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Περιεχόμενα

22 Καλοκαιρινές 
διακοπές σημαίνουν 
θάλασσα 
Του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

24 To νησί
Του Γιώργου Ν. Πολίτη

26 Αίγινα 
Των Νάντιας Κοντογεώργη, 
Ελένης Μυλωνά

68 Αλόννησος
Της Κατερίνας Στικούδη

126 Αμοργός
Του Αντώνη Φωστιέρη

106 Ανάφη
Της Χίλντας Παπαδημητρίου

88 Άνδρος
Των Μάνου Βουλαρίνου, Άννυς 
Ποδηματά

104 Αντίπαρος
Της Άννας Μπουσδούκου

36 Άστρος Κυνουρίας
Του Οδυσσέα  
Κωνσταντινόπουλου

134 Αστυπάλαια
Του Δημήτρη Κουτσολιούτσου

76 Εύβοια
Των Ελένης Κοκκίδου,  
Πέτρου Χριστούλια

52 Ζάκυνθος
Του Διονύση Ατζαράκη

66 Θάσος
Της Ελένης Ουζουνίδου

80 Θεσσαλονίκη
Του Χρήστου Κιούση

48 Ιθάκη
Της Άννας Δαμιανίδη

65 Ικαρία
Της Μαρίας Κωνσταντάκη

107 Ιος
Του Δημήτρη  
Παπασπυρόπουλου

135 Καστελόριζο
Του Νίκου Μπιτζένη

133 Κάρπαθος
Του Κώστα Δαρδανού

86 Κέα
Της Marcie Mayer

44 Κέρκυρα
Των Περικλή Κοσκινά, Γιάννη 
Κακλέα

40 Κεφαλονιά
Των Ίαν Ράνκιν,  
Μαρίας Μπεκατώρου

125 Κίμωλος
Της Χριστίνας Σούζη

111 Κουφονήσια
Του Δημήτρη Αναγνώστου

54 Κρήτη
Των Γιάννας Αγγελοπούλου-
Δασκαλάκη, Κυριάκου Μητσο-
τάκη, Σταύρου Θεοδωράκη, 
Katherine E. Fleming, Σπύρου 
Δανέλλη, Έλλης Ανδριοπού-
λου, Γιάννη Σαββιδάκη  

38 Κύθηρα
Του Κωνσταντίνου Κάππα

87 Κύθνος
Της Σόφης Σαρηγιαννίδου

64 Λέσβος
Του Δημήτρη Γιατζόγλου

50 Λευκάδα
Του Κωνσταντίνου Αργυρού

124 Μήλος
Της Μαρίας Φιλοπούλου

94 Μύκονος
Των Ορσαλίας Παρθένη, 
Αλέξανδρου Χριστόπουλου

108 Νάξος
Των Λεωνίδα Καστανά, 
Νίκου Μπάρλα

74 Όλυμπος
Του Νίκου Καρατζά

46 Παξοί
Της Ρένας Δούρου

98 Πάρος
Των Χαρούλας Αλεξίου, 
Ελένης Μπούρα

132 Πάτμος
Των Γιώργου Δουδέση, 
Κωνσταντίνου Βαρβιτσιώτη

72 Πήλιο
Των Αλέξανδρου & Χρήστου 
Μπουρελιά, Κώστα Φιλιππίδη

30 Πόρος
Του Γιάννη Σουλιώτη

130 Ρόδος
Της Katerine Duska

67 Σάμος
Της Nevin Aladag

128 Σαντορίνη
Της Αρετής Γεωργιλή

116 Σέριφος
Του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

112 Σίφνος
Της Καίτης Κωνσταντίνου

70 Σκιάθος 
Του Βασίλη Δανέλλη

69 Σκόπελος
Του Γιάννη Χαρούλη

34 Σπέτσες
Της Τζένης Μελιτά

131 Σύμη
Του Γιώργη Χριστοδούλου

90 Σύρος
Του Θέμη Καραμουρατίδη

93 Τήνος
Της Βάσιας Ζαχαροπούλου

32 Ύδρα
Των Ευάγγελου Αργυρόπου-
λου, Θανάση Τριαρίδη

105 Φολέγανδρος
Του Παύλου Κάγιου

78 Χαλκιδική
Των Εύας Καϊλή, 
Athena, Πάολας

62 Χίος
Της Fide Koksal

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 Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπούλου, 
Γ. Βαλλιανάτος, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης,  

Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Ν. 
Δαμίγου - Παπώτη, Γ. Δημητρακόπουλος, N. Zαχαριά-
δης, Μ. Ζουμπουλάκη, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, 

Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, Κ. Κουκουμάκας, Σ. Κραουνάκης, 
Γ. Κρασσακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Kωνσταντι-
νίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Β. Ματζάρογλου, M. 
Mηλάτος, Θ. Μήνας, Ι. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. 
Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. 

Παυριανός, Μ. Πιτένης, K.Ρήγος, E. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, 
Α. Σωτηρέλλος, Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, Γ. Τζιρτζιλά-
κης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Θ. 

Χειμωνάς, Λ. Χουρμούζη, Μ. Κοραχάη, Κ. Βνάτσιου

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré, art@athensvoice.gr
Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος (Action 

Images) Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκου-
λος, C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 

Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, Π. Βουμ-
βάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος

 
 Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Γιάννης  

Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαμονιτάκη,  
Αγγελική Νικολάρη, Ελένη Μπεζιριάνογλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Digital Advertising Manager:  

Αναστασία Μπαφούνη 

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης 

Καλαμάρης, Θεοδώρα Θεμελή,  
Ελεονώρα Βερυκοκίδη  

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

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού,  

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: City Promotions

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 ε-

πικοινωνήσετε 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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ΛωΣΤΕ ΑΥΤό Τό Εν
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TO EΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 
η Θεανώ Πετρίδου. Γεννήθηκε 
και μεγαλώνει στην Αθήνα. 
Σπούδασε γραφιστική στη 
σχολή Βακαλό και στο Parsοns 
School of Design στη Νέα 
Υόρκη. Είναι ιδρυτικό μέλος 
του δημιουργικού γραφείου 
we design (από το 2001). 
Ενίοτε ζωγραφίζει. Το σχέδιο 
του εξωφύλλου, με τίτλο 
ÇΚορίτσια στον (Μπλε) ΉλιοÈ, 
ανήκει στη σειρά αντικειμένων ÇGreece RevisitedÈ.
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Θ υμάμαι που όλη τη χρονιά 

αγόραζα τα Μίκυ Μάους και 

δεν τα διάβαζα, τα κρατούσα 

για το καλοκαίρι, που πηγαί-

ναμε δυο μήνες διακοπές στο 

χωριό. Και στο μεταξύ, αντάλλασσα παλιά 

τεύχη με άλλα που δεν είχα και τα μάζευα 

κι αυτά. Και λίγο πριν τις διακοπές κοιτούσα 

με γουρλωμένα μάτια το θησαυρό μου. 

Μπορεί να είχα συγκεντρώσει 50 ή 60 αδιά-

βαστα τεύχη. Υπολόγιζα τις ημέρες που θα 

ήμουν στις διακοπές και έκανα το λογαρια-

σμό: μου έβγαιναν 30 σελίδες την ημέρα! 

Τελικά, τις πρώτες πέντε ημέρες τα είχα δια-

βάσει όλα και μετά τα έπιανα από την αρχή, 

ξανά και ξανά. Σήμερα, πολλά χρόνια μετά, 

διαβάζω ακόμα Μίκυ Μάους και ο Ντόναλντ 

παραμένει ο αγαπημένος μου ήρωας. Και 

μια από τις μεγαλύτερες χαρές που πήρα 

τελευταία ήταν η είδηση ότι νέες ιστορίες 

των αγαπημένων ηρώων θα βγαίνουν κα-

νονικά ξανά. Έτσι, κάθισα και σκέφτηκα ότι 

με αυτούς τους τύπους θα ήθελα πολύ να 

πάω διακοπές!   

Με τον Σκρουτζ Μακ Ντακ 
Γιατί είναι τόσο τσιγκούναρος που οι διακοπές 

που θα κάναμε θα ήταν στο θησαυροφυλάκιό 

του και μπορεί να με άφηνε, έστω για λίγο, να 

κάνω ένα μακροβούτι στα δολάριά όπως κά-

νει κι αυτός. Ίσως, πάλι, να προέκυπτε κάποια 

περιπέτεια και να ταξιδεύαμε μέχρι την άλλη 

άκρη του κόσμου! 

Με τον Ντόναλντ 
Ντακ 
Γιατί εκτός από καλό παιδί, 

παπί ήθελα να πω, όλη μέρα 

θα ήμασταν σε μια παρα-

λία, πάνω στην αιώρα, και θα 

ξεκουραζόμασταν για τα καλά. 

Εκτός και μας έπαιρνε το μάτι του 

θείου του, του Σκρουτζ, και μας 

στρίμωχνε για καμιά αγγαρεία! 

Με τους Χιούη, 
Λιούη, Ντιούη 
Γιατί τους αρέσει πολύ το παιχνίδι κι αν τύχαι-

νε να μπλέκαμε σε καμιά περιπέτεια, θα παίρ-

ναμε συμβουλές από το βιβλίο των Μικρών 

Εξερευνητών και θα ξελασπώναμε! 

Με την Νταίζυ Ντακ 
Είναι το κορίτσι του Ντόναλντ, 

πώς να την αφήναμε πίσω; 

Εκτός αυτού είναι αξιαγάπη-

τη και πολύ κοινωνική στην 

παρέα. 

Καλοκαίρι 
 με τον       Μίκυ! 
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Με τον Φέθρυ Ντακ 
Γιατί είναι… επεισοδιακός τύπος και μου α-

ρέσει. 

Με τον Γκαστόνε Γκάντερ 
Γιατί με την τύχη που έχει, στα σίγουρα θα 

έβρισκε λεφτά στο δρόμο και θα τη βγάζαμε 

τσάμπα. 

Με τον Κύρο Γρανάζη 
Γιατί μπορεί από το πουθενά να έφτιαχνε 

κάποια τρελή εφεύρεση, ένα διαστημόπλοιο, 

ας πούμε, και να πεταγόμασταν μέχρι το Δι-

άστημα.

Με τον Μίκυ Μάους 
Γιατί του αρέσει το ψάρεμα, το κολύμπι, να 

ψήνει στην ύπαιθρο, 

όλων των ειδών 

οι διακοπές. Κι αν 

τυχόν συνέβαινε 

κάτι, με τίποτα κα-

κοποιούς, θα ξεδια-

λύναμε την υπόθεση 

και θα γινόμασταν ήρωες 

στις εφημερίδες! 

Με τη 
Μίννι Μάους 

Γιατί είναι το κορίτσι 

του Μίκυ και γιατί είναι 

καλή φίλη της Νταίζυ. 

Επίσης, γιατί είναι πολύ 

γλυκιά και περιποιητική. 

Με τον Γκούφυ 
Γιατί είναι το καλύτερο παιδί 

του κόσμου! Θα γελάγαμε 

όλη μέρα ή, τουλάχιστον, τις 

ώρες που δεν θα μπλέκαμε σε 

καμιά περιπέτεια με τις γκάφες 

του. Στο τέλος θα τον έψηνα να 

μου δώσει από εκείνα τα φιστίκια του για να 

γίνω σούπερ! 

Καλοκαίρι 
 με τον       Μίκυ! 

Μη χάσεις τις νέες ιστορίες στα περίπτερα! 
Μίκυ Μάους κάθε Παρασκευή 

Ντόναλντ κάθε μήνα 
ΦΑΝΤΟΜ κάθε μήνα 

ΚΟΜΙΞ κάθε μήνα 
Super ΜΙΚΥ κάθε τρεις μήνες
Μίννι και Νταίζυ κάθε μήνα  

Disney Junior κάθε μήνα  
Disney Princess κάθε μήνα  
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Μουστίψιμο Το αντανα-

κλαστικό σφίξιμο της χιπ-

στερικής γενειάδας μέσα 

στις γροθιές –αντίστοιχο  

με αυτό που κάνουν οι γυ-

ναίκες στα μαλλιά τους– για 

να στραγγίξει από το νερό, 

κατά την έξοδο από τη θά-

λασσα.

Αντηλιχτυλιές Τα ίχνη 

που αφήνουν επάνω στην 

touchscreen τα δάχτυλα, 

όταν έχει προηγηθεί επά-

λειψη με αντηλιακό και α-

μέσως μετά πιάνεις το ipad 

ή το κινητό. 

Γλουτοφάνεια Το ειδικό 

εκείνο σημείο μέσα στη 

θάλασσα που διαθέτει το 

ακριβές βάθος, ώστε όταν 

στέκεται κάποιος (ή κάποια), 

οι γλουτοί να μένουν μόοο-

οολις πάνω από την επιφά-

νεια και δεν κρύβονται επει-

δή τους καλύπτει το νερό.

Μαρκετοσμή Η ειδική α-

νεπανάληπτη μυρωδιά που 

έχουν όλα ανεξαιρέτως τα 

επαρχιακά mini market στα 

νησιά.

Φεριμπέρδεμα Η μόνιμη 

σύγχυση που προκαλείται 

από τις οδηγίες του πληρώ-

ματος κατά τη διάρκεια του 

παρκαρίσματος του αυτοκι-

νήτου μέσα στο ferry boat 

– ειδικά όσο παραμένει α-

διευκρίνιστο κατά πόσο το 

«πάρ’ το όοοολο αριστερά» 

ή «όοοολο δεξιά» εννοείται 

όπως βλέπει αυτός ή όπως 

βλέπεις εσύ.

Ινσταναζήτηση Το αγω-

νιώδες σκανάρισμα της 

παραλίας για να βρεθεί 

το κατάλληλο θέμα για τη 

φωτογραφία που θα ανέβει 

στο instagram.

Ποτηρθεφυγία Η ανταλ-

λαγή αδιάφορων ερωτή-

σεων του είδους «πότε 

ήρθες;» και «πότε φεύγεις», 

κατά τη διάρκεια τυχαίων 

συναντήσεων με συνα-

δέλφους από τη δουλειά 

ή απλούς γνωστούς, τους 

οποίους είναι με αδύνατον 

να μη χαιρετίσεις, αλλά και 

που δεν έχετε τίποτα να 

πείτε μετά το χαιρετισμό. 

Ρουμτουλετόξυλο 

Είδος ξυλείας που χρησι-

μοποιείται αποκλειστικά 

πλέον μόνο σε κρεβάτια και 

κομοδίνα ενοικιαζόμενων 

δωματίων στα νησιά, προσ-

δίδοντάς τους μία νότα φοι-

τητικής νοσταλγίας άλλων 

εποχών.

Κοκαλομαγία Το φαινό-

μενο κατά το οποίο ένα μα-

γιό που επανειλημμένα δεν 

πλύθηκε μετά τη χρήση του 

ώστε να φύγουν τα αλάτια 

μπορεί πλέον να σταθεί όρ-

θιο, διατηρώντας το σχήμα 

του χωρίς να το φοράει ο 

ιδιοκτήτης του.

Σωσιβύφος Η συγκεκα-

λυμμένη έκφραση προσπά-

θειας στο πρόσωπο μιας 

αεροσυνοδού, όταν κατά 

τη διάρκεια της επίδειξης 

των μέτρων ασφαλείας 

προσπαθεί να φορέσει το 

σωσίβιο γύρω από το λαιμό 

της, χωρίς να αγγίξει και να 

καταστρέψει το χτένισμά 

της.

Ζαπεγκατάσταση Η 

αυτόματη κίνηση κάποιου 

προς το τηλεκοντρόλ της 

τηλεόρασης, όταν εγκα-

θίσταται σε ένα δωμάτιο 

ξενοδοχείου, προκειμένου 

να διαπιστώσει πόσα και 

πώς πιάνει τα κανάλια, έ-

στω κι αν δεν πρόκειται να 

τη χρησιμοποιήσει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της παραμονής 

του εκεί.

Αυτοκινηστενάρια Δια-

δικασία εξίσωσης της θερ-

μοκρασίας ανάμεσα στο 

σώμα ενός ανθρώπου που 

πέρασε μια μέρα στην πα-

ραλία και του καθίσματος 

του αυτοκινήτου που πέρα-

σε μια μέρα στον ήλιο.

Γιαλόριγα Πρόκειται για 

τη συγκεκριμένη επιφάνεια 

δέρματος στο ύψος των 

κροτάφων, που κατά τη 

διάρκεια της ηλιοθεραπείας 

παραμένει καλυμμένη από 

τους φαρδείς βραχίονες 

των γυαλιών, με αποτέλε-

σμα να διατηρήσει το αρχικό 

της χρώμα και να ξεχωρίζει 

από το υπόλοιπο πρόσωπο.

Κωνσταντινελεναύ-
νωση Η αποχαύνωση 

που παρατηρείται στα 

πρόσωπα των επιβατών 

ενός πλοίου της γραμμής, 

κατά την παρακολούθηση 

επαναλήψεων του σίριαλ 

«Κωνσταντίνου και Ελέ-

νης», που μεταδίδεται από 

τις τηλεοράσεις στα σαλό-

νια Ά  και Β΄ θέσης.

Ευαισθησουίτα Τάση 

που οφείλεται στη συνή-

θεια πολλών ιδιοκτητών, 

μικρών κυρίως ξενοδοχει-

ακών μονάδων, να δίνουν 

ποιητικά ονόματα στα 

δωμάτια. Π.χ. το δωμάτιο 

«Φεγγαρόφως», το δωμά-

τιο «Ακακία», το δωμάτιο 

«Κοκκινολαίμης» κοκ.

Χαρτοπεζομάντιλο Τα 

πλαστικοποιημένα (από 

τη μια πλευρά) χάρτινα 

τραπεζομάντιλα στις παρα-

θαλάσσιες ταβέρνες, όπου 

πάνω τους υπάρχει σχέδιο 

με το χάρτη του νησιού.

Φακόποζα Η ειδική πόζα 

των ημιεπώνυμων μοντέ-

λων όταν φωτογραφίζο-

νται για λαϊκά περιοδικά να 

κάνουν μπάνιο σε κάποια 

παραλία και θυμίζει τη στά-

ση που παίρνει κάποιος ότι 

έχει πέσει στα τέσσερα και 

ψάχνει το φακό επαφής 

που έχει πέσει στην άμμο.

Καυγάθισμα Το κάθισμα 

που συνήθως φιλοξενεί 

σακίδια, πουλόβερ και κάθε 

είδους συμπράγκαλα και 

που κατά κανόνα γίνεται 

αιτία να ξεσπάσει καβγάς 

ανάμεσα σε εκείνους που 

το έχουν καταλάβει και σε 

κάποιον αγανακτισμένο 

επιβάτη που διαμαρτύρεται 

επειδή δεν βρίσκει πού να 

καθίσει.  

 

Βοτσαλοβασία Η χα-

ρακτηριστική έκταση των 

χεριών που παραπέμπει σε 

ακροβάτη τη στιγμή της 

ισορροπίας και εμφανίζεται 

όσο διαρκεί η δοκιμασία του 

περπατήματος επάνω στα 

χοντρά βότσαλα της παρα-

λίας, μέχρι τη θάλασσα. 

Σελφάχριστες Οι selfies 

παραλίας που τραβήχτη-

καν με σκοπό να ανέβουν 

στα social media, αλλά 

απορρίφθηκαν γιατί λόγω 

λάθους γωνίας ή φωτισμού 

άφηναν να φανούν προ-

γούλια, κοιλιές κοκ.

Μπαλακόγελο Το γέλιο 

συγγνώμης και αμηχανίας 

που επιστρατεύει όποιος 

παίζει ρακέτες, όταν πρέπει 

να ζητήσει πίσω το μπαλάκι 

που προσγειώθηκε λόγω 

μιας άστοχης μπαλιάς επά-

νω σε κάποιον άσχετο.

Φονταριστοί Οι άσχετοι 

διερχόμενοι τουρίστες 

που έτυχε να βρίσκονται 

σε λάθος σημείο τη λάθος 

στιγμή, με αποτέλεσμα να 

απαθανατιστούν για πάντα 

στο φόντο μιας αναμνηστι-

κής φωτογραφίας μας.

Φορτινωστισμός Ο συ-

νωστισμός από φορτιστές 

κινητών που παρατηρείται 

επάνω στο μοναδικό δι-

αθέσιμο πολύπριζο ενός 

κάμπινγκ, το οποίο με την 

προσθήκη μερικών ακόμα 

διακλαδώσεων καταλήγει 

να θυμίζει μοντέρνο γλυπτό. 

Τατουνεξία Το αίσθημα 

μειονεξίας που καταλαμ-

βάνει κάποιον, όταν συνει-

δητοποιεί ότι είναι ο μονα-

δικός στην παραλία χωρίς 

τατουάζ. ●

Οι νέες λέξεις του καλοκαιριού
Καλοκαιρινές συνήθειες, καταστάσεις και συμπεριφορές, που δικαιούνται να αποκτήσουν

τη δική τους θέση στο λεξικό του μέλλοντος.

Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη
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Διακοπή  
(ρεύματος)
Μπιτσόμπαρο 
Wind serving = ο 
γρήγορος μπάρμαν 
σε μπιτσόμπαρο 
Yurt = σκηνή που 
χρησιμοποιούν οι 
νομάδες στις στέ-
πες – και στα ορ-
γανωμένα πολυτελή 
camping
Μουρέλιμ = Μωρό 
μου, στον Μόλυβο 
της Λέσβου
Εσπαντρίγ (για 
αγόρια)
Παντόφλες 
Birkenstock (για 
κορίτσια – οι νέες 

Ugg)
Αντιηλιακό για 

δέρματα με  

τατουάζ

Κιμονό (ναι,  
κιμονό)
Wubbing = ο χο-
ρός με τις κινήσεις 
των γοφών τέτοιες 
ώστε να μοιάζουν 
σεξουαλική παρε-
νόχληση.
Whitewalling = Να 
κρατάς τον «τοί-
χο» σου στα social 
media, λευκό. Δη-
λαδή να ποστάρεις 
και σε 5΄ να σβήνεις 
ό,τι έγραψες.
Hoverboard Εντυ-

πωσιακό, αλλά θα 
σας μισήσουν όλοι 
οι λουόμενοι.
Italodisco

Πρωτογενές

Σανίδα

Σεμιφρέντο

Μοχίτο σε κουτάκι 

κονσέρβα

Σαραγλί παγωτό

Λικέρ με κουκού-

τσια από βερίκοκα

Παγωτό φέτα και 

παγωτό wasabi 
(στη Μύκονο)
Δύο νέα νησιά 

το Στανήσι και η 
Γλυκάνησος

ΧΩΡΙΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
⋆⋆⋆ 2014 ⋆⋆⋆

ΛΕΞΕΙΣ Του κΑΛοκΑΙΡΙου

Κείμενα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ - ΤΑΚΗΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 

Οι διακοπές χωρίς στρες

Έργο του Φίλιππα Φωτιάδη



Γιορτή καρπουζιού στα Φιλιατρά Μεσ-

σηνίας (Ιούνιος). Δροσερά ολόγλυκα καρ-

πούζια, φαγοπότι, χορός και διαγωνισμός 

ζωγραφικής με ανάλογο θέμα.

Γιορτή του κερασιού. Τέλη Ιουνίου σε 

πολλές περιοχές με παραγωγή κερασιών 

(Αμυγδαλιές Γρεβενών, Άγιος Λαυρέντιος 

Πηλίου, Πλάτανος Αρκαδίας, Έδεσσα κ.ά.). 

Κρατάτε μεγάλο καλάθι.

Γιορτή του σπαραγγιού, στο Τρίγωνο Έ-

βρου (τέλη Ιουνίου). Δεκάδες μαγειρικές 

παραλλαγές με σπαράγγια – από σαλάτες 

μέχρι ψητά και σούπες.

Γιορτή της γίδας στα Κιούπια Λακωνίας. 

Αρχές Ιουλίου. Τα πάντα για τη γίδα και πώς 

να την καταβροχθίσετε. Όχι για vegans.

Γιορτή του σκόρδου στα Λιθοβούνια Τρι-

πόλεως, μέσα Ιουλίου. Όχι αν είστε βρικό-

λακες.

Γιορτή του λουκάνικου στους Σταγιάτες 

του Πηλίου. Βαρύ και ακαταμάχητο αμάρ-

τημα.

Γιορτή της γαρίδας, στις 2 Αυγούστου. Το 

εξαιρετικό συμιακό γαριδάκι γιορτάζει, στη 

Σύμη φυσικά.

Πολλές γιορτές της πατάτας σχεδόν σε 

όλη την Ελλάδα. Οι πιο γνωστές, στις αρ-

χές Αυγούστου στο Σκλήθρο του Αετού στη 

Φλώρινα, στις 13 Αυγούστου στην Άνω Ασέα 

Αρκαδίας και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, 

στη Λεκάνη, κοντά στην Καβάλα.

Γιορτή της λαδόπιτας στα Λαζαράτα Λευ-

κάδας (τέλη Ιουλίου). Πεντανόστιμη λαδό-

πιτα, χαλβάδες με γαρίφαλα και ξηρούς 

καρπούς.

Γιορτή της φακής στις 6 Αυγούστου, παρα-

μονή της γιορτής του Αγίου Δονάτου, στην 

Εγκλουβή Λευκάδας. Οι διάσημες φακές της 

μαγειρεύονται σε καζάνια στην πλατεία και 

προσφέρονται στους επισκέπτες. 

Matala Beach Festival στις σπηλιές των χί-

πηδων, στα Μάταλα της Κρήτης. Toni Sfinos 

was there.

Εν Οίκω, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εναλ-

λακτική άποψη, eco-συνείδηση, σκηνές, 

φυτικά καλλυντικά, χειροποίητα κοσμήμα-

τα, αυτοργάνωση, αυτοσχέδια κουζίνα της 

γιορτής, αγκαλιάζοντας τα δέντρα.

Γιορτή του Κρασιού στις Δαφνές Κρήτης 

(3-13/7). Δωρεάν άφθονο κρασί. Ώφου, Πα-

ναζά μου.

Γιορτή του Θραψανιώτη Αγγειοπλάστη 

(17/7) στο Θραψανό με τα ξακουστά πιθά-

ρια. Μουσική, χορός, αγγειοπλάστες live και 

χοιρινό που σιγοψήνεται στη γάστρα.

Φεστιβαλάτσι (10 Αυγούστου), φέτος στα 

Χανιά, στον προμαχώνα San Salvatore στο 

ενετικό λιμάνι, κάτω από την αυγουστιάτικη 

πανσέληνο.

MeliJazz στο Λεωνίδιο. Μουσική τζαζ (latin 

jazz φέτος), τσακώνικα ρητά και τσακώνικη 

μελιτζάνα (Π.Ο.Π.), γλυκιά σαν μέλι. Οπωρο-

χορευτικό και μουσικοκηπευτικό event, την 

πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Γιορτή της ελιάς. Στον Οινούντα, βόρεια 

της Σπάρτης, μέσα Αυγούστου.

Το πανηγύρι των Κουνιάδων (30/8) στον 

Άγιο Αλέξανδρο, στους Κουνιάδους Ραχών 

της Ικαρίας. Όλοι είμαστε κουνιάδοι εκείνο 

το βράδυ.

Η Γιορτή του Ψαρά στο Κουφονήσι (Ιούνι-

ος). Σαφές.

Γιορτή του ούζου, αρχές Αυγούστου στο 

Πλωμάρι της Λέσβου και στην Κέφαλο της 

Κω. 

Η Γιορτή της Φάβας στη Σχοινούσα, την 

πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Η Σχοινου-

σιώτικη φάβα, γνωστή με το όνομα «κα-

τσούνι» (για το περίεργο σχήμα του φυτού), 

κέρδισε την πρώτη θέση στο Γαστρονομικό 

Φεστιβάλ Κυκλάδων που έγινε στη Σίφνο 

τον Σεπτέμβριο του 2012.

Τα Ομηρικά και τα Οδυσσειακά, στην Ιθά-

κη. Λογοτεχνικές γιορτές με παραστάσεις, 

συναυλίες και φυσικά άφθονο φαγητό και 

κρασί.

Οι φωτιές του Άη Γιαννιού στην Κέρκυρα, 

ή αλλιώς λαμπατίνες. Μεγάλη γιορτή που 

διοργανώνεται από τον Σύλλογο Γυναικών 

του οικισμού Μπενίτσες (όπου, ως γνωστόν, 

«τα πιο όμορφα κορίτσα τα ’δα μόνο στη 

Μπενίτσα»).

Γιορτή της σαρδέλας, αρχές του Αυγού-

στου, σχεδόν σε όλα τα νησιά της Ελλάδας 

με παλαιότερο (διοργανώνεται εδώ και 30 

χρόνια) και διασημότερο εκείνο της Μυτι-

λήνης. Επίσης: στην Πρέβεζα, στο Βελημάχι 

της Κοντοβάζαινας Αρκαδίας, στην Κέρκυρα 

στην Μπενίτσα και στην Καλλονή Λέσβου. 

Του Αϊ-Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα (11/8). 

Όλες οι φιλαρμονικές του νησιού σε ένα τζα-

μάρισμα στους δρόμους της πόλης.

Του Αϊ-Γεράσιμου, στην Κεφαλονιά (16/8). 

Περιφορά του σκηνώματος με πομπή, μέχρι 

το πηγάδι που έσκαψε ο ίδιος ο άγιος με τα 

χέρια του. 

Γιορτή του φασολιού, προς το τέλος του Αυ-

γούστου. Καυτερή φασολάδα από τον Ναυτι-

κό Όμιλο Πρεσπών στην πλαζ της Κούλας.

Γιορτή της μαύρης σταφίδας, τέλη Αυγού-

στου με αρχές Σεπτεμβρίου, στον Δήμο Αρ-

καδίων Ζακύνθου. 

Γιορτή της φέτας τον Σεπτέμβριο στην Ε-

λασσόνα.

Γιορτή της πιπεριάς Φλωρίνης φυσικά στη 

Φλώρινα, στον Αετό. Γίνεται κάθε Σεπτέμ-

βριο. 

Γιορτή της κίσσας. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει 

κίσσα στιφάδο, μπορείτε να το τολμήσετε 

την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου στην 

Αρκαδία, στο Σαρακίνιο Ηραίας. 

Γιορτή του μελιού, στην Αντιμάχεια της Κω 

στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα κολλήσετε.

Γιορτή του μανιταριού. Τέλη Αυγούστου 

στα Γρεβενά, στις όχθες του ποταμού Βε-

νέτικου. Γεύσεις και πιάτα με διάφορα είδη 

μανιταριών, άλλα γνωστά και άλλα σπάνια. 

Καταναλώστε υπεύθυνα. 
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ΠΑΝΗΓυΡΙΑ & ΓΙοΡΤΕΣ Του κΑΛοκΑΙΡΙου

Αρχή γλεντιού,  
πανηγύρι στην Κάρπαθο,  

από το βιβλίο του  Γιώργου Πίττα  
«Πανηγύρια στο Αιγαίο»
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* Αμοργός. Της Παναγιάς της Πανωχω-
ριανής. Στο Πάνω Χωριό, προφανώς.
* Άνδρος. Η Παναγιά η Θαλασσινή. Εκ-
κλησάκι πάνω σε βράχο, μέσα στη θά-
λασσα. Φρουτάλια, σουμάδες, κρασιά 
και βιολιά μέχρι την ανατολή του ήλιου.
* Αστυπάλαια. Τριήμερο γλέντι στην 
Παναγία την Πορταΐτισσα, με «λαμπρι-
ανό», δηλαδή αρνί γεμιστό. 
* Δονούσα. Μεγάλο γλέντι όπου προ-
σφέρεται το «πατατάτο», κρέας κοκκι-
νιστό με πατάτες.
* Ηρακλειά. Κρέας, πιλάφι και κρασί, 
όλα κερασμένα από τον «πανηγυρά».
* Ικαρία. Στο Γιαλισκάρι γλέντι, ικαριώ-
τικος, και στο χωριό με το σημαδιακό 
όνομα Ακαμάτρα. Κι ακόμα στο παλαιό 
κεφαλοχώρι Χριστός Ραχών, με κατσι-
κίσιο κρέας, ζωμό και ψητά.
* Ίος. Η Παναγιά η Γκρεμιώτισσα. 
* Κάλυμνος. Η Παναγιά η κυρα-Ψηλή.
* Κάρπαθος. Στην Παναγία του χωριού 
Μενετές, φημισμένη εκκλησία. 

* Κάσος. Το πανηγύρι της Πέρα Πα-
ναγιάς είναι το ετήσιο ραντεβού των 
ξενιτεμένων Κασιωτών. Σερβίρονται τα 
ονομαστά κασιώτικα ντολμαδάκια και 
το πιλάφι. 
* Κέα. Στο μοναστήρι της Παναγιάς της 
Καστριανής δίπλα στον Οτζιά.
* Κεφαλονιά. Στο Μαρκόπουλο, στης 
Παναγιάς της Λαγκουβάρδας, όπου 
εμφανίζονται και τα μικρά (ακίνδυνα) 
φιδάκια, τα «γούρικα». Πιο φιλικό προς 
το χαρακτηριστικό είναι το πανηγύρι 
της Παναγιάς της Γραβαλιώτισσας στην 
Πάστρα, όπου τα ευωδιαστά κρινάκια 
ανθίζουν για δεύτερη φορά μέσα στο 
χρόνο.
* Κίμωλος. Γιορτάζει η Παναγιά η Οδη-
γήτρια. 
* Κουφονήσια. Η λειτουργία γίνεται στο 
Κάτω Κουφονήσι, και το γλέντι στο Πά-
νω Κουφονήσι.
* Κύθνος. Στο μοναστήρι της Παναγίας 
του Νίκους, στη Χώρα, όπου στο γλέ-

ντι προσφέρονται ντομάτες γεμιστές 
και κρέας ψητό. Πανηγύρι και στην 
Παναγιά την Κανάλα, προστάτιδα του 
νησιού.
* Λέρος. Στην Παναγιά του Κάστρου. Α-
νέβασμα της σκάλας με τα εκατοντάδες 
σκαλοπάτια και μετά το τάμα, γλέντι. 
* Λέσβος. Στην Πέτρα, όπου προσφέρε-
ται το «κισκέσι», ταύρος βρασμένος με 
σιτάρι.
* Λήμνος. Στη Μύρινα και στα χωριά 
Παναγιά και Τσιμάνδρια.
* Μύκονος. Της Πανάρχας ή Παραπορ-
τιανής. Γη ποτισμένη με ιδρώτα. 
* Μύκονος extra & Σαντορίνη. Της Πανα-
γιάς της Τουρλιανής (23/8). 
* Νάξος. Η Παναγιά η Απεραθίτισσα στο 
παλαιό μοναστήρι στην Αγιά. 
* Νίσυρος. Η Παναγιά η Σπηλιανή, προ-
στάτιδα του νησιού. 
* Πάρος. Της Εκατονταπυλιανής. 
* Πάτμος. Η Παναγιά η Ελεημονήτρα.
* Σάμος. Στον Άγιο Κωνσταντίνο και 

στους Βουρλιώτες. Πολύ κρασί (ντόπιο), 
βρασμένο κρέας και χοντροαλεσμένο 
σιτάρι. 
* Σαντορίνη, της Παναγιάς Επισκοπής ή 
Παναγιάς της Γωνιάς.
* Σέριφος. Στο χωριό Παναγιά με την 
παλαιότερη εκκλησία του νησιού. 
* Σίφνος. Στο μοναστήρι «Παναγιά Τό-
σο Νερό». Νερά, κρασιά, ευλογημένες 
βροχές που έρχονται. 
* Σχοινούσα. Στης Παναγιάς της Ακα-
θής, 2ήμερο γλέντι με προσφορά μο-
σχάρι κοκκινιστό.
* Τήνος. Πανελλήνιο χιτ, πάντα sold out. 
* Φολέγανδρος. Στην εκκλησία της Κοι-
μήσεως. 
* Χίος. Στην Παναγία την Ερυθιανή 
στον Βροντάδο, στα Καρδάμυλα, στις 
Καρυές, στα Μεστά, στο μαστιχοχώρι 
Μένητα, στο Πυργί, όπου χορεύεται και 
ο «πυργούσικος».
* Ψαρά. Στο δυσπρόσιτο μοναστήρι της 
Κοιμήσεως. 

ΦΕΤοΣ Το κΑΛοκΑΙΡΙ
«Αόρατα Νησιά» της καλλιτεχνικής ομάδας 

Ορίζοντα Γεγονότων. Η έκθεση από την Art 

Athina και τον Κεραμεικό ταξιδεύει όλο το 

καλοκαίρι στα νησιά ξεκινώντας από τον-

Φαλατάδο της Τήνου (13-23/7) και έπονται 

Νάξος, Κάσος, Κύθηρα και το φθινόπωρο 

Ηράκλειο Κρήτης και Ερμούπολη στη Σύρο. 

Η Βρετανική Πρεσβεία καθιερώνει τη-

λεφωνικό αριθμό στον οποίο μπορούν να 

καλούν οι Βρετανοί τουρίστες που έχουν 

πρόβλημα (με τις αρχές) στα ελληνικά νη-

σιά. Πολύ εύστοχα, η καμπάνια ονομάστηκε 

«Hangover Holiday».
Η Κεφαλονιά ξεκινάει την προσπάθειά για 

να γίνει το «Πρότυπο Νησί Απαλλαγμένο από 
Πλαστικό».
Το διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μή-

κους Psarokokalo φέτος ξεκινάει από τη 

Σέριφο για να ακολουθήσουν άλλα νησιά 

του Αιγαίου. Το πρόγραμμα θα προβληθεί 

και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθή-

να, 10-16 Ιουλίου. 

Η Καριοφυλιά Καραμπέτη ταξιδεύει στο 

Αιγαίο με τη «Ραμόνα travel-η γη της καλοσύ-

νης»: 27 Ιουλίου Εργοστάσιο Τεχνών Σαντο-

ρίνης, 17 Αυγούστου Πύργος Μπαζαίου στη 

Νάξο, 18 Αυγούστου Θέατρο στον Κουμάρο, 

Τήνος, 20 Αυγούστου Θέατρο Αρχίλοχος, 

Πάρος.

Το Saristra Festival στην Κεφαλονιά γίνε-

ται όλο και μεγαλύτερο. Φέτος Marsheaux, 

My Dranken Haze, Mechanimal, Vassilikos, 

Laternative κ.ά. Μουσική, πάρτι, προβολές, 

εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας.

Χορός, γιόγκα, αυτοσχεδιασμός – επάνω 

στη λεπτή άμμο αλλά και κάτω από το νερό, 

στη Σύρο με το Akropoditi Dancefest, 15-28 

Ιουλίου, Ερμούπολη.

Beach Street Festival στη Λέσβο, 

1-3 Αυγούστου. Μουσική και graffiti 

από Έλληνες, Τούρκους και από άλλες χώ-

ρες, καλλιτέχνες. 

Φτερωτές καρδιές, ναύτες, γοργόνες και 

κατακόκκινα καράβια, στο Sox Art Shop του 

Σωκράτη Αργείτη – που μόλις άνοιξε. Προ-

λαβαίνετε το πάρτι, κρατάει μέρες.

Οι ηλικίες τριών πλοίων του Βορείου Αι-

γαίου: «Ταξιάρχης» (38 ετών), «Aqua Maria» 
(39) και «Θεόφιλος» (39). Να ευχηθούμε να τα 

εκατοστήσουν και να είναι γερά.

Του ΔΕκΑΠΕΝΤΑυΓουΣΤου



SUMMER GUIDE 2014 A.V. 15



16 A.V. SUMMER GUIDE 2014

● Αν δεις κάτι σκούρο στο βυθό, μη 
φοβηθείς. Ο βυθός δεν «κρύβει» πα-
γίδες ή δυσάρεστες εκπλήξεις. Ακόμη 
κι αν μοιάζει σκούρος και εχθρικός 
από έξω, με μια μάσκα θα δεις πόσο 
μαγικός είναι. 
● It takes 2 to… ψαροντούφεκο! Όλοι 
ξέρουμε ότι πρέπει να ψαρεύουμε κά-
τω από το νερό σε ζευγάρια. Κάν’ το, 
λοιπόν. 
● Αν πατήσεις αχινό, δεν την πάτη-
σες! Αν σε ενοχλεί ασχολήσου και 
αφαίρεσε το αγκάθι, αν όχι… άσ’ το 
και θα φύγει μόνο του. Πάντως ούτε 

δηλητήριο έχει, ούτε θα πάθεις κάτι 
σοβαρό (τον υπόλοιπο μπορείς να τον 
φας με λαδολέμονο!) 
● Αν σε κυματώδη θάλασσα διακρί-
νεις σημεία χωρίς κυματισμό, με ελα-
φρύ ρυτίδισμα του νερού και ίσως πιο 
θολό νερό, μη βιαστείς να χαρείς ότι 
εντόπισες ένα πιο ασφαλές σημείο. 
Πρόκειται για θαλάσσιο ρεύμα και 
πρέπει να το αποφύγεις. Αν παρ’ όλα 
αυτά σε παρασύρει, μην κολυμπήσεις 
ποτέ κόντρα σε αυτό, αλλά παράλλη-
λα με την ακτή. 
● Μην κολυμπάς «μεσοπέλαγα». Α-

πομακρυνόμενος από την ακτή δεν 
κολυμπάς καλύτερα, αλλά το ίδιο με 
αυτόν που κολυμπάει κοντά κι αν 
νιώσει οποιαδήποτε αδιαθεσία ή κρά-
μπα θα έρθει άμεσα βοήθεια από το 
ναυαγοσώστη ή κάποιο λουόμενο. 
● Αν έχεις φουσκωτό ή jet ski, κινεί-
σαι ανάμεσα στον κόσμο και όλοι σε 
κοιτάζουν, δεν σε θαυμάζουν! Αντί-
θετα, ενοχλούνται. Ξέρεις καλύτερα 
από αυτούς πόσο επικίνδυνο είναι και 
απαγορεύεται να είσαι εκεί. -Τ.Σ.

*Λ. Συγγρού 180 & Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα, 

210 9530177

● Σύμφωνα με τη «Huffington Post», η Σίφ-
νος και η Νάξος είναι τα ιδανικά νησιά για 
οικογένειες με μικρά παιδιά, για τις ρηχές 
αμμουδερές τους παραλίες, ενώ οι Παξοί είναι 
ιδανικός προορισμός για οικογένειες με με-
γαλύτερα παιδιά, επειδή προσφέρουν ποικίλα 
ενδιαφέροντα για δραστηριότητες.
● Το Καστελλόριζο και το Μεγανήσι στους 5 
καλύτερους κρυφούς προορισμούς της Μεσο-
γείου, σύμφωνα με την αγγλική «Telegraph».
Το δημοφιλές «TripAdvisor» δίνει τα δικά του 
βραβεία: Η Νάξος ψηφίζεται το 6ο καλύτερο 
νησί στον κόσμο, 2ο στην Ευρώπη και πρώτο 
στην Ελλάδα. Στα δέκα καλύτερα νησιά της 
Ευρώπης υπάρχουν και η Μήλος στην 5η θέ-
ση, η Κεφαλονιά στην 6η, η Σαντορίνη στην 
7η και η Πάρος στη 10η. 
● Η Μήλος ανακηρύχθηκε από την Ιερά Σύ-
νοδο «ιερό νησί» για τις μοναδικές πρωτοχρι-
στιανικές κατακόμβες που φιλοξενεί, ένα ι-
στορικό μνημείο που μπορεί να καθιερώσει το 
νησί σε παγκόσμιο Προσκυνηματικό Κέντρο. 
● Μυστικά και θρύλοι: Η Γαύδος, εκτός από 
«νησί των γυμνιστών», φημολογείται και ότι 
είναι γεμάτη μαγνητικά πεδία. Αυτά είναι που 
θεράπευσαν και τους Ρώσους πυρηνικούς 
επιστήμονες που κατέφυγαν εδώ μετά το 
Τσέρνομπιλ. 
● Το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαί-
ου: η Πολύαιγος, ανάμεσα στη Μήλο, τη Σίφ-
νο και την Κίμωλο. Πολλές κατσίκες.
● Είμαστε όλοι μικρασιάτες. Σύμφωνα με μια 
νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «National 
Geographic», του Έλληνα γενετιστή Γιώργου 
Σταματογιαννόπουλου που διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, η Ευρώπη 
αποικήθηκε από «Μικρασιάτες» που κατοί-
κησαν πρώτα τα νησιά του Αιγαίου.

Island hopIng

Tips ασφαλούσ κολύμβησησ 
από τη lIfeguard hellas*

Tweet σταυρόλεξο
«Ελληνικό νησί, 

45 γράμματα: Μυκονο-
οοοοοοοοοοοοοοοοο-
οοοοοοοοοοοοοοοοο-

οοοος» 
(@Mac_Jer)

Τweet πρόταση
«Κάντε ένα νησί free 
drug zone, ένα adults 
only κι ένα disneyland 
και σου λέω εγώ πότε 
μειώνεται το χρέος, 

γατάκια» 
(@Gath)
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ΕΙμΑΙ ΣΕΛΕμΠΡΙΤΙ
● Μπλουζάκι «Είμαι με τον εμίρη». ● Ο Σωτήρης 

Καλυβάτσης ψήστης στην ταβέρνα του Τρύπα 

στους Αρκιούς της Πάτμου. ● Ο δήμαρχος Ψινά-

κης με το κότερο να κάνει island hoping. Ο Μα-

ραθώνας μπορεί να περιμένει. ● Να ψάχνεις να 

βρεις τις ρίζες του Χιου Τζάκμαν στην Ίο. Ο προ-

πάππος του ήταν Έλληνας, ονομαζόταν Μπέλας 

και καταγόταν από το νησί. ● Να ψάχνεις να βρεις 

παρέα για την Gaga τον Σεπτέμβρη. ● Ο Σαμαράς 

να τηλεφωνεί προσωπικά ο ίδιος για να πέσουν οι 

τιμές στα νησιά. A
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● Ένα κόκκινο τελάρο επάνω σε ένα 
παπί.
● Σκουριά από τη Σέριφο.
● Σεξ στο καπό.
● Φωτογραφίες fisheye.
● Με τα πόδια τα σκαλιά στους Ε-
γκρεμνούς της Λευκάδας – και πάλι 
πίσω αργά το απόγευμα.
● Το Up Festival στα Κουφονήσια. 
● Συνεργεία της κινεζικής τηλεόρα-
σης στην Οία της Σαντορίνης.
● Ανιχνευτές locations του «Game of 
Thrones» να φωτογραφίζουν τοπία 
στην Ικαρία.
● Ταμπέλα «Πράντα βουόστραπ» = 
«Το νησί πωλείται» στα ρώσικα.

● Ο «μικρός ύπνος».
● Εθελοντές δασοπυροσβέστες.
● Βαφτίσια Σάββατο απόγευμα στη 
Μύκονο.
● Κρύα γεμιστά (μόνο πιπεριές – χω-
ρίς κιμά, εννοείται).
● Μόνο χειραποσκευές.
● «Σου ’φερα λίγη ρίγανη από τη Θά-
σο».
● Κούρεμα σε παππού μπαρμπέρη 
στην Παλιά Αγορά στη Χίο.
● Τα άσπρα του Parthenis.
● Όλα τα κορίτσια να σου θυμίζουν 
την  Έλενα Ναθαναήλ.
● Η ροή του νερού στα ντους στα ε-
νοικιαζόμενα δωμάτια των νησιών. 

Σε οδηγεί στο ζεν, τρώγοντας αργά-
αργά το χρόνο των διακοπών σου.
● Τραβώντας βίντεο με την ταμπλέτα.
● Βιβλία στην άμμο. Όχι ταμπλέτα.
● Να νιώθεις XL (ή ρούφηγμα κοι-
λιάς).
● Τom’s, Τom’s, Τom’s παντού.
● Μαραθώνιος «Orange is the new 
black». Λεσβίες, φυλακές και μαύρο 
χιούμορ.
● Νεροπόλεμος με αλμυρό νερό.
● Όχι άλλο instagram.
● Καροτέν και 
κηροζίνη.

κΑΛοκΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ...

Η ATHENS VOICE σε ταξιδεύει

Με την ATHENS VOICE βάρκα
στην Ελλάδα πάμε τσάρκα

θα γυρνάμε τα νησιά
με μια χάντρα θαλασσιά 

Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη
για να πιούμε ένα ουζάκι

και μετά Χαλκιδική
κόκκινοι σαν αστακοί 

Σκιάθο, Σκόπελο και Σύρο
θέλω να σε παρασύρω

κι απ’ την Εύβοια στα Ψαρά
θα τα βρούμε μια χαρά 

Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο
θα ξαπλώνουμε στην άμμο

και μετά Αστροπαλιά
θα κοιμόμαστε αγκαλιά 

Πάρο, Μύκονο και Νάξο
στα μπαράκια τους θα αράξω

Σαντορίνη κι Αμοργό
στα μοχίτος θα πνιγώ

Πάτμο, Κάλυμνο και Κάσο
τα βιβλία θα διαβάσω

Ρόδο, Κάρπαθο, Ικαριά
με παρέα στη στεριά

Ύδρα, Πόρο, Σαλαμίνα
κάτω από την κρεβατίνα
Σπέτσες, Αίγινα και Τζια
κάτω από τη νεραντζιά 

Ρέθυμνο, Σητεία, Γαύδο
με ρακή, ντομάτα, γαύρο
στο Ηράκλειο, στα Χανιά

με οφτό και τηγανιά

Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ιθάκη
μοναχά μ’ ένα σορτσάκι

Κέρκυρα, Κεφαλονιά
μ’ ανοιγμένα τα πανιά 

Με την ATHENS VOICE βάρκα
έστω κι αν δεν έχεις φράγκα

μέσα στις σελίδες μπες
και καλές διακοπές!

- Γιώργος Θ. Παυριανός

ΤΑ 3 Ψι 
του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡβΕΤΑ

Το καλοκαίρι τα 3 καλύτερα 

πράγματα ξεκινάνε από 

το γράμμα Ψι: 

1. Ψάρεμα

2. Ψήσιμο στα κάρβουνα 

3. Ψιτ, πιάσε 2 παγωμένες μπίρες 

(@ServetasGiannis)
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Όχι, ρε φίλε, δεν είναι 
φθηνό το δωμάτιο με τα 
40 ευρώ τη μέρα, τον 
ανεμιστήρα και το ψυγείο 
Izola, ακόμα κι αν είναι 
Αύγουστος. Αν συμφω-
νείς, τσέκαρε 20 προτά-
σεις για οργανωμένο 
κάμπινγκ και παραθέρισε 
δίπλα στη φύση. 
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

Σέριφος, Coralli, Λιβαδάκια Αν πας 
από νωρίς, θα βρεις θέση δέκα μέτρα 
από τη θάλασσα. Πολύ κοντά στο 
λιμάνι, τις διαδρομές τις κάνεις με τα 
πόδια. 
22810 51500, www.coralli.gr/el

Αμοργός, Αιγιάλη Αγαπημένο κά-
μπινγκ με κάμποσες σκιές, τη χαρα-
κτηριστική μυρωδιά της αμοργιανής 
εξοχής και την Ευδοκία επί του μαγει-
ρέματος. 
22850 73500, www.aegialicamping.gr  

Αντίπαρος Άμμος κάτω, μπόλικη 
σκιά πάνω, πιτσιρικαρία τον Αύγου-
στο, η after disco La Luna δίπλα, η 

παραλία μπροστά, όπου μπορείς να 
κάνεις και γυμνισμό. Αν μείνεις κά-
μποσες ημέρες θα σου κάνει έκπτω-
ση. 22840 61410, www.camping-antiparos.gr 

Φολέγανδρος, Λιβάδι Θα χρει-
αστείς οπωσδήποτε μέσον για να 
μετακινηθείς, αφού και η μπροστινή 
παραλία είναι γι’ αυτούς που βαριού-
νται να κουνηθούν. Έχει και δωμάτια. 
22860 41478 

Ίος, Far Out, Μυλοπότας Μπορεί 
να δεις ξένους να πέφτουν με τα 
ρούχα στην πισίνα και με τα μούτρα 
στις μπίρες, αλλά τι να κάνουμε, αυτό 
είναι το Far Out. 
22860 91468, www.faroutclub.com/gr/camping 

Μήλος, Αχιβαδόλιμνη Με τεχνητές 
κατά κύριο λόγο σκιές, αλλά με μια 
υπέροχη μεγάλη παραλία μπροστά, 
με νερά που μοιάζουν με πισίνας. 
22870 31410, www.miloscamping.gr 

Μύκονος, Paradise Beach Από τα 
διασημότερα κάμπινγκ της Μεσο-
γείου, μπορείς επίσης να μείνεις σε 
διαμερίσματα, δωμάτια, ακόμα και 
σε καμπίνες από ξύλο. Να φροντίσεις 
για τη μεταφορά σου τη νύχτα από 
τη Χώρα, είναι 6 χλμ. δρόμος. 
22890 22852, www.paradisemykonos.com 

Άνδρος, Γαύριο Νοικοκυρεμένο και 
ήσυχο κάμπινγκ με όλα τα απαραίτη-
τα, 500 μ. από το λιμάνι του Γαυρίου. 
22820 71444, www.campingandros.gr 

Αστυπάλαια, Μαρμάρι Παρεΐστικο, 
με μπαράκι που κρατάει μέχρι αργά, 
αν βαριέσαι να πας μέχρι τη Χώρα. 
Η στάση του λεωφορείου για τη θά-
λασσα είναι ακριβώς απ’ έξω. 
22430 61900, www.astypalaiacamping.gr 

Ιεράπετρα, Camping Koutsounari 
Σε απόσταση 6,5 χλμ. από την Ιε-
ράπετρα, μπροστά από τη Μεγάλη 
Παραλία (φαντάζεσαι γιατί τη λένε 
έτσι), με δωρεάν ομπρέλες κ.λπ. 
28420 61213, www.camping-koutsounari.gr 

Παλαιόχωρα Χανίων, Grammeno 
Camping Θα πάρεις το μπάνιο σου 
με θέα το Λιβυκό πέλαγος δίπλα 
σε κέδρους και θα ευχαριστηθείς 
αφρικανικό ήλιο. 4 χλμ. από την Πα-
λαιόχωρα.  
28230 42125, www.grammenocamping.gr  

Νεάπολη Λασιθίου, Σίσι Camping 
Στη βορειοανατολική πλευρά της 
Κρήτης, πολύ κοντά στο ψαροχώρι 
Σίσι, απευθύνεται κυρίως σε οικογέ-
νειες και ζευγάρια. 
28410 71247, www.sisicamping.gr/ 

Μυτιλήνη, Μόλυβος Δίπλα στη 
θάλασσα, με χώρους για σκηνές και 
τροχόσπιτα και θερμά λουτρά πολύ 
κοντά για τους μερακλήδες. 
22530 71169, www.campinglesvos.gr/ 

Λήμνος, Surf Camp, Κέρος Δεν 
έχει πλούσιο ίσκιο αλλά το προτι-
μάς για την τεράστια πεντακάθα-
ρη παραλία με τα τιρκουάζ νερά 
μπροστά, για το πανέμορφο φυσικό 
περιβάλλον στα πέριξ και για την 
εξειδίκευσή του στο windsurfing 
και το kitesurfing. Έχει και σκηνές με 
κρεβάτι.
 6944 156679, www.surfcampkeros.gr 

Εύβοια, Club Αγία Άννα Καταπρά-
σινο περιβάλλον και ακριβώς δίπλα η 
πολύ όμορφη παραλία της Αγίας Άν-
νας. Μπορείς να μείνεις σε σκηνή, σε 
cabana ή σε πολυτελή σκηνή yurt κι 

αν έχεις παιδιά θα το ευχαριστηθούν 
με τις πολλές δραστηριότητες που 
γίνονται γι’ αυτά. 
22270 97250, www.clubagiaanna.gr/el 

Ζάκυνθος, Alykes Camping, Αλυ-
κές Πολύ κοντά στον οικισμό Αλυκές 
και δίπλα ακριβώς από την ομώνυμη 
παραλία, με πολύ πράσινο. 
26950 83233, www.alykescamping.gr  

Κέρκυρα, Karda Beach Camping, 
Δασιά 12 χιλιόμετρα βόρεια της πό-
λης της Κέρκυρας και με συχνή συ-
γκοινωνία απ’ έξω. Ο χώρος του είναι 
ένας παλιός ελαιώνας, ενώ εκτός 
από σκηνές υπάρχουν και λίγα σπιτά-
κια που μπορούν να φιλοξενήσουν 
έως και 4 άτομα. 
26610 93595, www.kardacamp.gr 

Κεφαλονιά, Argostoli Camping, 
Φανάρι Ενάμισι χιλιόμετρο από το 
Αργοστόλι, ο ίσκιος του προέρχεται 
κυρίως από ελιές, ενώ ακριβώς 
μπροστά υπάρχει παραλία με ρηχά 
νερά.
 26710 23487, www.camping-argostoli.gr.  

Λευκάδα, Kathisma Camping, Κά-
θισμα 12 χιλιόμετρα από την πόλη 
της Λευκάδας και πολύ κοντά στο 
χωριό Άγιος Νικήτας και στην υπέρο-
χη παραλία Κάθισμα, από την οποία, 
όμως, δύσκολα γυρνάς με τα πόδια. 
26450 97015, www.camping-kathisma.gr 

Χαλκιδική, Armenistis Camping, 
Σάρτη Κάμπινγκ με τα όλα του, που 
λένε, μπορείτε να νοικιάσετε σκηνή 
ή και τροχόσπιτο με κλιματισμό και 
εξωτερικά διαμορφωμένο χώρο ή, 
απλώς, να νοικιάσετε ένα κρεβάτι 
στις Youth Hostel σκηνές. 

23750 91487, www.armenistis.com.gr  A

CAMPING

Την αιώρα σου 
και παμε
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Καλοκαιρινές διακοπές 
σημαίνουν θάλασσα

Του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη*

Ελλάδα, νησιά και ακτές, είναι χωρίς αμφιβολία ο παγκόσμιος παράδεισος. Οι γα-
λάζιες θάλασσες ελκύουν τον καθένα, ενώ τα αρώματα, οι γεύσεις και τα μνημεία, 
αρχαία, βυζαντινά, σύγχρονα, και της φύσης, δίνουν το δικό τους χρώμα συμπληρώ-

νοντας το απέραντο γαλάζιο. 
Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στο Βόρειο Αιγαίο και τις παρθένες ακτές του, στα ζεστά νερά 
της Δωδεκανήσου, στις ατελείωτες επιλογές της Κρήτης, στο δαντελωτό Ιόνιο, στις απόκρυ-
μνες ακτές της Πελοποννήσου και βέβαια στον ήλιο των Κυκλάδων που κάνει τις άγριες πέτρες 
να λάμπουν. 
Όσα μέρη και να αναφέρω πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα ξεχάσω. Για εμάς που η Ελλάδα 
είναι ταυτισμένη με τον ήλιο, το φως, το γαλάζιο του ουρανού και το μπλε της θάλασσας, κάθε 
γωνιά της είναι μοναδική. Άλλωστε ο Ελύτης έγραψε: «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα 
δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιά-
χνεις». Αυτά μας ορίζουν και καθορίζουν τη μοίρα μας.
Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι το πιο βασικό πλεονέκτημά μας είναι οι καθαρές θάλασσες κι 
ακτές και όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για να τις προστατεύσουμε. Ας μην αφήσουμε λοιπόν 
στον επόμενο επισκέπτη τα αποτσίγαρα και τα πλαστικά μας απορρίματα. 
Πάντως, πέρα από τα τοπία και τις ωραίες φωτογραφίες, οι διακοπές αφήνουν πίσω αναμνήσεις 
που κουβαλάς για πάντα. Δεν μπορώ να συγκρίνω με τίποτα την ανάμνηση του ζεστού καλο-
καιριού στο Κουφονήσι έναν Ιούλιο πριν πολλά χρόνια. Το παιχνίδι στη θάλασσα, το γλυκό 
καρπούζι, την αυτοσχέδια τέντα, την ανεμελιά, τις σιωπές γεμάτες λόγια, τις βόλτες ατενίζο-
ντας το πέλαγος, τον έρωτα, την εποχή της αθωότητας...

* Ο Μ.Β. είναι υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η
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ταν μεσημέρι στο νησί, όταν είδα την Kιμ να βγαί-
νει από τη θάλασσα. Πήρα φόρα, άνοιξα το γκάζι 
πήδηξα πάνω απ’ το λοφάκι στην άκρη του δρόμου 

και προσγειώθηκα στην αμμουδιά. Σταμάτησα δέκα μέτρα 
μακριά της και στήριξα τη μηχανή στο αρμυρίκι. 
Έβγαλα τσιγάρο, ο ζίπο ήρθε φυσικά στο χέρι, το γνωστό ά-
νοιγμα με τον αντίχειρα «κλικ-κλακ» κι άναψα. Ρουφούσα τον 
καπνό, κοιτούσα μπροστά τη θάλασσα, νιώθοντας τα μάτια της 
καρφωμένα πάνω μου. Φυσώντας την τελευταία τζούρα, γύρι-
σα απότομα προς το μέρος της. Δεν πρόλαβε να στρίψει, μόνο 
έριξε βιαστικά το μαλλί μπροστά. Την πλησίασα. Με τα ξανθά 
μαλλιά και τα κερασένια χείλια έμοιαζε με μυθική Θεά των Bί-
κιγκς. Στάθηκα δίπλα της, γονάτισα, με μια κίνηση του δεξιού 
χεριού έβγαλα τα γυαλιά ηλίου. Δεν φορούσε τα δικά της. Tην 
κοίταξα στα μάτια. Ήταν πράσινα, πράσινα με λίγο γκρίζο. Πή-
ρα βαθιά ανάσα και το είπα:
-Πάμε μια βόλτα;
Xαμογελώντας, χωρίς δισταγμό και με φωνή βραχνή, μου έ-
δωσε τη μόνη απάντηση που δεν περίμενα. Ίσως γιατί ήταν η 
πιο προφανής.
-Mε το μαγιό;
-Θα στεγνώσεις πιο γρήγορα έτσι, πέταξα εντυπωσιάζοντάς 
με για την ταχύτητα αντίδρασης.
Γέλασε! 
- Πού λες να πάμε;
-Στο βουνό. Ψηλά στο δάσος, μετά τις κορφές που βλέπεις 
στα δεξιά, έχει ένα μικρό καταρράκτη. Όπως πέφτει το νερό, 
σχηματίζει μια λιμνούλα ανάμεσα στα βράχια. Αυτή ξεχειλίζει 
και φτιάχνει έναν πιο μικρό καταρράκτη, μια πιο μικρή λίμνη 
ακριβώς από κάτω της. Έχει πράσινα νερά, σαν τα μάτια σου.
Το βλέμμα της έδειχνε ότι η περιγραφή μου είχε πετύχει το 
σκοπό της.
-Tα νερά εκεί είναι κρύσταλλο, μπορούμε να κάνουμε και μια 
βουτιά, συνέχισα.
-Ναι, αλλά θα αργήσουμε. Σε λίγο πρέπει να γυρίσω σπίτι. Mπο-
ρούμε να πάμε αργότερα, κατά τις πέντε; είπε.
Στις πέντε, στις έξι, λίγο πριν χαράξει ο ήλιος, λίγο αφ’ ότου 
βγει το ουράνιο τόξο, μπορούσαμε να πάμε όποτε ήθελε, στη 
λίμνη, στο βουνό, στο φεγγάρι, με τη μηχανή, με τα πόδια, 
κολυμπώντας, πετώντας. Παλεύοντας να κρύψω τη λαχτάρα, 
ρώτησα:
-Πού μένεις;
-Πίσω από την εκκλησία. Mην έρθεις εκεί, θα μας δει η μάνα 
μου. Περίμενε πιο κάτω στις λεύκες. 
Την ώρα που γυρνούσα την πλάτη μου άκουσα πάλι τη βραχνή 
φωνή:
-Πώς σε λένε; 
-Nικήτα, εσένα;
Eίπε το όνομά της. Θα της ταίριαζε ένα Aλίκη ή Xριστίνα. Mα 
ήταν ίδια η Κιμ Μπάσιντζερ, έτσι για μένα έγινε η Kιμ. H Kιμ, που 
ήταν ωραία, σαν ψεύτικη. Θα έβγαζα βόλτα με τη μηχανή μια 
ολόξανθη κούκλα...
Έβαλα μπρος και με ένα σάλτο πήδηξα πάνω από το λοφάκι. 
Aν πέθαινα εκείνη τη στιγμή, κάτι γινόταν, καθώς βρισκόμουν 
στον αέρα, το γκάζι ανοιχτό –κάτω η θάλασσα, η άμμος, η ξαν-
θιά με τα μάτια που ήταν πράσινα με λίγο γκρίζο, μπροστά μου 
το βουνό, το δάσος, οι κορυφές και η λίμνη–, αν πέθαινα εκεί, 
αν κοκάλωνα κι έμενα στον αέρα ακίνητος, νεκρός, κεραυνο-
βολημένος, τα δεκάξι μου χρόνια δεν θα ήταν σπαταλημένα. 
Δεν θα είχαν κυλίσει άδοξα, δεν θα ήταν άσκοπο το πέρασμά 
μου από τον κόσμο. Θα άξιζε χίλιες φορές, μόνο και μόνο γι’ 
αυτή τη στιγμή. Για την ανείπωτη ευτυχία αυτής της στιγμής. 
Tης στιγμής που οι χτύποι της καρδιάς κάνουν το στέρνο να 
φουσκώνει και κάτι γλυκό, σαν σιρόπι, σαν καραμέλα, γλιστρά 
στο στόμα, πλημμυρίζει τον ουρανίσκο, κατεβαίνει το λαιμό κι 
ύστερα γουργουρίζει στο στομάχι, βράζει, ταράζει τα σπλά-
χνα, ανεβαίνει πάλι ψηλά και σου κόβει την άνασα.

Στις πέντε ακριβώς, έστησα τη μηχανή κάτω από τη λεύκα κι 
άναψα τσιγάρο. Mε κάθε τζούρα, μάδαγα τη μαργαρίτα: Θα 
έρθει; Λες να μην έρθει; Kι αν δεν έρθει; Θα έρθει. Καλά.
Στη μέση του τσιγάρου άκουσα το μάνταλο μιας σιδερένιας 
πόρτας. Mε φόντο τα δέντρα εμφανίστηκε η Kιμ. Φορούσε τζιν, 
άσπρο μπλουζάκι, τα μαλλιά της πιασμένα με ροζ κορδέλα. 
-Γεια, πάμε γρήγορα μη μας δούνε.
Aυτή κι αν ήταν προτροπή! Δίνω γκάζι, πετάμε, τα μαλλιά μου 
ανεμίζουν, τα χέρια της στη μέση μου. Είχα πάει βόλτα φίλες 
και συμμαθήτριες. Aυτό ήταν κάτι άλλο. H Kιμ δεν ήταν φίλη, ή-
ταν γκόμενα. Aισθανόμουν ότι ξεκλείδωνα τις πύλες της ευτυ-
χίας. Aπό παιδί έπλαθα εικόνες, έφτιαχνα το μέλλον με εικόνες. 
Tώρα ζούσα την εικόνα που είχα ζωγραφίσει από παλιά. 
Aφήνουμε πίσω τις σκονισμένες λεύκες, η άσφαλτος ένα στε-
νό γκρίζο φίδι που ελίσσεται ανάμεσα στους ελαιώνες του 
κάμπου. Tο γκάζι στο τέρμα, οι σφυγμοί στους 160, οι αγκώνες 
μου περνάνε ξυστά από τα κλαδιά, καθώς η μοτοσικλέτα γέρ-
νει από τη μιαν άκρη του δρόμου ως την άλλη. Στρίβω σε ένα 
χωματόδρομο που σκαρφαλώνει την πλαγιά με τα πεύκα. Έχει 
δυο βαθιά παράλληλα λούκια από τους τροχούς των αγροτι-
κών μηχανημάτων, προσέχω να μη βρεθεί η μπροστινή μου 
ρόδα εκεί μέσα. Τα πεύκα πυκνώνουν, καθώς ανεβαίνουμε, 
πράσινο χρώμα παντού, όσο φτάνει το μάτι. Πράσινο γύρω-
γύρω, μια κόκκινη μοτοσικλέτα σκάβει το καφετί χώμα και 
τα μαλλιά μου ανεμίζουν μπλεγμένα με τα ξανθά μαλλιά της 
Kιμ. Τα χέρια της σφίγγουν τη μέση μου. Tραγουδάω. Μα την 
Παναγία, τραγουδάω! Όχι φωναχτά –από μέσα μου– αλλά τρα-
γουδάω συνέχεια, «Yοu’ re a moonchild, prettiest moonchild, I’ 
m gonna make you smile forever…».
Eίμαστε πια ψηλά στο δάσος. O δρόμος τελειώνει, στ’ αριστε-
ρά αρχίζει μια αντιπυρική ζώνη που κόβει το βουνό στη μέση. 
Eίναι μια σχεδόν κάθετη πλαγιά. Όπως την κοίταζες από κάτω, 
έμοιαζε αδύνατο ότι μηχανάκι με δυο άτομα θα μπορούσε να 
την καταφέρει. Φέρνω το σώμα μου μπροστά, σκύβω πάνω 
από το τιμόνι, παίρνω τη στάση της ορθοπεταλιάς. Λέω στην 
Kιμ να κρατηθεί κι ελπίζοντας ότι θ’ αντέξει το μοτέρ, αρχίζω 
το ανέβασμα. Tο μηχανάκι αγκομαχάει. H Kιμ δυσκολεύεται 
να στηριχθεί, «μη φοβάσαι, κρατήσου πάνω μου». «Δεν φοβά-
μαι». Kι όμως το μηχανάκι ανεβαίνει, με χαμηλή ταχύτητα, αλλά 
ανεβαίνει. H Kιμ δεν φοβάται. Mόνο γελάει. Kαταλαβαίνει πως 
μια αλλαγή συντελείται. Ένας άλλος κόσμος ετοιμάζεται να 
αποκαλυφθεί μπροστά της κι αυτός ο Nικήτας κρατάει το εισι-
τήριο. Aυτό που ζει τώρα, είναι η αρχή ενός αύριο που βιάζεται 
να ανατείλει. Kαι είναι ο Nικήτας με την κόκκινη μηχανή, αυτός 
που ξέρει, που θα σπρώξει τον ήλιο να γυρίσει νωρίτερα. 
Τα πεύκα εναλλάσσονται με πλατάνια, σημάδι πως τα νερά εί-
ναι κοντά μας. Θέλω δυο κορφές ακόμα, δυο κορφές κι ύστερα 
φτάνουμε στις λίμνες. Tο μηχανάκι βογγάει, δεν κλείνω το γκά-
ζι, αν κόψω, δεν θα ξαναβρεί ποτέ τη χαμένη του φόρα. Η Kιμ 
γελάει, είμαστε στο τελευταίο πλάτωμα πριν από την τελική 
ανάβαση στο μονοπάτι των λιμνών, ώσπου το μηχανάκι κάνει 
ένα ξέπνοο γου-γου-γου και σβήνει. Προσπαθώ να το συνε-
φέρω, χοροπηδάω πάνω στη μανιβέλα χωρίς αποτέλεσμα. Tο 
μοτέρ μυρίζει καμένο, τα μέταλλα ζεματάνε.
-Aς το αφήσουμε να κρυώσει και ξαναδοκιμάζω, λέω.
Kαι μένουμε εκεί στη μέση του δάσους. Αγναντεύουμε, τρέ-
χουμε, κυνηγιόμαστε, λαχανιάζουμε κι ύστερα ξαπλώνουμε 
δίπλα-δίπλα πάνω σε σωρούς πευκοβελόνες κάτω από τη σκιά 
των κλαδιών. Μια ζωγραφιά: να μην ακούς τίποτα, ούτε φωνές, 
ούτε τζιτζίκια, τίποτα, μονάχα τα φύλλα που παίζουν στο φύ-

σημα του αέρα. Αν αφουγκραστείς, καταλαβαίνεις ότι κάπου 
κοντά κυλάει νερό. 
Έμενε σε μια κωμόπολη κοντά στις Σέρρες. Tον Σεπτέμβριο θα 
πήγαινε Δευτέρα Λυκείου. Ήταν πιο όμορφη απ’ ό,τι το μεσημέ-
ρι στη θάλασσα. Πιο όμορφη από οτιδήποτε είχα κοιτάξει από 
τόσο κοντά. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος! Ήθελα να νιώσω τα 
χείλια της, να την αγκαλιάσω. Mα ήμουν τόσο ευτυχισμένος, 
τόσο συνεπαρμένος από την ομορφιά, που δεν μπορούσα να 
κάνω τίποτα, που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωγραφιά.
Mιλούσαμε. Κοίταζα την πράσινη πλαγιά που κατηφορίζει α-
πότομα, κιτρινίζει εκεί που στέκουν δυο λοφάκια με στάχυα, 
μέχρι που συναντά το γαλάζιο της θάλασσας, εκεί ακριβώς 
απ’ όπου ξεκινήσαμε πριν από μισή ώρα. Έβγαλα το σουγιά 
μου και χάραξα τον κορμό του δέντρου. Καμιά καρδιά, κα-
νένα βέλος, κανένα όνομα. Mόνο την ημερομηνία ήθελα να 
αφήσω εκεί, παντοτινό ντελάλη της χαράς μου. Χάραξα στο 

πεύκο τους αριθμούς «5-7-89».
Προσπάθησα να βάλω μπρος. Aνεβοκατέβαινα στη μανιβέλα, 
έσπρωχνα τη μηχανή στο πλάτωμα, ούτε ένας αισιόδοξος ή-
χος. Το σκηνικό γκρεμιζόταν. Tι θα έκανα τώρα; Kαι οι λίμνες, η 
βουτιά; Πώς θα φεύγαμε από εκεί; 
H Kιμ έδειχνε απροβλημάτιστη. Γελούσε.
-Δώσ’ μου ένα τσιγάρο.
-Kαπνίζεις;
-Πού και πού.
Tα τσιγάρα μου δεν είχαν φίλτρο. Δεν ήξερε να τα καπνίσει, 
στα χείλια της έμεναν κομμάτια καπνού. Προσπαθούσε να 
τα ξεφορτωθεί, χωρίς να κάνει κάτι άκομψο. Tι όμορφη που 
ήταν! Από τη μεριά του δάσους ακούστηκε θόρυβος δυνατός, 
απροσδιόριστος. Φάνηκε ένα τρακτέρ κυκλωμένο από τσοπα-
νόσκυλα. Aυτό μας έλειπε. Δεν φτάνει που δεν φιληθήκαμε, 
δεν πήγαμε και δεν πρόκειται να πάμε στη λίμνη, η μηχανή 
ξεψύχησε, ήταν ανάγκη να έρθουνε και τα κωλόσκυλα; Όταν 
πλησίασε το τρακτέρ, ένα πανάρχαιο μπλε μηχάνημα που ρυ-
μουλκούσε ένα απροσδιόριστο σιδερένιο τελάρο με μικρά 
ροδάκια, φορτωμένο βαρέλια ρετσίνι, ο οδηγός φώναξε:
-Mη φοβάστε. Δε δαγκάνε!
Και τότε μου ήρθε η ιδέα της σωτηρίας.
-Έχεις ένα σχοινί να με τραβήξεις; Μείναμε!
Δέσαμε τη μηχανή με μια τριχιά πίσω από το τελάρο, η Kιμ θρο-
νιάστηκε ανάμεσα στα βαρέλια κι εγώ ανέβηκα στη σέλα. Φύ-
γαμε για εκείνο το οπερετικό ξετύλιγμα: το τρακτέρ να ανεβαί-
νει, η ξανθιά Kιμ με τη ροζ κορδέλα στα μαλλιά να με κοιτάζει 
ανάμεσα απ’ τα βαρέλια που στάζανε ρετσίνι κι εγώ να προ-
σπαθώ να ισορροπήσω αλλά και να κλωτσήσω τα πιο τολμηρά 
μέλη της αγέλης, που εφορμούσαν προς τα πόδια μου. Σκηνή 
βγαλμένη από βουβό κινηματογράφο.
Mας πήγε ως το διάσελο, εκεί που άρχιζε η άσφαλτος. Tσου-
λήσαμε στην κατηφόρα. Kατεβήκαμε το πρώτο βουνό, έτσι, 
με το μοτέρ σβηστό. Δοκίμασα να ξαναβάλω μπρος. Eντελώς 
ανέλπιστα το μοτεράκι πήρε κι άρχισε να δουλεύει όπως πρώ-
τα. Mάλλον είχε παραζεσταθεί και τώρα που δροσίστηκε, ξυ-
πνούσε πάλι. 
Ήταν αργά, έπρεπε να πάω την Kιμ στο σπίτι. Tην άφησα στις 
λεύκες. 
-Πότε θα σε δω; ρώτησα.
-Nα πούμε στο Kαφέ-Pίο, κατά τις δέκα.
-Μέσα!
Kοιταχτήκαμε. O ήλιος έδυε πίσω από τα απέναντι νησιά, έβα-
φε τη θάλασσα με πορτοκαλί, κεχριμπαρένιες και μαβιές αγκα-
λιές. Έκανε να φύγει. Ήταν η κρίσιμη στιγμή, έπρεπε να το πω: 
-Φιλάκι;
Γύρισε ξαφνιασμένη.
-Φιλάκι; είπε.
Kαι ήρθε και μου έδωσε ένα μικρό φιλί στο αριστερό μάγουλο. 
Ύστερα διέσχισε το δρόμο και χάθηκε πίσω από τη μάντρα. Ή-
ταν ένα μικρό, πολύ απαλό, πολύ φιλικό φιλάκι. Aλλά όπως και 
να το έβλεπε κανείς ήταν φιλί ή, έστω, φιλάκι.
Tην ώρα που άναβα το θερμοσίφωνο, τηλεφώνησε ο Bασίλης. 
Θα έρχονταν μαζί με τον Σπύρο με το βραδινό καράβι. 
-Eλάτε να με βρείτε στο Καφέ Pίο, είπα. Pωτήστε πού κάθεται 
το ωραιότερο κορίτσι του νησιού. Θα είμαι δίπλα της. 

