυσυσυσσσσσσσσ μπμπμμπμμπμπμπμπμμμμππμπμπππππμππμπεεερεερερρρρρρεεερεερεερεεερεεε λιλιλιλλιλιλιιλλλαμαμαμαμαμαμμαμααααμμαμβββάβάβάβάβββάάννννννενενεεεενεενεεεεεεεεετατατατατααταταττ ι ιιι ιιι σστστσττστστστστσ α α α α α πέπέπέπέπέπέπέπέπέπέπέέπέπέέπέππππππππππ ντνννν ε κακακακκκακ λύλλλ τεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεραραραραραρααραραραααραραραρααρααρααραραααραααρααραραρραααααρρρρρρα μ μ μμμμ  μ    μ     έρέρέρέρέρέέρέέρέέέρρέρη η η η ηηηη τοτοτοτοοτοτοτοοοοουυυυυυυυνενεεεεεενενεεετταταταααατααιιιι σστστστστααα πέπέπέπέπέπέέέέέέέέέέέέέννντννννννννννννννν ε καλύτεεεεεεεεεεεεεεεεραραραρααραααααα μμμμμμέρέρέρέέρέ ηηηηηη τοτοτοτουυυυ
πλπλλλλλπλλλλπλλλλλλλπλπλπλπλλπλλλπλππλανανανανναναννανανααανανανανανανανανννααααααααααναααννανήτήτήτήτήτήτήτήτήήήτήήήήήτήήήή η η ηηηη η η η ΓηΓηΓηΓηΓηΓηΓηΓηΓηΓηΓηΓηηη! ΔεΔεεεεΔεεεεεΔεεεννν ν ν νν ν υπυπυπυπυπυπππππππάράράράράράράράράράράράράρρχεχεχεχεχεχεχεχεχχεχεχεεχεχχχχχεχειι ιιιιιιι ιι ιιιιι ιι ιιιιι ι ττοτοτοτοτοτοτοτοττοτοοοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοττ  μ μ μμ μμμμμμμμμ μμμμμ μ μμμμ μμμ μμμ μμμμέρέρέρέρέρέρρρρέρέρέρέρέρρρέρέρρρέρέέρέέέρέέέέρέρέρρρρρρρρρρρρροοοοοςοςοςοςοςοςοοοοο ! ! !!! !! ! ! !! !! !    !! !! !  !!! ΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠΠρΠρΠΠρΠρΠΠρΠρΠρΠρΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠρΠρΠΠρΠΠρΠΠΠΠρΠΠΠρρρρρρρρρρρρρρρρόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκκόόόκκόόόόκόκόκόόκόόόόόκκόόόόόόόό ειεεε τααι γιγιγγγιγιγιγιγιγγιαααααα αααααα ένένννα α φυυυυυυυυυυυυυσσσιιιιιιιιιικόκόκόκόκόκόκόκόόκόόόόκκόκόκκόκόκόκόκκκκόκόκκόκόκόκκόκκκκκ  φφφφαιιιιιιιι--------------
νόννόνόνόνόνόνόννννόνόννόνόνννν μενο! ! ! ! ΠΠΠΠΠΠρΠΠΠ άσινο,ο,ο,ο,ο,οοο  βουυυυυυυυυυουυυυυοο νάνάνάνάνάνάνννννάάάννάνάάά,,,,, , , , ,, ,,,, , ,,,, , χιχιχιχχχχχιχιχιχιχχιχχχιχιχιχιλιλλιλλιλ άδάδάδεςεεεεεεεεεεεεεεεεςεεεεεςεεεεεςεεεεεεεεεεεεεεεεεεεςς κκκκκκκκκκκκκκ οοοοοοροοοοοοοοοοο υφυφυφφφφφφυφφαίααίαα ες ππαραα αλλλίες παααααννενν ύκολλολα ααααααααααααααααααααααααααααααααα
ππππρππππππππ οσβάσισισισιιιμες, μικκκκκκκκκκκράρράράρρράράρρρρρρά κκκκκκκκολολολολολλλολλολολλολολλολλλλλλπάπάπάπάάπάπάπάπάπάπάπάάπάπάκικκκκια α μεμεμεε ψψψψ ψψψψψεύε τιτιτιτιιιιιιιιικακακακακακακακακακακακααα ν ν ν ν ερρρρρρρρρρρρρρά,ά,ά, απίίίίσττευτατααααα ηηηλιοβασιι-
λέλλέλλέλλλλλλλλ ματα κκκκκαιαα  ανατοοοολέλέλέλλέλλέλέλέές,, όόόόόλαλαλαλαλα ααααααυτυυ ά ά μαμαμμμμμμαζίζί.
ΚαΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ι, βέβαια, εδώ έρχεται το μεγαλλείο ττουοοου  ΈλΈλΈλΈλΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ ληληηληλλ ναν . Τηην κάκ ναααααααμε σαναν ττ τα 
μούττρα μας! Όλοι! Και οι ντόπιπ οι και οοι ιι ΘεΘΘ σσσσσσσαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλααααλαααλαλαλαααααααλαλαλααλααλαλλλλλλλλλλλλλλλονονονονονονονονονονονονονοονονοονοονονονοονοοοονοοονοοοοννοοοννονοοοοοοοονοονικικικιι είείε ς. Πολλές φοορέρές ς ς ς ς ςςςς ςςς 
σκσκσκσκέφέ τομαι πως δεν την αξίζουμεε. Έτσισσσσσσσσσσσσσσσσ  κι αλλλλιώς γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγιαιαιαιιιιιαιιιιιιαιαααιαιιαιιιιαιααααααιαιαιαιαιαιαιιιαααιαιιαιαιιιαιαιαιαιαιιαιιιιαιαιαιιιιααιααιιαιαιιιαιιαααιιιαιιιααααιαιαααιιιααααιααααιαααιαιαιααιιαιιαα μίαί  ήήήή δύοο μμμέρέρέρέρέρέρρεςεςεςςςςςςςεςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς  
την εβδομάδα πάμε, τη λεηλατούμμε καιιι γ γυρίζί ουμεμ  πίσσσσσω. ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚαιαιαιαιαιααιααααιαααιαααιαιααιααααααααααααααιααιαιαααααααιαιαααιαιαιααααιααιαιαααιααιααιαααιαιαιααιιιιιιιιαιαιαιαιαιαιαιαιιιιαιαααιαιαιι νν ν             α ααα φαντντττττα-α-α-α---α----ααααααα
στείτε ότι είναι 45 λεπτά απόστασστείτε ότι είναι 45 λεπτά απόστασση. Την παροροορορομοιάζω με τηην καλύτερρρρηρηρηρηρηρηηηηρηρηρηρρηρηρηρηηρρρρ       ση Τηνν παροοομομμ ιάζω με τηνν καλύτετ ρρρηρηρηρηηηρηηηηρηηηηηηηρρρηηηηρρρρ
γκγ όμενα του κόσμου, που για ανεξήγητους ςςςςςςςςςςς λόγους ούτε ε ο άντραςαςςςςαςα  τ τττττττττττττττττττηηςηςηςηςηςηηςηςηςηςηηςηςςηςςηης   
την εκτιμάει, ούύτε και ο γείτοναςς με τον οοοποοοίοίί  διατηρεί κακκκ λοκααιριρρρρρριιρριρρρινινινινινινινινινιννινινινινιινιννι ό ό ό ό ό όό όόόό όό 
δεσμό.
Αντί να υπάρχει λίστα αναμονής για να μείνουν τοτουρίστετεες ς απαππαπππόό ό ό ό όόό όόόό όλόλόλόλόλόλόόόόλόόό ααααααα α ααααα τα 
μέρη του κόσμου με 500 ευρώ τη βραδιά στα α θέρετρα α τηττητ ς ς ς ΧαΧαΧαΧαΧαΧααααΧΧΧ λκλκλκλκλκλκλκλκλκλλλλλλκκιδιδιδιδιι ικήςή , 
ποποπποποπποποποποπποποπποποποποπποποππποππποππποππππποπποππππππππποππποπππποππππππππποππποποποποοππππποποοππποοποοοοοοοπποοοοοποοοου θα έπρεπε να είναι από τα κααλύτεραααααααααααααα σ σ σ σ  σ    τον ν ννν νν νν ν ννν νν νν ννννννν νννν ν ν ν ν ν κόόκόκόκόόόόσμμσσσσ ο,ο, κκκκκαταταταταταααταααα αφαφαφαφαφφφφφφφφφφφφφφφφφφέέρέρέρρέ αμε να 
ενενενενενενενεννννενννννννννενννννννννννοιοιοιοιοιοιοιιιιιιιοιοοοιοιιιιιοιοιοιοιιιιιοιιιιιιιιιιιιιιιοιοοιοιιιιιοιοιιιοιιιοιοιιιιοιοοοιο κικκκκκκκκκικκκκκικικκικκικκκκκκκκκκκκκκικικκικκκκκκκκκικκκκκκκκκκκιιικιιικιιιιιιικκκιιιιιιιιιιιιιάζάάάά ονται τα δωμάτια μ ε δέκκα και είκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκοσοσοσοσοσοσοσοσοσοοσοσοσσοσοσοσσοσοσοοοσοσοσσοσσοοοσοοσσσοσοσσσοσσοοοσοσοσσοσοσοσοσσοοοοοοοσσοοσσσσσσιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι εεεευευευευευευευευευευευευευυυευεευευυυυεεεευευεεευεευεευυευε ρώρώρρρώρώρώρώρώρώρώώώρρώώώώρώρρρρρρρρ  τττ τ ττττ ττ τττττττττττττττη η η η η ηη η ηηηηηηηηηηη βρβρβρβββββρβρβραδαδαδαδιάιι  σε εε του-
ρίρίρίρίίρίίρίίρίρίρίίσστστστστστστστσστττσστεςεςεςεςεςςεεςςςεςςεεςες π π π π π πππ πππππππουοοοουουουουουοουουουυυουοουοουουουουυουουοοουοοοοοουυοοοουυυυυουουυυυυουουουουυυυυουυουυουυυυυυυυυυυυυυυυυυυουυυυυυυυυυυυυουυ δ δ δ δ δδ δ δ δδδδδδδδ δδδδδδδδδδ δ δδδδδδδδδ δδδδενεεεε  έέέχουν τηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη η ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη δδδδδδδδδδδυδδδυδυδυδδδυδδδυδυδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδυδδδδυδδυδδδυδυδδδδυδδδ ναααατότότότόότότότότότόόόόότότόττότόόόόότότότόόττττόόόόόόότότόόττόότόόότότότότόότττότότττόόόόόόόότόόόότττόόττττότττόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόότηττητητητητητηηητητητητητηηητηττττητηηηηηηητττττηηηηηηηητατααατατααατατατατατατατατατατατατααααταααααααααααταταττατααααααααταττττταααααααατατταααα νννννννννννννννννννν νννννννν ν ν ννν ν ν νννν νννννννν νννν νννννν ννννναα α α α α α αααααααααα α α α ααα πάπάππάπάπάάπάπάπάπάππάππάάπάνενενενενενεεεννεννν  π π π π πππ πππουουουουουουουουυυυυυυουυυυουθεθεθεθεθεθεθθεθεθθθ νάνάνάνά αλλού! Αντί 
νναναναναναανανααναναναναναναναναναναναναναννανανανναναναααανανανανααααααααααααααααααααα δ δ δ δ δ δδ δδ δδδδδ δ  ιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαααιαιαφυφφφυφυφυφυφυφφφυλάλάλάλάλάάάλλάλάλάάλάλάάξοξοξοξξξοξοξοξξοξοξοξοξοοοοξοοοουυυυυυμυμυμυμυμμυμυμυμυμυμυυυμμυμμμυμμυμυμμυμυμμμυμυμμμμμμμμμυμυμυμμε ε εεεεεεεεε εεεεεεεεεεεεεεεεεε εεεεεεε ε εεεεεεεεεεεεε εεεε ε συσυσυσσσσυσυσυσυσσσσσσσσσσσσσσυσυυσσσσσσσσσσυσσσσυυυυυσσυυυυυυυυυσσυυυυυυυυσυσυσυσυσυσυυσυυυσυυυυσυσσυγκγκγκγγκγγκγγγκγγγκγγκγγγγκγκγκγκγκγκγκγγγγγγγγγκγγγγκγγγγγγγγγκκγκγγγγκγκκκγκκκγγγκγγκκκκκκγγκγγγκγκγκγκγκκκκκγκγκγκγκγκγκκγγγγγγγγγγγγγ εκεκεκεεεεκεκεκεκεκεκκκκκεκεκκκεκκεκεκεεεκκκεκεκεκεεεκεεκεκεκκκεεεκεκκεεκεεκεκεεκεεκεκεεεεεκκκκεεκεκεκκεκκκκεκεεεκεκκκκκεεεεκκκεκκριριιιριιριριριιριιιιιιριιριριιρριριριριιριριριριρρριιριρρρριριριρρρρριιρριιρρρρ μέμέέέμέμέέέμέμέμέμέμέέέμέμέμέμέέέέμέμέέμέμέέέέέμέέέμμέέέέέέέμμμέμμμμμμέέμμμμμμμέμέμμμέμμ ννανανννανναναναααναναννννναννννννννννανα  σσσσσσσσ σσσ σ σ σημημηημημημμμμμμηημηημηημημημημείίίείείίείείείείείείείεείε α α α α ααα α αααααα τητητητητητητητητητητητηηητης ς ς ς ςς ς ςςς παπαπαπαπαααπαππππππααρθρθρθρθρθρθρθρθρθρθρθθρθθθθθρθθρθθθρρρθρθρθθρθθθθθθθθρθθρρθθρρρ έέέέένένένένένένένένένένέένένέννα ααααα και ανέγγιχτα, 
έχέέχχχχχουουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυμεμεμεμμμμμμεμεεμεμεμμεμμεμμμμεμεμεμεμεμμεμεμμμεμμεμεμεμεμμεμεμεμεμμμμμμεμμεμμεμεμεεεεεεεεμμμεμμμμεεεμμμμμμ  μ  μ μμμ μμμμ μμ  μμμ μμ μμ μμμμμολολολολολολοολλύύύύνύνύνύνύνύννννύννύνειειειειειειειειιειειεειε  μ μμ μ μμμ μμ μ μ μμμε εε ε ε ε ε εε ε ε τητητητητητητητητητητητηηητητ ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν νννν παπαπαπαπαπαπαππαπαααπαπααπαπαπαπαρρρρρρρρρροροροροροοοοοοροορ υσυσυσυσυσυσυσυσυσυσυυσσυσίαίαίαίαίαίαίαίαίαα μ μ μ μμμμμμμμμμμμααςαςαςαςαςαςααςαςςς ττ τ ττττττα α α αα α α αα ααα πάπάπάπάπάπάπάππάπάπάπάνντντντντντντντντντνττντττντααααα!α!α!α!α!α!α!α!αα!α!α!αα!α!α!ααα!ααααα
ΕιΕΕ δικάκάάάάάάάάάάάάάάά σσσσστοτοοοο πππππππππππππππππππππππππππππππρώρώρώρρώρώρώρώρώρώρώώρώρώρώρρρρρώρρρρώρώρώρώρώρώρώρρώρώρώρώρρρώρώρώρώώώώώώώώώώώώώρ τοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτοοοοτττττοτοοτοττοτοτοττοοοοοτοτττοοοττοτοτοοτοοτοτοοττοοττττττοοτττττττοοτττο πππ π π π ππ ππ ππ π πππππππ ππ π ππ ππππππππ  ππόδόδόδόδόδδόδδδόδόδόδόδόδόόόόδόδόδόδόδόόόδδδδό ι,ι,ι,ι,ι,ι,ι,ιιιι  σ σ σ σσσσσσ σσσσσσσσσσυυυνυνυνυνυνυυννυ αναναναναναναναναννανναννντάτάτάτάτάτάτάτάτάτάτάτάτάάτάάτάάτάτάτάτάάάάτάτάςςςςςςςςςςςςςςςς,ςς,ς,ς,ς,ς,ς,,ς,ςς,ς,,ς,ςς,ς,ς,ς,ςςς,,ςςς,, ε εεεε ε ε ε ε ε εεεε ε εεεεεεεεεεεεεεεεεκτκκτκτκτκτκτκτκτκτκτκτκττκτκτκκττκκκκτκτκτκτττκτκτκτκκκκτκτκτκκτκτκτκτκτκκκτκτκτττκτόςόςόόςόςόςόςόςόςόόόςςςόόςςςόςόόςόςόςόόςόςόόόςόςόόςόςόςόόόόόόόόόόό ααα από την Άφυτο, ίσως ς τα πιο 
άσχηημαμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ , , κακακακόγουσταααα, χωχωωχωχ ίρίς ςςς κακκ μίμμία αα αισθητική ή ταυτότητα παραθεριι-
στικκκκκκκκά άά ά άάάάά άάάάάάά άάά άάά άάάάάάάάάάάάάάάά άάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά μμέμμμμμμμμμέρη. Άναρχη κκκκαι εις βάροος τουυυ περεεεε ιβάλλοντος δδδδδόμηση. Μη-

δενική σχεδόν τοουρισστική συνείδηση από τους ς αρμό-
διιουοοοο ς Δήμοοοοοους κααιι πολλέές φορές δυστυχώς και από 
ους δημότες. Το ξέρω καλά ττο πρώτο πόδιι, ,, ζω χρόνια 
κεί, έχω και επιχειρήήήσεσ ις διασκέδασης. Αυτές οι ε-

πιχεχ ιρήσεις σε έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέένανανννανανανανααααανανανααααανανννννανανανανααννανανανννναααανννανααανανναναναανναννναααννα υποτιτ θέμμμμμμεμεμεμεμεμεμεεμμμμμμμμμμμμμεμεμεμμμμμμμμμμμμμμμεμμμμμμεμμμμμμμμμμμεμμμμμ ννννννννοοοοοονννννοοοοννοοονοοοονννοοονννοοννννοονοοοοοννοοοονννονννοονν  τουριστικό μέρος 
εμποριρ κό, κοοσμικιι ό και νεν αννικιικικικικιικικκκκιικκικικικικικικιικικικικκκικικικικκικιικικικκκκκικικικκκκκικκικικικικικικικικκκκκικικκικικικικκκκκκκκικκόόόόόόόόόό,όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό  όπως το πρώτο πόό-
δι, δέχονται μονίμως τον πόλεμο των τοπικών αρδ δέ ί όλ ώ -
χών. Μόνο στην Ελλάδα, βέβαια, γίνονται αυτά.