* Ο Γ.Ν.Π. είναι επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Το τελευταίο του βιβλίο «Να σηκωθούμε όρθιοι - Η ε-
πανάσταση της κοινής λογικής» κυκλοφορεί από τις εκδ. Ψυχογιός. Μοι-
ράζει το χρόνο του μεταξύ φιλοσοφίας, λογοτεχνίας και αυτοκίνησης.

Ή

Βασιλιάς 
στο Νησί μου

Του Γιώργου Ν. Πολίτη*
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ο πρωί  
-Ναι; 
-Ξύπνα! 
-Τι ώρα είναι ; 

-Έχει πάει 8 ! 
-Είσαι τρελή; Γιατί με ξυ-
πνάς ; 
-Δεν είπαμε ότι θα πάμε 
στην Αίγινα ; 
-Όχι ξημερώματα όμως... 
μια κανονική ώρα, σαν 
άνθρωποι! 
-Θα χάσουμε το πλοίο. 
-Ε καλά... θα πιούμε έναν 
καφέ και θα πάρουμε το 
επόμενο, έχει συνέχεια. 
-Τι εννοείς, δεν έχεις 
κλείσει εισιτήρια; 
-Δεν χρειάζεται, θα βγά-
λουμε στο λιμάνι. Έχει 
δελφίνι κάθε μισή ώρα και 
συμβατικά όλη μέρα! Άσε 
με να κοιμηθώωωωω! 
-Εντάξει, εντάξει. Τι ώρα 
να βρεθούμε; 
-Στις 11 στο σταθμό Μονα-
στηράκι.  
-Ωραία! Λοιπόν, καφέ να 
πάρουμε από εκεί ή στον 
Πειραιά; Άσε, θα σου πά-
ρω εγώ. Τι καφέ θες; Ωχ! 
Φορτιστή πήρα μαζί μου;11 
είπαμε…; Ναι; Ναι; Το έ-
κλεισε; 
  
 Στο πλοίο 
-Εγώ έλεγα να πάρουμε 
καφέ πριν μπούμε. Τώρα 
θα χει μια ουρά... μέχρι 
να φτάσουμε δεν θα έχω 
προλάβει να πιω γουλιά. 
Α, δεν έχει κόσμο! Ωραία, 
κάτσε εσύ και θα φέρω 
εγώ τους καφέδες. Όχι ε-
κεί, δίπλα, στον καναπέ. Ή 
μάλλον πήγαινε στο άλλο 
σαλόνι, εκεί δίπλα στο πα-
ράθυρο να κάτσουμε. 
Σε 60 λεπτά θα φτάσουμε 
στο λιμάνι της Αίγινας… 
-Τι; Μια ωρίτσα μόνο ; 
Πάμε κατάστρωμα ! 
  
Στο λιμάνι 
-Αχ, τι όμορφα… Μπράβο 
που ήρθαμε! Μπράβο μας ! 
Αχ... νησί. Τι είναι αυτό;  
-Βαρώτσος. 
–Βαρώτσος; υπέροχο! 
-Πάμε κατευθείαν παραλία; 
-Κατευθείαν, ναι! Προς 
τα πού; 
-Μαραθώνα! 
  
Στην παραλία  
-Κι άλλο καφέ θα πιεις; 
Ηρέμησε λίγο κι απόλαυσε 
το κύμα στα πόδια σου, 
την άμμο, τον ήλιο... 
-Έναν εσπρέσο φρέντο 
μέτριο, παρακαλώ! Μα τι 
ωραίο καφέ το Ακρογιάλι. 
Εδώ θα ερχόμαστε. Πάνω 
στη θάλασσα, σκιά, ησυ-
χία... Αχ, μπράβο, μπράβο 
μας που ήρθαμε! 
-Μπαίνω να βουτήξω. Ξέ-
ρω, μπράβο μου. Μπράβο 
μου που θα βουτήξω . 
-Για φαγητό πού θα πάμε; 
Στην Πέρδικα. Μη ρωτή-
σεις σε ποιο. Όλα ωραία 
είναι. Μπράβο τους! 

Στην Πέρδικα  
Άλλος άνθρωπος νιώθω, 
άλλος άνθρωπος. Λες κι 
έχω κάνει ήδη 3 μέρες δια-
κοπές! Τι ωραία που ήταν 
η θάλασσα! Τι ωραία που 
φάγαμε! Αυτή η σκούνα, η 
τράτα, η βάρκα, το σκαφά-
κι, αυτό τέλος πάντων που 
πηγαινοέρχεται τι είναι; 
-Αυτό πάει στη Μονή. 
Αυτό το νησάκι απέναντι.  
Πάμε αύριο, αν θες. Θα σ’ 
αρέσει. Έχει και παγώνια, 
ελάφια... 
-Τι έχει; Μπράβο! Εκεί θα 
πάμε αύριο. Λες να πάρου-
με και γλυκό η προβαίνου-
με σε υπερβολή ; 
-Θα σε πάω στο «Αιάκειον 
«για σοκολατόπιτα με πα-
γωτό».  
  
 Στο Αιάκειον  
-Μπράβο! Μπράβο! Όχι, 
μπράβο! Να πάρω δεύτερο 
κομμάτι; 
-Όχι. 
-Καφέ τότε.  
-Δεν μπορώ να παρακο-
λουθήσω τους συνειρμούς 
σου, αλλά αφού θες καφέ 
πάμε στη Ρέμβη. Σε παρα-
καλώ, όμως, πάρε decaf. 
-Μη σε νοιάζει. Είμαι ήδη 
πιο ήρεμη. Νιώθω πως όλη 
η υπερένταση που κου-
βαλάω, οι έντονοι ρυθμοί 
της πόλης, το άγχος, όλα, 
έχουν αρχίσει να υποχω-
ρούν. Νιώθω ήρεμη που 
να πάρει η οργή! Καλοκαι-
ρινή, δροσερή... τι να πω... 
Η θάλασσα; Το φαγητό; Η 
σοκολατόπιτα; Άλλο ένα 
κομμάτι θα μας φέρετε;! 
  
 Στη Ρέμβη  
-… 
-… 
-… απογευματάκι στην 
Αίγινα... κόσμος πάει κι 
έρχεται κι εμείς εδώ... 
ρεμβάζουμε... τι θα κά-
νουμε τώρα; 
-Πάμε βολτούλα στα σο-
κάκια. Θα σου αρέσουν 
και τα μαγαζιά! Και μετά 
λέω να πάμε σινεμαδάκι.  
-Θερινό σινεμά στην Αίγι-
να; Μπρ… 
-Μην το πεις! 
-..άβο! 
  
 Στο σινεμά  
-Άρα για αύριο έχουμε, 
ναό της Αφαίας, μπάνιο 
στο Σάρπα, φαγητό στον 
Σκοτάδη, και μεθαύριο 
μπάνιο στη Μονή, φαγητό 
στον Ναυτικό Όμιλο και 
πότε μου είπες ότι θα πάμε 
στους Κυνηγούς στο Ανι-
τσαίο; 
-Σσσσσς… χίζει! 
-Αχ μπρααααα… 
-Σσσσσς!

*Η Ν.Κ. είναι ηθοποιός έ-
παιζε στο «Κάτω Παρτάλι» 
και πρωταγωνιστεί στη «Λυ-
σιστράτη» (σκηνοθεσία: Τσέ-
ζαρις Γκραουζίνις), που θα κάνει 
περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Αίγινα
Της Νάντιας Κοντογεώργη* 

T
Πού να κολυμπήσεις
Μέσα στην πόλη θα βρεις 
τις παραλίες Αύρα, Πανα-
γίτσα και την περίφηµη 
Κολόνα, όπου θα περάσεις 
από τον αρχαιολογικό 
χώρο για να βρεθείς σε µια 
ακρογιαλιά µε πεύκα που 
φτάνουν µέχρι τη θάλασ-
σα. Ένα βήµα από τη Χώρα, 
στο δρόµο προς Πέρδικα, 
είναι ο Άγιος Βασίλης. 
Παρακάτω βρίσκονται ο 
πρώτος και ο δεύτερος 
Μαραθώνας (οργανωµέ-
νες). Η Πέρδικα, µε παραλία 
ιδανική για όσους αγαπάνε 
τα βράχια και τις βουτιές. Οι 
οικισµοί του νησιού Αγ. Μα-
ρίνα και Σουβάλα έχουν ε-
πίσης τις οργανωµένες πα-
ραλίες τους, ενώ σταθερές 
επιλογές είναι οι: Κλήµα, 
Κλειδί, Μουριώτη και Σαρ-
πάς. Πιο απόµερες η Bαγία 
και η παραλία στον Tούρλο 
–αµµώδης, πράσινα νερά–, 
ενώ από τις πιο όµορφες 
θεωρούνται οι Πόρτες στο 
οµώνυµο ψαροχώρι. Οι 
πιο κοσµοπολίτικες είναι η 
Αιγινήτισσα –κόσµος, χο-
ρός, µουσική και υπέροχα 
κοκτέιλ– και οι Kamares 
Paradise (µε beach bar, ξα-
πλώστρες κ.λπ.). 

Πού να φας
Στην πόλη. Ο Μπάµπης 
στην Ακτή Τότη Χατζή 7 
(23594) µε πολύ καλή ελλη-
νική κουζίνα, πάνω στην 
παραλία της Παναγίτσας, 
µε εντυπωσιακά φωτισµέ-
νους φοίνικες, τραπεζάκια 
πάνω στο κύµα, ανοιχτός 
από τις 9 το πρωί. Μέσα 
στην πόλη και ο Μπακαλό-
γατος (Π. Ηρειώτη & Νεο-
πτολέµου, 22975 00501), τσι-
πουράδικο -µεζεδοπωλείο 
µε πολύ όµορφη (σαν παλιό 
µπακάλικο) διακόσµηση, 
πάντα χαµογελαστούς 
ιδιοκτήτες, φαγητό σπι-
τικά νόστιµο, πολύ καλές 
τιµές και γραφική αυλή. 
Το Σχολείο (Φανερωµένης, 
απέναντι από το γήπεδο 
µπάσκετ, 698 4211728) είναι 
η πιτσαρία που θα αναζητή-
σεις, αν ψάχνεις για καλές, 
αυθεντικά ιταλικές πίτσες 
και τέλειες µακαρονάδες. 
Μέσα στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης η Ελιά (Κουµουν-
δούρου 4, 22975 00205) µε 
χαλαρωτικές µουσικές και 
αδυναµία στα jazz, blues, 
soul ακούσµατα. Ανοιχτά 
από το πρωί, για καφέ στη 
δροσερή –και λουλουδια-
στή– αυλή. Σηµείο αναφο-
ράς στην κατηγορία των 
bar-restaurant και η Αυλή 
(Π. Ηρειώτη 17, 26438), από 
τα πιο γνωστά στέκια του 
νησιού την τελευταία εικο-
σαετία µε πολλές γευστικές 
επιλογές, ανοιχτά µέχρι 

Κωδικός: 22970
Αστυνοµία: 22100
Λιµεναρχείο: 22328, 
25734
∆ήµος: (22973) 20000
Πρώτες Βοήθειες: 22222
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μητέρα μου πήγαινε από παιδί διακοπές στη 
Αίγινα και μόλις έμπαινε το καλοκαίρι νοί-
κιαζε ένα σπιτάκι και μεταφερόμασταν εκεί 

με όλο το σπιτικό, κατσαρόλες, πετσέτες και σεντόνια 
στοιβαγμένα σε μεγάλα καλάθια σκεπασμένα με ύφα-
σμα και ραμμένα με σακοράφα. Φτάνοντας στο λιμάνι 
φορτωνόμασταν στα αμαξάκια και μ’ άρεσε να κάθο-
μαι πάνω μαζί με τον αμαξά. Περπατούσα ξυπόλητη 
και η ζεστή σκόνη πέρναγε ανάμεσα στα δάχτυλα των 
ποδιών μου. Φρουτ! Παίζαμε στα βραχάκια κυνηγώ-
ντας καβουράκια και πηδούσαμε από βάρκα σε βάρκα. 
Όταν ήρθε η ώρα να φτιάξω και εγώ ένα στέκι στην 
Ελλάδα, διάλεξα την Αίγινα. Έχω 
φίλους εδώ, καλλιτέχνες και διανο-
ούμενους, μερικοί μένουν μονίμως. 
Τα βαπόρια και τα δελφίνια πάνε 
και έρχονται όλη μέρα, κατεβαίνεις 
στον Πειραιά και πάντα κάτι φεύγει 
για την Αίγινα.

Αρχαίος τόπος, «κράτος» με μεγάλο πληθυσμό και 
τα αρχαία διάσπαρτα. Η Αφαία, ένας μικρός κομψός 
Παρθενώνας, σχηματίζει τρίγωνο με τους Δελφούς 
και το Σούνιο. Με εμπνέει να πατάω σ’ αυτά τα χώματα 
και να αγναντεύω τη θάλασσα των Σαλαμινομάχων. 
Εδώ φαντάστηκα τον εαυτό μου να ζει χιλιάδες χρόνια 
πριν, καθώς έπιασα στα χέρια μου τον ντόπιο πηλό 
και πελέκησα το εγχώριο πουρί. Στην Αίγινα φαίνεται 
ότι κόπηκε και το πρώτο νόμισμα, η Χελώνη, και εδώ 
έκανε την πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας 
ο Καποδίστριας. Η Παλιαχώρα, λόφος γεμάτος από 
διάσπαρτες μεσαιωνικές εκκλησίες με τοιχογραφί-
ες αγίων, είναι ένας θαυμάσιος περίπατος, ιδίως όταν 
είναι ανθισμένες οι εκατοντάδες αμυγδαλιές, ή την 
άνοιξη που είναι γεμάτος μαργαρίτες και παπαρούνες. 

Απέναντι ο Άγιος Νεκτάριος δεσπόζει.

Το φως της Αίγινας είναι μοναδικό. Ιδίως το χειμώνα 
βασιλεύει μια απροσδόκητη ηρεμία, λες και ακούς μια 
μονοτονική μουσική χωρίς αρχή και τέλος. Το καλο-
καίρι κρατάνε το ίσο τα τζιτζίκια. Δεν το είχα προσχε-
διάσει, αλλά το κτήμα που μου έτυχε έχει και την πα-
ραγωγή του. Φιστίκια, ελιές, και αν έχεις υπομονή να 
τη μαζέψεις, κάπαρη. Φύτεψα και τριανταφυλλιές, που 
αναπάντεχα ευδοκιμούν. Το καλοκαίρι βάζω και μπο-
στάνι με τα συνηθισμένα ζαρζαβατικά. Θα μπορούσα 
να ασχολούμαι μόνο με τη γη. 

Τα χρόνια της ευημερίας χτίστηκε 
πολύ η ύπαιθρος της Αίγινας, αλλά 
ευτυχώς το Λιμάνι διατηρεί το χα-
ρακτήρα του. Μ’ αρέσει να παίρνω 
το βαποράκι που κάνει εκδρομή α-
πέναντι στην Επίδαυρο, πακέτο με 
τα εισιτήρια για την παράσταση. Τις 
προάλλες φύγαμε σούρουπο και συ-

ναντήσαμε πολλά δελφίνια, σπάνιο πράγμα πια, μαγι-
κό, και γυρίσαμε νύχτα με φεγγαράδα! Τον Αύγουστο 
απολαμβάνουμε την ωραία μουσική που μας προσφέρει 
η Ντόρα Μπακοπούλου με το Διεθνές Μουσικό Φεστι-
βάλ που ίδρυσε εδώ και δέκα χρόνια. Έχουμε και τρεις 
κινηματογράφους! Ας μην παραλείψουμε και τη γιορτή 
Φιστικιού τον Σεπτέμβριο, που είναι ευκαιρία για κάθε 
λογής μικροπαραγωγές και χειροτεχνίες με τις οποίες 
καταπιάνονται τελευταία οι Αιγινήτισσες. Αν είχε λύσει 
ο δήμος και το τεράστιο πρόβλημα νερού και είχε οργα-
νώσει μια βιώσιμη συγκομιδή σκουπιδιών, η Αίγινα θα 
ήταν ένας σωστός παράδεισος δίπλα στην Αθήνα!

*Η Ελ.Μ. είναι εικαστικός που ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Αίγινας. Με 
φωτογραφίες της συμμετέχει στην ομαδική καλοκαιρινή έκθεση της 

Γκαλερί Ζουμπουλάκη (10/7 - 13/9).

Αίγινα
Της Ελένης Μυλωνά*

Η

αργά το βράδυ για καφέ, πο-
τό και φαγητό (και τροµερό 
λικέρ φιστίκι) κάτω από την 
κληµαταριά. Λίγο πιο κάτω 
το Κάππος Έτσι (Π. Ηρειώτη 9, 
27219) µε ιδιαίτερες γεύσεις 
και υπέροχα πιάτα µε φιστίκι 
αιγίνης.Ο Τσίας στην παρα-
λία της Αίγινας (23529), µε 
ανανεωµένη κουζίνα. 
∆ίπλα ο πασίγνωστος 
Σκοτάδης (24014), από τις 
καλύτερες ψαροταβέρνες 
µε τροµερή ταραµοσαλάτα. 
Στη Σουβάλα, θα βρεις το 
Namaste (54210), ένα all 
day coffee bar & cocktail 
lounge, µε θέα στο γαλάζιο 
του αργοσαρωνικού. Θα 
σερβιριστείτε καφέδες και 
άλλα ροφήµατα, αλλά και 
διάφορα σνακ το πρωί και 
καλοφτιαγµένα cocktails το 
βράδυ, ενώ στο εστιατόριο 
Zaza θα απολαύσετε ιταλική 
κουζίνα µε pasta, risottos και 
πεντανόστιµες πίτσες.   
Στον Μαραθώνα: Όστρια 
(27682), µε παράδοση άνω 
των 20 ετών, µε σπιτικά 
µαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, 
χωριάτικες πίτες, πεντανό-
στιµη φάβα και σαλάτες µε 
λαχανικά από τον κήπο των 
ιδιοκτητών. Ο Βατζούλιας 
(22711) προς Άγιο Νεκτάριο 
είναι οικογενειακή ταβέρνα 
µε φηµισµένο µουσακά και 
ορφανή µακαρονάδα. Πέρδι-
κα: Ο Νόντας (61233), µε ιστο-
ρία από το 1936, είναι εξπέρ 
στις παραδοσιακές γεύσεις 
και στο ολόφρεσκο ψάρι. 

Πού να διασκεδάσεις 
Για γλυκό («φιστικάτο», «φι-
στικίνι», αµυγδαλωτό) στο 
παλιότερο ζαχαροπλαστείο 
του νησιού και all time classic 
Αιάκειον (22249) κι ακόµα 
καλύτερα στο αίθριό του α-
κριβώς από πάνω. Στο τέλος 
της παραλίας το Inn On The 
Beach (Ακτή Τότη Χατζή 1, 
6947 205283) που βρίσκεται 
σε ένα από τα πιο όµορφα 
σηµεία του νησιού, café 
beach club µε µεγάλη ξύλινη 
βεράντα, απίστευτα κοκτέιλ 
και από το πρωί γενναιόδω-
ρες µερίδες καφέ. Στο λιµάνι, 
το bar Ρέµβη (Λ. ∆ηµοκρατίας 
51, 28605) για πρωινό, το 
µεσηµέρι για φαγητό και το 
βράδυ για µουσική και χορό. 
Το cocktail-bar Βαρτάν (Π. 
Ηρειώτη 16) είναι στέκι από τα 
πιο αγαπηµένα του νεανικού 
κοινού. Στο ασφυκτικά γεµά-
το στενάκι ο κόσµος χορεύει 
από house µέχρι electro 80s, 
ενώ συχνά συµµετέχει και 
σε rock παρτάκια µε djs. Στην 
ίδια οδό θα βρεις και το και-
νούργιο cocktail bar Barrera, 
ανοιχτό από το απόγευµα 
έως αργά το βράδυ. Για jazz, 
funk και soul µουσικές υπάρ-
χουν τα αγαπηµένα του νη-
σιού Περδικιώτικα  (Aφαίας 
38), bar-restaurant µε στιλ 
και όµορφο, «κρυφό» κήπο. 
Στην Ακτή Τότη (Χατζή 10) το 
Ελληνικόν Seaside και λίγο 
πιο µέσα το Ellinikon Vintage 
(Καποδίστρια Ιωάννη 7, 6936 
111213) για ελληνικά µέχρι 
πρωίας. Στην παραλία της 

Αίγινας βρίσκεται και το Caps 
Lock, ένα café bar σε ένα 
ανακαινισµένο παλιό σπίτι µε 
µια πολύ όµορφη αυλή, για 
καφέ και ποτό παρέα µε πολύ 
συχνά καλλιτεχνικά events. 
Τέλος, το café-bar Νήσος στο 
λιµάνι, και η γνωστή, αθηνα-
ϊκή Παγωτοµανία. Παραλία 
Αιγινήτισσας: Το πασίγνωστο 
Aeginitissa beach & coctail 
bar (61082) µε τα καλύτερα 
κοκτέιλ, ποτά µε φρέσκα 
φρούτα, αλλά και burgers 
και µαγειρευτά, πολύ ωραία 
ατµόσφαιρα και συµπαθητι-
κό κόσµο. 

Πού να μείνεις
Στη Χώρα, οι Fistikies (23783), 
ενοικιαζόµενα –πλήρως εξο-
πλισµένα– διαµερίσµατα µε 
όλα τα κοµφόρ. Πανέµορφος 
κήπος, λουλούδια, φιστικιές, 
πισίνα µε υδροµασάζ και 
καλό σέρβις. Λίγα µέτρα από 
το κέντρο της πόλης είναι 
η Ραστώνη (Στρ. Πετρίτη 
31, 27039), µε 12 πολυτελή 
θεµατικά διαµερίσµατα. Ένα 
χιλιόµετρο από το κέντρο 
το Hotel Danae (22424, www.
danaehotel.gr), µε 54 δωµά-
τια και θέα θάλασσα, πισίνα, 
snack bar και εστιατόριο. Η 
παραλία απέχει µόλις 50 µ. 
Στην Πέρδικα: Το Perdica 
Suites (61101) λίγα µέτρα 
από το λιµάνι, µε µεγάλα 
πολυτελή διαµερίσµατα που 
µπορούν να φιλοξενήσουν 
άνετα 2-5 άτοµα. Στην Αγία 
Μαρίνα ξεχωρίζει το ξενοδο-
χείο Κατερίνα (32075, www.
katerinahotel.gr) µε 34 δωµά-
τια, πισίνα και snack bar, µόνο 
300 µ. από τη θάλασσα. Στη 
Σουβάλα: Το Hotel Xanthippi 
(52201, www.xanthippihotel.
gr) µε 25 δωµάτια που όλα 
έχουν θέα, µε εξοπλισµένη 
κουζίνα και µεγάλη αυλή. 
Στον Μαραθώνα: Ενοικι-
αζόµενα δωµάτια: Ostria 
(27677). Μια ανάσα από τη 
θάλασσα, περιποιηµένα και 
φιλόξενα. Στη Βαγία: το Vagia 
Hotel (71179, www.vagiahotel.
gr) Βραβευµένο από το 
tripadvisor για το 2014, γρα-
φικό, µε καλές τιµές.

Τι να ψωνίσεις 
Στην Ηλιαχτίνα (Π. Ηρειώτη 
34, 24255), η Τίνα Κοτσώνη 
και ο Ευθύµης Στεργιούλας 
δίνουν δηµιουργικές εκδοχές 
στο σφυρήλατο χειροποίητο 
κόσµηµα. Η δουλειά τους 
διατίθεται σε επώνυµα κατα-
στήµατα στην Ελλάδα, αλλά 
και στο εξωτερικό. Μαζί τους 
εκθέτουν τα κοσµήµατά τους 
πολλοί δηµιουργοί, σε τιµές 
πραγµατικά εξαιρετικές. 
Στο Think Pink (Σπύρου Ρόδη 
36, 22970 29085), θα βρεις 
την ολοκληρωµένη συλ-
λογή της Pink Woman και 
τα οµορφότερα κοµµάτια 
της Happenink σε προσιτές 
τιµές. 
Στη Freyja (Χρ. Λαδά 7, 2297 
500755), χειροποίητα κοσµή-
µατα, ρούχα, σαγιονάρες και 
τσάντες, αλλά και µάρκες 
όπως Regalinas, Flossy και 
JuJuBe σε σούπερ τιµές. ●
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ύο πράγματα με σημάδεψαν 
από πολύ μικρό σ’ αυτό το νη-
σί: το Μόδι κι η Κοιμωμένη. Στο 

Μόδι γνώρισα για πρώτη φορά τον πα-
τέρα μου και στην Κοιμωμένη την πρώ-
τη μου ερωμένη.

«Καλέ, τι έγινε;» ρώταγε η Σοφία τον 
Δαμιανό.
«Δεν τα ’μαθες, μωρ’ συ; Χτες βράδυ έ-
φυγαν οι Γερμανοί!! Δεν βλέπεις όλο το 
νησί που πάει στο Μόδι να υποδεχτεί το 
Ναυτικό μας;»
Ο αδελφός μου κι εγώ βρεθήκαμε χω-
ρίς να το καταλάβουμε στη βάρκα του 
ξαδέλφου μας του Μπάμπη. Τράβαγε 
τόσο γρήγορα τα κουπιά, ώστε δεν αρ-
γήσαμε να βρεθούμε μπροστά στο Μόδι 
ή Λιοντάρι, όπως είχαμε συνήθεια να το 
λέμε, που είχε εξαφανιστεί κάτω από 
τον όγκο άλλων θηρίων του Πάνθηρα, 

του Λέοντα, του Αποστόλη...
Σε ένα από αυτά, ένας άλλος ξάδελφος 
είχε αναγνωρίσει τον πατέρα μας. «Μι-
χάληηηηηηη! Μιχάληηηηηη, τα παιδιά 
σου!» φώναξε με στεντόρεια φωνή από 
το πλάι.
Ούτε που ξέρω ούτε και που θυμάμαι 
πώς έγινε και βρεθήκαμε ξαφνικά στην 
αγκαλιά του πατέρα μας, του «πατε-
ρούλ» μου, που μας έσφιγγε τόσο δυνα-
τά που σε μια στιγμή πόνεσα, αλλά δεν 
μίλησα.
Ήταν η πρώτη φορά που είπα τη λέξη 
«πατέρα, πατερούλη».
Ένιωθα γεμάτος από μια παράξενη σι-
γουριά. Είχα κι εγώ επιτέλους πατέρα! 
Ναι! Αυτό ήταν!

Η φύση φέρθηκε στον Πόρο περισσό-
τερο από γενναιόδωρα, χαρίζοντας στο 
νησί ένα στολίδι που παρόμοιό του δεν 

Δ
Πόρος

Ο Πόρος ο «ηδονόπαθος»**
Του Γιάννη Σουλιώτη*
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Ο Πόρος συνδυάζει τις οµορ-
φιές ενός ελληνικού νησιού 
µε τη µικρή απόσταση από 
την Αθήνα, γι’ αυτό και απο-
τελεί ιδανικό προορισµό. Το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 
τοιχογραφίες του Παρθέ-
νη στη µητρόπολη, ο ναός 
του Ποσειδώνα, η βίλα της 
οικογένειας ∆ραγούµη 
(1894), που φιλοξένησε κατά 
καιρούς τους Μανώλη Καρα-
γάτση, Μαρκ Σαγκάλ, Γιώργο 
Σεφέρη, είναι µόνο µερικά 
από τα µέρη που αξίζει να 
επισκεφτείτε. Εδώ ο Γιάννης 
Τσαρούχης ζωγράφισε το 
γνωστό του έργο «Ναύτης».   

Πού να κολυμπήσεις 
Στην Πέρλια µε τις ψαροτα-
βέρνες, στο Λεµονοδάσος 
όπου οι οµπρέλες στήνονται 
ανάµεσα στις ευωδιαστές 
λεµονιές. Στο ροµαντικό 
Λιµανάκι της Αγάπης µε το 
πευκοδάσος, στο Μοναστή-
ρι, στον ήσυχο Γερολιµένα 
απέναντι από την Πέτρα, 
στις αµµουδιές του µικρού 
και µεγάλου Νεώριου. Οργα-
νωµένη παραλία θα βρεις στο 
Ασκέλι.     
 

Πού να μείνεις
∆ίπλα στην παραλία Ασκέλι 
στα κοσµοπολίτικα New Aegli 
Hotel (22372) και Golden 
View (22277). Στο ξενοδο-
χείο Zontanos Studios, 80 
µ. από την παραλία (24900). 
Στο Μοναστήρι, στο Sirene 
Blue Resort Hotel (22741) µε 
minimal design. Στο πολυτε-
λές Xenia Poros Image (22216) 
στο Νεώριο. Στο λιµάνι στο 
Μάνεση (22273), µε θέα τα 
πλοία που πηγαινοέρ-
χονται, και στα γραφι-
κότατα σπιτάκια Στο 
Ρολόι που συνδυάζουν 
παραδοσιακή αρχιτεκτονι-
κή και σύγχρονες ανέσεις. 

Πού να φας
Μαγειρευτά και µεζεδάκια 
στο Ασκέλι στην Όλγα (25750), 
στον Μουρτζούκο (23924) 
στο Νεώριο. Ο Άσπρος Γάτος 
(24274) δεσπόζει στην Πέρλια 
εδώ και 105 χρόνια προσφέ-
ροντάς µας τις ασύγκριτες 
ψαροθαλασσονοστιµιές του. 
Στην ταβέρνα του ∆ηµήτρη 
(22761) για νοστιµότατο κρέ-
ας από το χασάπικό τους κα-
τευθείαν στο πιάτο σου.

Πού να διασκεδάσεις
Ανάµεσα σε θάλασσα και 
ουρανό θα απολαύσεις τα 
αγαπηµένα σου κοκτέιλ στις 
ταράτσες των ξενοδοχείων 
Xenia Poros Image και Sirene 
Blue Resort Hotel. Στο Joy Bar 
στο λιµάνι και στο εξωτικό 
περιβάλλον του Malibu στην 
Πούντα.  ●

Κωδικός: 22980
Αστυνοµία: 71111
Λιµεναρχείο: 71205
∆ήµος: 23089
Πρώτες Βοήθειες: 71316



υπάρχει στη Γη: Την Κοιμωμένη! Λέγε-
ται πως ήταν η Αριάδνη, η αγαπημένη 
του Θησέα, που την άφησε για κάποια 
άλλη. Ανέβηκε τότε στο Ορθολίθι, ξά-
πλωσε εκεί πάνω στο βουνό, κι αποκοι-
μήθηκε με το όραμα του αγαπημένου 
της. Από τότε, ο Απόλλωνας τη λούζει 
κάθε μέρα με τις χρυσές του ακτίνες και 
το σούρουπο πάει και γέρνει πάντα το 
κεφάλι του πάνω στο στήθος της. Εκεί 
ακριβώς είναι το μέρος που άναψε και η 
φωτιά για να μάθει ο κόσμος την άλωση 
της Τροίας.

Καθόμουν ώρα πολλή και τη θαύμαζα, 
κάθε φορά που τέλειωνε η τάξη στο ε-
πάνω σχολείο, με αποτέλεσμα να με κα-
τσαδιάζει η μάνα μου γιατί είχα αργήσει 
να γυρίσω σπίτι, και, όπως πάντα, α-
νησυχούσε μήπως είχα μπλέξει με κά-
ποια. Αν ήξερε...

Η Κοιμωμένη αποτελεί δημιούργημα 
της φύσης, από εκατομμύρια χρόνια.

Μορφή, την οποία σεβάστηκαν και ά-
φησαν ανέπαφη: σεισμοί, καταποντι-
σμοί, πόλεμοι...
Μορφή απείρου κάλλους (τι ντροπή να 
μιλάμε γι’ αυτό στο σπίτι του Φειδία και 
του Απελλή!), μοναδική σε ολόκληρο 
τον κόσμο, γύρω από την οποία περπά-

τησαν Αιγαίας, Θησέας, Φαίδρα, Ιππό-
λυτος, Αίθρα...
Εκεί η «πέτρα του Θησέα», το ξίφος και 
τα σανδάλια, λίγο πιο κάτω το «Ιερό του 
Ιππόλυτου», οι «Πόρτες της Τροιζήνας», 
κτίσματα μυκηναϊκής εποχής, αιγυπτι-
ακά, ρωμαϊκά, βυζαντινές εκκλησίες...
Μορφή θεσπέσια που ύμνησαν Μεγά-
λοι Ποιητές, Συγγραφείς, Ζωγράφοι 
(Σαγκάλ, Λούσιαν Φρόιντ...)
Η Κοιμωμένη, σήμερα, δεν είναι πλέον 
αυτή που ήταν...
Εννιά σταυροί (ανεμογεννήτριες) καρ-
φώθηκαν στο στομάχι της. Λέγεται πως 
άλλοι πολλοί ετοιμάζονται για το υπό-
λοιπο σώμα της...

Κάνω δικά μου τα λόγια του Κ. Παρθέ-
νη, που τη ζωγράφισε πρώτος, και φω-
νάζω: «Η ομορφιά απλώνει απελπιστικά 
τα χέρια και παρακαλεί και ξορκίζει τους 
λίγους που της απέμειναν πιστοί να τη βοη-
θήσουν, να τη σώσουν».

** Χαρακτηρισμός του Σεφέρη για τον Πό-
ρο.

*Ο Γ.Σ. είναι συγγραφέας, διατέλεσε πρεσβευτής, 
μέλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ. Έχει ε-
πιμεληθεί/γράψει, μεταξύ άλλων, τα λευκώματα και 
βιβλία: «Ο Πόρος είναι...» (Κέδρος), «Τζον Κράξτον 
-  Λούσιαν Φρόιντ, Τα παιδιά του Πόρου» (Σοκόλη), «Η 
Κοιμωμένη» (Σοκόλη), «Ο Κ. Παρθένης στον Πόρο» 
(Σοκόλη).

Διακοπές 
ςτον ποΡο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Το νησί που τρώει
 Ύδρα είναι νησί-τέρας – το μεγαλύ-
τερο τέρας του κόσμου. Για να ζήσει, 

χρειάζεται ανθρώπινη σάρκα: συκώτια και 
εγκεφάλους για να χορτάσει την πείνα του, 
βολβούς γαλάζιων ματιών για να ξεδιψά-
σει. Γι’ αυτό κι οι γαλανομάτηδες που επι-
σκέπτονται την Ύδρα να προσέχουν: το νησί 
τούτο πεινάει και διψάει.
Κι είναι γνωστό πως πάμπολλοι φαγώθη-
καν από την Ύδρα, από το τρομερό στόμα της 
που είναι το πηγάδι του Κρυφού Λιμανιού, 
ίδιο με στόμα τεράστιου χταποδιού. Ανά-
μεσά τους ο Αλκιβιάδης, ο Μάρκος Αντώνι-
ος κι ο Νέρων, βέβαια – γνωστά πράγματα 
είναι αυτά. Μα και ο Σάντρο Μποτιτσέλι, ο 
Ισαάκ Νεύτων, ο Ναπολέων Βοναπάρτης, 
ο Αντονέν Αρτό – αυτός ο τελευταίος πήγε 
από μόνος του και προσφέρθηκε ως σφάγιο 
στο στόμα του τέρατος.
Αντίθετα, η Αμερικανίδα ηθοποιός Κιμ Νό-
βακ φαγώθηκε από το αδιανόητο αυτό τέ-
ρας χωρίς καν να το έχει επισκεφτεί. Διότι 
κάποτε προβλήθηκε στην Ύδρα το τρομερό 
«Vertigo» του Χίτσκοκ – ένα καλοκαίρι στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 ήτανε, χρόνια 
αργότερα από την πρώτη προβολή της ται-
νίας. Φυσικά το νησί-τέρας αφηνίασε με τα 
μάτια της Μαντλέν Έλστερ – της Κιμ Νόβακ 
δηλαδή… Το πελώριο πέτρινο πλάσμα ένιω-
σε μια δίψα αδιανόητη: ή θα έτρωγε αυτά τα 
μάτια ή θα πέθαινε. Έτσι, μια αφέγγαρη νύ-
χτα, πήγε στο Λος Άντζελες για να βρει αυτά 
τα μάτια, οδηγημένο μοναχά από τη δίψα του 
– ναι, το ίδιο το νησί πήγε στο Λος Άντζε-

λες… Και ως γνωστόν τα διψασμένα τέρατα 
δεν χάνουν ποτέ το δρόμο τους: φυσικά και 
τη βρήκε τη Νόβακ, και πράγματι της έφαγε 
τα μάτια και ξεδίψασε κάπως. Και πριν χα-
ράξει, το σαρκοφάγο νησί γύρισε πίσω, στην 
αιώνια θέση του, στο Αιγαίο Πέλαγος.

Τα μάτια του Σκροβένι
Αυτό το αρχίδι, ο Τριάρ, πήγε στο Παρεκ-
κλήσι Σκροβένι και έβγαλε όλα τα μάτια από 
τις νωπογραφίες του Τζιότο. Κι ήξερε τι έ-
κανε: γιατί τα μάζεψε τα μάτια αυτά σε μια 
σακούλα και πήγε στο πηγάδι του κρυφού 
λιμανιού της Ύδρας και πέταξε ένα… Γιατί, 
όλοι το ξέρουνε, η Ύδρα είναι ένα πελώριο 
ζωντανό πλάσμα, ένα φριχτό πέτρινο τέρας 
που θρέφεται με σάρκα και ξεδιψάει μονάχα 
με βολβούς γαλάζιων ματιών. 
Το νησί-τέρας, λοιπόν, γλυκάθηκε αφάντα-
στα από το πρώτο μάτι που το τάισε ο Τρι-
αρχίδης: ήταν το μάτι του Ιωακείμ από τη 
Συνάντηση στη Χρυσή Πύλη. Κι άρχισε να 
παρακαλάει τον μπάσταρδο να του δώσει κι 
άλλο κι άλλο κι άλλο. Μα ο τριάρχιδος άρ-
χισε να χαϊδεύει τη σακούλα του και είπε 
της Ύδρας πως, άμα θέλει κι άλλο, πρέπει να 
φάει κάποιον εχθρό του. Και το φριχτό νησί 
πήγε και τον έφαγε στο πιτς φιτίλι – γιατί, 
τόσα εκατομμύρια χρόνια, τίποτε δεν το είχε 
ξεδιψάσει όπως το μάτι εκείνο του Τζιότο.
Κι από τότε ο Τριαρχίδης το ελέγχει απόλυτα 
το πέτρινο τέρας. Υποχείριό του το έχει. Κι 
άμα θέλει να αφανίσει κάποιον, δίνει διαταγή 
στο τέρας – κι η Ύδρα τρέχει, γιατί κάθε φορά 
περιμένει να της δώσει κάποιο από τα μάτια 

του Τζιότο. Γι’ αυτό και οι εχθροί του λουφά-
ζουν – για να μην τους στείλει το τέρας, κι 
ούτε ψύλλος στον κόρφο τους.
Μα κάποτε θα τελειώσουν τα μάτια του Σκρο-
βένι, και τότε να δω τι θα κάνει ο τριάρχιδος. 
Γιατί πια το τέρας έχει μά-
θει σε τούτα – και μόνο 
μ’ αυτά ξεδιψάει. Ούτε 
ψύλλος στον κόρφο ε-
κεινού τότε.

Το ετοιμόλογο νησί
Όταν η Ύδρα, το σαρκο-
φάγο νησί-τέρας, πήγε 
διψασμένο στην Κιμ 
Νόβακ για να φάει τα 
μάτια της, εκείνη, πα-
ρά τον απερίγραπτο 
τρόμο της (δεν είναι 
δα και λίγο να έρχεται 
ένα ολόκληρο νησί 
να σου ρουφήξει τους 
βολβούς των ματιών 
σου), βρήκε να του πει 
επιχειρήματα. «Μπέρδεψες τα μάτια μου με 
τα μάτια του Τζέιμς Στιούαρτ – πολλοί το κά-
νουν… Μα δες με: δεν έχω γαλάζια μάτια που 
θα σε ξεδιψάσουν, έχω πράσινα για να σου πι-
κράνουν τα σωθικά…»
Μα το τέρας-Ύδρα είχε έτοιμη την απάντη-
ση: «Ποτέ δεν μπερδεύομαι. Τα μάτια σου 
είναι γκρίζα. Και δεν γυρεύω να ξεδιψάσω 
– γυρεύω να μολυνθώ».

*Ο Θ.Τρ. είναι συγγραφέας. (http://www.triaridis.gr)

H

΄Υδρα
Τρία δειλινά από το βιβλίο
των Χλωρών Διαμαντιών

Tου Θανάση Τριαρίδη*
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ο βράδυ της παραμονής της α-
ναχώρησης για την Ύδρα δεν 
κοιμόμασταν ποτέ. Και πώς να 

κοιμηθούμε; Το καλοκαίρι ερχόταν κατα-
πάνω μας με όλη του τη δύναμη και εμείς 
έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Τα 
θυμάμαι πολύ καλά αυτά τα βράδια. Ο α-
δελφός μου Κωνσταντίνος και εγώ βγαί-
ναμε από τα κρεβάτια μας, με απόλυτη 
ησυχία σε απόλυτο σκοτάδι, ξαπλώναμε 
στο πάτωμα και με την ανάσα κομμένη 
καταστρώναμε με κάθε λεπτομέρεια το 
μεγάλο σχέδιο των διακοπών μας στην 
Ύδρα, που επιτέλους είχαν φθάσει. Δεν 
θα αφήναμε τίποτα στην τύχη. Και ήταν 
τόσα πολλά αυτά που έκαναν την καρδιά 
μας να χτυπά δυνατά και μας κρατούσαν 
ξύπνιους. 

Ήταν η σκέψη όλων μας των φίλων που 
είχαμε αποχαιρετήσει το προηγούμενο 
καλοκαίρι και η ανυπομονησία να τους 
συναντήσουμε ξανά. Ήταν όλες οι περί-
εργες βουτιές που σχεδιάζαμε στο μυα-
λό μας όλο το χειμώνα και που είχε έρ-
θει η στιγμή να γίνουν πραγματικότητα. 
Εκείνο το καλοκαίρι τελειοποιήσαμε τη 
βουτιά με τίτλο «πανηγυρίζω μετά από γκολ 
στο τελευταίο δευτερόλεπτο στον τελικό του 
Μουντιάλ». Δύσκολος τίτλος. Δύσκολη 
βουτιά. Ήταν όλες οι δικαιολογίες που 
προσπαθούσαμε να επινοήσουμε προκει-
μένου να αποφύγουμε το μεσημεριανό 
ύπνο και οι οποίες θα αποτύγχαναν όλες 
παταγωδώς, για ακόμη ένα καλοκαίρι. Ε-
κεί ήταν και το αίσθημα του καθήκοντος 
απέναντι στην περιπέτεια το οποίο μας 
καλούσε να βρούμε την κατάλληλη κί-
νηση για να αντιμετωπίσουμε τη συμμο-
ρία από τα Καλά Πηγάδια, που το προ-
ηγούμενο καλοκαίρι μάς είχε τρελάνει 
στο κυνηγητό με τις σφεντόνες της. Θα 
τους αντιμετωπίζαμε στα ίσια στο γήπεδο 
μπάσκετ του δημοτικού σχολείου και θα 
παίρναμε το αίμα μας πίσω βομβαρδίζο-
ντάς τους με τρίποντα και νερόμπομπες! 
Στα καλοκαιρινά μας σχέδια υπήρχε πά-
ντα μια ξεχωριστή θέση για το αγαπημένο 
μας θερινό σινεμά, το cine Γαρδένια. Πώς 
θα τα καταφέρναμε φέτος να τρυπώσουμε 
στον εξώστη για να δούμε καμία σοβα-
ρή περιπέτεια «κατάλληλη άνω των 13 ε-
τών»; Θα τα καταφέρναμε. 
Εκείνη τη χρονιά. Τα «Σαγόνια του Καρ-
χαρία» στην απογευματινή προβολή. Όχι 
πολύ έξυπνη ιδέα. Περάσαμε το υπόλοιπο 
του καλοκαιριού κρεμασμένοι στα σκα-
λάκια της Υδρονέτας, ρίχνοντας κλεφτές 
ματιές πίσω μας μήπως δούμε κανένα 
πτερύγιο να πλησιάζει.
Οι σκέψεις εκείνης (και κάθε επόμενης) 
παραμονής ταξιδιού στο νησί δεν γίνο-
νταν όλες πραγματικότητα. Δεν μας έ-
νοιαζε καθόλου. Από τη στιγμή που οι 
σκέψεις μας γίνονταν αφορμή για παι-
χνίδι ήμασταν ευτυχισμένοι. Αυτό μας 
ήταν αρκετό.

Καλοκαίρι 2014
Επιστρέφω στην Ύδρα όλα αυτά τα χρό-
νια με την ίδια ανυπομονησία και βρίσκω 
πάντα εδώ την ίδια αφορμή και τον ίδιο 
χώρο για παιχνίδι.
 
 Παίζεις; Παίζω.

* Ο Ε.Α. ανήκει στην 4η γενιά της οικογένειας Παπαδο-
πούλου που ασχολείται με την ομώνυμη βιομηχανία 
μπισκότων και ειδών διατροφής, όπου και εργάζεται.

T
΄Υδρα

Μια ανάμνηση από το 
καλοκαίρι του 1989

Του Ευάγγελου 
Αργυρόπουλου*

Πού να κολυμπήσεις 
Στον Όµιλο (η πρώην γνω-
στή σου Λαγουδέρα) για 
καφέ ή φαγητό και βουτιές 
από τη Σπηλιά. Στην Υδρο-
νέτα, η πετσέτα στο βράχο, 
τα κανόνια από πάνω κι 
εσύ στο νερό. Στο Mικρό 
και Mεγάλο Καµίνι συνδύ-
ασε αρµύρα µε µεζέ στα 
παραδοσιακά ταβερνάκια 
της Χριστίνας και της Κο-
ντυλένιας. Αν θες κάτι στο 
πιο οργανωµένο, πήγαινε 
στο Μαντράκι, στο Μπίστι 
ή στις Πλάκες Βλυχού (µε 
ωραία ψάρια αλλά και 
µαγειρευτά στης Μαρίνας) 
και στον Άγιο Νικόλαο. Κι 
ακόµη στη Λιµνιόνιζα, που 
είναι σχετικά µοναχική και 
έχει ωραία νερά. 

Πού να μείνεις 
Στην όµορφη και celebrity 
Hydroussa (53580, 53581, 
52400), στο Λητώ (53385) 
µε τις υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. Στο µεγάλο ξε-
νοδοχείο Mira Mare (52300), 
στο Mistral Hotel (52509, 
53411). Ενδιαφέρουσες επι-
λογές είναι και η Bratsera 
(53970-1), το Ορλώφ (52564) 
και η Φαίδρα (53330). Για πιο 
απλές, «θνητές» διακοπές 
στα Πιτυούσα (52810), Φι-
λένια (52537), Αλκυονίδες 
(54055), Σοφία (52313), όλα 
τους στο λιµάνι και στα 
γύρω στενά. Μπότσης 
(52395). 

Πού να φας & να πιεις
Στην Ξερή Eλιά µέσα στα 
πεύκα 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 
ωραία µαγειρευτά, στο 
Γειτονικό για ψάρια, στην 
Ψαροπούλα και ψάρια και 
µαγειρευτά, στο Sunset. 
Για σουβλάκια στο Κρεµµύ-
δι. Για ωραία παραδοσιακά 
γλυκά στο χέρι ή και σε 
τραπεζάκια στης κυρίας 
Φλώρας. Για καφέ στο 
Ciao Café στο σοκάκι, ενώ 
για ethnic ατµόσφαιρα 
και µουσικές στον Ίσαλο. 
Για κοσµικά βράδια στον 
Πειρατή, το κλασικό bar 
του νησιού που έχουν επι-
σκεφτεί rock stars όπως ο 
Eric Clapton, αλλά και στο 
Amalour για ωραίες µου-
σικές.  ●

Κωδικός: 22980
Αστυνοµία: 52205
Λιµεναρχείο: 52279
∆ήµος: (22983 20201) 
Πρώτες Βοήθειες: 53150



Ο Κωνσταντίνος (αριστερά) 
και ο Ευάγγελος (δεξιά) 
Αργυρόπουλος, έτοιμοι για 
παιχνίδι. Καλοκαίρι 1989.

Διακοπές 
ςτην ΥΔΡα;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Πού να κολυμπήσεις
Η πιο γνωστή και µεγαλύ-
τερη παραλία του νησιού 
είναι των Αγίων Αναργύ-
ρων – αν πας µε καΐκι θα 
βρεις τη σπηλιά του Mπε-
κίρη για υπόγειες βουτιές. 
Για κοσµικές βουτιές στη 
παραλία Βρέλλο, για άνε-
ση, επισκέψου την πλαζ 
της Aγίας Mαρίνας. Πολύ 
καλές είναι και οι παραλίες 
της Κουνουπίτσας, της 
Αναργυρείου Σχολής και 
του Λιγονερίου. Αµµουδιά 
θα βρεις στην παραλία του 
Aγίου Mάµα, βότσαλο στον  
Άγιο Nικόλαο. Για αποµό-
νωση πήγαινε στις Κουζου-
νός, Ξυλοκέριζα, Kαµάρες 
και Zωγεριά, εκεί και το 
περίφηµο µαγέρικο µε τον 
κοκκινιστό κόκορα. 

Πού να μείνεις 
Στο ξενοδοχείο 
Poseidonion Grand Hotel, 
µία από τις πιο κοσµικές βε-
ράντες, που είναι πλήρως 
ανακαινισµένο (74553) ή στο 
Παλιό Λιµάνι στον ξενώνα 
Orloff Resort (75444), ένα 
όµορφο boutique hotel. 
Twin House Apartments 
(74432), σηµείωσε επίσης: 
το συγκρότηµα Nησιά στην 
Kουνουπίτσα (75000-10), 
το πανέµορφο Zoe’s Club 
(74447-8), τον παραδοσιακό 
ξενώνα Niriides (73392), 
το Armata Bοutique Hotel 
στην Nτάπια (72683), 
το Economou Mansion 
(73400) µε παραδοσιακό 
πρωινό και ασύρµατη σύν-
δεση wi-fi .  

Πού να φας & να πιεις
Για ψάρι και κοσµικές κα-
ταστάσεις στον Tαρσανά 
(73490), για µαγειρευτό 
και ψάρι µεσηµέρι-βράδυ 
στην Eξέδρα (73497). 
Μεσογειακές γκουρµέ 
γεύσεις στον Ορλώφ στο 
παλιό λιµάνι. Πίτσα και 
επίσης κοσµικότητες στο 
Il Padrino (73000). Από τη 
µεριά των Σχολών (παραλία 
οργανωµένη) θα βρεις Το 
Νερό της Αγάπης (74009) 
µε µεσογειακή κουζίνα, τον 
κλασικό Πάτραλη (75380) 
για δυνατή ψαροφαγία, 
το Kaiki beach (74507), 
εστιατόριο µε µεσογειακά 
πιάτα. Παχνί έχουν ελληνι-
κή κουζίνα και καλά ψητά. 
Για αµυγδαλωτά Σπετσών 
θα πας στον Κλήµη ή στον 
Πολίτη. Ποτό στο Spetsa 
(74131), ενώ πιο αργά στο 
Booze. Για τρελό clubbing 
στο Stavento, στην ιστορι-
κή Figaro, που πια λέγεται 
Tole, και στο Guzel (το πα-
λιό Εµπατή). ●

Kωδικός: 22980
Aστυνοµία: 73100
Λιµεναρχείο: 72245
∆ήµος: 22983 20010
Πρώτες Βοήθειες: 72472



Ικαρία
ιακοπές δεν κάνω αλλού
μόνο στην Ικαρία

μα φέτος άλλος την πρόλαβε
παρά τη φασαρία

Μου είπανε γράψε γι’ αλλού

γι’ άλλο νησί που ξέρεις
δέχτηκα με βαριά καρδιά
εγώ, ο μικρός Σεφέρης

Οι Σπέτσες είν’ αρχοντικές
μ’ άμαξες και βιλάρες
Βρέλλο και Ξυλοκέριζα
θα δεις πολλές κορμάρες

Καμάρι του Αργοσαρωνικού
νησί της Μπουμπουλίνας
με παραλίες ξακουστές 
σαν της Αγιάς Μαρίνας

Εδώ δεν θέλεις όχημα

μόνο ταξί θαλάσσης
νοικιάζεις και ποδήλατο
τα μπούτια να γυμνάσεις

Έχει και Μαραθώνιο,
Regatta και Αρμάτα
μ’ αν δεν μπορείς τα happenings
τράβα για την Ακράτα

Για κρέας πάμε στο Παχνί
και ψάρι στην Εξέδρα
για ρομαντζάδα στου Ορλώφ
εκεί κάτω απ’ τ’ αστέρια

Κι αν θες λιγότερη χλιδή

μία εκδρομή να κάνεις
στο Πόρτο Χέλι απέναντι
σε 2 λεπτάκια φτάνεις

Το «Τζένη-Τζένη» ξαναζεί
εις το Παλιό Λιμάνι
κι όλοι διασκεδάζουνε
ντυμένοι με Armani

Με λίγα λόγια πάτε εσείς
στις Σπέτσες να χαρείτε
μα όσο και να ψάξετε
την Τζένη δεν θα βρείτε

* H  Tζ.M. είναι δημοσιογράφος.

Σπέτσες
Της Τζένης Μελιτά*

Δ

Διακοπές 
ςτις ςπέτςές;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Από τη φωτογραφία λείπει η Έλενα! 

ι πρώτες σκέψεις, η Έλενα, ο Γιώργος και η Φωτεινή στην παραλία, από το πρωί έως το μεσημέρι και μετά πά-
λι το απόγευμα. Μπρατσάκια, κουβαδάκια και κάστρα στην άμμο… Ο μπάτης και το κυματάκι που σηκώνεται 
το απομεσήμερο δηλώνουν την ώρα που ανοίγονται από τις Πόρτες windsurfers και kite surfers. Αν κάνεις 

windsurfing ή kite surfing σημείωσέ το στα μέρη που θα πας.
Πιο παλιά, θυμάμαι την παρέα από το Λύκειο. Τις διαδρομές που ξεκλέβαμε για τη θάλασσα. Πού αλλού; Στο Άστρος… 
Οι απέραντες παραλίες και η νυχτερινή ζωή, το γραφικό λιμάνι με τις ψαρόβαρκες και τα ιστιοφόρα, το Κάστρο και η 
θέα από το θέατρο που φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις, το έχουν καταστήσει δημοφιλές στην ευρύτερη περιοχή. Πόσο 
μάλλον εάν λάβει κανείς υπόψη του τόσο την κοντινή απόσταση από την Αθήνα, όσο και το ότι βρίσκεται σε απόσταση 
αναπνοής από τα άλλα κυνουριακά παράλια.
Όχι, το παράλιο Άστρος δεν είναι το μόνο θέρετρο των Αρκάδων. Δύο με δυόμισι ώρες 
μακριά από την Αθήνα, μια διαδρομή που μετά τους Μύλους Αργολίδας, διασχίζοντας το 
Ξηροπήγαδο, σηματοδοτεί την αρχή της Αρκαδίας. Δεν προλαβαίνει το μάτι να χορτάσει 
ομορφιά και «ανοιχτοσύνη». Αυτή του μπλε. Το ίδιο και στις διαδρομές μετά. Από το Πα-
ράλιο Άστρος, στους κύκνους στη λίμνη του Μουστού και το λιμανάκι του Άγιου Ανδρέα, 
προς το αρκαδικό χωριό των Ελλήνων της διασποράς, το Κρυονέρι και τον Τυρό, έως το ό-
μορφο Λεωνίδιο που θα σε καλωσορίσει στα τσακώνικα «Καούρ εκάνατε τον Αγιελίδη» και θα 
ξεκουραστείς κάτω από τον Πλάτανο στον Κοσμά, τρώγοντας παραδοσιακό γλυκό. Η από-
λυτη κυριαρχία του μπλε σε έναν τόπο, τον αρκαδικό, που ξέρεις ότι είναι ορεινός. Δεν λέω, 
μπορείς από το Άστρος να πας στο Ναύπλιο, που είναι μόνο τριάντα λεπτά μακριά, μπορείς 
και να κάνεις εκδρομή στα κοντινά νησιά, την Ύδρα και τις Σπέτσες.
Το Παράλιο Άστρος μπορεί να έχει μεγαλώσει άναρχα, αλλά έχει διατηρήσει το «νησί» του 
ανέπαφο και παραδοσιακά χαρισματικό. Το «νησί» είναι το παλιό χωριό. Από το Κάστρο-Φρούριο ως το λιμάνι.
Αμφιθεατρικά φτάνει στο λιμάνι και δικαιώνει το όνομά του. Από το Κάστρο θα καταλάβεις. Από το λιμάνι θα βρεις τις 
περιπατητικές σου διαδρομές, σε αυτό και στα σοκάκια γύρω. Να πιεις τον καφέ σου δίπλα στη θάλασσα και το βράδυ να 
βολτάρεις ανάμεσα σε κόσμο και μουσικές. Να δροσιστείς πίνοντας το ποτό σου δίπλα στο μόλο.
Στο Άστρος θα βρεις θάλασσα για κάθε γούστο. Ρηχή, βαθιά, με ζεστά νερά, με κρύα νερά. Παραλίες με ψιλή άμμο και πα-
ραλίες με βότσαλο. Θα βρεις και σκιά κάτω από δέντρα, αν θέλεις. Θα βρεις νερά κρυστάλλινα και πεντακάθαρα. Θα αφε-
θείς στη γραμμή του Παράλιου. Θα κολυμπήσεις και στο Κρυονέρι. Θα κάνεις στάση για ψάρι στον Άγιο Ανδρέα και τον 
Πραστό. Θα μυρίσεις τον Πάρνωνα για ανάσα δροσιάς στα Άνω Δολιανά και την Καστάνιτσα. Θα κάνεις μπάνιο στην πα-
ραλία στο Τηγάνι και το βράδυ θα ανέβεις στην Καστάνιτσα, τον Άγ. Πέτρο και το Καστρί να δοκιμάσεις την παραδοσιακή 
κουζίνα. Θα περάσεις όμορφα και θα ξανάρθεις για να δεις και τα υπόλοιπα. Και μπορεί και να πεις: «Et in Arcadia ego».

* Ο Οδ. Κ. είναι υφυπουργός Ανάπτυξης.

O

Άστρος 
Κυνουρίας

Του Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλου* 
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Τι να δεις
Τη µεσαιωνική Παλιόχωρα, 
που τα ερείπιά της ξεπρο-
βάλλουν µέσα από δύο 
φαράγγια. Τη Χώρα και 
το ενετικό της κάστρο. Τα 
χωριά Πιτσινάδες και Αρω-
νιάδικα, µε σπίτια από το 
18ο αιώνα. Το µονοπάτι από 
το χωριό του Μυλοπόταµου 
οδηγεί στους Νερόµυλους, 
κάνε µπάνιο στις φυσικές 
πισίνες µε τα τιρκουάζ νερά 
που σχηµατίζουν οι κα-
ταρράκτες. Το σπήλαιο της 
Αγίας Σοφίας, δυτικά του 
Μυλοπόταµου. Τη ρεµατιά 
Αµήρ-Αλή στον Καραβά. 
Από το Καψάλι πάρε το κα-
ραβάκι για τη Χύτρα, έναν 
επιβλητικό, γεµάτο σπηλιές 
βράχο µεσοπέλαγα. Το 
ηλιοβασίλεµα από τη µονή 
της Αγίας Ελέσσης και από 
το µεσαιωνικό κάστρο στην 
Κάτω Χώρα Μυλοποτάµου.

Πού να κολυμπήσεις
Οι ωραιότερες παραλίες 
είναι στις ανατολικές ακτές, 
το Καλαδί, η Φυρή Άµµος 
και η Κοµπονάδα. Νότια θα 
συναντήσεις γραφικούς 
κολπίσκους µε κρυστάλλινα 
νερά, όπως ο Χαλκός και το 
Μελιδόνι. Κοντά στον Αυ-
λέµονα βρίσκεται η παραλία 
της Παλαιόπολης, δυτικά η 
µικρή παραλία Λυκοδήµου 
και ο Λιµνιώνας, βόρεια η 
Πλατιά Άµµος.

Πού να μείνεις
Στο Καψάλι, στα ξενοδοχεία 
Porto Delfino (31940) και El 
Sol  (31629, www.elsolhotels.
gr). Στη Χώρα, στον πολυ-
τελή παραδοσιακό ξενώνα 
Corte O. Suites  (39139, 6947 
627353, www.corteo.gr). Στον 
οικισµό Πιτσινάδες, στο 
Guesthouse Pitsinades, ένα 
συγκρότηµα από αναστη-
λωµένα τσιριγώτικα σπίτια 
(33877, www.pitsinades.com). 

Πού να φας
Στην ταβέρνα της Φιλιώς, 
στον Κάλαµο, εξαίρετη 
τοπική κουζίνα. Για φρέσκο 
ψάρι στον Σωτήρη στον 
Αυλέµονα. Ωραίο local, 
θέα και καλή κουζίνα στη 
Σκάνδεια, στην Παλαιόπο-
λη, ψητά και µαγειρευτά 
κάτω από τις λεύκες. Στην 
πλατεία του χωριού Μητάτα, 
στην ταβέρνα Μιχάλης, µε 
πανοραµική θέα, δοκίµασε 
κόκορα κρασάτο. 

Πού να διασκεδάσεις
Στη Χώρα στο Φως Φανάρι, 
µε θέα και νόστιµα γλυκά. Για 
πιο δυνατές µουσικές δίπλα 
στη θάλασσα, στο Καψάλι, 
το Banda Landra. Πιο βόρεια 
το Αστικόν, στον Ποταµό, 
για χαλαρό ποτό.  ●

Κωδικός: 27360
Αστυνοµία: 31206
Λιµεναρχείο:33280,31222
∆ήµος: 31213
Πρώτες Βοήθειες: 27363 
20000



α Κύθηρα τα επισκέφτηκα 
πρώτη φορά το 2004. Από 
τότε έγινε το αγαπημένο μου 

νησί. Κατά την άποψή μου συγκα-
ταλέγεται μέσα στα τρία-τέσσερα 
ωραιότερα μέρη που μπορεί να επι-
σκεφτεί κάποιος στην Ελλάδα. Υπάρ-
χουν τόσα πολλά πράγματα να κάνεις 
και να δεις που εγώ, που πηγαίνω α-
νελλιπώς δέκα χρόνια, δεν τα έχω εξα-
ντλήσει και νομίζω ούτε πρόκειται. Το 
νησί αυτό είναι μαγικό, σαν αυτά τα πο-
λύ ωραία και δύσκολα πράγματα στη ζωή 
που για να τα δεις και να τα αισθανθείς 
πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Οι 
ντόπιοι το χωρίζουν σε βόρειο και νότιο 
τμήμα επειδή μορφολογικά, αρχιτεκτο-
νικά και κλιματολογικά είναι σαν δύο 
διαφορετικά νησιά. Το νότιο τμήμα έχει 
πιο πολλά κρητικά και αιγαιοπελαγίτικα 
στοιχεία και το βόρειο τμήμα πιο πολύ 
πελοποννησιακά, διατηρώντας όμως το 
μοναδικό τους ύφος. Το νησί έχει 66 οι-
κισμούς, βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς, 
μεσαιωνικούς, ενετικά κάστρα, αγγλικά 
γεφύρια, σπήλαια, βυζαντινά εκκλησά-
κια, ένα καλό δίκτυο και υπέροχες πα-
ραλίες όλων των ειδών. Στο νότιο τμήμα 
βρίσκεται η Χώρα με πανέμορφα γρα-
φικά σοκάκια, αρχοντικά με κλειστές 
αυλές και περίτεχνα βοτσαλωτά. Στην 
άκρη του βράχου δεσπόζει το Ενετικό 
Κάστρο, σήμα κατατεθέν των Κυθήρων, 
και το επίνειό του, το Καψάλι, δύο φυ-
σικοί κόλποι που βλέπουν τη Χύτρα, μια 
κούφια βραχονησίδα που λόγω της δια-
φορετικής θερμοκρασίας κάθονται στην 
κορυφή της συννεφάκια και μοιάζει πολ-
λές φορές να καπνίζει. Έχει πλάκα αυτό. 
Προχωρώντας κεντρικά και αφήνοντας 
δεξιά την παραλία Χαλκός και αριστε-
ρά το Μελιδόνι, φτάνουμε στο δυτικό 

μέρος 
του νησιού και πιο συγκεκρι-

μένα στον Μυλοπόταμο που μοιάζει με 
μεσαιωνικό Πήλιο. Τα πεύκα εναλλάσ-
σονται με ελιές, ευκάλυπτους και πλα-
τάνια. Νερά παντού, ο καταρράχτης Φό-
νισσα, βάθρες, δύο υπέροχες ταβέρνες, 
ένα θαυμάσιο καφέ πάνω στο ποταμάκι 
και νερόμυλοι που αν τους περπατήσεις 
θα φτάσεις σε μια από τις πιο ωραίες πα-
ραλίες του νησιού, το Καλάμι, με λευκή 
άμμο. 200 μέτρα από τον Μυλοπόταμο 
βρίσκεται η Κάτω Χώρα, βυζαντινός 
οικισμός χτισμένος σε ένα βράχο πάνω 
από τη θάλασσα με ενετικό κάστρο και 
το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. 
Συνεχίζοντας μέσα από απόκρημνα 
βράχια και περνώντας το σπήλαιο της 
Αγίας Σοφίας φτάνεις στον Λημνιώνα, 
ένα κλειστό λιμανάκι με θέα το Ταίναρο.  
Ουφφ, είναι τόσα πολλά που πρέπει να 
πω. Τέλος πάντων, παραμένοντας δυτι-
κά, μπαίνουμε σε μια θαυμάσια αρχιτε-
κτονικά περιοχή των Κυθήρων που ξε-
κινάει από τους άριστα διατηρημένους 
οικισμούς Αλοϊζιάνικα, Αρωνιάδικα, 
Πιτσινάδες, Λογοθετιάνικα, Χριστο-
φοριάνικα και καταλήγει λίγο πριν τη 
θάλασσα στα Περλεγκιάνικα και Ντου-
ριάνικα. Σπίτια με καμάρες, λιοτρίβια, 
πατητήρια, τοπία που μοιάζουν με πίνα-
κες του Βαν Γκογκ, αλώνια πάνω από τη 
θάλασσα, πέτρινες ζαρντινιέρες, εσω-
στρεφής αρχιτεκτονική με μικρά παρα-

θυράκια και μονόριχτες, δίριχτες 
ή τετράριχτες σκεπές. Είναι τό-
ση μεγάλη η ποικιλομορφία του 
νησιού αυτού που σου δίνει την 
αίσθηση του αυτόνομου, του α-
συμβίβαστου και ελεύθερου, αν 
μπορεί να είναι δόκιμος ο όρος. 
Ουσιαστικά το νησί είναι ένα 
υψίπεδο όπου κινούμενος πά-
νω σ’ αυτό βλέπεις και τις δύο 
πλευρές της θάλασσας και τον 
Κάβο Μαλέα, τα Αντικύθηρα 
και την Κρήτη από τη μία, αλλά 
και το Ταίναρο από την άλλη 
πλευρά. Αν σε αυτό προσθέσε-
τε και την ομίχλη (προβέντζα 

ή κατσιφάρα) που δημιουρ-
γείται κάπου νοτιοδυτικά και καλύπτει 
πολύ συχνά όλο το κεντρικό, δυτικό και 
βόρειο μέρος, μπορείτε να καταλάβετε 
ότι και το απόκοσμο δεν είναι και πολύ 
μακριά. Μοναδική και αξέχαστη εμπει-
ρία όταν βρίσκεσαι εκεί και δύει ο ήλιος 
γιατί πέφτει στο ύψος των ματιών σου. 
Τώρα πιο πάνω περνάμε τον Ποταμό, το 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του νη-
σιού, με εξαιρετικά νεοκλασικά σπίτια 
και σοκάκια, και συνεχίζουμε στο βορει-
ότερο μέρος του νησιού, το Γερακάρι και 
τον Καραβά με τις πηγές του. Μοναδικό 
χωριό με το μεγαλύτερο πανηγύρι του 
νησιού χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε 
4 λόφους και μια μεγάλη λαγκάδα στα 
πόδια του με νερά και πλατάνια και θέα 
τη θάλασσα. Η Λαγκάδα καταλήγει στο 
επίνειο του Καραβά στην Πλατιά Άμ-
μο, από τα πιο ήσυχα και ωραία μέρη των 
Κυθήρων, με ωραία δωμάτια, το Ακρω-
τήρι και πανέμορφη παραλία με αρμυρί-
κια. Κρίμα που δεν προλαβαίνω να μιλή-
σω για το Διακόφτι, την Παλαιόπολη, 
την Αρχαία Σκάνδεια, τον Αβλέμονα, τα 
Μητάτα, την Παλαιοχώρα, το Καλαδί, 
την Αγία Πελαγία, τη Λαγκάδα, τη Λί-
μνη, τη Φυρρή Άμμο, το Μανιτοχώρι κι 
άλλα πολλά αγαπημένα και πανέμορφα 
χωριά. 

* Ο Κ.Κ. είναι ηθοποιός και συνεργάζεται φέτος με το 
Θεατρικό Εργαστήρι Κυθήρων, όπου σκηνοθετεί τη 
«Βέρα» του Δ. Κεχαΐδη.

Κύθηρα
Tου Κώστα Κάππα*

T
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Το µεγαλύτερο νησί του Ιο-
νίου. Ένα νησί πανέµορφο, 
κινηµατογραφικό (εκεί γυρί-
στηκε «Το µαντολίνο του λο-
χαγού Κορέλι»), µε κρυστάλ-
λινες βραβευµένες παραλίες, 
καταπράσινα βουνά, αιολικά 
πάρκα, σπήλαια, λίµνες. Ένα 
νησί θαύµα, ό,τι πρέπει για ε-
ξερεύνηση!  
 
Πού να κολυμπήσεις
Κοντά στο Αργοστόλι, ο ό-
νοµα και πράγµα Μακρύς Για-
λός. Οργανωµένη τεράστια 
παραλία µε άµµο και δίπλα 
της ο  Πλατύς Γιαλός  ίδιας 
οµορφιάς και σύνθεσης. Εκεί, 
στην περιοχή Λάσση θα βρεις 
και το µπιτς µπαρ Costa Costa 
(24182), το οποίο λειτουργεί 
από το πρωί έως αργά το βρά-
δυ, για καφέ, κοκτέιλ και φα-
γητό, µε πολύ καλό service και 
δυνατότητα να κάνεις θαλάσ-
σια σπορ. Ο Μύρτος είναι η 
παραλία σήµα κατατεθέν του 
νησιού. Οργανωµένη, βρα-
βευµένη, µε λευκό βότσαλο 
και κρυστάλλινα βαθιά νερά. 
Μείνε µέχρι το ηλιοβασίλεµα, 
το θέαµα είναι συγκλονιστι-
κά όµορφο. Η παραλία Ξι, στο 
Ληξούρι, έρχεται σε µεγάλη 
αντίθεση µε τις υπόλοιπες του 
νησιού. Έχει κόκκινη άµµο και 
ρηχά νερά, που σηµαίνει ότι 
είναι ιδανική για οικογενειακή 
κατάσταση. Στη Σκάλα, στα 
νοτιοανατολικά του νησιού, 
η παραλία είναι οργανωµένη, 
αµµουδερή και µε ταβέρνες 
για φαγητό αµέσως µετά. Στα 
βόρεια, στο Φισκάρδο, κά-
νε µια βουτιά στην κοσµική 
Έµπλυση, ή στη µικρή Φωκί 
που πήρε το όνοµά της από 
τις µονάχους-µονάχους φώ-
κιες. Αν δεν σε κουράζει το 
περπάτηµα, ακολούθησε το 
µονοπάτι µέσα στο κυπαρισ-
σόδασος και θα αποζηµιωθείς 
από το µικρό και ήσυχο ∆αφ-
νούδι. Παραλία µε βότσαλο 
και µια υπέροχη σπηλιά για 
ροµάντζα. Για ηρεµία πήγαινε 
και στην Πλατιά Άµµο. Πρέπει 
να κατέβεις 400 σκαλοπάτια, 
αλλά αξίζει! Αν θέλεις να δεις 
πού γυρίστηκε «Το µαντολίνο 
του λοχαγού Κορέλι» πήγαινε 
στη σχετικά άγνωστη παρα-
λία της Αγίας Σοφίας και στα 
Γοργοτά. Μεγάλες δόξες. 

Πού να μείνεις
Άσσος: Στο Romanza studios 
(26740 51177, 6974 481953). Με 

θέα στη θάλασσα, πλήρως ε-
ξοπλισµένα. 
Φισκάρδο: Στο µπουτίκ ξε-
νοδοχείο Emelisse  (26740 
41200). 
Σάµη: Sami Beach Hotel (26740 
22802, 22824) και στο Ιonian 
Emerald Resort & Spa (26740 
22708-9) στον Καραβόµυλο, 
δίπλα στη Σάµη.  
Σκάλα: Στο Porto Skala Hotel 
Village (26710 83501) 
Ληξούρι: ∆ίπλα στο κύµα, στο 
ξενοδοχείο Ποσειδών (92518, 
92519),  σ το παραδοσιακό 
Summery (91771, 91871) και 
στο Αpollonion Resort & Spa 
(94400) στην παραλία Ξι.
Αργοσ τόλι:  Στην περιοχή 
Τραπεζάκι 14χλµ. από το Αρ-
γοστόλι, για prive καταστά-
σεις στο Ideales Resort (6972 
804188, www.idealesresort.gr), 
µε 11 βίλες µε πισίνα, µόλις 3 
λεπτά από την παραλία, στο 
White Rocks (26710 28332-5). 
Κοντά στο Αργοστόλι, στα 
Σβορωνάτα, στο συγκρότηµα 
Avithos Resort (42365) µέσα 
στο πράσινο και µε µεγάλη 
πισίνα. 
Λάσση: Στο 4άστερο Εnalion 
Suites (26710 27781-2) µε δι-
αµερίσµατα σ’ έναν καταπλη-
κτικό κήπο µε πισίνα. 
Στο γραφικό χωριό Άσσο: τα 
όµορφα διαµερίσµατα της 
Ροής (26740 51001).   

Πού να φας
Στην ΤV star Τασία (41205), 
στο Φισκάρδο, για φρέσκο 
ψάρι και θαλασσινά και στο 
διπλανό Vasso’s (2674 041276) 
για αστακοµακαρονάδα. 
Στο Αργοστόλι, για διεθνείς 
γεύσεις στο Casa Grec (24091) 
και για δηµιουργική µεσο-
γειακή, πολύ καλή κουζίνα 
πήγαινε στο club restaurant 
Κatavothres (22221). Τα βρά-
δια οι ρυθµοί ανεβαίνουν ό-
ταν τα decks αναλαµβάνουν 
γνωστοί djs. Ο χώρος διατίθε-
ται και για εκδηλώσεις.  
Στην Αγία Ευφηµία βρίσκεται 
η ταβέρνα το Πέρασµα (26740 
61990) µε καλό φαγητό και 
φρέσκο ψάρι. 
Κοντά στη Σάµη, στα Πουλά-
τα η ταβέρνα του Ροµπόλη 
(26740 23323) αξίζει για τα πε-
ντανόστιµα κρέατα. 
Στα Φάρσα: ο Αστρολάβος 
(87426) έχει εξαιρετικά ψαρι-
κά, όπως και η µικρή ψαρο-
ταβέρνα στην παραλία της 
Αγίας Κυριακής στα Ζόλα που 

Κεφαλονιά
Φισκάρδο

 Του Ian Rankin*

εν έχω πάει στην Κεφαλονιά μετά από 
τον πρόσφατο σεισμό, αλλά νομίζω 
ότι δεν είναι πια εφικτό να οδηγήσεις 

στην παραλιακή οδό που ένωνε το Αργοστόλι 
με το Φισκάρδο. Κρίμα, μια και αυτό ήταν πά-
ντα το πρώτο highlight των διακοπών μου. 
Ο στενός δρόμος που σε άγχωνε καθώς κρεμόταν 
πάνω από τη θάλασσα, στο αριστερό σου χέρι – 
φωτογενή τοπία για να σταματήσει κανείς και 
να χαζέψει την παραλία του Μύρτου ή ίσως να 
κάνει μια παράκαμψη κατηφορίζοντας το στρι-
φογυριστό δρόμο προς τον Άσσο. Αυτή η μαγική 
διαδρομή χάθηκε, τουλάχιστον μέχρι να φτιαχτεί 
ο δρόμος, και ο επισκέπτης πρέπει να διασχίσει 
την ενδοχώρα. Ελπίζω να έχουν σηματοδοτήσει 
το δρόμο με πινακίδες γιατί χάνομαι συχνά στο 
εσωτερικό της Κεφαλονιάς! Όχι πως με νοιάζει, 
αφού πάντα καταλή-
γεις «κάπου» κι αυτό 
το κάπου έχει συνή-
θως ένα μπαρ ή ένα 
εστιατόριο.
Αλλά ο προορισμός 
μου στην Κεφαλονιά 
είναι πάν τα το Φι-
σκάρδο, αφού έχω φί-
λους που έχουν σπίτι 
εκεί. Ο Δημήτρης έχει βαθιές ρίζες στο νησί και 
το ολόλευκο σπίτι του στέκει ψηλά πάνω σε μια 
πλαγιά με ανεμπόδιστη θέα ως πέρα στην Ιθάκη. 
Ο ίδιος έχει κι ένα βαρκάκι, με το οποία καμιά 
φορά φτάνουμε απέναντι για να φάμε στο εστια-
τόριο του Πολύφημου. Αλλά πιο συχνά κατεβαί-
νουμε στο λιμανάκι του Φισκάρδο, όπου έχουμε 
πολλές επιλογές για το πού να καθίσουμε και να 
χαζεύουμε τον κόσμο που περνά. Τα ψάρια του 
όρμου περιμένουν υπομονετικά τις μπουκίτσες 
και τα αποφάγια που τους πετούν στο νερό οι άν-
θρωποι που κάθονται στα τραπέζια των εστιατο-
ρίων. Οι γάτες περιφέρονται νυσταγμένες, δεν 
κινδυνεύουν να τους λείψει ποτέ το φαγητό. Οι 
τουρίστες τρώνε παγωτό ή πίνουν κάτι παγωμένο. 
Το φαγητό είναι καλό, όποιο εστιατόριο και να 
διαλέξεις. Στην πραγματικότητα θα μπορούσα να 
ζήσω με τζατζίκι, τρώγοντας το ένα πιάτο μετά το 
άλλο. Είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που τρώω 
μόλις φτάνω, και είναι το πιάτο που μου λείπει 
περισσότερο όταν είμαι μακριά! Είμαι πολύ κακός 
στις ξένες γλώσσες, οπότε είναι πολύ ωραίο που 
έχω κάποιον που μιλά τη γλώσσα των ντόπιων 
και ο Δημήτρης μού μαθαίνει κάθε φορά μερικά 
βρωμόλογα με αφορμή το ποδόσφαιρο που βλέ-
πουμε στην τηλεόραση στα τοπικά μπαρ. Αν δεν 
υπάρχει ποδόσφαιρο, μπορεί να καθίσουμε και 
να χαζεύουμε τα «πλωτά παλάτια» αντί γι’ αυτό. 
Αυτά είναι τα τεράστια… υπεργιότ που δένουν 
κοντά στην ακτή για ένα-δύο βράδια. Κάνουμε 
υποθέσεις για το ποιος τα έχει και πόσο κοστίζουν 

και μετά παραγγέλνουμε κι άλλες μπίρες ή άλλο 
ένα μπουκάλι δροσερό λευκό κρασί. Ο ρυθμός 
της ζωής στο Φισκάρδο και γύρω από αυτό είναι 
ήρεμος, παρόλο που υπάρχουν μερικά μεγάλα 
τουριστικά ξενοδοχεία και πολλές βίλες και δω-
μάτια προς ενοικίαση. Γι’ αυτό μου αρέσει αυτό το 
μέρος. Μπορώ να πηγαίνω εκεί και να χαλαρώ-
νω. Μια εκδρομή συνήθως συνδυάζει μια ωραία 
βόλτα με αυτοκίνητο στην ενδοχώρα ή πάλι πα-
ραλιακά σε ακόμα ένα εξαιρετικό εστιατόριο με 
φανταστικά θαλασσινά. 
Το φέρι μπόουτ για την Ιθάκη είναι πάντα μία 
ωραία ιδέα, αρκεί να μην ανοίξεις κουβέντα αν 
πρόκειται πράγματι για το νησί από την «Οδύσ-
σεια» του Ομήρου! (Αυτή η κουβέντα μπορεί να 
συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια των διακοπών σου). 
Συνήθως πριν επιστρέψουμε στο σπίτι περνάμε 

μία ολόκληρη μέρα 
στο Αργοστόλι – με 
τη μεγάλη αποβάθρα 
και τα καφέ όπου ό-
λος ο κόσμος κάθεται 
σε τραπεζάκια έξω και 
παίζει backgammon 
και σκάκι με ζέση ε-
παγγελματία. Την τε-
λευταία φορά που ή-

μουν εκεί παρακολούθησα μια μεγάλη θαλάσσια 
χελώνα να κολυμπάει πλάι σε κάτι ψαράδες. Μία 
άλλη εκδρομή μπορεί να είναι στον Άσσο, με τη 
μικρή, πολύβουη παραλία του και την αναρρίχη-
ση υπό σκιά στα απομεινάρια ενός οχυρωματικού 
έργου που είναι ό,τι έχει απομείνει από ένα κά-
στρο. Έπειτα υπάρχει η Σάμη, όπου μου αρέσει 
να ανηφορίζω με το αυτοκίνητο ως τα χαλάσματα 
της μονής των Αγίων Φανέντων. Από εκεί η θέα 
της Σάμης είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. 
Πίσω στο Φισκάρδο και αφήνοντας το καλύτερο 
για το τέλος, ίσως να κλείσουμε να πάμε βόλτα με 
ένα παραδοσιακό ξύλινο καΐκι. Το Jamie’s Marine 
Adventures σαλπάρει από το λιμάνι και υπάρχει 
πολύς χρόνος για να εξερευνήσει κανείς το βυθό 
με μάσκα και να κολυμπήσει πάνω από ναυάγια 
και ανάμεσα σε κοπάδια ψαριών. Είδη θαλάσσιας 
ζωής όπως αστερίες και καλαμάρια «συλλαμβά-
νονται» προς παρατήρηση πριν απελευθερωθούν 
στο βυθό, ενώ ο κρύος μπουφές πάνω στο καΐκι 
είναι θαυμάσιος. Την έχω κάνει δύο φορές αυ-
τή τη βόλτα και ήδη μου έχει γίνει απαραίτητη. 
Πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελα, είναι ώρα να πά-
ρω το δρόμο της επιστροφής στο αεροδρόμιο – 
και να ξεκινήσω τα σχέδια για το επόμενο ταξίδι 
στην Κεφαλονιά!

*Ο Σκοτσέζος I. R. είναι πολυβραβευμένος συγγραφέας αστυ-
νομικής λογοτεχνίας. Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφόρη-
σε πρόσφατα το βιβλίο του «Στον τάφο κάποιου άλλου» και η 
pocket έκδοση του μυθιστορήματός του «Σκοτεινή πλευρά».

Δ
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τάνω στην Κεφαλονιά με το καράβι και πάντα συ-
γκινούμαι... Όταν ήμουν μικρή έκλαιγα αστα-
μάτητα σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι, στο 
χωριό, στη Λακήθρα. Τώρα παίρνω τηλέφωνο ό-

λους τους φίλους μου και τους ενημερώνω για την άφιξή 
μου στο νησί. Για όλους εμάς τους Κεφαλονίτες λοιπόν 
–και ειδικά για όλους όσοι δεν ζουν μόνιμα– το νησί 
είναι η πηγή χαράς μας. Είναι η τρέλα μας, είναι και λίγο 
η εξάρτησή μας, οι αναμνήσεις των νιάτων – γιατί δεν 
είμαστε και μικρά παιδιά.
 
Κίνηση πρώτη: μπάνιο στον Μακρύ Γιαλό. Φοβερή αμ-
μουδιά και τέλεια κρυστάλλινα νερά. Δεν θες να φύγεις 
κι ας έχει σουρουπώσει. Μικροί παίρναμε το λεωφορείο 
από το χωριό στις 10 το πρωί και μετά από μισή ώρα, 
κάνοντας το γύρο της Λειβαθούς, φτάναμε κάθιδροι 
στην παραλία. Τρέχοντας 
κατεβαίναμε και βουτά-
γαμε κατευθείαν στη θά-
λασσα και δεν βγαίναμε 
ούτε για νερό. Σήμερα 
το Costa Costa περιμέ-
νει τα ατίθασα νιάτα για 
μπάνιο και διασκέδαση. 
Κίνηση δεύτερη: απο-
γευματινή βόλτα με το ποδήλατο. Η γνωστή αγαπημέ-
νη διαδρομή: ο γύρος της Λάσσης. Τόπος εκκίνησης: 
ξενοδοχείο Mediterranee. Δρόμος με πολλά πεύκα 
που ενώνονται, ωραία χρωματιστά σπίτια, το Φανάρι, 
οι Καταβόθρες και απέναντι το Ληξούρι φωτισμένο. 
Κίνηση τρίτη: βραδινή έξοδος στο Αργοστόλι. Πρώτα 
βόλτα στο Λιθόστρωτο και μετά ποτό στην πλατεία ή 
στην παραλία. Το Αργοστόλι έχει αισιοδοξία, χαρά, κό-
σμο και πολλά χρώματα. Μικροί βάζαμε τα «καλά» μας 
και διασχίζαμε την πλατεία καμιά πενηνταριά φορές! 
Αν είχαμε και χαρτζιλίκι τρώγαμε και ένα παγωτό Σικά-
γο από τη Βλαχοπούλα, ιστορικό ζαχαροπλαστείο που 
δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Σήμερα ο «γλυκός» τόπος 
συνάντησης είναι το Premier με φοβερά παγωτά, σού-
περ στολισμένα και με το παγωτό πεπόνι να κλέβει τις 
εντυπώσεις.
 
Η Κεφαλονιά έχει τόσα πολλά μέρη που πρέπει οπωσ-
δήποτε να έχεις αυτοκίνητο και αρκετές μέρες να την 
ανακάλυψεις. Αγαπημένη εκδρομή ανέκαθεν ήταν στη 
λίμνη Μελισσάνη, στο σπήλαιο Δρογκαράτη και μπά-
νιο στην Αντίσαμο –διάσημη πλέον παραλία από την 
ταινία «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», γαλαζοπρά-

σινα απότομα νερά με το πράσινο να φτάνει μέχρι τη 
θάλασσα. Η διαδρομή από εκεί μέχρι την Αγία Ευφη-
μία είναι υπέροχη γιατί πάντα καταλήγουμε για φαγη-
τό στην Αγία Ευφημία και στην ταβέρνα Δενδρινός. Ο 
κύριος Σπύρος, κλασικός, αυθεντικός Κεφαλονίτης, 
έχει τα πάντα στο μενού. Από κεφαλονίτικη κρεατόπι-
τα και μπακαλιαρόπιτα με τραγανό χειροποίητο φύλ-
λο μέχρι φρεσκότατο ψάρι. Πάντα αφήνουμε χώρο στο 
στομάχι, το επιδόρπιο είναι το hit του καταστήματος. 
Σουφλέ σοκολάτας με σάλτσα κρέμας πορτοκαλιού. 
Αχ, ο Μύρτος! Μία από τις ωραιότερες παραλίες του 
κόσμου! Αυτό που βλέπεις στις φωτογραφίες είναι λιγο 
σε σχέση με αυτό που νιώθεις όταν κολυμπάς σε αυτά 
τα νερά! Εξωπραγματικό γαλάζιο χρώμα και ολόλευκα 
βότσαλα συνθέτουν ένα τοπίο που δεν έχεις ξαναδεί. 
Φεύγοντας πεινασμένοι πάντα κάνουμε μια στάση στον 

Αλέξανδρο, εκεί στο τέλος 
της ανηφόρας αριστερά και 
πάντα η παραγγελία είναι 
ίδια: χωριάτικη, χοιρινά 
μπριζολάκια και τζατζίκι. 
Αχ, το Φισκάρδο! Όταν 
λοιπόν ήμουν παιδί, κάπο-
τε τέλος πάντων, η διαδρο-
μή μέχρι το Φισκάρδο μάς 

φάνταζε ολόκληρο ταξίδι. Ξεκινούσαμε νωρίς-νωρίς 
οικογενειακώς κάνοντας πάντα την απαραίτητη στάση 
στην Άσσο για καφέ και παγωτό και ενίοτε μπάνιο. Το 
Φισκάρδο είναι ένα από τα λίγα μέρη της Κεφαλονιάς 
που παρέμεινε όρθιο μετά τον καταστροφικό σεισμό του 
1953.
Το Φώκι και η Έμπλυση είναι δύο παραλίες που μπορείς 
να κολυμπήσεις και αν σου αρέσουν οι βουτιές από βρά-
χο η δεύτερη θα σε ικανοποιήσει απόλυτα. Πολύ κοσμο-
πολίτικο το Φισκάρδο, πια ενδείκνυται για ρομαντικό 
δείπνο και βόλτες. Εκεί σε περιμένουν οι δύο κορυφαίες 
μαγείρισσες, η Βάσω από τη μια μεριά και η Τασία από την 
άλλη. Πάντα τρώω τη ρεβυθοσαλάτα της Βάσως μου... 

Εικόνες, χρώματα, πράσινο, γαλάζιο, φωνές, γέλια, α-
στεία, καντάδες από «ωραίους» τρελούς ανθρώπους 
που αγαπούν τη ζωή. Αυτή είναι η δική μου Κεφαλονιά! 
Κοπιάστε! Καλό καλοκαίρι!
* Η Μ.Μπ. είναι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια

τηλεοπτικών εκπομπών. 

Κεφαλονιά
Της Μαρίας Μπεκατώρου *

ειδικεύεται στο τηγανητό ψα-
ράκι. 
Στο Ληξούρι, γ-ια µαγειρευτά 
στου Ζορµπά (93129), χύµα 
κατάσταση και φθηνό, πεντα-
νόστιµο φρέσκο ψαράκι πά-
νω στην άµµο, στου Βάτσα. 
Όπως και να ’χει, πριν φύγεις 
δοκίµασε τα κεφαλονίτικα 
κρασιά Ροµπόλα, αµυγδαλό-
πιτες, καρυδόπιτες και γλυκά 
του κουταλιού. 

Πού να διασκεδάσεις 
Το Bass club (25020), στο Αρ-
γοστόλι, είναι από τα πιο πα-
λιά και φέτος ανανεωµένο. 
Στο εβδοµαδιαίο στέκι της 
ATHENS VOICE, στην κεντρι-
κή πλατεία, πιες το καφεδάκι 
σου στο Polo café bar (25564), 
κι αν µεσηµεριάσει ή βραδιά-
σει δοκίµασε και τα ιταλικά 
του πιάτα. Εxtra tip: Το Polo 
διαθέτει και µια ιδιαίτερα 
προσεγµένη βιβλιοθήκη, ό-
που θα βρεις και τα βιβλία της 
A.V. Επίσης, στο bar Le Sapin 
Noir (26240), ο έλατος, όπως 
το λένε οι ντόπιοι, στον Πλά-
τανο, αλλά και στο Bodega 
bar (22022), όπως επίσης και 
στο Baroque Le Bistrot (Βαλ-
λιάνου 3, 22809), ένα all day 
καφέ µπαρ που θα σε σερβί-
ρει επίσης ιδιαίτερα burgers, 
club sandwiches, tapas και 
δροσιστικές σαλάτες. Τσέκα-
ρε ακόµα και τo Spileo 
club (6938 255178) στον 
Πόρο. Στο Ληξούρι πέρ-
να οπωσδήποτε από 
το Senso (πλ. Εθνικής 
Αντίστασης, 91702), το 
πιο γνωστό στέκι της 
περιοχής. Στο Φισκάρ-
δο, το must είναι το 
Cavo Verde (41221). 

Μην ξεχάσεις
 Να επισκεφθείς τον 15αύγου-
στο το πανηγύρι στα Σιµώµα-
τα, µε παραδοσιακές λιχου-
διές και άφθονο κρασί, και 
την Παναγία Λαγκουβάρδα, 
αν θέλεις να δεις τα ακίνδυνα 
και γούρικα φίδια της Πανα-
γίας τα οποία εµφανίζονται 
µόνο τότε. 
Να πας στην παραδοσιακή 
γιορτή κρασιού της Ροµπό-
λας στα Φραγγάτα και στο 
πανηγύρι του Αγ. Γεράσιµου 
για άφθονο κρασί, τραγούδι 
και χορούς. 
Εξερεύνησε τα σπήλαια της 
Μελισάνης και της ∆ρογκα-
ράτης, κάνε µια βόλτα στα ε-
νετικά κάστρα της Άσσου και 
του Αγ. Γεωργίου, επισκέψου 
το λαογραφικό και αρχαιολο-
γικό µουσείο (στο Αργοστόλι 
και τα δύο). Μια τελευταία αλ-
λά αξιόλογη βόλτα είναι αυτή 
στο βουνό Αίνος. Είναι εθνι-
κός δρυµός µε µαύρα έλατα, 
που δεν θα δεις πουθενά αλ-
λού, και άγρια άλογα! 
Ψάξε να βρεις το Κτήμα Χα-
ριτάτου,  ένας ιδιόκ τητος 
βιολογικός αµπελώνας 40 
σ τρεµµάτων σ τη περιοχή 
Κλαδάτα στο Ληξούρι (http://
ktimaharitatou.com).  ●

Κωδικός: 26710,26740 
(για περιοχή Σάµης)
Αστυνοµία: 28404
Λιµεναρχείο: 22397
∆ήµος Αργοστολίου: 
26713 62600
Πρώτες Βοήθειες: 
24641-6
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εννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Έφυγα 
από το νησί στα 19-20 μου χρόνια με μια ανα-
κούφιση γιατί ένιωθα πως πια δεν με χωράει. 

Πού να ’ξερα… 15 χρόνια μετά και αφού σχεδόν γύρι-
σα τον κόσμο κατάλαβα ότι αυτό ήταν και το παιχνίδι 
της, να καταλάβω πως μόνο αυτή με χωράει και κανένας 
άλλος τόπος. Δεν έχω ακόμα καταφέρει να γυρίσω ό-
πως θα ήθελα, πάω μόνο για διακοπές, μάλλον για να με 
τυραννάω... Δεν θα πω για τους 
χειμώνες και ας μου λείπουν πε-
ρισσότερο, αλλά για τα καλοκαί-
ρια στο νησί. Τη λέω νησί και δεν 
μου αρέσει, δεν είναι νησί, είναι 
ο κόσμος όλος. 
Έμαθα να κάνω μπάνιο χωρίς 
μπρατσάκια στο Καρδάκι και να 
πιάνω «μελιχάνες» σε μισομπού-
καλα, μετά έκανα το πρώτο μου καμάκι με ένα χαλκοσω-
λήνα και ένα πιρούνι. Ένιωθα ο αληθινός βασιλιάς του 
Μονρεπό και όχι ο άλλος, ο γιαλατζί, που είχε εκεί τη 
θερινή του κατοικία. Ακόμα και τώρα έτσι κατεβαίνω τα 
τελευταία δύο σκαλιά πριν τον «πόντε», με το ύφος του 
βασιλιά που γύρισε. Ξέρω το Καρδάκι καλύτερα και από 
το θεό που το έπλασε. Ήξερα πως ο ήλιος χάνεται από το 
μεσαίο πεύκο στις 19.35 ακριβώς το μήνα Αύγουστο και 
ότι το πλοίο «Άγιος Σπυρίδωνας» πέρναγε από τη μύτη 
του φρουρίου στις 14.00 το μεσημέρι, και εμείς τα μα-
ζεύαμε για να ανέβουμε σπίτι να πλυθούμε στο λάστιχο 
της αυλής και να φάμε...
Όταν βρίσκομαι στην Κέρκυρα σχεδόν πάντα μπερδεύ-
ονται μέσα μου τα χρόνια. Περνώντας από τον παραλι-

ακό, από τον Ανεμόμυλο μέχρι την Κάτω Πλατεία, δεν 
ξέρω αν είμαι εγώ που περπατάω ή ο πιτσιρικάς που θα 
σταμάταγε για καλαμπόκι μετά το «μποσκέτο» ή ο έφη-
βος που θα κάθονταν έξω από το Mic-Mac με τους φί-
λους του. Άλλες φορές με πάει ακόμα πιο πίσω ο χρόνος 
και νομίζω πως έχω ξανάρθει εδώ παλιά σαν πειρατής 
και κάπου εκεί στην Πλατεία Λεμονιάς ή στο Καμπιέλο 
με τα παράθυρα κλειστά και τα ρούχα απλωμένα από 

παράθυρο σε παράθυρο νομίζω 
πως με κατάλαβαν και έκλεισαν 
πόρτες και παράθυρα για να μην 
πάρω το βιος τους. 
Στο παλιό φρούριο από τη μεριά 
του Αϊ-Γιώργη χαζεύω την κάπα-
ρη να κρέμεται από τα γκρεμά και 
τα σκρουτζίκια (μεγάλες σαύρες) 
να λιάζονται καταμεσήμερο και 

όλοι οι ήχοι χάνονται στον ένα και μοναδικό ήχο που 
κυβερνάει το νησί το μήνα Ιούλιο. Ώρες ατέλειωτες κοι-
τάζω να βρω τον τζίτζικα. Σε ποιο κλαδί κάθεται, σε ποιο 
φύλλο. Και περνάνε οι ώρες και χάνονται στα σοκάκια 
και στις πλάκες των δρόμων... 
Έχω και έναν ακόμα καημό, τη βόρεια Κέρκυρα γιατί 
με καλεί το χώμα της. Δεν τη χωράει τόση ομορφιά το 
μυαλό του ανθρώπου. Δεν τη σηκώνει. Θυμάμαι το πα-
νηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα και τη χαρά μου να 
πάρω το τουφέκι με τη βεντούζα και το στόχο το χάρτινο 
ή το πανηγύρι στον Παντοκράτορα που έτρωγες φασό-
λια και ψωμί στο μοναστήρι – δεν μου άρεσαν τότε τα 
φασόλια αλλά θυμάμαι που το έλεγα λες και περιέγραφα 
το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Κατηφορίζοντας από 

το βουνό προς τη θάλασσα, περνάς από μικρά χωριου-
δάκια, την Πετάλια, την Ερίβα, το Λαύκι, το Τριμόδι και 
στην τελευταία στροφή αντικρίζεις απέναντί σου το πέ-
λαγο... Τόσο απέραντο όσο ο ουρανός. Και από κάτω σου 
απλώνονται ελιές, ελιές, ελιές... Μακριά από τη φασαρία 
της νύχτας θα ακούσεις τον γκιόνη, το τριζόνι και κανέ-
να βατράχι να κράζει, μα αυτό που με κάνει και κλείνουν 
τα βλέφαρά μου είναι ο σκύλος που γαβγίζει από το δι-
πλανό χωριό και φέρνει ο αέρας το γάβγισμά του μέχρι 
το πεζούλι μου στην Πέρα (Μ)πάντα, αυτό το μονότονο 
γάβγισμα είναι για μένα το καλοκαίρι όλο. 
Κι αν η ομορφιά της στο βορρά είναι τα χωριουδάκια της, 
τότε στη δύση και στο νότο είναι οι παραλίες της. Άλλες 
με πεύκα μέχρι το κύμα, άλλες με άμμο και κέδρα, άλλες 
με άργιλο για να βάφεσαι σαν γκρι τέρας. Όλη η δυτική 
πλευρά, από το βορρά έως το νότο, δεν σε αφήνει να φύ-
γεις από το μπάνιο σου πριν πέσει ο ήλιος. Δεν μπορείς. 
Από τον Λογγά και τα απόκρημνα ασβεστολιθικά βράχια 
μέχρι τον Αρκουδίλα τέρμα κάτω στο νότο, θα δεις τον 
ήλιο να χάνεται στα νερά του Ιονίου. Από την Παλαιο-
καστρίτσα και κάτω ξεκινάνε τα πεύκα, πυκνά και κατα-
πράσινα, ώσπου συναντάνε τα κέδρα του Χαλικούνα και 
τα κρίταμα του Μέγα Χορού. 
Θα μπορούσα να γράφω και να μιλάω ώρες για την Κέρ-
κυρα και να σας πάρω όλους έναν έναν να σας δείξω την 
Κέρκυρα που εγώ ξέρω, ή που φαντάζομαι. Κορδώνομαι 
που είμαι από εκεί και με την πρώτη ευκαιρία το τονίζω. 
Άσε που και να ’θελα να κάνω αλλιώς, δεν με αφήνει η 
τραγουδιστή φωνή μου και η τρέλα μου. 
Καλό καλοκαίρι.
* Ο Π.Κ. είναι σεφ.

 Κέρκυρα
Του Περικλή Κοσκινά*

Γ

Πού να κολυμπήσεις
Χαλικούνας: Βραχώδης πρό-
σοψη που δίνει τη θέση της 
σε µια αµµώδη παραλία. Προ-
τιµάται από όσους αποφεύ-
γουν το πλήθος αλλά και από 
τους σέρφερ. Κοντογυαλός: 
Αν στα seventies αποτέλεσε 
ορµητήριο των χίπηδων, 
σήµερα αποτελεί µία από τις 
δηµοφιλέστερες παραλίες. 
Πεύκα, ελαιόδεντρα, χρυσή 
αµµουδιά, µεγάλα κύµατα. 
Παλαιοκαστρίτσα: Υποδέχε-
ται τους περισσότερους του-
ρίστες, ενδεχοµένως λόγω 
των θαλάσσιων σπηλαίων τα 
οποία επισκέπτεται κανείς µε 
βάρκα. Γλυφάδα: Ρηχά νερά, 
αναπτυγµένες υποδοµές, 
θαλάσσια σπορ. Έρµονες: 
Μικρός, κλειστός όρµος πε-
ριβαλλόµενος από ψηλά 
και απότοµα βράχια. 
Αϊ-Γόρδης: Φωλιάζει 
στις ρίζες ενός κατα-
πράσινου βουνού και 
περικλείεται από ελαιόδε-
ντρα και αµπέλια. Ψιλή άµµος 
και γαλαζοπράσινα νερά. 

Μυρτιώτισσα: Γυµνισµός και 
φυσιολατρία. 

Πού να μείνεις
Corfu Palace (39486). Πολυ-
τέλεια που εδράζει σε από-
σταση τετρακοσίων µέτρων 
από το κέντρο της πόλης, µε 
θέα τον όρµο της Γαρίτσας και 
το Παλαιό Φρούριο. Cavalieri 
(39041, 39336). Παλιό αρχο-
ντικό για όσους έλκονται 
από την κινηµατογραφική 
αισθητική. Arcadion (37670). 
Επίσης αναπαλαιωµένο παλιό 
αρχοντικό, µε θέα στο Πα-
λαιό Φρούριο, βρίσκεται στη 

Κεντρική Κέρκυρα: 
26610
Βόρεια Κέρκυρα: 26630 
Νότια Κέρκυρα: 26620
Αστυνοµία: 26610 46414
Λιµεναρχείο: 26613 
65200
∆ήµος: 26613 62700
Γενικό Νοσοκοµείο Κέρ-
κυρας: 26613 60400
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 Κέρκυρα
Του Γιάννη Κακλέα*

Σπινιάδα και θεωρείται από 
τα ξενοδοχεία υψηλού επιπέ-
δου της πόλης. Aquis Corfu 
Holiday Palace (36540). Στις ε-
γκαταστάσεις του γυρίστηκε 
και ταινία του Τζέιµς Μποντ. 
Στο Κανόνι: Kontokali Bay 
(99000). Συγκρότηµα δωµα-
τίων και µπανγκαλόους, 
χτισµένο στο ακρωτήρι του 
Κοντοκαλίου. Βουκαµβίλιες, 
πεύκα, κυπαρίσσια, ανεµπό-
διστη θέα στα αιγαιοπελα-
γίτικα νησιά, τις ακτές της 
Ηπείρου και τη µαρίνα των 
Γουβιών. Park Hotel (91310, 
91347, 90107). Σε ένα πρώην 
ψαροχώρι, που τις τελευταί-
ες δεκαετίες αναπτύχθηκε σε 
σηµείο να αποτελεί έναν από 
τους ιδεωδέστερους κερ-
κυραϊκούς προορισµούς, τα 
Γουβιά. Levant Hotel (94230). 
Το ροµαντικότερο όλων. 
Τοποθετηµένο στην κορυφή 
του λόφου του Πέλεκα, µε το 
παρατηρητήριο του Κάιζερ 
σε απόσταση δύο βηµάτων 
να επιβλέπει όλες τις δυτικές 
ακτές του νησιού. 

Πού να φας
Pomo Doro (πλατεία Σκα-
ραµαγκά 10, 28680). Ανάµεσα 
στα δηµοφιλέστερα πιάτα, τα 
τορτελίνι σουπιάς και ραβιόλι 
µε κόκορα παστιτσάδα. Το 
Εστιατόριο του Ιστιοπλοϊκού 
Οµίλου Κέρκυρας (Παλαιό 

Φρούριο, Μανδράκι, 38763). 
∆ηµαρχείο (Πλατεία ∆ηµαρ-
χείου, 39031). Εκλεπτυσµένο 
wine restaurant κατάφορτο 
από πολύχρωµες βουκαµβί-
λιες, που ισορροπεί ανάµεσα 
στη σωστή δόση οικειότητας 
και πολυτέλειας. 

Πού να διασκεδάσεις
Bristol (Ευγενίου Βουλγάρεως 
49, 693 6660101). Στεγάζεται 
σε αναπαλαιωµένη οικοδοµή 
στην παλιά πόλη, περιβάλ-
λεται από µνηµεία αρχιτε-
κτονικής και πλακόστρωτο 
που του δίνουν µία σχεδόν 
µυστικιστική ενέργεια και 
διεκδικεί το χαρακτηρισµό 
του δηµοφιλέστερου µπαρ 
µε εξειδίκευση στο funk 
και το nu-disco. Μικρό café 
(Ν. Θεοτόκη & Θ. Κοτάρδου 
42, 31009). Συµβιώνοντας 
αρµονικά µε την οικιστική 
παράδοση του κέντρου της 
Κέρκυρας, τα τραπεζάκια του 
σκορπίζονται στα καντούνια 
της περιοχής Αγίου Βασιλεί-
ου, ενώ η µουσική σιγοντάρει 
µε διακριτικά beats. Aloha 
beach bar (Γλυφάδα, 94444). 
Ιονιοπελαγίτικο fun, guest 
djs, τουρνουά beach volley, 
παγωµένες cervezas, σφηνά-
κια, µαυρισµένα µισόγυµνα 
κορµιά, και όλα τα σχετικά 
απαραίτητα, στην κοσµική 
Γλυφάδα. ●

πό μικρός οι διακοπές δεν ήταν το καλύ-
τερό μου. Και για να είμαι ειλικρινής ούτε 
και τώρα είναι. Κλασικός εργασιομανής 

να διακόψω από τι; Δεν κάνω και μια δουλειά που 
θέλω να τη διακόψω. Το θέατρο για μένα ανήκει 
έτσι κι αλλιώς στο χώρο των διακοπών και είναι 
μια φυγή από την πραγματικότητα. Η τρέλα των 
διακοπών ποτέ δεν με γοήτευσε. Σιχαίνομαι τις 
παραλίες με τις τάχα μου ξεσηκωτικές μουσικές 
και το μαλάκα με τις ρακέτες. Αντιπαθώ τις οικο-
γένειες με τους παιδοβούβαλους που ουρλιάζουν 
«μπαμπά, κοίτα», τις αναπόφευκτες γαμοξαπλώ-
στρες και το τηγάνισμα στον ήλιο για σοκολατένια 
επιδερμίδα! Μπλιαααχ!
Έλα όμως που δεν είμαι μόνος σ’ αυτή τη ζωή! Έλα 
που έτσι και επιμείνω σ’ αυτή την ανθρωποδιω-
κτική στάση η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και οι 
φίλοι μου θα μου κόψουν την καλημέρα! Και στο 
δίλημμα κοινωνική απομόνωση ή διακοπές διαλέ-
γω Κέρκυρα. 
Γιατί; Πρώτα απ’ όλα είναι ένα μεγάλο όμορφο νη-
σί που έχει ό,τι επιθυμεί η καλοκαιρινή καρδούλα 
σου. Βουνό; Μια βόλτα στον Παντοκράτορα και 
στο μεσαιωνικό χωριό Περίθεια θα σε ανταμείψει. 
Τα απομεινάρια των αρχοντικών σ’ αυτό το «χω-
ριό φάντασμα» σε ταξιδεύουν στη βενετσιάνικη 
εποχή. Θέλεις άπαιχτο ηλιοβασίλεμα; Πέλεκας! Ο 
ήλιος σαν τον Νάρκισσο δίνει μια χολιγουντιανή 
παράσταση πριν δύσει, που σου κόβει την ανάσα. 
Θέλεις νερά διάφανα; Κερασιά! Κολυμπάς και εί-
σαι στον παράδεισο. Δίπλα στο κύμα είναι και η 
ταβέρνα του Νικάτσα και της Τερέζας. Να φας κο-
λοχτύπα να την ευχαριστηθείς. Θέλεις να τρελά-
νεις τον ουρανίσκο σου με κερκυραϊκά εδέσματα; 

Αγνάντι. Θεϊκή η παστιτσάδα του Θεόφιλου. Θέ-
λεις να μουδιάσει η κορμάρα σου από ηδονή; Βου-
τιές στον Αϊ-Γιώργη των πάγων, στις σπηλιές της 
Παλαιοκαστρίτσας, στους Περουλάδες με τους 
βράχους από άργιλο και στο Canal d’amour.
Η Κέρκυρα τα έχει όλα και πάνω απ’ όλα έχει αν-
θρώπους ευγενικούς που σέβονται τον επισκέ-
πτη, όχι σαν κάτι λιγούρια σε άλλα νησιά που σε 
βλέπουν μόνο σαν πορτοφόλι. Έχει βέβαια και μια 
υπέροχη πόλη. Ιστορική. Με ωραία αγορά και ένα 
ιταλικό, το La Cucina, που σου φεύγει το τσερβέλο. 
Αν δεν είσαι αγοραφοβικός κάνεις και μια βόλτα 
στο Λιστών  να 
παραμυθιαστείς 
ό τ ι  ε ί σ α ι  σ τ ο 
libro d’oro. 
Κέρκυρα, λοι-
π όν,  κ α ι  ξ ερ ό 
ψωμί! Για κάτι 
τύπους σαν εμέ-
να που θέλουν 
να περνούν καλά 
και όχι να παριστάνουν ότι περνούν καλά, που δεν 
αντέχουν να το παίζουν «δώσε μου-φαλακρό βου-
νό-άμμο στα μάτια-περπάτημα δυόμισι ώρες για μια 
παραλία αμφιβόλου ποιότητας-και δεν θέλω κανένα μα 
κανένα δίπλα μου γιατί οι άλλοι μου χαλάνε το τοπίο», 
η Κέρκυρα είναι ένας τόπος που μπορεί να με κρα-
τήσει μακριά από το θέατρο για δύο-τρεις  βδομά-
δες – και πολύ είναι!
Παρ’ όλα αυτά… καλές διακοπές!

* Ο Γ.Κ. είναι θεατρικός σκηνοθέτης. Σκηνοθετεί τους «Βατράχους» 

για το Εθνικό Θέατρο που θα παιχτεί 1 & 2/8 στην Επίδαυρο. 
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τα φοιτητικά χρό-
νια, εποχές σλί-
πινγκ μπαγκ και 

της κονσέρβας ΖΑΝΑΕ, οι 
Παξοί ως προορισμός φά-
νταζαν το ίδιο προσιτοί με 
τη Ν. Υόρκη. Μα κι αργό-
τερα, όταν οι φήμες θέλουν 
να αράζουν στο νησί τα κό-
τερα της ιταλικής αριστο-
κρατίας κι όχι μόνο, οι Πα-
ξοί δεν «ανεβαίνουν» στη 
λίστα για τις καλοκαιρινές 
διακοπές ούτε μία θέση.
Μέχρι που πριν λίγα χρό-
νια, ο Σφαλής –που όλοι 
οι Παξινοί και πολλοί άλλοι 
αγαπάμε να «κυνηγάμε»– 
μου έριξε την ιδέα: «Και 
γιατί, ρε Δούρου, δεν έρχεσαι 
στους Παξούς φέτος;». Χα-
μόγελο αντί για απάντηση 
και προσπέρασα. Μα άμα 
του Σφαλή του μπει η ι-
δέα θα σε ταλαιπωρήσει, 
θα ταλαιπωρηθεί και στο 
τέλος θα αναλογιστείς ότι 
η ταλαιπωρία δεν θα έχει 
τελειωμό μέχρι να υποχω-
ρήσεις.
Και μια Παρασκευή από-
γευμα αντίκρισα το λιμάνι 
του Γάη, με το αγγλικό προ-
ξενείο να δεσπόζει στην α-
ποβάθρα του παλιού λιμα-
νιού και να διαγκωνίζεται 
να κερδίσει το βλέμμα από 
την εκκλησία της Ανα-
λήψεως, το βενετσιάνικο 
κάστρο του Αϊ-Νικόλα και 
το Μουσείο των Παξών. Ε-
κείνο, όμως, που μου έκλε-
ψε τη ματιά και το νου είναι 
το φιoρδ που δημιουργούν 
στο απάνεμο λιμάνι τα δυο 
νησάκια. Ένα φιόρδ που 
δεν προκαλεί δέος σαν ε-
κείνα της Β. Ευρώπης. Μα 
με τα τιρκουάζ νερά του και 
το καταπράσινο του πεύ-
κου σε τυλίγει σε μυρωδι-
αστή αγκαλιά σαν εκείνη 
της Eλληνίδας μάνας και 
της μεσογειακής γης.
Και στο δρόμο για τον Λογ-
γό με το παλιό εργοστάσιο 
ελαιοτριβείο, σαπωνο-
ποιείο του Ανεμογιάννη ή 
για τη Λάκκα με το πέτρι-
νο φάρο, θα περάσεις από 
τα Μαγαζιά. Και θα ξα-
ποστάσεις στο καφενείο 
του Μπουρνάου με το τσί-
πουρο ροδόσταμο, το κρα-
σί μέλι, μα πιο μελιά από 
τη ματιά του Κωστή δεν 
έχει, όταν δεν σερβίρει, 
μα σε νοιάζεται. Κι έγινε 
ο Μπουρνάος απάγκιο για 
σπουδαίες κουβέντες κι ε-
τικέτα με αφιέρωση στην 
κουζίνα το χειμώνα γιομά-
τη κουράγιο και στοργή. 

Σαν εκείνη που περιβάλλει 
η Νίκα το ζευγάρι των γαϊ-
δουριών που αρνούνται να 
ζευγαρώσουν, τη Ζουρλή 
κι όλα τα πετεινά του ου-
ρανού των Παξών. Και δεν 
προφταίνει για αυτό να 
ρίξει μια βουτιά μαζί μου 
στο Λεβρεχιό ή την Κακή 
Λαγκάδα, γιατί θέλει να 
δώσει ώρα στο εξαιρετικό 
ψάρι κουκάρι μπιάνκο που 
θα με περιμένει μετά στην 
αυλή. Μοναχά για τον Ε-
ρημίτη κάνει παραχώρη-
ση.
Και ας μας βγαίνει η γλώσ-
σα στην ανηφοριά, στο γυ-
ρισμό να προλάβουμε τον 
Σπύρο και τη Μαρί, τον 
Θανάση, τη Μαρία μας, που 
μας περιμένουν στη Φου-
ντάνα στο τρίστρατο, κάτω 
από τις υπεραιωνόβιες ε-
λιές. Ευλογημένοι οι Πα-
ξοί που το ξακουστό βαθυ-
πράσινο των νερών τους 
χαϊδεύει τα μάτια του επι-
σκέπτη και στην ξηρά. Χι-
λιάδες λιόδεντρα φτιάνουν 
μια θάλασσα που στο κάθε 
θρόισμα του αέρα κύματα 
υψώνονται ασημοπράσινα.
Μα τον τόπο δεν τον κά-
νουν μονάχα τα απόκρη-
μνα βράχια, οι ακρογιαλιές 
και τα ιστορικά του μονο-
πάτια. Τον κάνουν προπά-
ντων οι άνθρωποι. Τα χω-
ρατά και οι ιστορίες τους, 
που φθάνουν από τη Βε-
νετιά ως τις εξεγέρσεις των 
πάντα ανήσυχων Επτανη-
σίων, φέτος στα εκατόν πε-
νήντα χρόνια της ένωσης 
με την Ελλάδα ξεπηδούν 
απίστευτες αφηγήσεις. Οι 
γεύσεις τους οι μοναδικές 
και τα τσίπουρα, αποστάγ-
ματα ζωής σταλιά-σταλιά, 
σου δείχνουν κρυμμένες 
αλήθειες. Και οι ντοπιολα-
λιές, και κάθε λογής μου-
σικές που αδύνατο πια να 
βρεις τις άκρες τους, απλά 
σε συνεπαίρνουν! Ναι, αυ-
τοί οι Παξοί, οι δικοί μου, 
δεν έχουν άκρη, αρχή και 
τέλος, μόνο οι στιγμές που 
κάθε φορά δεν θέλω  να τε-
λειώσουν...
Για αυτό κάθε χρόνο ζητώ 
από όσους με έχουν έννοια 
να εύχονται να με φέρνει 
ο δρόμος και το καράβι 
στην παρέα όσων ξεκινάμε 
από νωρίς για τα καντάρια 
με τη σούπα, ανήμερα της 
Παναγίας.
*Η Ρ. Δ. αναλαμβάνει καθήκοντα 
περιφερειάρχη Αττικής (από 1/9). 

Παξοί
Οι δικοί μου Παξοί

Της Ρένας Δούρου*

Σ
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Ένας µικρός παράδεισος επί 
της γης σε έκταση 25 τετρα-
γωνικών χλµ. Οι Παξοί, το 
µικρότερο από τα νησιά των 
Επτανήσων, µαζί µε το µικρό 
του αδελφάκι, τους Αντίπα-
ξους, είναι γραφικά, κοσµο-
πολίτικα, πράσινα, σχεδόν 
µαγευτικά. 

Τι να δεις  
∆υόµισι χιλιάδες είναι οι 
τυχεροί που µένουν χειµώνα-
καλοκαίρι στους Παξούς (και 
άλλοι 20 πιο τυχεροί στους 
Αντίπαξους), εκ των οποίων 
οι µισοί στην πρωτεύουσα και 
κεντρικό λιµάνι του νησιού 
Γάιος ή Γάης. Εκεί, αξίζει να ε-
πισκεφθείς το αγγλικό κυβερ-

νείο στην αποβάθρα του πα-
λιού λιµανιού, την εκκλησία 
της Αναλήψεως και το Μου-
σείο των Παξών. Άλλα γραφι-
κά χωριουδάκια µε τουριστική 
υποδοµή είναι ο Λογγός και η 
Λάκκα. Επίσης, να κάνεις µπά-
νιο στις ιαµατικές πηγές του 
Οζιά, του Γιαννά και της Γλυ-
φάδας, που είναι θειούχες και 
έχουν αξιοποιηθεί µε πισίνες 
που χρησιµοποιούνται  για τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες, 
ιδιαίτερα σε παθήσεις ρευµα-
τικές και δερµατικές. 

Πού να κολυμπήσεις 
Ο καλύτερος τρόπος για να 
δείτε όλες τις παραλίες, σε 
ορισµένες από τις οποίες η 

βλάστηση µε το κύµα γίνονται 
ένα, είναι κάνοντας το γύρο 
µε βάρκα (υπάρχει και η δυνα-
τότητα ιδιωτικής ενοικίασης). 
Γενικά, κατοικηµένο και οµαλό 
είναι το ανατολικό τµήµα του 
νησιού, το δυτικό είναι από-
τοµο και η πρόσβαση γίνεται 
µόνο διά θαλάσσης. Στα ανα-
τολικά πήγαινε στις παραλίες 
του Γιαννά, της Σουλάνενας, 
του Μπάλου, της Αγίας Μα-
ρίνας, στο Μογγονήσι, στο 
Κλωνί Γουλί, το Καµίνι, την 
Κακή Λαγκάδα, το Αλάτι, το 
Κηπιάδι, τη Γλυφάδα, και στις 
πιο ερηµικές Ροδοβάνι και 
Σαρακήνικο.

Πού να μείνεις 
Πολύ καλές επιλογές στον 
Γάιο είναι το αµφιθεατρικό 
Paxos Beach Hotel (32211) 
και το ξενοδοχείο Paxos 
Club (32450-3). Στη Λάκκα 
το Amfitriti (30011), η Βίλα 
Καρδιά (31951, 6979146880) 
σε ένα οικόπεδο 2.500 τ.µ. 
ανάµεσα σε κυπαρίσσια και 
ελιές, η Βίλα Μπάµπης (697 
3099565) 4 λεπτά από την 
παραλία και το Λευκό Σπίτι 
(31454) µε υπέροχη θέα στη 
θάλασσα. 

 

Πού να φας & να 
διασκεδάσεις 
Πρώτη στάση για φαγητό 
στην ταβέρνα Μπίρος (31167), 
στα Μπογδανάτικα, ένα παλιό 
καφενείο που µεταµορφώ-
θηκε σε ένα σύγχρονο χώρο, 
που κρατάει όµως ατόφια την 
αύρα του ’50. Θα απολαύσετε 
καθαρές ελληνικές γεύσεις, 
µαγειρεµένες παραδοσιακά, 
σε µια καταπράσινη, δροσερή 
πλακόστρωτη αυλή.  Στον 
Καρκαλέτζο στον Γάιο για 
καταπληκτικό µουσακά, 
στον Λάµπη για σου-
βλάκια και στον Πει-
ρατή για µακαρόνια στο 
τηγάνι, στον Σγαρίλο στη 
Λάκκα ζήτα να σου φτιάξει τη 

σπεσιαλιτέ του, το µοσχαράκι 
σοφρίτο.  
Στα µπαράκια Μουράγιο και 
Φοίνικας θα κάνεις ζέσταµα 
για να συνεχίσεις στο Castello, 
το κλαµπ του νησιού. Τα πρω-
ινά, για φρέντο στο Πίου και 
στο all day Καληµέρα στην 
πλατεία του Γάιου. Να δοκιµά-
σεις και το σπιτικό παγωτό στη 
Σκούνα. 

Κωδικός: 26620 
Αστυνοµία: 32222
Λιµεναρχείο:32259 
∆ήµος: 32100
Πρώτες Βοήθειες: 31466 
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Α φότου ο Οδυσσέας γύρισε στην Ιθάκη, μπήκε στο σπίτι του, 
βρήκε τη γυναίκα του να τον περιμένει και σκότωσε τους 
μνηστήρες, κατέβασε τα ρολά στα παράθυρά του κι έζησε 

γαλήνια τις μέρες του και νοικοκυρεμένα, χωρίς να προκαλεί κα-
νέναν και χωρίς να προκαλείται σε νέες περιπέτειες. Κάπως έτσι 
σκεφτόμουν το καλοκαίρι που πρωτοπήγα στην Ιθάκη και προσπα-
θούσα να αγιάσω, όπως έλεγε μια φίλη, να αγγίξω κάτι από τη μα-
γεία του μύθου της δηλαδή, περπατώντας στα δρομάκια της μικρής 
πόλης και των χωριών, σκαρφαλώνοντας σε όρη και λαγκάδια με 
μια μικρή μοτοσικλέτα, διασχίζοντας κάθε δρόμο που υπήρχε με 
άσφαλτο ή χώμα, κι όπου δεν περνούσε ρόδα συνεχίζοντας με τα 
πόδια, ακούραστα.
Μέγα λάθος να ζητάς την περιπέτεια στο σημείο 
ακριβώς όπου πρέπει να σταματήσει. Τα έχει πει ο 
Καβάφης, αλλά δεν τον πιστεύαμε. Αν δεν φυσάει 
μεγαλόπνοος ο Ζέφυρος στις περιποιημένες πλα-
τείες και προκυμαίες στο Βαθύ, αν μοιάζουν τόσο 
ήρεμα και σε τόσο ανθρώπινη κλίμακα τα σπίτια, 
αρχοντικά για μικροαστούς, ιδανικά για σοφούς 
της καθημερινής ευφροσύνης, κάπου θα υπάρχει 
το ανήσυχο φάντασμα του θαλασσοπόρου, έλεγα 
στην αρχή. Στην πηγή Αρέθουσα, πάνω στα βου-
νά. Ή έξω από την Ανωγή, στα μενίρ. Σουβενίρ του 
Κύκλωπα έφερε μαζί του;
Παντού πήγα, από την εποχή που δεν πήγαινε δρόμος, το όνομα 
του νησιού έπρεπε να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Η Ιθάκη 
είναι το μόνο νησί όπου έζησα και τριγύρισα πάνω από έναν ολό-
κληρο μήνα και μάλιστα εργαζόμενη. Τότε γινόταν εκεί θεατρικό 
φεστιβάλ, τώρα γίνονται θερινά πανεπιστήμια, ομηρικά συνέδρια, 
έρευνες, φιλολογικές συναντήσεις. Ευτυχισμένοι φοιτητές, λόγιοι 
και καλλιτέχνες συναντιούνται τα βράδια σε ταβέρνες και εστιατό-
ρια, κι ίσως μερικοί τα πρωινά βασανίζονται ακόμα να ερευνήσουν 
το παρελθόν, να αποκρυπτογραφήσουν τα ευρήματα, να αγγίξουν 

με τα χέρια τους τη γη που ενέπνευσε το νόστο, να γευτούν τη 
θάλασσα που αρνιόταν κάποτε να βοηθήσει. Είναι τόσο γαλήνια 
τα νερά, τιρκουάζ πάνω από τ’ άσπρα βότσαλα, τόσο πράσινες οι 
ακτές, που υποπτεύεται κανείς ότι μετά το φόνο των μνηστήρων 
κ.λπ. κ.λπ. ο κουρασμένος θαλασσοπόρος εφηύρε πρώτος τα θα-
λάσσια μπάνια.
Αν γινόμουν οδηγός τουριστικής ομάδας, έτσι θα οργάνωνα τη 
μέρα. Εκδρομούλα το πρωί. Καλαθάκι με ντοματούλες, τυρί, παξι-
μάδι και σταφύλι, και διαφορετικό προορισμό κάθε φορά. Αρχαιο-
λογικά –έχει δύο– και άλλα μουσεία, πηγές, μοναστήρια, ορεινά 
χωριά, τοποθεσίες, όλα στη σειρά, να τα δεις μέχρι να πιάσει ζέστη. 

Ύστερα μπάνιο στην κοντινότερη παραλία, ή και σε 
μακρινότερη, γιατί όσο περισσότερες δοκιμάσεις 
τόσο καλύτερα. Που δεν τις φτάνεις όλες, γιατί 
αν τις έφτανες εύκολα, τι Ιθάκη θα ήταν αυτή; Ο 
δρόμος δεν είναι μακρύς, απλώς δεν υπάρχει καν. 
Αλλά υπάρχουν καΐκια. Κι αφού κολυμπήσεις και 
ψηθείς στον ήλιο ή αφήσεις στη σκιά το χρόνο του 
μεσημεριού να κυλήσει –ύψιστη καλοκαιρινή πο-
λυτέλεια– το βράδυ επιστρέφεις με το καινούργιο 
δέρμα σου, το χαϊδεύεις με τα απαραίτητα και το 
εμφανίζεις στην πλατεία δροσερό για περίπατο και 
ραβανί στο παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο. 
Όσο κι αν έχουν αξιοποιηθεί οι θρύλοι και οι ει-

κασίες μιας τόσο ξεχωριστής κληρονομιάς, το νησί έχει ακόμα 
μυστικά. Ας πούμε, το μοναστήρι των Καθαρών λέγεται έτσι λόγω 
της εικόνας που βρέθηκε στα χόρτα, ή μήπως είναι των Καθαρών, 
εκείνων τα παράξενων αιρετικών που περιπλανήθηκαν από την 
Ασία σε όλη την Ευρώπη και τους τιμά σήμερα ο τουρισμός των Πυ-
ρηναίων; Στεριανές περιπλανήσεις που ξεστρατίζουν στην Ιθάκη; 
Για βρείτε το!

* Η Α.Δ. είναι δημοσιογράφος.

Πού να κολυμπήσεις 
Οι καλύτερες είναι προσβά-
σιµες µόνο µε καΐκι. Το Γιδά-
κι έχει πεντακάθαρα νερά 
και µαλακό βότσαλο, όπως 
και ο Πλατύς Γιαλός, αν και 
τη συγκεκριµένη την πιάνει 
πολύ ο άνεµος. Η Λούτσα 
είναι περισσότερο «φιλική» 
στις οικογένειες. Υπάρχει α-
κόµα το Αγούλι µε τα λευκά 
βότσαλα, ο όρµος ∆εξιά κο-
ντά στο Βαθύ και οι Αφάλες, 
που εκτείνονται σε τρεις 
διαδοχικούς κολπίσκους. 
Όσο για τις Φρίκες, είναι 
πιο τουριστικές. Στα βόρεια 
του νησιού κρύβονται οι 
µικροσκοπικές παραλίες 
Κατσικούλι, Σαρακήνικο 
και Φιλιατρό – λέγε µε και 
«σπίτι» των free campers. 
Και άλλες παραλίες: Πόλις, 
Άσπρος Γιαλός, αυτή στον 
κολπίσκο του Σ χίνου,  ο 
Μάρµακας και οι κολπίσκοι 
στα Κουρβούλια. 

Πού να φας 
Στο Βαθύ στις ταβέρνες Κα-
ντούνι, Κοχύλι και στο µεζε-
δοπωλείο Σειρήνες. Στο Χά-
νι, στο κεντρικό σηµείο του 
νησιού, θα έχεις θέα και στις 
δυο πλευρές του πελάγους. 
Τέλος, στο Κιόνι, η ταβέρνα 
Καλυψώ, στη µαρίνα. 
  
Πού να διασκεδάσεις
Το κρυµµένο µυστικό του 
νησιού εδρεύει στο Κιόνι και 
ακούει στο όνοµα Spavento. 
Ζόρικο στέκι, κάτι ανάµεσα 
σε νησιώτικο µπαρ και πα-
ραδοσιακό καφενέ, µε καλή 
κουβανέζικη µουσική –και 
γενικώς ethnic προσανα-
τολισµό–, ενώ το βράδυ το 
γυρνάει στην ψαγµένη τζαζ 
– από ηχογραφήσεις του 
Miles στην Prestige και άνω.

Πού να μείνεις 
Στο Bαθύ: Mentor Hotel 
(32433, 33033), Omirikon 
Hotel  (33596-7 ), Calypso 
A p a r t m e n t s  ( 3 3 13 8 ) , 
Villa Sarachiniko (32397 ), 
O d y s s ey  A p p a r t m e n t s 
(33400). Στις Aφάλες: για ε-
πιπλωµένες κατοικίες τριών 
και άνω ατόµων στο Κτήµα 
του Λεβέντη (31648). Στις 
Φρίκες: Nόστος (31644).  ●

Κωδικός: 26740
Αστυνοµία: 32205   
Λιµεναρχείο: 32909
∆ήµος: 32795
Πρώτες Βοήθειες: 32222



Ιθάκη
Η Ιθάκη ποτέ δεν 

θα σε γελάσει

Της Άννας 
Δαμιανίδη*
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Λευκάδα
Του Κωνσταντίνου Αργυρού*

ταν κάποιος με ρωτάει από πού κατάγομαι και του απαντώ «από τη Λευκάδα», 
βλέπω πάντα μια περίεργη αντίδραση ή ένα μειδίαμα. Ύστερα από καιρό κα-
τάλαβα και το λόγο. Λευκάδα, Επτάνησα, με κατοίκους γνωστούς γι’ αυτή την 

επτανησιακή τρέλα που μας χαρακτηρίζει. Ε, ναι, λοιπόν νιώθω υπερήφανος! Είμαι 
ένας «τρελός» επτανήσιος, που χαίρομαι να μιλάω για τον τόπο καταγωγής μου όπου 
βρεθώ κι όπου σταθώ. Δεν είμαι «τοπικιστής». Όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη και εί-
μαστε πολύ τυχεροί για τη χώρα που ζούμε. Σαν τη Λευκάδα, όμως…
Την αποκαλούν και όχι τυχαία «Το σμαραγδένιο νησί του Ιονίου», αφού τα νερά της έ-
χουν χρώμα σμαράγδι ειδικά σε αυτές τις μπουνάτσες του καλοκαιριού, ενώ τα βράχια 
που χτυπάει η θάλασσα έχουν χρώμα λευκό, εξού και το όνομά της. Η Λευκάδα είναι 
παγκοσμίως γνωστή για τις παραλίες της. Κάθε χρόνο το Πόρτο Κατσίκι είναι μέσα 
στις 10 καλύτερες παραλίες της Μεσογείου κι οι φωτογραφίες από το συγκεκριμένο 
μέρος είναι το πιο must και trendy αναμνηστικό που θα στείλεις στον καλύτερό σου 
φίλο ή φίλη μέσω sms, για να τον κάνεις να ζηλέψει που δεν είναι εκεί ή που θα ανε-
βάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνεις αποσπάσεις από τους followers 
σχόλια του τύπου «Μαγευτικό τοπίο» ή το πιο κομψό… «Σε μισώ». 
Η Λευκάδα έχει πολλά μέρη να πας, αρχής γενομένης από την πόλη-Χώρα που συ-
ναντάς όταν περάσεις μέσω της πλωτής γέφυρας που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με 
το νησί. Η πόλη της Λευκάδας μοιάζει με πολύχρωμη ζωγραφιά που συνέθεσε ο 
καλλιτέχνης. Χρώματα πολλά, σπίτια σε γαλάζιες, πορτοκαλί, ακόμη και κόκκινες α-
ποχρώσεις. Φτάνοντας στην πόλη οι άνθρωποι σίγουρα θα σε κερδίσουν από το πρώτο 
γεια! Απλοί, ευγενικοί, οι περισσότεροι με ένα ποδήλατο ή με ένα δίκυκλο τους καλο-
καιρινούς ειδικά μήνες, ενώ μια συνάντηση με τους παλιούς Λευκαδίτες ή με κάποια 
ηλικιωμένη Λευκαδίτισσα ντυμένη με την παραδοσιασκή φορεσιά θα σε κάνει να 
λατρέψεις το νησί. Αυτή η τραγουδιστή ομιλία με τις πολλές κοφτές λέξεις και το γρή-
γορο τέμπο σε καθηλώνει. 
Δεν έχω καλύτερο από το να συναντάω στα σοκάκια (στενάκια) Λευκαδίτες ψαράδες 
και να μιλάω μαζί τους ή να συναντάω τους κανταδόρους που με τα μαντολίνα τους κά-
νουν βόλτες στην πόλη τραγουδώντας επτανησιακές καντάδες. Στην πόλη άλλωστε τα 
σπίτια είναι κολλημένα το ένα με το άλλο σαν παζλ και οι γειτονιές έχουν τη δική τους 
ονομασία, π.χ. η γειτονιά του Πλιου (Πουλιού). 
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές, με τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης να έχουν μεγά-
λη ιστορία, και το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ να συμπληρώνει φέτος 52 χρόνια ζωής, 
κάθε Αύγουστο χορευτικά συγκροτήματα να δίνουν το «παρών» σε αυτή τη μεγάλη 
γιορτή και να χορεύουν το χορό της Ειρήνης και Συναδέλφωσης των Λαών. Στη Λευ-
κάδα έχεις επιλογές όλες τις ώρες, ενώ μόλις σουρουπώνει το ηλιοβασίλεμα από την 
παραλία των Μύλων είναι μαγεία. Πριν φύγεις από το νησί μην ξεχάσεις να αγοράσεις 
παραδοσιακά προϊόντα, όπως μαντολάτο, παστέλι, λαδόπιτα, φακές Εγκλουβής, κρα-
σιά, σαλάμι αέρος, αλλά και να ανάψεις ένα κερί στην Κυρά Φανερωμένη.  
Εγώ θα είμαι εκεί τον Αύγουστο. Εσύ;

*O Κ. Αργ. είναι τραγουδιστής και εμφανίζεται στο Ποσειδώνιο μέχρι τέλη Ιουλίου.

Πού να κολυμπήσεις 
Τα πρωτεία κατέχει η δυτική 
ακτή. Ολόλευκο βότσαλο 
και τιρκουάζ νερά, εικόνες 
Καραϊβικής. Εγκρεµνοί: 
Θα κατεβείς 350 σκαλιά, τα 
τελευταία µάλιστα σχεδόν 
κατακόρυφα. 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 και µε-
γάλη παραλία. Παραλία Ρού-
δας: Γραφικός κολπίσκος µε 
κρυστάλλινα νερά και ωραία 
ταβερνάκια. Καλαµίτσι: Πρώ-
ην απάτητο «καταφύγιο», 
νυν πολυσύχναστη, αλλά 
ακόµα «άγρια» παραλία της 
δυτικής πλευράς. 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 άλλους). Πηγαίνει 
και µονοπάτι. 

Πού να μείνεις 
Amadryades Villas 
(71716,  6948 591543,  www.
amadryades-villas.gr) Τρεις 
ανεξάρτητες πέτρινες βίλες 
µε πισίνα και υπέροχη θέα 
στο ηλιοβασίλεµα, χαµένες 

µέσα στο πράσινο, στα Χορ-
τάτα, πάνω από την παραλία 
Κάθισµα. Απαραίτητο αυτοκί-
νητο για την πρόσβαση. 
Iliana Villas (25095, 6937 
092060, www.ilianavillas.gr) 
Υπέροχες µεζονέτες, σε ήσυ-
χη τοποθεσία, ανάµεσα στην 
πόλη της Λευκάδας και την 
παραλία του Αγίου Ιωάννη. 
Οι ιδιοκτήτες είναι τόσο δια-
κριτικοί και φιλόξενοι που θα 
νοµίζεις ότι βρίσκεσαι σπίτι 
σου. Μπόνους η εξωτερική 
πισίνα.
 
Πού να φας
Στο Μπαλκονάκι (33606), στον 
Άγιο Πέτρο, θεσπέσια µαγει-
ρευτά. ∆οκίµασε κόκορα κοκ-
κινιστό µε χοντρό µακαρόνι 
και κολοκυθανθούς. Στην Αύ-
ρα (33464), έξω από το Αθάνι, 
για µαγευτική θέα και φρέσκο 
ψάρι. Η ψαροταβέρνα Μηνάς 
(71480), στο 3ο χλµ. Νυδρίου-
Λευκάδας, είναι διάσηµη και 
το αξίζει, το ίδιο και ο περιβό-
ητος Ξούρας (71312). Για πιο 
cult ατµόσφαιρα, υπάρχει και 
Η ανάσα του Ζορµπά (71449). 
Στη Ρούδα (95634), στην οµώ-
νυµη γραφική παραλία για 
σουφλέ σπεσιαλιτέ, νο-
στιµότατο spicy σαγα-
νάκι. Στη Φρύνη στον 
Μώλο (24879) για τυρο-
πιτάκια µε µέλι και ούζο, 
ντόπιο χωριάτικο λουκάνικο 
και τη µοναδική µελιτζανοσα-

λάτα. Στο Ρεγάντο (22855) για 
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ και 
λευκαδίτικες καντάδες. Το Il 
Paradiso (51125) στο Μεγανή-
σι έχει πάντα φρέσκα θαλασ-
σινά και παγωµένη µπίρα. 

Πού να διασκεδάσεις 
Στο beach bar Κ (71497) στη 
Νικιάνα, µε πλήρως οργανω-
µένη παραλία µε οµπρέλες, 
ξαπλώστρες και προβλήτα 
για τα σκάφη, παιδική πισίνα 
και πολύχρωµα cocktails µε 
θέα στο Ιόνιο. Στην ίδια περιο-
χή θα βρεις και το NV (25363), 
ενώ εξίσου πολύ καλά beach 
bars είναι και τα Copla (29411) 
και Areia (97105) στο Κάθισµα. 
Και απέναντι από τη Λευκάδα, 
στον Πάλαιρο Αιτωλοακαρ-
νανίας, θα βρεις το Yacht 
Club (26430 42027), ένα all day 
beach bar & restaurant δίπλα 
σε µαρίνα, µε δική του παρα-
λία στο Ιόνιο, µε ελληνική και 
µεσογειακή κουζίνα και συ-
χνά live music events. ●

Κωδικός: 26450
Αστυνοµία: 29370
Λιµεναρχείο: 22322
∆ήµος: 23000
Πρώτες Βοήθειες: 25371 
Πληροφορίες  
Ξενοδοχείων: 24539
∆ωµάτια & ∆ιαµερίσµα-
τα: 21266-7



Ό

Λευκάδα
Του Κωνσταντίνου Αργυρού*
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ταν φτάνεις στο λιμάνι της Ζακύνθου νιώθεις ευλογημένος. 
Αρχικά γιατί οδήγησες 4 ώρες, πέρασες την εθνική Κορίν-
θου-Πατρών και είσαι ακόμα ζωντανός. Αλλά κυρίως για την 

ομορφιά που αντικρίζεις μόλις φτάνεις. Ο ναός του Αγίου Διονυσίου 
είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπεις, καθώς βρίσκεται στα 
200 μέτρα περίπου από εκεί που σ’ αφήνει το πλοίο. Αξίζει να τον ε-
πισκεφθείς. Μιάμιση ώρα μετά, αφού ξεμπλέξεις από την κίνηση του 
λιμανιού και φτάσεις στο ναό, θα με θυμηθείς.Η Ζάκυνθος είναι ο α-
πόλυτος καλοκαιρινός προορισμός γιατί διαθέτει παραλίες για όλα τα 
γούστα: με πέτρες, απόκρημνα βράχια και παγωμένα, βαθιά νερά για 
τους περιπετειώδεις. Παραλίες με άμμο, που περπατάς 40 λεπτά, πατώ-
νεις ακόμα και σκέφτεσαι να το κόψεις ως την Κεφαλονιά με τα πόδια. 
Αλλά και παραλίες διεθνούς φήμης, όπως το Ναυάγιο, που σίγουρα 
έχεις πετύχει σε κάποια top 10 λίστα με αξιοθέατα στο Facebook ενώ 
έπαιζες Candy Crush. Οι επιλογές για νυχτερινή έξοδο είναι εξίσου 
πλούσιες. Οι mainstream προορι-
σμοί βρίσκονται στο Αργάσι, με τα 
πιο γνωστά μαγαζιά στο νησί να 
παραπέμπουν σε αντίστοιχα αθη-
ναϊκά καλοκαιρινά στέκια. Στην υ-
περυψωμένη Μπόχαλη μπορεί να 
συνδυάσει κανείς καλή μουσική με 
ωραία θέα και πνευμονία, αν δεν 
κρατάει και κανένα μπουφανάκι, ενώ υπάρχει και ο Λαγανάς, όπου οι 
Άγγλοι πίνουν, χορεύουν, σκοντάφτουν μπροστά απ’ το αυτοκίνητό σου 
δίνοντάς σου την ευκαιρία να τσεκάρεις τα αντανακλαστικά σου, και 
ξαναπίνουν. Προσωπικά προτιμώ ήσυχα μπαράκια, όπως το Portofino 
που βρίσκεται λίγο έξω απ’ τη Χώρα. Τα τραπεζάκια είναι κυριολεκτικά 
μισό μέτρο από τη θάλασσα, ο φωτισμός χαμηλός και η θέα πανέμορφη. 
Ένα ιδανικό μέρος για να βγεις με το ταίρι σου ή για να πας να θρηνή-
σεις που δεν έχεις ταίρι. 
Πραγματικά αξίζει να επισκεφθεί κανείς τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για 
ένα νησί ξεχωριστό, που συνδυάζει τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο που, από 
όλους τους προορισμούς παγκοσμίως, τη Ζάκυνθο επιλέγει τελικά για 
να έρθει και να αναπαραχθεί η χελώνα caretta-caretta, καθώς και η 
μεθυσμένη Αγγλίδα. 