Σε μέρος που οιΣεΣ μέρος ππππου οι άνννθρθρθρθ ωπω οι πάνε γιαάνάάνάννθρθρρρωπποι πάνε για
διδιδ ακκοπές καιιι δια- κέδέ ασαση,ηηηηηηηη έ έέέέέέχεχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ ι ωρρρρράρά ιο σκ

απαπαπαπααπαπαπππππππππαπαππαπαπαπαπππππππαπππππππππππππππππππππππππππππππππίσίίίίί τευτο μπέρέρδεμαμασστη λελ ιτουυργία τωνωω  κένένένέέέέ τρρωνωων δδδιαι σκκκέδέδέδέδδδέδδδέδδδδδασηςηη ! Ένα α
ν πεπεππππ ριιιιοχοο ών ή μμμμη, διμεταταξύ κέντρωνωνν διασκκέδέέ ασσηςηηη  κκαιαιαι κατοικημένων -

ωνννν που κρατάνε κάθεατάξά εων,ν,, α  παρχαιωμωω ένένων νόμων και ξενοδοχχχχχχχχχχχχχχείε ω
ία. Παραραα ’ όλα αυτά τομααγααζί διασκέδασασαααασασασααασασαασασαααασαασαααααααασασασαααααααασααασασασσσης ααιχιχιχιιιχιιχμάάάμμ λωωωτοτοο στητηην ν παραανομί
μές σε αυτό.αγαγαπάω το πρπρώτττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττοοοο ο ο οο ο ο οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο ππππππόπόππππππόπππόπππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππόππόπππ διιδ , έχχχω ω ω ωωωωωωωωωωωω ωωω ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω ωωωω πππππεπππππππππππππππππππππππππππππ ράράράράράράράράράάράράάράράράάάάάάάάάάάάάρρράάάάάάσεσεσεσεσεσεσσεσσεσσσσεσεσσεσεσεσσσεσεσεσεσεσσεσσ ι ι ιι ιιιιιιιι ι ι ι ι ιιιιιιιιιιιιιι μμμμμμμμμμμαμμμμμμμμμμμμ γιικέές στιγμ
χουν κι εκεί οι άσχη-Το δεύτερο πόδδι στηννην πππλελελεεειοιιοοοψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψηψψψψψψψ φίφίφίφίφίφίφίφίφίφίφίίφίφίφίφίφφφίφία α του, γιαατί υπάπ ρχ
η Χαλκιδική στα καμες εξαια ρέέσεις, είίναι μια α ααα ααααααααααααααααααααααααααααααα αα αα αα ααααααααααααααα αααα άλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάάάάάάάλάάλάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάά λη ισττορρία. Βρίσσκεκκκκκκκκκ ις τη -

ο, λιγότερο εμπορικόλύτεράρ  της σε ποοολλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ ά άάά του σημεία. Ήσυχυ ο, γγαλήνιο
ά αυτές που πας μόνοαπό το πρώτο ππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππόδόδόδόδόδόόόόόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόδόόδόόδόόδόδόδόδόδόδόδόόόδόδόδόδόδόδόδόδδόδόδόδόδόδόδόόδόδόδόδόδόόόόδόδόόδόόόόδόόδδόόόόόό ιιιι,ι  με απίστευτες παραλίεεεες.ςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς  Ειδικά

μεμ  φουσκωτό σού κόβουν την ανάάσασασσ !
ός για να μιλήσω γιαΓια το τρίτο δεν λέω τίποτα, είμαι πππππππππππολύ αμαρτωλό

τον άγιο, ευλογημένο, θεϊκό τούτο τόπο.
και σαν την καφρίλα Με λίγα λόγια: σαν τη ηη Χαλκιδική δεν έχέ ει, αλλά κ

μας δεν έχει!
α για τον κωλόδρομο,Τέλος, όλοι όσοι ευθύνονται τριάντα χρόνια τώρα
Κυριακή ταλαιπωρείπου περνάει μέσα από όλα τα χωριά και που κάθε 

ΜΗΘΟΥΝ!!!απίστευτα χιλιάδες ανθρώπους, ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΑΜ

* O Αντώνης Κανάκης είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και τη φετινή τηλεοπτική σεζόν 

παρουσίαζε το «Ράδιο Αρβύλα» στον Ant1

Πού να μείνεις 

υπερσύγχρονη κοσµοπολί-
τικη φίνα µαρίνα, υπηρεσίες
πέντε αστέρων, εξαίσια θά-
λασσα. Το Sani Resort (t 23740 
99500, www.saniresort.gr), 
στο ακρωτήρι της Σάνης, δεν 
είναι ένα απλό θέρετρο ούτε 
ένας συνηθισµένος προο-
ρισµός. Είναι µια ολοκλη-
ρωµένη εµπειρία διακοπών, έ ί δ ώ
µια φυσική πηγή ενέργειας
και θετικής διάθεσης, µια ι-
διαίτερη ερµηνεία στον όρο 
«φιλοξενία». Deluxe δωµάτια
µε θέα στη θάλασσα και τον
ιδιωτικό κήπο, junior και VIP
σουσ ίτες µε jacuzzi, ιδιωτική 
πισίνα και άµεση πρόσβαση 
στησ  θάλασσα, βραβευµένα
εστιατόρια, spa, αποµόνω-
ση,σσ  ηρεµία, το παζλ της κα-
λολολοκλολοολολολοοο αιρινής απόλαυσης και
τηςτηςτηςηςηςηςτηςηςηςη  ευζωίας. Και φυσικά Sani 
FesFeseeee tival. 
ΕπίΕπίσηςσσ , new entry στο πρώ-
το πόδπ ι είναι και ο οικισμός
ΑκρΑκρΑκΑκρΑκρΑκρΑ ρίτας Ευ Ζην Villas and 
SuiSuiuSuiuuiuuuuuiuuuiiSuuuuiuiiuuiuiiiiiuiuuuuuiuuuiuuuuuuuiuiiuuuuuuuuiuitest  (www.akritasefzin.gr). 
ΠολΠολυτελής διαμονή, εξαί-
ρετρεττη θη έα από τα δωμάτια,
ήρεήρεμμο και ειδυλλιακό περι-
βάλβάλάλάάάά λλον, δίπλα σε μια από τις
ομομομμ ρφότερες παραλίες της
ΧΧΧΧΧαΧαλΧΧΧΧΧΧΧ κιδικής, τη Χρούσου (πα-
ραλρ ία Παλιουρίου). Σε μικρή
απόσταση και τα Λουτρά της
Αγίας Παρασκευής.
Για πιο απλές καταστάσεις 
πρ οτ είνον ται  τα Άμμ ων
Ζευς, στην Καλλιθέα (23740 
22357 ), Σήμαντρο Beach
Hotel, λίγο πριν την Κύψα
στη Σάνη (23740 31294), αλλά
και το κάμπινγκ Blue Dream
(www.campingbluedream.gr), 
Α΄ κατηγορίας, με το μπαρ 
Άνεμος δίπλα να είναι μια 
πραγματική όαση.

Πού να φας 
Στη Μασσαλία (697 4119737), 
στην πλατεία της Νέας Φώ-
κιας. Στο πιο παλιό και γρα-
φικό κτίριο του χωριού, παν-
δοχείο στις αρχές του 20ού
αιώνα, παν τοπωλείο σ τη αιώνα παν τοπωλείο σ τη
συνέχεια, ουζερί σήμερα, θα
βρεις ντόπια και χειροποίητα 
προϊόντα και γεύσεις ασυ-
ναγώνιστα μοναδικές. Θα
πάθεις πλάκα με τα: χταπόδι
σχάρας με φινόκιο, τηγανιά 

δι
το
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π

Κασσάνδρα
Πού να μείνειςΠού να μείνεις 
Μια συναρπαστική φύση, µια 

ύ λί

INFO
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Μας αρέσει!

Ολόκληρη η αμοιβή των πα-

ρουσιαστών του Ράδιο Αρβύλα για 

το διαφημιστικό της WIND θα διατεθεί 

στο ίδρυμα «Κιβωτός του Κόσμου» για 

τα παραμελημένα και εγκαταλειμμένα 

παιδιά, ενώ η WIND θα δώσει το 2% από τις 

πωλήσεις της WIND καρτοκινητής για τον 

ίδιο σκοπό! Ωραία κίνηση από ένα έξυπνο 

διαφημιστικό!

μμε με δύοδύοδύούο ε ε εεεεεείείείίίείείείεί εεεεεείίίεεεε εεεεεείεείεεεεεεεεεε εεεείεεείεεεεεείεείείεεεεεεεείδηδηδηδη δδηδηδη η δη δη ηδη η δη η η δη δη δηδηδη ηηδδηηηδηηηηδη μμμμμανμανμανμαμμμανμανμααμανμανανανανανμανμανμαναμανανμανμανμανμαμαναναναανμανμανμανμαμαανααανμαααμααααννμμαααανμμαανναννμμανμμανννμμανμανννμ νμ νννμ ννμ ιται ριώριώώώώώώώώώώώώώννν, ννννν, χωχω-
ρριάριάάάτικτικτ η μη μμμμμη μμε κε κε κε κε κε κεε ε κε εεε κε κκκκεε κεε κεεε κεεεεεεε κεεεε κεεεεεεε εε εεε κκεεεε εεεεε κκεεεεεεε εεεεεεεεεεεεεεεεεεε ριθρρριθριθριθριθριθιθριθριθριθριθρ θριθριθριθθρριθριθρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ αραροααραραααραραρρρρρροροροοαραραροααρρρροαααραροαροροαρροραραραρρροαραροαρρροροαρροροαρροροροροροροροοοροοοοοορρρ μπομποοοοοοοοποοοποουυυυκιυυκυυκ ές,ές, 
κκολκολκολολοκυοκυοοοο θοαθοααααααααααααοααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααανννθννθονθονθονθονθνθνθνθνθθθνθνθθθονθονθοννννθονθνθνθνθοθονθνθνθθθν οθθοθθθθθοθθνθνθννθνθννννθνθοθοννννννννννννννννννννννν ύς ύς ύς ύς ύς ύς ύς ύςςύςύς ςύςς ύςς γεμγεμγεμγεμγεμγεμγεμγεγεγεμεεμεμεμεμεμεεμεμεμεμεεμεμεμεμγεμεεμεμγεμεμεμεμγεεγεεμεμγεγεεμεμεεμεμγεμεμεμγεεμγεμεμγεμμεμεμεμεμεεεμμμμμμεμμμμεμμμμμμμμμμμμιστιστισισιστιστισιιστισσσισσσσσσισισισσσ ούςούς, ,
ππασα τουτουρμάρμάμ  με μεμεμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεμεεεε κα κα κκκκκκκκκακακακακακααααακκακακ κακκ κακκ κακακα κκκκκα κακα   κ  κκκ   κκκκκκ τίκτίκτίκτίκτίκτίκτίκτίκίκίκτίκτίκτίκτίκτ ι Δι Δι Δι Δι Δι ΔΔΔι ΔΔι Δι Δι Δι Δι Δι ΔΔΔι ΔΔομοομοομοομοομοομομομοομοομοομομομοομοομοομομομοομομομομομοομοομομομομοοοομοομομμομοομοοομοομομομομμομμοομοομομοοομομμμμομομμμμμοομομομομμμμμοομομμμομομμμομομμομομομομμμομμομοομομμομοοομομοομομοοοομομομομμομμμμμμ κούκούκούύύύύ 
κκαικαια  φρ φρέσκέσκιεςιες τη τηηηγαγαγγγγγανγαγανγανγανγανγαναανανγανανανγανγαγγγανγγαγγανγανγαγανγανανγανγανγαανγαναγανγαγανγαγγανγααγαγγανγανγγαγαγααανανανγαναααανααναανανανανααα ητέητέητέητέητέητέητέητέητέητέητέητέητέητέττητητητέτέτέηηηητέηητέές πς πς πς πς πς πς πς ππς ππς πππππππςς ατατάατάατάατατατατάατατάτάτάατάτάτάατάατατάατττττταταταταταττττάατάατττατττττάτάαττάτάτάτάτάτάάάάατατάτάτάτάτάτάάάάάαττάάάάάτάάάάάάααααταταττττττάτάτάάάάάαττάάατάτάάαττάάάάτά--
ττες κοομμέμέμέμμέμέέένεςνες στστο σο σσκακαλκακακαλκαλκαλκαλκαλκαλαλαλαλκαλκακακαλκακαλκαλκαλκκακαλκκαλκκαλαλκαλκκαλκαλκαλκαλκαλκαλαακκκκακααλακακκακακαλκαλαλαλλκαλκακαααααλλλαλκααλααααααλλαααααλλκααλαααλαλαλαλλί τί τίί τί τί τίί τοοοου ου ου ου ου υου ου υυο μαμαμαμαμαμαμαμαμααμαμαμμαμαμμμ ----
γγαγαζγγγγ ιούούύ. Ε. Ε.. ίτείτε επεπιλέιλ ξειξειεεε ς κς κκρεαρεαρεαρεαρρεαρεαρερεαεαεεεεαεαεαεαρεαρεαρεαρρεαρεαρερερεεαεαρεαρεαρερεαεεεαρερεαρερεαεαρεαρεεαρεεαεαεααεαεεεαεαεεαεαεεαεαεααεαεαεαεεαεαεαεααατικτικτικτικτικκκκτιτικτικκττιτττικττττικττττ άάάάάάάάάάάάάάά άάάά ά ά ά
εείτείτε ψε ψαρικά κά είτε ε με μμμεζεεζεεζεκλίκλίκλίίκ κιακιακιαακκ  γιγιγ γιγγιγιιιιιιιιγιγιγιιιιιιιιιιι γιαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα α α 
ττο το ουζυζάκιι σο σου, υυ το το σίγσίγσίγσίγίγγγγγγίγγγγγγουρουρυρουρυρυυυουυυυυυυυυυυυυυυυυυουρυυουυου ο εο εοο ίναίναίναιιι ι
όότιότι θαθ  φύ φύύγειγειγεγγ ς αςςςςςς αςςςς πό πό τη τη ΜασΜασΜ σαλσαλαλλλαλαλσαλαλλλαλλλαλλαλλλαλσαλαλαλλλλαλλλλλαλαλαλλλλαλαλλλλλαλαλαλαλλαλαλαλαλλαλαλαλαλαλλλλαλλλλλαααααλλλαααλαλααααλίαίαίίίίίίία α 
μμε εμιαμιαιιι  εγεγγυηγυηημένμένα υα υ υ υ  υπέρπέροχηοχη ανανάά--
μμνηση η γεύεύύύσηςσης και χ χχαλάαλάλλ ρωσρωσωσωσωσωωσωσης.ης. 
ΣΣτο εστιατι τόρτόριο ιο τουτο  οιο κισκισμούμούμμμ  
ΑΑΑκρίτας Ευ Ζην,Ακρίτας Ευ Ζην,, που ξξεχωωρίζρ ζει ει ποπου ξξξεχωεχωρίζίζει 
γγια το καππαδοκιαννό τό ταντανα ούρι. 
ΌΌπου ταντούρι είναι πιάτα μαα-
γγειρεμένα σε χτισμένους μέσα 
σστη γη φούρνους. Ό,τι ταντού-
ρρι και να φας (από σαρδέλα 
μμέχρι πατάτα κι από μοσχαράκι 
μμε ρεβίθια μέχρι μαγιάτικο), θα 
ξξετρελαθείς. Πλουσιότατη και 
ηη κάβα, με 1.000 περίπου ετικέ-
ττες κρασιών.

Πού να πιεις 
Γλαρόκαβος, στον όρµο του 
Γλαρόκαβου. Το άσπρο και
το γαλάζιο τού πάνε πολύ. Ο 
Γλαρόκαβος παίζει ντιζαϊνάτα
και αµµουδερά! Άσπρο ξύλινο 
lounge για όσους επιζητούν
ένα δροσερό χυµό ή ένα πολύ-
χρωµο κοκτέιλ στο µπαρ δίπλα
στα τιρκουάζ νερά της θάλασ-
σας. Ένα all time summer classic, 
που βουλιάζει για άλλη µια χρο-
νιά στην άµµο και τις µουσικές
του. Live νύχτες, 24ωρο πάρτι,

lououngenge διδι- άθεεσηση,η  
finf gererfood, έρωέρωτεςτεςεςς, γ, γέέ-
λιαλια, ξεγνεγ οιαοιασιέσιές, ς, τριτριζόνζόνια,ια, ασ αστετετ -
ρίερ ς. ΤσεΤσεκκάρετετε τιτ ς ης µερροµηοµηνίνρίερ ς. ΤσεΤσεσεκάρκάρετεετεεετετ  τιτις ης µερµεροµηοµηνίνί--
ες,ες,ε  δι διαλέαλέλ ξτεξτε τοτον ήν χο χο καικαικακκκκακακακαακαακκκκκκακαακαακακκκκκκκακακακακακακκκακακακακακακακακακακκακακακακκακακκκακακααααακακααακκακαακκακκακακακκακακακαακαακκακακαακκακαααακκκκαααακααααακκκκκκακκκα  το το στ στιλ ιλ 
πουπουπ  σασας τς ταιραιρι ιάζιάζουνουν κακακαααι κι κλείλείλε στεστεσ   
απόό τώώρα ρα ατρατραπέζπέ ι ήή ξα ξαπλώπλώλώλώλώστρστρτ α α 
για τα πάρτι του Γλαρόκαβου.
Μόλος, στη Χανιώτη. Το σήµα 
κατατεθέν όλου του παιχνι-
διού, των βουτιών και της
χαράς κάτω από τον ήλιο και
µέσα στη θάλασσα της Χανιώ-
της. Ένα beach bar όπου το
γαλάζιο δένει µε το πράσινο,γαλάζιο δένει µε το πράσινο
αφού για όλα φταίει η παρα-
λία και… το γκαζόν. Οι εγκατα-
στάσεις του beach volley και
του beach soccer εγγυώνται
κοσµοσυρροή ηλιοκαµένων
και καλλίγραµµων κορµιών,
σπορτίφ περιπέτειες και απί-
στευτο χάζι. Τροπικά κοκτέιλ 
και εκτροχιαστικά live μέσα 
στο πρόγραμμα.

Σιθωνόα
Πού να μείνεις 
Αρμενισ τής (23750 91487,

44 9 79 79 19 19 19 19 19 1999 19 1 41 49 199999 19 ) .  ) .  Τ ο Τ ο 
τ ρ οτ ρ ο  τ οτ οο υ υ κκ έ νκ έ νκκκ

ρρτιτι, η η ψυχψυχυυ ή ήπάρπάρρρρττ
 κακακαακαλοκλοκαιιτουτου --
, η κη καρδαρδιά ιά ά ριοριούύ

Σιθωνθωνίαςίαςίαςίαςςςςς, , , ,τηςτης Σ Σ
ταµαµάτηάτηηηηητο το το οοέναένα ασ ασ τ
gatgatherheringing γαλαλαλλαλαα ανόανόλευλευκοκο g
κκτέιτέιττττ λ, λ, χαχααήχωήχων, βουβουτιώτιών, ν, κοκκοκκ --
κκαι α ανταντίίράςά , τροχροχρρρρρρρρρρρρρρ όσπόσππππιτωιτων ν -
τιςις κάκάψεςψες σκηνωννωνν, αντίτίττττ δοτδοτο σο στ
ηηµιέµιές τς των ων ωτηςτηη  πόληςς κα και ττις ις ερηερηε

αστικών λλεωφωφόρωόρων. ν. ν ΜιαΜια ορ-
γανωµένη πολιτετεία ία όπου χχιλιάγαννωµέωµένη πολολιτετεία ία όποόποππ υ χυ χιλιιά-ά-
δδδδδδδεςδεςδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ  κόσµοµ υ χυ ρόννια α τώρτώρττ α,α, παπα-
ρραδραδρρρρρρρρρρρρρρρ οσισ ακάακά, και α τηντηνη  πρπροτιµούν 
καικα  τητην κν ατακλύκ ζουν. Στο µπαρ 
του Αρµενιστή κάποιες νύχτες 
αναµένεται να είναι πιο δρο-
σερές από τις υπόλοιπες χάρη 
στα live events, που επιβάλ-
λεται να δώσεις βάση. Επίσης, 
λύσεις άνετης διαμονής και 
διαβίωσης αποτελούν και τα 
ΕρΕρμμιόνη ιόνη στο Καλαμίτσι (στο Καλαμίτσι (23750 23750
41157 ), Porto Carras Resort,
σ τον Νέο Μαρµαρά (23750 
77000), ή τα ενοικιαζόµενα
δωµάτια Ά  Κατηγορίας της κυ-
ρίας Σουλτάνας Αραβά (23750
93293), στα Πυργαδίκια, με την 
εξωφρενικά όμορφη θέα.

Πού να φας και να πιεις
Θα φας σ το Delic atessen
Restau Άρης (Νικήτη, 23750 
23787 ), που είναι η επιτομή
της δημιουργικής κουζίνας και
των ψαγμένων υλικών, και στο
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Cohi, το beach bar του Πόρτο
Καρράς, με καταγάλανο βυθό,
αµµουδιά που «δεν υπάρχει»
και κοκτέιλ πολύχρωμα και μυ-
ρωδάτα! Επίσης, στο Σιρόκο,
στην ακτή Σαλονικιού, στον
Άγιο Νικόλαο (23750 92080),
με το ωραιότερο ever sunset 
σκηνικό. Επειδή παρατηρείται
κοσμοσυρροή, καλό είναι να 
ξεκινάς το βράδυ σου νωρίς 
στο Σιρόκο, για να βρεις θέση 
είτε στο μπαρ είτε στο υπέρο-
χο και θεαµατικό περιµετρικό
lounge. Το Σιρόκο είναι γιορτή!