* Ο Δ.Ατζ. είναι stand-up κωμικός. Παρουσιάζει την κωμική εκπομπή «Μ for Movies» στο 

MTV και γράφει τα «COMedICS,» το webcomic της Athens Voice.

Ζάκυνθος
Του Διονύση Ατζαράκη*

Καταπληκτικές παραλίες, αξιο-
θέατα, δάση, ιστορία, µεγαλο-
πρέπεια. Το νησί της καντάδας 
τα έχει όλα και δικαίως οι σχε-
δόν 40.000 µόνιµοι κάτοικοί 
του υπερηφανεύονται για τον 
τόπο καταγωγής τους. Εδώ εί-
ναι η γενέτειρα του ∆ιονυσίου 
Σολωµού, του Ανδρέα Κάλβου, 
του Γρηγόρη Ξενόπουλου. 

Τι να δεις 
Ξεκίνηµα από την πρωτεύου-
σα και λιµάνι του νησιού, τη 
Ζάκυνθο, που διατηρεί τον 
παραδοσιακό της χαρακτή-
ρα. Καλαίσθητες πλατείες, 
σοκάκια, κουκλίστικα σπίτια 
και επιβλητικά αρχοντικά, το 
ανοιχτό πέλαγος µπροστά, 
η παραλιακή λεωφόρος που 
δεν κοιµάται ποτέ. Και λίγο 
πιο έξω, πάνω στην πλαγιά, η 
γραφική συνοικία Μπόχαλη 
µε την καταπληκτική θέα 
στην πόλη και τη θάλασσα. 
Να επισκεφθείς τη ∆ηµόσια 
Βιβλιοθήκη, το Μουσείο 
Σολωµού, την εκκλησία του 
Αγίου Μάρκου, το µεσαιωνικό 
κάστρο. Να ενηµερωθείς για 
τη δουλειά που γίνεται στο Ε-
θνικό Θαλάσσιο Πάρκο, όπου 
αναπαράγεται η θαλάσσια 
χελώνα caretta-caretta και 
άλλα είδη που απειλούνται µε 
εξαφάνιση. Να επισκεφθείς τις 
γαλάζιες σπηλιές, το δεύτερο 
«φωτογραφικό» σηµείο ανα-
φοράς του νησιού µετά την 
παραλία Ναυάγιο, στο βόρειο 
άκρο, αποτελούνται από πολ-
λές µικρές και µεγαλύτερες 
σπηλιές και τα νερά να έχουν 
έντονο γαλάζιο χρώµα.  

Πού να κολυμπήσεις 
Είναι σχεδόν αµαρτία να επι-
σκεφθείς τη Ζάκυνθο και να 
µην κολυµπήσεις στην παρα-
λία Ναυάγιο, που περιλαµβά-
νεται σε διεθνείς ταξιδιωτι-
κούς οδηγούς. Γαλάζια νερά 
και χρυσαφένια αµµουδιά, µε 

το κουφάρι ενός πλοίου στη 
µέση της να θυµίζει ότι κάποτε 
από εδώ περνούσε ο δρόµος 
των λαθρεµπόρων (τσιγάρων 
στην προκειµένη περίπτωση). 
Στο Ναυάγιο η πρόσβαση γίνε-
ται µόνο µε καραβάκι από τον 
όρµο του Πόρτο Βρώµη. Μια 
ακόµα διάσηµη ανά τον κόσµο 
παραλία είναι του Λαγανά, 
εκεί όπου βρίσκεται και το 
οµώνυµο χωριό - τουριστικό 
θέρετρο. Όσοι είναι έως 25 
ετών, πιθανόν να περάσουν δι-
ασκεδαστικά µε τους χιλιάδες 
Άγγλους και Αγγλίδες γύρω 
τους να µπαίνουν στη θάλασ-
σα αλαλάζοντας µε ένα µπου-
κάλι µπίρα σε κάθε χέρι. Άλλες 
παραλίες που µοιάζουν µε 
καρτ ποστάλ είναι οι Γαλάζιες 
Σπηλιές, µπροστά στο χωριό 
Άγιος Νικόλας, η Αγία Κυριακή 
και το Αµµούδι στις Αλυκές, η 
παραλία Μπανάνα µε ένα σω-
ρό µπαρ και ξαπλώστρες. 

Πού να μείνεις 
Στη Ζάκυνθο, στα ξενοδοχεία 
Strada Marina (42761), Άντζε-
λα (51195) και στα δωµάτια 
Viatzo Villas (51711), Το µικρό 
χωριό (6971 553315). Στον Άγιο 
Νικόλαο (βορειοανατολικά, 
συνδέει τη Ζάκυνθο µε την 
Κεφαλονιά) στα δωµάτια Vigla 
Village (31408, 6972 442474). 
Στις Αλυκές (βορειοανατολικά, 
17 χλµ. από τη Ζάκυνθο) στα 
ξενοδοχεία Κουκουναριές 
(83591), Ionian Star (83416). 
Στο Αργάσι (νοτιοανατολικά, 4 
χλµ. από τη Ζάκυνθο) στα ξε-
νοδοχεία Diana Palace (23070), 
Argassi Beach (48094), Κοντέ-
σα (45152). Στον Λαγανά (νότια, 
5 χλµ. από τη Ζάκυνθο) στα 
ξενοδοχεία Αναστασία (51455), 
Μέγας Αλέξανδρος (51580). Για 
κάµπινγκ το Ζάντε (61710) 
βρίσκεται µπροστά στη 
θάλασσα, πολύ κοντά 
στο Τσιλιβί, όπως επίσης 
και το Alykes (83233) στις 

Αλυκές.  

Πού να φας 
Μια πρώτη γνωριµία µε τα πα-
ραδοσιακά προϊόντα και πιάτα 
της Ζακύνθου: αναζητήστε 
κουνέλι στιφάδο και κοτό-
πουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο, 
δοκιµάστε µαντολάτο και πα-
στέλι, πάρτε µαζί σας (και για 
δώρο ωραίο είναι) παραδοσια-
κό λαδοτύρι µε τη χαρακτηρι-
στική πικάντικη γεύση. Σπιτικά 
φαγητά και µεζέδες θα βρείτε 
στο Καρτούτσο, στην πόλη της 
Ζακύνθου, στο δρόµο προς 
Καλαµάκι. Στου Ζήση, στην 
πλατεία ∆ηµοκρατίας, παραγ-
γείλετε τσικόνα (κεφτέδες µε 
κόκκινη σάλτσα και γέµιση µε 
αυγά και µπέικον). Στις Αλυκές 
φηµισµένη είναι η ταβέρνα Το 
Παραδοσιακό, δοκιµάστε στο 
τέλος κάποιο γλυκό. Στο Καµπί, 
παραδοσιακό χωριό 30 χλµ. 
βορειοδυτικά της Ζακύνθου, 
καθίστε στο Πέτρινο Στέκι του 
Μιχάλη, για παραδοσιακά πιά-
τα σε χαµηλές τιµές, απέναντι 
από το πέλαγος. 

Πού να διασκεδάσεις 
Στην πόλη της Ζακύνθου, ιδι-
αίτερα στην παραθαλάσσια 
οδό, υπάρχουν δεκάδες καφέ 
µπαρ, καφενεία, κλαµπ και 
ντίσκο. Στο Υρία θα δοκιµάσεις 
γευστικότατα κοκτέιλ και θα 
έχεις παροχή Ίντερνετ. Στις 
Αλυκές πιες το ποτό σου στο 
Iris, στο Τσιλιβή πέρνα από το 
Planet, µε καραόκε βραδιές και 
µουσικές που επιλέγουν κατά 
κύριο λόγο Άγγλοι djs. Αν πάλι 
βρεθείς στον Λαγανά, το µισό 
χωριό είναι ένα κλαµπ, να είσαι 
προετοιµασµένος. ●

Ό

Κωδικός: 26950
Αστυνοµία: 24480
Λιµεναρχείο: 28117-18
∆ήµος: (26953) 61300
Πρώτες Βοήθειες: 59100
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ρήτη! Τι να πρωτογράψει κανείς για την Κρήτη. Τι να θυμηθώ, τι να διαλέξω (ακόμα 
πιο δύσκολο!). Η Κρήτη δεν είναι ένα νησί. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μια μικρή 
ήπειρος. Πάντα πίστευα ότι εκεί υπάρχουν όλα. Ακτές, βουνά, θάλασσα, ορίζοντας. 

Και πρώτα-πρώτα άνθρωποι με όλα. Με ανησυχία, με αναζήτηση, με δημιουργία, με λε-
βεντιά και φιλότιμο. Κυρίως όμως με πνεύμα και φρόνημα ελεύθερο. Για την Κρήτη αυτό 
είναι κάτι σαν οξυγόνο. Είναι κάτι σαν άνεμος που τη διαπερνά. Είναι σαν αέρας που τρέφει 
τη σκέψη. 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη. Μοναδικά βιώματα. Με τους ανθρώπους, τον τόπο 
και το άρωμά του. Αρώματα που γνώρισα και βιώματα που γεύτηκα στο ιδιαίτερο χωριό του 
πατέρα μου, στην  Έμπαρο. Λουλούδια, βότανα, περιβόλια, ελαιώνες. Εκεί στην  Έμπαρο, τα 
καλοκαίρια, σαν παιδιά κάναμε διακοπές με τους γονείς μου. Εκεί νιώθαμε τον εσωτερικό 
σφυγμό της Κρήτης, το «χτύπημα» της ιστορίας της, τη ματιά των ανθρώπων, τη ζωντάνια 
τους. Και πώς θα μπορούσε να μη σε διαποτίσει αυτή η ατμόσφαιρα και αυτό το πνεύμα που 
μίλαγε σε τόπους δύσκολους για αισιοδοξία, επιμονή και προσπάθεια; Πώς θα μπορούσε 
να μη ρίξει μέσα σου ένα σπόρο ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης αναζήτησης; 

Αλλά και στη νότια πλευρά της Κρήτης. Στην Ιεράπετρα, με την τεράστια ανεκμετάλλευτη 
(τότε) παραλία. Ή και στη μικρή Γαύδο, αυτή τη μικρή κουκίδα στη θάλασσα ανάμεσα σε 
Κρήτη και Αφρική. 

Και εμείς οι Κρητικοί δεν ξεχνάμε τους στιβαρούς ορεινούς όγκους που συγκροτούν την 
αυθεντική φύση της. Από εκεί ξεκινάνε νερά και ιστορία. (Πάντα θυμάμαι τα Μεσκλά στα 
Χανιά… το πιο νόστιμο καρπούζι, παγωμένο φυσικά στα νερά του ήμερου ποταμού που 
διαπερνούσε το χωριό και που άκουγες το θόρυβό του μέρα-νύχτα... και την υγρή μυρωδιά 
των πλατανιών.) Από εκεί όλα φτάνουν στους κάμπους και στις ακτές της. Εκεί στηρίζει και 
στηρίζουμε τα μεστά πλάτη της. Γιατί η Κρήτη για μένα, που είναι και παραμένει ανεξά-
ντλητη αφετηρία, είναι πιο μακριά ως ιστορικό σύμβολο πια από κάθε ακτογραμμή της. Με 
όλους τους τρόπους σήμερα, από τα προϊόντα της μέχρι το αδούλωτο πνεύμα της, εκτείνε-
ται σε όλο τον κόσμο. Γιατί η Κρήτη είναι πράγματι ένας ολόκληρος κόσμος. Και άνθρωποι 
από όλο τον κόσμο, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά πάντα, ακόμη και ως επισκέπτες, θα παίρ-
νουν κάτι από τη μοναδική ιδιαιτερότητά της. 

Για αυτό πάντα λέω ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας τόπος, είναι πάνω από όλα μια αντίλη-
ψη και μια στάση. Να στέκεις όρθιος σαν τα βουνά της, να βλέπεις μακριά σαν τους ολόγυ-
ρους ορίζοντές της, να μάχεσαι απέναντι σε κάθε δυσκολία. 

Χανια
Πού να κολυμπήσεις 
Βγαίνοντας από τα Χανιά προς 
τα δυτικά θα βρεις τις «κοσµι-
κές» παραλίες της Αγίας Μα-
ρίνας και του Πλατανιά. Στη 
συνέχεια της ακτογραµµής 
υπάρχουν οι παραλίες της 
Αλµυρίδας (περίπου 15 χλµ.) 
και του Μάλεµε (18 χλµ.) για 
πιο ήσυχο και οικογενειακό ή 
ζευγαρωτό κολύµπι µακριά 
από το πλήθος.
Συνεχίζοντας δυτικά προς τη 
χερσόνησο της Γραµβούσας, 
αφήνεις το αυτοκίνητο και 
παίρνεις το καραβάκι για τον 
Μπάλο, µία από τις πιο εξωτι-
κές παραλίες της Ευρώπης.
Στη δυτική ακτή του νησιού 
θα αντικρίσεις την επίσης ξα-
κουστή παραλία της αρχαίας 
Φαλάσαρνας. 
Πιο νότια, στη δυτική ακτή και 
σε απόσταση 76 χλµ. από τα 
Χανιά, βρίσκεται το Ελαφονή-
σι, µία από τις πιο δηµοφιλείς 
και τουριστικές παραλίες της 
Κρήτης. Αν φτάσεις ως εδώ, 
αξίζει τον κόπο να αφήσεις τα 
πλήθη και να κατευθυνθείς 
προς το Κεδρόδασος, µια γει-
τονική αλλά δυσπρόσιτη και 
«κρυφή» παραλία για µυηµέ-
νους, γεµάτη κεδρόδεντρα. 
Στα νότια του νοµού υπάρχει 
η ήσυχη Παλαιοχώρα (ή Πα-
λιόχωρα για τους ντόπιους) 
µε πλήθος παραλιών τριγύ-
ρω, η Σούγια, η Αγία Ρουµέ-
λη στο τέλος του φαραγγιού 
της Σαµαριάς, το µαγευτικό 
και αποµονωµένο χωριό Λου-
τρό στο οποίο η πρόσβαση 
γίνεται µόνο µε καραβάκι, τα 
µυθικά Σφακιά και το Φρα-
γκοκάστελο, µια τοποθεσία 
γεµάτη θρύλους. Ανατολικά 
της πόλης των Χανίων βρίσκε-
ται η αγαπηµένη παραλία των 
ντόπιων, το Μαράθι, και στα 
25 χλµ. η ατελείωτη αµουδιά 
της Γεωργιούπολης.

Πού να μείνεις
Casa Delfino (Θεοφάνους 9, 
87400, www.casadelfino.com) 
Φανταστικό, πολυτελές κτί-
ριο του 17ου αιώνα. Επίλεξε 
να µείνεις σε µία από τις ιδιαί-
τερες σουίτες του, αλλιώς α-
ξίζει να πιεις έστω έναν καφέ 
ή ένα απεριτίφ στην εξαιρετι-
κά ατµοσφαιρική εσωτερική 
αυλή µε τα βότσαλα, τους κά-
κτους και τα ψηφιδωτά.
Pandora Suites (Λιθινών 27-
29, 43589) Aπό τα πρώτα κα-
λαίσθητα ανακαινισµένα ξε-
νοδοχεία, µε πανοραµίκ θέα 
στο ενετικό λιµάνι. Σε ένα 
κτίριο του 1870 ανακαινισµέ-
νο, διαθέτει σουίτες των 2 
και 4 δωµατίων πλήρως εξο-
πλισµένες, µε κουζίνα και πο-
λυτελή µπάνια. Roof garden 
απίστευτης οµορφιάς για κα-
φέ ή breakfast. 
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 
εύκολα στην πόλη. Aπό το 
roof garden έχει θέα-καρτ πο-
στάλ την πόλη. 
Avra   Imperial Beach Resort & 
Spa (Κολυµπάρι, 28240 84500, 
www.avraimperial.gr) Ένα µε-
γάλο resort πνιγµένο στην 
πρασινάδα, µε πισίνες και 
µπαρ µέσα στο νερό, γυµνα-
σ τήριο, χαµάµ, αίθουσες 
µασάζ, 3 εστιατόρια, room 
service και ό,τι µπορεί να επι-
θυµήσεις στη διάρκεια των δι-
ακοπών που θα σου µείνουν 
αξέχαστες. Και δωρεάν Wi-Fi, 
για να λες κάθε στιγµή στους 
φίλους σου πόσο ωραία περ-
νάς!
Alcanea Boutique Hotel (Αγ-
γέλου 2, Παλιό Λιµάνι, 75370, 
www.alcanea.com) Μέσα στην 
παλιά πόλη, µε θέα στο λιµάνι 
και µε όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις, όπως internet, flat 
τηλεοράσεις, µπουρνούζια, 
καλλυντικά, µέχρι και βάσεις 
σύνδεσης iPod. Ακόµα: wine 
bar, εσωτερική αυλή γεµάτη 
λουλούδια και πεντανόστιµο 
πρωινό µε τοπικά προϊόντα. 
Έχε υπόψη σου ότι το κτί-
ριο χρονολογείται από τη 
βενετσιάνικη περίοδο και 
αποτελούσε το γραφείο του 
Ελευθέριου Βενιζέλου για 24 
χρόνια. Παραµένει ανοιχτό 
όλο το χρόνο και διαθέτει 
σουίτες, δωµάτια superior και 
απλά δωµάτια, διακοσµηµένα 
µε παραδοσιακή κοµψότητα 
και διακριτικές αραβικές 
πινελιές.  

Πού να φας
Mπουγάτσα Iορδάνης (Aπο-
κορώνου 24) Σήµα κατατεθέν 
της πόλης και γνωστή σε όλη 
την Ε λ λάδα. Το κα λύτερο 
πρωινό, µεσηµεριανό, απο-
γευµατινό σνακ. Tο κεντρι-
κό είναι στον κάθετο δρόµο 
απέναντι απ’ τη σκεπαστή 
∆ηµοτική Αγορά των Xανίων. 
Προσοχή, όµως, γιατί έχει και 
άλλα µπουγατσάδικα Ιορδά-
νης-µαϊµού.
Θαλασσινό Aγέρι (Bιβιλάκη 
35, Tαµπακαριά, 56672) Μυστι-
κό για τους ντόπιους και τους 
φίλους τους. Τραπεζάκια µέσα 
στη θάλασσα µε φρέσκο ντό-
πιο ψάρι, τέλεια θαλασσινά, 
χανιώτικα χόρτα. ∆εν χρειά-
ζεται να πούµε περισσότερα. 
Στην περιοχή της Χαλέπας, 
δίπλα στα παλιά ταµπακαριά. 
Κράτηση απαραίτητη.
Ακρογιάλι (Ακτή Παπανικολή 
19, Νέα Χώρα, 73110) Και µόνο 
που θα περάσεις από µπρο-
στά του θα σου ανοίξει η όρε-
ξη µε τις µυρωδιές. Κρητική 
ψαροταβέρνα που αγαπάει 
τα µικρά ψάρια και ξέρει να 
τα µαγειρεύει όπως πρέπει. 

Κρήτη,  
το Νησί μου

Της Γιάννας αγγελοπούλου-Δασκαλάκη 

Κ
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νας από τους αγαπημένους μου προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές 
είναι τα Χανιά. Συνδυάζει τη θάλασσα με το βουνό, την παράδοση με τις 
σύγχρονες ανέσεις και την εγκάρδια φιλοξενία με την εξαιρετική κουζίνα. 

Συνήθως μένω στους Αγίους Αποστόλους, όπου μπορώ να απολαύσω τη διαμο-
νή πάνω στη θάλασσα λίγα μόλις λεπτά από την πόλη των 
Χανίων. Οι αγαπημένες μου παραλίες είναι (δυστυχώς) 
από τις πιο δημοφιλείς του Νομού: τα Φαλάσαρνα, όπου το 
νερό είναι παγωμένο ακόμα και τον Αύγουστο, και το Ελα-
φονήσι, που είναι απόλαυση μετά τις 17.00 όταν φεύγουν 
τα τουριστικά λεωφορεία. 
Όπου και να έχω φάει στα Χανιά, και στην πόλη αλλά κυ-
ρίως στα γύρω χωριουδάκια, έχω φάει καλά. Μου αρέσει 
πολύ η κρητική κουζίνα. Τα καλτσούνια με μυζήθρα, η 
γραβιέρα με μέλι, η ρακή, και φυσικά όλα τα φρούτα και λαχανικά που έχουν τε-
λείως διαφορετική γεύση στην Κρήτη απ’ ό,τι στην Αθήνα. 
Για ποτό υπάρχουν δύο επιλογές: είτε στην πόλη των Χανίων σε ένα από τα πολλά 
μπαράκια με θέα το λιμάνι, είτε στον Πλατάνια όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα 
club πάνω στη θάλασσα. 

Όποτε επισκέπτομαι τα Χανιά δεν παραλείπω μια επίσκεψη στη Μηλιά, έναν ο-
ρεινό παραδοσιακό οικισμό όπου αισθάνεται κανείς ότι έχει σταματήσει ο χρόνος. 
Το φαγητό μαγειρεύεται σε ξυλόφουρνους και είναι απλό αλλά πολύ νόστιμο. Μία 
από τις πιο δυνατές εικόνες που έχω από εκεί είναι ο έναστρος ουρανός, που επει-

δή δεν υπάρχει φως σε ακτίνα χιλιομέτρων νομίζεις ότι αν 
απλώσεις το χέρι σου μπορείς να πιάσεις τα αστέρια. 
Στην Κρήτη έχω βρεθεί και για επαγγελματικούς λόγους, 
καθώς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει κάνει αρκετές δω-
ρεές στο νησί σε όλους τους τομείς στους οποίους δρα-
στηριοποιείται. Και η «Όπερα της Βαλίτσας» της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα έχει ταξιδέ-
ψει εκεί, κι η θερμή ανταπόκριση του κόσμου σε μια τέχνη 
στην οποία δεν έχει άμεση πρόσβαση με κάνει ιδιαίτερα 

αισιόδοξη για τη δυνατότητα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
να αποτελέσει ένα κέντρο πολιτισμού και παιδείας που δεν αφορά μόνο τους Αθη-
ναίους, αλλά κατοίκους από όλη την Ελλάδα. 

* Η Ε.Α. είναι διοικητική διευθύντρια στο Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Χανιά
Της Έλλης ανδριοπούλου* 

Έ
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Μεζέδες, όπως φιλέτα σαρ-
δέλας στα κάρβουνα και γα-
ριδοσαλάτα, και όµορφη θέα 
στη θάλασσα. Πρόσφατα α-
νακαινισµένο και µε εξυπηρε-
τικότατο service.
Μεσογειακό  (Χατζηµι χά λη 
Ντα λιάνη 36, Πα λιά Πόλ η, 
57992) Το πρώτο µαγαζί στον 
πιο πολυσύχ νασ το πε ζο -
δροµο της πόλης. Ο Μανώ-
λης, ιδιοκτήτης και σεφ, θα 
σε περιποιηθεί µε επιλεγµένα 
πιάτα µεσογειακών γεύσεων 
και φρέσκες σαλάτες. Μη χά-
σεις το ριζότο µε µανιτάρια 
και λάδι τρούφας και τη σπιτι-
κή panacotta στο τέλος για να 
κλείσεις γλυκά µια αξέχαστη 
βραδιά.
Πατρε λαν τώνης  (Μαράθι, 
63337, 63666) Παραδοσιακή 
ψαροταβέρνα από τις καλύ-
τερες στην πόλη, πάνω στην 
παραλία στο Μαράθι, ανοιχτή 
από το πρωί για καφέδες, και 
µετά φρέσκο ψάρι και κρητι-
κές λιχουδιές δίπλα στη θά-
λασσα.
Καρνάγιο (53366) Στο Παλιό 
Λιµάνι, δίπλα στο Μεγάλο Νε-
ώριο. Πολύ καλή θέση, ωραία 
θέα, ήσυχη, καλή κρητική 
κουζίνα. Mπουρέκι, ντάκος, 
καλιτσούνια, στάκα, ντολµά-
δες και ό,τι άλλο ζητήσετε 
από το πλούσιο κρητικό της 
µενού. Aνοιχτά µεσηµέρι-
βράδυ.
Κουζίνα Ε.Π.Ε. (∆ασκαλογιάν-

νη 25, 42391) Σπιτικό φαγητό 
σε ατµόσφαιρα παραδοσια-
κού οινοµαγειρείου µε ανοι-
χτή κουζίνα, για να επιλέξεις 
παραδοσιακά κρητικά αλλά 
και σύγχρονα πεντανόστιµα 
φαγητά. Θα τα δεις γραµµέ-
να και στο µαυροπίνακα που 
σβήνει και γράφει καθηµερι-
νά η µαγείρισσα.                   .
Αντιγόνη (45236) Στο τέλος 
του πανέµορφου περιπάτου 
στην προκυµαία του Παλιού 
Λιµανιού, µια σταθερή αξία 
στην ψαροφαγία της πόλης 
για τους Χανιώτες. Oλόφρε-
σκο ντόπιο ψάρι, ψαροµεζέ-
δες, αληθινές πατάτες και φυ-
σικά η διάσηµη κακαβιά. 
Πλάκα (Σήφακα 8, Παλιά Πό-
λη, 6977 177245) Από το πρωί 
έως το... άλλο πρωί, ό,τι χρει-
άζεται για να ικανοποιήσεις 
και τις τρεις αισθήσεις σου: 
Όµορφος χώρος φτιαγµένος 
µε φροντίδα από τον Μιχάλη 
και τη Μαρία, πεντανόστιµες 
γεύσεις (µη χάσεις τα «γλυκά 
του αιχµαλώτου»), και ταξι-
διάρες µουσικές από βινύλια 
που κάθε βράδυ πληµµυρί-
ζουν το χώρο από τα χέρια 
γνωστών djs.
Ταµάµ (Ζαµπελίου 49, 96080) 
Τα παλιά τούρκικα λουτρά. 
Εντυπωσιακός χώρος µέσα, 
αλλά και στα τραπεζάκια στο 
στενό καλντερίµι, σερβίρει 
γνήσια πολίτικη κουζίνα, πα-
ραδοσιακή και ελαφρά πει-

Φαράγγι 
της 

Σαμαριάς
Του Κυριάκου 
Μητσοτάκη*

έρασα το φαράγγι της Σαμαριάς για πρώτη φορά 
όταν ήμουν 8 ετών με τον πατέρα μου, φορώντας 
ποδοσφαιρικά παπούτσια! – κανείς δεν μου εί-

πε ότι δεν ήταν καλή ιδέα... Έχω χάσει το μέτρημα πό-
σες φορές το έχω περάσει από τότε, αλλά κάθε φόρα 
ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο. Και αυτή είναι η 
μαγεία αυτού του ευλογημένου τόπου. Ίσως η πιο ω-
ραία κατάβαση ήταν με το γιο μου μία άνοιξη πριν από 
2 χρόνια. Όλα ήταν καταπράσινα, τα νερά ήταν πολλά, 
και κάποια ξέμπαρκα σύννεφα έπαιζαν ένα παράξενο 
παιχνίδι με το κρητικό φως. Φέτος, αν το επιτρέψουν 
τα υπουργικά καθήκοντα, θα πάρει το βάπτισμα του 
πυρός η μικρή μου κόρη Δάφνη. Αν βρεθείτε στα Χα-
νιά και αντέχετε 5ωρη πεζοπορία, δεν θα το μετανιώ-
σετε. Εξάλλου, τα κρύα νερά της Αγίας Ρουμέλης και 
μια σφακιανή πίτα είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τον 
κουρασμένο οδοιπόρο.

* Ο Κ.Μ. είναι υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Π



58 A.V. SUMMER GUIDE 2014

Κρήτη
Του Σπύρου Δανέλλη*

τα μαθητικά μου χρόνια ζήλευα τους 
συμμαθητές μου που είχαν παππουδο-
γιαγιάδες εκτός Κρήτης. Ένιωθα, βλέπε-

τε, εγκλωβισμένος, αφού από την πρώτη μέχρι 
την τελευταία μέρα των διακοπών την περνού-
σαμε στη Χερσόνησο, σε ένα σπίτι πάνω στη 
θάλασσα. Δεν μπορούσα τότε να εκτιμήσω τον 
ανέγκικτο παράδεισο.
Ο ερχομός των τουριστών έδιωξε την καρέτα-
καρέτα, άλλαξε ριζικά το ρυθμό και τον τρόπο 
ζωής του χωριού. Σήμερα είναι ιδανικός προ-
ορισμός για διακοπές διασκέδασης με έντονη 
νυχτερινή ζωή, ποιοτικά καταλύματα, κοσμο-
πολίτικη κουζίνα και μια ενδοχώρα άλλων τα-
χυτήτων που οδηγεί στο οροπέδιο Λασιθίου, 
με τα απομεινάρια του αρχαιότερου στον κόσμο 
αιολικού πάρκου, τους φημισμένους νερόμυ-
λους.
Στην Κρήτη νιώθεις πως είσαι σε νησί όταν α-
περγεί η ΠΝΟ ή όταν ο ισχυρός νοτιάς «κλεί-
νει» το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τη σώζει 
το μέγεθος και η ποικιλομορφία της.  Έτσι, παρά 
τις… φιλότιμες και επίμονες προσπάθειές μας 
να την «αναπτύξουμε» εκείνη αντιστέκεται. 
Δεν είναι ένας ενιαίος, ομοιόμορφος προορι-
σμός. Αποτελείται από πολλούς, διαφορετι-
κούς κι ανόμοιους τόπους. Δεν αλλάζουν μόνο 
τα τοπία, αλλά κι οι άνθρωποι, οι μικροκοινω-
νίες. Την Κρήτη δεν τη γνωρίζεις με ένα σου 
ταξίδι, ούτε υπάρχει ένας χαρακτηριστικός – 
αντιπροσωπευτικός της τόπος. 
Ψάχνω πάντα ευκαιρίες να βρεθώ στη νοτια-
νατολική Κρήτη. Μη ξεγελαστείτε από την πα-
ραφωνία των διάσπαρτων θερμοκηπίων, απο-
τέλεσμα της ανυπαρξίας κανόνων για χρήσεις 
γης. Δείτε το ως έκφραση της άλλης κινητήριας 
δύναμης του νησιού, της γεωργίας.  Χαίρομαι  
πάντα την ηρεμία αλλοτινών καιρών στον  Ά-
σπρο Ποταμό. Ανηφορίζω στους Πεύκους και 
στην Πιπερίτσα. Επισκέπτομαι τα βενετσιάνι-
κα χωριά Βοΐλα και Ετιά. Ξαναγεννιέμαι στα 
μοναδικά νερά του Λιβικού, στο Διασκάρι και 
στις συνεχόμενες παραλιούλες μέχρι το Γού-
δουρα. Εκεί, στις λακκουβίτσες των βράχων, 
μαζεύω το αλάτι της χρονιάς. Θαυμάζω πάντα 
τη σκαρφαλωμένη στα βράχια Μονή Καψά, 
στην έξοδο ενός στενού φαραγγιού, να αγνα-
ντεύει το πέλαγος. 
Θα ήταν παράλειψη να μη σας στείλω στον 
Ξερόκαμπο. Κατηφορίζοντας την ορεινή δι-
αδρομή αποκαλύπτεται ξαφνικά ένας κόλπος 
με σμαραδγένια υποτροπικά νερά, που λες πως 
από στιγμή σε στιγμή θα προβάλει κάποιο πει-
ρατικό. Και εκεί, στην παραλία μετά το Φα-
ράγγι των Νεκρών, απλώνονται αμμοθίνες με 
άπειρους κρίνους. Ένας παράδεισος. 
Η Κρήτη εξακολουθεί να κρύβει θησαυρούς και 
εκπλήξεις. Διατηρεί την ικανότητα να ανταπο-
κρίνεται σε απαιτητικά γούστα και αναζητή-
σεις.  Χαρείτε την…

* Ο Σπ.Δ. είναι πρώην ευρωβουλευτής.

ραγµένη, αλλά και κρητικές 
σπεσιαλιτέ. Τον Αύγουστο 
κάντε οπωσδήποτε κράτη-
ση.
Κουτουρούκι (Πάροδος Πο-
τιέ 8, Μαχαιράδικα, 28217 
07008) Στο πέτρινο σοκάκι 
της Ποτιέ, στο παλιό καλ-
τσουνάδικο του Γιαβάση, έ-
νας καταπράσινος παράδει-
σος στην καρδιά της Παλιάς 
Πόλης των Χανίων, γεµάτος 
χρώµατα, πρωτότυπες κα-
λιτε χ νικές δηµιουργίες, 
κατασκευές µε χώµα και 
πηλό, µυρωδιές και γεύσεις 
εµπνευσµένες από την Κρή-
τη αλλά και από διάφορα 
µέρη της Ελλάδας... Ανοιχτά 
από το πρωί µε καφεδάκια, 
σπιτικές πιτούλες και ιδιαί-
τερα µεζεδάκια για κρασί, 
ούζο ή ρακή και πιάτα ηµέ-
ρας. 
Νυχτερίδα (Στις Kορακιές, 7 
χλµ. από Xανιά, 64215) Γού-
στο έχει να πάτε στα Xανιά 
και να µην περάσετε από 
του Mαστορίδη. «Nυχτε-
ρίδα» σηµαίνει Mπάµπης 
Mαστορίδης, και Mπάµπης 
σηµαίνει «πρίγκιπας της φι-
λοξενίας». Ιστορική, από το 
1933, ταβέρνα της πόλης, 
µε τη συγκλονιστική θέα 
προς τον κόλπο της Σού-
δας. Κουζίνα µε κρητικούς 
και µεσογειακούς µεζέδες, 
µοντέρνο design, πλούσια 
κάβα, όλα υπό τη διακριτική 
επίβλεψη του ιδιοκτήτη.
Λ ε β έ ν τ η ς  (Άνω Στα λ ό ς, 
68155) Πολυβραβευµένο 
αλλά καθόλου σνοµπ, µε 
απλή αλλά τέλεια κρητική 
κουζίνα. Η βεράντα στο κε-
νό µε θέα τους απέραντους 
ελαιώνες αξίζει όσο και το 
φαγητό. Συµβουλή: Κάντε 
οπωσδήποτε κράτηση και 
αποφύγετε τις ώρες αιχµής 
– όσο καλό κι αν είναι το 
service, όταν δεν πέφτει 
καρφίτσα ζορίζεται.  
Ο Αντάρτης (78833) Στο χω-
ριό Θέρισο, λίγο έξω απ’ τα 
Χανιά. Μη χάσετε µε τίποτα 
αυτή τη διαδροµή, θα σας 
κοπεί η ανάσα. Προτιµήστε 
απογευµατάκι. Θα κατα-

ΧΑΝΙΑ
Κωδικός: 28210
Αστυνοµία: 25854
Τουριστική Αστυνοµία: 
25930
Γραφείο Τουρισµού ∆ήµου: 
36155
Πρώτες Βοήθειες: 22000

ΡΕΘΥΜΝΟ 
Κωδικός: 28310 
Αστυνοµία: 88154 
Λιµεναρχείο: 22276 
∆ήµος: (28313) 41301, 5 
Πρώτες Βοήθειες: 87100

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Kωδικός: 2810
Aστυνοµία: 274063
Λιµεναρχείο: 244912
∆ήµος: 399399
Πρώτες Βοήθειες: 368000
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Μ ου άρεσε να ταξιδεύω «έξω από το χάρτη». 
Να ανακαλύπτω το ποτάμι αντί να το ψάχνω 
στους οδηγούς. Με τη μοτοσικλέτα μου το 

έκανα. Μπουφάν με γιακά που σηκώνεται τις κρύ-
ες νύχτες, φωτογραφική μηχανή, τετράδιο για τις 
σημειώσεις, γυαλιά ηλίου, ένα παγούρι, πλαστική 
ντουζιέρα, δυο αλλαξιές ρούχα, φακός και σουγιάς, 
αντίσκηνο, υπνόσακος, ένα νάιλον για τις ξαφνικές 
μπόρες. Όσο λιγότερα πράγματα κουβαλούσα, τόσος 
περισσότερος ελεύθερος χώρος για τις εμπειρίες.
Δεν έπαιρνα μαζί μου μουσική. Είχα τον ήχο της μο-
τοσικλέτας, τον άνεμο, τα κύματα, τον γκιώνη και τα 
τριζόνια. Ψέματα λέω. Στην πλαϊνή τσέπη της τσά-
ντας κουβαλούσα καμιά φορά walkman και κασέτες 
(που χάλαγαν στον ήλιο και έκαναν τον τραγουδιστή 
να κλαίει). U2, Talking Heads, Cure, Peter Gabriel, 
Eurythmics, David Bowie, Bruce Springsteen, Tom 
Waits, Nits, Grace Jones και από ελληνικά τίποτα α-
ντιστασιακά της εποχής. Τι ήταν αντιστασιακό τότε; 
Ούτε που θυμάμαι. Μίκης σίγουρα. Μπακαλάκος. 
Μαρκόπουλος. Ανδριόπουλος. Και από λαϊκά κα-
νένα Αγγελόπουλο-Βοσκόπουλο-Άκη Πάνου, ποτέ 
Καζαντζίδη (αυτός ήταν για τις παράγκες, όχι για τις 
σκηνές). Και, βέβαια, Χειμερινούς Κολυμβητές. «Θέ-
λεις, θέλω, πάντα έχεις κέφι, έχω πάντα, ίσως έρθω, έλα 
αμέσως μωρό μου, δεν θέλω, μην έρθεις». 
Το αντίσκηνο ήταν κυρίως για να φυλάς τα πράγματα 
ενώ κοιμόσουν με τον υπνόσακο στην άμμο. Καμιά 
φορά, άμα δεν είχες χορτάσει ύπνο, έτρεχες το ξημέ-
ρωμα να χωθείς μέσα μήπως σωθείς από το φως του 
ήλιου. Μια φορά είχα γίνει μούσκεμα και εγώ και ο 
υπνόσακος από ένα ξαφνικό κύμα. Και μια άλλη είχα 
βραχεί από ένα σύννεφο. Και πάντα με τρόμαζε η α-
πόσταση από τα αστέρια. Πόσο μικροί είμαστε; Πόσο 
«ένα τίποτα»; Και ποιος υπάρχει εκεί; Ποιος μας κοι-
τάει; Ποιος γελάει; 
Αυτά τα συζητούσες όταν δεν υπήρχε έρωτας γιατί ό-
ταν υπήρχε δεν μιλούσες. Μόνο έθαβες τις πατούσες 
σου στην άμμο μη σε πάρει ο έρωτας και σε πετάξει 
στα βράχια. Α! δεν μου άρεσε η άμμος. Προτιμούσα 
το μικρό βότσαλο. Σαν και αυτό το μαύρο που συνα-
ντάς στην Αγία Γαλήνη βγαίνοντας από το φαράγγι 
της Σαμαριάς. Εκεί κοιμήθηκα χωρίς υπνόσακο. Με 
κάτι τσουβάλια που είχαμε κλέψει από την ταβέρνα. 
Τις πατάτες που είχαν μέσα τα τσουβάλια δεν τις εί-
χαμε κλέψει. Τις στοιβάξαμε σε μια άκρη και το πρωί 
επιστρέψαμε και τα τσουβάλια.  
Κάποιοι κουβαλούσαν κιθάρες. Είχα έναν τέτοιο φί-
λο. Τραγούδησε κομμουνιστικά στον Κότρωνα της 
Μάνης μέχρι που μας πήραν στο κυνήγι. Άλλοι είχαν 
κατσαρολικά. Άλλοι τάβλια κανονικά. Άλλοι μπρίκια 
για τους καφέδες. Ή, ακόμη χειρότερα, σέικερ. Εγώ 
ποτέ δεν ήμουν δέσμιος του πρωινού καφέ. Μόνο με 
τις φωτογραφικές μηχανές το παράκανα. Λίγο ακόμη 
και θα κουβαλούσα μαζί μου το σκοτεινό θάλαμο. 
Κουβαλούσα και κόμικς. Μπλεκ, Όμπραξ και λοχα-
γό Μαρκ. Από την τσάντα όμως φαινόταν μόνο το 
«Μισγάγκεια απερινόητη» του Κώστα Ζουράρι και «Το 
ένστικτο του θανάτου» του Ζακ Μεσρίν. Και ποιήματα, 
από Χριστιανόπουλο μέχρι  Έντγκαρ Άλαν Πόε. 
Αρχές δεκαετίας του ’80… 

* Ο Στ.Θ. είναι επικεφαλής στο Ποτάμι.

Η ζωή χωρίς 
τοίχους

Του Σταύρου Θεοδωράκη*
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Λουτρό Σφακίων
Σαν να ταξιδεύεις  σ’ άλλη χώρα 

Της Katherine E. Fleming*

κολουθώντας με τα πόδια το κα-
τηφορικό μονοπάτι από την Α-
νώπολη, το χωριό στην κορυφή 

του βουνού: αυτός είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να προσεγγίσεις το Λουτρό. 
Είμαι σίγουρη, όμως, ότι θα κουβαλάς 
πολλά μπαγκάζια και ο ήλιος θα καίει. 
Γι’ αυτό θα κάνω μια υποχώρηση και θα 
σου επιτρέψω να πάρεις το καραβάκι. 
Εξάλλου, είναι εξίσου όμορφα να φτά-
νει κανείς στο παραλιακό Λουτρό από 
τη θάλασσα. Το αυτοκίνητο ξέχασέ το. 
Αυτή η επιλογή δεν υπάρχει, διότι δεν 
υπάρχει δρόμος. Το καραβάκι από τη 
Χώρα Σφακίων (Σφακιά) κάνει το πολύ 
20 λεπτά, το τοπίο και η θέα σε αποζη-
μιώνουν. Οι πανύψηλοι απότομοι βρά-
χοι της ακτής, οι σπηλιές και τα Γλυκά 
Νερά, η απόμερη παραλία στη σκιά των 
γκρεμών που κάποτε κατασκήνωναν οι 
Γερμανοί γυμνιστές, αλλά σήμερα έχει 
σνακ μπαρ και πολλά θαλάσσια ταξί που 
πηγαινοέρχονται από το Λουτρό και τα 
Σφακιά. Έζησα για αρκετό καιρό στο 
Λουτρό τη δεκαετία του ’80 και ακόμα 
θυμάμαι τους ντόπιους να πηγαίνουν 
στα Γλυκά Νερά για να γεμίσουν τα μπι-
τόνια τους με το γλυκό πόσιμο νερό που 
αναβλύζει από την άμμο, σκάβοντας 
αυτό που οι Κρητικοί αποκαλούν «χα-
λίκι». 

Ωστόσο, επιμένω, αξίζει να δοκιμάσεις 
το κατηφορικό μονοπάτι από το βουνό, 
αν είσαι άνθρωπος της περιπέτειας και 
γεμάτος ενέργεια. Σιγά-σιγά κατηφο-
ρίζοντας από την Ανώπολη, το Λουτρό 
μοιάζει από ψηλά σαν μια μικρή κα-
τάλευκη κηλίδα σε ένα πολύ μακρινό, 
αλλά απίστευτα πανέμορφο λιμανάκι. 
Ακολουθώντας το φιδίσιο κακοτράχα-
λο μονοπάτι, η θάλασσα ξεδιπλώνεται 
μπροστά στα μάτια σου, σαν σφυρηλα-
τημένη μεταλλική πλάκα. Κοιτώντας 
προς τα κάτω την απόκρημνη πλαγιά 
νιώθεις μια γλυκιά ζάλη. Κι όταν έχει 
διαύγεια θα δεις στον ορίζοντα να λα-
μπιρίζουν τα νησάκια, Γαύδος και Γαυ-
δοπούλα, τα δύο νοτιότερα εδάφη της 
Ευρώπης. Μετά από μια ώρα απαιτη-
τικής πεζοπορίας φτάνεις στο Λουτρό, 

όπου θα έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 
περίπου 20 ταβερνάκια και μπαρ για 
να δροσιστείς και να συνέλθεις από το 
περπάτημα. 

Το Λουτρό έχει αλλάξει σε σχέση με αυ-
τό που έζησα και πρωτοείδα πριν από 
30 χρόνια. Ακόμη, όμως, δεν θα βρεις 
ούτε ντίσκο, ούτε φαρμακείο, ούτε νάιτ 
κλαμπ. Δεν υπάρχει αστυνομικός, δεν 
υπάρχει καν γιατρός. Εάν διασκέδαση 
σημαίνει για σένα ψώνια στα μαγαζιά, 
μην μπεις στο κόπο να ταξιδέψεις στο 
Λουτρό. Και, σε παρακαλώ, μην έρθεις 
με τα ψηλοτάκουνα. Το Λουτρό είναι 
ένας τόπος μαγικός για να χαρείς τις 
απλές απολαύσεις της ζωής: το απαλό 
πάφλασμα του κύματος στο βότσαλο, 
την ανατολή του τεράστιου αυγουστιά-
τικου φεγγαριού μέσα από τη θάλασ-
σα, τη μυρωδιά του φασκόμηλου και της 
βουνίσιας ρίγανης.  

Κάποτε στο Λουτρό υπήρχε από μια 
ταβέρνα στην κάθε άκρη του χωριού – 
από την πλευρά του λιμανιού η γραφι-
κή ταβέρνα που σήμερα λέγεται Μπλε 
Σπίτι και από την ανατολική πλευρά το 
εστιατόριο Ήλιος, όπου μαγειρεύει η 
καλύτερη σεφ του χωριού και φίλη μου, 
η Ζαφειρένια Ανδρουλακάκη. Όλο κι 
όλο 400 μέτρα, τόση είναι η απόσταση 
για να διασχίσεις περπατώντας το Λου-
τρό από τη μια του άκρη στην άλλη. Κι 
όμως, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι σα 
να ταξιδεύεις από μια χώρα σε άλλη. Υ-
πάρχουν ντόπιοι που δουλεύουν σκλη-
ρά για μήνες και μπορεί να περάσει μια 
ολόκληρη σεζόν χωρίς να διασχίσουν τη 
μικρή παραλία από άκρη σ’ άκρη. Όταν 
αποφασίζουν να το κάνουν, ο κόσμος 
τούς χαιρετά εγκάρδια και ζεστά σαν να 
επέστρεψαν από ένα μακρινό ταξίδι. Έ-
τσι ακριβώς θα υποδεχτούν κι εσένα, 
ιδίως αν δεν είσαι καπετάν-φασαρίας 
κι αν ξέρεις να απολαμβάνεις τα απλά 
πράγματα στη ζωή.  

* Η K.E.Fl. είναι ιστορικός, αντιπρύτανης και διευθύ-
ντρια του τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου της Νέας Υόρκης, πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του Πανεπιστημίου του Πειραιά. 

Α
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πό μικρό παιδάκι φτάνοντας με το καράβι στο ξημέρωμα, η εικόνα του 
«ξαπλωμένου ΔΙΑ» στο βουνό του Γιούχτα με συγκινούσε, μου άναβε τη 
φαντασία και με «ταξίδευε». Καταλάβαινα από μικρός πως το πεπρωμένο 

μου θα γυρίζει γύρω από την Κρήτη, πως όπου κι αν βρεθώ, όσο και να ταξιδέψω, 
θα την κουβαλάω μέσα μου. Κάθε φορά που κοίταζα το χάρτη της Ελλάδας, βλέπο-
ντας την Κρήτη, έλεγα πως εξαιτίας της θέσης και του τρόπου που είναι ξαπλωμέ-
νη στο πέλαγός της κρατάει τη χώρα σε ισορροπία.
Δεν είναι τόσο οι παραλίες και οι θάλασσες που με συνέπαιρναν μεγαλώνοντας 

μέσα στα χρόνια, όσο η άγρια ομορφιά των βουνών της, των 
φαραγγιών της, που ολοένα και περισσότερο μου θύμιζαν εμέ-
να, τον απείθαρχο χαρακτήρα μου και το αγρίμι που ζει μέσα 
μου. Δεν θα μπορούσα να έχω γεννηθεί κάτι άλλο εκτός από 
Κρητικός.
Σαν καλλιτέχνης θα μπορούσα εύκολα να πω ότι η Κρήτη α-
ποτελεί το νησί του αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή πραγματικά στη 
μέση του πουθενά, εντελώς ξαφνικά, μπορεί μια παρέα δυο 
ατόμων να γίνει ο πυρήνας ενός γλεντιού δεκάδων ανθρώπων 
απλά και μόνο φέρνοντας ο καθένας το φαγητό του, τη ρακή 

του, το μουσικό του όργανο και πρωτίστως την καλή του διάθεση και τη γλυκιά 
του τρέλα. 
Ακριβώς έτσι μεγάλωσα κι εγώ, μέσα σε γλέντια και χαρές, σε τρύγους και λιομα-
ζώματα, και ακριβώς έτσι θέλω να κάνω κι εγώ με τους δυο μου γιους. Επειδή το πιο 
σημαντικό πράγμα για έναν άνθρωπο είναι να γνωρίζει το σημείο αναφοράς του.

*Ο Γ.Σ. είναι ο νικητής στο «Your face sounds familiar», όλο το καλοκαίρι πραγματοποιεί live, ενώ ετοιμάζει τα 
καινούργια του τραγούδια. 

λήξετε στον Αντάρτη για νό-
στιµο κρητικό κρέας, πατά-
τες, στάκες, σαλάτες, µέχρι 
να πείτε: ωχ, παναζία µου…

Πού να διασκεδάσεις 
Τα δύο Λουξ (52515, Πα λιό 
Λιµάνι) Όλα τα ραντεβού από 
εδώ ξεκινάνε και τελειώνουν 
τα τελευταία 25 χρόνια. Από 
το πρωί µέχρι τα ξηµερώµα-
τα.
Συναγωγή (95242, Κονδυλάκη, 
Παλιά Πόλη) Εδώ και 18 χρό-
νια στην παλιά εβραϊκή συ-
νοικία της πόλης είναι το must 
σηµείο συνάντησης για δρο-
σερά καλοκαιρινά cocktails 
και ψαγµένη µουσική από 
όλο τον κόσµο. Ατµοσφαιρι-
κές βραδιές που θα βάλουν 
τη σφραγίδα τους στις διακο-
πές σου.
Tο Άρωµα (41472, στο παλιό 
λιµάνι, ακτή Tοµπάζη) Έχει 
πιάσει την καλύτερη θέση 
στο λιµάνι, γι’ αυτό είναι πε-
ραντζάδα µε καλό καφέ και 
χυµούς. 
Μύλος (60449, στον Πλατα-
νιά) Όταν λένε οι Xανιώτες 
«πάµε Πλατανιά», εννοούν 
«πάµε στον Mύλο». Σούπερ 
club, µε πατάρια και πολύ 
καλό ήχο, γνωστούς djs και 
όλα τα πρ ό σ ω πα π ου εί -
δες το πρωί στην παραλία.  
Νερόµυλος  (60449)  Η δια-
σκέδαση αρχίζει από το πρωί 
στην προέκταση του Μύλου, 
το beach club µε την πισίνα 
και τα καθίσµατα µέσα στο 
νερό όπου θα φας, θα πιεις 
και θα διασκεδάσεις σε ένα 
ολοήµερο «ζέσταµα» για τη 
νυχτερινή έξοδο.
Νεώριο Μοro (Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος στο παλιό λιμάνι). Το 
πιο κουλ, ήσυχο, φανταστικό 
καφενείο  της πόλης µε την 
απίστευτη θέα που λειτουρ-
γεί από  το πρωί µέχρι αργά το 
βράδυ. Ο Πάρης κσι η  Κάλια 
θα γίνουν οι άνθρωποί σου.

Μη φύγεις χωρίς αυτά 
• Οινοποιΐα Μανουσάκη - 
Νόστος (Βατόλακκος Χανίων, 
78787, www.nostoswines.com). 
Η οικογένεια Μανουσάκη, µε 
αγάπη στο ελληνικό κρασί και 
µε σεβασµό στην παράδοση, 
παράγει τοπικά ποιοτικά κρα-
σιά µε σήµα τα 3 µανουσάκια 
(µυρτολούλουδα). 
• Γκαζόζες Γερανίου ∆οκίµα-
σε γκαζόζα, γκαζόζα light, 
πορτοκαλάδα, lime, tonic και 
µπυράλ, θα τα ψάχνεις και 
όταν γυρίσεις στην Αθήνα.
• Πάρε µαζί σου τυριά από 
τους Παπαγιαννάκηδες στα 
Περβολάκια, λουκάνικα από 
τον Kαλογρίδη στο Kόκκινο 
Mετόχι, µέλι από τις Bουκο-
λιές, παξιµάδια από το φούρ-
νο του ∆ραδάκη (κοντά στο 
γήπεδο των Xανίων), γλυκά 
του κουταλιού από τη Xρυ-
σάνθη (στη Mυλωνογιάννη 
92), χυλοπίτες από τη Φιλία 
(γυναίκα είναι), στον Άγιο Γε-
ώργιο Γραµβούσας και αλάτσι 
από τον Mπάλο ή τη Γαύδο. 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η µητρόπολη της Κρήτης µε 
τα αρχαιότερα µνηµεία και τα 
δείγµατα του πρώτου πολι-
τισµού της Ευρώπης, όπως η 
Κνωσός. Ένα τέταρτο από το 
κέντρο του Ηρακλείου, στους 
πρόποδες του βουνού Γιού-
χτας, βρίσκεται η γραφική 
κωµόπολη Αρχάνες. Ίσως δεν 
ακούγεται ως ο πλέον καλο-
καιρινός προορισµός, αλλά 
αξίζει να πας για το ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό της ύφος. 

Πού να κολυμπήσεις
Προς τα δυτικά:  Αµµουδάρα, 
Παλαιόκαστρο Αγία Πελα-
γία, Λυγαριά, Μονοναύτης.  
Στα ανατολικά: Τοµπρούκ, 
Αµνισός, Χερσόνησος (εδώ 
µπορείς να µείνεις στο Σπίτι, 
πολύ κοντά στη θάλασσα, 
που διαθέτει 10 σύγχρονα 
studios, 28970 23345), Στα-
λίδα, Μάλλια. Νότια, για 
κάµπινγκ στις µικρές σπηλιές 
του Τσούτσουρα και για βου-
τιά στο Λυβικό πέλαγος στον 
Κερατόκαµπο. Στις σπηλιές 
στα Μάταλα θα κάνεις µπάνιο 
παρέα µε τις caretta-caretta, 
µε ξεχασµένους χίπηδες και 
γυµνιστές. 

Μην ξεχάσεις  
Να επισκεφθείς το Οινοποι-
είο Μπουτάρη (κοντά στο 
χωριό Σκαλάνι, 731617). Θα σε 
ξεναγήσουν στους χώρους 
παραγωγής και στο κτήµα, 
ενώ θα απολαύσεις τα κρασιά 
του, πειραµατικά και µη, µε τη 
συνοδεία των συνταγών της 
πλούσιας κρητικής κουζίνας. 

ΡΕθυμνΟ
Ανώγεια, Ζωνιανά, Αξός, Λει-
βάδια. Όλα τα ορεινά χωριά 
του Ρεθύµνου καθρεφτίζουν 
την ιδιαίτερη κουλτούρα 
των ντόπιων και κρύβουν 
φυσικές οµορφιές. Στα πα-
ραδοσιακά καφενεία τους οι 
ντόπιοι δεν θα σας αφήσουν 
να φύγετε πριν σας µεθύ-
σουν µε ρακή, συνοδευµένη 
από µυρωδάτα αγγουράκια 
και λιχουδιές. Η Αργυρού-
πολη βρίσκεται 21 χλµ. 
νοτιοδυτικά από το Ρέθυµνο. 
Το χαρακτηριστικό της είναι 
η αρχιτεκτονική µε τα πολλά 
εντοιχισµένα αρχαία αρχιτε-
κτονικά µέλη στα σπίτια. Το 
χωριό έχει συνδεθεί µε την 
επανάσταση του 1878, γιατί 
εδώ κηρύχτηκε η ένωση της 
Κρήτης µε την Ελλάδα. 

Πού να κολυμπήσεις 
Στα νότια στην Aγία Γαλή-
νη, στον Άγιο Παύλο, στην 
Τριόπετρα, στην Πρέβελη, 
στο ∆αµνόνι και το Αµµούδι 
–αν είσαι γυµνιστής–, στον 
Πλακιά και στο Ροδάκινο. Στα 
βόρεια θα πας στις παραλίες 
της Eπισκοπής και του Πε-
τρέ. 2-3 χλµ. από το Ρέθυµνο 
θα βρεις την όµορφη αµµου-
δερή παραλία του Κουµπέ. 
Καλή λύση είναι και το γνω-
στό τουριστικό Mπαλί, 35 
λεπτά από την πόλη. ●

Α

Κρήτη
Του Γιάννη 
Σαββιδάκη*



«Μ αμά, τι είναι αυτά τα φωτάκια απέναντι; Έχουν 
πέσει τα αστεράκια στη θάλασσα;» «Όχι» μου 
έλεγε η μαμά μου. «Είναι η Χίος εκεί, η γειτό-

νισσα Ελλάδα». 
Και εγώ φανταζόμουν μια γειτόνισσα χώρα τόσο μα-
κρινή από τη Σμύρνη, μα και τόσο κοντινή. Ακούγα-
με στο ραδιόφωνο ελληνικά τραγούδια και η τηλε-
όρασή μας «έπιανε» τα ελληνικά κανάλια. Δεν φα-
νταζόμουν όμως ότι κάποια μέρα θα ζούσα εδώ, θα 
παντρευόμουν Έλληνα και θα τραγούδαγα ελληνικά 
και τουρκικά τραγούδια. Πολλές φορές μάλιστα τα-
ξίδεψα στη Χίο για δουλειά και διακοπές, και κάθε 
φορά έφυγα με αξέχαστες αναμνήσεις 
που με ξαναπήγαν εκεί. 
Έχω ιδιαίτερη αγάπη στους Καρδαμυλιώ-
τες και ειδικά στο φίλο μου Αλέκο, στους 
συνάδελφούς μου Παντελή Θαλασσινό 
και αδερφούς Μυλωναδάκη και σε ό-
λους τους Χιώτες που με φιλοξένησαν 
με μια ζεστή, μεγάλη αγκαλιά κάθε φο-
ρά που κάναμε είτε συναυλία είτε απλά 
παρέα. Τι ωραίο πράγμα είναι η φιλία, 
η ανθρωπιά, η παρέα που μαζεύεται και 
εκφράζεται γύρω από ένα τραπέζι. Τι ωραίο πράγ-
μα είναι να βρει κανείς την αυθεντική νοστιμιά σε 
ένα πιάτο με λιαστή ντομάτα, ελιές και μαστέλο στον 
Κάμπο, ένα πιάτο με λουκουμάδες και ένα ποτήρι με 
«υποβρύχιο» από μαστίχα στη Βολισσό. Να μείνει 
στο μοναδικό μεσαιωνικό ξενώνα, στη Σπηλιά των 
Καρδαμύλλων, να περπατήσει στο βυζαντινό κάστρο 
των Μεστών και να κολυμπήσει στα Μαύρα Βόλια. 
Ένα θα σας πω, αγαπάω τη Χίο, αγαπάω την Ελλάδα 
και όλα τα αστεράκια της πάνω στη θάλασσα. 

*H F. K., η Τουρκάλα τραγουδίστρια από τη Σμύρνη, μετά την κυκλοφο-
ρία του CD της «Büyü» στην Ελλάδα και την Τουρκία, ετοιμάζει το 2ο 
προσωπικό της album και παράλληλα κάνει συναυλίες μόνη της και 
στο πλευρό του Μίμη Πλέσσα. Τον Ιούλιο θα  εμφανιστεί στην Αθήνα, 
τη Χίο (Ξενοδοχείο Αλμυρίκι, Λιθί) και τη Λήμνο.

Χίος
Της Φιντέ 
Κόκσαλ  

(Fide Koksal)*

 Kυκλάδες  Αιγαίο 
Βορειοανατολικό

Πού να κολυμπήσεις 
Η πιο γνωστή οργανωµένη 
παραλία της Χίου είναι ο 
Καρφάς, σε µικρή απόστα-
ση από την πόλη. Στο ίδιο 
στιλ και ο κοντινός Μέγας 
Λιµνιώνας, που τον προ-
τιµούν και οι ντόπιοι. Προς 
τα βόρεια, η ∆ασκαλόπετρα 
έχει λευκό βότσαλο, ενώ και 
τα Γλαροπούλια, κοντά στη 
Λαγκάδα, αξίζουν βουτιές. 
Συνεχίζοντας προς Καρ-
δάµυλα, είναι οι παραλίες 
του Γιόσσονα και του Ναγού. 
Βορειοδυτικά βρίσκονται οι 
παραλίες της Αγ. Μαρκέλ-
λας, των Λιµνιών και του 
Μάναγρου. Στα δυτικά, το 
Λιθί έχει αµµουδιά για ό-
λους, µε νερά ρηχά και για τα 
παιδιά. Ανάµεσα στα Λιµνιά 
και το Λιθί κρύβεται και η 
Ελίντα, εξαιρετική παραλία. 
Στο νότο σε περιµένουν 
τα Κάτω Φανά, ενώ νοτιο-
ανατολικά Αγία Φωτεινή, 
Άγιος Αιµιλιανός και Αγία 
Φωτιά, λευκές και βοτσα-
λώδεις. Την «αγία τριάδα» 
συµπληρώνουν οι Κώµη (µε 
αµµόλοφους), Βρουλίδια και 
Εµπορειός (ή Μαύρα Βόλια). 

Πού να φας 
Φρέσκο ψάρι, σαρδέλα κο-
λυµπητή, καλά κρέατα, γίδα, 
χερίσια µακαρόνια, χορτό-
πιτες, χορτοκεφτέδες και 
πεντανόστιµα µαγειρευτά 
θα βρεις στις περισσότερες 
ταβέρνες, µαζί µε χιώτικο 
ούζο. Ο Χότζας (42787), η πιο 
παλιά ταβέρνα του νησιού, 
µε εκπληκτικό φαγητό. Στα 
Θυµιανά το Ρούσικο έχει 
εξαιρετική τοπική κουζίνα. 
Άλλες επιλογές ο Πύργος, 
η Φάµπρικα (22740 22045). 
Στις πλατείες των ορεινών 
χωριών βρίσκεις παρα-
δοσιακότερες λιχουδιές, 
δοκίµασε τα χωριά Μεστά 
και Αρµόλια. Αν βαρεθείς τα 
ελληνικά πιάτα της ταβέρ-
νας, ξεχωρίζει το ιταλικό La 
Bussola (23413) . 
 
Πού να διασκεδάσεις
Για νυχτερινή έξοδο 
και clubbing τα  Cosmo, 
Barcode, Remezzo και 
Metropolis. Το µεγάλο κέφι 
πάντως το συναντάς στα 
πανηγύρια, όπως το δεκαπε-
νταύγουστο στο Πυργί.

Τι να ψωνίσεις
Μαστίχα 
µυρωδάτη 
σε όλες τις 
εκδοχές. 
Τοπικό ούζο 
και γλυκά του 
κουταλιού και 
του ταψιού: 
δοκίµασε 

γλυκό από ανθό 
λεµονιάς στον Κοράκη. 
Σούµα (τσίπουρο από σύκα) 
και λικέρ διαφόρων γεύ-
σεων. Επίσης, κεραµικά και 
πήλινα αριστουργήµατα 
από τα Αρµόλια και την Κέ-
ραµο, είδη λαϊκής τέχνης και 
υφαντά από τις γυναίκες του 
νησιού. ●

Κωδικός: 22710
Αστυνοµία: 81535
Λιµεναρχείο: 44433
∆ήµος: 44383
Πρώτες Βοήθειες: 44302


ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΣΤΗ ΧΙΟ;
Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 

Όροι στο cosmote.gr  
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Tο FOX μετατρέπει τον Ιούλιο στον πιο ενδιαφέρο-
ντα μήνα του φετινού τηλεοπτικού καλοκαιριού, 
με την πρεμιέρα τριών μεγάλων σειρών, αμέσως 
μετά την πρώτη τους προβολή στην Αμερική. Πρό-
κειται για τις νέες σειρές «Tyrant» και «The Strain» 
αλλά και την επιστροφή της επιτυχίας «The Bridge» 
με το 2ο κύκλο επεισοδίων, αποκλειστικά στο FOX, 
που είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω NOVA, OTE 
TV, HOL και CYTA HELLAS. 

THE STrAiN  Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Ιουλίου 
στις 23.10 
Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Guillermo del 
Toro με το συγγραφέα Chuck Hogan και το σεναρι-
ογράφο-παραγωγό Carlton Cuse, δημιουργούν τη 
νέα συγκλονιστική σειρά-θρίλερ, «The Strain», που 
κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά από το FOX. Βασισμένη 
στην ομώνυμη best-seller τριλογία των del Toro και 
Hogan, η σειρά αφηγείται την ιστορία του Dr Ephraim 
Goodweather (Corey Stoll). Ως επικεφαλής του Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στη Νέα Υ-
όρκη ο Eph και η ομάδα του καλούνται να ερευνήσουν 
μια μυστηριώδη επιδημία που μόλις έχει ξεσπάσει και 
φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αρχαίου είδους 
βαμπίρ. Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, η ομάδα του 
Κέντρου Ελέγχου αλλά και απλοί κάτοικοι της Νέας 
Υόρκης πολεμούν για την τύχη της ίδιας της ανθρω-
πότητας. Οι συν-δημιουργοί, παραγωγοί και σεναριο-
γράφοι del Toro και Hogan έγραψαν από κοινού το σε-
νάριο της σειράς, την οποίο σκηνοθέτησε ο Guillermo 
del Toro. Η πρεμιέρα του «The Strain» θα έρθει αμέσως 
μετά την προβολή του στην Αμερική.  

TYrANT  Κάθε Τετάρτη στις 22.20 
Η νέα σειρά «Tyrant» παρακολουθεί την ιστορία μιας 
οικογένειας, η οποία βρίσκεται στο κέντρο των πο-
λιτικών εξελίξεων ενός κράτους της Μέσης Ανατο-
λής. Θέλοντας να παραστεί στο γάμο του ανιψιού του, 
ο νεότερος γιος του δικτάτορα της χώρας, Bassam 
«Barry» Al Fayeed (Adam Rayner), δίνει τέλος στην 
20ετή αυτοεξορία του και επισκέπτεται μαζί με την 
Αμερικανίδα σύζυγό του και τα παιδιά τους την πατρί-
δα του, που μαστίζεται από τον πόλεμο. Η επιστροφή 
του θα προκαλέσει μια δραματική σύγκρουση πολι-
τισμών, καθώς ο Barry θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος 
με οικογενειακά αλλά και εθνικά θέματα, που πίστευε 
ότι είχε αφήσει πίσω του. Με την υγεία του πατέρα 
του να χειροτερεύει, η μητέρα του Amira (Alice Krige), 
ο σύμβουλος της οικογένειας Yussef (Salim Daw) και 
ο Αμερικανός διπλωμάτης John Tucker (Justin Kirk) 
περιμένουν από τον Barry να αναλάβει δράση και να 
παίξει ενεργό ρόλο τόσο στην οικογένεια όσο και στο 
πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δημιουργοί της σειράς 
είναι οι Gideon Raff (Homeland) και ο βραβευμένος 
με Emmy® και Χρυσή Σφαίρα παραγωγός Howard 
Gordon (24, Homeland). Τα επεισόδια θα προβάλλο-
νται κάθε Τετάρτη στις 22.20 αμέσως μετά την προβο-
λή τους στην Αμερική (η πρεμιέρα παίχθηκε στις 2/7). 

THE BridgE 2  Πρεμιέρα Πέμπτη 10 Ιουλίου 
στις 21.30 
Η μεγάλη επιτυχία «The Bridge» επιστρέφει με νέο κύ-
κλο επεισοδίων στο FOX. Πρόκειται για την αστυνο-
μική, δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τους Diane 
Kruger και Demian Bichir σε παραγωγή της Meredith 
Stiehm («Homeland»). Όταν το πτώμα ενός μέλους 
των καρτέλ ανακαλύπτεται σε αμερικανικό έδαφος, 
η Sonya Cross (Diane Kruger) από το αστυνομικό τμή-
μα του El Paso και ο Μεξικάνος ομόλογός της, Marco 
Ruiz (Demian Bichir), θα πρέπει να συνεργαστούν για 
την επίλυση της υπόθεσης. Στο 2ο κύκλο της σειράς ο 
Marco, συντετριμμένος από το θάνατο του γιου του, 
έρχεται και πάλι αντιμέτωπος με διεφθαρμένους α-
στυνομικούς και την υπόγεια δράση των καρτέλ. Η 
Sonya έχει μία αναπάντεχη συνάντηση με ένα άτο-
μο από το παρελθόν, που απειλεί τη σχέση της με το 
αφεντικό της, διοικητή Hank Wade (Ted Levine). Οι 
εξελίξεις γρήγορα τους εμπλέκουν όλους σε ένα γαϊ-
τανάκι ξεπλύματος χρημάτων, διεφθαρμένων αστυ-
νομικών και πολέμου μεταξύ των μεξικάνικων καρτέλ 
ναρκωτικών που μαίνεται στα προάστια του El Paso. 
Στο μεταξύ, οι ρεπόρτερ των El Paso Times, Daniel 
Frye (Matthew Lillard) και Adriana Mendez (Emily Rios) 
ακολουθούν τα ίχνη της Millie Quintana και μοιραία οι 
δρόμοι τους θα διασταυρωθούν με αυτούς του Marco 
και της Sonya. Κάθε Πέμπτη στις 21.30, αμέσως μετά 
την Αμερική. 
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Τι να δεις
Εκτός από το Απολιθωμένο 
δάσος στο Σιγρί (μπες και στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), 
το Μουσείο Βιομηχανικής Ε-
λαιουργίας Λέσβου (Αγία Πα-
ρασκευή, 32300) γνωστό και 
ως «Η Μηχανή του Κοινού», 
αφού στήθηκε σ’ ένα παλιό 
κοινοτικό ελαιουργείο, το 
Μουσείο Ούζου-Πλωμαρίου 
της Ποτοποιίας Βαρβαγιάννη 
(Πλωμάρι, 32741), το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης Teriade 
(Μυτιλήνη, 23372), το Ψη-
φιακό Μουσείο «Γεώργιος 
Ιακωβίδης» στα Χύδηρα, 
γενέτειρα του ζωγράφου 
(51128, 51195).

Πού να κολυμπήσεις 
Στα Βατερά, τη μεγαλύτερη 
παραλία της Λέσβου, ξεχω-
ρίζει η γοητευτική χονδρο-
κόκκινη άμμος, στα Τσαµάκια 
έχεις ξαπλώστρες, στον 
Άγιο Ισίδωρο θα μαζέψεις 
βότσαλα για τη συλλογή σου, 
στη Φανερωµένη θα σου φα-
νερωθεί η ησυχία, στα Ψει-
ριαρά ο γυμνισμός έχει την 
τιμητική του, η παραλία Αγίου 
Ερµογένη είναι ιδανική για 
ρετρό φωτογραφίες, η Εφτα-
λού με τις ιαματικές πηγές της 
διώχνει κάθε έγνοια. Χαμάμ 

στον Μόλυβο, στον Πολιχνί-
το (από τις θερμότερες πηγές 
στην Ευρώπη), στη Λουτρό-
πολη, στο Μανταµάδο και 
στα Θέρµα Κόλπου Γέρας.

Πού να φας
Πού θα βρεις μαγειρευτά που 
μειξάρουν γεύσεις και ταλέ-
ντο; Στο Μπέρδεμα, Πλωμά-
ρι, (31466). Θέλεις φρέσκο 
ψάρι στα χείλη; Ανεµόεσσα 
(55360), στη Σκάλα Συκαμνιάς. 
Είσαι μακαρονάς; O Πλάτα-
νος (22070) στη Μύρινα είναι 
γνωστός για τις σπεσιαλιτέ 
με ζυμαρικά και όχι μόνο. 
Τραβά μπελαλίδικα γούστα 
η όρεξή σου; Κιουζλεμέδες, 
τοπικά τυροπιτάκια, σουγά-
νια, κρεμμυδοντολμάδες θα 
βρεις στον Βαφειό (71752), 
στο ομώνυμο χωριό στον Μό-
λυβο. Νησιώτικη ατμόσφαιρα 
στο ουζερί Ερµής (Κορνάρου 
2, Μυτιλήνη, 22510 26232), θέα 
στο πιάτο αλλά και στο λιμάνι 
στο Χταπόδι (71317), στο Λι-
μάνι Μολύβου.
 
Πού να μείνεις
Στο πολυτελές Lesvos 
Inn στους Πύργους 
Θέρμης (71781), δια-
κοσμημένο με ακριβά 
μάρμαρα και γρανίτη. Στo ξε-

νοδοχείο Μάλεµι στην Καλλο-
νή (www.malemi.com, 22594), 
πολύ κοντά στην παραλία και 
με οικογενειακό κλίμα, στο ξε-
νοδοχείο Αφροδίτη (71725-8), 
που απέχει ελάχιστα από τον 
Μόλυβο και την Εφταλού, με ι-
διωτική παραλία. Στο Πασιφάη 
(23212-3) στη Σκάλα Καλλονής, 
με φροντισμένο κήπο (και gay 
friendly).

Τι να ψωνίσεις 
Ούζο, λαδοτύρι, ντόπιο ελαι-
όλαδο, κριθαρωτά παξιμάδια, 
αμυγδαλωτά συνεταιρισμών, 
παραδοσιακά εργόχειρα. Σε 
κάθε σημείο του νησιού σε πε-
ριμένουν τοπικά προϊόντα με 
εξαιρετική ποιότητα και μερά-
κι που εγγυάται η αγάπη των 
παραγωγών του. Κλου της 
Λέσβου; Μην αμελήσεις να δο-
κιμάσεις το «ελληνικό σούσι»: 
φρέσκιες σαρδέλες που πα-
στώνονται για τέσσερις ώρες 
και ύστερα σερβίρονται. ●

Κωδικός: 22530 (Μυτιλή-
νη, Άγιος Ερµογένης, Βα-
ρειά, Νεαπόλη, Χαραµίδα) 
Αστυνοµία: 22021
Λιµεναρχείο: 40827
∆ήµος: 27777, 28811
Πρώτες Βοήθειες: 57700

αι, υπάρχουν και τέτοιοι προορισμοί.  Προορισμοί για καλο-
φαγάδες και παρέες… έξω καρδιά! Δεν λέω ότι δεν θα κάνετε 
τις βουτιές σας σε εκπληκτικές παραλίες, ολομόναχοι ή με 

αρκετό κόσμο, δεν λέω ότι δεν θα εξερευνήσετε απίστευτες γωνιές 
του νησιού. Διάθεση να έχετε και αρκετή βενζίνη γιατί είναι μακρι-
νές οι διαδρομές στη Λέσβο. Αλλά είσαι με την παρέα σου και πέφτει 
η ιδέα για σαρδέλες Καλλονής, λαδοτύρι, χάχλες, ξεροψημένο χτα-
ποδάκι και ούζο… που όταν το πιεις, εκτός από αυτά που μας έχει πει 
η Χαρούλα ότι θα πάθουμε, θα αισθανθείς κομπάρσος σε διαφήμιση 
γνωστού ούζου με την κοπελιά στην ετικέτα.
Έχει τόσες γωνιές μέσα στην παλιά πόλη της Μυτιλήνης, με εκείνο 
το έντονο άρωμα της Ανατολής, που μάλλον θα ξεχαστείς για ώρες 
και το μπάνιο μπορεί να περιμένει. Κουτιά με σαρδέλες, ρέγγες, 
μπαχαρικά, βότανα, δεν θες πολύ, αυτή τη φορά, να αισθανθείς έστω 
και για λίγο κομπάρσος στην «Πολίτικη Κουζίνα». Όπως περπατάτε 
στην παλιά πόλη ζητήστε από κάποιο νέο να σας δείξει σε ποιο σο-
κάκι είναι το Μουσικό Καφενείο! Ένας ιδιαίτερος χώρος, ένα στέκι 
με ωραίες μουσικές. Να ρίξετε μια ματιά στο μικρό πατάρι που έχει 
και θα δείτε σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα. Τελευταία φορά που 
βρέθηκα εκεί μου έκαναν δώρο ένα παλιό παραθυρόφυλλο στο ο-
ποίο με μια ειδική επεξεργασία έχουν βγει 
καμιά δεκαριά λαδομπογιές που το είχαν 
βάψει πριν πεταχτεί. Τώρα είναι διακο-
σμητικό στο σαλόνι μου και μου θυμίζει το 
νησί. Απέναντι από το Μουσικό Καφενείο 
να δοκιμάσετε κρέμα και ρυζόγαλο.
Προσωπικά, χάνομαι με τις ώρες όταν 
περπατάω στα σοκάκια της Αγιάσου. Α-
πολαμβάνω το υπέροχο παραδοσιακό της 
χρώμα, με παραδοσιακά καφενεδάκια και 
ταβερνάκια, και όλο και σε κάποιον τεχνί-
τη επάνω θα πέσεις. Μπείτε σε ένα από 
τα πολλά εργαστήρια χειροποίητων κεραμικών και ξυλογλυπτικής, 
θα ενθουσιαστείτε από το πάθος και το μεράκι αυτών των ανθρώ-
πων. Στη γύρω περιοχή μη σας φανεί παράξενο αν πέσετε πάνω σε 
καμιά ζωγραφιά του Θεόφιλου. Εγώ, πάντως, με την εκκλησία δεν 
έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Μπείτε, όμως, αφού είστε στην Αγιάσο για 
ένα κεράκι στην Παναγιά. Να δείτε και την εικόνα της Παναγιάς της 
Βρεφοκρατούσας και το ξυλόγλυπτο τέμπλο που έφτιαξαν ντόπιοι 
και τεχνίτες από τη Μικρασία. Αυτό που τέλος θα σας μείνει ως ει-
κόνα στο μυαλό είναι τα χαμογελαστά πρόσωπα των κατοίκων της 
Αγιάσου. Φιλόξενοι και πάντα με διάθεση για χορατά! Ναι, οι τόποι 
είναι οι άνθρωποί τους.

*Ο Δ.Γ. είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσίαζε την ταξιδιωτική εκ-
πομπή «Γυρίσματα» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



Ν

Λέσβος
Ούζο όταν πιεις…..

Του Δημήτρη 
Γιαγτζόγλου*

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 
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νάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή που δέχτηκα να γράψω αυτό το (εδώ 
πέφτουν πολλά μπιπ) άρθρο για την Ικαρία. Όχι, μην παρεξηγηθώ... Λα-
τρεύω την Ικαρία. Και φέτος ονειρεύομαι να ξεκλέψω λίγες μέρες για να 

βρεθώ εκεί. Όμως είναι Δευτέρα 7 Ιουλίου, 9.30 το πρωί, οι διακοπές αργούν πολύ, 
το deadline μου για το άρθρο ήταν χθες (δεν είναι πολύ περίεργο που σχεδόν πάντα 
είναι ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά) κι εγώ ΝυΣΤΑΖΩ τόσο… Άσε που κάποια πράγ-
ματα είναι καλύτερα να τα ζεις πάρα να τα διηγείσαι. Για παράδειγμα, έχεις κάνει 
άπειρα ταξίδια με καράβια κι όμως δεν θα ξεχάσεις ποτέ εκείνο που μέσα στη 
νύχτα ξύπνησες, ενώ φορούσες ωτοασπίδες, από το θόρυβο ανθρώπων που 
έβγαζαν τα άντερά τους κι ό,τι άλλο είχαν, εξαιτίας των αέρηδων και των μπο-
φόρ... Αδρεναλίνη στο φουλ, μηνύματα αγάπης και μετάνοιας αξημέρωτα γιατί 
νόμιζες ότι μάλλον είχε έρθει η ώρα σου, και, ναι, φίλε μου, αυτό το ταξίδι που σ’ 
έκανε άντρα είχε προορισμό την Ικαρία…
Ό,τι κι αν σου έχουν πει για τους ρυθμούς του νησιού, αν δεν έχεις πάει αθώo τσι-

τωμένο control freak, αν δεν έχει σπάσει το νευρικό σου σύστημα τις 
πρώτες μέρες, όπως της υποφαινόμενης, μέχρι να καταλάβεις, φίλε 
μου, ότι σ’ ΑΥΤΟ το νησί δεν έχεις τον έλεγχο και τα φράγκα σου δεν 
μετράνε, δεν μπορείς να νιώσεις τίποτα... 
Αν την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και τη μετα-μεθεπόμενη δεν 
έχεις ψάξει σαν πρεζάκι τα δρομολόγια των πλοίων για Ικαρία παρόλο 
που εκεί στο πιο γλυκό μαγαζάκι του κόσμου παίζει να πιεις και ένα κα-
τάπλασμα που ήταν ο freddo cappuccino που παρήγγειλες, ε… δεν μπο-
ρείς να καταλάβεις. Αν δεν έχεις κάνει τα καλύτερα, τα πιο νηφάλια και 
τα πιο καθαρά ξενύχτια στη ζωή σου παρόλα τα λίτρα αλκοόλ που κατα-

νάλωσες στο μαγαζί του Μάκη ή του Νικήτα στις Ράχες, ε… τι να σου λέω τώρα. 
Αν δεν έχεις αναμετρηθεί με τα κύματα εκεί στον Αρμενιστή και δεν έχεις χάσει 
και 2-3 μπάνια μέσα στον Αύγουστο γιατί και χθες… πνίγηκε ένας, δεν μπορείς να 
καταλάβεις. Αν δεν έχεις ποδοπατηθεί στα πανηγύρια προσπαθώντας να χορέψεις 
τον Ικαριώτικο (που, όχι, δεν είναι και τόσο εύκολος), αν δεν έχεις κεραστεί και 
δεν έχεις κεράσει, φιλήσει και αγκαλιάσει αγνώστους, τίποτα δεν μπορείς να κα-
ταλάβεις. Και μπορεί και να ξεγελαστείς ότι η Ικαρία είναι σαν όλα τα νησιά. Δεν 
είναι όμως… Κι όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η θάλασσα, αυτή η 
στεριά, αυτοί οι άνθρωποι δεν χαρίζονται στον τσαμουκοτουρίστα που ήρθε ν’ α-

λωνίσει, τόσο καλύτερα θα περάσεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πάθεις ένα σοκ γιατί οι Ικαριώτες δεν σε κοιτούν 

σαν την κότα με τα χρυσά αυγά κι εσύ έχεις συνηθίσει στις διακοπές σου να 
τα σκας και να σε κοροϊδεύουν κι έχεις συνηθίσει να σου φέρονται βασι-
λικά κι εσύ σε 5 μέρες να βγάζεις όλα τα απωθημένα σου και τα κόμπλεξ 
από την καταπίεση και την κακοπέραση μιας ολόκληρης χρονιάς. Όμως, 
πίστεψέ με, 5 μερούλες στην Ικαρία και θα ξαναπιστέψεις στην απλή 
όμορφη ζωή, στο χαμόγελο και, ωχ, πάλι δεν πέτυχε το αφρόγαλο, ε και; 
Πάμε να κάνουμε μια βουτιά και να πιούμε μια μπίρα. Αυτή είναι η Ικα-

ρία. Και ή θα τη λατρέψεις ή θα τη μισήσεις.
Ελπίζω να είσαι απ’ τους πρώτους. Γιατί τότε είσαι φίλος.

*Η Μ.Κ. είναι ηθοποιός.

Πού να 
κολυμπήσεις
Οι βόρειες παραλίες 
είναι πιο οργανωμέ-
νες. Αν είσαι γυμνι-
στής μπορείς να κολυ-
μπήσεις στην πετρώ-
δη παραλία του Να 
και να κατασκηνώσεις 
στο ποτάμι του Χάλα-
ρη, δίπλα στους free 
campers, ανάμεσα 
στα καλάμια και στα 
αρχαία. Το σούρουπο 
θα δεις το μαγικό ηλιο-
βασίλεμα. Στα δυτικά 
σου ο Αρμενιστής έχει 
βυθό χαλικώδη, ο Κά-
μπος είναι πανέμορ-
φος και οργανωμένος, 
όπως και το Λιβάδι. 
Στον Εύδηλο έχει εξαι-
ρετικό φυσικό τοπίο, 
στα Θέρμα οικογένει-
ες και ιαματικά λου-
τρά. Η Μεσακτή είναι 
ατελείωτη αμμουδιά 
μ ε μ εγά λα κύματα 
και την προτιμούν οι 
σέρφερ. Οι Σεϋχέλλες 
στον Μαγγανίτη με 
πράσινα νερά, όνομα 
και πράμα, αλλά έχει 
περπάτημα και κατά-
βαση περιπετειώδη 
που αξίζει το κόπο. Ω-
ραίες παραλίες είναι ο 
Φάρος, ο Ανεφαντής, 

τα Κεραμέ, και ο Αϊ-
Γιώργης στο Δράκα-
νο, όπου ο μύθος ανα-
φέρει ως πατρίδα του 
Διόνυσου και υπάρχει 
και ομώνυμη σπηλιά. 
Με καΐκι θα πας στο 
Καρκινάγρι με τα πολ-
λά μενίρ.

Πού να μείνεις
Στον Να, τα δωμάτια 
Άρτεμις (71475) έχουν 
θέα στον κόλπο. Στον 
Αρμενιστή οι πανσιόν 
Γα λήνη  (71293)  και 
Φωτεινός (71235) είναι 
για όλα τα βαλάντια. 
Στο Messakti Village 
(71331-4) είναι ένα τρι-
ών αστέρων ξενοδο-
χείο στο Γιαλισκάρι. Τα 
ξενοδοχεία Αθέρας 
και Κεραμέ (31434 - 
31426) βρίσκονται στο 
κέντρο του Ευδήλου 
και την  παραλία του 
Κεραμέ και διαθέτουν 
δωμάτια, βίλες και 
στούντιο. Στον Άγιο 
Κήρυκο, το Κάστρο 
(23480) βρίσκεται πά-
νω σε ένα βράχο και 
βλέπει Αιγαίο.

Πού να φας
Ν α  δ ο κ ι μ ά σ ε ι ς  τ ο 
ντόπιο τυρί καθούρα 

από κατσικίσιο γάλα, 
το μέλι και τον πρά-
μνειο οίνο σε κάποιο 
πανηγύρι. Άλλα το-
πικά εδέσματα είναι 
το σουφικό, οι ρεβυ-
θοκεφτέδες και το 
ρασκό (ντόπιο κατσίκι 
ελευθέρας βοσκής) 
μαγειρεμένο με διά-
φορες παραλλαγές 
αλλά με highlight το 
βρασ τό. Επίσης τα 
κολοκυθολούλουδα, 
αν υπάχουν στο με-
νού, προτιμίστε τα. 
Ταβέρνες με παράδο-
ση είναι το Μελτέμι 
στα Θέρμα με πεντα-
νόστιμα μαγειρευτά 
από φρέσκα υλικά και 
προσιτές τιμές, ακόμη 
η πετρόχτιστη ταβέρ-
να το Περγιαλίδι στο 
Λιβάδι Χρυσοστόμου, 
η Κληματαριά στον 
Να, ο Μιλτιάδης στον 
Φάρ ο, σ του Τσου-
ρή στον Άγ. Κήρυκο 
με θέα το λιμάνι της 
πρωτεύουσας. Ακό-
μα το Ζεύκιν  σ τον 
Αρμενιστή, η Πλάκα 
στην Αρέθουσα με το 
νόστιμο γουρουνό-
πουλο, ο Μαρίνος και 
το Κελάρι στο Γιαλι-
σκάρι και η Μαντου-
βάλα ακριβώς πάνω 
απ’ τη θάλασσα του 
Καραβο σ τάμ ου μ ε 
φρέσκο ψάρι. Μην ξε-
χάσεις φεύγοντας να 
πάρεις παραδοσιακά 
γλυκά του κουταλιού 
από την οικογένεια 
Τέσκος φτιαγμένα με 
μεράκι εδώ και εξήντα 
χρόνια (τρίτη γενιά).

Πού να 
διασκεδάσεις 
Φυσικά, σ τα κατα-
τόπους πανηγύρια 
με ικαριώτικο χορό 
(χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα: στις 15/8 
έχει 11 πανηγύρια σε 
όλο το νησί) πήγαινε 
σε όσα περισσότερα 
αντέχεις και μπορείς. 
Εκτός από την παρά-
δοση, η Ικαρία έχει 
και έντονη νυχτερινή 
ζωή. Ο Χριστός Ραχών 
φημίζεται τόσο για τα 
μαγαζιά όσο και για 
τα ωράριά του (εκεί 
που οι φούρνοι ανοί-
γουν τα μεσάνυχτα). 
Στο Καραβόσταμο το 
μπαράκι Απαλούμπε 
είναι πάνω στη θά-
λασσα, ο Ρέμπελος 
στον Αρμενιστή, το 
Φτερό στον Άγιο Κή-
ρυκο με θέα το Ικά-
ριο πέλαγος και στα 
αξέχαστα full moon 
partes στον Γιαλό Κά-
νει Φουρτούνα στον 
Μαγγανίτη. Το Φεστι-
βάλ πολιτιστικών δια-
λόγων Ίκαρος διοργα-
νώνει διάφορα δρώ-
μενα. Αναζητήστε το 
πρόγραμμα. ●

Α

Κωδικός: 22750
∆ηµαρχείο: 22753 50400
Τουρ. Γραφ. Πληροφοριών: 22753 50414
Νοσοκοµείο: 22330 
Αστυνοµία: 22222, 22944
Λιµεναρχείο Αγίου Κηρύκου: 22207
Αεροδρόµιο: 32197

Το φυσικό περιβάλλον της παρουσιάζει αντι-
θέσεις, εκεί που βλέπεις καταπράσινες πλαγιές 
από βλάστηση, κουμαριές, πρίνους και πευκο-
δάση, ξαφνικά εμφανίζει έρημο και γυμνούς 
απότομους βράχους. Τεράστιοι ογκόλιθοι που 
μοιάζουν με λαξευμένα έργα τέχνης και να σκε-
φτείς πως ο καλλιτέχνης είναι η ίδια η φύση και 
μόνο, λόγω της επίδρασης του ανέμου, της βρο-
χής και του ήλιου.
Μία πεζοπορία με τον ορειβατικό σύλλογο μέσα 
από μονοπάτια, θα σε μαγέψει και θα γεμίσεις 
με όλα τα χρώματα και τις μυρωδιές της φύσης, 
που χρειάζεσαι για να αντέξεις το γκρίζο της πό-
λης. Από το φαράγγι Χάλαρης και την κορυφο-
γραμμή μέχρι το αρχαίο δρυοδάσος του Ράντη, 
ένα από τα σπανιότερα μεσογειακά προϊστορι-
κά δάση που μετρά ίσως τα περισσότερα χρόνια 
ζωής δάσους αριάς στα Βαλκάνια.
Επίσης διαθέτει φυσικές ιαματικές πηγές, οι 
οποίες θεωρούνται από τις πιο δυνατές ραδι-
ενεργές αλιπηγές του κόσμου. Χιλιάδες λου-
όμενοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 
επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί για ιαματικό 
τουρισμό. Υπάρχουν τέσσερα υδροθεραπευτή-
ρια εκ τον οποίων το ένα έχει σάουνα, χαμάμ και 
υδρομασάζ.
Πριν λίγα χρόνια η Ικαρία συμπεριλήφθηκε στις 
«μπλε ζώνες», τις περιοχές του κόσμου με τη 
μεγαλύτερη μακροβιότητα, με αποτέλεσμα, δι-
εθνή ΜΜΕ, αλλά και εγχώρια να επισκέπτονται 
το νησί για να ανακαλύψουν το μυστικό της μα-
κροζωίας.
Οι επισκέπτες του νησιού μπορούν να βιώσουν 
αξέχαστες εμπειρίες αν συμμετάσχουν στα πα-
ραδοσιακά πανηγύρια που φημίζονται για τα δι-
θυραμβικά τους γλέντια, το διονυσιακό ξέφρενο 
χορό και το μοναδικό πράμνειο οίνο. Κρασί που 
παρασκευάζεται ακριβώς το ίδιο από την εποχή 
που αναφέρθηκε στην «Ιλιάδα» του Ομήρου.



ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 

Όροι στο cosmote.gr  

Ικαρία
Της Μαρία 

Κωνσταντάκη*
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Θάσος για μένα μοιάζει περισσότερο με 
παιδικό παραμύθι. Ένα παραμύθι γε-
μάτο από μυρωδιές, νερά και χρώματα. 
Μέρες φωτεινές, μυρωδάτες, με πολύ 

πράσινο, ελιές, πεύκα, πλατάνια και πολύ γαλά-
ζιο. Είναι το νησί που συνδέθηκε στη μνήμη μου 
με χαρούμενες εικόνες και στιγμές ανεμελιάς. 
Πήγα πρώτη φορά παιδί, περίπου πέντε ετών. 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κομοτηνή, 
επομένως η Θάσος ήταν το πιο κοντινό νησί 
(μαζί με τη Σαμοθράκη) που μια οικογένεια με 
δυο μικρά παιδιά μπορούσε και μπορεί εύκολα 
και χωρίς μεγάλες διαδρομές να κάνει ξεκού-
ραστες διακοπές! Θυμάμαι καθαρά πως σε όλη 
τη διαδρομή με το ferry boat είχαμε παρέα τους 
γλάρους, αλλά και δελφίνια που με τίποτα δεν 
ξεκολλούσαν από το πλάι μας. Κατά ένα μαγικό 
τρόπο είχα την αίσθηση ότι ολόκληρο το σπίτι 
είχε μετακομίσει για μερικές μέρες εκεί. Οι 
γονείς μου είχαν νοικιάσει ένα χώρο που είχε 
τα πάντα και η μαμά μπορούσε ακόμη και να 
μαγειρεύει.  
Θυμάμαι να κολυμπάω και να παίζω ατέλειω-

τες ώρες με τον 
αδερφό μου στη 
Χρυσή Ακτή. Για 
την παραλία αυτή 
είχα πειστεί από 
τότε ότι δεν θα 
μπορούσε να έχει 
άλλο όνομα, γιατί 
φάνταζε από το 
φως του ήλιου 
κάποια ώρα της 
μέρας πραγματικά 

χρυσή. Θυμάμαι πως εκείνη την περίοδο είδα 
δυο τρεις φορές στον ύπνο μου πως εγώ κι ο 
αδερφός μου μπορούσαμε να περπατάμε και να 
τρέχουμε πάνω στα Χρυσά Νερά! 
Τα απογεύματα, ακόμη και τώρα που εξακολου-
θώ να την επισκέπτομαι όποτε μπορώ, ψάχνω 
να βρω λουκουμάδες με θασίτικο μέλι και γλυκό 
του κουταλιού καρυδάκι – τότε μου φαινόταν 
απίστευτο ότι υπάρχει αυτό το περίεργο γλυκό. 
Δεν μπορώ να ξεχάσω τις μικρές εξορμήσεις 
που οργανώναμε με το αυτοκίνητο, ώστε να 
μπορέσουμε να δούμε το νησί και τις αλλαγές 
των παραστάσεων από βουνό και θάλασσα, τα 
γραφικά χωριά και τις εκκλησίες. Στη Θάσο από 
ό,τι μου έχουν πει οι γονείς μου είδα την πρώτη 
θεατρική παράσταση της ζωής μου! Στο αρχαίο 
θέατρο Θάσου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φι-
λίππων-Θάσου. «Εκκλησιάζουσες» του Αριστο-
φάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος! 
Το θέατρο του οποίου τη σχολή τελείωσα και 
που δούλεψα εκεί τα πρώτα 7 χρόνια της θεα-
τρικής μου ζωής.

*Η Ε.Ουζ. είναι ηθοποιός. Πρωταγωνιστεί στο θεατρικό έργο 
της Γλυκερίας Μπασδέκη «Donna abbandonata ή πολύ με 
στεναχωρήσατε, κύριε Γιώργο μου» (σκην.: Θοδωρής Γκό-
νης), που θα παιχτεί στο 57ο Φεστιβάλ Φιλίππων (2, 3, 4/7) 

Θάσος
Της Ελένης 

Ουζουνίδου*

Τι να δεις
Εάν δεν επισκεφτείς το 
ορεινό χωριό Θεολόγος, 
είναι σαν να μη βρέθηκες 
στο νησί – μέχρι τα μέσα 
του προηγούμενου αιώ-
να ήταν η πρωτεύουσά 
του. Μακεδονίτικη αρχι-
τεκτονική, πυκνή βλά-
στηση, ένας οικισμός με 
παραδοσιακά αρχοντι-
κά που φημίζεται για το 
καλό φαγητό του. Στα 
Λιµενάρια, μία από τις 
πιο τουριστικές πλευρές 
της Θάσου, σε περιμένει 
το λαογραφικό μουσείο 
με συλλογές αρχαιολο-
γικών ευρημάτων από 
τον 7ο αιώνα π.Χ. Αν πά-
λι θέλεις να ηρεμήσεις, 
το Μικρό Καζαβίτι είναι 
η πλέον ενδεδειγμένη 
πρόταση. Στο χωριό Πο-
ταµιά βρίσκεται το Μου-
σείο Βαγή, αφιερωμένο 
στο γλύπτη Πολύγνωτο 
Βαγή, ο οποίος διακρί-
θηκε στην Αμερική και α-
σχολήθηκε με την τεχνι-
κή της άμεσης γλυπτικής 
πάνω σε ποικιλόμορφες 
πέτρες. Αν ψάχνεσαι για 
μονές και ξωκλήσια, οι 
Αρχαγγέλου, Παναγιάς 
και Αγ. Παντελεήµονος 
είναι οι πιο χαρακτηρι-
στικές επιλογές, απαιτώ-
ντας σεμνό ντύσιμο από 
τους επισκέπτες. Φέτος 
το Διεθνές Φεσ τιβάλ 
Φιλίππων-Θάσου (4/7 - 
31/8) έχει τίτλο «Από τα 
Πεντακόσια στα Χείλια». 

Πού να 
κολυμπήσεις
Οι ακρογιαλιές της θυμί-
ζουν χωρίς υπερβολή 
εξωτικές παραλίες, τα 
γ α λ α ζ ο π ρ ά σ ι ν α  π ε -
ν τακάθαρα νερά της 
δένουν αρμονικά με τη 
σκιά των πεύκων της, 
στη Θάσο το Βόρειο Αι-
γαίο έχει την τιμητική 
του. Ψιλή Άµµος, όνομα 
και πράγμα. Λιβάδι 
γ ια κολυμβητι-
κές εμπειρίες, 
ένας παράδει-
σος με τροπική 
αύρα. Ποτός,  αν 
ψάχνεις οργανωμένη 

παραλία για θαλάσσια 
σπορ. Πευκάρι για πιο 
κοσμικές εμφανίσεις. 
Λιµενάρια  και Α λυκή 
στη νότια πλευρά του 
νησιού.  Χρυσή Ακ τή 
σ τη Σκά λα Ποταμ ιάς 
και Χρυσή Αµµουδιά 
στη Σκάλα Παναγιάς για 
χρυσές αμμουδιές. Ρο-
σογκρεµός για ερημι-
κές αποδράσεις. Χωρίς 
φύκια ή πέτρες χαλαρώ-
νεις, όπου κι αν βρεθείς, 
έχοντας το φυσικό τοπίο 
διαρκώς δίπλα σου. 

Πού να μείνεις
Έχεις τετράστερες επιλο-
γές, όπως Makryammos 
Bungalows (22101) στη 
Μ α κ ρ ύ α μ μ ο  κ α ι  I l i o 
Mare Beach στον Πρίνο 
(72083). Στα «οικογενει-
ακά» Studios Suzanna 
(52332), στον Ποτό. Στο 
ο ι κον ο μ ι κό  P e ga su s 
H o t e l  (22 0 61 ) ,  σ τ ο ν 
Λιμένα. Στον Ξενώνα 
Σµαράγδι (71797), στον 
Σωτήρα.

Πού να φας &
να πιεις
Ο χάρτης της Θάσου θα 
σε οδηγήσει στις ονειρι-
κές θάλασσές της και τα 
γραφικά ορεινά χωριά 
της, οι διαδρομές στο 
νησί όμως θα σου απο-
καλύψουν γαστρονομι-
κές εκπλήξεις και καλο-
καιρινά drink spots. Στις 
ταβέρνες της θα γευτείς 
συνταγές με θασίτικο 
λάδι και ντόπιο τσίπου-
ρο. Μόλις ο ήλιος πέσει, 
το πάρτι ξεκινάει από 
τον Λιµένα  και κρατά 
πάντα μέχρι το πρωί. Δο-
κιμάστε Το στέκι της Κα-
τερίνας (81275, Ραχώνι), 
για ιταλικό το Maestrale 
(52238, Λημενάρια), Vigli 
(62255, Χρυσή Ακτή). ●

Κωδικός: 25930
Αστυνοµία: 22500
Λιµεναρχείο: 22106
∆ήµος: 23118
Πρώτες Βοήθειες: 22222
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Σάμος
Της Νevin Aladag*

πισκέφτηκα για πρώτη φορά το νησί 
της Σάμου τον περασμένο Απρίλιο. 
Παρόλο που δεν ήταν high season ή-

ταν μία πολύ καλή ευκαιρία να δω και να απο-
λαύσω, πέρα από τα πολύ γραφικά και εντυ-
πωσιακά χωριά που υπάρχουν σε πολύ υψηλό 
υψόμετρο περιτριγυρισμένα από πράσινο, τις 
μαγικές παραλίες του νησιού σε όλο τους το 
μεγαλείο, καθώς δεν υπήρχε πολύς κόσμος.

Πρόκειται για ένα νησί με πολύ σπουδαία 
ιστορία η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και 
σήμερα, με μια άλλη μορφή βέβαια, καθώς 
πάρα πολλοί είναι οι μετανάστες οι οποίοι 
προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη μέσα 
από τη Σάμο. Η φυσική εγγύτητα της Σάμου 
με την Τουρκία δημιουργεί μία πολύ ιδιαί-
τερη αίσθηση, καθώς νιώθεις την αύρα της 
ενδοχώρας πέρα από την οπτική επαφή των 
δύο ηπείρων.

Όντας στη Σάμο, ένα από τα πρώτα πράγματα 
που νιώθω είναι απίστευτη οικειότητα. Ο 
κόσμος είναι πάρα πολύ ευγενικός και καλός 
και σε κάνει να νιώθεις σαν να έχεις μεγα-
λώσει εκεί. Κάθε απόγευμα με την Πέννυ και 
τον Στέλιο, τους αρχιτέκτονες του Art Space, 
επισκεπτόμασταν διάφορα εστιατόρια στα 
οποία απολαμβάναμε εξαιρετικά θαλασσινά 
και τοπικά πιάτα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 
τον Τριαντάφυλλο, ένα ταβερνάκι με απί-
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Κωδικός: 22730
Αστυνοµία:  22100
Λιµεναρχείο: 27318 
∆ήµος: (22733) 50100
Πρώτες Βοήθειες: 22222 



στευτα θαλασσινά το οποίο βρίσκεται στην 
πλατεία ενός γραφικού χωριού, του Παλαιό-
καστρου, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του 
νησιού. 

Αυτό που λάτρεψα όμως περισσότερο από 
όλα ήταν οι άδειες παραλίες, όπως μπορεί 
κανείς να δει και από τη φωτογραφία. Από 
τις αγαπημένες μου ήταν η Τσάμπου και η 
Τσαμαδού, που είχαν μία άγρια και συνάμα 
εξωτική ομορφιά. Τα νησιά εκπέμπουν μια 
ξεχωριστή αύρα η οποία υπονοεί μία μοναχι-
κότητα που είναι σε κάποιο βαθμό και με έναν 
περίεργο τρόπο μοναδικά ευχάριστη.

* H N.Al. είναι εικαστικός.  Στον εκθεσιακό χώρο της Σάμου Art 
Space Pythagorion θα παρουσιάσει (20/7 - 10/10) την έκθεση 
με τίτλο «Borderline», που εστιάζει στα σύνορα εμπνεόμενη 
από την ιδιαίτερη τοποθεσία του νησιού.

Πού να πας
Στο Πυθαγόρειο, που είναι 
χτισµένο πάνω στην πόλη 
της αρχαίας Σάµου, θα δεις 
το… 8ο θαύµα της αρχαιό-
τητας, το περίφηµο Ευπαλί-
νειο όρυγμα. Πρόκειται για 
το µεσαίο τµήµα ενός υδρα-
γωγείου που κατασκευάστη-
κε γύρω στο 550 π.Χ., από 
τον αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, 
για την υδροδότηση της 
πόλης. Πάνω από το Πυθα-
γόρειο υπάρχει η Παναγία η 
Σπηλιανή, ιερή σπηλιά που 
αναφέρεται από τη µυθολο-
γία σαν σπηλιά ιερατείου του 
Απόλλωνα. Λίγα χιλιόµετρα 
µακριά από το Πυθαγόρειο 
βρίσκεται το Ηραίον, αρχαί-
ος ναός αφιερωµένος στη 
θεά Ήρα. 

Πού να κολυµπήσεις  
Οργανωµένες παραλίες µε 
πεντακάθαρα, κρύα, βαθιά 
νερά και λευκά βότσαλα 
είναι η Τσαμαδού, τα Λεμο-
νάκια και η Τσάμπου. Στον 
Μαραθόκαµπο τα πασίγνω-
στα Βοτσαλάκια είναι µια 
ακτή γεµάτη εντυπωσιακά 
πολύχρωµα βότσαλα. Για 
χρυσή άµµο θα πας στην 
οµώνυµη Χρυσή Άμμο, ενώ 
αµµουδερές και οργανωµέ-
νες 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 
Πυθαγορείου, τα έχει όλα, 
beach volley, club, δυνατές 
µουσικές, beach bar, ενώ 
λίγο πιο έξω από το Βαθύ θα 
βρεις το Λιβαδάκι, µία πα-
ραλία µε ρέγκε διάθεση, µε 
beach bar και ταβέρνα, και γι’ 
αυτούς που έχουν αθλητικές 
ανησυχίες µε τουρνουά 
beach volley. Για το απόλυτο 
γαλαζοπράσινο 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 
Σάµου. Για ησυχία προτίµησε 
τον Μαραθόκαµπο, την Κέρ-
βελη και τη Μυκάλη. Το µόνο 
που χρειάζεται να γνωρίζεις 
είναι δύο τηλέφωνα: της 
Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου 
- Ικαρίας (23973) και του 
Συλλόγου Ενοικιαζομένων 
∆ωματίων - ∆ιαμερισμάτων 
Σάμου (23055).

Πού να φας
Ξεκινάµε µε το Νο 

1, την Ταβέρνα 
του Λουκά 

(94541), σε 

ένα από τα οµορφότερα 
χωριά που έχεις δει, στις 
Μανωλάτες. Για σαµιώτικο 
ούζο και θαλασσινούς µεζέ-
δες κάτω από πλατάνια και 
παχιές δροσιές στο κεντρικό 
καφενείο των Σπαθαραίων, 
άλλο πανέµορφο ορεινό 
χωριό. Για ιταλικό… στην 
Ιταλίδα και για µαγειρευτά 
στον Στάθη (92335) στο Κοκ-
κάρι. Στον Άγιο Κωνσταντίνο 
θα είσαι πάνω στο κύµα και 
θα τρως θαλασσινά στην 
ταβέρνα Αηδόνια. Στο Βαθύ, 
στον εµπορικό (έτσι λένε 
οι Σαµιώτες τον εσωτερικό 
δρόµο), θα δοκιµάσεις το 
τέλειο γεµιστό µπιφτέκι στο 
Απόβραδο, που διοργανώ-
νει live ελληνικές βραδιές, κι 
αν έχεις κέφι για ρακόµελο 
θα πας δίπλα ακριβώς στο 
Ρακομελάδικο (27965). Στο 
Ηραίον, πάνω στη θάλασ-
σα, για ψαράκι στο Βούρο 
(95464).

Πού να διασκεδάσεις 
Ναι, υπάρχουν και disco! 
Η Totem στο δρόµο για 
Πυθαγόρειο και ο Mythos 
µέσα στο Πυθαγόρειο. Στο 
Βαθύ ξεκινάς από νωρίς για 
καφέ στην πλατεία µε το 
λιοντάρι και στα coffee bars 
των ξενοδοχείων Samos 
& Aiolis (28904). Μετά για 
ποτό και µουσική µέχρι αρ-
γά πάνω στο κύµα στο bar 
Μπλε. Για lounge βραδιές θα 
προτιµήσεις το Shayang. Αν 
όµως θέλεις να δεις τι εστί 
decadence, θα πρέπει να πας 
στο Φεγγαρόφως! 

Τι να δεις
Το Schwarz Foundation  
διοργανώνει Φεστιβάλ 
Νέων Καλλιτεχνών (από 
την Ελλάδα, τη Γερµανία, τη 
Βουλγαρία, το Aζερµπαϊτζάν, 
την Τουρκία, την Ουγγαρία, 
την Αργεντινή και τις ΗΠΑ) 
µε στόχο να συµβάλει στη 
καλύτερη κατανόηση των 
λαών µέσω της Τέχνης (7-
13/8). Ηθοποιοί από τη Γερ-
µανία, την Τουρκία και την 
Ελλάδα θα παρουσιάσουν 
τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη 
(16-18/8). Στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που διοργανώνει το ίδρυµα 
και η έκθεση «Borderline», 
www.schwarzfoundation.
com/en/

∆εν πρέπει να χάσεις τη 
Γιορτή του Κρασιού στις 
αρχές Αυγούστου στο Βαθύ, 
όπου αγοράζεις το ποτηράκι 
σου και το γεµίζεις όσο α-
ντέχεις µε γλυκό σαµιώτικο 
κρασί.   ●

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗ ΣΑΜΟ;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 

Όροι στο cosmote.gr  



Σ

Βόρειες
 Σποραδες 

την αγαπημένη μου Αλόννησο, όταν 
πρωτοπήγα, ήμουν 9 χρόνων.  Οικο-
γενειακές διακοπές με τους γονείς 

και μια παιδική μου φίλη, τη Δήμητρα. Εκεί-
νο το καλοκαίρι έδωσε στο νησί συναυλία ο 
Νίκος Παπάζογλου, και ήταν η πρώτη φορά 
που παρακολούθησα συναυλία από κοντά. Η 
εμπειρία ήταν μοναδική και η ενέργεια του 
κόσμου απίστευτη... έκτοτε ήταν ο αγαπη-

μένος μου τραγου-
διστής. Το νησί, με 
κάποιον τρόπο, ταυ-
τίστηκε μαζί του. 
Όταν ξαναπήγα 
στην Αλόννησο, 
χρόνια μετά, ανακά-
λυψα πως έχει και 

υπέροχες παραλίες (Χρυσή Mηλιά ψηφίζω) 
και σούπερ φαγητό... γι’ αυτό θέλω να το ε-
πισκέπτομαι ξανά και ξανά. Εντάξει, σημασία 
έχει πάντα η παρέα, που μπορεί και το πιο 
βαρετό μέρος να το κάνει ενδιαφέρον, αλλά 
σίγουρα εδώ δεν μιλάμε γι’ αυτή την περί-
πτωση. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο όμορφα 
νησιά της χώρας μας. :-)) 
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

* Η Κ.Στ. είναι τραγουδίστρια. Μόλις κυκλοφόρησε το video 
clip του νέου τραγουδιού της «Η γεύση της ζωής μου» και το 
καλοκαίρι θα πραγματοποιεί περιοδεία.

Αλόννησος
Της Κατερίνας Στικούδη* 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 

Όροι στο cosmote.gr  
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Θ

Σκόπελος
Του Γιάννη Χαρούλη*

υμάμαι έναν Δεκαπενταύγουστο, στο παραδοσιακό πανηγύρι 
της Παναγιάς, στην πλατεία της Ελευθερώτριας, στη Γλώσσα, 
τους ανθρώπους να σηκώνονται και να χορεύουν με την ψυχή 

τους. Το αίμα, το DNA όλων μας, κρατάει την παράδοση θέλουμε δεν 
θέλουμε. Όσο και να γυρίσουμε το κεφάλι, όσο και να ψαχτούμε αλλού, 
κάποια στιγμή στη ζωή μας ακούμε μια λύρα ή ένα κλαρίνο και τρώμε 
μια ανατριχίλα. Κάποια στιγμή κοχλάζει το αίμα κάποιου παππού μας. 
Είχε μεγάλη σημασία για μένα εκείνη η νύχτα. Έβλεπα τον κόσμο να 
δένει τα χέρια του και να κρατιέται ώμο με ώμο, να μοιράζεται, να αγ-
γίζεται. Χωρίς τραμπακουλιές, μαγκιές, εγωισμούς, μια μικρή γιορτή, 
όλοι ένα. Αφάνταστα καθησυχαστικό, όμορφο και παρηγορητικό.
Μια άλλη νύχτα, στα ψηλά της Χώρας, άκουσα από τον Χρήστο Μη-
τρέντζη να παίζει λαϊκές και ρεμπέτικες πενιές που μέχρι και τα αστέ-
ρια χορεύαν πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτά θυμάμαι κυρίως από τη 
Σκόπελο. Ούτε παραλίες ούτε φαγητά. Σε όλα τα μέρη το ψωμί είναι 
ίδιο. Τα νησιά είναι βίωμα, κι εγώ αυτό που κρατάω πάντα είναι τα 
βλέμματα των ανθρώπων. Γιατί από τα ίδια υλικά του σύμπαντος εί-
μαστε φτιαγμένοι και εμείς και τα νησιά. Από χώμα, 
πέτρα, ξωκλήσια, νερά και μοναξιά. Και 
μερικά φεγγάρια, σαν εκείνο πάνω από 
το κεφάλι μου στον Αγνώντα, και α-
έρηδες, όπως οι απαλοί που φυσού-
σαν στο Γλυστέρι. 

*Ο Γ.Χ. είναι τραγουδοποιός. Για την περιοδεία 
του μπορείτε να μάθετε στο  
http://giannisxaroulis.blogspot.gr.

Τι να δεις
Περιπλανηθείτε στον παρα-
δοσιακό οικισµό της Χώρας 
και τα γραφικά σοκάκια 
της. Θα δείτε γειτονιές µε 
µπουκαµβίλιες, φρεσκοα-
σβεστωµένους τοίχους, χαρι-
τωµένες αυλές. Ανεβείτε στο 
ενετικό Κάστρο της αρχαίας 
Πεπάρηθου. Επιβάλλεται µια 
επίσκεψη στη Γλώσσα (αν 
δεν την επιλέξετε για τόπο δι-
αµονής), στο Θαλάσσιο Πάρ-
κο Βόρειων Σποράδων, στο 
µικρό Κλήµα των ελάχιστων 
κατοίκων, στο πέτρινο φρού-
ριο του 10ου αι. και στο µικρό 
φυσικό λιµανάκι του Mπλο. Ε-
ξαίσιο ηλιοβασίλεµα θα δείτε 
πάνω από τον Πάνορµο. 

Πού να κολυμπήσεις
The beach grand slam: Βελα-
νιός, Στάφυλος, Αγνώντας, 
Λιµνονάρι, Αµµουδίτσα, Πά-
νορµος, Αντρίνα, Μηλιά, Κα-
στάνι, Νεράκι, Φτελιά, Χέβο-
λο, Καλύβες, Αρµενόπετρα, 
∆άφνη, Λουτράκι, Κούτρια, 
Περιβόλι, του Χοντρογιώρ-
γη, Μαυράκι, Βαθιάς, Γλυ-
στέρι, Γλυφονέρι, Σάρρες, 
Σταλάµατα και η µικρή στου 
Αϊ-Γιώργη το νησάκι. 
 
Πού να φας & 
να διασκεδάσεις 
Στο Λιµάνι, δίπλα στο δηµαρ-
χείο, θα βρεις την Κληματα-
ριά (22273), η οποία γράφει 
τη δική της γευστική ιστορία 
ήδη από το 1970. Θα απολαύ-

σεις παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα µε φρέσκα κρεατικά 
και ψάρια, µε εξυπηρέτηση 
σχεδόν… σπιτική. Στην κορυ-
φή του Κάστρου, το ουζερί Α-
νατολή (22851) είναι διάσηµο 
τόσο για τα φαγητά του όσο 
και για τη ρεµπέτικη µουσική 
και τα live του. Άλλωστε, η 
Σκόπελος είναι παραδοσιακό 
ρεµπέτικο νησί. Κατά τα άλλα, 
οι σκοπελίτικες γεύσεις είναι 
θρυλικές και διάσηµες ανά 
το πανελλήνιο. Σκοπελίτικες 
πίτες, λουκουµάδες, χαµαλιά, 
αβγάτο είναι εδέσµατα που 
απαντώνται µόνο εκεί. Κι αν 
σε φέρει ο δρόµος προς τη 
Γλώσσα, το Αγνάντι (33606), 
µε την απίστευτη θέα και τα 60 
χρόνια λειτουργίας του, θα σε 
αποζηµιώσεις για… όλες σου 
τις ορέξεις. Για τη διασκέδασή 
σου, στο παλιό λιµάνι θα βρεις 
το Μερκούριο (24593), σε ένα 
αναπαλαιωµένο αρχοντικό 
µε εκπληκτική θέα από 
την ταράτσα του, µουσι-
κές όλου του κόσµου, δρο-
σερά κοκτέιλ, συχνά live αλλά 
και εκθέσεις Ελλήνων και 

ξένων καλλιτεχνών που ζουν 
ή εµπνέονται από τη Σκόπελο. 
Φεύγοντας, ζήτησε ένα cd µε 
τις µουσικές του για να αναπο-
λείς τις όµορφες στιγµές που 
πέρασες. 

Πού να μείνεις 
Στο Aegean Wave-Faros 
στο Λουτράκι της Γλώσσας 
(33700), στο Πρίγκιπας Στά-
φυλος (22775, 22744, 22977) 
στον Στάφυλο, στο Liofoto 
(22818), ένα χλµ. από το 
λιµάνι.

Πού να ψωνίσεις 
Στο Καστρί (λιµάνι, 24592) θα 
βρεις χειροποίητα κοσµήµα-
τα Ελλήνων και ξένων σχεδι-
αστών, ιδιαίτερα ρούχα και 
αξεσουάρ.  ●

Kωδικός: 24240
Αστυνοµία: 22235
Λιµεναρχείο: 22180
∆ήµος: 22205
Πρώτες Βοήθειες: 
22222



ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 

Όροι στο cosmote.gr  
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Τι να δεις 
Η Χώρα της Σκιάθου είναι 
µαγική, ειδικά τη νύχτα, 
όταν είναι φωτισµένη. 
Χτισµένη πάνω στην αρ-
χαία πόλη, είναι δοµηµέ-
νη αµφιθεατρικά, διαθέ-
τει πολλές µικρές χαρι-
τωµένες πλατειούλες και 
προσφέρει εξαιρετική 
θέα και δυνατότητα για 
γραφικές βόλτες στα 
πλακόστρωτα στενάκια 
της. Αρχιτεκτονικά µοι-
άζει περισσότερο στα 
πηλιορείτικα χωριά µε 
την προσθήκη νεοκλασι-
κών στοιχείων. Το σπίτι 
του Αλέξανδρου Παπα-
διαµάντη είναι ίσως το 
πιο σπουδαίο πολιτιστικό 

αξιοθέατο. Σε έναν 
αδιέξοδο δρόµο 

της ανατολικής 
παραλίας της 
πόλης βρίσκε-
ται το σπίτι-
µουσείο του 
κοσµοκαλό-
γερου. 

Ένα από 
τα σποτ της 

Χώρας είναι το 

Μπούρτζι, µια µικρή κα-
ταπράσινη χερσόνησος-
όαση που κόβει στα δύο 
το λιµάνι. Παλιά υπήρχε 
φρούριο µε επάλξεις 
και πολεµίστρες που 
καταστράφηκε από τους 
Ενετούς, ωστόσο µέσα 
από τα αποµεινάρια του 
το 1823 οι ντόπιοι κατά-
φεραν να απωθήσουν 
τους Τούρκους. Σήµερα 
στην είσοδο βλέπεις την 
προτοµή του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαµάντη, 
ενώ οι υπόλοιποι χώροι 
προσφέρονται για δια-
σκέδαση, χαλάρωση και 
πολιτιστικό τουρισµό, 
αφού εκεί λειτουργεί 
ένα αναψυκτήριο, ένα 
δραστήριο πολιτιστικό 
κέντρο κι ένα ανοιχτό 
θέατρο. 
Το Κάστρο βρίσκεται 
σε µια χερσόνησο 
στο βόρειο τµήµα του 
νησιού. Το προσεγγί-
ζεις είτε µε 4x4 είτε µε 
ποδαρόδροµο, αλλά 
αξίζει. Στο παρελθόν οι 
Σκιαθίτες ίδρυσαν εκεί 
την πόλη τους για να 

προστατευθούν από τις 
επιδροµές των πειρατών, 
ενισχύοντας τη φυσική 
προστασία µε τείχη, 
πολεµίστρες, κανόνια και 
µια ζεµατίστρα. Σήµερα 
θα δεις ό,τι απέµεινε 
από τα κτίσµατα, αλλά 
και µια οργιώδη φυσική 
οµορφιά. 
Οι εκκλησίες και τα µονα-
στήρια είναι αναπόσπα-
στο µέρος της παράδο-
σης. Στο µοναστήρι της 
Παναγίας της Εικονίστρι-
ας θα προσκυνήσεις τη 
θαυµατουργή εικόνα της 
Παναγίας, στην Παναγία 
Λιµνιά πρόσεξε το ιδιαί-
τερο καµπαναριό, στη 
Γέννηση του Χριστού θα 
δεις την έµπνευση του 
Παπαδιαµάντη για το 
«Χριστός στο Κάστρο» 
και τα χριστουγεννιά-
τικα διηγήµατα, στο 
µοναστήρι της Ευαγγε-
λίστριας θα µάθεις πώς ο 
ηγούµενος όρκισε τους 
Κολοκοτρώνη, Μιαούλη 
και άλλους οπλαρχηγούς 
πριν από την επανάστα-
ση του 1821. Τον ∆εκα-

πενταύγουστο βγαίνει 
ο επιτάφιος της Πανα-
γίας και ψάλλονται τα 
εγκώµια της Θεοτόκου, 
ένα έθιµο που µπορείς να 
ζήσεις µόνο στη Σκιάθο.
Τέλος, να δεις τους πα-
ραδοσιακούς χορούς 
και να προσέξεις τους 
στίχους. Ο πιο ξακουστός 
είναι ο γυναικείος χορός 
Καµάρα.

Πού να κολυμπήσεις
Ξεκινώντας από τη Χώρα 
µε κατεύθυνση τις Κου-
κουναριές, συναντάς 
τη Μεγάλη Άµµο, µε 
καθαρά νερά, ταβέρνες 
και ουζερί. Επόµενη 
παραλία ο Βασιλιάς, µε 
χρυσή αµµουδιά. Στις 
Αχλαδιές έχει τα πάντα, 
από οµπρέλες ως θα-
λάσσια σπορ, όπως και 
στην Καναπίτσα µε την 
τέλεια θέα. Στο ακρω-
τήριο Καλαµάκι, όπου 
βρίσκεται η Καναπίτσα, 
υπάρχουν επίσης το 
Σκληθρί και η Τζανεριά. 
Εκεί, εκτός από υπέρο-
χες θάλασσες, θα βρεις 

ηκώνω το χέρι να σκιάσω το μέτωπό μου που πλημ-
μυρίζει ιδρώτα. Η τράτα σκίζει τη θάλασσα ασθμαί-
νοντας. Γλιστράει αργά, παράλληλα με την ακτή, έ-

χοντας βάλει πλώρη για το παλιό λιμανάκι που θα φανεί σε 
λίγο πίσω από τον ψηλό βράχο. Κοιτάζω τις αγριελιές και τα 
πουρνάρια που σκαρφαλώνουν στις απότομες πλαγιές του, 
τα λευκά σπίτια με τις κεραμοσκεπές που φυτρώνουν από την 
κορφή ως τη ρίζα του, εκεί που τον γλείφει το κύμα και μαζεύ-
ονται τα παιδιά για να ψαρέψουν κάβουρες στους νερόλακ-
κους της πέτρας και ύστερα φαίνεται επιτέλους η αμμουδιά με 
τα κορίτσια που ψήνονται στον ήλιο και τα αγόρια που παίζουν 
ρακέτες ώσπου να πεινάσουν και να γυρέψουν στην άκρη του 
μικρού λιμανιού τα τηγάνια της μαγείρισσας που είναι γεμάτα 
καλαμάρια και φρεσκοκομμένες πατάτες.
Εκεί στην ταβέρνα είναι που βλέπω το γέροντα με τα μακριά 
γένια, τα σκούρα ρούχα και τα σκονισμένα παπούτσια να μπε-
κροπίνει μονάχος με τα μάτια κλειστά και το πιγούνι ακου-
μπισμένο στο στέρνο του σαν να λαγοκοιμάται ή να προσεύ-
χεται. Μέρες τώρα προσπαθώ να του πιάσω κουβέντα, αλλά 
βρίσκει τρόπο και ξεγλιστράει μόλις κάνω να πλησιάσω. Την 
τρίτη φορά νόμισα πως άρχισα να χάνω τα λογικά μου, ότι ο 
γέρος είναι πνεύμα ή παραίσθηση του καλοκαιριού. Τον ξέ-
ρουν όμως όλοι στο νησί. Μου έδειξαν και το σπίτι του με τους 
σοβατισμένους τοίχους, τα καφετιά παντζούρια και την αυλή 
με την παλιά λεμονιά που γέρνει πάνω από τη μαντζουράνα 
και τις γλάστρες του βασιλικού.
Η βάρκα δεν λέει να επιταχύνει και ξάφνου με πιάνει αγωνία 
πως δεν θα τον προφτάσω ούτε τώρα. Θα σας βρω μετά, πε-
τάω στην παρέα μου και βουτάω στο κύμα. Το νερό σβήνει τις 
φωνές τους, σβήνει τα πάντα εκτός από το 
λευκό βυθό και τα φύκια που σχηματίζουν 
συστάδες εδώ κι εκεί. Κουνώ τα χέρια και 
τα πόδια με όλη μου τη δύναμη, αλλά το 
μακροβούτι μοιάζει ατέλειωτο.
Είμαι πια σίγουρος ότι μόλις βγω στη στε-
ριά θα δω το γέροντα να ξεμακραίνει. Θα 
τρέξω ξοπίσω του, μακριά από τα πλήθη 
των τουριστών με τα πλατύγυρα καπέλα, 
τους κόκκινους σβέρκους και τα μυρωδάτα 
αντηλιακά, πέρα κι από τις μαυροντυμένες 
γυναίκες που ανάβουν τα κεριά στις εκ-
κλησιές των λόφων, τους ψαράδες με τους 
ξεφλουδισμένους ώμους που ξεμπλέκουν 
τα δίχτυα και τους γιους τους που καλαφατίζουν τα καΐκια με 
δάχτυλα γεμάτα πίσσα. Δεν θα σταθώ ούτε για να βοηθήσω τη 
γριά με το άρρωστο μωρό που ξαποσταίνει στο ξερό πηγάδι, 
γιατί θα τον δω να σκαρφαλώνει στα βράχια και να κατευ-
θύνεται στο βορρά του νησιού. Όταν φτάσω στον Ξάνεμο θα 
έχει εξαφανιστεί. Θα σταθώ στα ερείπια των πρώτων ανθρώ-
πων, των Πελασγών, και θα κοιτάξω χαμηλά τα αγόρια που 
παίζουν στη θάλασσα. Ο ένας κάνει ότι πνίγεται κι ο άλλος 
τον τραβά πάνω σε ένα βαρκάκι και τον βγάζει στα βότσαλα 
όπου ξαπλώνουν ξέπνοοι και γελούν. Τότε θα τον διακρίνω 
πάλι να τρέχει, προς το νότο αυτή τη φορά, μέχρι το δάσος με 
τις κουκουναριές. Μέσα του ακούγονται ποδοβολητά και χα-
ρούμενες φωνές, μα τα παιδιά δεν φαίνονται πουθενά, όσο κι 
αν ψάξω στα δεντρόφυτα μονοπάτια που οδηγούν στη λίμνη. 
Ο γέροντας όμως δεν θα είναι ούτε στην καλύβα που σαπίζει 
στην όχθη της. Εκεί είναι που θα παραιτηθώ, τρίβοντας τα 
πληγωμένα από τις πέτρες και τα αγκάθια πόδια μου, ώσπου 
θα ακούσω κάποιον να βουτάει πίσω από τους λόφους όπου 
φυτρώνουν οι κρίνοι της άμμου. Θα σκαρφαλώσω και θα τη 
δω να λούζεται στα νερά της θάλασσας που το επιδέξιο καλα-
μάρι έχει βάψει βαθυπράσινα με το μελάνι του. 
Με προσέχει και με καλεί κοντά της κι όταν τρέχω, 
εκείνη βυθίζεται στο νερό κι εγώ πηδάω στο κύ-
μα, αλλά τα μαλλιά της έχουν γίνει συστάδες από 
φύκια κι η αναπνοή μου λιγοστεύει και βγαίνω 
στην επιφάνεια να γεμίσω τα πνευμόνια μου 
και βλέπω τους φίλους μου στην τράτα να μου 
κουνούν το χέρι κι έπειτα να βουτάνε κοντά 
μου ένας-ένας, γελώντας και φωνάζοντας.

*Ο Β.Δ. είναι συγγραφέας. Το δεύτερο μυθιστόρημά του «Λιβάδια 
από ασφοδίλι» κυκλοφορεί από τις εκδ. Καστανιώτη.

Σ

Σκιάθος
«Δαίμονες του ρέματος 

και των βράχων»
Στη Σκιάθο του Παπαδιαμάντη

Του Βασίλη Δανέλλη*

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways 

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS). 

Όροι στο cosmote.gr  



SUMMER GUIDE 2014 A.V. 71 

σκιερά πλατάνια και 
ταβέρνες. Ο Βρωµό-
λιµνος έχει επίσης 
έντονη ζωή day and 
night. Απαλή άµµο και 
όλα τα κοµφόρ σε πε-
ριµένουν στον Κολιό, 
την Αγία Παρασκευή 
και τον Τρούλο µε 
πεύκα που φτάνουν 
ως τη θάλασσα. Οι 
Κουκουναριές είναι η 
πιο γνωστή παραλία 
µε χρυσή λαµπερή 
άµµο, γαλάζια νερά, 
δάσος που τελειώνει 
στην άµµο και τον υ-
δροβιότοπο της Στρο-
φιλιάς στα πέριξ. Εκεί 
βλέπεις τους πάντες 
και σε βλέπουν όλοι, 
βρίσκεις τα πάντα και 
δεν θέλεις να φύγεις, 
µαγεµένος από το 
ηλιοβασίλεµα. Μη 
χάσεις ούτε τα διπλα-
νά Αµπελάκια, ούτε 
την Μπανάνα. Πεύκα, 
καταπληκτικά νερά, 
υποδοµές για σπορ, 
ταβέρνες, καφέ, 
µπαρ, νέος κόσµος, 
κέφι, όλα εκεί! Αγία 

Ελένη, Μανδράκι, 
Ασέληνος βρίσκονται 
στα βόρεια και είναι 
πιο ήσυχες παραλίες. 
Αν δεν φοβάσαι τους 
χωµατόδροµους και 
αντέχεις τον ποδα-
ρόδροµο, πάρε το 
δρόµο για Κεχριά 
αλλά και για την πα-
ραλία κάτω από το 
Κάστρο, που θα σε 
αποζηµιώσουν µε 
την οµορφιά τους. Τα 
Λαλάρια είναι εµπει-
ρία σπουδαία που 
θα τη ζήσεις µόνο µε 
βάρκα. Η Τρύπια Πέ-
τρα επιβάλλεται στο 
τοπίο, τα νερά είναι 
σµαραγδένια. Χοντρό 
και διόλου ενοχλητι-
κό βότσαλο θα βρεις 
και στον Ξάνεµο, 
µε θέα τη Σκόπελο 
και προδιαγραφή 
για σέρφινγκ. Μια 
εκδροµή αξίζει και το 
νησάκι Τσουγκριάς, 
µε νερά Καραϊβικής 
και ένα κουκλίστικο 
πευκόδασος.

Πού να μείνεις
Στη βίλα Άλκηστις 
(Τρούλος, 21052), στο 
Αtrium Hotel στην 
Αγ. Παρασκευή (Α. 
Παρασκευή, Πλατα-
νιάς, 49345, 49376, 
www.atriumhotel.gr), 
στο Mandraki Village 
(49301-03-04, www.
mandraki-skiathos.
gr). Επίσης στο luxury 
hotel 4 αστέρων La 
Piscine Art Hotel 
(21350, 29231, 29232) 
στη Χώρα, στο Kivo 
Hotel & Suites (πα-
ραλία Βασιλιά, 22407, 
21842) χτισµένο σε 
ένα µικρό λόφο µε 
πανοραµική θέα στο 
Αιγαίο.

Πού να φας 
Το Elia’s Restaurant 
(49301-03-04), βρί-
σκεται στις 
Κουκου-
ναριές, 
στη Scuna 
(22185) για 
σπιτικές γεύσεις, 
στο Dolce (21591), ό-

που θα σας φτιάξουν 
κρέπες από αγνά υλι-
κά και πεντανόστιµες 
βάφλες. 

Πού να 
διασκεδάσεις 
Για ποτό πιάσε θέση 
στο Montecristo 
(6987 411711), τα Slip 
Inn-Casablanca 
(21006), View By 
Skiathos (23040), Boa 
Vida (22967) είναι επί-
σης καλές επιλογές,  
όπως και το Marilyn 
(21277). Στην ακτή 
Αµπελάκια, δίπλα στις 
Κουκουναριές, το 
Mystique Beach bar 
& restaurant (49659), 
στο Porto Paradiso 
beach bar (49257). ●

Kωδικός: 24270
Αστυνοµία: 21111
Λιµεναρχείο: 22017
∆ήµος: 22022
Πρώτες Βοήθειες: 
22222



Τι να δεις
Το Νησί της Φώ-
κιας αλλά και των 
θησαυρών, του 
απέραντου γαλάζιου 
και της χαλάρωσης. 
Να πάρεις µαζί σου 
κιάλια για να χαζέ-
ψεις τις monachus-
monachus που ζουν 
στο Πιπέρι, να δεις 
τα πεύκα στη Χρυσή 
Μηλιά πάνω από την 
παραλία, να επισκε-
φτείς τα άδεια µονα-
στήρια στα Γιούρα, 
στην Κυρα-Παναγιά. 
Επίσης, το εκκλησάκι 
των Αγίων Αναργύ-
ρων µε διαδροµή 
µέσα από το δάσος 
και το Λαογραφικό 
Μουσείο (Κώστα και 
Αγγέλας Μαυρίκη) 
στο Πατητήρι. 

Πού να 
κολυμπήσεις

Το νησί διαθέτει 51 
παραλίες στις οποίες 
πας µε τα πόδια ή 
µε καΐκι. Οι οργα-
νωµένες βρίσκονται 
στα νότια. Οι πιο 
ξακουστές είναι ο 
Άγιος ∆ηµήτριος, µε 
καταγάλανα νερά και 
λευκό βότσαλο, και 
το Κοκκινόκαστρο. 
Για παιδιά ιδανική 
φαντάζει η Χρυσή 
Μηλιά. Απάνεµες 
είναι ο Μικρός και ο 
Μεγάλος Μουρτιάς. 
Στον Μικρό πάρε µαζί 
σου νεράκι, στον 
Μεγάλο θα τα βρεις 
όλα. Στο Βύθισµα να 
πας, αν έχεις αντοχές 
για περπάτηµα και 
θέλεις αποµόνωση ή 
γυµνισµό. Για θαλάσ-
σια σπορ η Μαρπού-
ντα είναι ιδανική και 
βρίσκεται κοντά στο 
λιµάνι.

Πού να μείνεις
Στο Marpunta Village 
Hotel (65212, 65219, 
65173, 65581) για να 
βάλεις λίγη πολυτέ-
λεια στις διακοπές 
σου. Στα Konstantina 
Studios (66165, 
65900), στη Χώρα. 
Στο Ikion Hotel 
(66360, 65639) στο 
Πατητήρι σε ένα πλή-
ρως ανακαινισµένο 
παραδοσιακό κτί-
ριο. Στο Yalis Hotel 
(66186) στην περιοχή 
Βότση, στα 5 χλµ. 
από τη Χώρα και στα 
2 από το Πατητήρι. 

Πού να φας
Να πάρεις βό-
τανα, φα-
σκόµηλο, 
τσιτσί-
ραβλα και 
κρίταµα για 
το σπίτι. Να ζητή-

σεις χαµαλί, που τρα-
τάρουν το γαµπρό τη 
µέρα του γάµου του. 
Να φας ψάρι, κρέας, 
αστακοµακαρονάδα, 
και να δοκιµάσεις 
χορτόπιτες. Στη Χώ-
ρα να πας στις ταβέρ-
νες Αστροφεγγιά 
(65182) και Κάστρο 
(65133). Για ψάρι 
άλφα ποιότητας να 
ψάξεις στα ψαροχώ-
ρια Μεγάλος Μουρ-
τιάς (ψαροταβέρνα 
Μεγάλος Μουρτιάς, 
24240 65737), Λεφτός 
Γιαλός (ταβέρνα 
Ελαιώνας 24240 
66066) και Καλαµά-
κια. Στο Βότση το ∆ε-
ντρολίµανο (65252) 
έχει εξαιρετικό sea 
food και το ψητοπω-
λείο Καλή Καρδιά 
παραδοσιακές συ-
νταγές. Στη Στενή 
Βάλα η πιο γνωστή 
ταβέρνα είναι της 
Τασίας (65545), µε 
µαγειρευτά, µεζέδες 
και αστακοµακα-
ρονάδα. Για τέλειο 
ηλιοβασίλεµα και 
ποτάκια, στο Sunset 
Café (6937 518845) 
της Χώρας.  ●

Kωδικός: 24240
Αστυνοµία: 65205
Λιµεναρχείο: 65595
∆ήµος: 65555 
Πρώτες Βοήθειες: 
65208
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ο βουνό των Κενταύρων. Το βουνό με τα αμέτρητα μονοπάτια και τα περισσότερα από 
3.000 είδη βοτάνων. Το Πήλιο ενδείκνυται για όλες τις εποχές του χρόνου και για 
κάθε γούστο διακοπών, αφού συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Η καταγωγή μου είναι 

και ένας λόγος που το έχω επισκεφθεί πολλές φορές και σε διαφορετικές εποχές του χρόνου, 
αξίζουν όμως κάποιες καλοκαιρινές εικόνες για τους φετινούς επισκέπτες, για εκείνους που 
ψάχνουν τη φυσική ομορφιά και τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τα μικρά βότσαλα, για να 
απολαύσουν το μπάνιο τους στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους. 
Ο Μυλοπόταμος είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες, προσφέρει ηρεμία και νερά 
που δεν σε κουράζουν να κολυμπάς ακόμα και ώρες. Ο χαρακτηριστικός βράχος στη μέση της 

παραλίας ουσιαστικά σχηματίζει δύο παραλίες οι οποίες με φυσικό τρόπο προστα-
τεύονται από τον ήλιο και τον άνεμο. 
Πάλτση, Αϊ-Γιάννης, Άγ. Σαράντα, Παπά Νερό και Νταμούχαρη είναι παραλίες που 
κανείς θέλει να περνά όλη την ημέρα κολυμπώντας στα κρύα νερά του Αιγαίου. Αν 
πάλι οι επισκέπτες ψάχνουν περισσότερη «φασαρία», κανένα πρόβλημα... Οι παρα-
λίες του Παγασητικού είναι περισσότερο οργανωμένες και μπορούν φιλοξενήσουν 
διαφορετικά γούστα. Θαλάσσια σπορ στα Καλά Νερά και μπάνιο μετά μουσικής στα 
beach bars των παραλιών της Αφήσσου. Κι επειδή το πολύ κολύμπι συνήθως ανοίγει 
την όρεξη, προτείνω το παραδοσιακό φαγητό του Πηλίου, το σπεντζοφάι, σε κάποιο 
ορεινότερο χωριό. 

Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω τις χαρακτηριστικές ομοιόμορφες σκεπές των σπιτιών και 
των αρχοντικών σε όλο το βουνό, με τη χαρακτηριστική πλάκα Πηλίου. Είναι κάτι που κινεί 
το ενδιαφέρον όλων όσων επισκέπτονται το Πήλιο κυρίως για πρώτη φορά. Μου αρέσει ιδι-
αίτερα η διαδρομή με τον «Μουτζούρη» από τα Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές, ο οποίος αφού δι-
ασχίσει καταπράσινες περιοχές, φτάνει στο σταθμό που έχει τη δική του ιστορία, εκείνο των 
Μηλεών. Ας μη μαρτυρήσω άλλα... Οι επισκέπτες έχουν να δούνε πολλά, και το χαρακτη-
ριστικό του Πηλίου είναι ότι όσο πιο πολύ το εξευρευνείς τόσα περισσότερα ανακαλύπτεις. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να κολυμπήσει σε όλες τις 
παραλίες με τα ξεχωριστά γαλανά νερά.    

* Ο Κ.Φ. είναι αθλητής (παγκόσμιος πρωταθλητής 2014 στο άλμα επί κοντώ).

Ένας τόπος µαγικός, 
µε πανέµορφη πυκνή 
βλάστηση, παραλίες µε 
σµαραγδένια νερά, µε 
πλατάνια, πηγές, γραφι-
κά παραδοσιακά χωριά 
µε καλντερίµια, αρχο-
ντικά σπίτια, τσίπουρα 
µε µεζέδες! Τόπος, ιδα-
νικός για διακοπές όλο 
το χρόνο. Το Πήλιο τα 
έχει όλα! 

Πού να 
κολυμπήσεις
Παγασητικός ή Αιγαίο; 
Από την πλευρά του Πα-
γασητικού, ωραίες πα-
ραλίες είναι το Χόρτο, 
πολυσύχναστη, µε δύο 
κολπίσκους, ο Κάλαμος 
και λίγο πιο κάτω η ήσυ-
χη παραλία Μάρμαρο. 
Από το Λεφόκαστρο και 
µετά έχει χωµατόδρο-
µους που αν τους ακο-
λουθήσεις σε βγάζουν 
σε ωραίες αµµουδιές 
µε καλύτερη την Πάου, 
που έχει και camping. 
Από τη µεριά του Αιγαί-
ου οι παραλίες είναι α-

ντικειµενικά πιο ωραίες. 
Βόρεια συναντάς το Χο-
ρευτό. Μαζεύει κόσµο, 
αλλά αν ακολουθήσεις 
το µονοπάτι απ’ το χω-
ριό θα βρεις δύο ήσυχες 
και όµορφες αµµουδιές, 
την Παρίσαινα και την 
Ανάληψη. 
Κατηφορίζοντας πιο 
νότια συναντάς την 
ξακουστή και κοσµο-
πολίτικη παραλία του 
Αϊ-Γιάννη, επίνειο του 
γραφικού Κισσού, την 
Νταμούχαρη και την 
πανέµορφη παραλία 
Παπά Νερό. Στον Μυ-
λοπόταμο, παραλία της 
Τσαγκαράδας, αξίζει να 
πας για µια βουτιά, πα-
ρά τα σκαλοπάτια που 
κατεβαίνεις και ανεβαί-
νεις, γιατί απλά είναι 
υπέροχη, όπως και η βο-
τσαλωτή Φακίστρα.  
Στο νοτιοανατολικό 
Πήλιο και από το µε-
γαλοχώρι Αργαλαστή 
ακολουθείς πινακίδες 
για Ποτιστικά, Ξινόβρυ-
ση, Μελανή και Πάλτση 

Πήλιο
Του Κώστα 

Φιλιππίδη*

Τ
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όλες αµµουδερές, µε-
γάλες µε βαθιά σµαρα-
γδένια νερά, και αν συ-
νεχίσεις πιο νότια προς 
Προμύρι και Πλατανιά 
µε την οµώνυµη παρα-
λία, να πας στο Καστρί 
(µε camping και ταβέρ-
να) και στο ήσυχο Bρω-
μονέρι, ακολουθώντας 
όµως χωµατόδροµο που 
θέλει προσοχή. Άγριας 
οµορφιάς παραλίες και 
πολύ ήσυχες είναι η 
Θεοτόκος και η Λύρη, 
µε χοντρό βότσαλο. Αν 
είσαι «σκαφάτος» θα 
βρεις πολλούς παραδει-
σένιους κολπίσκους.    

Πού να μείνεις 
Τσαγκαράδα: Αμανίτα 
(24260 49707), παραδο-
σιακός ξενώνας, στις 
παρυφές του δάσους µε 
εξαιρετική θέα και θε-
σπέσιο πρωινό από τον 
Φιλάρετο και τη Μαριάν-
να. Τα φτιάχνουν όλα 
µε τα χεράκια τους, από 
τις µαρµελάδες µέχρι τα 
κρουασάν. Αν προλάβεις 

διάλεξε το δωµάτιο 
Αιγαίο! 
Στην Νταµούχαρη: Το 
Γερμανικό (24260 49872). 
Απλό, περιποιηµένο, πα-
ραδοσιακό κατάλυµα, 30 
µέτρα από τη θάλασσα. 
Μεγάλη, κοινόχρηστη 
κουζίνα. 
Πορταριά: Ξενοδοχείο 
Kρίτσα (24280 99121). 
Στην κεντρική πλατεία, 
αναπαλαιωµένο, παρα-
δοσιακό νεοκλασικό, 
γνωστό για το καλό εστι-
ατόριό του. 
Στο Χορευτό: Αγνάντι 
(24260 23114), απλό και 
ήσυχο, δίπλα στη θά-
λασσα. 
Στον Κατηγιώργη: Στις 
νεόκτιστες µεζονέτες 
της Αθηνάς (24230 
71085) δίπλα στη θά-
λασσα.