Πού να μείνεις

g r,  23770  31070 ,  310 47- 8 , 
31101-4). Βραβεύτηκε για 2η
συνε χή χρονιά με το οικο-
λογικό Σήμα Green Key, ενώ
έχει επίσης τιμηθεί με Γαλά-
ζιες Σημαίες για την παραλία
του (20 χρόνια), το European
Ecolabel το 2009, το Caring
Luxury Award από τα Small &
Luxury Hotels of the World.
Κοραλλένια ύδατα, υπηρεσί-
ες πολιτισµού, γαστριµαργικά 
συµπόσια, πληθώρα µέσων
εκγύµνασης, yachting, spa,
περιποίηση σώµ ατο ς, φε-

τα σαν τη Σιθωνία και τη νήσο
της Αµµουλιανής. Eagles Spa, 
συνώνυµο της χα λάρωσης
και της ευεξίας, πέντε µπαρ, 
µουσικές βραδιές και events 
γευσιγνωσίας κρασιών, πλή-
ρως εξοπλισµένο γυµναστή-
ριο, εσωτερική θερµαινόµε-
νη πισίνα, boutique µε είδη
δώρων και ταµπακερί, καθώς
και κοσµηµατοπωλείο «Λα-
λαούνης». Ελικοδρόµειο, kids
club, συνεδριακό κέντρο, ο
ορισµός ενός αυτοτελούς κα-
λοκαιρινού παράδεισου. ●

PauPauPP lll,
σ τοσ τοσ τοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο γραφια -
κό ό ΠαρΠαα θενώναώώ , μμμμμε σε ε σε ουβουβουουβουββλάκλάκλάκλάκλλ ι 
(κα(κα(κα(κ λαμάκιάκιάά ) σσούπύπύπππππππερ ερερερρρρ καικακαικαιαι γλ γλ γλγ γλγγ υκάυκάυκάυκάυκάκκκκκκκκκκκκ
τουτοοοοο  κοουταυ λιολιοού. ύύ Θα Θα α πιεπιεπιειεις ς ις ς στοστοτο
CohCohi το beeeeachachaac babbar τr τr τrrrrrr ουοο ΠόρΠόρόρρτοτο

ΟυρΟυρΟυρΟυρΟυΟυρυρΟυΟυΟυρρρρΟυΟυρρρρρρΟυρρρρρρρρρρρρΟυρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρανανοαναναααααααααααααααααααααααααααναααααααααααααααα ύπούπούπούποπύύ λη λλλλλλλλλλλλλλ
ΠοΠ ύ να μείνεν ιςςςςς
Eagaga les PaP lacce He He He He He HHHHHHHHHoteteoteoteeeel &l &l &lll  Sp Sp SS aa ( (((((((((((ΟυΟΟυ--
ρανραρααα ούπούπούποληοληοληολολλλλληολολλλλολολλλολολληλολη, ww, wwwwww.wwwwwwww eageagea leslesle palpalpalpalaceaca .
g rr 23232377770 313131070070070 310 40 7- 8

στιστιστστστστστστττττττιτισττιστσττττιτιστστστττττιτιιτιιιτιισσστστστιττττιτστιτστιστιστιστιστττστισστττιτιτιτισστσττσστ βββββββββββάλβάλββ λβ λββ λλββββββββββββ λλββββάβάβάλβάβάλλλ οί οί ο      νουνουουουνουνουουυυυυυ κα κα κα κακακακαι ιι ιστοστοστοσττοορικρικρικρικρρικρικιικικριριρρρρ κκές ές έςές ςέςςςςςςέςςςέςέςςς
περπερεπερπεπερεπερεεεεεεεεεεεεεε ιηγιηγιηηηη ήσεήσεήσεήσσσσσσσσσ ις,ις,ιιις  όλ όλόλόόόλλόλα σα σαααα υγκυγκγκκκκκεεεεεε--
ντρντντρνντντρντρττττττττ ωµέωµένα να α σε σε εεεεεε έναέναένέννένννα πεπεντάντάτάάάάάάάάά--
στεστεστεστεστεστεστεστεσστεεεερο ρρ resreseseee ortortttrr υψυψυψ υψψψψψηλώηλώώηηη ν πν προο--
διαδιαδιαδιαδιααααααααααααααααααγραγργγγργργγγγγγγγγ φών. Όλα αυτά σε
απόαπόαπόαπόαπόόπόόόόαπόόστασσσσσσσσσσσσ ση αναπνοής από 
το τοτοο αεραεαεαεαεααα οδρόµιο της Θεσ-
σαλσαλσαλσσσσσσ ονίονονν κης και 4 χιλιόµε-
τρατρατρτττ  απαππό την Ουρανούπο-

λη.λη.λη.λη...λλ  Το Το ΤοΤοΤοΤοΤοΤ  Ea E gles Palace Hotel
αποαποοτελελελλελλλλλλελελεελεελλλλλλλτελεεεελελλλλλελεεεελλλλεεελελλλλλλεελλλεεελλελλεεελλλεελλλλλλεελελλλελλλεεελλλλλλελλλλεελλλλλελλελελελλεί είε το µικρό µυστικό

ενόενόενόενόννός κς κς κς αταατατα πράσινου λόφου,
είνείνείνείνείνείνίναι αααααι α φτιφτφτφφφ αγµαγµαγαγααγγγ ένο εξολοκλήρου 
από πέτραααα και µε την παραδοαπόαπόαπαπό πέπέτρατρατρατ α και µε την παραδο-
σιασισιασσσ κή κκκ τεχτεχχνοτν ροπία των µονών 
τουυυ Αγ ΑγΑγγγγγγγΑ ίουίοί  Όρους που γειτο-
νεύεύεύουνυν µαζί του. Οι fan του α-
θληθληθληητισττιτι µού καλύπτονται κατά
το τοο οοοοο δέοδέοδέοέοδέον µέσω του κέντρου θα-
λάσλάσλάσάσά σιωσσ ν σπορ, αλλά και το κέ-
ντρντρντρντντ ο κο αταδύσεων, ενώ το Sea 
tratrtrar nsfer service απευθύνεται
σε όσους επιθυµούν να περιη-
γηθούν στα κοντινά αξιοθέα-
τα σαν τη Σιθωνία και τη νήσο



προτάσεις διαµονής  σαν 
προάστιο της Αθήνας. 
Φεύγοντας από Χαλκίδα και 
παίρνοντας το δρόµο προς 
Βορρά από τη δυτική πλευρά 
του νησιού, στα 25 χλµ. συνα-
ντάς το παραδοσιακό χωρίο 
Πολιτικά. Βρίσκεται στο δά-
σος του Προφήτη Ηλία, έχει 
πέτρινα σπίτια, έναν επιβλη-
τικό βενετσιάνικο πύργο, αλ-
λά και ξενοδοχεία, κάµπινγκ,
ψαροταβέρνες, καφετέριες.
Συνεχίζον τας φτάνεις σ τη 
Λίμνη, γραφικό παραθαλάσ-
σιο χωριό που θυµίζει νησί, µε
τα λευκά του σπίτια, τα στενά
σοκάκια και τις ψαροταβέρνες 
πάνω στο λιµανάκι. Λίγο πά-
νω από τη Λίµνη βρίσκονται οι 
Ροβιές. Επίσης παραθαλάσσιο 
χωριό πνιγµένο στο πράσινο, 
µε σπίτια µε λουλουδιασµένες 
αυλές, ψαροταβέρνες δίπλα
στη θάλασσα και παραλίες 
µε κρυστάλλινα νερά για κο-
λύµπι. Στη συνέχεια της δια-
δροµής ο ταξιδιώτης συναντά 
τη δηµοφιλή, γνωστή για τα
ιαµατικά της λουτρά Αιδηψό, 
µε δεκάδες ξενοδοχειακά συ-
γκροτήµατα και spa για χαλά-
ρωση, ταβέρνες, εστιατόρια 
και καφετέριες.
Στο βορειότερο άκρο του
νησιού βρίσκονται οι Ωρεοί. 
Επίνειο της Ιστιαίας, λιµανά-
κι γραφικό, φηµισµένο για τα
ουζερί του στον πεζόδροµο 
και το φρεσκότατο ψάρι. Για 
µπάνιο θα πας ή στην παρα-
λία του χωριού ή δίπλα, στον
Νέο Πύργο.  Ό σον αφ ορά
τη διαµονή, από την πλευ-
ρά του Αιγαίου το Club Αγία 
Άννα (παραλία Αγίας Άννας, 
210 3602.202, 22270 97185, 
www.clubagiaanna.gr) προ-
τείνει λύσεις για όλα τα γού-
σ τα: camping µε σκηνές
και τροχόσπιτα, ξενώνες, 
b u n ga l o w s ,  α κό µ α  κα ι
yurts, δηλαδή σύγχρονες 
σκηνές µε όλες τις ανέσεις
με κρεβάτια, τηλεόραση, a
condition κ.λπ. Πολύ καλή 
πιλογή στην ίδια περιοχή είν
και το Thalatta Sea Side Hot
(210 3615.844, 22270 97397

πεύκα και µια παραλία µήκους 
ενός χιλιοµέτρου από κάτω, 
µε άµµο και βότσαλο. Άλλα 
χωριά σ την ίδια διαδροµή 
νοτιότερα που πρέπει να επι-
σκεφτείς είναι το Μαντούδι, 
το Προκόπι, το Πηλί, η Βλαχιά
και οι Μύλοι. Στο κέντρο της
Εύβοιας και πάλι, από την α-
νατολική πλευρά του νησιού,
φτάνουµε στην αρχόντισσα
Χιλιαδού. Πανέµορφη παρα-
λία, µε ξενοδοχεία µπροστά
στη θάλασσα και ταβέρνες.
Το κάµπινγκ συνηθίζεται ή
πάνω στην αµµουδιά ή στη
ρεµατιά µέσα στα πλατάνια 
που οδηγεί στη θάλασσα. Νο-
τιότερα συναντάμε την Κύμη.
Πανέµορφο χωριό, µέσα στο
πράσινο, µε παραδοσιακά
αρχοντικά σπίτια. Για φαγητό 
δοκίµασε το Πεινολόγιο και 
για µπάνιο τη Μουρτερή.

Στα νότια
Στο νοτιότερο άκρο του νη-
σιού βρίσκεται η Κάρυστος.
Κον τινός προορισµός από
Αθήνα – µε καραβάκι από Ρα-
φήνα απέναντι στο Μαρµάρι 
και σχεδόν έφτασες. Γραφικό 
χωριό µε ουζερί και ταβέρνες.
Στα ανατολικά του λιµανιού
βρίσκεται το ενετικό κάστρο
Μπούρτζι και σε µικρή από-
σταση το Κοκκινόκαστρο.
Ανεβαίνον τας προς τα πά-
νω και δυτικά βρίσκουµε το
Μ αρμ άρ ι ,  έ να  σ ύ γ χ ρ ον ο
τουριστικό θέρετρο µε λιµάνι
που συνδέεται µε τη Ραφήνα,
και αµέσως µετά το Νιμπο-
ρειό, πεντακάθαρη παραλία
µε λευκή αµµουδιά και ψιλό
βότσαλο. Η Αμάρυνθος είναι
παρα λιακός οικισµός λίγο 
πριν τη Χαλκίδα, µε µεγάλη
τουριστική υποδοµή. ●
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Χαλκίδα
Κωδικός: 22210
Αστυνοµία: 22100
Λιµεναρχείο: 28888
Δήµος: 22314
Πρ. Βοήθειες: 21901  

κρεµασ τή γέφυρα, φέτος
μάλιστα μονοδρόμησαν τη 
διαδρομή από και προς Χαλκί-
δα, οπότε φτάνεις ακόμα πιο
σύντομα. Μπορείς όµως να 
φτάσεις και από τον Ωρωπό, 
µε πλοία που έχουν δροµολό-
για κάθε µισή ώρα.
Στην πόλη υπάρχουν τα πά-
ντα. Νησιώτικες ψαροταβέρ-
νες, παραδοσιακά κτίσµατα, 
µοντέρνα cafés, εστιατόρια,
clubs και φυσικά δεκάδες 
προτάσεις διαµονής – σαν

µάτιτια κααα αι αιαιαι 4 σ4 σ4 σ4 σουίο τεςτεςςτες 
ρεβάτι σοσ υ θθθθθθα βα βα βα βββλέλλλλ -

θά λασσασα), ),  ),  ),  πισπισπππππππππππ ίναναανα, , ,,
απόστααση σηηη απόα  τητητητ νν ν ν 

κουουουουοουοουοοοοοουουυοοοοοουοοοουυοοοοοοουουοουουο ς ας ας ας ς κτήκτήτήτή µόόλις στσττα α

αταταταττολάς  
συνεχίζζεταετετετ ι στο γνω-
αθαλάσσιο θέρετρο
ου ουουουουυυυυυυυυυυουυυυ συνδυάζει πρά-
γαλάζιο. Ο οικισµός 
ι µέσα σε πυκνή, δα-

σώδη πευκόφυτη περιοχή και
στην παραλία ακριβώς µπρο-
στά υπάρχουν εστιατόρια, τα-
βέρνες, καφετέριες και µπα-
ράκια. Το Πευκί ενώνεται και 
µε τις Σποράδες, µε ιπτάµενα
δελφίνια. Βορειοανατολικά
βρίσκονται τα επίσης γνωστά 
Βασιλικά µε την όµορφη πα-
ραλία Ψαροπούλι. Κατεβαί-
νοντας συναντάµε το Αχλάδι. 
Οικισµός γραφικός, χτισµέ-
νος σε υψόµετρο µέσα στα 
πεύκα και µια παραλία µήκους

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕύΕύΕύΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕύΕύΕΕΕύΕΕΕΕύΕΕύΕΕύΕύΕύΕύΕύΕύΕύΕΕύΕύύΕΕΕύβοβοβοβοβοβοβοββοβοβοβοβοβοβοβοβοβοβοβοβββββ ιιαιιααιιαιαιιαιαιιαιιιι

ΑπόΑπόΑπόΑπόόΑπόό Χα Χα Χα Χααλκίλκίκίκίδα δ προοοος Βς ςς ορρορρορρορρά ά άάάάάά
Η Χαλκίδα συνδέδ εται µε την 
ηπειρωτική Ελλάδα µε την 

µε εεε 38 δωωωω
(απ(α ό ττο κο
πειε ς τη θηη
µπαρ κρ κρρ αι αα
5 χ5 λµ.λλλ  µήήήήκ
50 55 µέττρα.ραραρα.

ΠροΠροΠροΠρος Ας Ας Ας Ανα
Η βόλτόλτόλτόλτα σαααα
στόόόό παρα
Πευκί, πο
σινο και αιαι γ
βρίσκεται

INFO

Eύβοια
Του Ηλία Μαγκλίνη*

 μάτια σου κατά τις έξι το πρωί. Οι γάτες αδημονούν ναά ά έξ ί Ο ά δ ύνοίγεις ταί
το κτήμα, γι’ αυτό και η πρώτη σου κίνηση είναι ν’ αβγούνε στ -
άπλατα πόρτες και παράθυρα. Ξυπόλητος στη βεράντα,νοίξεις διά
σα στα κλαδιά των δύο πλατάνων η θάλασσα. Οκαι ανάμε  βόρει-
κόςος Ευβοϊκ , απέναντι η Γλύφα, κάπου στο βάθος χαμένο το

Πήλιο τ’ αριστερά, πίσω από την πλαγιά άφαντη η. Στ Αιδηψός,
εξιά ηυ προς τα δποποποπ υυκάάππππ Ιστιαία, οι Ωρεοί και ακόμα πιο πέρα το Αιγαίο
του.Σποράδες τιςις μεμεμεμεε τ τ τ τ
ίσω σου. Προβάλλει πορφυρός πάνω από τον ορεινό Άτον ήλιο πίειειειις τΈχΈχΈχΈχχΈχΈχΈχΈ εεεε -
εσαι πάντα στον κάμπο του Αγίου, στονεσύ βρίσκε – γιο οοο Αγιόκαμπο, σε
αυτό το κτήμα, ο μοναδικός τόπος που σε συνδέει με τηνο σπίτι, σε τό ταυα τ
Ένας τόπος εκτεθειμένου, μαυρισμένου δέρματος (όλη κή ηλικία. Έιδικπαι

ς ή το μαγιό – ανοίγεις το πορτάκι και βουτάς στο νερό),με το σορτςρα μμέρ
σης, οπιούχας εργασίας με διαβάσματα και γραψίματα,υγκέντρωστοσαυτ

ωσης, αλμυρού έρωτα, βιταμινούχου ύπνου.ωτικής μόνωτρωλυτ
κιές όσων κάποτε τον έσκαψαν, τον έχτισαν, τον πότισαν.ς γεμάτος σκποςΤόπ
Κατερίνα, απέραντη, υπέροχη πληγή που σε κατοικεί.αςς, Ερατώ, ΚσταΚώ
από ξαφνικό αυγουστιάτικο μπουρίνι, που δεν κράτησεάσαι, μετά αυμά(Θυ
ώρα αλλά που στάθηκε αρκετό για να μουλιάσουν τα πάαπό μισή ώνω απάν -
ς ήχους της γαλότσας μέσα στη λάσπη, τα σαλιγκάρια ναους υγρούςα, τοντα
πλάκες Πηλίου, τις σταγόνες από τα κλαδιά της λεύκας –μύτη στις πάνε σκά
χώματος. Αυτή η ευωδιά και η θάλασσα ανακατεμένη μερωδιά του χμυρτη μ
από τις λεύκες, τους ευκαλύπτους και τα πλατάνια. Κι ύκαι φύλλα αμα κχώμ -
ου κάνει τις πανύψηλες λεύκες γύρω σου να χορεύουν).ο αέρας, ποερα στε
α τραβάς για ψητό μπακαλιάρο και θράψαλο στομένα βράδιαΟρισμΟρι Λιμα-

νάκι, στον, ΠύργοΝέο Π , ή για ψητές σαρδέλες στο Κοχύλι, στους Ωρε-
αι όλο: όσο βρίσκεσαι εκεί δεν λες να αφήσεις το σπίτιούς. Κι αυτό είνα
ύ, ζώο της πόλης και του θορύβου, σιωπηλός, στατικός.και το κτήμα. Εσύ

Ευτυχής.
* Ο Ηλίας Μαγκλίνης είναι δημοσιογράφος - συγγραφέας
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ττττττττττοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαααααααααααααίίίίίίίίρρρρρρριιι; 
111111111111111111111144444444444444444444444     ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηννννννννννννννννννννναααααααααααααααααααααααααααααίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίοοοοοοοοοοιιιιιι
αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππποοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοκκκκκκκκκκκκκκαααααααααααααλλλλλλλλλλλλύύύύύύύύππτττττοουν 
σσσσσσσσσσσσσστττττττττττττττττττττηηηηηηηηηηηηηηηνννννννννννν   ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΤΤΤΤΤΤΤΗΗΗΗΗΗΗΗΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕNNNNNNNNNSSS VOICE 
τττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττταααααααααααααααααααα     βββββββββββββββββββββββββββιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββλλλλλίίίίίία 
ππππππππππππππππππππππππππππππππποοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ θθθθθθθθθθθθθααααα πππππππππππππάάάάάρρρροοοοουν
μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμααααααααααζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίί   ττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυς
   σσσσσσσσττττττττττττττιιιιιιιιιιιςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς     δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδιιιιιιιιιιιααααααααααααααακκκκκκκκκκκκκκοοοοοοοοοοπππππέέέέέέέέέέέές…
γγγγγγγγγγγγγγιιιιιιιιιιιιιαααααααααααα   νννννννννννννναααααααααα    ππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππάάάρρρεις ιδέες!