Πού να φας
Στις Mηλιές: 
Στον παλιό σιδη-
ροδροµικό σταθµό 
υπάρχει ο Παλιός Σταθ-
μός, µε ελληνική παρα-

δοσιακή κουζίνα. 
Στα Ποτιστικά: Climax 
(24230 55385), bar-
restaurant µε διεθνή 
κουζίνα και cocktail (το 
καλύτερο Mojito µε ένα 
σπάνιο ρούµι). 
Στο Καστρί: Ταβέρνα 
Ελένη µε λίγα αλλά 
εξαιρετικής νοστιµιάς 
µαγειρευτά ελληνικής 
κουζίνας. 
Στον Κατηγιώργη: Για 
ψάρι και θαλασσινά 
πάνω στην άµµο στον 
Φλοίσβο (εξαιρετική 
ψαρόσουπα!) και στην 
ταβέρνα Αρετή για α-
στακοµακαρονάδα και 
γαριδοµακαρονάδα. ●

Κωδικός Βόλου: 24210
Αστυνοµία Βόλου: 
39061
Λιµεναρχείο Βόλου: 
28888
Γενικό Νοσοκοµείο Βό-
λου: (24213)51000
Κέντρο Υγείας Αργαλα-
στής: (24230) 54611



πό την παλαιά Ιωλκό ξεκίνησαν να χτίζουν 
οι θεοί μια σπηλιά για να κρύψουν τα μάγια 
που άρχει η φύση. Κι έριξαν μέσα της παρα-

μορφωμένα τέρατα, Κενταύρους. Και ήταν η μορ-
φή τους αμφίσημη, σαν τον εύπλαστο καιρό του τό-
που, σαν τα ίδια τα σχέδια των θεών. Τόσο σοφοί κι 
ευγενικοί, τόσο όμορφοι σαν άνθρωποι. Τόσο λυσ-
σαλέοι κι ανηλεείς, τόσο άσχημοι σαν άνθρωποι.  
 
Από την παλαιά Ιωλκό ξεκίνησαν οι θεοί να σηκώνουν 
ένα βουνό που μέσα του θα μένανε οι ίδιοι και θα γινό-
ταν ύστερα σπίτι κι ανθρώπινων πλασμάτων. Το γέμι-
σαν πλατάνια και μηλιές για να τυλίξει τη σπηλιά κι ό-
λους τους μύθους που έμελλε στην ιστορία των ηρώων, 
που γεμάτοι πληγές, διαχωρίστηκαν από τους δημιουρ-
γούς τους. Τους φτιάξανε με σοφία συνείδησης, μα και 
πληγές αίματος. «Λόγω των πληγών ας χρησιμοποιούν 
τη συνείδηση» είπαν από αγάπη κι από ζήλια για να 
τους θυμίζει πως οι ίδιοι οι θεοί δεν είναι παρά πέτρα 
ορθωμένη απ’ τη θάλασσα στον ήλιο. Και ήταν οι οικι-
σμοί των ανθρώπων τόσο όμορφοι σαν το βουνό. Γιατί 
με την ίδια φύση χτίστηκαν, από πέτρα, τα αρχοντικά 
για να κοιμούνται κι οι κρήνες για να πίνουν. Από κεί-
να τα μήλα έφαγαν και πλήθυναν, από κείνα τα βότανα 
θεραπεύτηκαν και δυνατοί κρατήσαν τη γενιά τους.  
 
Από την παλαιά Ιωλκό ξεκίνησαν οι θεοί να ρίχνουν 
πόλεμο για να μάθουν πώς είναι θνητά να ζεις και να 
πεθαίνεις. Από κείνους που φύγανε Αργοναύτες, μέ-
χρι αυτούς που διώχθηκαν Λαπίθες, κι η ιστορία ως 
σήμερα κύκλος, με άλλες φορεσιές και άλλα λάβαρα 
ξανά ψυχαγωγεί θεούς συμφορών. Μα ο ήλιος ήταν 
θεός πριν από κείνους τους ανθρωπόμορφους, κι ε-
κείνος με τη σειρά του, τους γελάει. Γιατί βουνό, φω-
λιά θνητών το ξημερώνει και ξανά απ’ την αρχή, δώρα 
ακόμα πιο δυνατών θεών, σαν πάθη δίνει. Αρχίζουν 
και ξανά πληθαίνουν κι ορθώνονται παιδιά ημίθε-
ων από την ίδια τους την ιστορία που τόπος γίνηκε.  
 
Από την παλαιά Ιωλκό ξεκίνησαν οι θεοί να ρωτούν 
αν μπορεί να υπάρξει συνέχεια για αυτούς, αν μπο-
ρείς, κοσμογονία, να τους δόσεις χάρη. Και όρισαν τον 
Χείρωνα και δίδαξε τις δυνάμεις της φύσης και τα δώ-
ρα των θεών έτσι να δίνονται όπως ο Δίας θέλησε να 
επιβιώσουν οι απόγονοι και των τριών γενεών. Θεών, 
ανθρώπων και ηρώων. Από τον Κένταυρο εκείνον που 
αποτέλεσε λύση στο φόβο για τη σπηλιά των Μηλεών, 
ανδρώθηκαν ο Ιάσωνας, ο Μήδειος, ο Αχιλλέας. Ευνο-
ημένοι κι αλαζόνες ή σκιές θανατωμένες των όσων θε 
να γίνονταν; Κι έτσι γεμάτος τελείται ο κύκλος του θα-
νάτου και της νίκης, σε κάποιο γλέντι στο θέρετρο θεών.  
 
Από την παλαιά Ιωλκό ξεκίνησαν οι θεοί με τη σπη-
λιά αυτή κι εξόρυξαν το μύθο μιας ολό-
γιομης μαγείας, όμορφης κι άγριας σαν 
φύση. Κι εμείς στεκόμαστε σαν Θεσσα-
λοί σε ηλιόλουστες ακτές, από κει που 
φεύγουνε καράβια ηρώων για μακρινές 
Κολχίδες, μεταναστεύοντας σε άλλους 
χρόνους, από κει ακόμα μακριά μπο-
ρούμε να νιώθουμε το δώρο εκείνων 
που μας ζήλεψαν αλλά και κάποτε αγά-
πησαν. Τότε κι εσύ αδελφέ μου, σε κεί-
νους τους ανύπαρκτους και ξεχασμέ-
νους, σαν παράδοσης βλέμμα συμπλη-
ρωματικό, μέσα από ακτή θαλάσσης δεήσου ψηλά 
και βλέπε με να υψώνω ακόμα από την Ιωλκό, ακό-
μα προς σπηλιά που κρύβει κάποιο δάσκαλο ηρώων.  
Από την παλαιά Ιωλκό έδωσε η φύση στους αν-
θρώπους μύθους κι εκείνο το βουνό που σηκώθη-
κε πλασμένο από τη θάλασσα, πήλινο θέρετρο θε-
ών. Το ονόμασαν σαν ιλλυρικό δάσος… «Πήλιον». 
* Οι δίδυμοι Αλ.&Χρ. Μπ. (Boubrothers) είναι αρχιτέκτονες. 

(www.boubrothers.gr/bou)

Πήλιο
Των Αλέξανδρου 
& Χρήστου 
Μπουρελιά*

Α
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θήνα-Λιτόχωρο. 3 ώρες και 10 λεπτά. 
Τόσο κοντά, τόσο μακριά. Έξοδος 
Πλάκα Λιτοχώρου. Κάτω απ’ την εθνι-

κή οδό, οι γραμμές του τρένου. Σταθμός Λι-
τόχωρου. Τον ήξερα πριν τον επισκεφτώ, από 
το ομώνυμο ποίημα του Αλέξη Ασλάνογλου. 
Προαστιακός, σε 50 λεπτά είσαι στη Θεσσα-
λονίκη. Ωραία διαδρομή. 
Λιτόχωρο. Οδός Αγίου Νικολάου. Ψαροτα-
βέρνα Όστρια. Νίκος Κάκκαλος. Καφενείο 
των υπαρξιστών, ζαχαροπλαστείο Λιάγκα. Ο 
θρυλικός Βαγγέλης. Πίνεις τον καφέ σου και 
βλέπεις τις ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου. 
Μύτικας. Στεφάνι, ο θρόνος του Δία. Σχολειό.
Λιτόχωρο, χωριό καπεταναίων, οδός Αγίου 
Νικολάου. Ναυτικό Μουσείο. Γαστροδρόμιο. 
Δημαρχείο, αστυνομία, πλατεία, δίπλα στο 
φαράγγι Ενιπέα. Μερικά χιλιόμετρα μακριά 
το νέο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Το 
παλιό πριν τα Πριόνια. Το κάψαν οι Γερμανοί 
επειδή ήταν καταφύγιο των ανταρτών.
Πριόνια, Κυρίτσης, φασολάδα, λουκάνικα και 
κόκκινο κρασί. Διαδρομή μέχρι τις κορυφές, 
5 ώρες, για τους γενναίους. Έλατα, ρόμπολα, 
βράχια. Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, από 

κει ξεκινούν την εξόρμη-
ση για τις κορυφές. 
Άλλη διαδρομή. Γκορ-
τσιά, Μπάρμπα, Πετρό-
στρουγκα, Σκούρτα, Ο-
ροπέδιο Μουσών. Αγριο-
γούρουνα, αγριολούλου-
δα, αγριοκάτσικα, ζαρ-
κάδια. Οδηγός ο Τάσος 
Παπαγεωργίου ή ο Τάσος 
Φυσικόπουλος.

Επίσης, Ντελή, Αντώνης, Πελεκούδια, Λιβα-
δάκι. Διαδρομή με άλογα. Μετά φωτιά έξω 
από το καταφύγιο, ολονύχτιο γλέντι. 
Υψόμετρο 650. Δίπλα στο φαράγγι του Ορ-
φέα, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Έλατα, κα-
στανιές, κουμαριές, βασιλική δρυς, αηδόνια. 
Κρύα Bρύση, Τοπόλιανη. Αρχοντικό των Γρι-
βαίων. Ιππικός του Ολύμπου. Πιο ψηλά ο Άγι-
ος Ιωάννης. Θανάσης Μέγας, ο γενναίος φύ-
λακας της περιοχής. Μετά Λείβηθρα, πλατά-
νια, νερά. Αρχαία Πίμπλεια. Παλιά Σκοτίνα. 
Παραλιακή ζώνη, Πλάκα Λιτοχώρου. Βαρικό, 
όπου και η ψαροταβέρνα Ελληνικόν. CavoΌ-
λυμπος. Ξενοδοχείο Λητώ, ωραίος κήπος, 
Litohoro Resort, Ευγενία, ομπρέλα και καφές 
δίπλα στη θάλασσα. Spa. Γαλάζια θάλασσα κά-
τω από το κάστρο του Πλαταμώνα. Νέοι Πό-
ροι. Αναβλύζουν τα νερά του Ολύμπου στις 
παραλίες. 
Βράδια. Φεστιβάλ Ολύμπου στο αρχαίο θέατρο 
του Δίου, συναυλίες έξω από το κάστρο. 
Αν όχι όλα, κάτι από αυτά πρέπει να δείτε ο-
πωσδήποτε.
Όλυμπος. Τόπος υπερουράνιος. 

*Ο Ν.Κ. είναι ιδιοκτήτης των εκδόσεων και των βιβλιοπωλεί-
ων Ianos.

Α

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ Facebook
https:// www.facebook.com/bestofathensbyathensvoice

H ATHENS VOICE ÇΜΙΛΑΕΙÈ ΑΓΓΛΙΚΑ
Οι νέΟι ΟδηγΟι πΟλης ΑθηνΑς κΑι θέςςΑλΟνικης 
τώρΑ ςτην Αγγλικη γλώςςΑ.

Όλυμπος
Τόπος υπερουράνιος

Του Νίκου Καρατζά*
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Χαλκίδα
Η Εύβοια είναι το δεύ-
τερο μεγαλύτερο νησί 
μας, ένα νησί «στερια-
νό» που τα έχει όλα. Ά-
γριες φυσικές ομορφιές, 
δάση, φαράγγια, πηγές, 
μαγευτικές παραλίες, 
ορεινά γραφικά χωριά 
και άρτια τουριστική 
υποδομή για διακοπές 
όλο το χρόνο. Από την 
πρωτεύουσα Χαλκίδα, 
στο κέντρο του νησιού, 
μπορείς να περιηγηθείς 
σε βόρεια ή νότια για 
να ανακαλύψεις όλο το 
μεγαλείο της. 

Νότια Εύβοια  
Από Αθήνα έχεις εύκολη 
και γρήγορη πρόσβαση 
στο νότιο μέρος του νη-
σιού. Με καραβάκι από 
Αγ. Μαρίνα περνάς απέ-
ναντι στα Στείρα ή από 
Ραφήνα στο Μαρμάρι 
και σχεδόν έφτασες 
στη γραφική Κάρυ-
στο. Χωριό με ουζερί, 
ταβέρνες, το ενετικό 
κάστρο Μπούρτζι στην 
άκρη του λιμανιού και 
σε μικρή απόσταση το 
Κοκκινόκαστρο. Στην 
πλ. Αμαλίας, στο γλυκό 
μαγαζάκι Κitamekialo 
κάνε μια στάση να χαζέ-
ψεις και να πάρεις δω-
ράκια για σένα και τους 
φίλους σου. Έχει vintage 
φορέματα, χειροποίητα 
κοσμήματα, t-shirts και 
διακοσμητικά αντικεί-
μενα για το σπίτι, όλα 
φτιαγμένα από τις δύο 
ιδιοκτήτριές του. Στο 
Νιμπορειό, κοντά στο 
Μαρμάρι, είναι τέλεια 
για μπάνιο σε παραλία 
με λευκή αμμουδιά 
και ψιλό βότσαλο. Και 
ανεβαίνοντας προς Χαλ-
κίδα, ο παραθαλάσσιος 
οικισμός Αμάρυθνος 
έχει μεγάλη τουριστική 
υποδομή και φημίζεται 
για το φρέσκο ψάρι. Λέ-
γεται ότι εκεί βγαίνουν 
τα καλύτερα ψάρια του 
Ευβοϊκού. 

Από Χαλκίδα προς 
Βορρά 
Η Χαλκίδα συνδέεται με 
την ηπειρωτική Ελλάδα 
με την κρεμαστή γέφυ-
ρα. Στην πόλη υπάρχουν 
τα πάντα. Νησιώτικες 
ψαροταβέρνες, πα-
ραδοσιακά κτίσματα, 
μοντέρνα cafés, εστια-
τόρια, clubs και φυσικά 
δεκάδες προτάσεις δι-
αμονής – σαν προάστιο 
της Αθήνας. Φεύγοντας 
από Χαλκίδα και παίρ-
νοντας το δρόμο προς 
Βορρά από τη δυτική 
πλευρά του νησιού, στα 
25 χλμ. συναντάς το πα-
ραδοσιακό χωρίο Πολι-
τικά. Βρίσκεται στο δά-
σος του Προφήτη Ηλία, 
έχει πέτρινα σπίτια, έναν 
επιβλητικό βενετσιάνικο 

Πύργο, αλλά και ξενοδο-
χεία, κάμπινγκ, ψαροτα-
βέρνες, καφετέριες. Συ-
νεχίζοντας φτάνεις στη 
Λίµνη, γραφικό παραθα-
λάσσιο χωριό που θυμί-
ζει νησί, με τα λευκά του 
σπίτια, τα στενά σοκάκια 
και τις ψαροταβέρνες 
πάνω στο λιμανάκι (δο-
κίμασε τη δημιουργική 
κουζίνα στους 7 Ανέ-
μους). Λίγο πάνω από 
τη Λίμνη βρίσκονται οι 
Ροβιές. Επίσης παραθα-
λάσσιο χωριό, πνιγμένο 
στο πράσινο, με σπίτια 
με λουλουδιασμένες 
αυλές, ψαροταβέρνες 
δίπλα στη θάλασσα και 
παραλίες με κρυστάλλι-
να νερά για κολύμπι. Στη 
συνέχεια της διαδρομής 
ο ταξιδιώτης συναντά 
τη δημοφιλή, γνωστή 
για τα ιαματικά της λου-
τρά Αιδηψό, με δεκάδες 
ξενοδοχειακά συγκρο-
τήματα και spa για χαλά-
ρωση, ταβέρνες, εστια-
τόρια και καφετέριες. 
Στο βορειότερο άκρο 
του νησιού βρίσκονται 
οι Ωρεοί. Επίνειο της 
Ιστιαίας, λιμανάκι γρα-
φικό, φημισμένο για τα 
ουζερί του στον πεζό-
δρομο και το φρεσκό-
τατο ψάρι. Για μπάνιο 
θα πας ή στην παραλία 
του χωριού ή δίπλα, 
στον Νέο Πύργο. Όσον 
αφορά τη διαμονή, από 
την πλευρά του Αιγαίου 
το Club Αγία Άννα (πα-
ραλία Αγίας Άννας,22270 
97185, 22270 97250, 
www.clubagiaanna.gr) 
είναι ένας πραγματικός 
επίγειος παράδεισος. 
Μέσα στο δάσος και σε 
απόσταση αναπνοής 

να βράδυ σε ένα καφέ-ζαχαροπλαστείο στην Αιδηψό, τρώγοντας ένα παγωτό με ομπρε-
λίτσα, κοιτούσα αφηρημένα τη γιγαντοοθόνη που ήταν στημένη απέναντι από το τραπέ-
ζι μου. Μετά από ένα φλύαρο και δακρύβρεχτο κοντινό πλάνο μιας όμορφης μελαχρινής, 

ξέφυγα από το σύνδρομο του Ινδιάνου που δεν βλέπει τις καραβέλες που έχουν δέσει ανοιχτά 
γιατί είναι ένα θέαμα που δεν έχει συνηθίσει. Τόση ώρα εκεί που κανονικά σε οποιοδήποτε άλ-
λο μέρος θα προβαλλόταν κάποιο μάτς, έπαιζε ένα από αυτά τα τούρκικα σίριαλ. Οι δαιμόνιοι ε-
πιχειρηματίες του τουρισμού και της εστίασης είχαν προσαρμοστεί πλήρως στο τάργκετ γκρουπ 
των 65-85, που αποτελεί το μέσο όρο ηλικίας της λουτρόπολης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είχα λίγες μέρες που έμενα σε ένα παραθαλάσσιο χωριό λίγο πιο πέρα, τον 
Νέο Πύργο. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το τούρκικο τοπωνύμιο 
«Kemerburgaz» που σημαίνει «ο Πύργος της Καμάρας» λόγω του Βυζαντι-
νού υδραγωγείου που διαπερνά την περιοχή κοντά στην Κωνσταντινούπο-
λη. Στο χωριό, ίσως για λιγότερο κερδοσκοπικούς λόγους από την Αιδηψό, 
περνούσες από γωνιές που σε μετέφεραν σε ένα σχετικά πρόσφατο παρελ-
θόν. Τότε που η τσιμεντένια πίστα χορού της πιτσαρίας πρέπει να είχε ζήσει 
μεγάλες ντίσκο βραδιές. 
Δεν ξέρω αν ήταν «οι γοργόνες της μεσογείου»**, όπως μου αρέσει να λέω 

τα τελευταία χρόνια τις γιαγιάδες με τα σκουφάκια, ή οι μικρασιάτικες καταβολές των κατοίκων, 
ενισχυμένες από την απροσδόκητη βραδιά «Σεχραζάτ». Πάντως μέσα μου άρχισε να παίρνει 
μορφή μια εικόνα που ερχόταν κατευθείαν από το κοντινό παρελθόν και συνοδευόταν από συ-
ναισθήματα ασφάλειας και ηρεμίας. 

*Ο Π.Χρ. είναι εικονογράφος και δημιουργός κόμικς. Φέτος κυκλοφόρησαν δύο κόμικ άλμπουμ που σχεδίασε, «Τα χαρακώμα-
τα» και «Σλαπ», από τις εκδόσεις Jemma Press.

Εύβοια
Του Πέτρου Χριστούλια*

**Όσοι έχουν μεγα-
λώσει σε παραλιακή 
μεσογειακή πόλη 
σίγουρα τις έχουν δει. 
Επιπλέουν με τις ώρες 
σε μικρές ομάδες και 
κάνουν ότι κουβε-
ντιάζουν σαν παλιές 
φιλενάδες της γειτο-
νιάς. Πάντως η θέα 
τους δημιουργεί ωραία 
συναισθήματα ασφά-
λειας, καθησυχασμού 
και ρουτίνας.

Έ
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Εύβοια
Της Ελένης Κοκκίδου*

ια παιδική ζωγραφιά. Πρώτα το σκίτσο, με μολύβι 
ξυσμένο καλά, με τη μυρωδιά της γόμας να εισχω-
ρεί στα ρουθούνια, μετά τα χρωματιστά μολύβια, 

δώρο του μπαμπά, πρώτα τα βουνά με καφέ, ύστερα το 
λιμάνι, τα σπίτια, μετά η θάλασσα με θαλασσί, οι βάρκες με 
κόκκινο, πράσινο και μπλε και τέλος τα ψάρια... Πάνω αρι-
στερά, πίσω από τα βουνά ο κιτρινοπορτοκαλί ήλιος. 
Τώρα τη βλέπω στη βόρειο Εύβοια, στα Γιάλτρα. Βουτάω 
μέσα στον πίνακα και χάνομαι στα χρώματα μιας ζωής 
που ανακαλώ, στη μικρή Ελένη που κρατάει τη σάκα της, 
φοράει την μπλε της ποδιά, με τον άσπρο γιακά, και έχει 
σημάδια στα πόδια από το παιχνίδι...

*Η Ελ.Κ. είναι ηθοποιός και πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά  
«Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (Alpha).

Μ

Κωδικός (Χαλκίδα): 
22210
Αστυνοµία: 22100
Λιµεναρχείο: 77333
∆ήµος: 23263
Πρώτες Βοήθειες: 
21912



από τη μαγευτική 
παραλία της Αγίας Άν-
νας, προτείνει λύσεις 
για όλα τα γούστα: 
camping με σκηνές και 
τροχόσπιτα, ξενώνες, 
bungalows, ακόμα 
και yurts, δηλαδή 
σύγχρονες σκηνές με 
όλες τις ανέσεις, με 
κρεβάτια, τηλεόραση, 
air condition κ.λπ. 
Ιδανικός προορισμός 
και για οικογενειακές 
διακοπές, καθώς προ-
σφέρει και πολλά προ-
γράμματα ειδικά για 
παιδιά. Πολύ καλή επι-
λογή στην ίδια περιοχή 
είναι και το Thalatta 
sea side hotel (210 
3615844, 22270 97397), 
με 50 δωμάτια και μία 
σουίτα με ιδιωτική 
πισίνα και πέντε junior 
σουίτες (από το κρε-
βάτι σου θα βλέπεις 
τη θάλασσα), πισίνα, 
μπαρ και απέχεις κυ-
ριολεκτικά ένα βήμα 
από την 5 χλμ. μήκους 
ακτή. Το Thalatta λει-
τουργεί πλέον και το 
εστιατόριο Μεζέ στην 
παραλία, όπου μπο-
ρείς να απολαύσεις 
εξαιρετική μεσογειακή 
κουζίνα και καταπλη-
κτικούς ψαρομεζέδες. 

Προς Ανατολάς  
Η βόλτα συνεχίζεται 
στο γνωστό παρα-
θαλάσσιο θέρετρο 
Πευκί, που συνδυάζει 
πράσινο και γαλάζιο. 
Ο οικισμός βρίσκεται 
μέσα σε πυκνή, δασώ-
δη πευκόφυτη περι-
οχή και στην παραλία 
ακριβώς μπροστά 
υπάρχουν εστιατόρια, 

ταβέρνες, καφετέριες 
και μπαράκια. Το Πευκί 
ενώνεται και με τις Σπο-
ράδες και συγκεκριμένα 
με τη Σκιάθο, με ιπτάμε-
να δελφίνια. Βορειοα-
νατολικά βρίσκονται τα 
επίσης γνωστά Βασιλικά 
με την όμορφη παραλία 
Ψαροπούλι και την ομώ-
νυμη ταβέρνα για φρέ-
σκο ψάρι και εξαιρετική 
αστακομακαρονάδα. 
Μετά βόλτα στο γρα-
φικό Αχλάδι χτισμένο 
σε υψόμετρο μέσα στα 
πεύκα και μια παραλία 
μήκους ενός χιλιομέ-
τρου από κάτω, με άμμο 
και βότσαλο. Στο κέντρο 
της Εύβοιας και πά-
λι, από την ανα-
τολική πλευρά 
του νησιού, 
φτάνουμε στη 
δημοφιλή Χιλιαδού. 

Πανέμορφη παραλία, 
με ξενοδοχεία μπροστά 
στη θάλασσα και τα-
βέρνες. Το κάμπινγκ συ-
νηθίζεται ή πάνω στην 
αμμουδιά ή στη ρεματιά 
μέσα στα πλατάνια που 
οδηγεί στη θάλασσα. 
Νοτιότερα συναντάμε 
την Κύμη. Πανέμορφο 
χωριό, μέσα στο πρά-
σινο, με παραδοσιακά 
αρχοντικά σπίτια. Στην 
παραλία της Κύμης βρί-
σκεται και το λιμάνι που 
σε συνδέει με τη Σκύρο. 
Για μπάνιο πήγαινε στη 
Μουρτερή. ●
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άθε καλοκαίρι, όπου κι αν βρεθώ, 
δεν μετράει αν δεν πάω Χαλκιδική… 
μεγάλωσα περνώντας όλες μου τις δι-

ακοπές εκεί. Ψιλή άμμος, ζεστά νερά, πεύκο 
και ρίγανη.
Αμέτρητες παραλίες, οργανωμένες ή «κρυμ-
μένες», σε 1, 2, 3 «πόδια», πού να πρωτοπάμε;
Στο πρώτο πόδι, πολύβουο και δημοφιλές, με 
στέκια διασκέδασης χωρίς ωράριο αλλά και 
με γαστρονομικούς προορισμούς. Στη Σάνη, 
οι καλοοργανωμένες υπηρεσίες υψηλού ε-
πιπέδου, η καθαριότητα και τα ασφαλή νερά 
την κάνουν ιδανική επιλογή για οικογένειες. 
Στην πλακόστρωτη Άθυτο, που σαν σε νησί 
έχει διατηρηθεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονι-
κή, για παγωτό και βουτιές για αχινούς· στην 
Κρυοπηγή, στην Ταβέρνα της Ανθούλας 
στη μικρή πλατεία, για πορτοκαλόπιτα και 

τη μυστική συλλογή 
σπάνιων κρασιών· 
στο ακρωτήρι Ποσεί-
δι με τα βαθιά νερά, 
όπου ο Φάρος σε 
καλεί στα πρόσφα-
τα ευρήματα ιερού· 
στον Ποσειδώνα για 
φρέσκο ψάρι, στις 
φοιτητικές κατασκη-
νώσεις για βραδιές με 

κιθάρες γύρω από φωτιές στην παραλία, για 
τα λευκά κρινάκια της Παναγίας, κι αν γυρ-
νούσε ο χρόνος πίσω, στη Φούρκα, τότε που 
ο Αντώνης Κανάκης με τον Σωτήρη Καλυβά-
τση και τον Ανδρέα προσέφεραν κάθε ημέρα 
εκπληκτικό φαγητό και ηλιοβασιλέματα που 
γίνονταν γιορτή…
Περνώντας στο 2ο πόδι, η Σιθωνία που μυ-
ρίζει μέλι και αμπέλια, με σήμα κατατεθέν 

την αντίθεση της ρετρό αύρας του συγκρο-
τήματος Πόρτο Καρράς και της παραλίας 
Καβουρότρυπες με τους βράχους-γλυπτά, τα 
τιρκουάζ νερά που φωσφορίζουν ακόμα κι 
όταν έχει καταιγίδα και τα κρεμασμένα πάνω 
σε γκρεμούς μπαράκια, με πολύχρωμα φώτα 
και μουσικές Καραϊβικής.
Κι απέναντι το Άγιο Βουνό, ο Άθως, που σε 
καθηλώνει και για άλλους λόγους… κι αν δεν 
είσαι γυναίκα ευκαιρία να βρεις για να πας.
Κι επειδή η γενναιοδωρία δεν εξαντλήθηκε 
στο 3ο πόδι, η Χαλκιδική μάς χαρίζει και μι-
κρά νησάκια, για τολμηρό διάπλου-στοίχημα 
ή απομόνωση, με διαμονή στο ειδυλλιακό 
Ξενία της Αμμουλιανής… κι αν τύχει ίσως 
βρεθείς κοντά σε διεθνούς φήμης ινκόγκνιτο 
επισκέπτες…
Έχουμε πανέμορφη χώρα κι εμείς από τον 
Βορρά, έναν ευλογημένο τόπο τόσο κοντινό 
και ασφαλή. Κι επειδή είναι και επίκαιρο λόγω 
εποχής και ιδιωτικοποιήσεων, αν δείχναμε 
περισσότερο σεβασμό στα δώρα που η φύση 
απλόχερα μας χάρισε και κρατούσαμε το μέτρο, 
θα πετυχαίναμε την πρόσβαση και την αειφο-
ρία προς όφελος όλων. Καλό μας καλοκαίρι.

* Η Ε.Κ. είναι ευρωβουλευτής της «Ελιάς».

Γιατί σαν την 
Χαλκιδική 

δεν έχει… (;)
Της Εύας Α. Καϊλή 

Κ

  Θεσσαλονίκη
Χαλκιδική 

Θεσσαλονίκη

Για όσους αυτό το κα-
λοκαίρι δεν θα το κου-
νήσουν ρούπι από τον 
Λευκό Πύργο ή θα ξοδέ-
ψουν δυο-τρεις νύχτες 
τράνζιτ πριν το κόψουν 
για Χαλκιδική, η Θεσσα-
λονίκη έχει πράγματα 
να κάνεις και εμπειρίες 
για να γευτείς. 

Τι να δεις
Την Άνω Πόλη έχει και 
λεωφορειάκι (Νο22) για 
να μην τραβάς της ζωής 
την ανηφόρα ποδαρά-
τα. Ο παλιός παραδοσι-
ακός ιστός της πόλης με 
τα στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια έχει την κα-
λύτερη θέα. Στο κέντρο, 
την αγορά στο Μοδιάνο 
πέριξ της Αριστοτέ-
λους. Τη Λεωφόρο 
Νίκης, για να βολτάρεις, 
τρέξεις, αράξεις με τον 
Θερμαϊκό στο πλάι σου. 
Smart αγορές και hip 
φάτσες στην πλατεία 
Ναυαρίνου, νυχτοπερ-
πατήματα στη Βαλαω-
ρίτου, δροσιά και relax 
νότες στους πεζόδρο-
μους της Ικτίνου, της 
Ζεύξιδος και της Αγίας 
Θεοδώρας. Ο Λευκός 
Πύργος πλέον μαγνητί-
ζει στον αναπλασμένο 
περιβάλλοντα χώρο του 
όλες τις φυλές της πό-
λης, από skaters μέχρι 
πάνκηδες και τα πλωτά 
café bar είναι πάντα 
γεμάτα. Στην ανατολική 
πλευρά της πόλης, το 
Ποσειδώνιο και η Νέα 
Κρήνη με τη μαρίνα 
της εκτός από nightlife 
κωδικούς διαθέτουν τη 
δική τους καλοκαιρινή 
αύρα για περπάτημα 
και παγωτό. Στη δυτική 
πλευρά της Θεσσαλο-
νίκης, ο πολυχώρος 
της Μονής Λαζαριστών 
εκτός από το Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης φιλοξενεί συχνά 

πυκνά τα 

συναυλιακά δρώμενα.  

Πού να μείνεις
Colors Rooms & 
Apartments (502280) 
στη Βαλαωρίτου 21 
και στα Λαδάδικα (2316 
007676). Για low budget 
ταξιδιώτες και εναλ-
λακτικούς τύπους. The 
Excelsior Hotel (Μη-
τροπόλεως 23, 021020), 
ένα 5στερο casual and 
conceptual διαμάντι 
στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης, σε απόσταση 
αναπνοής από την πλα-
τεία Αριστοτέλους, δια-
θέτει στο ισόγειο και το 
εξαιρετικό καινούργιο 
εστιατόριο Β. Στο City 
(Κομνηνών 11, 269421), 
οικολογικό, κεντρικό-
τατο, βραβευμένο, μο-
ντέρνο, ιδανικό. Daios 
Hotel (Λεωφόρος Νίκης 
59, 250200), με ασύγκρι-
τη θέα στον Θερμαϊκό. 

Πού να φας
Μασσαλία (Μανου-
σογιαννάκη & Φιλικής 
Εταιρείας, 2314 003714). 
Ελληνική κουζίνα, αλλά 
σε εκδοχή δημιουργική. 
Κρέας και ψάρι, πάντα 
πρωτοποριακά πιάτα 
ημέρας, προσεγμένη 
κάβα ελληνικών κρα-
σιών, νεαρόκοσμος στα 
τραπέζια. Το μοναδικό 
γκουρμέ της Θεσσαλο-
νίκης με τόσο προσιτές 
τιμές. Ακαδημία (Αγίου 
Μηνά 3, πλατεία Εμπο-
ρίου, Άνω Λαδάδικα, 
521803), με σπιτικό 
ελληνικό φαγητό και 
σπιτική ατμόσφαιρα. 
Πατάτες τηγανητές, 
βουβαλίσια σουτζουκά-
κια, κεφτεδάκια, κότσι 
στη γάστρα ή το χουν-
κιάρ μπεγεντί, τυριά 
ελληνικά, οι καλύτερες 
πρώτες βιολογικές ύ-
λες. Η Παπαρούνα, στα 
Λαδάδικα (Παγγαίου 4 
& Δόξης) προσφέρει τα 
καλύτερα: κάρι με κο-
τόπουλο, μους τυριών, 

γαλο-
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αραμένων στην πόλη για καλοκαίρι. 
Ή τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέ-
ρος αυτού. Είμαι βετεράνος του αθλή-

ματος, φίλοι μου, κάτι σαν τον Κλιντ Ίστγουντ 
του αστικού ψημένου τσιμέντου, από τότε 
που ονειρευόμουν στην Αθήνα τις νύχτες ότι 
έσπρωχνα με τις πατούσες μου την απέναντι 
πολυκατοικία για να μπορέσω να αποκτήσω 
μερικά έξτρα κυβικά εκατοστά αέρα και να 
κοιμηθώ. Στη Θεσσαλονίκη μου τα πράγμα-
τα είναι πολύ ευκολότερα. Αν έχεις για βάση 
ύπνου το Πανόραμα με τα δεντράκια του, ο 
ύπνος είναι δροσερός και η πρωινή διάθεση 
πολύ καλύτερη. Εδώ δεν χρειάζομαι το αθη-
ναϊκό μου Tenere για να κόβω χιλιόμετρα με-
ταξύ Δεξαμενής και Λαιμού, μου αρκεί το τα-
πεινό μου 180άρι Hexagon για να κινηθώ με 
ευελιξία δίχως λεπτό χαμένο σε αναζήτηση 
parking και περιττά στριμωξίδια στην Τσιμι-
σκή και στη Νίκης.
Φιλί στο κορίτσι μου που σκαρφαλώνει σαν 
υπερήρωας στο πατάρι του Ιανού της Αριστο-
τέλους και πρωινό καφεδάκι στο ιερό τετρά-
γωνο Παλαιών Πατρών Γερμανού-Ζεύξιδος-
Ικτίνου-Τσιμισκή, όπου έχω φτάσει μέσω 
Προξένου Κορομηλά ρίχνοντας καμιά κλε-
φτή ματιά σε Ζήγρα και 2nd f loor για κα-
μιά οικιακή αγορά που δεν χρειάζομαι αλλά 
«χρειάζομαι». Αγαπημένο κέντρο. Κάποτε θα 
σου έρθω και θα σε περπατάω εξαντλητικά. 
Ραδιόφωνο στον imagine 89,7 τους δυο από 
τους τρεις μήνες του θέρους το μεσημεράκι, 
φαγητό με τα παιδάκια μου και αθλοπαιδι-
ές. Τενισάκι στα χώματα του Salonica, του 
Raquette και του Ομίλου στο Βυζάντιο, ορθο-
σωμικό τράβηγμα με τη Μαρίνα Ζερβακάκου 

για τα γεροντοσκευρώματα ή ποδηλατάδα 
όσο αντέχουν τα πιτσιρίκια στη Νέα Παραλία. 
Πρέπει το κορμί να κάνει χώρο για τις βραδι-
νές προσλαμβάνουσες θερμίδες της Pozzeli 
στη Βαλαωρίτου, του Φρυ στα Λαδάδικα ή 
του Σέμπρικο πίσω από τα δικαστήρια και τα 
κρασιά που μου έμαθε το Χρυσάκι μου στο 
Cinque Terre της Βίκτωρος Ουγκώ, στο City 
Zen και στο .es πλάι στα τείχη. 
Κι έπειτα ήρθαν τα cocktails. Στο Limani α-
πομονωμένος από τις τσιφτετελομανούλες 
της παραλίας, στην Cantina Tropicana της 
Στοάς Κολόμβου, στη Στοά της Βηλαρά ή 
στο La Doze, στο Local και στη Vogatsikou 3 
παίρνουμε παρουσίες αυτών που επιμένουν ή 
απομένουν στο καλοκαιρινό άστυ.
Θερινό σινεμά. Καλοκαιρινός Γούντι Άλεν ή 
γαλλική κωμωδία στο Ναταλί και στο Σινέ 
Πανόραμα, όπου οι καρέκλες γράφουν ΕΥΑΘ 
μάλλον για να μας θυμίζουν ότι ο κινηματο-
γράφος και το νερό είναι τα σπουδαιότερα λα-
ϊκά αγαθά.
Συναυλίες καλοκαιρινές όσο περισσότερες γί-
νεται. Στο Γης, στο Δάσους, στο Κόδρα, στον 
Μύλο και στο Fix, στη Μονή Λαζαριστών, στο 
Λιμάνι, που καράβια πια δεν έρχονται λες και 
φοβούνται μην ξεμυαλιστείς κι εγκαταλεί-
ψεις την πόλη. 
Κι αν τόσο ζήλεψες τις αναρτήσεις σ το 
instagram με τις ακροθαλασσιές και τις αμ-
μούδες, πάρε νύχτα την παρέα σου και μπίρες 
κι άναψε μια φωτιά στην άμμο της Αγίας Τρι-
άδας χωρίς να κινδυνεύεις να σε φωτογραφί-
σουν με το περσινό σου μαγιό...

*Ο Χρ.Κ. είναι συμπαρουσιαστής του Ράδιο Αρβύλα και ραδι-
οφωνικός παραγωγός στον imagine 89,7. 

Θεσσαλονίκη
Του Χρήστου Κιούση*

Π

πούλα με σουσάμι και 
μέλι, μοναδικές γεύ-
σεις και ατμόσφαιρα. 
Habanera (Γ. Παπαν-
δρέου 29, 869331). Όλη 
μέρα! Η γεύση που θα 
είχαν τα φαγητά, αν 
ο Τάσος Μπουλμέτης 
κινηματογραφούσε την 
ταινία «Πολίτικη Κουζί-
να» σε κάποια περιοχή 
της Καραϊβικής. Στο 
Habanera θα ταξιδέψεις 
νοερά στην Κούβα, τον 
Άγιο Δομίνικο, το Που-
έρτο Ρίκο, την Τζαμάικα 
και το Τρινιντάντ, για 
να γευτείς την απόλυτη 
γευστική εμπειρία. Στον 
κήπο ή στα ενδότερα 
του πανέμορφου νεο-
κλασικού, θα μυηθείς 
στην παράδοση της 
Λατινικής Αμερικής. Η 
επιλογή της κουζίνας 
επαφίεται στα γαστρι-
μαργικά σου γούστα και 
είναι πραγματικά δύ-
σκολη. Τα γλυκά του θα 
σε κάνουν να… αμαρτή-
σεις, ενώ ένα από τα 75 
θεσπέσιαλ κοκτέιλ θα 
συμπληρώσουν αυτή 
την ξεχωριστή εμπει-
ρία. Από τις πιο must 
εξορμήσεις στην πόλη. 
Αν θες κοσμοπολίτικη 
μενταλιτέ .Es (Φράγκων 
2-4, 532 503). Πλούσιος 
κατάλογος που αλλάζει 
περιεχόμενο συχνά, 
δυνατή πρόταση για γα-
στρονομική έξοδο και 
διασκέδαση με κοκτέιλ, 
events και εκθέσεις, 
δροσερός κήπος, multi-
cultural φιλοσοφία. 
Maδrigal: Bar y Tapas 
(Θάλητος 29, 429419). 
Ιβηρική γαστρονομία 
στο Ποσειδώνιο, αυθε-
ντική φιλοσοφία tapas 
bar. The Last Slice (Προ-
ξένου Κορομηλά 1, 6971 
544260), εδώ θα δοκι-
μάσεις την καταπλη-
κτικότερη πίτσα. Με-
ρακλής ξυλόφουρνος, 
καταπληκτικός σεφ, 
υπέρτατες pizza γεύ-
σεις, ανοιχτό από τη 1 
το μεσημέρι έως το ξη-
μέρωμα. Χαμιντιέ, στην 
πλατεία Ναυαρίνου 
(222514), σερβίρει ελ-
ληνικούς καφέδες στο 
μπρίκι και μεζεδάκια 
σπέσιαλ για μεσημερια-
νή ή βραδινή κρασο-
κατάνυξη. Σκούφος 
(Μ. Μπότσαρη με Κ. 
Καραμανλή, στο 
πάρκο, 2313 
002207) 
σημαίνει 
εναλλακτι-
κός χώρος, ένα 
μενού ιδιαίτερης 

και δημιουργικής ελ-
ληνικής κουζίνας που 
περιλαμβάνει από κρέ-
μα κόκκινης φακής με 
σύγκλινο Μάνης μέχρι 
όστρακα στη λαδόκολ-
λα. Επίσης, δεκάδες 
μπίρες που παράγονται 
από μικρές ελληνικές 
ζυθοποιίες. Ωραιότατος 
και ο κήπος-πάρκο. 

Πού να 
διασκεδάσεις
Ο Θερμαϊκός στη Λεω-
φόρο Νίκης 21 (239842) 
έχει ιστορία, έχει θέμα, 
έχει φερ φορζέ τραπε-
ζάκια έξω, ηλεκτρονικά 
grooves μέσα, παγωμέ-
νες μπίρες, απίστευτη 
απογευματινή θέα και 
κουλαριστή νυχτερινή 
δροσιά. Το Pulp, στην 
Αλεξάνδρου Σβώλου 8 
(270830), σημαίνει ροκ, 
πανκ, φανκ κιθάρες. 
Pastaflora Darling 
(261518). Άκρως νεανι-
κή, εκλεκτικά vintage 
και αισθητική σημαία 
στον πεζόδρομο της 
Ζεύξιδος. Το Espresso 
Local Bar (223307) 
στην Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 17 είναι στέ-
κι. Νουάρ και κομψό 
το De Facto (263674), 
στην Παύλου Μελά 19. 
Φρειδερίκο αγάπη μου 
(238532), στην Ολύμπου 
87, με τη Ρωμαϊκή Αγορά 
απέναντι και με vintage 
αισθητικάρα!
Εφημερίδα (Πεζόδρο-
μος Φιλικής Εταιρίας 11, 
Λευκός Πύργος). Ο καφές 
έγινε πρωτοσέλιδο. Ένα 
νέο στέκι για να κάνεις 
το δικό σου ρεπορτάζ 
στις γεύσεις, τα αρώ-
ματα και τους ήχους 
που ψάχνεις σε ένα κα-
φέ-μπαρ. Επιλεγμένες 
ετικέτες κρασιού, περι-
ποιημένες μαμαδίσιες 
νοστιμιές από την
κουζίνα και δροσερές 
εκπλήξεις, ευρωπαϊκός 
Τύπος, δωρεάν wi-fi. 
Εκτός κέντρου, το 
Mojito (Μιστρά 12 & Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου 
6, 318169), σερβίρει το 
ομώνυμο κοκτέιλ μέσα 
σε τεράστια βαζάκια 
μαρμελάδας. ●

Κωδικός: 2310
Αστυνομία: 388000
Λιμεναρχείο: 2313 
325821, 822, 823, 824
Δήμος: 877777
Νοσοκομεία: ΑΧΕΠΑ 
(2310 993111), Ιπποκρά-
τειο (2313 312000)
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εννήθηκα στο Λονδίνο, αλλά από μω-
ρό με την οικογένειά μου περνούσαμε 
κάθε καλοκαίρι στη Χαλκιδική. Είναι 

πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, την πόλη στην 
οποία μεγάλωσα από τεσσάρων που επιστρέ-
ψαμε από Αγγλία. Έχει από τις ωραιότερες 
παραλίες και από τα πιο καθαρά νερά που έχω 
δει. Εκεί έγραψα κάποιους απ’ τους πρώτους 
μου στίχους κοιτώντας το ηλιοβασίλεμα. Θυ-
μάμαι το δέντρο κάτω απ’ το οποίο καθόμουν 
στη Σάνη (Κασσάνδρα) με τις ώρες κι έγραφα 
κοιτώντας το φως να ντύνει τη θάλασσα μ’ α-
σημένιες πούλιες. Μ’ εντυπωσίαζαν πάντοτε 
τα χρώματα, πόσο ταίριαζαν το έντονο πράσι-
νο των πεύκων με τα γαλαζοπράσινα νερά της 
θάλασσας – ο ένας γινόταν καθρέφτης του 
άλλου. Κάθε χρόνο κάνω τη διαδρομή μέσα 
από το δάσος με θέα τα νερά αυτά και με συ-
γκλονίζει το ίδιο.

Το Μουσικό Φεστιβάλ της Σάνης πάντα μ’ ε-
ντυπωσιάζει με τη μοναδική θέση της σκηνής 
στο λόφο και τη θάλασσα που τον πλαισιώνει 
– εκεί συχνά απολαμβάνω συναυλίες παρέα 
με τ’ άστρα και το φεγγάρι. Νιώθω πολύ χα-
ρούμενη και συγκινημένη που θα τραγουδή-
σω φέτος εκεί στις 19 Ιουλίου με την αγγλική 
μου μπάντα, τους Eric Appapoulay (Plan B, Cat 
Stevens), Richard Causon (Rufus Wainwright, 
Alanis Morisette), Dave Mannington (Tim 
Garland, Tina May), Martyn Kaine (Amy 
Winehouse, Joss Stone) και το δικό μας Βαγ-
γέλη Καρίπη (Γιώργο Νταλάρα, Δόμνα Σαμί-
ου, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Ηaig Yazjian, Loreena 
Mckennitt).

Η Κασσάνδρα έχει πολλές ομορφιές. Όταν εί-
χε έρθει το Βρετανικό Channel 5 για τα γυρί-
σματα του ντοκιμαντέρ («Athena: My Music») 
φάγαμε φρέσκο ψάρι σε μία απ’ τις υπέροχες 
ψαροταβέρνες, στις Φώκιες (Κασσάνδρα). Οι 
άνθρωποι ήταν τόσο φιλικοί που πραγματι-
κά εντυπωσίασαν τους Βρετανούς, οι οποίοι 
ζαλισμένοι από τις γεύσεις και το σκηνικό 
ξέχασαν κάποια απ’ τα μηχανήματά τους. Οι 
ιδιοκτήτες έτρεξαν ως τη Θεσσαλονίκη να 
μας τα επιστρέψουν! 

Η Άθυτος (Κασσάνδρα) είναι επίσης κατα-
πληκτικός τόπος, μ’ ένα πολύ ιδιαίτερο μπα-
ράκι με ζωντανή μουσική και τέλειες παρα-
λίες. Επίσης η παραλία του Μπούσουλα στη 
Σάνη (Κασσάνδρα) είναι μια υπέροχη, μεγάλη 
παραλία, με λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά. 
Κάθε καλοκαίρι φροντίζω να πηγαίνω στη 
Νικήτη (Σιθωνία) και ν’ αγοράζω ένα ταψί 
ρεβανί – είναι πεντανόστιμο και συνήθως το 
τρώω ολόκληρο σε μια μέρα! Έχω περάσει κα-
λοκαίρια ταξιδεύοντας στη Σιθωνία και ανα-
καλύπτοντας τις άπειρες ομορφιές της. Κά-
ποιες παραλίες στη Σάρτη με θέα το όρος Ά-
θως είναι μοναδικές και μου χάρισαν εικόνες 
που θα είναι χαραγμένες στο μυαλό μου για 
πάντα. Πηγαίνω για μπάνιο στις Καβουρό-
τρυπες, νωρίς το πρωί συνήθως πριν μαζευ-
τεί πολύς κόσμος, και αργότερα στο μπαράκι 
Έθνικ για ηλιοβασίλεμα, όπου βλέπω συχνά 
δελφίνια ακούγοντας ζωντανή μουσική. 

 Kυκλάδες 

Χαλκιδική
Της Athena* 

  Θεσσαλονίκη
Χαλκιδική 

Γ
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Γενικότερα όλες οι παραλίες εκεί γύρω 
στη Σιθωνία είναι υπέροχες – με φου-
σκωτό πηγαίνει κανείς και σε κάποιες 
πιο μικρές κι απόκρυφες. Επίσης μο-
ναδική είναι η Βουρβουρού (Σιθωνία), 
από τα ωραιότερα νερά που έχω δει. Και 
άλλες πολλές που δεν χωρούν εδώ για 
να τις αναφέρω!

Κάθε εποχή στη Χαλκιδική έχει την ο-
μορφιά της. Το χειμώνα μπορεί κανείς 
να δει πολλά μοναδικά πουλιά, να φά-
ει σε καταπληκτικά ταβερνάκια και να 
κάνει πεζοπορίες μέσα στη μοναδική 
φύση της, που συνδυάζει βουνά και θά-
λασσα, δάση και υδροβιότοπους. 

Το εξαιρετικό φαγητό είναι ένα ακόμη 
στοιχείο που ξεχωρίζω στη Χαλκιδική. 
Η ψαροταβέρνα Αλέξης είναι αντιπρο-
σωπευτική της ποιότητας, στην Ντομά-
τα μπορεί κανείς να απολαύσει γεύσεις 
από τη νέα ελληνική κουζίνα, ενώ για 
κάτι παραδοσιακό Η Πλατεία της Αν-
θούλας είναι ιδανική επιλογή. Το Sea 
You είναι ό,τι πρέπει για έξοδο κι ένα 
ποτό το βράδυ πλάι στη θάλασσα, ενώ 
στη Μαρίνα Σάνη μπορεί κανείς να κά-
νει τα ψώνια του.

Τέλος, αγαπώ ιδιαίτερα το Άγιο Όρος, 
τη βυζαντινή μουσική του και όλο τον 
πλούτο και την ιστορία που φυλάει και 
διατηρεί μέσα στους αιώνες. Έχω δια-
βάσει πολλά για τη μοναστική ζωή, μου 
’χουν πει ιστορίες φίλοι που έχουν μεί-
νει εκεί, κι ένας μου χάρισε μια μοναδι-
κή ηχογράφηση όπου ψάλλουν οι μο-
ναχοί της Σιμωνόπετρας. Έχουμε τε-
ράστιο πλούτο μουσικής παράδοσης, 
που ως Ελληνίδα με κάνει περήφανη 
και είναι βαθιά μέσα στην ψυχή μου.

Πέρα από τις φυσικές της ο-
μορφιές, η Χαλκιδική είναι 
μια περιοχή με πολύ ξεχω-
ριστούς ανθρώπους, ανοιχτό-
καρδους και ευγενικούς. Νιώθω πως 
είναι τόπος ευλογημένος. Εμένα μου 
δίνει την ευκαιρία τα καλοκαίρια να 
βλέπω όλη μου την οικογένεια που 
αγαπώ και μου λείπει πολύ, αφού ζω 
στο Λονδίνο. Εμπνέομαι από τη Χαλκι-
δική και πάντοτε θα επιστρέφω εκεί τα 
καλοκαίρια!

* Η Athena (Αθηνά Ανδρεάδη) είναι συνθέτρια, τρα-
γουδοποιός και ερμηνεύτρια.

Χαλκιδική

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
Πού να μείνεις 
Στο κάμπινγκ Ά  
κατηγορίας Blue 
Dream (www.
campingbluedream.
gr) στη Σάνη, το 
πευκοδάσος συνα-
ντά τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και τις 

απαραίτητες ανέσεις 
για φυσική διαβίωση 
αλλά και «επαφή με 
τον πολιτισμό». Άψο-
γη εξυπηρέτηση, γή-
πεδα και σπορ κλαμπ 
για τους αθλητικούς 
τύπους, ελληνικές 
σπεσιαλιτέ και νοστι-
μιές στην ταβέρνα 
Μπάρμπα-Γιώργος, 
που βρίσκεται εντός 
του Blue Dream, 
ενώ το μπαρ Άνεμος 
δίπλα δείχνει τι ση-
μαίνει πάρτι. Στον 
οικισμό Ακρίτας Ευ 
Ζην Villas and Suites 
(www.akritasefzin.gr). 
Πολυτελής διαμονή, 
εξαίρετη θέα από τα 
δωμάτια, ήρεμο και 
ειδυλλιακό περιβάλ-
λον, δίπλα σε μία από 
τις ομορφότερες 
παραλίες της Χαλκιδι-
κής, τη Χρούσου (πα-
ραλία Παλιουρίου). 
Στο κοσμοπολίτικο 
Sani Beach Hotel & 
Spa (23740 99500, 
www.saniresort.
gr), στο μαγευτικό 
ακρωτήρι της Σάνης. 
Στην κουλτουριάρικη 
με την καλή έννοια 
Άφυτο προτιμήστε 
το ξενοδοχείο Ρήγας 
(23740 91187, 91120, 
www.rigas-hotel.gr), 
με απίστευτη θέα 
και εκλεπτυσμένα 
facilities. Για πιο απλές 
καταστάσεις προ-
τείνονται τα Άµµων 
Ζευς, στην Καλλιθέα 
(23740 23231), Σήµα-
ντρο Beach Hotel, λί-
γο πριν την Κύψα στη 
Σάνη (23740 22100). 

Πού να 
κολυμπήσεις
Παντού! Από Φλογη-
τά και μετά αραιώνει 

λίγο ο κόσμος και κά-
που θα βρεις να ακου-
μπήσεις την πετσέτα 
σου. Σημειώνουμε 
ενδεικτικά παραλίες: 
Σάνη, Καλλιθέα, Χα-
νιώτη, Παλιούρι στη 
μύτη, Ποσείδι, Σκιώ-
νη, Σίβηρη, Φούρκα.

Πού να φας & 
να διασκεδάσεις
Ξεκινώντας για πρώ-
το πόδι κάνε στάση 
στα ζαχαροπλαστεία 
Νίκος και Χατζηφω-
τίου, στη στροφή για 
Σχολάρι. Φορτώσου 
με τυροπιτάκια, γλυ-
κάκια, τουρτάκια, πα-
γωτάκια και μασούλα 
τα ηδονικά είτε στο 
δρόμο είτε στην πα-
ραλία. Στη Μασσαλία 
(81008), στην πλατεία 
της Νέας Φώκιας. Στο 
πιο παλιό και γραφικό 
κτίριο του χωριού, θα 
βρεις ντόπια και χει-
ροποίητα προϊόντα 
και γεύσεις ασυνα-
γώνιστα μοναδικές. 
Θα πάθεις πλάκα με: 
το ταλαγάνι, τη φέτα 
με σάλτσα πιπεριάς, 
τα λουκάνικα και τη 
φάβα, την τηγανιά, τα 
μανιτάρια, τον ντάκο, 
τα φιλετάκια κοτό-
πουλο, τη μελιτζανο-
σαλάτα, τις φρέσκιες 
τηγανητές πατάτες 
κομμένες στο σκαλί 
του μαγαζιού και την 
πιο κρυστάλλινη 
παγωμένη ρακή 
που δοκίμασες ποτέ 
σου. Είτε επιλέξεις 
κρεατικά είτε ψαρικά 
είτε μεζεκλίκια για το 
ουζάκι σου, το σίγου-
ρο είναι ότι θα φύγεις 
από τη Μασσαλία με 
μια εγγυημένα υπέ-
ροχη ανάμνηση γεύ-
σης και χαλάρωσης. 
Αν πάλι επιθύμησες 
πίτσα, στην Καλλιθέα, 
στην πλατεία Αγίου 
Νικολάου θα φας 
την καλύτερη και με 
την καλύτερη θέα, 
παρακαλώ, στο The 
Pizza Bar (22422). Από 
όποιο δρόμο και αν 
διαλέξεις να πας στον 
Μόλο της Χαλκιδικής 
αυτό το καλοκαίρι, 
θα βγεις στο πιο κο-
σμοπολίτικο beach 
bar της επικράτειας. 
Μαξιλάρες θεές και 
ραχάτικες, ακτή 
καυτή σαν πάρτι, 
εξαντρίκ θέρος, μα-
γιό αστραφτερά και 
τα μυθικά πάρτι του 
Σαββάτου και της Κυ-
ριακής, πάντα με τον 
Αντώνη Κανάκη στα 
dexx. O Μόλος στη 
Χανιώτη ξορκίζει τη 
μιζέρια και σηκώνει 
το feel good λάβαρο 

του καλοκαιριού. 
Ο Άνεμος, το beach 
bar του κάμπινγκ 
Blue Dream, στη χερ-
σόνησο της Σάνης, 
διαθέτει θάλασσα κα-
ταπληκτική, ξαπλώ-
στρες, αλλά και white 
lounge για ατελείω-
τες ώρες δροσιάς, 
βουτιάς και τεμπε-
λιάς. Σούπερ κοκτέιλ 
και συνεχής αίσθηση 
πάρτι που κορυφώνει 
τα απογεύματα με 
sunrise grooves, αλλά 
και το γνήσιο νυχτε-
ρινό κλάμπινγκ όπως 
εξελίσσεται έως το 
πρωί της άλλης μέ-
ρας. Φυσάει, λέμε. 
Σαν τη Χαλκιδική δεν 
έχει, αλλά σε επίπε-
δο clubbing σαν το 
Angels δεν έχει. Δεν 
θα ήταν υπερβολή αν 
κανείς το χαρακτή-
ριζε ως το ναό του 
clubbing στη Χαλκιδι-
κή. Το απόλυτο place 
to be στην Καλλιθέα 
του πρώτου ποδιού. 
Νησιώτικο, λευκό, 
κομψό, αέρινο, πε-
ριτριγυρισμένο από 
ένα απίστευτο φυ-
σικό σκηνικό, με τις 
πιο όμορφες φάτσες. 
Angels ίσον μουσι-
κάρες και καλύτερή 
τους, βέβαια, η house 
φάση. Κάθε χρόνο, 
κάθε καλοκαίρι όλοι 
συντονισμένοι στο 
base line έως την 
ανατολή. 

ΣΙΘΩΝΙΑ
Πού να μείνεις
Στον Αρμενιστή 
(23750 91487-97) ή 
στο Thalatta Camp 
Kalamitis (23750 
41410) για Γούντστοκ 
καταστάσεις δίπλα 
στο κύμα! Λύσεις 
προσιτής διαμονής 
αποτελούν και τα Ερ-
μιόνη στο Καλαμίτσι 
(23750 41157) και τα 
εκατοντάδες ενοι-
κιαζόμενα στον Νέο 
Μαρμαρά. 

Πού να 
κολυμπήσεις
Γυμνός στο Κριαρίτσι 
ή τις Καβουρότρυ-
πες. Ντυμένος στον 
Αρμενιστή, τον Μαρ-
μαρά, την Τριστινίκα, 
το Καλαμίτσι, τη 
Βουρβουρού (στην 
παραλία των Καθη-
γητών και το Καρύδι), 
την Τρανή Αμμούδα, 
την παραλία Συκιάς. 

Πού να φας & να 
διασκεδάσεις
Ατομική πίτσα που 
την καταφέρνουν 
μίνιμουμ τρεις και 
μακαρονάδες σερβι-

ρισμένες σε γαβάθες 
θα βρεις στον Οβε-
λίξ, την πιο θρυλική 
πιτσαρία όλης της 
Χαλκιδικής και του 
γαλατικού χωριού 
που λέγεται Βουρ-
βουρού. Στην ταβέρ-
να του Paul στον Παρ-
θενώνα σουβλάκια. 
Και μετά βουρ για το 
Kohi. Στην υπέρτατης 
ομορφιάς κρυσταλ-
λογαλαζοπράσινη 
παραλία του Πόρτο 
Καρράς, θα βρεις το 
πιο high quality beach 
bar του Δεύτερου Πο-
διού, με κορμιά, ξα-
πλώστρες και πλήθος 
παραδομένο στο κύ-
μα της θάλασσας και 
τον ωκεανό των η-
χείων, αφού τα πάρτι 
δίνουν και παίρνουν. 
Κι αν το θέλεις πιο 
wild, οδήγησε προς 
Τριστινίκα. Να τα πιεις 
στο Ethnik. Πολύ-
χρωμο, tribal σαν να 
δραπέτευσε από την 
Καραϊβική! Το beach 
bar θρύλος χρόνια 
τώρα παρτάρει ασύ-
στολα με μπίρες, ενώ 
στα ντεκ ο αρχηγός 
Γιώργος Τερτιλίνης 
μπερδεύει Buena 
Vista με Libertines. 
Θάλασσα γυαλί, όλη 
η εναλλακτική Θεσ-
σαλονίκη εκεί, κοινώς 
άρωμα και αύρα μπο-
έμικης καλοκαιρινής 
ελευθερίας. 

ΑΘΩΣ
Πού να μείνεις
Στο Eagles Palace 
Hotel & Spa (Ου-
ρανούπολη, www.
eaglespalace.gr, 23770 
31070, 31047-8, 31101-
4).  Ένα βραβευμένο 
πεντάστερο resort 
υψηλών προδιαγρα-
φών, με κοραλλένια 
νερά, υπηρεσίες πο-
λιτισμού, γαστριμαρ-
γικά συμπόσια, 
γυμναστήριο, σπα, 
φεστιβάλ οίνου και 
ιστορικές περιηγή-
σεις. Το Eagles Palace 
Hotel αποτελεί το 
μικρό μυστικό ενός 
καταπράσινου λό-
φου, είναι φτιαγμένο 
εξολοκλήρου από πέ-
τρα και με την παρα-
δοσιακή τεχνοτροπία 
των μονών του Αγίου 
Όρους που γειτονεύ-
ουν μαζί του. Για πιο 
χαμηλές τιμές, στα 
ενοικιαζόμενα δωμά-
τια Ά  Κατηγορίας της 
κυρίας Σουλτάνας 
Αραβά (23750 93293), 
στα Πυργαδίκια, στον 
ξενώνα Ηλίανθος και 
στο κάμπινγκ στις 
Αλυκές στην Αμμου-
λιανή ●

Χαλκιδική 
Κωδικός Πολυγύρου: 
23710
Κωδικός Κασσάνδρας: 
23740
Κωδικός Σιθωνίας: 23750
Αστυνομία: 23710 21610 
Κέντρο Υγείας Μουδανιών: 
23730 23744 
Κέντρο Υγείας Αγίου  
Νικολάου: 23753 50000
Λιμεναρχείο Ιερισσού 
23770 22666





εν είναι εύκολο να μιλήσεις για το μέρος που κατάγεσαι 
και μεγάλωσες. Δεν υπάρχει αυτή η πρώτη φορά που πρό-
σεξες κάτι ή μια αγαπημένη βόλτα. Όλο το δεύτερο πόδι 

της Χαλκιδικής έχει υπέροχα μέρη, όπως οι Καβουρότρυπες και ο 
Αρμενιστής. Συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, τα νερά είναι απί-
θανα, έχει παραδοσιακό χρώμα. Η Συκιά δεν έχει αλλάξει μέσα στα 
χρόνια, δεν έχει τουριστικοποιηθεί. Είναι λίγο πιο γραφικό όλο το 
σκηνικό εδώ, σχεδόν άγριο. Βλέπεις το βουνό, τα δάση κι από κάτω 

τα νερά της θάλασσας. Γαλάζια. 
Τέλειος συνδυασμός, που κάνει 
τη διαφορά. Δεν έχει παρά πολύ 
κόσμο, ούτε πολλά μαγαζιά, είναι 
για λίγους. Η ηρεμία του μέρους 
σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και 
ξανά. Τα μαγειρεμένα φαγητά που 
θα βρεις εδώ είναι σαν της μαμάς 
με άφθονο φρέσκο ψάρι που βγά-
ζουν οι ίδιοι, όπως στα 5 Βήματα 

στην Άμμο, μια γραφική ψαροταβέρνα στο ήσυχο Πηγαδάκι. Για 
βουτιές υπάρχουν πολλοί όμορφοι κολπίσκοι και παραλίες, όπως το 
Κουφό. Συχνά βγαίνω στην παραλία μπροστά στο σπίτι μου στους 
Μύλους. Εδώ είναι το πατρικό μου. Μεγάλωσα εδώ. Είναι η ζωή μου 
και το μέρος που ζω ακόμη.

* Η Πάολα είναι τραγουδίστρια. Θα εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Fantasia 
μέχρι αρχές Αυγούστου, ενώ το cd της «Η μόνη αλήθεια» κυκλοφορεί από τη Heaven.

Δ

Χαλκιδική
Από τη Συκιά

 Της Πάολας* 
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Κέα έχει την τύχη να παραμένει ακόμη τουριστι-
κά ανεκμετάλλευτη και αυθεντική. Για κάποια 
χρόνια δημοσιογράφοι από το εξωτερικό προω-

θούσαν την Κέα ως προορισμό διακοπών για ευκατάστα-
τες ευρωπαϊκές οικογένειες, οι οποίες αναζητούσαν ένα 
ήσυχο νησιωτικό καταφύγιο. Οι πεζοπορίες στο εκτετα-
μένο δίκτυο παλαιών μονοπατιών πολιτιστικού ενδια-
φέροντος είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους Βορειοευρω-
παίους κατά τη διάρκεια των ήπιων χειμερινών μηνών 
μας. Το φαγητό είναι εξαιρετικό, οι παραλίες παρθένες 
και οι υποδομές ικανοποιητικές για ξεκούραστες, παρα-
δοσιακές διακοπές. Η πλειονότητα των ξενοδοχείων, των 
διαμερισμάτων και δωματίων προς ενοικίαση βρίσκονται 
γύρω από τον κόλπο του Αγίου Νι-
κολάου και του Οτζιά, όπου κανείς 
μπορεί εύκολα να κινηθεί χωρίς 
αυτοκίνητο, αν θέλει λίγο περπά-
τημα και ποδήλατο στις διακοπές 
του, αφήνοντας το αυτοκίνητο στο 
λιμάνι του Λαυρίου (€5/ημέρα).  

Ο οικισμός της Κορρησίας είναι 
ένα κόσμημα στο νησί, καθώς έχει 
γλιτώσει από την υπερδόμηση χάρις στην αρχαιολογική 
ζώνη που τον περιβάλλει. Τους καλοκαιρινούς μήνες, με 
τη δύση του ήλιου, το λιμάνι πεζοδρομείται και μετατρέ-
πεται σε ιδανικό τόπο ποδηλατάδας για τα παιδιά. Υπάρ-
χουν δύο φούρνοι, αρκετά καφέ, τρεις ταβέρνες, ένα wine 
bar, δύο σουβλατζίδικα και μια πιτσαρία. Στον έτερο μυχό 
του κόλπου, το Βουρκάρι ήταν ανέκαθεν απάγγιο σκαφών 
αναψυχής με καταστήματα, μπαράκια και μία από τις πα-
λιότερες ψαροταβέρνες της Κέας. 

Αν αποζητάς μόνο ξέφρενη νυχτερινή ζωή, είσαι ολοφά-
νερα στο λάθος νησί. Η Τζια είναι ένας τόπος για ανθρώ-
πους που αποζητούν την ομορφιά του τοπίου με τις βελα-
νιδιές και έλκονται και από ζόρικους χωματόδρομους... 
Οι περισσότεροι δρόμοι στο οδικό δίκτυο του νησιού δεν 
έχουν άσφαλτο και ένα τζιπ 4x4 ενδείκνυται για να εξε-
ρευνήσει κανείς το νησί. Οι εκδόσεις «Ανάβαση» έχουν 

έναν από τους καλύτερους και πιο λεπτομερείς χάρτες με 
τα μονοπάτια για πεζοπορία. Στην Κέα υπάρχουν 13 πεζο-
πορικές διαδρομές, πολλές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, 
που διασχίζουν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Ορισμέ-
νες διαδρομές ξεκινούν από υψόμετρο 400 μέτρων και 
καταλήγουν έρημες παραλίες.  
 
Πάντως μη φύγεις από την Τζια εάν δεν έχεις περπατήσει 
το μονοπάτι (#6) των τεσσάρων χιλιομέτρων προς τον αρ-
χαιολογικό χώρο της αρχαίας Καρθαίας (Πόλες). Μια light 
διαδρομή ενός χιλιομέτρου (#3) καταλήγει στην πηγή στα 
Ελληνικά. Δημοφιλέστατο είναι και το μονοπάτι (#1) που 
συνδέει τη Χώρα με τον Οτζιά, διασχίζοντας περιοχές που 

ελάχιστα έχουν αλλάξει από την 
αρχαιότητα. Τα περισσότερα μονο-
πάτια προσφέρουν μια γεύση από 
το πλούσιο δάσος της βελανιδιάς, 
το οποίο κυριαρχεί στα μεγάλα υ-
ψόμετρα της Τζιας. Θεωρητικά, το 
δάσος προστατεύεται από το πρω-
τόκολλο Natura 2000. Με την επα-
νεκκίνηση του εμπορίου βελανιδο-
κούπας, καθώς και με μια νέα μικρή 

μονάδα παραγωγής άλευρου από βελανίδι, οι βελανιδιές 
προσδίδουν ένα νέο οικονομικό κίνητρο στους ντόπιους, 
για πρώτη φόρα απο το 1960: www.iloveacorns.com 

Πλήρης κατάλογος καταλυμάτων στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Κέας www.kea.gr. Αναζητήστε ντόπια προϊόντα, 
όπως: μέλι, κρέας, τυρί και κρασί σε όλα τα καταστήματα 
του νησιού. Για ενοικίαση ποδηλάτων στην Τζια: 22880 
28008

Τρώτε παραθαλάσσια στις τοποθεσίες: Οτζιάς, Σπαθί, 
Ποίσσες, Βουρκάρι Κούνδουρος και Καμπί. 

* Η M.Μ., με καταγωγή από τη Βόρεια Καλιφόρνια, ζει στην Ελλάδα από το 
1984 και τα τελευταία 10 χρόνια στην Τζια. Σύντομα θα βγάλει στην αγορά 
το πρώτο cookie από άλευρο βελανιδιού. Αυτό τον καιρό ασχολείται με την 
ίδρυση ενός μη κερδοσκοπικού φορέα που θα συνεργαστεί με τον Αγροτι-
κό Συνεταιρισμό για την προώθηση της βελανιδόκουπας.Η ιστοσελίδα του 
αγροκτήματός της: www.redtractorfarm.com

Κέα (Tζια)
Έλα με το ποδήλατο 
Της Marcie Mayer* 

Η

 Κυκλάδες 
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Η Κέα, πολύ κοντά στην Ατ-
τική, αποτελεί εξαιρετική 
λύση για long weekends. 
Θα πάρεις το καράβι από 
το Λαύριο και θα φτάσεις 
στο νησί που πήρε το ό-
νοµά του από τον Κέω. Η 
πρωτεύουσα του νησιού 
λέγεται Ιουλίδα.

Πού να πας
Η Χώρα, χτισµένη στη θέση 
της αρχαίας Ιουλίδας, είναι 
η πρωτεύουσα. Χαρακτηρι-
στικό της τα παραδοσιακά 
σπίτια µε τις κεραµοσκεπές 
τους και τα πλακόστρωτα 
δροµάκια. Για τους εθισµέ-
νους στην τεχνολογία τα 
νέα είναι καλά: ο δήµος 
έχει εγκαταστήσει δωρεάν 
ίντερνετ για όλη την περιο-
χή. Οι Πήσσες, ένα γραφικό 
παραθαλάσσιο χωριό, 
φηµίζονται για τον εντυπω-
σιακό αρχαιολογικό χώρο 
της Ποιήεσσας. Το Βουρκά-
ρι είναι ένα κοσµοπολίτικο 
θέρετρο µε πολλά µπαρ και 
εστιατόρια.  

Πού να κολυμπήσεις
Στον Οτζιά (πας και µε 
λεωφορείο από Ιουλίδα), 
την πιο πολυσύχναστη και 
οικογενειακή παραλία του 
νησιού. Στα Ξύλα, περνάς 
ήπιο χωµατόδροµο αλλά 
αποζηµιώνεσαι από γα-
λάζια νερά και ατελείωτη 
αµµουδιά. Στο Γιαλισκάρι, 
1 χλµ. από το λιµάνι, µε 
αρµιρίκια για σκιά και 
καφέ για άραγµα. Στον 
Κούνδουρο, σχεδόν 45 
ασφαλτοστρωµένα λεπτά 
από το λιµάνι µε διαδοχικές 
παραλίες, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο ερηµικές για κά-
θε γούστο. Στο νότιο τµήµα 
είτε στον Πλατύ Γιαλό, για 
σχετική αποµόνωση, είτε 
στον Σχίνο, αν το λέει η 
καρδιά του 4x4. 