ΓιώργοΓΓ ος Γλυκοφρύδης
(Συγγραφέας)
•• «Μεταξύύ σφύρας και Αλι-
άκμονος»,ά Γιώργος Σκα--
μπαρδώνμ νης  (εκδ. Ελ------------------

ηνικά Γρλ άμματα). Γιιια
μια αληθινμ νά πανέξυπνπνννννπννη η η
συλλογή δσ διηγημάτων
από ένα συα υγγραφέα α με
μια αληθινμ νά πανέξυπνπ η

ραφή καγ ι όχόόόό ι μόμόμόμμμμόμόμόμόμμμμόμόμόόμόόόόόόόόόόόόόόνο. ΕκΕ -
πληκτικό...π . 
•• «Η Εβρααία ννύφη», Νίκος Δαββέ-
αςτα (εκδ. ΚΚέδρος). Για την πιο δύσύσσσσύσύσσσσσσσύσύύύσσύσσσσύσύσύύσσσσσύύσσσύύύσύσσσσσσσσσύύσύύσύσύύύσσσσσσσσσσσσσσσύύσσσσύσύύύσύσσσσσσσύύσσσύύύσσσύσσύύσσσύύσσσσσκοοοοληλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ  κατα-
ύθιση σε μβ μια δύσκολη ανθρώπινη ψυχή με τοοοο

πιο δύσκολπ λο παρελθόν του κόσμου.
•• «Αμερικαανική φούγκα», Αλέξης Σταμάτης,
εκδ. Καστανιώτη). Για τη φυγή από παντού και(ε ανιώτη) Για τη φυγή από παντού και

σε όλα τα επίπεδα.σ

• «Η λήθη», ος ΒλαντήςΝίκο  (εεκδ. Κέδρος). Για
λη πραγματικμιμ α απόλυτη άλλ κότητα με τους ςςςςς
ρους συγγρασηημαντικότερ αφείς του κόό-
μαντικότεροσμσσμσμουο . Το σημ ο ελληνικό SFSFSFSSFSSSS  

αβάσει έως σήποπππ υ έχω δια ήμερα.
• ου», «Ιντόρο Γουίλιααμ Γκίμπσοοοοον

ος). Από το συ(εεε(ε(εκκκδ. Κάκτο υγγραφέα αα που
ηκε τον όρο κεμπνεύστη κυυβεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεερνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρνρρνρρνρρρρρρρνρνρνρνρρρρνρνννννοχώρώ οςς, 
 σημαντικότένννννα από τα εραρρρρρρρρρ  μμυθθισσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστοτττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττ ρή-

ν παγκόσμια λμαμ τα SF στην λογοτεχνία.

Το καινούργιο βιβλίο του Γιώργου Γλυκοφρύδη «10 ώρες 
δυτικά» κυκλοφορεί από τις εκδ. Ελληνικά Γράμματα

ρατίδης Νίκος Μουρ
(Εκδότης, συγγραφέας, 
ραδιοφωνικός παραγωγός) 

μοδίνο μου έχει αρχίσει και Η στοίβα στο κομ
υψώνεται απειλητικά. Για τις καλοκαιρινές διυψώνεται απειλητ -
ακοπές θα πάρω μαζί μου μυθιστορήματα και 

αφίες. Εννοείται βιβιβιογρα
θα έχω και πολότό ι θ -
χειρόγραφα από λάλλλλλ  χ

παιδιά, που μου νένέένένννέν α 
λνουν προς αξιστσσσσσσσ έλ -
γηση στις εκδόολολολλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλόγό -
Τετράγωνο.σεσσ ις Τ

• ης ΔαβαράκηςΆρΆΆρΆρΆρη , 
μένια σταγόνα» «Η αασημ
ος)(ε(((((ε(((((((((((ε(( κδκδκδδδδδδδδ. ΊνΊΊ δικτο

• • Νίκος Διακογοοοο ιάιάι ννης, αθρέφτες στο χώ«Κα -
μα» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ((ε(((((((( κδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ. ΑρΑ μός)ςς
• Βέρνερ Βάλντμαν, ίνια Γουλφ, ιδιο«Βιρτζί -

)φυής και μόνη» (εκδ. Μελάνι)
• Ε.Μ. Φόρστερ, εκδ. Καστανιώτη)«Μωρίς» (ε
• Κατρίν Σιγκυρέ, «Διάσημες γυναίκες στο 
ντιβάνι του ψυχαναλυτή» (εκδ. Ενάλιος)
• Μαριάνα Κορομηλά, «Ευτυχισμένος που 
έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα» (εκδ. Άγρα)

Βαγγέλης Ραπτόπουλος ΒΒ
(Συγγραφέας)

οια βιβλία θα πάρω μαζί μου το καλοκαίρι;ΠοΠ
α σίγουρα είναι δύο και είναι κλασικά. ΟιΤαΤ
Μεγάλες προσδοκίες» του«Μ« Ντίκενς (εκδ.
όλις) και «Ο Μαιτρ και η Μαργαρίτα» τουΠόΠ
πουλγκάκοφΜΜ  (εκδ. Γράμματα), επειδή εί-

αι προσκεκλημένος να τα παρουσιάσω στηνμαμ
ήσια θερινή συνάντηση Λεσχών Ανάγνωτε σια θεριν συνάντ σ εσ ών νάγνω-

ηςσησ ς της Ομάδας «Θαλής + Φίλοι», που φέτος
νγίνγ νεται στη Νάουσα Ημαθίας. Και τα δύο αυτά

υθμυμ θιστορήματα τυχαί-
εινεν ι να είναι από τα
γααγα απημένα μου, 
χιόχό ι μόνο με την 
νννέ νοια που έ-
ειχεχ ι η λέξη γιααιααααααααα
λοόλό ο τον κόσμο.
ηΔ ηΔ η λ α δή ,  δ εε ν ν
ε μεμ συγκλόνισσαν
πα πα λ ώ ς  ςςς ό τό τό τό τό τό τό τό τό τό τόό τόόόό ττττττττταν  τα α
ρωπρπ ωττττττττττοδδιάβαααβααααααααααααααααααασσσασσσσσσσσσσσσσσσσσσσ  και
ποόπό οτε τα ξαναπιάσωσ ,
υσδυδ σκολεύομαι να τ’ αφήφ σωσσσσσσσσσσσωσσσσσσσσσσσσωσσσσσωωσσσ  αααααπ’πππππππππππππππ  τα χέέέέέρια α μου.
λΑλΑ λά επιπλέον ανήκουν σ’σσσσ  εκείνη τηηην κατη-
οργογ ρία κειμένων που με ωθούν κι εμένα τον
ιοδιίδ ο να γράφω.

angelisraptopoulos.wordpress.comvav ngelisraptopoulos.wordpress.com

To τελευταίο βιβλίο του Β. Ραπτόπουλου «Απέραντα άδειο 
σπίτι» κυκλοφορεί από τις εκδ. Κέδρος

Γκκάζι 
Κααπλάνι 
(Δημοσιο-
γράφος, 
συγγραφέας) 
Θα ξανααααααααααααααδιαβάσω οπωσ-
δήπποτεε το «Πατέρες και υιοί»»  ττουοοοο ΙβΙΙ άν ΤΤΤΤΤουρρρρ-
γκέένιεφ. Κι ένα στα αγγλικικκκκικκκκκκκκικικκκκικκκκκκκκκικικικικκκκκικκκιιικκκκκκικικκικκκκκκκκικκκκκκκικκκκκκικκκκκκκκκικκκκκκκκκιικκκκιικκικκκικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκάάά ποποποποοοοοοοποποποοοποποποποοποποποποοοοποοοποοποποποοοοποποοποποοοοοοοοοοοοου διδ αβάζω τώρα 
γιαγια τηντην ιδιωτική βιβλιοθήκη τουιδ Χίτλερ. 

Ντ ς Σιώτηςτίνος  
(Ποιητής, εκδότης) 

στις διακοπές δεν διαβαζω πολύ μιας Συνήθως 
χρόνο δεν κάνω τίποτε άλλο από το κι όλο το 
ζω. Εντούτοις, για παν ενδεχόμενο, να διαβάζ
να πάρω μαζί μου στην Τήνο τον Αύσκοπεύω -

α πιο κάτω βιβλία: γογγ υστο τα
• ον, σε νέα έκδοση, «Υπόγειο ουρανό» Ξανά το

) της Σώτης Τριανταφύλλου, ένα εκ(Π((((((((Π((( ατάκης -
γρήγορο on the road μυθιστόρημα για πληκτικά 

ική των 90s που μόνο η Σώτη, μια φατητττ ν Αμερι -
υ δρόμου, θα μπορούσε να είχε γράψει. νατική του

• παγορεύεται το ομιλείν» (Μεταίχμιο, Το «Απ
ση Τερέχα Βεκιαρέλλη) του σχεδόν μετάφρασ
υ Σλοβένου αιωνόβιου Μπόρις Πάχορ, ένα σύγ-
ι εξαιρετικά βαθύ μυθιστόρημα για την χρονο και
α και την αυθαιρεσία της εξουσίας.ξενοφοβία

• Ασφαλώς το «Βία, έξι λοξοί στοχασμοί» Ασφαλ
(Scripta, μετάφραση Νεκτάριος Καλαϊτζής) του 
ανατρεπτικού Σλοβένου στοχααστή Σλάβοϊ Ζί-

ζεζζζζ κ, άτο πρρρογγεμ -
, ευφφυευ ίς κλκ ήσεις,

ήήήήήήήήήήήήήήήήήσεσεσεσεσσεσσεσεσσεσσεσεσσεσεσεσεσσσεσσεσσσσσσεις γιαα τηννν παραττηρήρήήήήήήήήήήήήήήήή
ιοποίοοίοίοοοοοοοοοοοίησηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη η και παγκοοσσσσσμι

τααααααααααααααλισμό κααι αυα θετον κααπιτ -
ες περί του «Quo vadisss, σύύύύύύγχρορρ νεεεενν  άάνντικέςς ιδέέ -

θρωπεε». 
• νεται να μη διαβάσω την «ΤαπείνωΔενν γίν -

ις, μτφ. Κατερίνα Σχινά) του ση» (ΠΠόλ Φίλιπ 
Ροθ: οι προβλέψιμος, μιας και σχεδόν όλα  κκαίτο

λία έχουν ελατήριο τις ίδιες εμμονές, βλία έχουν ελατήριο τις ίδιες εμμονέςτου τα βιββ β
ο Ροθ εξακολουθεί νε με γοητεύει με την αμεο Ροθ εξακ -
σότητα του λόγου του, αλλά κι εκείνο το εκρη-
κτικό μείγμα τόλμης και σαρκασμού. 
• Σίγουρα της Ελισάβετ Αρσενίου τη «Ρητο-
ρική της ουτοπίας - Μελέτες για τη μετάβαση 
στη νέα πρωτοπορία» (ύψιλον / βιβλία) για τη 
δεκαετία του ’30, το ελληνικό υπερρεαλισττικό 
όραμα της απελευθέρωσης (που έμεινε από 
λάστιχο) και τις νεοπρωτοποριακές αντιλήψεις 
του οιονεί διδάσκοντος Εμπειρίκου.
• Τέλος δεν γίνεται να μην πάρω μαζί μου το 
τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Νόλλα «Ο και-
ρός του καθενός» (Καστανιώτης). Δεν ξέρω 
περί τίνος πρόκειται, αλλά καταλαβαίνω ότι με 
περιμένει μια Ελλάδα όπου κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να πηγαίνουν τα πράγματα απ’ το 
κακό στο χειρότερο. Τέλος πάντως, ό,τι και να 

ιαβάζεται αμέσως γράψει ο Νόλλας πρέπει να δι
χωρίς δεύτερη σκέψη.
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Μισέλ Φάις (Συγγραφέας)
Όταν επί έξι συνα-
πτά καλοκαίρια
(από το 2004) )))
διαβάζεις
ψυχανα-
γκαστικάάά
–και  σ τ ιις 
παραλίεςεςς–
βιιιιιιιιιιιιιιιιιβλβββλβλβλβλββλβλβλβλββββββββββββββ ιογραα-
φίφ α εμεμεμεμεμεμεεμεμεμεεεμεεεμεμεεεεεεεμεμεμεμεμεεεεεεεμεμε φυφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ λιιο-
ποοοοοοοοοοοοοοοολελ μικής και με-
τεεμφυλλιωτικής περιόδδουυ («Π« ορρφυφυράράρρ  
γέλια» γαρ), περιμένέννννννννννννννέννννννννννένννννννννννννννννννννννννννννννννννένννννννννένννννννννένννννννννννννένννννννννννννννννννννννννννννειε ςςςς ςςςςςςςςςςςς σασσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ  μάνα εξξξ ου-
ρανού τη θερινή αναγνωστική ραστώνη.
Το χτικιό τυπώνεται τον Οκτώβριο, κι ο
χτιακιάρης αναφωνεί φτου, ξελευθερία!
Θα ήθελα λοιπόν να προλάβω να διαβάσωΘα ήθελα λοιπόν να προλάβω να διαβάσω
στη Σχοινούσα, στην Αμοργό κι εν πλω:
• Ολοκληρωμένη την τριλογία του λατρε-
μένου Ντανίλο Κις («Πρώιμα βάσανα»,
«Κήπος», «Κλεψύδρα», εκδ. Κέδρος). Ο
μαγικός βαλκανικός ρεαλισμός του, το λο-
ξό αυτοβιογραφικό του βλέμμα και το μαύ-
ρο εβραϊκό του χιούμορ με καθηλώνουν.
• Τα συγκινητικά δοκίμια του Pierre
Hadot «Πλωτίνος ή απλότητα του Βλέμ-
ματος» (Αρμός) και «Σωκράτους εγκώΣωκράτους εγκώ-
μιον» (Εξάντας).
• Να ξαναδιαβάσω (χοούι που με πιάνει
ανά διετία-τριετία) τη μμακρά, ερεθιστική
συνέντευξη του Ρενέ ΖΖιράρ «Κεκρυμμέ-
να από καταβολής» («ΓΓ.Α. Κουρής», εί-
ναι εξαντλημένο μην τοο αναζητήσετεε).).).).).))).)).)...)).))...))))))...)))))...))).)..)))..)...
• Το επίκαιρα ζέον καιι γλαφυρά βα-
θύ «Αδιανόητο τίποτα»» του Στέλιοοοοοοοου υ υυυυυυ
Ράμφου (Αρμός). Τώρα ειδικά που,
στο βρασμό της κρίσης, κατανούύμε
ότι η πνευματική καττάπτωση έχει
προηγηθεί και έχει προοετττττοοοοοοοοιοιοιοιοοιοοοοιοιοοιοιοιιιιμάμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ σει τηττ
λογιστική κατάπτωση, πολοοοοοοοοο ιττική κτκτκκκτκκκκκτκτκτκτκτκτκτκτκττκτκκτκτκττττκκκκκκτκτκκττκκττττκτττκτττλ.
• Το αιχμηρό δοκίμιο «Χριρ στιαανοί στονο
δημόσιο χώρο» (Εστίία) του Σταύρου
Ζουμπουλάκη. Ένας μμαθητής του Λεβι-
νάς αφηγείται με παρρρησία την κάθοδο
της πίστης στην αγορά.
• Τα μυθιστορήματα «Άγγελος της πεί«Άγγελος της πεί-
νας» (Καστανιώτης) της καλής νομπελί-
στριας Χέρτα Μύλερ και τη συναρπαστι-
κή νέκυια «Χαμένοι» (Πόλις) του Ντα-
νιέλ Μέντελσον.
• Από ελληνικά θα πάρω μαζί μου εκκρε-
μότητες/ενοχές από τη σοδειά του χειμώνα·
τα τελευταία βιβλία των:Παπαδημητρακό-
πουλου («Ο θησαυρός των αηδονιών», Γα-
βριηλίδης), ΓαλανΓαλανάκηΓαλαλλανανάνάάκηκη («Φωτιές του Ιούδα,  η
στάχτες του Οιδίποδα», Καστανιώτης), Δη-
μητρίου («Τα ζύγια του προσώπου», Πατά-
κης), Δαββέτα («Εβραία νύφη», Κέδρος), 
Ατζακά («Κάτω από τις οπλές», Άγρα) και 
του πρωτοφανέρωτου Κυρκιντάνου («Το 
κρασί του Ντάρμου», Βιβλιόραμα).

Το θεατρικό έργο του Μ. Φάις «Πέστροφα Δου-
νάβεως» θα παίζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Φιλίππων, 12-16 Ιουλίου

Χριστόφορος Κάσδαγλης 
(Δημοσιογράφος, συγγραφέας)
• Τζορτζ Πελεκάνος, «Γλυκιά

α»αιωνιότητα (εκδ. ΟΞΥ)
• ΡονγκΖιανγκ , «Το τοτέμ του λύκου»
( ογιός)εκδ. Ψυχο((
• ης ΓκανάςΜιχάλη , «Γυναικών»

άνι)(εκδ. Μελά
• ΠάρνηςΑλέξης , «Η οδύσσεια των
διδιδδδιδύμων» ( εκδ. Καστανιώτη)((
• ΟκέρΤζελίλ ΟΟκέρΤζελίλ Ο «Το πτώμα με τα ποδο-, «Το πτώμα με τα ποδο
σφ παπούτσια»φαιρικά π (εκδ. Καστανιώτη)((
• Έ ΧέμινγουεϊΈρνεστ , «Με υπογραφή 
ΧέΧΧΧ εϊ»έμινγουε  (εκδ. Κα-((
σταανιώτη)
• Έ μπλερ,Έρικ Άμ
«Η νομιάΗ κληρον
τω ρ»ων Σίρμερ
(εκ s κδ. Opus((
Maagnum)
•• ΧΧΧρήστος ΟιΟΟ -Χρήστο
κοονόμομ υ, «ΚΚάτι
θαα γγγγίνειι, θαθθαθθθθθαθθθθθθαθαθαθαθαθαθαθθθθθθαθ  δεις»»
(εκκδ. ΠόΠόΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ λις)
• ΝΝάιααλ Γκκρίφιθς, «Αν-
θρώπινα συντρίμμια» (ε( κδδκδκδδδδδδδδδδδδδκδκδδκδκδκδκδδδδκδδδκδκδδκδκδδδδκδδδκδκδκδκδκδκδκδδδδδδδδκδδδδδ. . ΟΞΟΞΟΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΥ)

Tα τελευταία βιβλία του Χ. Κάσδαγλη «Σπλιτ!» και 
«Το γαμώτο ενός παναθηναϊκού» κυκλοφορούν 
από τις εκδ. Καστανιώτη

Λένα ΔιβάνηΛένα Διβάνη (Συγγραφέας)
τέλοςΘα αρχίσω το καλοκαίρι μου από το 

ότε θαως ανάποδο άτομο που είμαι. Οπό
α» τουδιδ αββάσσσω τη «Νάντια

Μππρετόν και ξα ξανά κ -
αι ξανάάά κκαι ξανά κα -
 γιατί;νάνάνάνάνάνά. (Γιατί; Τι
ς...)ΞέΞΞΞΞ ρετε εσεί

•••••• απο Μετά θ’ -
ω τηνχαχχχχχχχ ιρετίσω
φρασηπααααααααλιά μετάφ
κα στητου «Φύλακ
μένοΣίΣ κααααλη» περιμ -
ύργιανταςς ττην καινού

απαπαπππππππππππππό τητητητητητητην ράκη.Τζένη Μαστο
• ΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΘΘΘΘ ΘΘΘΘΘ  ΘΘΘΘΘΘα αα συσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ νεν χίσωσωσ  μμ’ έναν πημέάλλον αγαπ -
νο μου συγγραφαα έα, τον ορντ,Ρίτσαρντ Φ

κη) –«Η χώρα όπως είναι» (εκδ. Πατάκ
δεκααυτό είναι τεράστιο, πάει το ένα δ -

ήμερο. Μετά μπορεί να μου ξανανοίξειήμερο. Μετά μπορεί να μου ξαναν
την όρεξη να διαβάσω πάλι τον υπέροχο
μίνιμαλ «Αθλητικογράφο» του.
• Ακολουθεί το καινούργιο του Φίλιπ
Ροθ «Ταπείνωση» (εκδ. Πόλις) – γιατί ο
Φίλιπ είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία!
• Έχω ήδη αρχίσει το δοκίμιο του Κάρτερ
«Ο ερωτευμένος Προυστ» (εκδ. Μεταίχ-
μιο), που είναι πολύ καλογραμμένο για δο-
κίμιο (κι έχει και λίγο κλειδαρότρυπα...),
επειδή είμεθα φαν του ξαπλωμένου εστέτ
και των ανθισμένων ερώτων του.
• Λέω να κλείσω με «Δικτυωμένο εαυ-
τό» του Ντέιβιντ Γουάιντερ (εκδ. Τόπος),
μπας και καταλάβω πώς εγκλωβίστηκα
εκουσίως στο φαντασιακό κλουβί του δι-
αδικτύου (και είναι και ωραία έκδοση).
• Υστερόγραφο: στην αρχή της κάθε μέ-
ρας μία ιστοριούλα από τις «Γυναίκες»
του Μιχάλη Γκανά (μικρή ή μικρότερη)
για καλημέρα!
Tο τελευταίο βιβλίο της Λ. Διβάνη «Ένα πεινασμέ-

νο στόμα» κυκλοφορεί από τις εκδ. Καστανιώτη
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ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ιζαμπέλ Αλιέντε, μτφ.
Λ. Καρατζάς, εκδ. 
Ωκεανίδα, σελ. 620

Τέλη του 18ου αιώνα 
και η Σαρτιέ, σκλάβα 
σ τον Άγιο Δομίνικο,  
έπειτα από πολλές πε-
ριπέτειες κερδίζει την 
ελευθερία της στη Ν. 
Ορλεάνη και ανακαλύ-

πτει ότι έχει άστρο.  

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Λουκία Ρικάκη, εκδ. 
Απόπειρα, σελ. 202 

Έ χει χαρακ τηρισ τεί 
σαν ένα από τα χάδια 
που δεν θέλεις να τε-
λειώσουν ποτέ. Ιστο-

ρίες που υμνούν τον έρωτα, που προτείνουν 
μια ζεστή αγκαλιά ως την πιο εύφορη χειρο-
νομία από άνθρωπο σε άνθρωπο…

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΘΑ ΜΑΣ 
ΚΑΝΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
Σταύρος Σταυρόπου-
λος, εκδ. Απόπειρα,
σελ. 135 

Κείμενο υβριδικό, ό-
που συγχωνεύον ται
γοητευτικά ο τόπος και
η ουτοπία. Οι ψηφίδες 
των φράσεων αθετούν
εδώ τις ειδολογικές 

προκαταλήψεις, ενθέτοντας τις λέξεις, ως 
εικαστικό σώμα, στο κέντρο της αφήγησης – 
που παραλείπει ό,τι ονομάζεται πλοκή.

Ο ΠΕΡΣΙ ΤΖΑΚΣΟΝ
ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ
ΤΕΡΑΤΩΝ
Ρικ Ραϊόρνταν, εκδ. 
Πάπυρος, σελ. 330

Ύστερα από μια ήσυχη
χρονιά στο Μέριγου-
έδερ, έρχεται πάλι η 
ώρα της περιπέτειας. 
O superstar Πέρσι επι-

στρέφει δριμύτερος, με το δεύτερο βιβλίο
της σειράς να βασίζεται, όπως και το πρώτο,
στην ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα 
στην «Οδύσσεια» του Όμηρου. 

Προτάσεις Αλέξης ΣταμάτηςΑλέξης Σταμάτης
(Συγγραφέας)

• υ «Ο καιρός του
υ κακακκ θενός» του

ΔηΔΔ μήτρη 
ΝόΝΝ λλα δ. (εκδ
ΚαΚΚΚ στανιώ-
τητηητηττη), ένα ε-
ξαξαξααιρι ετικό 

ό βιβλίο από
έ νέ α μάσ το-

ς ραρα της μικρή
φόφφόφφόφφφόφφφόόόόόρμρρμρμαςς.

• «Η εππισι τρρρρροφφφή τοοου υυ χοχχο υ ούλιγκαν» του
Νόρμαναναναανανααααααααανναναανααααανανναααανανααααααααααανννανααννναααααααααααααααναννααααναααανααααααναααααααανναανναααννααανααααναανααααααααααααααα  ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜανέαέ (εκδ.δδ  Κα α αστανιώτη), τα
απομνημονεύματα του Ρουμάνου συγ-
γραφέα γραμμένα ως μυθιστόρημα.
• «Το γαμώτο ενός παναθ υ θηναϊκού» του
Χριστόφορου ΚάσδαγληΧριστόφορου Κάσδαγληηη (εκδ. Καστααα(εκδ Καστα----------
νιώτη), για να γνωρίζουμε και τα ντεσοοσοσού 
του αντιπάλου…
• «Το νόημα» της Έλεναςς Μαρούτσουο  ς ς
(εκδ. Κέδρος), ένα βιβλίο γγια τον «ΆΆλλλλο» 
από μια πολύ ενδιαφέρουσσα συυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγραφέφ α.
• «Σναφ» της Ελένης Γιααννννννακάκκκκκκκκάκκκκκκκκκκκκκκη η η ηηηηηηη ηη η η (ε((((((((((((((((((( κδδδ. 
Εστία), το νέο βιβλίο μιας σσυγγργγργργγργργγρργγραφέως με 
εντελώς σύγχρονο «δακττυλικι ό αποτύ-
πωμα» και υψηλό ένστικτοο φιξιόν.
• «Ποιος θυμάται τον Αλφφόνς» του Κώ-
στα Ακρίβου (εκδ. Μεταίχχμιο). Η ιστορία 
του Αλφόνς Χοχλάζουμε που έζησε στο 
Πήλιο και έγινε θρύλος στην Ευρώπη.ην Ευρώπη

Tο τελευταίο βιβλίο του Α. Σταμάτη «Θρυλικές ι-

στορίες» κυκλοφορεί από τις εκδ. Καστανιώτη

Στεφανία Μιζάρα
(Φωτογράφος, 
φωτορε-
πόρτερ, 
γκαλερί 
Μ55) 
Θα έπαιρρρνανανναναννννννννννν   
μ α ζ ί  σ τ ι ς
διακοπέςςς 
τ ο  « Σ μμ ή -
νοοοοοοοοοοοοοοοοςςςςς»ςς»ς»ς»ς»ςςςς»ςςςςςς»ς»ςς»ς»»ς»»»»»»»»» του Σέ-
τσσσινγκκκκκκκγκκκκκκκκκκκκκκκκ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦρανκ,
εκδ.  ΚΚασ ταν ιώττττττττη
(περιβαλλολ ντικούοο  τύπύύύύ ουοοοο  εεπιπ στημημηηηηη ονο ική 
φαντασία), γιατί το είείίίίίίίίίίίείίίίίίίίίίείίίίίίείείίίίείείίίίίίίίίεεεεείίίίίίίείίίίίίίίίίχα δδδδδδδδδδδδδδδδιαβάσεεεει κάποιο
προηγούμενο καλοκαίρι και το χάρηκα 

πολύ καθώς έβλεπα πανέμορφα τοπία χαπολύ καθώς έβλεπα πανέμορφα τοπία χα-
ρακωμένα από επεμβάσεις αναπτυξιακές,
καθώς άκουγα jet ski και φουσκωτά να
οργώνουν τη θάλασσα και... τα νεύρα μου.
Οι εικόνες καταστροφής ξυπνούσαν μια
απολαυστικά κακεντρεχή διάθεση για το
ανθρώπινο είδος το οποίο λειτουργεί σαν 
κακομαθημένο παιδί που τα θέλει όλα, 
τώρα... όπως πασχίζουν να μας πείσουν οι
εταιρείες επικοινωνιών, στοχεύοντας στα
πιο ποταπά ένστικτα νεοπλουτισμού και
έλλειψης ευγένειας των Ελλήνων.

Έρση Νιαώτη (Ηθοποιός)
Τα «Σημειωματάριρ α» ττττουοο  αμί Αλμπέρ Κα

για (εκδ. Εξάντας), γ
υν νανα ξ υπ ν ήσ ο

και οιοο  γεύσεις κ
ιές οι  μυρωδι

ώτο μεμμμμεμ  το πρώ
ηποποοππποτό της -
ε ν μ έμμ έρ ας .  Δ

ως, φεύγω, όμω
άρ-χωχ ρίρ ς να υπά
ντα χοχουν στην τσάν
πές μομμομομομμμμοοοοου υυ «Οι Διακοπ
ηση του Μικρκ ούούύύύ ΝΝΝικι όλα»α». ΕίΕΕ ναι η ανάμνη

της παππαπαπαπαπααααπαππαππαπαπαπααααπαπππαπαπππαααπππαπαπαπαπααααπαπππαπαπαπαπαπαααααπαπααππαπαπαααααπππαπααααππαπαπαααπαπαπαππαααπαππαααπππααπααπαπαααααπααααααιδδικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκής ηλικίας.

Η Έ. Νιαώτη θα βρίσκεται σε νησιωτική περιοδεία 

με τη «Θαυμαστή Μπαλωματού» του Λόρκα

Άρης ΧατζηστεφάνουΆρης Χατζηστεφάνου 
(Δημοσιογράφος)Πολεμικός αντα-

χωρίς κάμερα, φωτογραααφικήκήκήκήποκριτής 
ή έστω έναμηχανή ή
ωνάκικασετοφω
ρχει.δεν υπάρ
χιΉ τουλά -------------
 υυυστον δεν -
χρχρχ ιι πήρχε μέχ
μμ ήτ ητττ  σ τ ι γ

α ν ε π ο υ  έ κέ κ α
νιν σήήτηητ ν ννννννννννννν νννν ννννννν εμεεεεεεεεεεε φά

τοτττττ υ ο όε ΣΣΣάΤζΤζΤζΤζΤζΤζΤζΤζΤΤζΤζΤζΤΤζΤζΤζΤΤΤΤΤΤζζζζζζζζόόόόόόόόόόόόό -
κοκ  δημιουργιγγγγγγγγγγγ α να -

νέν α κατηγορία δημομμμμ σισσ ογγγγραραφίγήσει μια -
ρτερ - σκιτσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσοοοοοοοοοογογοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοογοοοοοοοο ράράράάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάάφος! Μετά ά τοας: Ρεπόρ
e” και το “Safe Area Gorazde”, “Palestine

ψε με το “Footnotes in Gaza”επέστρεψ
για μια ακόμη φορά μαθήματακαι δίνει γ

μ γρ φ γδημοσιογραφίας και αισθητικής. Λίγο
βαρύ ως βιβλίο (λόγω και του σκληρού
εξωφύλλου) όχι όμως και ως ανάγνω-
σμα. Οι ιστορίες από τη «μεγαλύτερη
φυλακή του κόσμου» παρουσιάζονται με
μυθιστορηματική πλοκή και χωρίς την
ψευδο-αντικειμενικότητα των κραταιών
μέσων ενημέρωσης. Ένα κόμικ με άποψη
και πολλή έρευνα. Αυτός τουλάχιστον
κατάφερε να φτάσει στη Γάζα.

Χρίστος Καρακέπελης 
(Σκηνοθέτης, παραγωγός 
ντοκιμαντέρ) 
Το «Μαγικό Βουνό» του Τόμας Μαν, 
εκδ. Εξάντας, γιατί είναι ο πιο συγκινη-
τικός αποχαιρετισμός στο απλό σύμπαν
της νεότητας. Μια άνοδος στον Άδη της 
σκέψης, των ανθρώπινων ψυχών, των 
ερωτήσεων. Η πρώτη διαλεκτική συ-
νάντηση με τη Ζωή, που πέφτει πάνω
σου στους διαδρόμους του σανατορίου 
και σου θέτει πιεστικά το ερώτημα: γιατί 
επιδιώκεις να την έχεις, γιατί τη θέλεις 
δικιά σου, μέσα σου. 

Γιώργος Πάνζαρης 
(Μηχανικός υπολογιστών, 
συνιδρυτής του Athens Book)
Για όσους δεν το έχουν ήδη διαβάσει, το 
απίθανο «Οι περιπέτειες του Κάβαλιερ
και του Κλέι» τουκαι του Κλέι» του Μάικλ ΣαμπόνΜάικλ Σαμπόν (εκδ(εκδ. 

Μια πολύ όμορφη ιστορία ενηΛιβάνη). Μ -
περιπέτειας και –κυρίως– αλικίωσης, π -
ν, γεμάτη ποδράσεων
κές απολαυστικ
και ιιιιιιστορικές κ

ποπ κουλ----------------------------
τοτττ ύρας 
ανανανναφο-
ρ έρρρ έρρρρ ς :  Νέα 

ν ΥόΥόόόόόρκη τωτωωτων ν
ς, 40s, κόμμικς
όςόό , αντιτιτιτιτττιτιττιτιτιιττιιτιιιιιιναναννναναναναναννανανανναναννναναννανανανναναννανν ζισμόό
pulp σοσοοοοοοοοουιν γγγγγγγκκκκ,κκκκκ  

ία, αμα εριλολ γοτετ χνί -
θολογία. . .     .          Ο ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΣαΣΣαΣΣαΣΣΣαααΣαΣΣΣαααααΣαααααΣααΣΣΣαααΣΣΣΣΣααααΣΣΣααΣαΣααΣαμπμ όνόό  διαβάβ ζει κανική μυθ
ράφει υπέροχα. Αντίδδδοτο στη πολύ και γρ
ιαλική κυριακίλα και νομίζω μεταμουντ
άγνωσμα για καλοκαίρι στην ιδανικό αν
0 0θ να του 2010. Αθήνα του 2 ●●
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SONY ERICSSON
Κινητό Sony Ericsson Vivaz™ Pro

HAMILTON
Ανδρικό ρολόι “Khaki King Pilot” € 655

CALZEDONIA
Καφτάνι € 39,50 

CHORA ΜΥΚΟΝΟΣ
Διακοσμητικά είδη σπιτιού  

KYBBVS
Εφαρμοστό ανδρικό μπόξερ € 11,10 

OLYMPUS
Olympus PEN E-PL1 € 538

MELISSA ΠΑΡΟΣ
 Ρολόι Tendence της σειράς “Rainbow”

CAMPER
Παπούτσια “Τric BCN” € 180 και € 140

KARAKASSIS OPTICS
Unisex γυαλιά ηλίου Burberry € 186

ΚΡΙ ΚΡΙ 
Παγωτό “Rodeo Grand Vanilla”

CARROTEN
Αντηλιακό “Suncare Milk” SPF 10 € 8,33

COPPERTONE
Αντηλιακό σπρέι SPF20 € 8,95

BIBA ΣΙΦΝΟΣ
Μπλουζάκι One Teaspoon 

HONDA
Υβριδικό κουπέ Honda CR-Z 

E-SHOP.GR
Υποβρύχια μάσκα με κάμερα € 79

3GUYS
T-shirt με στάμπα € 21

FOLLI FOLLIE
Ρολόγια “Water Champ” € 150

OIKOLAB
Κρέμα αφαίρεσης τατουάζ  

ATTRATTIVO
Μπλουζάκι με στάμπα € 26

OPTOLUX ΜΥΚΟΝΟΣ
Γυαλιά “Picchu” της Carrera

ΙOANNA ΚOURBELA
Μάξι φόρεμα με πτυχώσεις

HYPE
Σορτς με ρεβέρ € 45,50

PEPE JEANS
Φόρεμα από τη σειρά “Portobello” € 52

AVÈNE
Αντηλιακή κρέμα SPF30 € 15,86

CHIQUITA
Μπανάνα

Βάλε μου ιδέες!
ΤηΤΤηΤηΤηΤηςςςςς

μ
ΖΩΖΩΖΩΖΩΖΖ ΗΣΗΣΗΣΗΣ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΑΑΑΠΠΠΑΦΑΦΑΦΑΦΦΦΦΦΦΩΤΙΟΥ



SUMMER GUIDE 2010 A.V. 189



190 A.V. SUMMER GUIDE 2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3GUYS Λεβαδειάς 7, Μεταμόρφωση, 210 2846.440 ALAPIS Στα φαρμακεία AVÉNE Στα φαρμακεία ATTRATTIVO Μεσο-
γίτη & Σωρού, Μεταμόρφωση, 210 2853.813 BIBA Κυκλάδων Χώρος, Απολλωνία Σίφνου, 22840 32211 CALZEDONIA Κάλβου 2, Χαλάνδρι,
210 6840.005 CAMPER Ερμού 34, 210 3216.709 CARROTEN - COPPERTONE 210 6173.000 CHIQUITA 210 6853.203 CHORA Φλώρου 
Ζουγανέλη 43, Χώρα Μυκόνου, 22890 79363 E-SHOP.GR www.e-shop.gr FOLLI FOLLIE 210 6241.000 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Πλ. Πρωτοδικείου,
Χώρα Νάξου, 22850 24850 HAMILTON 210 9565.656 HEART & SOLE www.heartandsole.gr HONDA 210 3483.300 HYPE Χρυσαλίδος 20, Ν. 
Χαλκιδόνα, 210 2586.380 IOANNA KOURBELA Ανδριανού 109 & Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 210 3224.591 ISO Δερβενακίων 1-3, Ν. Χαλκηδόνα,
210 2528.444 KARAKASSIS Σόλωνος 50 & Ομήρου, 210 3613.366 ΚΡΙ ΚΡΙ 210 5593.600. KYBBVS Aγ. Δημητρίου 300, 210 9851.433 ΜΕLISSA
ΠΑΡΟΣ Παροικία, 22840 24840 / Νάουσα, 22840 51051, 210 3217.370 MOD’S HAIR 210 2723.413 OIKOLAB 210 6613.975 OLYMPUS 210 
2111.860 ΟPTOLUX: Μύκονος: Πλ. Αγ. Κυριακής (Ματογιάννη), 22890 27735/ Κ. Γεωργούλη 14., 22890 28428 / Σταδίου 39, Αθήνα, 210 
3243.302 / Ίλιον: Αγ. Νικολάου 42, 210 2690.331/ Ν. Ερυθραία: Ελ. Βενιζέλου 78, 210 6251.030/ Κερατέα: Λ. Λαυρίου 56, 22990 67083/ Άνω 
Λίοσια: Λ. Φυλής 176, 210 2470.075/ Αχαρναί: Πάρνηθος 14, 210 2446.989/ Νεάπολη Λακωνίας: Καραϊσκάκη 22, 27340 29052/ Θεσ/νίκη: Πλ.
Δηµαρχείου, Τρίλοφος, 23920 65604 PAPOULIS FINE JEWELS Γρ. Λαμπράκη 39, Ρόδος, 22410 26723 / Σωκράτους 3-5, Ρόδος, 22410 21113, 
belsis co., 210 3217.370 PEPE JEANS Ευαγγελιστρίας 12 & Ερμού, 210 3313.757 PLUS4U.GR www.plus4u.gr PIAGGIO 210 7572.100 REPLAY 
www.shop.replay.it SONY ERICSSON t 801 11810.810 SWATCH Ματσαγριωτάκη 3, Καλλιθέα, 210 9565.656 TIMBERLAND 210 8771.700 
TISSOT 210 9565.656 FREZYDERM Στα φαρμακεία ΦΑΓΕ 210 2892.555

TISSOT
Ρολόι “T-Race Nicky Hayden” € 615

REPLΑY
Ανδρικό τζίν by Canedicoda 

ISO
Γυναικεία ρούχα

PAPOULIS ΡΟΔΟΣ
Ρολόι Tendence της σειράς

“Rainbow”

ALAPIS
Lactoflora για την υγεία του 

εντέρου

TIMBERLAND
Ανδρικά παπούτσια € 195

ΦΑΓΕ
Γιαούρτι Total 2% με φρούτα 

FREZYDERM
After Sun Mousse SPF 30

MOD’S HAIR
Μάσκα για βαμμένα μαλλιά

MELISSA ΠΑΡΟΣ
Μενταγιόν της Susan Suell

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΝΑΞΟΣ
Πειρατικό καράβι Ostheimer