Πού να φας & να πιεις
Για φρέσκο ψάρι στο Βουρ-
κάρι: στον Αρίστο και στις 
Εννιά Κόρες. Στην Άννα 
(Οτζιάς), αν στις διακοπές 
πάντα ψάχνεις το καλό 
µαγειρευτό. Η καφεδιά 
του Σήμου στην Ιουλίδα. 
Ποτό στο Afro µε… σαφή 
µουσική κατεύθυνση και 
στο κλασικό νησιώτικο (κι 
ενίοτε ροκ) Βινύλιο στο 
Βουρκάρι. 
  
Πού να μείνεις
Οτζιάς: Anemmousa 
Studios (21335), Cavo 
Perlevos Studios (21120). 
Βουρκάρι: Aigis Suites 
(21825), Okeanida (21960), 
Meltemi (21286). Κούν-
δουρος: Saint George 
Bungalows (31385).  ●

Κωδικός: 22880
Αστυνοµία: 21100
Λιµεναρχείο: 21344
∆ήµος: 22883 60000
Πρώτες Βοήθειες: 22200
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Δημοφιλής προορισμός για 
τους Αθηναίους και λιγότερο 
για τους ξένους τουρίστες, 
2 ώρες μόνο από το Λαύριο, 
ιδανικός για οικογενειακές δια-
κοπές διαρκείας. Από το λιμάνι 
του Μέριχα επιλέγεις να πας ή 
Χώρα και μετά Λουτρά και Αγία 
Ειρήνη ή στην παλιά πρωτεύ-
ουσα Δρυοπίδα και από εκεί 
Καvάλα και Άγιο Δημήτριο. Το 
νου σου για τα δύο πανηγύρια 
στις 15 Αυγούστου στο μονα-
στήρι της Παναγίας του Νίκους 
και στις 20 Ιουλίου στο μονα-
στήρι του Προφήτη Ηλία. 

Πού να κολυμπήσεις
Eίναι πολλές οι παραλίες, τις 
λες και αυλάκια αν είσαι ντό-
πιος. Για αμμουδιές που διαθέ-
τουν και ταβέρνα επιλέγεις μια 
από τις Φλαμπούρια, με άμμο 
και βότσαλο, Επισκοπή, με 
πολλά αρμυρίκια, Λεύκες, με 
άμμο και βότσαλο, Σχοινάρι, 
δίπλα στα Λουτρά με άμμο, και 
τη νότια Άγιος Δημήτρης, με 
μεγάλη αμμουδιά. Οι περισσό-
τερες είναι εύκολα προσβά-
σιµες. Πιο ήσυχη η Ζογκάκι, 
που ενώνεται με σκαλάκια 

με τις διπλανές Νάουσα και 
Κουρί. Ξακουστή η Κολώνα 
με τις δύο αμμουδιές, που 
δημιουργεί μια λωρίδα άμμου 
που τη χωρίζει στα δύο. Πας 
και με θαλάσσιο ταξί. Μεγάλη 
αμμουδερή η 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 Foinikas 
(32203), στο Studios Ευκάλυ-
πτος (57105) ή στο Giassemi 
(32248), ενώ στα Λουτρά 
οι επιλογές είναι Κythnos 
Bay (31218), Σχoινάρι Beach 
(31470), στα δωµάτια της 
Λουκίας Kίναλη (31500), στο 
Mελτέμι (31271), στην Ειρήνη 
(32052) στον Ξενώνα Αφροδί-
τη (31651). 

Πού να φας  
Επιλέγεις τοπικές νοστι-
μιές, τι άλλο; Δοκίμασε 
τις σπεσιαλιτέ σίγλινο, 
κολόπια, σφουγγάτα, 
σαβόρι. Για τοπική κουζίνα 

και ψητά πρέπει να πας στο 
Στέκι του Nτετζή (31204), στη 
Xώρα, στο εστιατόριο Κού-
τσικος (31185) στα Λουτρά με 
μαγειρευτά, ψητά και ντόπια 
τυριά ή στην παραδοσιακή τα-
βέρνα H πλατεία (32843) στην 
Κανάλα, με φρέσκα ψάρια 
και σπιτικά γλυκά. Μεζεδάκια 
στην Ξερολιθιά (31274) στα 
Λουτρά, θαλασσινά στην 
ταβέρνα Όστρια (33017) στον 
Μέριχα και μαγειρευτά στην 
Κατερίνα (31418) 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.  ●

ταν η πρώτη φορά που πήγαμε μαζί διακοπές α-
φότου φτιάξαμε το συγκρότημα. Είχαμε αρχίσει 
να συνηθίζει η μία την άλλη και είχαμε ξεμείνει 

στην Αθήνα, αυγουστιάτικα. Έτσι αποφασίσαμε να πάμε 
για 3 μέρες σε κάποιο κοντινό κυκλαδίτικο νησί. Δεν 
θυμάμαι ποιος μας πρωτοανέφερε για την Κύθνο αλλά 
να ’ναι καλά. Η Κύθνος μπορεί να είναι η λιγότερο δια-
φημισμένη από όλα τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά, αλλά 
σου αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της. Σε κάνει να θες να 
βρεις ένα χωράφι πάνω σε ένα ύψωμα και να γεράσεις ε-
κεί βλέποντας τη δύση του ήλιου παρέα με τα παιδιά σου. 
Μείναμε στη Μεσαριά, ένα χωριό γεμάτο ασπρισμένα 
με ασβέστη, ολάνθιστα σοκάκια. Οι μυρωδιές από τους 
ξυλόφουρνους ήταν το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Όλη 
τη μέρα γυρίζαμε τις παραλί-
ες και τους κόλπους που είναι 
τόσοι πολλοί που μπορείς να έ-
χεις τον δικό σου αν θες. Το μό-
νο που θέλαμε ήταν να είμαστε 
κάτω από τον ήλιο.
Σ ε  π α ρ α λί ε ς  ό π ω ς  ο ι  Αϊ-
Γιάννης, Άγιος Σώστης, Από-
κρουση ή στη Γαϊδουρομάντρα 
έχεις κυριολεκτικά την ησυχία 
σου. Αν θες ένα νησί να σου θυμίζει τα παιδικά σου αθώα 
χρόνια, η Κύθνος στο προσφέρει απλόχερα.
Το καλό είναι ότι, αν και δίπλα στην Αθήνα, ο κόσμος 
δεν της πολυδίνει σημασία. Αξίζει να την επισκεφτείτε 
το 15Αυγουστο για να ζήσετε το πανηγύρι της Παναγίας. 
Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τα σφουγγάτα (τυροκροκέ-
τα με κατσικίσιο τυρί) και τις πίτες τους.

*Η Σ.Σ. είναι μέλος του συγκροτήματος Marsheaux. 
Οι Marsheaux βρίσκονται στο studio και ετοιμάζουν το νέο τους album, κα-
θώς και ένα album έκπληξη από αυτά που συνηθίζουν να κάνουν.  Παράλ-
ληλα οργανώνουν μία τουρνέ που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα περι-
λαμβάνει από ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι το Μεξικό, τις ΗΠΑ και το Περού!

Κωδικός: 22810
Αστυνοµία: 31201
Λιµεναρχείο: 32290
Δήµος: 31630
Πρ. Βοήθειες: 31202



Κύθνος 
Κορίτσια στον ήλιο

Της Σόφης Σαρηγιαννίδου* 
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ην Άνδρο τη γνώρισα πριν από 6-7 χρόνια με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί 
κανείς να γνωρίσει ένα μέρος: φιλοξενούμενος σε σπίτι φίλων μου. Πέρασα 
τόσο καλά που φρόντισα να κάνω τα πάντα (επιτρέψτε μου να μην μπω σε δυ-

σάρεστες λεπτομέρειες) προκειμένου να συνεχίσουν να με φιλοξενούν.  
Για αρχή, η Άνδρος είναι κοντά. Αυτό για κάποιον όπως εγώ, κάποιον που πιστεύει πως 
καλό είναι το ταξίδι αλλά αν ήταν πιο σημαντικό από τον προορισμό όλοι θα ταξιδεύαμε 
με άλογα και άμαξες, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Στην περίπτωση, όμως, της Άνδρου 
είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό νομίζω πως είναι ότι πρόκειται για ένα 

νησί με ένα περίεργο είδος διχασμού της προσωπικότητας που και οι 
δυο πλευρές είναι αξιολάτρευτες. 
Η μισή μοιάζει με κλασικό κυκλαδονήσι και έχει το Μπατσί που είναι 
ό,τι πρέπει για όσους μπορούν να νιώσουν την ακομπλεξάριστη χαρά 
της mainstream διασκέδασης. Η άλλη μισή είναι πράσινη και έχει τη 
Χώρα που είναι ό,τι πρέπει για όσους θέλουν κάτι πιο σοφιστικέ προ-
κειμένου να ξεγελάσουν για το ποιόν τους την καινούργια τους σχέση. 
Αρκεί φυσικά να μην εμφανίζεται στο σινεμά (που κανονικά παίζει ό-

λες τις ταινίες του χειμώνα) ο Στάθης ο Ψάλτης με την καινούργια του επιθεώρηση. Μια 
σχεδόν θρησκευτική εμπειρία την οποία έτυχε να βιώσω και συστήνω ανεπιφύλακτα. 
Ολόκληρη είναι γεμάτη με παραλιάρες για πολλές από τις οποίες καλό είναι να έχεις 
παλιό αυτοκίνητο ή τζιπ ή ακόμα καλύτερα ένα παλιό τζιπ. 
Γενικά στην Άνδρο καλό είναι κανείς να έχει αυτοκίνητο και γερό στομάχι το οποίο 
είναι απολύτως απαραίτητο για τη φουρτάλια: την τοπική σπεσιαλιτέ με λουκάνικα, 
λάδι, αυγά, λάδι, πατάτες και λάδι, που καταφέρνει να είναι πιο νόστιμη από όσο είναι 
βαριά. Για επιδόρπιο εννοείται πως προτιμάμε πάστα αμυγδάλου. Τη σπεσιαλιτέ των, 
φημισμένων, τοπικών ζαχαροπλαστείων.  
Με όλα αυτά τα επαινετικά που γράφω δεν θέλω να πω πως η Άνδρος δεν έχει μειονε-
κτήματα. Μπορεί π.χ. εκεί που κάνεις ανυποψίαστος το μπάνιο σου να βρεθείς πρόσω-
πο με στήθος με την Ελένη τη Μενεγάκη και να μην κρατάς τηλεκοντρόλ, αλλά, όπως 
λέει και ο γνωστός μπακαλιάρος, τίποτα δεν είναι τέλειο.
* Ο Μ.Β. είναι δημοσιογράφος. Κάνει καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και γράφει στο site της A.V.

T

Άνδρος
Του Μάνου Βουλαρίνου*

Μπορεί το νησί να είναι κά-
θε (καλοκαιρινή) εβδοµάδα 
στα εξώφυλλα κουτσοµπο-
λίστικων περιοδικών λόγω 
του ειδύλλιου της ξανθιάς 
παρουσιάστριας, όµως 
είναι µάλλον ο τελευταίος 
λόγος για να την επισκε-
φτείς. Πήγαινε να δεις τη 
Χώρα της Άνδρου, µε την 
όµορφη αρχιτεκτονική, το 
µνηµείο του Αφανούς Ναύ-
τη, το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Γουλανδρή (22444, 
22650) µε την έκθεση της 
Σοφίας Βάρη και να βρεις 
τα σηµεία που γυρίστηκε η 
«Μικρά Αγγλία» του Παντε-
λή Βούλγαρη.

Πού να μείνεις
Στη Χώρα, Αρχοντικό Ελένη 
(22270), Ιro Suites (22905, 
irosuites.com), Παράδεισος 
(22187), Irenes Villa (23344), 
ενώ λίγο έξω από τη Χώρα 
θα βρεις τα Studios ∆ρυ-
άδες (22040) και το Κτήµα 
Λεµονιές (23677, 6944 
335227) στα Λαµύρα, 1 χλµ. 
από τη Χώρα. Μπορεί να 
φιλοξενήσει σε 3 ανεξάρ-
τητους ξενώνες µέχρι και 8 
άτοµα. Πρωινό κάτω από τις 
λεµονιές, µε σπιτικά γλυκά, 
µαρµελάδες, φρούτα, ντό-
πιο µέλι. ∆ιαθέτει και πισίνα. 
Στο Γαύριο στο Αndros 
Holiday Hotel (71443) και 
στη Villa Zefiros (71774) στο 
Κυπρί. Στο Κόρθι ο Πύρ-
γος Σαρέλη (61804) και το 
Studio Nikolas (61595).
Κοντά στο Μπατσί, το Blue 
Bay Village (41150) και 
στην παραλία της Αγίας 
Μαρίνας το ξενοδοχείο Α-
νερούσσα Beach (41044). 
Στο Μπατσί υπάρχουν α-
κόµη η Villa Γαλάζιο (41223), 
η Βίλα Νεφέλη (41965) τα 
δωµάτια Ανεµόεσσα (41552) 
και Epaminondas (41177). 
∆ίπλα στις Μαίνητες οι µε-
ζονέτες Μαινάδες (51888) 
ενώ στην Παλαιόπολη τα 
Studios Aγνάντι (41748).

Πού να φας 
Πρωινό στη Νοσταλγία 
(24496). Στις ταβέρνες, στο 
Μπαλκόνι του Αιγαίου 
(42064) στο Άνω Απρόβατο, 
στον Βράχο στη Βουρκωτή, 
στα Ασηµόλευκα (24150) 
στην Υψηλού, στην Ταβέρ-
να του Μαδούρη (24620) 
στο Νηµποριό, στα Σκαλά-
κια και στην Παρέα (23721) 
στη Χώρα και στην ψαρο-
ταβέρνα Νόνα (23577) στο 
Παλιό Λιµάνι. Στο Μπατσί 
το Καντούνι, ο Βιοµήχανος 
και το Ό,τι Καλό. Ψάρια και 
θαλασσινά στου Γιακουµή, 
στην παραλία Μπατσίου. ●

Κωδικός: 22820
Αστυνοµία: 22300
Λιµεναρχείο: 71213
∆ήµος: (22823) 60200
Πρώτες Βοήθειες: 
(22823) 60000
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εν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
περιγράψω τη δική μου Άνδρο από 
τους στίχους του ποιητή: «Η Άνδρος, 

από την πρώτην στιγμήν που την αντίκρυσα μου 
ενεποίησε εντύπωσιν αληθινού Παραδείσου. 
Βεβαίως και αλλού με εγοήτευσαν και με συ-
νεκίνησαν εις την ζωήν μου ποικίλαι άλλαι φυ-
σικαί καλλοναί, αλλά εδώ, εις την νήσον αυτήν, 
ησθάνθην αμεσώτερα και βαθύτερα και διά πρώ-
την φοράν την ποίησην που περιέχει και αναδίδει 
ένα τοπείον και, επίσης, ότι, ένα τοπείον ημπο-
ρεί να σημαίνει κάτι επί πλέον απ’ ό,τι παρουσι-
άζει αντικειμενικώς η φυσική του συγκρότησις 
– τουτέστι, ότι δύναται να ανταποκρίνεται και 
εις καθαρώς υποκειμενικούς όρους, εις συναι-
σθήματα, εις εσωτερικάς αληθείας…» (Ανδρέας 
Εμπειρίκος). 

Η καταγωγή μου δεν είναι από την Άνδρο 
αλλά η Άνδρος είναι ο τόπος μου, η πατρίδα, 
απ’ αυτές τις πατρίδες που τις διαλέγεις και 
δεν σου έλαχαν απλώς. Πατρίδες που τις α-
γαπάς και τις πονάς περισσότερο γιατί ως 
παιδί της πόλης τις έχεις στερηθεί. 
Την Άνδρο τη διάλεξα γιατί συνδυάζει το 

άγριο και το ήμερο, το νερό και τον αέρα, την 
αρχοντιά με τη λαϊκότητα, τη σκληρότητα 
και τη μεγαλοπρέπεια των άγονων βράχων 
με την πραότητα των εύφορων κάμπων και 
των αγρών.
Γιατί, κατά πώς λέει κι ο ποιητής, μ’ ένα μα-

γικό τρόπο το τοπίο παραπέμπει 
«εις εσωτερικάς αληθείας» και ανα-
ζητήσεις και γαληνεύει την ψυχή. 

 Άνδρος είναι η πρώτη εντύπωση 
φτάνοντας στο νησί, με το λιμά-
νι του Γαυρίου, χωρίς ταυτότητα 
αρχιτεκτονική, να μην έχει τίπο-
τα από την κλασική γραφικότη-
τα των κυκλαδίτικων λιμανιών κι 
όμως να έχει «κάτι». Κάτι που θα 
μπορούσε να είναι έως και απω-
θητικό για κάποιες κατηγορίες 
τουριστών, αυτών που οι εραστές 
του νησιού θεωρούν ασεβείς και 
θορυβώδεις.

Άνδρος είναι δεκάδες παραλίες 
για όλα τα γούστα και όλους τους 
καιρούς, απ’ τις πολυσύχναστες 
νοτιοδυτικές χρυσαφένιες αμ-
μουδιές του Άγιου Πέτρου, της 
Χρυσής, του Φελλού, μέχρι τον 
μαγευτικό Ζόργκο, μια πρα-
σινογάλαζη αγκαλιά ανάμεσα 
σε θηριώδεις βράχους που την 
προστατεύουν από το μάτι του βοριά. 

Άνδρος είναι τα χωριά που σκαρφαλώνουν 
στις πλαγιές της Κουβάρας, η γραφική Άρ-
νη και πιο ψηλά, χαμένη συχνά μες στις 
ομίχλες, η Βουρκωτή. Είναι τα σκαλάκια 
της Παλαιόπολης, αλλά και το εστιατόριο 
Τα σκαλάκια στη Χώρα, για να γευτεί κα-
νείς κόκορα κρασάτο ή την παραδοσιακή 
φουρτάλια με τα ντόπια χοιρινά λουκάνικα 
εάν δεν είναι μανιώδης με την υγιεινή δι-
ατροφή.

Άνδρος είναι το μακρινό παρελθόν, με τους 
μοναδικούς αρχαιολογικούς οικισμούς της 

γεωμετρικής εποχής στη Ζαγορά και την Υ-
ψηλή και τον επιβλητικό πετρόκτιστο Πύρ-
γο του Αγίου Πέτρου. 

Άνδρος είναι και το δύσκολο παρόν, με τον 
ένα και μοναδικό αρχαιολογικό φύλακα που 
απέμεινε σε ολόκληρο το νησί –μια απ’ τις 
πολλές πρόχειρες και δυσλειτουργικές ε-
φαρμογές της κινητικότητας– να πασχίζει 
να κρατήσει εναλλάξ ανοιχτά μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους…

* H A.Π. είναι πρώην ευρωβουλευτής (διατέλεσε και αντι-

πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου). 

Άνδρος
H δική μου Άνδρος

Της Άννυς Ποδηματά*

Δ
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ι αγαπημένοι μου προορισμοί συν-
δυάζονταν πάντα με αγαπημένους 
ανθρώπους που συναντούσα φτά-

νοντας εκεί. Έτσι και η Σύρος, ως μόνιμος 
τόπος κατοικίας ενός από τους καλύτερούς 
μου φίλους, έγινε το νησί που κάθεται αυ-
τοκρατορικά στην πρώτη θέση των επιλο-
γών μου για διακοπές. Πολλά χρόνια τώρα 
βρίσκω όσες μέρες μπορώ μέσα στο καλο-
καίρι και πηγαίνω για να ξεκουραστώ. Για-
τί η Σύρος προσφέρεται για απόλυτη ξε-
κούραση και ηρεμία. Αν είσαι από αυτούς 
που πηγαίνουν διακοπές για να τους βγει 
η ψυχή σε ξέφρενα πάρτι, να γκομενίσουν 
ασύστολα, να τους μαζεύουν μεθυσμένους 
από παγκάκια και αξιοποιούν κάθε λεπτό 
διακοπών τους σαν να είναι το τελευταίο 
όλης της ζωής τους, τότε είμαι στη δυσάρε-
στη θέση να σου ανακοινώσω ότι η Σύρος 
δεν είναι για σένα (σου ’χω προορισμούς 
και για αυτό, αλλά άλλη φορά). Έχει άλ-
λους ρυθμούς, πιο γλυκούς. Και αν σ’ αρέ-
σουν αυτοί οι ρυθμοί θα περάσεις όμορφα, 
όπως εμείς περνάμε τόσα καλοκαίρια εκεί. 
Κάνοντας ατελείωτες βόλτες: Στην πα-
νέμορφη Ερμούπολη με τις ορθόδοξες 
και φραγκικές εκκλησίες, το περιβόη-
το δημαρχείο, το θέατρο Απόλλων (μι-
κρογραφία –μου λένε οι Συριανοί φίλοι 
μου– του Scala di Μilano) ή ανεβαίνο-
ντας μέχρι την Άνω Σύρο (μια βόλτα που 
εγώ έκανα τρία χρόνια μετά την πρώτη 
μου επίσκεψη στο νησί, αλλά αξίζει όλη 
την ανηφόρα και το δρόμο).
Τρώγοντας: Πολύ ωραία και συνέχεια. 
Πέρα από τα τσιμπούσια στο μπαλκόνι του 
φίλου μου του Μάρκου (φοβερός μάγει-
ρας με ειδικότητα στα λεγόμενα «χοντρό-
ψωμα»), όταν αποφασίζουμε να βγούμε 
για φαγητό η πρώτη μας επιλογή είναι το 
θεϊκό ιταλικό εστιατόριο Άμβυξ στο λιμά-
νι, που σχεδόν ποτέ δεν έχει τραπέζι αλ-
λά έτσι και το βρεις τρως απλές, καθαρές 
και συναρπαστικές γεύσεις. Αγαπάμε τη 
Φιλομήλα στην Αζόλιμνο με τους χειρο-
ποίητους μεζέδες, ενώ έχουμε περάσει 
αξέχαστα βράδια στο Αλλού Γυαλού στο 
Κίνι, στην υπέροχη αυλή, τρώγοντας πε-
ντανόστιμα πιάτα πλάι στο κύμα. Και επί-
σης, τη μέρα που θα κάνεις τη βόλτα στην 
Άνω Σύρο, να πας για φαγητό στο 50-50 
με το ωραίο μπαλκονάκι του. Το παγωτό 
είναι μονόδρομος στη Σύρο: ο Ιταλός κά-
που κοντά στο λιμάνι διεκδικεί την πρωτιά 
για μένα προσωπικά στα καλύτερα παγωτά 
που έχω φάει ποτέ (και όπως μπορείς να 
υποψιαστείς, έχω φάει αρκετά παγωτά στη 
ζωή τούτη).
Πίνοντας: Όπως έχεις καταλάβει, δεν θα 
βρεις τα ξέφρενα μπαρ στη Σύρο. Και να 
τα βρεις δεν θα στα πω εγώ, γιατί ο Μάρ-
κος μεθάει με ένα κρασί και η Ελένη πίνει 

μόνο μεταλλικό νερό, οπότε δεν είχα ποτέ 
κανένα σύμμαχο στην ασυδοσία. Ωστόσο, 
έχει πολλά cool μέρη να πιεις το ποτάκι 
σου. Ένα σωρό όμορφα μπαράκια χωμέ-
να στα στενά κάτω από το δημαρχείο και 
προς το λιμάνι με πολύ ωραίες μουσικές 
επιλογές, τα καφέ που είναι αραδιασμέ-
να στο λιμάνι και τ’ αστέρια κοντά στην 
εκκλησία του αγίου Νικολάου (ανεβοκα-
τεβαίνεις σκάλες και σου βγαίνει λίγο η 
γλώσσα αλλά αποζημιώνεσαι από το υπέ-
ροχο τοπίο και την ωραία μουσική). 
Κάνοντας βουτιές: Εμείς έχουμε βρει τη 
δική μας ιδιωτική σχεδόν παραλία λίγο 
μετά τον Μέγα Γιαλό (τη βαφτισμένη πλέ-
ον από τον Μάρκο touloupi’s bay),  αλλά 
εσύ που είσαι νέος και βράζει το αίμα σου 
ακόμα να πας στις Αγκαθωπές, στο Κίνι 
ή στο Δελφίνι, στα κοσμοπολίτικα μέρη, 
για να συναντήσεις «έξυπνα μουτράκια 
και δροσιστικά κοκτέιλ».
Βλέποντας σινεμά: Στο θερινό σινε-
μά δίπλα στην πλατεία του Δημαρχείου 
καιγόμαστε με block buster που δεν θα 
βλέπαμε υπό άλλες συνθήκες ή παιδικές 
ταινίες που παντού και πάντα θα βλέπα-

με. Γκοντάρ μην περιμένεις.  
Παρακολουθώντας παραστάσεις και 
συναυλίες: Κάθε χρόνο στην Ερμούπολη  
γίνονται ένα σωρό εκδηλώσεις που πε-
ριλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα από θε-
ατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ κλασικής 
μουσικής, μέχρι Νατάσα Θεοδωρίδου, 
Βurger Ρroject και Νίκο Κυπουργό. Σί-
γουρα κάτι θα βρεις που θα σε ενδιαφέρει. 
Εγώ βρίσκω πάντα.
Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα που μπορείς 
να κάνεις και να δεις στη Σύρο, Γαλησσά 
και Ντελαγκράτσια, κι ας σου ’ρθει συ-
γκοπή και δεν συμμαζεύεται, όμως, πρώ-
τον, και για αυτά που σου είπα και μό-
νο αξίζει να πας και, δεύτερον, ψάξε 
και λίγο μόνος σου. Κυρίως εστίασε 
το ψάξιμό σου στο πού θα μείνεις, 
γιατί εγώ έμενα πάντα στο σπίτι 
του Μάρκου και δεν έχω να προ-
τείνω κάτι. Και επιστρέφοντας μην 
ξεχάσεις να πάρεις λουκούμια από 
τη Μαρία Δεναξά και γλυκά από το 
ζαχαροπλαστείο του Αθυμαρίτη (η 
μπλακ φόρεστ τούρτα του είναι από μόνη 
της λόγος να παρατείνεις το ταξίδι σου).

Σύρος
Του Θέμη Καραμουρατίδη*

Ο

*Ο Θ. Κ. είναι συνθέτης και 
τραγουδιστής. Αυτό τον καιρό 
βρίσκεται στο στούντιο όπου 
ηχογραφεί ένα δίσκο σε μουσική 
δική του και στίχους Οδυσσέα 
Ιωάννου, με ερμηνευτές τον Σω-
κράτη Μάλαμα και τη Νατάσσα 
Μποφίλιου. Παράλληλα συμμετέ-
χει στην περιοδεία της Νατάσσας 
Μποφίλιου με την παράσταση 
«Πάμε ξανά», που υπογράφει ο 
ίδιος με τον Γεράσιμο Ευαγγε-
λάτο.

Διακοπές 
ςτη ςΥΡο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Πού να κολυμπήσεις
Στα Αστέρια, κάτω από τον Ά-
γιο Νικόλαο. Για οικογενειακή 
κατάσταση στην Αζόλιµνο, 
στον Γαλησσά και στη Βάρη. 
Στο ∆ελφίνι µε ξαπλώστρες. 
Για ηρεµία Αγία Πακού και 
Λωτός, Αετός, Γράµµατα, Λία 
και Βαρβαρούσα.   

Πού να μείνεις 
Ερµούπολη: Εν Ερμουπόλει 
(Ομήρου 5, 85789). Παραδοσι-
ακή φιλοξενία σε δωµάτια και 
σουίτες, σε ένα νεοκλασικό 
του 1908, µε θέα στα µνη-
µεία της πόλης αλλά και στη 
θάλασσα. Ήσυχο, καθώς βρί-
σκεται στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, µε ένα υπέροχο 
roof garden. Επίσης: Syrou 
Melathron (86495),  Ερµής 
(83011). Αζόλιµνος: bungalows 
Faros Village (61661), δωµά-
τια Oasis (61809). Γαλησσάς: 
Ντόλφιν Μπέι (42924), Μαϊ-
στράλι (42059). 

Πού να φας
Στην Ερµούπολη, στο bar 
restaurant Ελιά (76301), που 
στεγάζεται σε ένα παλιό αρ-
χοντικό του 1823, ανάµεσα 
στην πλατεία Μιαούλη και το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Με 
πιάτα που βασίζονται στην 
ελληνική παράδοση και στη 
µοντέρνα κουζίνα, τα οποία 
µπορείτε να απολαύσετε και 
σε µικρές µερίδες στο µπαρ, 
µε περισσότερες από 30 ποι-
κιλίες ελληνικών κρασιών και 
αποσταγµάτων και µε πολλά 
και ιδιαίτερα κοκτέιλ. Η Ελιά 
είναι ανοιχτή από τις 12.30 για 
καφέ και ελαφρύ πρωινό, ενώ 
συχνά φιλοξενεί live, εκθέσεις 
ζωγραφικής και φωτογρα-
φίας και bazaars (fb: ELIA 
Br-Restaurant Τεχνοχώρος). 
Στην Ερµούπολη άνοιξε φέτος 
ο Ταρσανάς (Ηρώων Πολυ-
τεχνείου, 77667) στο χώρο 
του παλιότερου εν ενεργεία 
ναυπηγείου στην Ελλάδα, 
ένα µεζεδοπωλείο µε εξαι-
ρετικούς τσιπουροµεζέδες 
και ουζοµεζέδες πάνω στην 
παραλία, δίπλα στη φωταγω-
γηµένη βάρκα του καπε-
τάν Ανδρέα Ζέππου, µε 
ζωντανή ρεµπέτικη 
µουσική. Μοντέρνα 
ελληνική κουζίνα στο 
Όνειρο (79416) µε την 
καταπράσινη αυλή, προ-

σεγµένα πιάτα στα Βαπόρια 
(Αθανασίου Κρίνου 2, 76486), 
στην οµώνυµη αριστοκρατική 
συνοικία. Στην Άνω Σύρο στην 
ταβέρνα Ο Λιλής (88087), 
όπου στο θρυλικό κατώγι της 
έπαιζε ο Μάρκος Βαµβακάρης. 
Στο παραθαλάσσιο χωριό Κίνι 
Στου Ζαλώνη (71211), που φέ-
τος ανακαινίστηκε, διαθέτει 
νέο µενού ελληνικής κουζίνας 
και διάφορα πρωτότυπα 
µεζεδάκια, αλλά και µια κατα-
πληκτική θέα του ηλιοβασι-
λέµατος. Στο Πλακόστρωτο 
(6973 980248), στο χωριό Σαν 
Μιχάλη. Στην Ιθάκη του Αή 
(82060). Στην Ερµούπολη µό-
λις άνοιξε το Μεzε Μαzι στην 
οδό Λεωτσάκου µε κουζίνα 
που πιάνει όλη τη Μεσόγειο, 
και σπέσιαλ ελληνικά κοκτέιλ. 
Στο Αρχονταρίκι της Μαρί-
τσας (86771, 6932 454224). 

Πού να διασκεδάσεις
Το Ελληνικό Καφενείο (Κ. 
Καραμανλή & Αν. Κουτσοδόντη, 
Ερμούπολη, 89248), σε ένα 
µαρµαρόκτιστο νεοκλασικό 
του 19ου αιώνα, προσφέρει 
δροσιστικές µπίρες, παγω-
µένα ουζάκια, επιλεγµένους 
µεζέδες, αλλά και πλούσιο 
πρωινό. Το Ποδήλατο (Θυ-
μάτων Σπερχειού & Μήλου 1, 
89399) είναι ζεστό και παρεΐ-
στικο, για καφέ, ποτό και κο-
κτέιλ, µε classic rock, reggae, 
new wave, jazz, funk και 
ethnic µουσικές. Από τα πιο 
παλιά του νησιού είναι το Πει-
ραµατικό, στην πλατεία της 
Ερµούπολης (83734), απέναντι 
από το δηµαρχείο. Φτιαγµένο 
στο lobby του παλιού ξενοδο-
χείου του προξενείου της Μ. 
Βρετανίας, σε ένα νεοκλασικό 
του 1857, είναι ανοιχτό από το 
πρωί έως αργά, προτιµά τις 
mainstream µουσικές και θα 
σου φτιάξει από τα καλύτερα 
cocktails που έχεις πιει. Στον 
Αζόλιµνο στο Clipper beach 
bar (61943), µε συχνά live και 
πάρτι.  ●

Κωδικός: 22810
Αστυνοµία: 96100
Λιµεναρχείο: 88888
∆ήµος: (22813) 61000 - 
82118
Νοσοκοµείο: (22813) 
60500



Τι να δεις
Στον Πύργο, αφού δεις το 
σπίτι του Χαλεπά περιηγή-
σου στα στενά δροµάκια 
του και ξαπόστασε στην 
πλατεία. Να επισκεφτείς 
την πανέµορφη πρώην 
σχολή των Ουρσουλινών 
στα Λουτρά. Μην ξεχάσεις 
τον Ταραµπάδο, την κοιλά-
δα µε τους Περιστεριώνες 
που βρίσκονται εκεί από 
το 16ο αιώνα, καθώς και 
τα Υστέρνια, το χωριό των 
γλυπτών. Επισκέψου τα 
µουσεία του νησιού: το 
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
που έστησε το Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, 
(Πύργος, Πάνορμος, 31290), 
το Σπίτι - Μουσείο του Γιαν-
νούλη Χαλεπά (Πύργος), 
το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Κώστας Τσόκλης» 
(Κάμπος, 51009). 

Πού να κολυμπήσεις
Στη Λιβάδα. Βοτσαλάκι, 
ποταµάκι που εκβάλλει και 
βαθιά αιγαιοπελαγίτικη 
θάλασσα. Ο Άγιος Φωκάς, 
η µεγαλύτερη και πιο ορ-
γανωµένη παραλία, λίγα 
µόλις λεπτά πεζή από τη 
Xώρα, είναι ιδανική για κο-
λύµπι. Συνδυάζει άµµο µε 
βότσαλα. Στον Σταυρό έχει 

ΣΥΡΟΣ / ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Διακοπές 
ςτην THNο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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εστιατόρια και καφέ, κι αν 
πας στα Κιόνια απέναντι βλέ-
πεις τη Σύρο. Εκεί τριγύρω 
έχει και µικρά απόµερα κολ-
πάκια, όπου µπορείς βγάλεις 
και το µαγιό σου αν θέλεις. 
Στα βόρεια, η παραλία της 
Ρόχαρης είναι οργανωµένη 
και κοντά στο όµορφο χωριό 
Πάνορµος. Για πιο ήσυχα και 
απόµερα δοκίµασε τις παρα-
λίες Άγιος Πέτρος και Άγιος 
Ρωµανός, που έχουν ψιλή 
άµµο και καθαρά κρύα νερά, 
ενώ αν προτιµάς απέραντη 
αµµουδιά η Παχιά Άμµος εί-
ναι η παραλία που ψάχνεις. 

Πού να μείνεις 
Στη Xώρα: Στο ξενοδοχείο Α-
γέρι (25940). Στον Άγιο Φωκά: 
Golden Beach (22579), ήσυχα 
δωµάτια πάνω στην παραλία. 
Camping Tinos (22344), ορ-
γανωµένο κάµπινγκ και µε ε-
ξοπλισµένα bungalows. Στην 
περιοχή του Άγιου Ιωάννη 
Πόρτο: Porto Vlastos (25229), 
επιπλωµένα διαµερίσµατα 
µία ανάσα από την παραλία. 
Cavos (24224), Porto Tango 
(24411), ξενοδοχείο, Ά  
κατηγορίας. 

Πού να φας
Στη Χώρα, στο Ήταν 
ένα µικρό καράβι, για 

πειραγµένη ελληνική κου-
ζίνα βασισµένη σε τοπικά 
προϊόντα. Σταθερή αξία είναι 
η ψαροταβέρνα Άγκυρα 
στην Παλλάδα. Στα Κιόνια, 
στα Τσαµπιά για προσεγµέ-
νη ελληνική κουζίνα. Στα 
Υστέρνια, µετά το µπάνιο, για 
«στροφλιές», χειροποίητους 
µεζέδες και ποικιλίες στο 
αίθριο ο Μάρκος (23033, 6974 
329353). Στον όρµο Πανόρµου 
«χειροποίητες» γεύσεις θα 
βρεις στην  Άγονη Γραµµή, 
τον Mαΐστρο και τον Mάρκο. 
Στον Tριαντάρο, στις Λεύκες 
για ντόπιο κρέας.  

Πού να διασκεδάσεις
Στο νησί υπάρχει νυχτερινή 
διασκέδαση για όλα τα γού-
στα. Ξεκινάµε µε µπίρα στον 
Κουρσάρο, mojito µε τέλεια 
θέα στον Κάκτο και ποτό 
στο Sivila. Για clubbing στον 
Αργοναύτη, στον Πυρσό, σε 
όλα τα µαγαζάκια στα στενά 
της πόλης. ●

Κωδικός: 22830
Αστυνοµία: 22255
Λιµεναρχείο: 22220
∆ήµος: (22833) 60100
Πρώτες Βοήθειες: (22833) 
60000



ι πρώτες διακοπές της ζωής μου ήταν στην 
Τήνο και τις πρώτες βουτιές τις έκανα στην 
κολυμπήθρα του ναού της Παναγίας του νη-

σιού! Από τότε κάναμε διακοπές με την οικογένειά 
μου στο νησί σχεδόν κάθε χρόνο. Κάθε φορά, θυμά-
μαι, ανυπομονούσα να επισκεφθώ την οικογενειακή 
μας φίλη και πιανίστα, κυρία Φιλιώ, και να βρεθώ στο 
πανέμορφο μουσικό σπίτι της, στον Τριαντάρο. Εκεί 
καθόμουν στο πιάνο της κι έπαιζα όση ώρα εκείνη 
μας μαγείρευε τηνιακά εδέσματα με πεντανόστιμα 
τοπικά προϊόντα. Η κυρία Φιλιώ «ταξίδεψε» και μαζί 
της έφυγε η εποχή της αθωότητας, αφήνοντας όμως 
υπέροχες αναμνήσεις.

Το νησί το αγάπησα από την αρχή το 
2010, όταν το επισκέφθηκα στο πλαί-
σιο περιοδείας με μια ομάδα όπερας 
δρόμου. Παρουσιάσαμε την «Τρα-
βιάτα» του Βέρντι στον Πύργο, στον 
πλάτανο της πλατείας. Θυμάμαι πόση 
εντύπωση μου είχε κάνει ο ενθουσια-
σμός του κόσμου και η συμμετοχή του 
σ’ ένα τόσο πρωτόγνωρο για το νησί 
θέαμα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία 
που ολοκληρώθηκε με τις ολοήμε-
ρες εξορμήσεις που κάναμε ανακαλύπτοντας το νησί 
σπιθαμή προς σπιθαμή, βουτώντας κάθε μέρα και σε 
διαφορετική παραλία ανάλογα με τα κέφια του και-
ρού και του ανέμου. Στη Χώρα, στην Καρδιανή, στον 
Βόλακα, στα Υστέρνια στον Πάνορμο και σε τόσα άλ-
λα μέρη περιπλανηθήκαμε, μιλήσαμε με ανθρώπους 
του νησιού και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε κάτι 
από τη ζωή στο νησί, τις ομορφιές του, τις δυσκολίες 
του, τα μυστικά του. Κολυμπήσαμε στα ζεστά νερά 
στις Κολυμπήθρες, στο Μαλλί, στην Παχιά Άμμο, 
απολαύσαμε φαγητό στη Στενή και καφέ στη χόβολη 
με ζεστό γαλακτομπούρεκο στην πλατεία του Πύργου 
για να αρχίζει γλυκά η μέρα.

Πέρυσι συναντήθηκα πάλι καλλιτεχνικά με το αγαπη-
μένο μου νησί. Αυτή τη φορά εκπροσωπούσα την Εθνι-
κή Λυρική Σκηνή. Με τους συναδέλφους μου δώσαμε 
μία υπέροχη συναυλία όπερας στο φιλόξενο Ίδρυμα 
Τηνιακού Πολιτισμού, του οποίου ο διευθυντής, κύ-
ριος Μάρκος Βιδάλης, φρόντισε ώστε όλοι, κοινό και 
καλλιτέχνες, να βιώσουμε μια ξεχωριστή βραδιά. Η 
συμβολή του ιδρύματος στον πολιτισμική και καλλιτε-
χνική ζωή των Κυκλάδων, η κουλτούρα των Τηνίων, η 
λαϊκή τέχνη, η παράδοση, οι καλλιτέχνες του νησιού, 
ο Γύζης, ο Χαλεπάς, ο Λύτρας και άλλοι ήταν τα θέμα-
τα που κυρίως συζητήσαμε λίγο αργότερα με τον πολύ 
δραστήριο και πολύπλευρο κύριο Βιδάλη, στο δείπνο 
που μας παραχώρησε στον Ταρσανά, στην άκρη του 

λιμανιού, όπου πάλι η γεύση ήρθε να 
συμπληρώσει την ομορφιά της Τήνου 
και τη φιλοξενία των ανθρώπων της.

Νιώθω όμορφα σε αυτό το νησί. Η Τή-
νος, εκτός από ανεξάντλητα όμορφη, 
είναι τόπος πνεύματος, τόπος φωτι-
σμένος. Με μακρόχρονη παράδοση 
στη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και 
τη λαϊκή τέχνη, όπου κι αν βρεθεί κα-
νείς θα χαζέψει τους περιστερώνες 

που ξεπετιούνται σε απόκρυφες πλαγιές, τα μαρμά-
ρινα υπογεγραμμένα τραπέζια στα γραφικά καφε-
νεία των χωριών, τα προσεγμένα, φρεσκοβαμμένα και 
περιποιημένα σπίτια. Η Τήνος συνδυάζει τη φυσική 
ομορφιά, την παράδοση, την τέχνη και την πνευμα-
τικότητα με τρόπο μοναδικό και από αυτό το μείγμα 
προκύπτει μια αισθητική που τη συναντά κανείς σε 
κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε άνθρωπο.

Αυτή η αισθητική είναι που πάντα με κάνει να ξέρω 
πως κάθε φορά που αφήνω πίσω μου το νησί, σίγουρα 
δεν είναι η τελευταία.

* Η Β.Ζ. είναι σοπράνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Τήνος
Της Βάσιας

Ζαχαροπούλου*



ρωτοπήγα στη Μύκονο το 1978, τη χρονιά που άνοιξε το κατά-
στημα ο πατέρας μου. Ελλείψει φρέσκου γάλακτος, έπινα το 
Νουνού μου στη μεγάλη μπάρα του μαγαζιού, απομεινάρι από 

το παρελθόν του ως μπαρ. Μικρό παιδί τότε, εντυπωσιάστηκα από 
την ιδιαίτερη όψη του νησιού –τα λευκά σπίτια χωρίς σκεπή, τα στενά 
σοκάκια, την έλλειψη ιδιαίτερης βλάστησης και τον αέρα–, στοιχεία 
που διαμόρφωσαν την αισθητική μου και με έκαναν να αγαπήσω το 
νησί για τις απλές του χάρες.  
Παράλληλα εντυπωσιαζόμουν από τους ανθρώπους και τις ξεχωρι-
στές τους εμφανίσεις. Συνήθιζα να κάθομαι στα Ματογιάννια και να 
χαζεύω. Minimal αισθητική με maximum glamour.   
Οι αναμνήσεις μου από το νησί αμέτρητες. Κρυφτό στα σοκάκια με 
φίλους που διατηρώ ακόμα και σήμερα, Πάσχα να μας μυραίνουν με 
Μυρτώ από τα μπαλκόνια λίγο πριν την έναρξη του drag show στο City. 
Πρώτα φιλιά και πρώτα μεθύσια, αμέτρη-
τες ώρες διαβάσματος Agatha Cristie στο 
βράχο στον Αϊ-Γιάννη, πρόβατα, κοτέ-
τσια και local παραδόσεις, λουκουμάδες 
στη Άνω Μερά και αυτοσχέδιες φωτιές 
στον Πάνορμο. Thai Chi σε αλώνι, γιό-
γκα στην παραλία, ούζα στον Γιαλό και 
εκδρομές με καΐκι στη Δήλο. Μέχρι και 
το τέλος της εφηβείας μου περνούσα κά-
θε καλοκαίρι για σχεδόν τρεις μήνες και κάθε Πάσχα στη Μύκονο.  
Για πολλά χρόνια, που το νησί άλλαξε, είχα αποκτήσει μια άρνηση και 
δεν ήθελα να πηγαίνω. Μόλις όμως έπαιρνα την απόφαση και πάταγα το 
πόδι μου, βγαίνοντας στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι, με χτυπούσε αυτός ο 
αέρας που έχει κάτι το διαφορετικό κι εμένα με κάνει να αισθάνομαι την 
οικειότητα της παιδικής ηλικίας. Πραγματικά η Μύκονος, ιδίως τα επτά 
χρόνια που έλειπα στο εξωτερικό ως φοιτήτρια, με έκανε να αισθάνομαι 
ότι είναι το σπίτι μου. Οι φωτογραφίες αμέτρητες και οι αναμνήσεις α-
κόμα περισσότερες. Σε μία από αυτές τις φωτογραφίες είμαι με τον Keith 
Richards στα Άστρα και γελάμε τρανταχτά. Σήμερα απολαμβάνω το 
νησί με τη δική μου οικογένεια (κάνοντας πιο πρωινό πρόγραμμα) και 
πιστεύω πως και τα παιδιά μου, όταν μεγαλώσουν, θα αισθάνονται τη 
Μύκονο σπίτι τους.  
*Best Coctails: Paso Doble και Scarpa
*Fun Beach Bar and Restaurant: Jackie O, Super Paradise
*Εκδρομή must: Δήλος
*Best Beach: Άγιος Σώστης
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Πού να κολυμπήσεις
Άγιος Σώστης: από τις καλές 
low επιλογές. Αγράρι: σχετικά 
έρηµη. Ελιά: παραδοσιακά 
gay friendly, water sports σε 
αφθονία. Καλαφάτης: ρακέ-
τα, πολύ κολύµπι, βόλτα µε 
το jet ski. Καλό Λιβάδι: ειδι-
κεύεται στα θαλάσσια sports. 
Λια: λήµµα στην κατηγορία 
«Μέτρια Ήσυχες Παραλίες 
Μυκόνου». Ορνός: µε πολλές 
οικογένειες. Πάνορµος: µπο-
έµικη. Παράγκα: νεανικός 
τόνος και ψηλά bpm. Φτελιά: 
πολλοί (wind)surfers. Ψαρού: 
τιρκουάζ νερά, πολυπόθητες 
ξαπλώστρες, VIP πλήθος. 
Paradise: 42 χρόνια παρου-
σίας για το κλασικό κάµπινγκ 
του νησιού Super Paradise: 
σφηνάκια, µπουγέλα, κάµε-
ρες κινητών και τηλεόρασης. 

Πού να μείνεις
Andronikos Hotel (∆ραφά-
κι, 24231, www.andronikos.
gr). Με δωµάτια - σύγχρονη 
έκφραση κυκλαδίτικης αρ-
χιτεκτονικής που διαθέτουν 
τηλεόραση, dvd, δωρεάν 
WiFi κ.ά. Villa del Sol (Ορνός, 
22861), αποτελεί καλή επιλο-
γή για όσους αγαπούν την 
πιο παραδοσιακή πλευρά της 
Μυκόνου. Bill & Coo (Μεγάλη  
Άμμος 26292-3). Ένα 5άστερο 
ξενοδοχείο µε πολύ όµορφη 
αρχιτεκτονική, µε µοναδική 
θέα και πολυτελείς σουίτες 
που συνδυάζουν άνεση και 
εξαιρετικό design (κάποιες 
από αυτές και µε υπαίθριο υ-
δροµασάζ στη βεράντα τους), 
εστιατόριο µπροστά στην 
πισίνα, lounge bar, υψηλές 
παροχές. Argo (Πλατύς Γιαλός, 
23405, 24936), παραδοσιακό 
ξενοδοχείο, ανακαινισµένο 
το 2002, µε 18 δωµάτια πλή-
ρως εξοπλισµένα. Rochari 
(Χώρα, 23107, www.rochari.
com). Μυκονιάτικη αρχιτε-
κτονική, λίγα λεπτά από το 
κέντρο της Χώρας. Οstraco 
Suites (∆ραφάκι, 23396, www.
ostraco.gr). Κυκλαδίτικη αρχι-
τεκτονική, σουίτες, πισίνα µε 
υπέροχο µπαρ, δύο εκκλησά-
κια, αν το έχετε αποφασίσει.  

Πού να φας
Τα τελευταία νέα είναι ότι 
ο Λευτέρης Λαζάρου ανα-
λαµβάνει το White Star στη 
Λάκκα, ενώ µετά από χρόνια 
ανοίγει ξανά και το θρυλικό 
Remezzo πάνω από το παλιό 
λιµάνι. Olla (Μητροπόλεως, 

77177), σε έναν industrial 
style χώρο µπορείς να γευ-
τείς πιάτα του σεφ Γιώργου 
∆ηµόπουλου εµπνευσµένα 
από τη µεσογειακή και την 
ευρωπαϊκή κουζίνα. Bakalo 
(Λάκκα, 78121), µια µεταµο-
ντέρνα εκδοχή της… µπα-
καλοταβέρνας µε υπέροχο 
µωσαϊκό και ξεχωριστούς 
µεζέδες. Mamalouka (Πλατεία 
Μελετοπούλου, 23505) µε 
καταπληκτικά κοκτέιλ, αγάπη 
στα τοπικά προϊόντα, σε ένα 
µοναδικό κήπο. Κουρσάρος 
(Πλατεία Μελετοπούλου, 
22890 78140) Λίγα βήµατα 
µακριά από τη Μικρή Βενετία 
σε ένα σκηνικό που θυµίζει 
πλοίο Κουρσάρων πειρατών 
και φοβερή µεσογειακή κου-
ζίνα. Alegro (Γιαλός, 22890 
25030) Με θέα την παραλία 
του Γιαλού και µοναδικές 
λιχουδιές της µεσογειακής 
κουζίνας όλες τις ώρες της 
ηµέρας. Raya (Γιαλός, 22890 
28223). Υπέροχες σαλάτες. Bill 
& Coo (Μεγάλη Άμμος, 26292) 
µε θέα στη φωτισµένη Μύ-
κονο και πισίνα (που µοιάζει 
χάρη στον υπέροχο φωτισµό 
µε έναστρο ουρανό), για 
σούπερ γκουρµέ ελληνικές 
και µεσογειακές γεύσεις του 
πολύ καλού και βραβευµένου 
Αθηναγόρα Κωστάκου. Lady 
Finger (∆ραφάκι, 24231). Το 
εστιατόριο του Andronikos 
Hotel, µε avant garde πιάτα, 
φτιαγµένα από υλικά της 
γης και της θάλασσας από 
τον ∆ηµήτρη Αϊδίνη υπό την 
επιµέλεια του σεφ Γιώργου 
Βενιέρη. Ο Βενιέρης θα βρί-
σκεται στην παραλία Λια, στη 
Λιαστή (72150), µε ντεκόρ 
που θυµίζει Ελλάδα του ’50, 
µε όλα τα φρέσκα ζαρζαβα-
τικά από τη δική του φάρµα, 
ξυλόφουρνο για ζεστές πίτες 
και ψωµιά, και φρέσκο ψάρι, 
ενώ ανοίγει στη Χώρα και το 
δικό του ταϊλανδέζικο Mister 
Pug. Nice’n’Easy (Καλό Λιβάδι, 
72315), το αγαπηµένο από το 
Κολωνάκι, δίπλα σε µία από 
τις ωραιότερες παραλίες του 
νησιού, µε το σεφ και ιδιο-
κτήτη Χρήστο Αθανασιάδη 
να φτιάχνει από νησιώτικους 
µεζέδες και πιάτα µε βιολο-
γικά και ντόπια υλικά, µέχρι 
αχινοµακαρονάδες, τροµερά 
burgers, καλαµάκια από Black 
Angus αλλά και πρωινά µε 
smoothies, χειροποίητες 
energy bars που σερβίρει 
και στις ξαπλώστρες µπρο-

στά στη θάλασσα. Interni 
(Ματογιάννια, 26333), µέσα 
στα λευκά και τα πετρόλ, µε 
καινούργιο bar για ακόµη 
περισσότερα cocktails. Ωραί-
ος κήπος. Matsuhisha (ξεν. 
Belvedere, 27362), εδώ θα φας 
το σωστό black cod που ονει-
ρεύεσαι από το χειµώνα. 

Φαγητό Βετά το club  
Everest (Πλ. Μαντώ, 22245) 
Πάντα  στις υπηρεσίες σου, 
ακριβώς όπως το έχεις συνη-
θίσει και στην Αθήνα. Bougazi 
(στο στενό δίπλα στην πιάτσα 
των ταξί, 24066) Μοναδική 
κρέπα. 

Πού να διασκεδάσεις
Άρωµα (Ματογιάννια, 27148). 
Από τα παλιότερα µπαρ του 
νησιού, σερβίρει καλά ποτά 
και είναι στρατηγικά τοποθε-
τηµένο σε διασταύρωση πλή-
θους. Caprice (Μικρή Βενετία, 
23541). Τα απογευµατινά ξε-
φαντώµατα έχουν γράψει µέ-
ρος της µυκονιάτικης ιστορί-
ας. Ίσως το καλύτερο mojito 
που ήπιες ποτέ. Υπέροχο την 
ώρα της δύσης… Galleraki 
(Μικρή Βενετία, 27188). Το 
σφηνάκι «Κατερινάκι» (µε πε-
πόνι) είναι από τα συνώνυµα 
της νυχτερινής Μυκόνου. 
Και το συγκεκριµένο µπαρ, 
ένα από τα πιο cool στέκια 
της εδώ και πάνω από είκοσι 
χρόνια – θα το καταλάβεις 
γνωρίζοντας τον ∆αµιανό… 
Queen Of Mykonos (Εν. ∆υ-
νάµεων, Χώρα, 6949 078018). 
Το ξηµερώνει, χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι θα χάσεις 
την ευκαιρία να πας και για 
χαλαρό απογευµατινό ποτό… 
Scarpa (Μικρή Βενετία, 23294). 
Μοντέρνο, minimal και low 
profile bar, κοκτέιλ φρέσκων 
φρούτων του και κοµψή 
electronica. Thalami (Πλ. 
Μαντώς, 28230). Μπορεί να 
πας και νωρίς, αλλά το πιθα-
νότερο είναι να βρεθείς αργά 
το βράδυ σε afterhours κατά-
σταση µε έντονη διάθεση να 
ξεφαντώσεις ελληνικά. Για 
τους σινεφίλ και όχι µόνο, το 
θερινό Cine Manto στη Χώρα. 
L’ile (Καμπάρη 3, 22890 77217) 
Γαλλικό µπιστρό µε το κόκκι-
νο και το καρό να κυριαρχούν 
στο χώρο, ενώ θα δοκιµάσεις 
πεντανόστιµες σπιτικές πίτες. 
Semeli bar (Μικρή Βενετία, 
2289 026505), από τα χαρού-
µενα µπαράκια του νησιού. 
Paradise Club (Παραλία 

Η Ο.Π. είναι 
σχεδιάστρια 
μόδας και 
ενδυματο-
λόγος. Αυτή 
την περίοδο 
τελειώνει τη 
χειμερινή της 
συλλογή και 
παράλληλα 
ξεκινάει την 
καλοκαιρινή 
για το 2015. 
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Αυγούστου 1989. Φαεινή ιδέα της παρέας να 
πάμε για πρώτη φορά στη Μύκονο για μία μό-
νο νύχτα… Χωρίς καμία κράτηση, μόνο μ’ ένα 

backpack σακίδιο. Το νησί ήταν packed, ακόμα και η κυ-
κλοφορία στα Ματογιάννια δύσκολη. Όλα τα μπαράκια 
ασφυκτικά γεμάτα. Το καλοκαίρι του ’89 είχε σηματο-
δοτήσει και την έκρηξη της σκηνής του Manchester, 
έτσι το Μad Club (βρισκόταν στο σημείο που είναι σή-
μερα το Cabaret) ζούσε μεγάλες δόξες με soundtrack 
τους Stone Roses, Inspiral 
Carpets, Happy Mondays, 
Ride, The Charlatans, 808 
State. Όπως ήταν αναμενό-
μενο δεν βρήκαμε πουθενά 
να μείνουμε, οπότε ξημερώ-
ματα κοιμηθήκαμε ελάχιστα 
σε ξαπλώστρες στη Μεγάλη 
Άμμο... Την επόμενη μέρα 
επιστρέψαμε όχι με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού 
είδαμε ελάχιστα το νησί, τη χειρότερη περίοδο, με τις 
χειρότερες συνθήκες.
Επέστρεψα το Πάσχα του 1991. Μέχρι σήμερα, είναι ο 
μοναδικός προορισμός στην Ελλάδα που θα περάσω 
έστω και 3-4 νύχτες κάθε χρόνο. Αναμνήσεις; Ατελεί-
ωτες... Sunsets στο Caprice, βουτιές στον Άγιο Σώστη, 
θαλασσινά στην Ταβέρνα του Αγγελετάκη (το σημε-
ρινό Nammos), τα πρώτα cocktails στο Remezzaki, η 

house περίοδος του Remezzo, τα Σάββατα στο Cavo 
Μούσες, το Buzios, sunrise στο Cavo Paradiso με guest 
DJ το ½ των Masters At Work (άγνωστο τότε «Little» 
Louie Vega), τα πρωινά στην Άγκυρα, η περατζάδα στο 
πρώτο Sale e Pepe του Ιβάν, όστρακα στην πάνω ταβέρ-
να της Φτελιάς, τα party με τον Jose Padilla και βέβαια 
τα events στο Solymar, το Σάββατο του Αγίου Πνεύμα-
τος που φέτος συμπληρώσαμε 9 συνεχόμενα χρόνια. 
Ανεξάρτητα πόσο πολύ αρέσει το νησί σε κάποιον, πι-

στεύω ότι δεν μπορεί κανείς 
να αμφισβητήσει τη μαγική 
και ανεξάντλητη ενέργεια 
που εκπέμπει, την ομορφιά 
και την απλότητα στην αρ-
χιτεκτονική της, αλλά και 
τις ατελείωτες επιλογές σε 
κάθε κατηγορία που την κα-
τατάσσουν σ’ έναν από τους 

καλύτερους προορισμούς του κόσμου. Όχι άδικα.
Επόμενο ραντεβού την Παρασκευή 25 Ιουλίου στο 
«esthete» event στο Kivotos Hotel.

* O Αλ.Χρ. είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, A&R, compiler των gold sellers 
CD compilations «Sunset & Sunrise», «La Suite» και «Remix by Emporio 
Armani». Eπνευστής των hotel events (www.hoteling.gr) 
στην Ελλάδα, με αμέτρητα sold out events  
και συνεργασίες Tom Ford, Prada, Vogue,  
Louis Vuitton, MTV, Giorgio Armani, Nobu...  
(www.alexandroschristopoulos.com)
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Paradise, 694 5546791) Φέ-
τος το πρόγραµµα περιλαµ-
βάνει από Deep Dish µέχρι 
Boy George. Πληροφορίες 
για τα events στο www.
paradiseclubmykonos.com/
events/   

Gay
Elysium Hotel (Περιοχή Σχο-
λής Καλών Τεχνών, 23952, 
www.elysiumhotel.com). 
Από τα πρώτα ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα που προ-
σανατολίστηκε στον gay 
τουρισµό. Εγκαταστάσεις 
όπως γυµναστήριο, εσω-
τερική - εξωτερική πισίνα, 
υδροµασάζ, και Sunset 
bar για κοκτέιλ ηλιοβασι-
λέµατα. Geranium Hotel 
(Περιοχή Σχολής Καλών Τε-
χνών,24620, www.geranium-
hotel.com). 8 δωµάτια, 2 
studios, 4 διαµερίσµατα µε 
βεράντες και θέα που δε σε 
αφήνει να ξεκολλήσεις. 54 
(Χώρα, 22890 28543) Lounge 
& discotheque club.  Άνοιξε 
φέτος κοντά στα Everest 
και υπόσχεται τρελά πάρτι.
Lola (Χώρα). Jazz, κεφάτα 
πάρτι και ανέλπιστα drag 
shows. Porta (Πόρτα Μυκό-
νου, 27087). Λειτουργεί από 
το 1987, έχει multicultural 
χαρακτήρα και αγαπά 
το house αλλά και τις 
mainstream 80s επιτυχίες.

Πού να ψωνίσεις
Graffiti Mykonos (Αγίου 
Λουκά 3, 84600). Μοναδική 
συλλογή από χειροποίη-
τες µπλούζες σε unique 
σχέδια. Haris Cotton 
(Μητροπόλεως 4, 27061 ) Η 
µποέµικη κοµψότητα των 
60s συναντά τα χρώµατα 
εµπνευσµένα από τα 50s σε 
δηµιουργίες του Χάρη και 
της Εύας. Omnia Art Shop 
(∆ήλου 2, 400004) Κεραµική 
τέχνη και άλλες µοναδικές 
δηµιουργίες. Εργαστήριο 
κοπανιστής Μυκόνου (Άνω 
Μερά, 22890 71425) Εδώ πα-
ράγεται η µοναδική κοπα-
νιστή του νησιού, δέχονται 
και παραγγελίες. Diesel 
(Εν. ∆υνάµεων 3, 28666). 
Η µπουτίκ του διάσηµου 
brand µε όλο το οπλοστά-
σιο της καλοκαιρινής κολε-
ξιόν. Melivia (Καλογερά 26, 
27827). Καφτάνια, παντε-
λόνες και λοιπά επώνυµα 
και δροσερά καλοκαιρινά. 
Minas (Πλ. Αγ. Κυριακής, 
Χώρα, 27320). Σίγουρα θα 
φύγεις µε ένα deco object 
για το σπίτι συν τα διάσηµα 
αποδοµηµένα κοσµήµα-
τα… Oikia (Αεροδρόµιο, 
26730), έπιπλα και πίνακες 
που ταιριάζουν στη νησιω-
τική σου κατοικία. ●

Διακοπές 
ςτη ΜΥκονο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Oι ράφτες 
της Μυκόνου
Η θρυλική ναπολιτάνικη  
εταιρεία ανδρικών  
ρούχων ΚίτοΝ στήνει το 
πρώτο παγκοσμίως pop 
up sur mesure store 
φέτος τον Αύγουστο στη 
παραλία του ΝΑΜΜΟS. 

The traveling tailors in 
Mykonos! Το υπέρλαμπρο 
φεγγάρι του Αυγούστου θα 
ανοίξει φέτος την αυλαία του 

πρώτου παγκοσμίως pop up 
sur mesure store της Κiton. H ιταλική εταιρεία που ντύνει τους πιο διά-

σημους άνδρες της υφηλίου θα στείλει τους εξειδικευμένους ράφτες της στο 
κοσμικό νησί των Κυκλάδων για να δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες 
του να παραγγείλουν από την παραλία του Nammos τα ρούχα που θα φορούν 
το χειμώνα! Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιδέα του Ηλία Βλαχάκη, ιδιοκτήτη 
του καταστήματος Mah Jong, της πιο chic boutique για άνδρες στην Αθήνα, 
που αντιπροσωπεύει την Kiton στην Ελλάδα. «Είναι μια γιορτή της haute 
couture με έντονο ελληνικό χρώμα. Ένα πολύ ζωντανό event που θεωρώ ότι 
μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό» πιστεύει ο Ηλίας Βλαχάκης. Στον ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο του pop up store θα είναι επίσης διαθέσιμη η πλήρης συλ-
λογή ανδρικών ρούχων και αξεσουάρ της Kiton με πάνω από 1.000 συνολικά 
κομμάτια. Μοιάζει παραπάνω από σίγουρο ότι η Kiton, εγκαινιάζοντας το 
θεσμό του pop up sur mesure store, ανοίγει ένα λαμπρό δρόμο νέων επιτυχι-
ών στη θαυμαστή χώρα της haute couture. (2-10/8 καθημερινά)
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ιμάνι, λιμανάκια, ψαρόβαρκες, καΐκια, εκκλησίες και λιβάδια, αγροί με 
ζώα, κατοικιές, αμπέλια αλλά και κοσμοπολίτικες γωνιές. Πάρος, ένας 
τόπος ειρήνης. Παίρνοντας το χωματόδρομο για να πάω στην αγορά,  

ευλογώ τον εαυτό μου που ζω μια ζωή αυθεντική, που μυρίζω τη φύση με τους 
βοριάδες και τους νοτιάδες της. 
Ναι, έρχονται από παντού στο νησί και περνούν καλά. Και γίνονται φανατικοί, 
ξένοι και δικοί μας. Δεν ήμουν ποτέ, όμως, εγώ. Έλεγα πως σ’ όποιο νησί και να 
πας άγιος τόπος θα είναι. Στο Αιγαίο όλα όμορφα είναι. Κάποτε, γίνεται κάτι και 
δένεσαι με έναν τόπο. Σιγά-σιγά ανακαλύπτεις ένα ακόμη χωριό, μια γειτονιά, 
ένα μποστάνι, ένα βράχο, μια παραλία, μια οικογένεια, αλ-
λά κυρίως το να λες καλημέρα στον περαστικό αγρότη που 
πάει να πουλήσει τις ντομάτες του, ή να κάθεσαι σε ένα πε-
ζούλι, σε μια σκιά, και να πιάνεις κουβέντα με έναν πρώην 
άγνωστο και τώρα δικό σου άνθρωπο. 
Ο Γιάννης Πάριος, που έκανε καλό στο νησί, με πρωτοδέ-
χτηκε στον τόπο του πριν 30 χρόνια. Ο Λάκης Λαζόπουλος, 
όμως, με έπεισε πως δεν έχω καλύτερο μέρος για να ησυ-
χάζω και να βρίσκω τους κανονικούς μου παλμούς από την 
Πάρο. Είχε δίκιο, καμιά σχέση δεν είχε και αυτός με το νησί πριν, αλλά μαγεύ-
τηκε όπως κι εγώ τώρα. 
Έχω συνδεθεί με όλα τα μέρη του νησιού. Τις Λεύκες, την Παροικιά, τη Νάου-
σα, τη Μάρπησσα, την Αλυκή, τα Μάρμαρα, τον Δρυό, όλα. Ψάχνω και βρίσκω 
ομορφιές παντού. Καλλιτέχνες, μουσικούς, στούντιο ηχογράφησης, χορευτές, 
εικαστικούς, τεχνίτες, απ’ όλα έχει το νησί, αλλά τα χρώματα που αλλάζει η 
θάλασσα είναι το στοίχημά μου κάθε πρωί που ξυπνώ και τη βλέπω, με τη Νάξο 
απέναντι. 
Και τα καράβια που περνούν, αχ τα καράβια, αχ η σειρήνα τους, αχ οι άνθρωποι 
που ξεχύνονται στο λιμάνι όταν φτάνουν και οι άλλοι μελαγχολικοί που επι-
στρέφουν στην Αθήνα. Αχ Παναγιά μου Εκατονταπυλιανή και ανεμόμυλε του 
λιμανιού, φέρνε με συχνά κοντά σου. Η Αθήνα μας μαράζωσε.

* Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το τραγούδι της «Ένα φιλί» από τη Heaven. Στις 11/7 δίνει συναυλία 
με την Τάνια Τσανακλίδου στο Κατράκειο Θέατρο, ενώ θα ακολουθήσει περιοδεία. Από τις εκδόσεις Με-
ταίχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του Fabien Marshaud «Πάντα ήρωες», το οποίο μετάφρασε.

Πάρος
Της Χαρούλας Αλεξίου*

Λ

Πού να κολυμπήσεις 
Είναι η πιο διάσηµη, οπότε 
«υποχρεωτικά» το βάπτισµα 
του πυρός πρέπει να γίνει 
στις Κολυµπήθρες (Νάουσα). 
Λίγο πιο κάτω είναι η παραλία 
Μπαµπού. Το όνοµά της το 
οφείλει στις καλαµιές, που 
φτάνουν µέχρι εκεί που 
σκάει το κύµα. Οι σέρφερ και 
οι λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ προτιµούν τη Χρυσή 
Ακτή, το Πυργάκι, τα Γλυφά 
Λωλαντώνη, την Τρυπητή 
και τα Τσερδάκια στη νοτιο-
ανατολική πλευρά. Για κοντι-
νές αποδράσεις στα βόρεια, 
τα Λιβάδια είναι πολυσύχνα-
στα µε πεντακάθαρα νερά, 
ενώ κοντά είναι ο Κριός και η 
συνέχειά του το Μαρτσέλο, 
µε πιο πάρτι διάθεση. Λίγο 
πριν, υπάρχει ο Καλάκονας, 

µια καλά κρυµµένη µικρή 
παραλία που προτιµούν οι 
ντόπιοι. Στο δυτικό άκρο 
του όρµου της Παροικιάς 
είναι και η παραλία Σουβλιά, 
µε εξαιρετική αµµουδιά 
και ρηχά νερά, ιδανική για 
παιδιά. Για φυσική σκιά από 
αρµυρίκια ενδείκνυνται το 
Πίσω Λιβάδι και ο Λογαράς 
(έχουν και ταβερνάκια). Α-
νάµεσα στον Αµπελά και τον 
Μώλο βρίσκεται η σχετικά 
αποµονωµένη και αγαπηµέ-
νη των σέρφερ, Τσουκαλιά. 
Ο Μώλος προσφέρεται για 
χαλάρωση και θέα προς τη 
Νάξο. Η Σάντα Μαρία είναι 
από τις µεγαλύτερες και 
πλέον οργανωµένες παρα-
λίες για θαλάσσια σπορ. Το 
κάµπινγκ δίπλα καθορίζει και 
την ανθρωπογεωγραφία της 

παραλίας. Η αµµώδης παρα-
λία Ξιφαρά είναι η φυσική 
συνέχεια της παραλίας των 
Αγίων Αναργύρων. Τα αβαθή 
νερά την κάνουν ιδανική για 
οικογένειες. Οι γυµνιστές 
αποχωρίζονται τα µαγιό τους 
στην προχωρηµένη Λάγγε-
ρη. Έξω από τον κόλπο του 
Ξιφαρά αξίζει ένα πέρασµα 
µε βάρκα από τις νησίδες 
Γαϊδουρονήσι, Τουρλίδες και 
Φόνισσες. 
 
Πού να μείνεις 
Στο Ξενοδοχείο και Διαμε-
ρίσματα Καλυψώ (Παραλία 
Αγίων Αναργύρων, Νάουσα, 
51488, 51777), δέκα λεπτά 
µε τα πόδια από το κέντρο 
της Νάουσας, µε τα αλµυ-
ρίκια να είναι τα µόνα που 
µεσολαβούν µέχρι τη θά-
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ην ξέρω από το 1986. Όταν ο Σταύρος έκπληκτος είπε «δεν έχεις έρθει ποτέ στην Πάρο;» Δεν 
έχω χάσει ούτε ένα καλοκαίρι από τότε, μπορεί ένα ή δύο. Δεν τα θυμάμαι κι όλα.
Θυμάμαι όμως να καθόμαστε στον Λαβύρινθο στη Νάουσα –προχωρημένο καλοκαίρι– και 

να βλέπουμε απέναντι μέχρι την άλλη πλευρά του λιμανιού το Remezzo. Πολλά ξενύχτια – με το 
φεγγάρι βγαίναμε, με τον ήλιο μπαίναμε. Και θάλασσες, τόσες πολλές παραλίες, όλες δικές μας. Και 
ανακαλύπταμε κι άλλες. Και τις κρατάγαμε μυστικό. Να μην έρχονται ξένοι. Να είναι μόνο δικές μας. 
Και σήμερα με τους ίδιους φίλους τριγυρνάμε, μαζί τρώμε μαγειρίτσα. 
Προσπαθώ να ξεχάσω ότι το λιμανάκι της Νάουσας το Πάσχα γίνεται ένα απέ-
ραντο μπουζουξίδικο. Αλλά, είπαμε, η Πάρος δεν είναι μόνο δική μου. Είναι 
και των δεκαεφτάχρονων πάσης Ελλάδος.
Φιλίζι, Σάντα Μαρία, Δρυός, Λωλαντώνης, Μάρπησσα, Πούντα, Πίσω Λι-
βάδι, Λογαράς, Ιστέρνι, Αμπελάς, Τσουκαλιά, Κολυμπήθρες, Λάγγερη. Σαν 
να μην υπάρχουν ωραιότερα τοπωνύμια παρά στις Κυκλάδες. Τα ομορφότερα 
μέρη, με τα τραγουδιστά ονόματα. 

Μόλις κατεβαίνω απ’ το καράβι και παίρνω το δρόμο έχοντας στα δεξιά την 
Εκατονταπυλιανή και τα λοξά πευκάκια –τα ’χει τρελάνει τόσα καλοκαίρια το μελτέμι–, γίνεται η 
ολική επαναφορά. Είμαι στην Πάρο, δεν έχει άλλο. Έφτασα εκεί που ήθελα.