HEARTANDSOLE.GREARTANDSOLE G
Σαγιονάρες“World peace flip 

flops” € 20

SWATCH
Ρολόι "Full Blooded” € 124

PIAGGIO
Σκούτερ “Beverly” 300ie € 4.430

PLUS4U.GR
Τσάντα Longchamp € 164,56

FREDDITO VANILLA
Φαντάσου το ιδανικό καλοκαιρινό ρόφημα. Μέσα από το καλαμάκι ξεχύ-
νεται ένας γρανιτοειδής πειρασμός με γεύση  βανίλιας και τριμμένου σο-
κολατένιου μπισκότου. Δεν είναι όνειρο, αλλά το νέο Freddito Vanilla. 
Θα το βρεις στα αγαπημένα σου στέκια. (ΧΟΡΕΚΑ ΑΕΒΕ, 211 6003.200)

F
Φ
ν
κ
Θ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Βενετσιάνικος τίτλος ευγενείας
στην παλιά Κρήτη (αντίστρ.) - Διά-
σημος σεφ με καταγωγή από τη 
Σίφνο, που ταυτίστηκε με την ελ-
ληνική μαγειρική βίβλο - Mότορ...
2. Η βαθύτερη υποθαλάσσια 
άβυσσος της Μεσογείου, στις
Οινούσσες, όπου γίνονται πειρα-
ματικές έρευνες σε σχέση με τα
νετρίνια και το παρελθόν του σύ-
μπαντος (γουάου) - Μεγάλο σκυ-
ριανό καλάθι στολισμένο με ολο-
κέντητο βαγιόλι - Η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη κατάγεται από δύο 
νησιά. Ποιο είναι το δεύτερο;
3. Είσαι από το Μπράιτον και συμ-
μετέχεις σε διαγωνισμό στομα-
τικού σεξ με μπουκάλι, σε beach 
bar. Σε ποιο νησί βρίσκεσαι; - Θη-
λυκό καθαρεύουσας - Κορυδαλ-
λός/Γαλλική Ριβιέρα: 1-1
4. Περίφημος καλυμνιώτικος
χορός που λέγεται και τσαμπου-
νισ τός (αιτιατ.) - Ο διάσημος,

πυθαγόρειος χρυσός αριθμός
1618, στον οποίο βασίζον ται 
από τις Πυραμίδες μέχρι τη Μό-
να Λίζα (καθόλου τυχαίο) - Όπως
10 κάθετα δ΄ - Πασίγνωστο, λευ-
κό, πρώιμης ωρίμανσης, σαντο-
ρινιώτικο
5. Ιστορική, παγκυκλαδική έκ-
δοση, παραδοσιακή εφημερίδα 
(μία λέξη, αντίστρ.) - Το μαύρισμα)
στη γλώσσα των μοντέλων - Ο
αποδοτικός και by-the-book 
τρόπος να κάνεις κάτι
6. Η πιο γνωστή παραλία ωο-
τοκίας της Caretta Caretta στη 
Ζάκυνθο - Στην «Παριζιάνα» 
τραγούδησε πλάτη-πλάτη με τη
Μαρινέλλα το «Ζωγραφισμένα 
στο χαρτί» (το μικρό της) 
7. Αρχή της λύρας - Νησίδα της
Δήλου στην οποία, λέγεται, κα-
τοικούν βρικόλακες - Ανεβασμέ-
νος από αυτό το μήνα (αρχικά)
8. Πειρατικό λάβαρο με νεκρο-
κεφαλή (δύο λέξεις, αντίστρ.) - Πά-)

πλωμα παφλατίζει, πέφτει κάτω
και μουγκρίζει (ενικός) - Γράμμα) -
τα στη Λέρο
9. Γνωσ τή για το κωνικό της
σχήμα στις Κυκλάδες - Πού βρί-
σκεται το «δέντρο που πληγώ-
ναμε»; (αιτιατ.) - Έχει στη Δυτική )
Θεσσαλία, έχει και στην ορεινή 
Κορινθία. Διάλεξε.
10. Οι ξένοι την γράφουν E-ah
– για να μπορούν να συνεννοη-
θούν, οι άνθρωποι - Ποιανού κορί-
τσι έγινε το “Venus” των Shocking
Blue, όταν έφτασε στην Ελλάδα; 
(γενική) - Χιλιάδες Χαρλεάδες το)
παρήλασαν τον περασμένο Μάιο 
- Λαμπρό, φαντασμαγορικό, βό-
ρειο, aurora borealis. Το κοντινό-
τερο μέρος για να πας να το δεις 
είναι η Σουηδία. 
11. Λιμενικό Σώμα - Τα συναντάς
μπαίνοντας στην Κάλυμνο - Χιώ-
τικο αποκριάτικο έθιμο (αιτιατ.) 
- Μετά τις ρακέτες, ποιο είναι το
επόμενο πράγμα που σκέφτε-

στε στην παραλία; 
12. Κατηγορία δημοτικού σχο-
λείου της άγονης γραμμής - (Προ-
σοχή, ακολουθεί βαρετός, κλισέ
ορισμός) Σταυρολεξολούλουδα. 
13. Γυμναστικός Σύλλογος (ό,τι 
να ’ναι) - Πετρέλαιο, αέριο, χαλιά,
πυρηνικά (αντίστρ.) - Σύμφωνα 
των Παξών - Τι εννοούν οι ναυτι-
κοί όταν λένε «βγάζει φίδια»;
14. Έξτρα μυρωδιά καλοκαι-
ριού, ένα ποτηράκι μέσα στους 
κεφτέδες - Γνωστός Έλληνας
συλλέκτης ο οποίος φημολογεί-
ται ότι ποζάρισε για το άγαλμα 
του Βρετανού ποιητή Ρόμπερτ 
Μπρ ουκ π ου υπάρχ ε ι  σ τ ην
πλατεία της Χώρας στη Σκύρο
(αιτιατ.) - Κοκέτικη καλοκαιρινή )
φούστα  
15. Οπτικά αριθμός - Πώς λένε
τα πεύκα στη Λέσβο; - Γλωσσικό
μόριο με νοηματική χροιά - Μου-
σικό γκρουπ των 90s από τη Σα-
λαμίνα (λατινική γραφή) 

16. ΤαΤα Τα Τ συνσυνυνννσ ανταντανταντνανταντάς άς άς μπαμπαμπαμμμ ίνοίνοονοίνονοονταντανταττας ςς ς ς
σστοστοτοτοτ  λι λιμάνμάνμάνμάά ι -ι -ι --- Πα Πα Πα Παλιολιολιολιοιοναζναζναζνα ί ί ί ί (όμ(όμ(όμμ(όμ(όμ(ό οιαοιαοιαοιαοο )))) - -  -  
ΑρχΑρχΑρχρχΑρχρχρχχρχή όή όή όή όήήή ρκορκρκοοοοοοου -υυυ -υ -υυυ  Τι ΤιΤ  έχ έχχέχειειεει ει επάεπάάπάάεπάπάνωννω ννω νω ω τουτουτουτουυ  
έναέναένααένα πό πό πόπόόόόλκαλκαλκαλκαλκααλκλλκ -ντ-ντ-ντ-ντντ-ννντοτ οτ οτ οτ οτ μπιμπιμπιμπιπικίνκίνκίνκίνκ νι; ι; ι; 
17. ΛιΛι ΛιΛ μάνμάνάνννμ ι κι κι κκκι κκκαι ααι αααα πρωπρωπρωπρωπρωρωτεύτεύτεύεύύττ ύουσοουουσουσα τα τα της ης ης ς 
ΚαλΚαλΚαλΚαλύμνύμύμνύμνουου - ΤΤ- Το γοο γο γνωσνωσωσωστότότόόότό πιρπιρρουνουουνυ ο-ο-οΚαλΚαλΚαλΚ ύμνύμνύμύμνμ ου ου - Τ- ΤΤο γο γο γγνωσωσνω ττό τότό τότό πιρπιρπιρουνουνυνυ ο-ο-οο
κοκοκούκούούκούκκκ ταλταλαλτατα ο, ο, ο ιδαιδδανικνικνικικικκνι ό γό γγόό ια ια ια κάμκάμκκάμκάμκάμπινπινπινπππ νγκ.γκ.γκ.γκ.γκ.
18. ΠληΠληληΠΠληθυνθυντικκτικόό ό αό αό αό ό ρσερσερσεσερσεσερ νικνικνικν κκκών ώνών ών ών ώών ώ - Τ- Τ--- ο ο οο 
κκονκκκονκοκονκ τττιντινότεότότερορο διεδιεθνέθνέθνέθνέέένές ας ας ας ας ςςςς εροεροοοοεροδρόδρόδρδρδδρόδρ --
μιομιοιομιοιοιο πο ποο π υ ευ εξυπξυπξυπηρεηρετείτείτεί τητητητη ΛεΛε Λε ΛεΛεεεεευκάυκάυυκυκάυυυ δα δαδα 
- Ο Ομηρμη ικόικό όνόνειρεειρειει ο -ο --Τι Τι ακοακακοκοκούειύειύειύειύειύε  η  η  η  η 
ΣκόΣκόΣκΣκΣ πελπελος;ος;
19. ΚάμΚάμπινγκ γκ στη μαμ γευγευττικτικτ ή Αή ΑΑΑΑθήθήθήθήθή--
να.ναα  ΠοΠούύ βύύ βρίσκεται; -Υ-Υστεστεεστερόγρόγρόγγγραφραφφραφραφο ο
- Γ- Γάλάλαάλααα απ απ αππ απ απα ό τό τόό η Χη Χίο ίο ίο - Ν- Ν- εαραρρεαρρή θή ή θή θεότεότεότεεό ηταηταηταα  
τουτουτουυ Ολ Ολ Ολ Ολύμπύμύμπύμμ ου ουου τηντητηνην οπο οπ οίαοίαοίαοίαία η  ηη ηη η μαμμαμαμμαααμμαμαμμμ ά άάά
τηςτηςτης, Ή, Ή, ΉΉΉρα,ρα,ρα,, τη τητη συ συσυσυ σ νέλνέλνέλαβεβεβεβεαβεαββεβ  ότόττ ότότότ ότόόταν αν αν αν ανν έέέφαέφέφαέφαέφαέφαέφααααέφφαφέφ ----
γε γεγε άγράγράγρια ια α μαμαραραρμααρμαρούλούλούλούλλύλύούούλλιιααιαια ια ιαιαιαιαα α (ό,(ό,ό,(ό,(ό,(ό,(ό,(ό(ό(ό,ό,(ό τιτι τι τι τιτι ττι τιτι τ νννα α ννανα ννανα ’να’να’να’να’νααναα’ννναα’νναι)ι)ι)ι)ι)ι)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ευ Ευ Ευχέςέχέςέ  στ σττττστταα καα κα κα κκκκκκοουφουφυουουφουφυφοοοο φονονηονηνηηονηονηοννηηηνηησιώσιώσισισιώιώιώώώσιώιώσιώιώσισιώιώώσσιώσ ττικτττικκτικτικτικικα α αα α αααα 
- Ο- ΟΟΟΟι μι μι μοναοναοναδικδικδικδικδικδικδικδικοίοοοοίοί οί ίοί ίοί ο κάτάτκάτκάτάττάττάτάτάάκκάτκ τττοοιοιοοικοιοικικικκκκοικκκο κοιοοι οοι οι οοοοοι οοοι τττοτουτουτουτουουτουτουττουτοτου νη ν ν ννηνηνηνηηηηηηηη-----
σιοσιοσιού Γύ Γύ Γραμραμαμαμαμαμβοββούβούούβούούβοβούούούσσασσα,α,αασσαα,α,αααασσα,ασσσσ  κοκ κοκκκο κο κκοντντνννττάντάντάτάτάάννντ  σ στ σ σστστστσττσττην ην ηνηνηνηνηνν ηννηηην 
ΑμοΑμοΑμοργόργόργό
2. ΘερΘερΘε ινόινόόόόόόόνόόό σ σσ σ σ σι σι σι σι σσισσ νεμνεμνεμνεμννεμνεμενε ά. ά. . ά. ά. ά «Λ«Λ«Λ«Λ«ΛοΛο«ΛοοΛο««Λ«Λοοοοος …ς …ς ……ς …ς …ς ς ς …… …… …… …………… … ………  ΑΑ-Α-ΑΑ-Α-ΑΑ-Α-Α-ΑΑΑ-ΑΑΑΑΑΑΑ
μίγμίγμίγκοςκοςκοςςςς»», », »,», »»,, συμσυμσυμσυμσυμσυμυσυμμμσυμυσυμσυμσ πλπλήπλπλήπλπλήπλήπλήπλήήήήλήήλλήλπ ρωρωρρρρρωωσωωσσωσρωσρωσρρρρρ ε τε τε τε ττε ττοον ονον οον νοονοο τίττίτίτττίτττίττίττίτίίίττί λολο λο λολολοοολοοοολο λο ο λ
- Τ- Τ- Τ ι δι δδδδδδδδι δδδδδδδδδδδένέέντέντέντέντέντέντέέντέέντντέέέέντέντέέντένττντττττντρρρο ρο ρο ρρρρ είνείννννννείείνείνε νίίνννννααιαιααι αι ααι αιαι ααιααι η αη αη αη γγογγοογγοοοουρουρουρουρορυρρροουυρυρου οομαμαμαμαμμ --
νακναναναανανακνακακακακακακακακκακακακακκκακακνανααναααααααα ολιολιολ ά Σά Σά Σπετπετπετετπεττττττττττττττττττττττσσώνσσώνσώνσώνώνσσσσώνσσώνσ ; -; -;  Ήτ ΉτΉτΉ αν αν ανανναν οι οιοι οι οι εμεμεμμμεμεμ---
βληβληβληματματματματματμα ικοικοικοκκοκοκοκοκοίί πέλελελελελελελελελεκεςκεςεςκεςςς τη τητηη τητης Κς Κς ς νωσνωσωσωσσσωσωωω ούού ού ού ύο
(αι(αι(α τιατιαιαιαααιατικτικτικτικτικικκήή,ήή, ή πληθ.,, αν αν αναναναναναναααααανντίστίστίσίσστ τρτρ.τρ.τττ )))
3. ΣτοΣτοΣτΣτΣτΣτΣτΣΣΣ ιχεχ ίο που κ κκκοκοκοκοκοκκοιμάιμάιμάμάμάάμάάάάταιταταιταιιταιιιιιαι μι μ μμιμι μιμιαα α αα α
ώρώώραώώώ  τη νύχτα, όπως πιπιπιπιιιπιπ στεστεστεστετετεετ ύουύύουύουύούουοοο ν ν ννν ννννννν 
σε πολλά νησιά μαςςςς - Το βαθαθαθαθθθθθθθαθθθύ
χρώμα του καλοκαιρινον ύ μύρ-
τιλου - Η παλιά ονομασία του νη-
σιού ήταν Φοινίκη (αιτιατ.) 
4. Γράμματα από την Ιθάκη - 
Δικά σου - Πώς λένε οι ξένοι τη 
Μύκονο;
5. Υποδύθηκε τον αδίστακτο ε-
φοπλιστή Βύρωνα Δελαφράγκα 
που απέκρυπτε το γεγονός ότι 
«το “Τζέλα Δέλτα” δεν είχε φου-
γάρα» (το μικρό του) - Όπως 7
κάθετα β (αντίστρ.) - Δείχνει - Άλ) -
λη μία Νύμφη που φυστίκωνε ο 
Ποσειδώνας, εξού προήλθε και 
ο Γλαύκος (αντίστρ.) 
6. Πώς λένε το κατσίκι παραγε-
μισμένο με χορταρικά στη Νάξο; 
- Δική σου, στα αρχαία ελληνι-
κά - Είσαι στη Σύμη, κι εκεί που
κάθεσαι έρχεται μία γιαγιά και 
σου λέει: «Τούνους είσαι, μωρή 
κοράκι;». Τι είναι το κοράκι;
7. Τρία πράγματα χρειάζεσαι για 
να ξεκινήσεις μία επανάσταση
- Τέλεια αίσθηση της λεπτής άμ-
μου -  Κλασική μυκονιάτικη τα-
βέρνα, στο νέο λιμάνι 
8. Εύκολο. Νότα. - Πανεύκολο.
Παπάκι. - Ακόμα πιο εύκολο: Ό-
πως 17 κάθετα γ΄ – Μαζί με τη
Σούδα, το μεγαλύτερο φυσικό 
λιμάνι της Μεσογείου, στη Λέρο 
9. Πόσες μέρες πριν τον Δεκα-
πενταύγουστο αρχίζουν οι γιορ-
τές στη Νίσυρο; (ολογράφως, μία 
γραφή) - Είναι και η μαντινάδα - Ά-
χρηστα, ανώνυμα, εκνευριστικά,
διαφημιστικά μηνύματα που σε

ακοακοακοακοακοκακακοκοοοακκα λουλουλουλουλουυουλουυουυυλουλολο θθθούθθθούθθθθθ ν όν όν όν όόόόόόόόόόόόπουπουπουουποππ  κα κα κα καακαι νι νιι νι νννα πα πα πα ας,αςας,ας  α α αα---
κόμκόμκόμκόμκόμκόμμκόμκκ α κα κα καα και αι αι αι αιι ι αι ι ι αιιαι στηστησστστσσ ν πν πν πν πν πννννν ιο ιο ιο ιο οι άγοάγοάγοάγοάγοονη νη νη νηνη γραγγραγραγ αγργγ μμήμμήμμήμμήή -  - 
ΑρνΑρνΑρνητιητιικόκόκόόκό ό κόκόκόκό όκόκόό κκ μόρόρόρόρόρμόρόρόρόρόρόρόόρόρόρόρόρόριο ιο ιο ιοι πουπουπουπουπουππου, μ, μ, μ, μ, μ, ε δε δε δε δεε ιαφιαφιαιαφιαια ορεορερεορε--
τικτικττικκτικτικτικκτικκτ κό τό τόόόόόόό τονιονινννιονιν σμόσμόσμόσμόσμόμόόόόόόόόόόμόόόόόόόσ σ, σ, σ σ, σ, σ, σ, σ, , σ, σσ σ, , σ, σήμαήμαήμαήμαήμαήμαήμήμαααινεινεινεινενε εκ εκ εκεκεκ εεκεί,εί,εί,εί,εί,ί  όπ όπ όπ ου ου υυυυ
10. ΠρόΠρόρόΠ θεσθεσθεσεσσσθεσσσεση πη πππη πηηη πη πη ππουοου ου υυου ου ου υυοοοοοοοο συνσυνσσυνσυνσυνσυνσυνσυνσυυσυντάστάτάστάστάσστάτάστττάστ σσετσετσετσεσετσετσετετσεσσσσ αιααιαι αιαι αααααααααα
μεμεμε ααιταιτιατιατικήικήκήή κακκακακακααι δι δι δι δδδδδι δδδδι δδδηλώηλώηλώηλώλλ νεινεινειιινειν σχσχέσηηηηημε με μεμ ααιταιτιατιατι ικήικήκή κα κκακααι δι δδδδδδι δδηλώηλώηλώηλώώώνεινεινεινειν   σχχ έσηηηηηηηη  
- Σ- Σ- Σύμφύμφύμφμμ ωναωναωνα γν γνν γνωστωστωωωσωωστωστωσωστστστστωστστσσστστστσ ού ούού ούού ού νερνερνερνερεεενε ού ού ούύύύύ πηπηπη---
γήςγήςγήςγγήςς - - -- - ΣύΣύνΣύνΣύΣύνδεσδεσδεσδ σμομοςμοςμοςμοςοςοοςμοςμο . Ε. Ε. Ε. Ε. Ε. Ε ΕΕύκούκούκύκύκούκούκούκούκύκύκ λο.λο.λο.λολο.λο.λλο.λο.ο. -  - - ΕπιΕπιΕπιΕπιΕπιΕπΕπιιι---
στησστητηστηστ μονμονμονονμονμοο ικάικάάικά η  η η κατκατκατκατκατατσίκσίσίκσίκσσίκσί α -α -α -α --α - -α - -- Ν Νι Νι Νιός ός ός ός ς 
11. ΝαΝα Να ΝαΝαξιώξιώξιώιώώώώώτικτιτικτικτικκκι ο πο πο πο ο πασασίασασασσίσίσίαασσίασσίσίγνωγνωγνωγνγνωγνγ στοστοστοστοστο ερ ερ ερ ερρ---
γασγασγαγγ τήρτήρτήρτήρήρι πι πι πιι ου ου ουυου φτιφτφτιφτιφφττιιάχάχάάχχνχνχνχνάάχ ει ει ει παρπαρρπαρραδοαδοαδοαδοαδο--
σιασιασιαιαι κάκά κάκάάκά γλυγλυγλγλυγλυγλυγλγλγλ κά κάκά κά κά κάά ά καικαικαικαι μα μα μ μαρρμερμερρρμ λάδλάδάδά ες εςς - Σ- Σ- ΣΣΣε ε εε εε ε
ππποιο ο πο πο οίηοίηοίηίημαμα μα μα τουτουτου Νί ΝίΝί Νίκοκοουουου Γκ Γκάτσάτσάτσάτσάά ουου ου ου υ  
υπάυπάρχεχερχεχ ι οι οοι ο στ στίχοχοίχοοχχ ς ς ς ς «««ΈτσσΈτσΈτσι μι μι μμι ι ε με με με μμμια ια ιαα α
γρααααγγγρ βάτβάτββά α φα φαν τααν τττααχταχτταχταχ ερήερήερήερή /   / // / ΣτΣτηΣτητηΣτηΣτηΣτηΣτητητηΣΣτηννννν ν ν ν ν
τέτέτέντένένέ τα αατα τηςηςςτηςτηςτ  κλκ κλκκ ηημαημαματαρταραραριάιάςάιάςιάςάς τοοοο τοοο κ κ κα κααααααα καλο-λο-λο-λολολολολολο--λολλο
κακαίκαίκαίκαίκ ίρι ρι ρι ριρρ ανααναναανα σασαίσαίσαίνεινεινεινει»;»;»;; (α (α (α(ααιτιιττιιτιτιτ ατ.ατ.ατ.ατ.α ))) - - -  ΕίνΕίνΕίνΕίνννΕ ααααιαι αααι αιαι αι ι ηηηηηηη η ηη η η))
κυκκυκυκυκυκκκκυκκ λαδλαδλαδλαδλαδίτιίτιίτιίτιίτ κη κηκη κη κάπκάκάκάπάπάπάπαραρηρηηηηρ     (α(αι(αι(αι(α τιατιατιααιατιααττττ.)τ.)τ.)τ.)))))    
12. ΝύμΝύμΝύμΝύμΝΝύμΝΝύμΝύμύ φη φη φη φηη η η τωντωτωτωνωντωννωντωτ πη πη πηη πηπ πηγώνγώνγώνγώννννγώνννννν  κα κακα κα κακα κκκακα κκ ι τι τιι τι τι τι των ωωνωνων ων ωωνων ωωων ν
γλυγλυγλυγλγλυγλυγλυυγλυγλυγγλλγ κώνκώνκώνκώνκώνκώκώών νε νε νε νενενε νεερώνρώνρώνρώνώνρώρώνννρώνν μ μμεμεμμεεμε  μεμ  μμεμεμμ  μα μα μαμαμαμααααμαμα μαμα μαα ντντντντιτιτιιτινττιτν κέςκέςέκέςκέςκέςκέςές κ κ κακκακακκαακαακ κ κ ι ι ι ι ι 
ιαμααμιαμαμαμιαμιαμιαμιαμαμαμιαμααιαιαματιατιατιατιτιατιατατιατιτιιια κέςκέςκέςκέκέςςκέςςκκέςκέςκκκέκέςέςκέκ    ιδιδ δ ιδιδιδ ιότιότότιότιότιότότόττητητηητηττετετετεεεετεεηητητεεεητητεεεετεεεεττετετετεη ςςςς -ς -ςςςς -ς -ςςς -ς -ς -ς -ς -ς -ς -ς -ς -ςς ςς ΟΟΟ Ο ΟΟ Ο  Ο  Ο  Ο Ο Ο Ο  Ο Ο  Ο  Ο Ο Ο πιοπιοπιπιοπιοπιοπιοππ οπιοπιπ οπππππ βαβ βα βαβα βαβα βα βαβ β βαβαβαβα---
ρετρρετρετρετρετετρετρετρ τρετρετρετετρ όςός ός ός όςόςόςόςόςόςόςός ςόό οροροοροροριοριοριοριριριριοριρριοριιοροοο σμόσμόσμόσμόσμσμόόόσμόμσμόόσ όόςςς ςς σς σς σς σς σς σς σσς σςςςςςςςς ςς τταταυταταυταυταυαυταυααυυαυαυαυταυταυττατττα ρολρολρολρολρολρολρολρολρολλλλρολρολρολρ έξέξωέξωέξωέξωξωξωέξωέέέξωέξέέξέέξέξέξξωέέέξωωωων: ν:ν:ν: ν: ::ν:: ν: : ν: 
ΣταΣταΣταΣταΣταταταΣΣταΣταΣΣΣ υρουρουροροροουρουρουροορ λελελελελελελλεξεξεξεξεξξξλεξξλεξξξξλελεξλεξε ολολοοολοολολοολοολολο ύλούλούύλούλούλούλολολοοοούλύλλοοούλύλύλοολλοολοουυυυδαυδαυδαυδαυδαυδαυδαυδαυδαυδαυδδαυ αυ αυ α -  -  - - - - -  -  -  -  - Αν Αν Αν ΑνΑνΑνΑν ν Αν ν ΑνννΑνΑν νν ν σουσουσουσσσουσουσουσουσουσσουυυ   
ππω πω πω ππω πω πω ω ππωω ωω «Κά«Κά«Κά«Κά«Κά«Κά«ΚάάάΚά«ΚάΚάΚά«ΚάΚ ι»,ι»,ι»»»,ι»,ι»,ι»,ι»,ι»,,ι ,, ππ π πποπποποοοοοοπποποο  πποοππποποοππππποοιια ιααια ιαα ια α λέλέλέλέλέλέλέξλέξλέξέξξέξλέλλέλέλέέξλλέλέλλέλ ξλλλλ ξλ ξξέξξξξη ση ση ση σ σσσσσση σσου ου οοοοου ουοο έρχέρχέρχέρχέρχέρχέρχρχρχέρχρέέ ετετετεταετετετεττατατατααεεετεταταααι ι ι ι 
πρώπρώπρώπρώπρώρώώπρώπρώπρππρώτη τητητη τηη τη τητητ στστστστστστστοτοτοτοτοοστοτοοσττοτοοοτοοοοττοτοοτστσττοοοοοστοοο μ μ μυ μυ μυμυμυμυμυ μμυ μ  μμυ  μμμυμμ αααλόααλόαλόλόόόόαλόαλόόόόόόλόόλόόόόό;;;;  ;;;;;;;  ;;;;;;  ;  ;  
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- Σε είδαδα ναναα σκαρφαλώλώλλ νεινειεε ς τς τττα α
κατσικόβραχα της Κρήτης. Πώς
είναι το μικρό σου;  
15. Τι εννοούνε όταν λένε «πε-
ριφούτουλα» οι Κερκυραίοι; 
- Σε ένα τυπικό beeach bar, εάν
φοράς βρεγμένο μπλουζάκι τι 
έχεις πιθανότητα να βγεις; - Μο-
νάδα μέτρησης της ηλεκτρικής 
αντίστασης (αντίστρ.) 
16. Ιδανική για ψάρεμα, βραχο-
νησίδα στα Στύρα Εύβοιας. - Η
λευκαδίτικη κρεμμυδόσουπα
ζεματούρα τι άλλο έχει μέσα ε-
κτός από κρεμμύδια; - Καλοκαι-
ρινή δερματική αλλεργία
17. Βουνό όπου βρισκόταν η 
αρχαία πόλη της Νάξου - Σώμα 
Ελλήνων Πειρατών - Εισιτήριο 
χωρίς επιστροφή, παρακαλώ 
- Είμαι με φουντούκια στα πα-
πούτσια κι ανεβαίνω. Πού βρί-
σκομαι; (αιτιατ.) - Η φωνή του 
προβάτου κατά τους αρχαίους
Έλληνες 
18. Καλοκαίρι. Shigella, σαλμο-
νέλα, campylobacter. Τι’ν’τού-
τα; - Το γιορτινό κοστούμι στην 
επτανησιώτικη διάλεκτο - Όμοια 
φωνήεντα -  Όμοια σύμφωνα 
19. Πώς τρώγεται η αστακο-
ουρά στην Κάλυμνο; - «…… ελ 
χανούτ». Μαροκινό mega-mix 
μπαχαρικών που διαφέρει στις 
γεύσεις κάθε μάγειρα και κάθε
σπιτιού. - Αν δεν έρθει στην Κρή-
τη για διακοπές ο Ομπάμα, ποια
είναι η άλλη επιλογή του; A
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Πονοκεφάλ των 500
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΝΤΕ - ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ - ΟΙΛ 2) ΦΡΕΑΡ - ΠΑΝΕΡΑ - ΠΑΞΟΙ 3) ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΙ -ΝΙΚΑΙΑ 4) ΙΣΟ - ΦΙ - ΑΙΞ - ΑΘΗΡΙ 5) ΦΩΣ - ΤΑΝ - ΣΩΣΤΟΣ 6) ΣΕΚΑΝΙΑ - ΡΙΑ (Δελούτση) 7) ΛΥ - ΕΚΑΤΗ - ΦΠΑ8) ΜΑΥΡΗ ΣΗΜΑΙΑ - ΚΥΜΑ - ΛΡ9)ΑΝΑΦΗ - ΧΙΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ 10)
ΟΙΑ - ΜΑΗ - ΡΙΟ - ΣΕΛΑΣ11) ΛΣ - ΚΑΛ - ΑΓΑ - ΣΕΞ12)ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ - ΙΑ 13)ΓΣ - ΙΡΑΝ - ΠΞ -ΚΥΜΑΤΑ 14) ΟΥΖΟ - ΙΟΛΑ - ΚΛΑΡΩΤΗ 15)ΙΟ - ΤΣΑΜΙΑ - ΔΑ - ΟΝΥΧ16)ΛΙ - ΣΣ - ΟΡΚΙ - ΠΟΥΑ17) ΠΟΘΙΑ - ΣΠΟΡΚ 18)ΟΙ - ΑΚΤΙΟ - ΟΝΑΡ - ΑΒΒΑ 19)ΔΑΦΝΙ - ΥΓ - ΑΓΙΟ - ΗΒΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΕΦΚΙΕΣ - ΛΑΓΟΙ2)ΤΡΕΣ - ΕΛΙΑ -ΔΙΠΛΟΥΣ 3) ΝΕΡΟ - ΚΥΑΝΟ - ΙΟ 4) ΑΚ - ΣΑ - ΜΑΪΚΟΝΟΣ 5) ΤΡΥΦΩΝ (Καρατζάς) - ΑΦΗ - ΝΑ - ΝΑΪΣ6)ΡΙΦΙ - ΣΗ - ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 7)ΕΠΑ - ΑΦΗ – ΜΑΘΙΟΣ 8)ΛΑ-ΑΤ-ΑΛΕ-ΛΑΚΚΙ9)ΕΝΝΙΑ - ΕΥΧΗ - ΣΠΑΜ10) ΜΕ - ΞΝ 
(Ξυνό) - ΚΑΙ - ΑΙΞ - ΙΟΣ11)ΕΡΑ - ΑΜΟΡΓΟ - ΚΑΡΠΟ 12) ΝΑΪΑΣ - ΙΑ - ΚΟΝΑ13) ΘΩΡΗΚΤΟ - ΓΑΡΙΔΑΚΙ 14) ΝΗΣΙ - ΥΡ - ΜΑΥΡΑ - ΚΡΙ15) ΣΠΙΡΤΑ-ΜΙΣ-ΩΜ16)ΑΚΙΟ - ΦΑΚΕΣ - ΑΤΟΠΙΑ 17) ΟΞΑ - ΣΕΠ - ΑΛΕ - ΤΗΝΟ 18) ΙΟΙ - ΑΛΛΑΞΙΑ - ΥΥ 19)ΛΙΑΣΤΗ-ΡΑΣ-ΧΑΒΑΗ

ΑΠΠΑΑΝΝΤΗΤΗΤΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΤΗΣ ATHENS VOICE
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STARDUST

Κριός ( ρ ρ21 Μαρτίου - 19 Απριλίου(( ) υυ
Υπάρχει μία  στιγμή που σαν αστραπή περνάει από
το μυαλό σου η φράση «είμαι μεγάλος πια», εννοώ-
ντας ότι είσαι ο μοναδικός υπεύθυνος του εαυτού
σου. Εδώ και αρκετούς μήνες το σύμπαν σε βοηθάει
(δηλαδή σε πιέζει) να εξελίξεις ή να εγκαταλείψεις
σχέσεις, δουλειά, ζωή. Είσαι ΕΣΥ –μόνος– και οι ΑΛ-
ΛΟΙ (ενάντιοι συνήθως). Ευτυχώς που ταυτόχρονα 
η Αφροδίτη στον Ζυγό προσπαθεί να δημιουργήσει 
δίχτυ ασφαλείας και δημιουργεί στιγμές που θυμά-
σαι ότι η ζωή μπορεί να είναι και υπέροχη. Πάντως
περνάς μια σκληρή δοκιμασία ενηλικίωσης, αν και 
κανείς δεν πιστεύει ότι ένας Κριός μπορεί να αντέ-
ξει την ωριμότητα. Στο μεταξύ και φίλους έχεις και
όνειρα έχεις και σχέσεις που σε στηρίζουν έχεις.
Μην το ξεχνάς αυτό τις στιγμές που θα τα βάζεις με
τον Θεό και δεν θα θέλεις να δεις κανέναν.

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Εάν με την Αφροδίτη στον 6ο ηλιακό σου οίκο
μπορούσες να καθίσεις για δύο λεπτά ανάμεσα 
σε ανθρώπους που αγαπάς ίσως, ίσως βίωνες μια
νωχελική ηρεμία. Όμως δεν μπορείς, αφού στον
6ο σου οίκο γίνεται πόλεμος που δεν σε αφήνει να 
αισθανθείς την ελαφρότητα της ύπαρξης. Μυα-
λό και σώμα τρέχουν (ακόμα και στις διακοπές;),
κάνουν υπερωρίες, εργάζονται για να ανταπεξέλ-
θουν στην εργασιακή υστερία. Και μάλιστα χωρίς
επιβράβευση. Μία λύση είναι να πιστέψεις ότι αυτό
που κάνεις έχει νόημα και στόχο – για ξαναδιάβασε 
το μύθο με τη χελώνα και το λαγό. Υ.Γ. Με ανάδρο-
μο τον Ερμή (20/8-13/9) προσπάθησε να διατηρή-
σεις την ψυχραιμία σου με τη γραφειοκρατία, με 
τις καθυστερήσεις και τις ματαιώσεις και θεώρησε
το διάστημα κατάλληλο για διορθωτικές κινήσεις. 
Α, και ει δυνατόν ελάττωσε την καφεΐνη.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Αφροδίτη και Άρης στον Ζυγό σε σπρώχνουν να
λειτουργήσεις με ρυθμούς adsl, κάνοντάς σε να 
πιστέψεις ότι κανένας περιορισμός δεν μπορεί να 
ανακόψει τη δημιουργικότητά σου. Μπορείς να
αισθανθείς και πάλι την ευχαρίστηση που νιώθει 
ένας έφηβος φλερτάροντας και κατακτώντας το
κορίτσι/ή το αγόρι που ονειρεύεται. Αχ και να μη 
βρισκόταν ο Κρόνος εκεί δίπλα. Θα μπορούσες να
διασκεδάσεις και να εκφραστείς χωρίς να σκέφτε-
σαι ότι πίσω από κάθε σχέση υπάρχουν αυστηρές 
δεσμεύσεις και περιορισμοί. Όσο για τον ανάδρομο
Ερμή στην Παρθένο (20/8-13/9), μη διστάσεις να
πετάξεις στα σκουπίδια ένα σχέδιο που δεν προ-
χωράει. Κι αν χρειάζεται να μιλήσεις για ένα καυτό
θέμα που σε απασχολεί, κάν’ το με ειλικρίνεια και με 
αίσθηση δικαιοσύνης. Φρόντισε εκκρεμότητες σε
οικογένεια και σπίτι. Ό,τι κι αν συμβαίνει, η ενέργεια
στον 5ο σου οίκο μπορεί να λειτουργήσει και σαν
πολυβιταμίνη και υπάρχουν στιγμές που ο ουρα-
νός θα είναι ανοιχτός στις επιθυμίες σου. Πρόσεξε
μόνο τι θα ζητήσεις και πώς θα το ζητήσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Υπάρχει μια τριπλή πρόκληση αυτόν το μήνα: 1) Ά-
ρης/Κρόνος δεν σου επιτρέπουν να δραπετεύσεις
από οικογενειακές και επαγγελματικές αναταρά-
ξεις. Σε μία εποχή που είναι πολύ σημαντικό για σέ-
να να είσαι ελεύθερος από οικογενειακά άγχη, ανα-
καλύπτεις ότι το σπίτι σου δεν είναι το καταφύγιό 
σου. 2) Το τετράγωνο Κρόνου/Πλούτωνα φέρνει 
στην επιφάνεια παράπονα και πληγωμένους εγωι-
σμούς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. 3) Ο Ερμής
γυρίζει ανάδρομος (20/8-13/9) και η επαγγελματι-
κή και προσωπική σου καθημερινότητα μοιάζουν 
με εκείνα τα παιχνίδια που ανοίγοντάς τα ξεπετά-
γεται ένας κλόουν με έξω τη γλώσσα. Υ.Γ. Εντάξει, η
Αφροδίτη επίσης στον Ζυγό υπόσχεται και στιγμές
γαλήνης – τόσο λίγες, τόσο αναντικατάστατες.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Με την ένταση στον 3ο ηλιακό σου οίκο, πρόσεξε 
μερικές λακκούβες: 1) Δεν έχει σημασία τι σκέφτο-
νται οι άλλοι για σένα – οι πράξεις έχουν νόημα. 2) 
Μη μασάς στην επιθετικότητα του/της συντρόφου 

ά έ βή ί δ λ έσου και κάνε ένα βήμα πίσω στα δικαιολογημένα
παράπονα. 3) Οι εξαιρετικές ικανότητές σου στο
παιχνίδι της γοητείας δεν βοηθάνε αυτή τη φορά. 4)
Μην αντιμετωπίσεις τις συζητήσεις σαν bras de fer. 
Κατά τα άλλα, ο γνωστός βραχνάς με τα οικονομικάιι

ρ φ ρμ γ ρ ρ μεπιστρέφει όταν ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον
2ο οίκο σου –από 20/8 ως 13/9–για να σου υπενθυ-
μίσει ότι το χρήμα μπορεί να σε γκαντεμιάσει όταν
έχει συμπεριφορά ασανσέρ προς το υπόγειο. Υ.Γ. 
Προς Θεού, μην απορρίπτεις προτάσεις μόνο και
μόνο γιατί δεν ξέρεις επακριβώςτα αποτελέσματά 
τους. Βγες έξω και συνάντησε αυτούς που ενδιαφέ-
ρονται για σένα επαγγελματικά και αυτούς που θα 
σε φλερτάρουν. Εν πάση περιπτώσει: Διασκέδασε!

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Παίρνοντας βαθιά ανάσα μετά την απομάκρυν-
ση του Κρόνου από το ζώδιό σου, το μεγάλο θέμα
που αντιμετωπίζεις πλέον ονομάζεται Οικονομική 
Ασφάλεια. Το χρήμα από εδώ και πέρα γίνεται το
βαρόμετρο της διάθεσής σου και πηγή ανησυχίας.
Με την οικονομική κρίση να βαθαίνει μην υποχω-

ρήσεις στην απογοήτευση αλλά εκμεταλλεύσου 
τη διαίσθησή σου να ανακαλύψεις/επινοήσεις
πηγές εισοδήματος και πιθανότητες κέρδους ε-
κεί που οι άλλοι βλέπουν πιθανότητες αποτυχίας.
Επίσης, θεωρώντας τη συντροφικότητα σαν τον 
πιο συμπαγή οικονομική συνεταιρισμό –βάζοντας 
δηλαδή στο συναίσθημα και πρακτικότητα– μπο-
ρείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα το οικονομικό 
τσουνάμι. Σλόγκαν σου: η ισχύς εν τη ενώσει. Υ.Γ. 
Μεταξύ 20/8 και 13/9 που ο Ερμής είναι ανάδρο-
μος, επαναπροσδιόρισε τους επαγγελματικούς 
στόχους, λύσε εκκρεμότητες που άφησες να χρο-
νίσουν, δημιούργησε το πλάνο της νέας χρονιάς 
και μην εκνευρίζεσαι με καθυστερήσεις που δεν

ξ ώ ό έ ί ό άεξαρτώνται από σένα. Ψυχραιμία και όχι αποφά-
σεις μεγάλου χρονικού ορίζοονταα. . 

Ζυγός (2 (2(( 3 Σεπτεμβρίου - 23 Οκ Οκ Ο Οκ ΟΟΟΟΟΟ τωβτωβτωβωβτωβτωβωβτωβββββωβωβωβω ίίίίίίρίου)υ)υ)υ)υ)υ)υ)υ)υ)
Με Με πλανητικές όψεις που έχουν τον Ζυγό στην αιχχχχ-

μ γ ρ ςςςςς ρ ςμή τους, οι Αλλαγές –ευυχχάριάριρ στεστεστετετεττετετεστετεες ς κς ς κς κς ς ς ς ς ς ςςςς ς αι δυσάρεστες– 
συνεχίζουν να αποτελλολολοούν ύνννύννν τοτοο ο ο οοο ο ο ο ο ο οοοο πιπιπιπιπιπιπιάπιάάπιάιάιάπιπιπιιάιάπππιπιπι το της ημέρας. 
Βεβαίως με τον Άρη στοο ζζο ώδιώ ό σό σό σό σό σό σόόό σόό σσ σσσό σσσσσό σσσό οοοοοοοοου οοοοοοοοοοοοοοοο φαίνεται ότι το 
αίμα σου ξεπαγώνει και η επιστστστστστστσστστστστρορορορορροοοροφρορρρρορρρροορ ή του Κρόνου, 
αυτή τη φορά για τα καλλά στον ν ΖυγΖυγΖυγΖυγυγυγυγυΖυγυυΖυγγυυυυγγγγγΖυγγό, σου δίνει την 
ψυχραιμία (αλλά και φόόβοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοβοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο κκκκκκκκκκκκκκκακκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ  κκκκκκ κκκκκκκκκκκκκκκ κκ κκ κκκκ   κκκκκ ι ααι ι ι νησνησνησνησνησνησνησηηηηηηηηηηηηη υχίίίία) για να α-
ντιμετωπίσεις μια πραγγματικότητητηητητηηηηηηηητα τα τα τα τα τα τα α πουπππ  δεν έχειχεχχεχε  
καμία γοητεία. Σχέσεις, εεπαγγελμαλ τικτικτικικκκκκκκά, ά, ά, ά, ά,ά, ά, ά, ά, ά, ά,άάά, ά,ά, άάάάάάάά οικοικο κοοοοοοο ογέογ νεια, α, α, α, 
φιλίες και στόχοι δεν μέένουν ίίδιαδδιδδδδι . ΑΑΑΑΑν κν κν κν κν κν κκκκκκκκν κν αι αι αι αι αι αιαι αααιαααααα η Αη ΑΑφρο-
δίτη, επίσης στο ζώδιό σου, υπενθενθενθενθυμίυμίμίμίμίμίμίίμίυμμμίμίίίζειζειζειζειζειζεζζειζειζειζειζειζειζειζειζζ  ότ ότ ότ ότ ότότ ότ ότόόότότόττι ζι ζζι ζζι ιι ωή ωω
χωρίς ρομαντισμό είναι ά-ζωη, εντούτττττοιςοιςιςιςιςςςοιςιςιςιςςςςςςςςς πρ πρ πρ πρ πρ πρπρ πρρρρρ πρπρρροέχοέχοέχοέχοέχέοέχχοέχέοέχέχέοέχοέχοέο χο ει εεε
η λογική, η οργάνωση, ηη πρακτικότητα. Υ.Γ.ΓΓΓΓ  Επ Επ Επ Επ ΕπΕπΕΕΕΕΕΕΕΕπΕΕΕΕΕπΕπΕπΕΕΕππειδειδειδειδειδειδειδιδιιδιδδδδδή ή ή ή ή ή ή ή ήήήή ή 
ο ανάδρομος Ερμής (200/8-13/9) θα σου σπάσεάσεεεεεεεεεεεεεεει τι τι τι τι τι τι τιι τ τττττττττττττο ο ο ο ο οο οοοοο
ηθικό με παράλογα γεγοονότα και αντιδράσεις, προ-
σπάθησε να μην τα παίρννεις προσωπικά. 

Σκορπιός (24 Οκτωββρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ενεργοποιημένος από σημαντικούς πλανήτες, ο
ηλιακός 12ος οίκος σου –που περιέχει λάθη, κρυ-
φούς εχθρούς, τύψεις και ανάγκη για κάτι μεγαλύ-
τερο από σένα– σε φορτίζει με αντιφατικά αισθή-
ματα. Τη μια στιγμή ο Δαυίδ νικάει τον Γολιάθ και 
όλα μοιάζουν δίκαια και την άλλη ο λύκος τρώει 
την Κοκκινοσκουφίτσα κι όλα καταρρέουν. Τι γί-
νεται όμως όταν τα γεγονότα περιέχουν ταυτό-
χρονα χαρά και τρόμο; Το να εξαφανιστείς κάπου 
χωρίς να αφήσεις διεύθυνση δεν είναι λύση, το να 
ξορκίσεις όμως τους εσωτερικούς σου δαίμονες 
είναι αναγκαίο. Και κάτι ακόμα: υπάρχει μια λεπτή 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο να απαιτείς τα
δίκαια δικαιώματά σου και στο να συμπεριφέρεσαι

ή ίβ δή βά άσαν υστερική ντίβα επειδή φοβάσαι την εγκατά-
λειλειλειλειλειλλειλλειλειλειψη.ψηψηψηψηψψψψψψψψψ  Υ.Γ. Πρόσεχε μετακινήσεις, ραντεβού, ταξί-
δδιδιδιαδιαδιαδδδ  –  – – οργοργοργοργοργοργργοργοργοργγγρ άνωάνωάνωάνωάνωάνωάνωάνωάάνάνννάνωσέ σ τα με ακρίβεια χειρούργου.

Τοξότης (22(22(22(22(22(22(2222(222 Νο Νο Νο Νο Νο Νο ΝοΝοΝοΝ εμβεμβεμβεμβεμβεμβεμββεμβεμβρίορίορίορίορίορίορίορίορρρίορίορρρρρ οοου - 21 Δεκεμβρίου)

ρ ρ βρ ρΕίτε η καριέρα σου βρίσκεται σε ανοδική πορεία 
είτε σε κώμα, ονειρεύεσαι μια ζωή καλύτερη από
αυτή που ζεις. Με αυξημένη πάντως την πλανητική
ενέργεια στον 11ο ηλιακό σου οίκο δεεν εν ίσασαι σι σι ίγοίγοί υυ-
ρος για τις δυνατότητές σου, ούτε για το πού οοο πη-
γαίνεις, ούτε καν για τα όνειρά σου και τις ππροσδο-
κίεκίκί ς σου για το μέλλον. Αν συνυπολογίσουμεμμ  στη η η η ηη ηη ηηηηηηη ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη ηηη η ηηηη η ηη
σύγσύγσύγχυσχ η και το γεγονός ότι είσαι ξεροκέκέοκκκκκκ φαλος ς κακακακαικαικαικαικαικαικαικακααικακακαικαικαικακακακκακακακακκακακακαικαικακακαικακακακκκκκακκκκκκκκκ     
πολποπολππππ λέςςέέ  φορέςρ  αδιάλλακτος, τότε ακακαα όμαόόό  κααακαι οι οοοοοι οοοοοοοοοι σι σι σι σι σι σι σσι σι σι σι σι σσι σσι σσι σσσι σι σσσσσσσι σσσσυυυυυυυυμυμυμυμμμυυμμυμμυμυμυμμυ -------
βουο λές τωων φν φνννν ίλων σου μοιμ άζοά υν υ με μ κόκκόκκκόκκόκκκόκό κινκινινιννιννιννινννννινννινινινννινινιννιννινιννιννννννινινινννννινιννννννννινοοοο πο πο πο πο πο πο πο πο ππποοοο πποοοοοοοοοοοοο ππανίανίανίανίανίανίανίνίνίνίίανίανί.. .. . ... .   .
Όμωως ες πειδή είσσαι Τοξότηόττ ς θς θ θςς θ ς α κα κάνεεν ις ς ταταταααααααττατααααττατααα α τα ατατα τα τατα τααταααα τα αταα τατατααττααα ττα α ττα πάπάνπάνπάνπάνπάνπάνπάνπάνπάνάννππ νπππ τα τα τατα τατα τατα ααααττα αα γιαγγγιγιαγιαγιαγιαγιαγιαααααιαγιαγιααααιαγιγιααααααααγ αιαγγιαγιαγιαααγγιγιαααααγιαιαιααααιααααιααααααιαγιαγιαααγιιαιαγιαιαγιιαγγγγγγγγγγγγγγ  
να ν αποαποα οδείξεις ότι τιτιτι έρωωταςς, εεεπάγγγγελελελελελελελλλγεελλλελλλελλλλλλελλελλλγελελελλλλελλλελεελε μμμμα,μμμα,μα,μαμαμαμαμα,μα,μα,μα,μα,μα,μμμαμα,μα,μμμμμαμαμαμα,μμμμμμα,μμμμαμμμμμαμαμμμμμμμμμα, σ σχ σχ σχ σχ σχσχσχ σχ σχ σχσχχσχσχσχέσεέσεέσεέσεέσεέσεέσεέσεέσεέσεσεέσσεέσεέσσεσσσεεσεέσεεσσέσσεσεεσεις ις ις ιςιςιςςςιςςςςςςςςςςις ςςςς ιςς ς ςςςςςςς ςςςςςςςιςςιςςςιςςςςςιςςςιιιςςςςςςςςςςς κκκκκαικκκκκ
όνεόνεόνεόνεόνεόνεόνενενεεόνεννεόνεόνεόνεόνεόνεόννενενεεόνεόννεόνεεόνεόνενεεόνεόνεόνεόνεεεενενεόόόνεόόνεόνόνενεειραιραραιριιιριραιραραιιριριραιραιραιραιιιραιραρρριραιραιραρρριραραρααρρραααιραρρραααραραιραρρ  μπ μπμ μπ μπ μπ μπ μπ μπ μπμπ μπ μπ μπμπμπ μ μπμ  μπμμ μπμμποροοροοορ ύν ύν να γίνγίνγγγγγ ουνουνυνουνουνυνννννννν τα τα ταταααα ταττταααα τααταα τα τατατατατατααααατααατα τα τατατατατατατατατττ σσσσσυσυυυσυσυυυσυσυσυυσυσσσσσυσυυυσυ συσσ συυυυ συσσυσυσυσ συσυυσσυ συυ σσσσσσσσυ συ συ συ συυ συ συ συσυυυσταστστασσσσσταστασταστασταστασταστασστσσσταασταστααστασσσσσσσσσσσσσσ τικτικτικτικτικτικτικτικτικτικτικτικικικικκτ κκκικικά μά μά μά μά μά μά μά μά μά μά μά μά μμμά μά μμμά μά μμά μά μμμμμμμά μά μά μμά μά μμμά μμά μά μά ά μμμμάάά μμμμμμμμμμμιαιαιαιαιαιαααςιαςαςαςαςιαςαςιαςαςαιααιαααςαςαςιαςααςιαςαιαααςςαιαιααςιαιααιαςιαιααααααααιαιααααααααααιιιαααιααιιιιιααιιιιιι  πεπεπερι-
πέτπέτπέτπέτπέτπέτπέτπέτπέτέτπέτπέτπέτπέττπέτπέέτπππππππέττέπέπέ ειαειαειαειαειαειαειαειαειαειαειαειαειαειαειαε ς ας ας ας ας ας ας ας αας ας ας αας ααλά λά λά λά λά λά λά λά λά άάάάάάάάάλά λά λάάλά λλλά λλάλάλά ΙντΙντΙντνττΙντντντΙντΙντνττΙντντνΙντΙνττΙνττΙντΙντΙν άιάνιάνάάάάάάάιάνιάνιάνιάνιάννάάάνάννιάνννάνιάάάάιάνάάάνιάνάάιάάάάιάνννι α Τα Τα Τα Τα Τα Τα Τα Τα Τα Ταα Τα α Ταα ζζζζζζόζόοζόοζόοζόοζόοζόοόζόζόοζόοζζζζζόζόόζόζόοζόζόοζόοζζόζόζόζόοζζόοζόοζόοόοόουνυνςυυνςυνςυνςυνςυνςυνςυνςυνςυνςυυυνςυνςυνςνς. Β. Β. Β. Β. Β. Β. Β. ΒΒΒάλάλάλεάλεάλεάλεάλεάλελελελεεελεεεάάλάλελεάλάλλελεάλλεάάλεεεελεεεεεεε τοτοτοτοτοττο το το το τοτο τοτοττττοοοοοοοοοτο τοοοτο τοοτοοοττττ τοοοτοοοτττττοοτοοοτ τοοοτοοοοτοοοοοοοοτοτοοοοτοτοοοτττοτοτοτοοο  ττοττττττ SSSSSSSStStStSStStStSt StStSSSStStStSSStStStSSSStStSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS etson, πά-
ρε τοτοττοτοτοτοοοτοτοοοοοττοτοτοττττοοοοοοτο τοτοττοτοτττοτττττοτοοτοτοτοτοττοοτττοττοοοτοτττοττοοοοοοοοοοοο μασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασμασασμασμασμασμασαμασμασααααμαασμμασμμμμμμαμασμαασασασασασμασμμμμασασμασμασμμασμασμασμμμμασμμασμασμασμαμασαασασασσαασασασστίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγτίγγτίίγττττ γιο ιο ιο ιο ιο ιο ιο ιοιο οοοιο κακακακαικαικαικαικαικαικαικαιιικακαιαα  ξε ξε ξε ξεξεξε ξε ξε ξε ξεξξ κίνκίνκίνκίνκίνκίνκίνκκίνκίνκίνκίνίίνί α να ναα να να ννα να να να ναα καααα κααα αα κα κα κα κα κκκα κα κα κκα α κκκκκκκκκα κααα κα καα α α κκκα κκκκκα α κκκκκκκκα καα κκκκκκκα  κ κα κααα αα κκκα κατααταατααταταταατααττατατααταταταταταταααατααταατααταττααααταατατταταατατααααττατααατττταταταττατατααταταττττταταατααατττταττατατααταταααταταταττταταααααταταταταταα αααατααταααααατ πππλήπ ήήήξειις τα πλήθήθήθη
ακόμα κι αν δενδδδδδδ ξξξξξξξξξξξξξέξέέέέέέέέέέξξξξξξξέξέέέέέέέέέέέ ξέξέξξέξέξέξέέέρειρειρειρε ς πς πςς πού ού πηγαίνίνεις.   

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Στην καριέρα σου Άρης/Αφροδίτη ενεργοποιούν
θετικά αυτό τον τομέα αρκεί να έχεις κατά νου δύο 
πράγματα: 1) Η πίεση όταν γίνεται παραγωγική
είναι αποτελεσματική και 2) Όταν ο ανταγωνισμός 
γίνεται αθέμιτος –από τη μεριά σου, ή τη μεριά 
τους– δημιουργεί απώλειες. Προς Θεού, δεν έχειςτους– δημιουργεί απώλειες Προς Θεού δεν έχεις
την πολυτέλεια τώρα να σκέφτεσαι ότι είσαι ανυ-
περάσπιστος ή ότι δεν έχεις κανέναν στο πλευρό 
σου. Γιατί και έχεις, και μπορείς να αποκτήσεις χω-
ρίς δυσκολία. Ναι, μπορεί η δύσκολη γωνία μεταξύ
Κρόνου στον Ζυγό και Πλούτωνα στον Αιγόκερω 
να δημιουργεί μια μέγγενη στα επαγγελματικά
σου, αλλά μην ξεχνάς ότι είσαι άλλο ένα ανθρώ-
πινο ον που εξαρτάται από τους άλλους, γεμάτο 
φόβους, ανασφάλειες και περιορισμούς, αλλά
ταυτόχρονα είσαι προικισμένος με ένα μυαλό που
όταν παραμένει ψύχραιμο μπορεί να δει το εσωτε-
ρικό του ρολογιού, την ώρα του, την αξία του, τις
δυνατότητές του και τις προοπτικές του, όταν οι
άλλοι χαζεύουν απλώς το μπρασελέ. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Οι οδηγίες χρήσεως που χρειάζεται να εμπεδώ-
σεις: 1) Πώς να είσαι πιστός σε αυτούς που δεν το 
αξίζουν. 2) Πώς να δείχνεις κατανόηση σε αυτούς
που ενώ τους συμβουλεύεις από την ψυχή σου, 
αυτοί σε γράφουν. 3) Πώς να μην πνιγείς βοηθώ-
ντας αυτούς που πνίγονται και πάνω από όλα πώς 
να ελέγχεις τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Κι 
εδώ ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: Έχεις κι εσύ ανάγκες. 
Εντάξει, το πάθος δεν είναι κάτι που εξομολογού-
νται εύκολα ότι ονειρεύονται οι καλόγριες και οι
Υδροχόοι, αλλά αφού είσαι και πεινασμένος και
διψασμένος πρέπει να βρεις έναν τρόπο που θα
συνδυάζει τον ιδεαλισμό σου με τις σεξουαλικές, 
συναισθηματικές επιθυμίες σου. Υ.Γ. Άρα, προτού 
φύγεις για ταξίδι, στείλεις κάρτες κι αγοράσεις
σουβενίρ, θυμήσου ότι αφενός πρέπει να ελέγ-
ξεις εξονυχιστικά το περιεχόμενο του πορτοφο-
λιού σου και αφετέρου ότι υπάρχουν δυσάρε-
στες αισθηματικές εκκρεμότητες που πρέπει να
αντιμετωπίσεις. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Ίσως ο τύπος που βγήκε τις προάλλες –με τα μά-
γουλα ελαφρώς κόκκινα, φορώντας μαύρα γυα-
λιά, χαμογελώντας σαρδόνια και κουβαλώντας 
μια γεμάτη σακούλα– από ένα sex shop να ήταν 
Ιχθύς με έντονη ενεργοποίση του 8ου ηλιακού 
του οίκου. Δεν γνωρίζουμε αν ανάμεσα στις αγο-
ρές υπήρχε και μια κούκλα, γεγονός που σημαίνει 
ότι προτιμάει μια κούκλα αντί για έναν πραγματι-
κό άνθρωπο με προβλήματα, άγχη και αγωνίες,
όμως εσύ αυτό το διάστημα θα αντιμετωπίσεις 
ανθρώπους που πρέπει να μοιραστείτε βαθύτερα 
κομμάτια του εαυτού σας -επώδυνα και χαροποιά-
με στόχο να έρθετε όσο γίνεται πιο κοντά. Αν όχι, 
τα αισθήματα θα ανεβαίνουν στην επιφάνεια σαν 
εκρήξεις διά ασήμαντον αφορμήν, με αποτέλε-
σμα δυσάρεστες σχέσεις. Επίσης, προσοχή στα 
κοινά οικονομικά σου με σύντροφο ή συνεταίρο
ή με τα πάρε-δώσε σου με τράπεζες, δάνεια και 
εφορία. Τέλος, μην επεμβαίνεις στον ιδιωτικό χώ-
ρο των άλλων, γιατί κι αυτοί είναι μυγιάγγιχτοι 

ή ήαυτή την εποχή. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα

πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpap no@@stardome.gr
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