Τι ζητάει όμως μια Λαρισαία –και μάλιστα βλάχα στην καταγωγή– σ’ ένα νησί και να γράφει για τη 
δική της Πάρο; Απλούστατα. Δεν χρειάζεται να είναι το μέρος που γεννήθηκες ο μοναδικός σου τό-
πος. (Δεν μπορώ να γράψω για τη Λάρισα εξάλλου, εδώ γράφουμε για νησιά.) 
«Η δική μου Κυκλάδα είναι η ομορφότερη!» (όπως κοντράρω τη Λένα – δικιά της Κυκλάδα είναι η Σα-
ντορίνη). 

Υ.Γ. Τουλάχιστον συμφωνούμε ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ή, τουλάχιστον, σε μία 
απ’ αυτές.

* Η Ελ.Μπ. είναι υπεύθυνη ελληνικής πεζογραφίας στις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Πάρος
Η δική μου Πάρος

Της Ελένης Μπούρα*

T

λασσα. Εξαιρετικό service, 
παραδοσιακής κυκλαδικής 
αρχιτεκτονικής κτίριο, µε 
εσωτερική αυλή και αίθριο 
πνιγµένο στα λουλούδια 
και µπαλκόνια µε άπλετη 
θέα. Διαθέτει κι έναν υ-
πέροχο µπουφέ-µπαρ για 
το πρωινό, τον καφέ ή το 
κοκτέιλ σας.  
Arokaria Beach Studios 
στην παραλία του Μαρ-
τσέλο και Αrokaria Dreams 
Apartments (51923) στη 
Νάουσα. Δύο ξενοδοχεία 
της οµάδας «Arokaria», 
µια ονοµασία που προέρ-
χεται από το δέντρο που 
µεγαλώνει στο κέντρο της 
αυλής των ξενοδοχεια-
κών εγκαταστάσεων. Τα 
studios είναι όλα χτισµένα 
µε παραδοσιακή κυκλαδί-
τικη αρχιτεκτονική, ενώ οι 
πίνακες ζωγραφικής και τα 
χειροποίητα αντικείµενα 
δίνουν στο καθένα ξεχωρι-
στό στιλ. Τα διαµερίσµατα 
στη Νάουσα είναι περιτρι-
γυρισµένα από έναν κατα-
πράσινο κήπο που οδηγεί 
στο χώρο της πισίνας και 
είναι πλήρως εναρµονισµέ-
να µε το κυκλαδίτικο τοπίο. 
Τα µπαλκόνια τους κοιτούν 
από ψηλά το Αιγαίο και τον 
κόλπο της Νάουσας.  
Στην Αλυκή, στη Villa 
Konitopoulos (91202), µε 
δωµάτια και διαµερίσµατα 
150 µέτρα από τη θάλασσα 
και πολλές θεµατικές δρα-
στηριότητες.                                  
Στον Άγιο Ανδρέα, περίπου 
1 χλµ. από την παραλία Κο-
λυµπήθρες, το κυκλαδίτικο 
Swiss Home (51633, 51387,e-
mail: www.swisshome.gr) 
είναι ιδανικό για νιόπα-
ντρους. Στο Petres (52467), 
ένα κλικ πιο πολυτελές, 
µε πισίνες, γήπεδο τένις, 
γυµναστήριο µε σάουνα 
και λοιπές ανέσεις. Στη 
Νάουσα, το κοµψό Κanale’s 
rooms&suites (52044, www.
kanales.gr) απέχει πέντε 
λεπτά από την παραλία Πι-
πέρι. Χτισµένο στις πλαγιές 
λόφου και σε διαφορετικά 
επίπεδα, προσφέρει εκ-
πληκτική θέα του λιµανιού 
και της παραλίας Πιπέρι. 
Μπορείς να κλείσεις ένα 
στάνταρτ δωµάτιο ή ένα 
δωµάτιο µε θέα τη θάλασ-
σα. Αν είστε µεγάλη παρέα 
µπορείτε να επιλέξετε το 
superior δωµάτιο µε σύγ-
χρονο µίνιµαλ κυκλαδίτικο 
στιλ ή τις σουίτες µε όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις, από 
δωρεάν internet έως τζα-
κούζι και µεγάλες βεράντες 
από όπου κανείς ατενίζει 
την ιδιαίτερης σχεδίασης 
πισίνα του ξενοδοχείου. 
Το roof-top εστιατόριο 
lounge-bar συνδυάζει µο-
ναδικά δύο πλεονεκτήµα-
τα: ανεπανάληπτη θέα και 
γαστριµαργική απόλαυση.  
Στις Κολυµπήθρες, στο 
Astir of Paros (51976-84, 
www. astirofparos.gr), ξε-
νοδοχείο 5 αστέρων πάνω 

Διακοπές 
ςτην παΡο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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στη θάλασσα, για αθόρυβη 
πολυτέλεια: ηλιοθεραπεία 
δίπλα σε πισίνες για παιδιά 
και ενήλικες, γήπεδα τένις 
και γκολφ, εστιατόρια, µπαρ, 
υπηρεσίες οµορφιάς κατόπιν 
ραντεβού, κοντά στο ξενοδο-
χείο θα κάνεις θαλάσσια σπορ 
και πολλά άλλα, όπως η ανα-
νεωµένη Venus Art Gallery µε 
έργα καταξιωµένων Ελλήνων 
εικαστικών. Στον πολύ γραφι-
κό οικισµό της Νάουσας, µόλις 
50 µ. από την παραλία Πιπέρι, 
το ξενοδοχείο Senia (Νάουσα, 
51971) είναι ένα συγκρότηµα 
µε σουίτες, διαµερίσµατα, 
διαµερίσµατα superior και 
δωµάτια, χτισµένο σε κυκλα-
δικό αρχιτεκτονικό στιλ, σε α-
ποχρώσεις του λευκού και του 
µπλε. Οι µονάδες µπορούν να 
φιλοξενήσουν 2 έως 6 άτοµα. 
Είναι ιδανικές για διαµονή 
τόσο για οικογένειες όσο και 
για ζευγάρια. Μερικές σουίτες 
διαθέτουν επίσης σαλόνι και 
κουζίνα µε όλα τ’ απαραίτητα, 
ενώ κατόπιν αιτήσεως σου 
παρέχουν ακόµα και παιδικό 
κρεβάτι. Για την παραλία το 
ξενοδοχείο σού εξασφαλίζει 
δωρεάν οµπρέλες & ξαπλώ-
στρες. 
Τα Bungalows Marina (51204, 
52819, info@parosmarina.
gr, www.parosmarina.gr) στη 
Νάουσα, χτισµένα από πέτρα, 
µέσα σε ένα ήρεµο ολάνθιστο 
κήπο και µε θέα στο απέρα-
ντο γαλάζιο της θάλασσας 
διαθέτουν ευρύχωρα studios, 

πλήρως εξοπλισµένα. Φιλό-
ξενη ατµόσφαιρα και σπιτικό 
πρωινό µε χειροποίητες 
µαρµελάδες από τα χεράκια 
της Μαρίνας. Τιµές φιλικές.  
Στη Χρυσή Ακτή, στο Golden 
Beach Hotel (41194). Φέτος 
άνοιξε το Caretta, ένα εστια-
τόριο µε greek-fusion cuisine 
και βιολογικά λαχανικά λίγα 
µόλις µέτρα από την παρα-
λία. Τα πρωινά του Άγγελου 
σού δίνουν ενέργεια για όλη 
την ηµέρα. Απαγορεύεται 
αυστηρά ο στιγµιαίος καφές. 
Caretta-greek fusion cuisine, 
βιολογικά λαχανικά δίπλα 
στην παραλία.

Πού να φας 
Η πιο «γόνιµη συνεργασία» 
Ιταλίας-Ελλάδας ακούει στο 
όνοµα La Piazza (52657), στην 
πλατεία της Νάουσας. Ένα 
γευστικό σταυροδρόµι µε 

µεσογειακές επιρροές και τη 
φινέτσα των ιδιοκτητών Χ. 
Μπιµπίκα και Χ. Κιούση. Το 
µενού είναι πλουραλιστικό 
χωρίς ακρότητες. Η έµφαση 
δίνεται στα ζυµαρικά. Στο γρα-
φικό λιµανάκι της Νάουσας 
η Σιγή Ιχθύος (52639), µε τον 
σεφ Οσάµα στα πλατό της 
γεύσης και την υπογραφή του 
Γιάννη Ζουµή, φιλοξενούν 
εξαιρετικές γαστρονοµικές 
απολαύσεις, µε βάση την 
υγιεινή διατροφή, τη γνώση 
και την πείρα στα ελαφριά 
εδέσµατα και τις φρέσκιες 
ψαροκαταστάσεις. Εδώ, µαζί 
µε το φαγητό σας θα απολαύ-
σετε και ένα µαγευτικό ηλιο-
βασίλεµα. 
Στο εστιατόριο της Σωσώς 
(6974 878281) είναι όλα προ-
σεγµένα, από τη διακόσµηση 
µέχρι τις λεπτοµέρειες στα 
πιάτα. Πολύ φθηνές, µεγάλες, 

χορταστικές µερίδες ελληνι-
κής και διεθνούς κουζίνας µε 
ντόπια και αγνά υλικά. Ανοίγει 
στις 19.30. Στο παλιό Ενετικό 
λιµάνι της Νάουσας βρίσκεται 
ο Μοσχωνάς (51623) µε σπε-
σιαλιτέ τη γλώσσα λιαστή, 
δηλαδή ψάρι ψηµένο στον ή-
λιο. Για παραδοσιακή κουζίνα, 
κυρίως κρητικά πιάτα, δίπλα 
στο κύµα στη γέφυρα της 
Νάουσας θα δεις το Μελτέµι 
(51263). Είναι ανοιχτό όλη την 
ηµέρα και η κράτηση είναι 
απαραίτητη. 
Στον Aµπελά: Ανοιχτός όλη 
την ηµέρα ο Δαµιανός  πάνω 
στην παραλία για ψάρι και 
κακαβιά, αλλά και κρέατα της 
ώρας. 
Στην παραθαλάσσια περιοχή 
της Ξιφάρας για θαλασσινά, 
όπως κριθαράκι χταπόδι, 
αλλά και ρεβυθάδα φούρνου, 
οι γνώστες προτιµούν την 
καταπράσινη κυκλαδίτικη 
αυλή του Siparos (52785), 
που σερβίρει από τη µία το 
µεσηµέρι µέχρι τα µεσάνυχτα. 
Μη φύγεις από την Πάρο αν 
δεν δοκιµάσεις την τοπική 
ξινοµυζήθρα, το ντόπιο κρασί 
και το ονοµαστό ξίδι. 
Στην περίφηµη παραλία της 
Χρυσής Ακτής, το Blue Café 
(43242, www.blueparos.gr) 
είναι ένας all day προορισµός, 
για ηλιοθεραπεία νωρίς στις 
ξαπλώστρες του και µπά-
νιο ακριβώς µπροστά στη 
Χρυσή Ακτή, µε ethnic και 
lounge µουσικές επιλογές. 
Θα απολαύσετε πλούσια 
πρωινά, ποικιλία καφέδων, 
ροφηµάτων και κοκτέιλ, ενώ 
η κουζίνα είναι σπιτική και θα 
σας προτείνει παραδοσιακά 
τοπικά εδέσµατα, µε τους ιδιο-
κτήτες Αντωνία και Κώστα να 
επιµελούνται προσωπικά την 
άριστη ποιότητα των υλικών. 
Και µάλιστα σε πολύ προσιτές 
τιµές.   
Και στη Νάουσα και στην 
Παροικιά (όπως και στην Αντί-
παρο) θα βρείτε τον Φούρνο 
Ραγκούση, ο οποίος κρατάει 
την παράδοση από το 1912, 
εδώ και τέσσερις γενιές, προ-
σφέροντας µια µεγάλη ποικι-
λία από ζυµωτά ψωµιά µε προ-
ζύµι από βασιλικό, ζυµωτές 
κουλουρίτσες µε γλυκάνισο, 
καρυδόψωµα, δίκιλα ψωµιά 
µε προζύµι, αλλά και εκπληκτι-
κά παραδοσιακά γλυκά (όπως 
αµυγδαλωτά και ζαχαροµπα-
κλαβά), µαστιχάκι και παγωτό 
δικής του παραγωγής. 

Πού να διασκεδάσεις

Στην Παροικιά: Το ALGA Bar 
(22387), λίγα µέτρα από την 
παραλία, στη θέση του πρώ-
του πανδοχείου που λειτούρ-
γησε στην Πάρο, το πιο funky 
bar club της περιοχής, είναι 
προσεγµένο, προσφέρει εξαι-
ρετικά κοκτέιλ από φρέσκα 
φρούτα εποχής και χορό µέχρι 
πρωίας. Extra tip: Η βεράντα 
είναι εκπληκτική, διασκέδαση 
κάτω από τα αστέρια, µε θέα 
το λιµάνι. 
Στη Νάουσα: Το Ble είναι το 
νέο κοκτέιλ µπαρ στο λιµα-
νάκι, βρίσκεται δίπλα στη 
θάλασσα και ξεχωρίζει για 
την όµορφη κυκλαδική του 
αισθητική. Ωραίες µουσικές 
και καλή διάθεση για ένα κα-
λοκαίρι... µε ble χρώµα!
Το Agosta είναι ένα µπαράκι 
µε δική του κοινότητα στο 
Facebook, µε φωτογραφίες 
που θα σε πείσουν να περά-
σεις για ένα ποτό και τελικά 
να µείνεις για πολλά. Στην 
πλατεία είναι και το καφεµε-
ζεδοπωλείο Τακίµι (55095), το 
οποίο σε ταξιδεύει στα παλιά 
και παραδοσιακά καφενεία 
της Πάρου. 
Στον Δρυό: Στον Λουρίδη, 
beach bar πάνω στην παρα-
λία, για φρέσκους χυµούς και 
στο Ρεσάλτο στο λιµανάκι 
για ροκ διάθεση. Στο Golden 
Garden (43007), ανοιχτό µπαρ 
για πιο χαλαρές βραδιές. 
Στη Mάρπησσα: Στο πιο µαγευ-
τικό σηµείο της Πάρου και µε 
αµφιθεατρική θέα στο Αιγαίο 
βρίσκεται το συγκρότηµα 
Punda Beach Club (41717). 
Ακριβώς πάνω στην καταπλη-
κτική παραλία της Χρυσής 
Ακτής θα βρεις το πιο hip 
beach-bar της Πάρου. Τα 
Rebel Beach Bar & Louridis 
Apts (42189, 41714) βρίσκο-
νται ακριβώς πάνω στην 
αµµουδιά, εκεί που σκάει το 
κύµα. Τέτοια αίσθηση ελευ-
θερίας δεν έχεις ξανανιώσει... 
Η καλύτερη παραλία για 
windsurfing –όταν φυσάει– 
και για πλήρη χαλάρωση και 
διασκέδαση τις υπόλοιπες µέ-
ρες. Εδώ θα νιώσεις πραγµατι-
κά διακοπές!
Παραλία Σουβλιάς/Δελφίνι: 
Magaya beach bar (23791) Με 
έθνικ ατµόσφαιρα, ασιατικές 
γκουρµεδιές και κοκτέιλ, πιά-
τα ηµέρας και µουσικές ρέγκε 
και ό,τι άλλο «σηκώνει» το 
καλοκαίρι. Συχνά live και πάρ-
τι, από τα πιο «κρυφά» και πιο 
αγαπητά µαγαζιά του νησιού. 

Πού να ψωνίσεις
Πράγματα Concept 
Store (Αρχίλοχος, 28198, 
pragmataparos@gmail.com) 
Δύο µοντέρνοι χώροι όπου θα 
βρείτε αντικείµενα από διάση-
µους σχεδιαστές. Οι ιδιοκτή-
τες Anna Giulia και Giordana, 
λάτρεις και οι δύο του design, 
µαζί µε το εξειδικευµένο προ-
σωπικό, παρέχουν συµβου-
λευτικές υπηρεσίες για τη δι-
ακόσµηση της κατοικίας, 
του γραφείου ή του 
καταστήµατός σας, 
δίνοντάς σας τη δυνα-
τότητα να επιλέξετε και 
να παραγγείλετε µέσα από µια 

πληθώρα επιλογών, ασυνήθι-
στα µοντέρνα έπιπλα και αντι-
κείµενα, που θα ταιριάζουν µε 
το χώρο και το γούστο σας. 
Bit of Salt (42757, 28625) Επώ-
νυµα casual ρούχα και αξε-
σουάρ σε δύο καταστήµατα 
στην Πάρο. Θα βρεις λίγο από 
αλάτι και πολύ από ρούχα για 
windsurf, kitesurf και µόδα 
για όλα τα γούστα µε brands 
όπως Napapijri, Super Dry, 
Volcom, Lost, Fox, Quik Silver, 
Roxy, New Balance, Oakley, 
Reef, καθώς και τα γερµανικά 
ποδήλατα Ghost. Οι µικροί 
fashionistas τρελαίνονται για 
τα ολόσωµα κορµάκια και τα 
φούτερ hoodies «Bit of Salt».  
Ada Kamara Boutique (Παροι-
κιά, 28324) Φίνα και µποέµ. Ε-
λεύθερη και ροµαντική. Αυτό 
είναι το στιλ της Άντας, αυτό 
είναι και το στιλ των ρούχων 
της. Η Άντα Καµάρα σπούδασε 
σχέδιο µόδας στο Παρίσι, αλ-
λά στην Ινδία σχεδιάζει και πα-
ράγει την ετήσια συλλογή της 
από το 2003. Εκεί αντλεί την 
έµπνευσή της και τα χρώµατα 
που χαρακτηρίζουν τα ρούχα 
της από µετάξι, βαµβάκι και λι-
νό. Από το 2008 η Άντα άνοιξε 
το µαγαζί της στην Παροικιά.
Παρημία (55278) Στη Νάουσα 
multi-ethnic µαγαζί, το όνοµα 
είναι εσκεµµένα ανορθό-
γραφο από το όνοµα του 
ιδιοκτήτη Πάρη Ταχυνάκου. 
Θα βρείτε υπέροχα κοµµάτια 
από κάθε σηµείο του πλανήτη, 
όπως πετσέτες του χαµάµ από 
την Τουρκία, ιδιαίτερα µετα-
ξωτά ρούχα από την Ινδία, 
κεραµικά από την Πορτογαλία 
και το Βιετνάµ, παρεό και 
ζώνες από το Μπαλί. Επίσης 
κοµµάτια σχεδιασµένα από 
καλλιτέχνες και φίλους του ι-
διοκτήτη, όπως τα κοσµήµατα 
της Βένιας Μητροπάνου ή τα 
ζωγραφισµένα καπέλα Didie, 
όλα διαλεγµένα µε τόσο προ-
σεκτικό και επιλεκτικό τρόπο 
που είναι δύσκολο να τα συνα-
ντήσετε σε άλλα µαγαζιά. 
Love Is... (Παροικιά, 24540) έξυ-
πνες ιδέες διακόσµησης για το 
χώρο σας, σε ένα καλαίσθητο 
κατάστηµα στον παραδοσι-
ακό οικισµό της Παροικιάς, 
από ανθρώπους που είναι 
πραγµατικά πρόθυµοι να σας 
ξεναγήσουν στα πολύ ιδιαίτε-
ρα αντικείµενα που έχουν να 
σας προτείνουν. 
Sun and Sand (Παροικιά, 
24065) Ξεχωριστό κατάστηµα 
µε φιλικό περιβάλλον και 
σπάνια, µοναδικά κοµµάτια, 
όλα χειροποίητα. Κοσµήµατα, 
σανδάλια, ψάθινες τσάντες, 
φουλάρια, καπέλα κ.λπ. 
Nails Bar (Νάουσα, 6974 
710707) Μανικιούρ, πεντι-
κιούρ, αποτρίχωση, τεχνητά 
νύχια, γενικώς περιποίηση 
των άκρων στο λιµάνι της Νά-
ουσας, στη θέση Κάστρο. ●
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ρώτη φορά βρέθηκα στην Αντίπαρο σε ηλικία που μαθαίνεις να κολυμπάς 
και συγκεκριμένα στην παραλία του Αϊ-Γιώργη. Από τότε σχεδόν κάθε 
χρόνο ένα πέρασμα από την «αντι-δραστική» του Αιγαίου επιβάλλεται! 

Τι κι αν τα τελευταία χρόνια ακούγεται πολύ, τι κι αν έγινε της μόδας; Οι περισ-
σότεροι εξακολουθούμε να την αγαπάμε για την «αντι-gossip» πλευρά της…
Μανταλένα, LaLuna και Tom Hanks πώς συνδέονται άραγε; Στην Αντίπαρο 
συνδέονται όλα! Στο μικροσκοπικό κυκλαδίτικο νησί που απέχει μια ανάσα από 
την Πάρο τα τελευταία χρόνια συναντώ από φιγούρες της πλατείας Καρύτση μέ-
χρι stars του Χόλιγουντ. Αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουν οι «καβάτζες» ώστε να 
χαθείς σε αυτό το μυστήριο νησί. 
Απέχει μόλις δέκα λεπτά από την Πούντα της Πάρου με το φέρι να διασχίζει τα 
δεκάδες πολύχρωμα kites για να προσεγγίσει το μικρό λιμάνι της Αντιπάρου. 
Με το που πατάς το πόδι σου στο νησί ξεπροβάλλει ο γνωστός πεζόδρομος που 
οδηγεί στην καρδιά της νυχτερινής ζωής αλλά και στο κρυμμένο ενετικό Κά-
στρο που κατασκευάστηκε στις αρχές του 1440, εκεί όπου γυρίστηκε η «Μα-
νταλένα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1960. 

Οι επιλογές είναι πολλές, ή μένεις στο χωριό και παίρνεις 
απόφαση ότι δεν θα κοιμηθείς ποτέ ή επιλέγεις να μείνεις 
στη νότια πλευρά του νησιού που αντικρίζει το Δεσποτικό.  
Επειδή καλοκαίρι σημαίνει παραλία, η Αντίπαρος, αν και 
μια σταλιά, σου δίνει τη δυνατότητα να κολυμπήσεις στα 
βαθιά νερά του «κοσμοπολίτικου» Σωρού, στην πανέ-
μορφη Φανερωμένη ή στον απάνεμο Αϊ-Γιώργη. Εάν 
πάλι θέλεις πιο απελευθερωμένες καταστάσεις ενδεί-
κνυται η παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα που βρίσκεται το 
camping. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω την «εύκολη» 
επιλογή που είναι οι Ψαραλυκές, τρεις παραλίες στη σει-

ρά σε πολύ κοντινή απόσταση από το λιμάνι.
Δεσποτικό, ένας παράδεισος με σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον… Δυτικά της 
Αντιπάρου δεσπόζει το επιβλητικό ιστορικό ακατοίκητο νησί με μεγάλο αρχαιο-
λογικό ενδιαφέρον. Οι ανασκαφές που συνεχίζονται έως σήμερα έχουν φέρει στο 
φως μεταξύ άλλων τμήματα του αρχαϊκού Ιερού, αφιερωμένου στη λατρεία του 
Απόλλωνα και της Άρτεμης, που έχτισαν οι κάτοικοι της Πάρου ως ένδειξη της 
κυριαρχίας τους στο Αιγαίο. Μην παραλείψετε να περάσετε στο Δεσποτικό με τον 
Σαργό (το καραβάκι που συνδέει τον Αϊ-Γιώργη με το Δεσποτικό) και να κολυμπή-
σετε στα τιρκουάζ νερά με τη χρυσαφένια (κυριολεκτικά) άμμο! Στην επιστροφή 

θα έχετε τη δυνατότητα να κολυμπήσετε στις σπηλιές του Αϊ-Γιώργη και να φάτε 
παγωμένο καρπούζι! Προϋπόθεση να φοράτε το πειρατικό μαντίλι στο κεφά-

λι… ευγενική χορηγία του Σαργού!
Εντελώς δημοκρατικά θα μείνουμε λίγο παραπάνω στη νότια πλευρά του 

νησιού και τον Αϊ-Γεώργη (12 χλμ. από το λιμάνι) καθώς τα γαλαζοπράσι-
να νερά του προσφέρονται για τους λάτρεις του βυθού. Στην περίπτωση 
δε που ξεμείνεις από αντηλιακό ζητάς από τον Tom! (ναι, τον Tom 
Hanks, γιατί μπορεί το σπίτι του να είναι στον Σωρό, επιλέγει όμως τη 
συγκεκριμένη παραλία για κολύμπι και φρέσκο ψάρι). Παρεμπιπτό-
ντως, στον Αϊ-Γιώργη έχω φάει την καλύτερη αστακομακαρονάδα από 
τον κ. Μιχάλη στο Dolphin (από τις καλύτερες επιλογές για διαμονή 
πάνω στο κύμα). Όταν πέσει το σκοτάδι δύο πράγματα με μαγεύουν 
στον ήσυχο οικισμό: πρώτον τα άπειρα αστέρια που είναι ευδιάκριτα και 

δεύτερον τα αναρίθμητα κουνελάκια που πετάγονται στο χωματόδρομο! 
Ώρα για κοκτέιλ ή μπίρα! Στο χωριό ο κεντρικός πεζόδρομος, που οδηγεί 
στην κατά έναν αφηρημένο τρόπο «πλατεία» στις πύλες του Κάστρου, 
μετατρέπεται σε μια απέραντη κυκλαδίτικη αυλή! Ασβεστωμένα πεζού-
λια και κουρελούδες σε προσκαλούν να πιεις πολύχρωμα κοκτέιλ και να 
ακούσεις από reggae, electro, mainstream ή ακόμα και rock μουσικές. 
Ψηφίζω Τζίτζικα (από τα highlights bar του νησιού με funky μουσική)!

Απ’ όπου και να ξεκινήσει η νύχτα το θέμα είναι πού θα σε βρει το 
πρωί! Εδώ ανοίγει το κεφάλαιο La Luna... δεν προγραμματίζεις ποτέ 

να καταλήξεις στη θρυλική disco – το αφήνεις να προκύψει! Εκεί 
γύρω στις 4 με 5 τα ξημερώματα εάν το σηκώνει η παρέα παίρνεις 
το δρόμο και αρχίζεις να διασχίζεις χωράφια και στάβλους για να 
ανέβεις  στην πιο cult πίστα που έχεις χορέψει ποτέ! 
Για την ιστορία... Ανατολικά του νησιού, πάνω στο λόφο του Αϊ-
Γιάννη, συναντάμε το περίφημο σπήλαιο της Αντιπάρου, το λεγό-

μενο κατά τους ντόπιους Καταφύγι. Πρόκειται για ένα 
από τα πιο σημαντικά του κόσμου με μεγάλο αρχαιο-
λογικό ενδιαφέρον λόγω των ευρημάτων της λίθινης 
εποχής που ανακαλύφθηκαν στο εσωτερικό του.
Για τη γεύση… Ξυνομυζήθρα και ξερό ψωμί! Εναλ-

λακτικά ντάκος με έξτρα ξινομυζήθρα και έξτρα 
κάπαρη… θα με θυμηθείτε! 

Τα λέμε Αντίπαρο! 

* Η Α.Μπ. είναι δημοσιογράφος 
και παρουσιάζει την εκπομπή 

«ΣΚΑΪ τώρα».

Π

Αντίπαρος
…το «αντί» κάνει τη διαφορά! 

Της Άννας Μπουσδούκου*

Kοσµοπολίτικο νησί, που 
καταφέρνει να διατηρεί την 
αυθεντικότητά του παρά το 
τζετ σετ που προσελκύει 
(όλοι ξέρουν πλέον ότι εκεί 
παραθερίζει ο Τοµ Χανκς και 
όχι µόνο) ή την προτίµηση 
που του δείχνουν οι χίπστερ. 
Γύρω της βρίσκονται δεκά-
δες ερηµονήσια µε τρία από 
αυτά στα δυτικά της, το Δε-
σποτικό, το Τσιµιντήρι και το 
Στρογγυλό, να παρουσιάζουν 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Στο Δεσποτικό βρέθηκαν 
τµήµατα ενός αρχαίου ναού, 
ένα αρχαϊκό κιονόκρανο, 
ειδώλια. Εκεί βρίσκεται και το 
σπήλαιο µε τον αρχαιότερο 
σταλαγµίτη της Ευρώπης, 
45 εκατοµµυρίων ετών. Έχει 
βάθος 100 µέτρων και η κα-
τάβαση γίνεται µε µια σιδερέ-
νια σκάλα µε 411 σκαλοπάτια 
(όχι κυλιόµενη). Καραβάκια 
για την Αντίπαρο αναχωρούν 
από την Παροικιά ανά µία 
ώρα (καιρού επιτρέποντος) 
και το ταξίδι διαρκεί 40 λεπτά. 
Από την Πούντα αναχωρούν 
φέρι-µποτ ανά µισή ώρα και 
το ταξίδι διαρκεί 10 λεπτά. 

Πού να κολυμπήσεις
Η παραλία Θεολόγος είναι 
η πιο κοντινή στο κάµπινγκ 
του νησιού. Είναι ρηχή και 
περπατάς για αρκετά λεπτά 
µέσα στη θάλασσα. Επίσης, 
κοντινές είναι οι παραλίες 
που βγαίνουν σε συνέχειες. 
Πρώτη Ψαραλυκή, δεύτερη 
Ψαραλυκή, τρίτη Ψαραλυ-
κή. Είναι οι παραλίες µε τα 
σωτήρια για σκιά αρµυρίκια, 
µε υποδοµές για θαλάσσια 
σπορ, µπαρ και ξαπλώστρες. 
Οι αποστάσεις στην Αντίπαρο 
δεν είναι µεγάλες, γι’ αυτό και 
πολλοί νοικιάζουν ποδήλα-
τα. Εναλλακτικά υπάρχει το 
τοπικό λεωφορείο, που πη-
γαίνει σε όλες τις ανατολικές 
και νότιες ακτές του νησιού. 
Επίσης κάνει στάση σε Σπή-
λαιο, Λιβάδια, Mοναστήρια, 
Γλύφα. Όλα κοντά, µπορείς 
να πετάγεσαι από τη µία στην 
άλλη. Τα Μοναστήρια είναι 
ένας κόλπος ανάµεσα σε δύο 
λόφους µε πανέµορφο βυθό. 
Ο δρόµος µετά τον Κάµπο 
είναι χωµατόδροµος, πράγµα 
που θα κάνει τη διαδροµή λί-
γο περιπετειώδη. Και ακόµα: 
Σωρός, Αϊ-Γιώργης, Σιφνέικος 
Γιαλός και Bαθύς Bώλος. Από 
τον Αϊ-Γιώργη ξεκινούν καρα-
βάκια για το νησί Δεσποτικό 
µε τον αρχαίο οικισµό, τις 
σπηλιές και την κατάµαυρη 
άµµο. Το καλύτερο καραβάκι 
είναι το πειρατικό: ο Σαργός 
(697 3794876), το οποίο ανα-
χωρεί ανά δύο ώρες και 
πάντα στην επιστροφή 
προσφέρει καρπούζι 
και βουτιές στον Επιτά-
φιο. Μπορείς να κάνεις και 

το γύρο της Αντιπάρου µε ένα 
από τα δύο καΐκια, τον Kαπε-
τάν-Aντώνη και τον Aλέξαν-
δρο. Στη δυτική πλευρά του 
νησιού υπάρχει η ιδανική για 
παιχνίδια µε τα κύµατα παρα-
λία Λιβάδι, στην οποία µπο-
ρείς να πας µε αυτοκίνητο. 

Πού να μείνεις
Camping Antiparos: Το κλα-
σικό. Σχεδόν όλοι όσοι στην 
εφηβεία τους άκουσαν κάτι 
από ροκ, πέρασαν από αυτό 
το κάµπινγκ. Η παρακείµενη 
παραλία προτιµάται από 
τους γυµνιστές. Το τηλέ-
φωνο της ρεσεψιόν είναι 
61221. Η Χώρα έχει αρκετά 
ξενοδοχεία και δωµάτια σε 
καλές τιµές. Ενδεικτικά: Λιτά 
δωµάτια σε κυκλαδίτικη αρ-
χιτεκτονική έχει ο ξενώνας 
Ωλίαρος (25305) στον κόλπο 
του Δεσπωτίκου, ο Ανάρ-
γυρος (61204) και ο Κούρος 
(61084) στο λιµάνι. Το πιο 
παλιό και ιστορικό ξενοδο-
χείο της Αντιπάρου είναι το 
Μανταλένα (61206). 

Πού να φας
Στο λιµάνι υπάρχουν τα κλα-
σικά γραφικά ταβερνάκια µε 
θέα τις βάρκες και τα αρµυρί-
κια. Η Χώρα έχει τουλάχιστον 
τρία σουβλατζίδικα και µια 
κρεπερί, το Ραντεβού, που 
µένει ανοιχτό µέχρι αργά. 
Για πρωινό µε ανάγνωση 
εφηµερίδας το καλύτερο 
σηµείο είναι η Ρόµβη (61034) 
στην παραλία, δίπλα από το 
πρακτορείο Τύπου. Στη µέση 
του πεζόδροµου το Yannis 
Place είναι πάντα γεµάτο. 
Εκατό µέτρα αριστερά από 
το κεντρικό πεζόδροµο είναι 
η αυλή της Κληµαταριάς, 
η οποία σερβίρει µόνο το 
βράδυ. Για σπιτικό φαγητό ο 
Ντάμης (61506) προτιµάται 
από τους παλιούς λάτρεις 
του νησιού. Στον Αϊ-Γιώργη, 
µετά το µπάνιο, είναι απαραί-
τητη µια στάση στο ουζερί 
του Captain Πιπίνος (21823). 
Τα χταπόδια λιάζονται από το 
πρωί και σε περιµένουν. 

Πού να διασκεδάσεις 
Πολύ καλά κοκτέιλ στο Soul 
Sugar, για mainstream µου-
σική το πάντα γεµάτο Smile, 
κλασικά επίσης ο Τζίτζικας 
και το Boogaloo. Για πιο ροκ 
καταστάσεις το Doors, το 
Lucky Luke και το γωνιακό 
Remember. Πιο µετά, εν-
νοείται πως όλοι οι δρόµοι 
οδηγούν στην after ντίσκο La 
Luna. ●
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άει ένας χρόνος που η ζωή μου ήρθε 
τούμπα. «Απέδειξε τι αξίζεις, μην ξεχάσεις 
τα όνειρά σου, ή τώρα ή ποτέ», ένιωσα να 

λέει στην ψυχή μου ο άνθρωπος-ορόσημο στη 
ζωή μου που χάθηκε σε εκείνο το τροχαίο, ενώ 
εγώ που ’μουν συνοδηγός σώθηκα. Ας είναι κα-
λά οι φίλοι που μου συμπαραστάθηκαν μέχρι να 
συνέλθω, μα το νιώθω: τα χρόνια της αθωότητας 
τελείωσαν.
«Ο έρωτας με έρωτα γιατρεύεται» λένε οι φίλοι και 
με αγάπη με σέρνουν πέρα-δώθε να γνωρίσω νέα 
πρόσωπα και ετοιμάζουν διακοπές στη Φολέ-
γανδρο… Και φτάνει στη ζωή μου η Άννα… Αυτή 
έρχεται από ένα ζωντανό χωρισμό. Μετά από ένα 
χρόνο είναι η πρώτη φορά που το βλέμμα του άλ-
λου δεν μου μοιάζει γυάλινο και το άγγιγμα δεν 
με καίει σαν να πιάνω κολόνα πάγου…
«Τώρα που υπάρχει και η Άννα δεν έχεις κανένα 
λόγο να αρνείσαι να ’ρθεις μαζί μας στη Φολέγαν-
δρο» μου λένε οι φίλοι και κλείνουν καράβι, δω-
μάτια. Και ξεκινάμε…
Αντικρίζοντας από το καράβι τη Φολέγανδρο –ή 
Πολύκανδρος–, που είναι μεταξύ Μήλου και Σί-
κινου, θαμπώνομαι από το πράσινο χρώμα των 
βράχων της και μάταια ψάχνει το μάτι μου να δει 
μια σκιά, ένα δέντρο, όλα καίγονται στο αιγαι-
οπελαγίτικο φως του Αυγούστου – «έτσι δεν θα 
’χεις να κρυφτείς πουθενά» ακούω μέσα μου… Α-
φήνουμε το αδιάφορο Καραβοστάσι, το λιμά-
νι, μα όσο πλησιάζουμε τη Χώρα και το βενετσιά-

νικο Κάστρο κάτω από το οποίο είναι τα δωμάτια 
που θα μείνουμε, ξεκινούν μουσικές μέσα μου 
και η ομορφιά είναι τόση που έρχεται στα χεί-
λια μου ο στίχος «κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας 
ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα…».
«Όπου κι αν ταξιδεύσουμε ας έχουμε τη μνήμη ση-
μαία» μου λέει η ανάσα της Άννας, σαν να δια-
βάζει τις σκέψεις μου, και μου σφίγγει το χέρι… 
Πάμε για μπάνιο στην Αγκάλη, την πιο «οικογε-
νειακή» παραλία. Το απόγευμα περπατάμε στα 
σοκάκια της Χώρας και ξαφνιάζομαι ευχάριστα 
που πολλά απ’ αυτά σε απεγκλωβίζουν βγάζο-
ντάς σε στις πλατείες, κάτι που δεν το βλέπεις 
συχνά σε αιγαιοπελαγίτικα νησιά, ενώ στην Πιά-
τσα το κέφι σε ξημερώνει...
Το βράδυ κάνουμε έρωτα με την Άννα, μα ο νους 
μου μένει ακόμα στο χτες, στα παλιά... Την άλλη 
μέρα πάμε στα Βορινά με την πράσινη πέτρα. Τη 
μεθεπόμενη στα Φηρά με τους γυμνιστές – «και 
στον Γαλίφο κάνουν γυμνισμό» λέει ένας φίλος. Τις 
επόμενες μέρες συνεχίζουμε στο Λειδαβάκι, στα 
Σεριφιώτικα, στον Άγιο Νικόλαο, στο Λατινάκι, 
στον Βιτσέντζο. Κι ένα απόγευμα ανεβαίνουμε 
στα παραδοσιακά Άνω Μεριά που κάθε σπίτι εί-
ναι ένας μικρός κηπευτικός παράδεισος κι όλοι 
ενθουσιάζονται με τον κρασάτο κόκορα και το 
γλυκό καρπουζένια.
Προς το τέλος των διακοπών παίρνουμε το καϊ-
κάκι και φτάνουμε στο Κάτεργο, μένω άναυδος 
και μονολογώ: «Εδώ θέλω να μείνω»! Τέτοια νερά, 
τέτοια άμμο, τέτοια κάψα και τέτοια απόκοσμη ο-
μορφιά σπάνια αντικρίζεις. Μετά από τρεις μέρες 
οι φίλοι φεύγουν. Εγώ και η Άννα «ξεχνιόμαστε» 
στο Κάτεργο…
Κι όσο καίγομαι στο Κάτεργο, όλο και πιο πο-
λύ νιώθω πως η ζωή κρατάει όσο η πρωινή δρο-
σιά στα φύλλα των δέντρων. Και ο έρωτας; Πόσο 
κρατάει; Όσο ένας αναστεναγμός;

* Ο Π.Κ. είναι συγγραφέας. Τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη (το τελευταίο του μυθιστόρημα «Μη μ’ αφή-
σεις να χαθώ» κυκλοφόρησε το 2013).

Π

Φολέγανδρος
Όσο κρατάει ένας αναστεναγμός

Του Παύλου Θ. Κάγιου*

Να επισκεφθείς τη Χώρα: 
Απέχει 3,4 χιλιόµετρα από 
τον Καραβοστάση (το λιµά-
νι). Χαρακτηριστικά της οι 
πολλές σκιερές συνεχόµε-
νες πλατείες, το Κάστρο, ο 
πανέµορφος Μεσαιωνικός 
οικισµός, ο γκρεµός που κό-
βει την ανάσα και η εκκλησία 
της Παναγιάς, σκαρφαλωµέ-
νη στο βουνό πάνω από τη 
Χώρα. Να περπατήσεις στα 
σοκάκια του Κάστρου. Η βο-
ρινή πλευρά του είναι χτισµέ-
νη στο χείλος του γκρεµού. 
Να δεις το ηλιοβασίλεµα 
από την Παναγιά, η θέα είναι 
απίστευτη. Να περπατήσεις 
στα οργανωµένα µονοπάτια 
πεζοπορίας (δίκτυο µονοπα-
τιών 20 χλµ.). Να επισκεφθείς 
την αγροτική Άνω Μεριά και 
το Λαογραφικό Μουσείο. Τα 
σπίτια της Άνω Μεριάς είναι 
αυτόνοµες µονάδες γεωρ-
γικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής και λέγονται 
«θεµωνιές». Το ένα σπίτι από 
το άλλο µπορεί να απέχει και 
δύο χιλιόµετρα. Να πας µε τα 
καραβάκια που ξεκινούν από 
τον Καραβοστάση στα σπή-
λαια Χρυσοσπηλιά και Φα-
ράγγι. Μη χάσεις το πανηγύ-
ρι του Δεκαπενταύγουστου 
στην πλατεία της Χώρας. 

Πού να κολυμπήσεις  
Αγκάλη: Έλα νωρίς και φέρε 
την οµπρέλα σου, ρακέτες, 
αντηλιακό, παιδάκια. Άραξε 
δεύτερη σειρά για να έχεις 
«θέα». Το µεσηµέρι τα κα-
λαµαράκια από τις ταβέρνες 
πίσω σε… ξεκουφαίνουν. Η 
παραλία βουλιάζει γιατί απέ-
χει µόνο 3 χλµ. από τη Χώρα 
(πρόσβαση µε λεωφορείο ή 
µε αυτοκίνητο και µε καρα-
βάκι από τον Καραβοστάση. 
Η κατάβαση και η ανάβαση 
µε το λεωφορείο είναι µονα-
δική εµπειρία). Η Αγκάλη έχει 
ταβέρνες κι ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, από εδώ φεύγουν 
τα καραβάκια ή ξεκινούν τα 
µονοπάτια για τις παραλίες 
όπου το µαγιό είναι προαιρε-
τικό: Άγιος Νικόλαος, Φηρά, 
Γαλίφος, Λιβαδάκι. 
Από τον Καραβοστάση: 
Βράδια, δίπλα στο 
λιµάνι, µε εύκολη 
πρόσβαση από σκα-
λοπάτι και σκιά το βράχο. 
Είναι απάνεµη και υπάρχει 
ιδανικό βραχάκι για βουτιές. 
Λατινάκι, Βιτσέντζου, Που-
ντάκι, οι µικρές παραλίες 
που συναντάς ακολουθώ-
ντας τον παραλιακό δρόµο 
από το λιµάνι προς το Λιβάδι. 
Κάτεργο: υπερθέαµα από 
µόνο του, πας µε καραβάκι 
από το λιµάνι. Στη βόρεια 
πλευρά του νησιού τα Σε-
ριφιώτικα και τα Βορινά, 
όταν επιτρέπει ο καιρός, 
µε κουραστική ανάβαση.

Πού να μείνεις 
Anemomilos (41309), χτισµέ-
νο πάνω στον γκρεµό, Βράχος 
(41304), Πήγαδος (41395) το 

παραδοσιακό Κάστρο (41230), 
Fata Morgana µε ωραία πισίνα 
(41237), Κηφήνες του Αιγαίου, 
ανακαινισµένο µε highlight 
το περίφηµο δωµάτιο µε το 
«βράχο» (41463), Belvedere 
(41034), Φολέγανδρος (41239), 
Fani Vevis (41615), Ανεµούσα 
(41077) και το Παραπόρτι 
(41380) δίπλα στην πλατεία µε 
την αφετηρία των λεωφορεί-
ων. Το κάµπινγκ στο Λιβάδι 
(41204) είναι ιδιαίτερα δηµο-
φιλές. Δέντρα έχει στο πάνω 
µέρος, εκεί που είναι το µπαρ, 
ενώ στο κάτω µέρος έχεις 
σκιά από τέντες.  
Στον Καραβοστάση: Ο Πέ-
τρος, ιδιοκτήτης του super 
market, διαθέτει διαµερίσµα-
τα µε θέα, Onar Suits (41017, 
6944 882394) πάνω από τη 
Βάρδια.

Πού να φας 
Τα καλύτερα µέρη για να φας 
στη Χώρα είναι το Chic και 
το Γουπί. Αν προτιµάς µαγει-
ρευτά θα πας στην Πιάτσα 
(41274). Για κρέας στον Κρη-
τικό (41219). Ακόµα το Eva’s 
Garden (41110), οπωσδήποτε 
κράτηση, η Πούντα (41063) 
µε την υπέροχη αυλή και η 
Μέλισσα (41067). Στην Άνω 
Μεριά, για µατσάτα (χειρο-
ποίητα λαζάνια) στην ταβέρ-
να του Μίµη (41377). Παγωτά 
στον Στέφανο τον Ιταλό, για 
πρωινό και λουκουµάδες 
το βράδυ στον Στράτο. Τα 
τοπικά: καλασούνα, η φο-
λεγανδριώτικη τυρόπιτα µε 
σουρωτό και κρεµµύδια, και 
καρπουζένια, γλυκιά πίτα µε 
καρπούζι, µέλι και σουσάµι. 

Πού να διασκεδάσεις
Στη Χώρα, για ρακόµελα και 
χάζι στις πλατείες που γίνο-
νται ένα τα βράδια: Αστάρτη 
(41091), Ba Raki, Κόλπο, 
Ρακεντιά (41581). Η µουσική 
κλείνει σχετικά νωρίς για να 
µην ενοχλούνται οι περίοι-
κοι, αλλά το σέρβις συνεχί-
ζεται. ● 

Κωδικός: 22860
Αστυνοµία: 41249
Λιµεναρχείο: 41530
Κοινότητα: 41285
Πρώτες Βοήθειες: 41222



Διακοπές 
ςτη ΦοΛέΓανΔΡο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  



106 A.V. SUMMER GUIDE 2014

Τι να δεις
Αν ψάχνεις το νησί που δεν 
θα σε κάνει να βαρεθείς, κα-
λώς ήρθες στον προορισµό 
σου. Εδώ οι µέρες και οι 
νύχτες είναι ένα ατελείωτο 
πάρτι. Αν πάλι θέλεις πιο 
alternative καταστάσεις για 
να ξεφύγεις από τα καθιε-
ρωµένα, και πάλι θα βρεις 
τη λύση. Μ’ ένα τηλέφωνο 
στο δήµο θα µάθεις πώς θα 
περάσεις ευχάριστες ώρες 
κάνοντας βόλτες σε ορεινά 
µονοπάτια παρατηρώντας 
άγρια τοπία (περιηγητικός 
τουρισµός), αλλά και δηµι-
ουργικές στιγµές φροντί-
ζοντας ζώα, ψαρεύοντας ή 
µαζεύοντας µέλι µε τη βοή-
θεια των ντόπιων (αγροτου-
ρισµός). Μια επίσκεψη αξίζει 
να κάνεις στα ερείπια του 
Μεσαιωνικού κάστρου που 
χτίστηκε από τον Φραγκίσκο 
Κρίσπο τον 14ο αι., αλλά και 
στους 12 ανεµόµυλους και 
στον Ψαθόπυργο, ένα κτίσµα 
των ελληνιστικών χρόνων 
στη θέση Πλακωτό. Πήγαινε 
επίσης στο Παλαιόκαστρο 
(κάστρο των Βυζαντινών και 
Μεσαιωνικών χρόνων) και 
στον Σκάρκο για να δεις τους 
προϊστορικούς οικισµούς. 
Στην Τσουκαλαριά θα δεις 
το πέτρινο ανοιχτό θέατρο 
«Oδυσσέας Eλύτης», µε την 
υπέροχη θέα στον κόλπο, µία 
από τις αγαπηµένες περιοχές 
του ποιητή. Καταπληκτικό 
ηλιοβασίλεµα θα αντικρίσεις 

από το εκκλησάκι του Aγίου 
Nικολάου και της Παναγιάς 
της Γκρεµιώτισσας και αν 
βρεθείς εκεί Δεκαπενταύ-
γουστο φρόντισε να πας στο 
πανηγύρι. Στον Aϊ-Γιώργη 
στον Γιαλό, στην Aγ. Eιρήνη 
στο λιµάνι, στον Άγ. Iωάννη 
στον Πύργο (στα ερείπια αρ-
χαίου ναού του Aπόλλωνα) 
και στον Άγ. Iωάννη στον 
Kάλαµο θα έχεις την ευκαιρία 
να απολαύσεις τις αριστουρ-
γηµατικές αγιογραφίες, 
φτιαγµένες από τα χέρια 
σπουδαίων καλλιτεχνών, 
όπως οι Mιχαήλ Δαµασκηνός, 
Iωάννης Σκορδίλης, Θεό-
δωρος Παυλάκης µε φυσικά 
υλικά (φυτά, κερί κ.ά.). 

Πού να κολυμπήσεις
Ο Γιαλός είναι µια οργα-
νωµένη παραλία κοντά στο 
λιµάνι, µε όµορφη αµµουδιά 
και αρµυρίκια. Στον πολυ-
σύχναστο Μυλοπότα, µια 
οργανωµένη παραλία µε 
beach bars, ταβέρνες και δύο 
κάµπινγκ, θα συναντήσεις 
την πιο original απόχρωση 
του γαλάζιου που έχουν δει 
ποτέ τα µάτια σου και αµµου-
διά «24 καρατίων». Στην 
Κουµπάρα, µια πεντακάθαρη 
παραλία κοντά στο λιµάνι, θα 
µπορέσεις να αποχωριστείς 
το µαγιό σου. Ονειρεµένες 
βουτιές θα κάνεις στους πέ-
ντε κόλπους στο κοσµοπολί-
τικο Μαγγανάρι, µια παραλία 
µε νερό κρύσταλλο, βελού-

τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ανοίξαμε ένα χιλιοδιπλωμένο χάρτη του 
Αιγαίου. Ήμασταν έξι φίλες σε αναζήτηση του ιδανικού κυκλαδίτικου 
νησιού. Κι αφού ρίξαμε κλήρο – όχι ποια-ποια θα φαγωθεί, αλλά ποια θα 

ακουμπήσει το δάχτυλο στο χάρτη, για να διαλέξει με κλειστά τα μάτια τον προορι-
σμό των διακοπών μας, το δάχτυλο της Κατερίνας προσγειώθηκε στην Ανάφη. Ως 
τότε δεν ξέραμε τίποτα για την Ανάφη, αν και κάποια απ’ όλες είπε ότι εκεί είχαν 
εξορίσει τον παππού της, επί δικτατορίας Μεταξά. Εμάς μας έφτανε ότι ανήκε στην 
άγονη γραμμή – και δεν είχε λιμάνι! 
Στο ολονύχτιο ταξίδι με τον αλήστου μνήμης Μιαούλη, χωμένη στο σλίπινγκ-
μπαγκ, μετρούσα τα αστέρια προσπαθώντας να φανταστώ την πρώτη εικόνα της 
Ανάφης. Το χάραμα, κολλημένη στην κουπαστή μ’ ένα κακοχτυπημένο φραπέ στο 
χέρι, παρατηρούσα ανυπόμονα τον ορίζοντα. Και μόλις άρχισε να ροδίζει, την είδα 
να αναφαίνεται μέσα από τη θάλασσα, όπως λέει ο μύθος ότι την είδε ο Ιάσονας και 
οι Αργοναύτες του. Ήταν έρωτας κεραυνοβόλος. Σαν τον Ιάσονα έκανα τάμα στον 
Αιγλήτη Απόλλωνα – να μου δοθεί η χάρη να τη βλέπω κάθε χρόνο να ξεπροβάλλει 
αστραφτερή σαν όραμα μέσα από τη γαλαζοπράσινη θάλασσα. Φαίνεται ότι δεν τον 
έπεισα τον Απόλλωνα. Μια φορά κάθε επταετία περίπου καταφέρνω να κολυμπήσω 
στα διάφανα νερά της, σε παραλίες που κάποτε ήταν απρόσιτες. Μόνο ως τον Με-
γάλο Ρούκουνα είχαμε φτάσει τότε, πεζοπορώντας κάτω από τον ανελέητο ήλιο, 
φορτωμένες με νερά και βιβλία· πολλά βιβλία. 
Διαπιστώνω τις αλλαγές, χαμογελώντας. Δεν διαμαρτύρομαι. Κι εγώ άλλαξα όλα 
αυτά τα χρόνια. Τότε, για να φτάσεις στο Κλεισίδι και να στήσεις σκηνή κάτω από 
τα αρμυρίκια, έπρεπε να πηδήξεις πάνω από την τρύπα που είχαν δημιουργήσει 
οι ανοιξιάτικες βροχές στο μισογκρεμισμένο μονοπάτι. Σήμερα, στο Κλεισίδι και 
το Κατσούνι βρίσκεις τα πάντα: καταλύματα, φαγητό, διασκέδαση. Οι σκηνίτες 
μεταφέρθηκαν πιο πέρα, στον Ρούκουνα, όπου ακόμα κι αν δεν σ’ αρέσουν οι μπα-
γλαμάδες και τα ρεμπέτικα, μπορεί να ζήσεις το ωραιότερο γλέντι της ζωής σου με 
ανθρώπους τελείως άγνωστους – οι οποίοι ίσως γίνουν φίλοι σου για μια ζωή. 
Οι δικοί μου φίλοι δεν αντέχουν πια το ελεύθερο κάμπινγκ. Ωστόσο, η διαμονή στη 
Χώρα δεν είναι συμβιβασμός, είναι ταξίδι πίσω στο χρόνο. Από τις ωραιότερες Χώ-
ρες των Κυκλάδων (κι έχω δει αρκετές), είναι χτισμένη στα ερείπια του κάστρου 
των Κρίστι, ενός βενετσιάνικου κάστρου του 13ου αιώνα. Η θέα παραμένει αναλ-
λοίωτη μέσα στο χρόνο: καθισμένος στο μπαλκονάκι σου, νομίζεις ότι από στιγμή 
σε στιγμή θα εμφανιστεί ένας πειρατικός στόλος από τη μεριά του Κρητικού Πε-
λάγους – ή θα προβάλλει η Αργώ ζητώντας καταφύγιο στην Καταλυμάτσα, όπου 
βρισκόταν το αρχαίο λιμανάκι του νησιού.
Φέτος κλείνουν 30 χρόνια από εκείνη την πρώτη φορά. Θα πάω στην Ανάφη για να 
μυρίσω το θυμάρι που μοσχοβολάει όπου κι αν σταθείς. Θα κρατάω μαζί μου γερά πα-
πούτσια πεζοπορίας για να σκαρφαλώσω πάλι στον Κάλαμο, το δεύτερο μεγαλύτερο 
μονόλιθο της Μεσογείου (μετά το Γιβραλτάρ), αφού περάσω από τη Μονή της Ζωο-
δόχου Πηγής. Κλείνω τα μάτια και κάνω μια ευχή: να κάνω νυχτερινό μπάνιο στην 
Καλαμιώτισσα και να δω από κει την ανατολή. Κι άλλη μία: να πετύχω κανένα ζευ-
γάρι μαυροπετρίτες, τα γεράκια του Αιγαίου που φωλιάζουν στον άγριο βράχο 
και στις κοντινές βραχονησίδες.

* Η Χ.Π. είναι συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο «Έχουν όλοι κακούς σκοπούς» κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Μεταίχμιο, και από τις ίδιες εκδόσεις επανεκδόθηκε (σε μορφή pocket) το «Για μια χούφτα βινύλια».

Σ

Ανάφη
Της Χίλντας Παπαδημητρίου*

Πoύ να κολυμπήσεις 
Μία από τις πιο δηµοφιλείς 
παραλίες είναι το κρυ-
στάλλινο Κλεισίδι, ενώ η 
Καλαµιώτισσα είναι ιδανική 
για νυχτερινό µπάνιο και 
για να δεις την ανατολή το 
ξηµέρωµα. Από τους αγα-
πηµένους προορισµούς 
των ελεύθερων campers 
είναι η διάσηµη πλέον 
παραλία του Pούκουνα, η 
οποία ξεδιπλώνεται σε ένα 
χιλιόµετρο ψιλής άµµου. 
Για όµορφες αµµουδιές 
πήγαινε στο νότιο τµήµα 
του νησιού, στις παραλίες 
του Aϊ-Γιάννη, στον Mέγα 
Ποταµό, στο Mοναστήρι 
και στη Φλαµουρού. Στο 
Κατσούνι θα φτάσεις ακο-
λουθώντας το µονοπάτι που 
περνά πάνω από το Kλεισίδι. 
Σηµείωσε ακόµα: Άγιος Νι-
κόλαος (κοντά στο λιµάνι), 
Βαγιά και Καµµένη Λαγκάδα 
(αµφότερες στα δυτικά),  
Άγιοι Ανάργυροι (ήσυχη και 
όµορφη κάτω από το οµώ-
νυµο εκκλησάκι). 

Πού να φας & να πιεις 
Δοκίµασε τους καλούς 
νησιώτικους µεζέδες στα 
ταβερνάκια µε το γνωστό 
ρακόµελο, που φτιάχνεται 
από ντόπιο θυµαρίσιο µέλι. 
Οι ταβέρνες-στέκια του 
νησιού είναι κλασικές. Για 
ψωµί ζυµωµένο µε ζαφορά 
και ντοµατοκεφτέδες η 
Μαργαρίτα στο Kλεισίδι 
(61237), ανοιχτή όλη την ηµέ-
ρα µέχρι αργά το βράδυ. Ο 
κυρ-Μάρκος στο Aρµενάκι 
(61234) στη Χώρα ετοιµάζει 
και σερβίρει ντάκους µε 
ουζάκια, ενώ όταν έχει 
κέφια παίζει και µπουζούκι. 
Εδώ το µεσηµέρι µπορείς 
να δοκιµάσεις νόστιµα φρέ-
σκα ψάρια. Στην ταβέρνα 
Ασραχάν, στον κεντρικό 
δρόµο στη Χώρα, µπορείς 
να γευτείς νοστιµότατο χτα-
πόδι κρασάτο και στο Στέκι 
(61380) κατσικάκι Ανάφης. Τα 
καφέ της Xώρας το βράδυ 
δυναµώνουν τη µουσική και 
λειτουργούν ως µπαράκια. 
 
Πού να μείνεις 
Το 90% των καταλυµάτων 
βρίσκονται στη Χώρα. Δεν 
θα βρεις µεγάλα ξενοδο-
χεία, αλλά πολύ συµπαθη-
τικά δωµάτια µε θέα τη θά-
λασσα: Πανόραµα (61292), 
Tα Πλάγια (61308), Πανσέλη-
νος (61271), Πέλαγος (61240), 
Παράδεισος (61243), Bίλα 
Aπόλλων (61348), Summer 
Rooms (61386), Απέραντο 
Γαλάζιο (61377, 6945 814598), 
Όστρια (61375, 6973 305313). 
Στο Κλεισίδι δοκίµασε 
στο Apollon Village Hotel 
(28739). ●

Κωδικός: 22860
Αστυνοµία: 61216
Λιµεναρχείο (Σαντορίνη): 
22239
Δήµος: 61266
Πρώτες Βοήθειες: 61215





SUMMER GUIDE 2014 A.V. 107 

την  Ίο πήγα πρώτη φορά το 1986, σε μία του-
ριστικά «άγρια» ακόμα περίοδο για το νησί, 
κάτι βέβαια που την έκανε ακόμα πιο συναρ-

παστική, δεδομένης της ηλικίας μου τότε.  
Τις μέρες που καταφέρναμε να ξυπνήσουμε σχετικά 
νωρίς και ήμασταν σε θέση να απομακρυνθούμε από 
τον Μυλοπότα, πηγαίναμε στο Μαγγανάρι, στην προ 
«Big Blue» εποχή, σκηνές του οποίου γυρίστηκαν εκεί 
δύο χρόνια αργότερα. Τις μέρες δε της υπέρβασης 
ανακαλύπταμε μικρότερες και πιθανόν ακόμα καλύ-
τερες παραλίες.
Ένα απόγευμα στο μπαλκόνι του δωματίου που έμενα, 
κάπου ανάμεσα στη Χώρα και τον Μυλοπότα, απολαμ-
βάνοντας θέα και μπίρα φυσικά, η υπεύθυνη του ξενο-
δοχείου θέλησε να με ενημερώσει –χωρίς καν να της 
το ζητήσω– πως το σπίτι που έβλεπα λίγες δεκάδες 
μέτρα πιο κάτω ανήκε σε κάποιον τραγουδιστή με το 
όνομα David Bowie. Αυτό ήταν! Δεν θυμάμαι πόσες 
ώρες πέρασα στο συγκεκριμένο μπαλκόνι αναζη-
τώντας την παραμικρή απόδειξη των λεγομένων 
της. Βλέπεις, εκείνη την εποχή τουλάχιστον τρία 
ελληνικά νησιά διεκδικούσαν όχι την καταγωγή 
του, αλλά ένα εξοχικό του. 
Δεν έμαθα ποτέ την αλήθεια, αλλά ούτε το επιδίωξα. 
Κάπως έτσι όμως η Ίος εκείνο το απόγευμα απέκτησε 
για μένα το δικό της μοναδικό soundtrack, πασπαλι-
σμένο με μπόλικη από την αστερόσκονη του Ziggy, και 
δεν είχα σκοπό να το χαλάσω για κανένα λόγο.

δινη άµµο και ιδιωτικά σκάφη 
να σουλατσάρουν. Ροµαντική 
και ήρεµη ατµόσφαιρα θα 
απολαύσεις στην Αγία Θεοδό-
τη στον Επάνω Κάµπο. Ειδικά 
τα απογεύµατα το ηλιοβασί-
λεµα µε θέα το νησί Ηρακλειά 
είναι το κάτι άλλο. Την ησυχία 
σου θα βρεις επίσης στον 
Κάλαµο, όπου η εµπειρία της 
κατάδυσης θα σε καταπλήξει. 
Βουτιές µακριά από την πολυ-
κοσµία µπορείς ακόµα να κά-
νεις στον Παπά, στο Kαµπάκι, 
στις Πλάκες, στο Nεράκι, 
στον Πλακωτό, στο Σαπου-
νόχωµα, στο Πεταλίδι, στα 
Διαµούδια, στο Kλήµα, στον 
Bαλµά, στο Kολιτσάνι, στο 
Πικρί Νερό και στην Tζαµα-
ρία. Πιο wild nature σκηνικό 
παίζει στον κόλπο της Ψάθης, 
που είναι κατάλληλο µέρος 
για σερφ.        

Πού να μείνεις 
Για κάµπινγκ θα πας στον 
Mυλοπότα. Εκεί θα βρεις το 
γνωστό και µη εξαιρετέο Far 
Out (91468), όπου η διασκέ-
δαση δεν σταµατάει λεπτό, 
αφού ορδές νέων το γλεντάνε 
µέχρι τελικής πτώσης δίπλα 
στο κύµα. Προτιµάς ξενοδο-
χείο; Κανένα πρόβληµα. Στον 
Μυλοπότα, επίσης, ακριβώς 
επάνω στην παραλία είναι το 
Ίος Palace Hotel (92000), ένα 
ξενοδοχείο µε δύο πισίνες, 
δωµάτια για κάθε γούστο 
που βλέπουν το απέραντο 
γαλάζιο του Αιγαίου και spa 

για χαλάρωση στο έπακρο. Για 
όσους θέλουν να ζήσουν µια 
πραγµατικά ξεχωριστή εµπει-
ρία διαθέτει επίσης σουίτες µε 
ιδιωτικές πισίνες. Στο Μυλο-
πότα και το Dionysos Resort 
Hotel (91630, 91215), ένα συ-
γκρότηµα πέντε αυτόνοµων 
κτιρίων ανάµεσα σε κήπους 
που θυµίζουν παράδεισο. Εσύ 
δεν έχεις παρά να διαλέξεις 
ανάµεσα στα standard rooms, 
superior rooms και family 
rooms που διαθέτει. 
 
Πού να φας 
Πιάτα που µυρίζουν Μεσό-
γειο θα απολαύσεις στο Lord 
Byron (92125), που βρίσκεται 
στη Χώρα. Φρέσκιες σαλάτες 
και παραδοσιακά γλυκίσµατα 
συµπληρώνουν το µενού του. 
Στη Χώρα και συγκεκριµένα 
απέναντι από το Δηµαρχείο 
βρίσκεται το Agosto (92020), 
το εστιατόριο που συνδυάζει 
τα χρώµατα του Αιγαίου µε 
τις γεύσεις και τα αρώµατα 
της Ιταλίας, ιδανικός προ-
ορισµός για τους λάτρεις 
των αυθεντικών ιταλικών 
συνταγών. Αν βρεθείς στον 
Γιαλό θα απολαύσεις καφέ, 
νόστιµα σνακς και σπιτικά 
γλυκά στο Beach Bar Yialou 
(91497). Ειδυλλιακή θέα, µου-
σικές που σε ταξιδεύουν 
και περιποίηση που θα 
δυσκολέψουν την α-
ποµάκρυνσή σου από 
την παραλία. Τέλος, 
στην πανέµορφη παραλία 

της Κουµπάρας να επισκε-
φθείς το οµώνυµο κυκλαδίτι-
κο µεζεδοπωλείο µπιτς µπαρ 
Κουµπάρα (91699), για το 
οµορφότερο ηλιοβασίλεµα 
της Ίου, δίπλα στο κύµα, για 
µεζεδάκια παρέα µε τσίπου-
ρα, ούζα και µπίρες, αλλά και 
ποτά, φυσικά και για καφέ. Κι 
όπως λένε για το Κουµπάρα 
Beach Bar, δεν έχει πελάτες 
αλλά εραστές. 

Πού να διασκεδάσεις 
Η διασκέδαση είναι το στοι-
χείο της Ίου. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να µη βρεις κάτι 
να σου ταιριάζει. Αρκεί να 
ξέρεις ότι η Χώρα σχεδόν 
κατά το ήµισυ αποτελείται 
από µπαράκια. Σήµα κατα-
τεθέν η Disco 69, που έχει 
παράδοση στη νυχτερινή 
διασκέδαση του νησιού. Στο 
Βάλσαµο, σε ένα από τα πιο 
όµορφα σοκάκια της Χώρας, 
η βραδιά ξεκινά στα ντεκ µε 
ήχους soul, jazz και blues και 
στις παραγγελίες µε κοκτέιλ. 
Κλασάτη ατµόσφαιρα στην 
όµορφη πλατεία του µπαρ, 
σηκώνει χαλαρές κουβέντες 
και όχι εντάσεις µέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες. ●

Ίος
Του Δημήτρη

Παπασπυρόπουλου*

Κωδικός: 22860
Αστυνοµία: 91222
Λιµεναρχείο: 91264
Δήµος: 22863 60400
Πρώτες Βοήθειες:  
22863 60000
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Διακοπές 
ςτην ιο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  

* O  Δ.Π. είναι DJ, μουσικός και 
ραδιοφωνικός παραγωγός. Αυτή 
την εποχή συνεχίζει τα «Last 
Chance» πάρτι του, ολοκλήρωσε 
τη νέα του συλλογή με τίτλο 
«Farewell, kid!»  που κυκλοφορεί 
αυτό το μήνα από την Universal/
EMI. Μετά το remix του στο «Stick 
Me In My Heart» των Archive, έχει 
ξεκινήσει την παραγωγή νέου 
remix στην πρόσφατη δουλειά 
τoυς Axiom και ηχογραφεί τα 
δικά του τραγούδια ως «Last 
Chance».



Τι να δεις 
Ατέλειωτα χιλιόµετρα 
αµµουδιάς και νερά που λό-
γω χρώµατος –εκτυφλωτικό 
τιρκουάζ– άνετα τα λες και 
τροπικά. Μικρά χωριουδά-
κια όπου συναντάς την πα-
λιά, αθώα καθηµερινότητα 
του νησιώτη και µεγαλύτε-
ρα κεφαλοχώρια µε ατόφια 
ακόµη παραδοσιακά κυκλα-
δίτικα γλέντια σχεδόν όλο το 
καλοκαίρι. Ένα νησί µεγάλο 
όπου µπορείς να «χαθείς» 
εξερευνώντας τη φύση, να 
χαρείς ησυχία και αποµό-
νωση ακόµη και µέσα στον 
Αύγουστο ή να ξενυχτήσεις 
πίνοντας, χορεύοντας και 
φλερτάροντας στα πολλά 
κλαµπ της Χώρας και της Α-
γίας Άννας. Κι ακόµη, ένα νη-
σί µε πλούσια ιστορία, µε τα 
γοητευτικά αποµεινάρια της 
να αποτελούν το «κάδρο» 
στις ωραιότερες καλοκαιρι-
νές σου εκδροµές. Νησί του 
Διονύσου και της Δήµητρας, 
παντού θα συναντήσεις αρ-
χαία ερείπια και ναούς. Στις 
Μέλανες, ξαπλωµένο σαν 
να κοιµάται στα χωράφια, 
θα δεις τον αρχαίο Κούρο. 
Η Νάξος φηµίζεται και για 
τα βυζαντινά της κάστρα 
και τους πύργους, όπως ο 
Πύργος του Μπαζαίου, του 
Ζευγώλη και του Γλέζου 
στην Απείρανθο, του Δελα-
ρόκα στο Κουρνοχώρι και 
το Καστροµονάστηρο του 
Φωτοδότη στον Δανακό. 
Το Κάστρο της Χώρας είναι 
πανέµορφο, µια βόλτα στα 
στενά του θα σε µεταφέρει 
κατευθείαν στον καιρό 
του Μάρκου Σανούδου και 
των Ιπποτών. Όσο για την 
πασίγνωστη Πορτάρα, τα ε-
ρείπια του αρχαίου ναού και 
σήµα κατατεθέν του νησιού, 
θα τη δεις φτάνοντας µε το 
πλοίο στο λιµάνι αλλά και 
µετά, στις βόλτες σου – όλοι 
περνάνε από εκεί για το µα-
γικό της ηλιοβασίλεµα. 

Πού να κολυμπήσεις 
Πεντακάθαρες ακρογιαλιές 
µε τιρκουάζ νερά, άλλες 
οργανωµένες και κοσµικές, 
άλλες αποµονωµένες, ε-
κτείνονται σε µήκος πολλών 
χιλιοµέτρων. Από τη Χώρα 
προς την Πλάκα θα συναντή-
σεις τον Αϊ-Γιώργη, τον Άγιο 
Προκόπη, την Αγία Άννα, 
όλες τους πολύ καλές, ορ-
γανωµένες και αµµουδερές 
παραλίες µε ταβέρνες, beach 
bars, οµπρέλες, ξαπλώστρες 
και τόσο συχνή συγκοινω-
νία που θα εκπλαγείς (και 
µέχρι πολύ αργά το βράδυ, 
ώστε να σε γυρνάει από τα 
παραλιακά µπαρ και κλαµπ). 
Προς το τέρµα της Πλάκας ο 
κόσµος λιγοστεύει, ενώ µετά 
από σύντοµη και ωραία δια-
δροµή φτάνεις στις παραλί-
ες Ορκός, Μικρή και Μεγάλη 
Βίγλα, Πυργάκι, Καστράκι, 
Αλυκό, όλες τους εξαιρετι-
κές και µε πολύ λίγο κόσµο. 
Άλλες καλές παραλίες είναι 
στα βόρεια ο Αµµίτης, το 
Αµπράµ και οι Άγιοι Θεόδω-
ροι. Στα ανατολικά η Ψιλή 

παμπά, πότε θα έρθει ο Αύγουστος να πάμε στη Νάξο; Αυτό 
για το τέλος. Η αρχή για όλους είναι αλλιώς με τη Νάξο. Η 
ώρα είναι περίπου 2 με 2.30 το μεσημέρι, τέτοια ώρα φτά-

νει το καράβι από τον Πειραιά στη Νάξο. Για τους περισσότερους 
που ξέρω είναι η ώρα που ξεκινάει η συνηθισμέ-
νη πρώτη εικόνα που έχουν για το νησί, μιας και 
πολλοί αλλάζουν καράβι για να πάνε στα φημι-
σμένα Κουφονήσια. Κάτι σαν λιμάνι με κτίρια 
αθηναϊκής συνοικιακής αισθητικής με ταμπέλες 
όλων των ειδών και χρωμάτων. Και εκεί τελειώ-
νουν όλα για τους περισσότερους όσον αφορά 
την εικόνα που έχουν για τη Νάξο. Όσοι όμως 
έχουν την τύχη να έχουν κάποιο γνωστό, όπως 
εγώ, για να με πάει λίγο έξω από το λιμάνι για ένα μπάνιο, τότε 
ξεκινάει η απόλυτα αντίθετη εικόνα που μπορεί να αποκτήσει 
κάποιος για τη Νάξο. Λίγα λεπτά της ώρας χρειάζεσαι, περίπου 
10, και βρίσκεσαι σε παραλίες χιλιομέτρων με άσπρη άμμο, όπου 
κάνεις ακόμη και τον Αύγουστο μπάνιο μόνος και με ταβέρνες πά-
νω στη θάλασσα με απίστευτο φαγητό (Paradiso στο Μάραγκα), 
ο παράδεισος των surfers είναι εδώ για όσους δεν το ξέρουν. Και 

σαν μην έφτανε αυτό, φεύγοντας από τις παραλίες και πηγαίνο-
ντας στο εσωτερικό του νησιού μια άλλη εικόνα του σε καθηλώνει. 
Μέσα σε ένα καταπράσινο οροπέδιο συναντάς μια σειρά από κα-
ταπληκτικά χωριά, με ομορφότερο για μένα το Χαλκί στο δρόμο 

που οδηγεί στην πολυδιαφημισμένη Απείρανθο. 
Καταπληκτικά σπίτια και μια ονειρεμένη πλα-
τεία, όπου θα φας και κάποια βράδια θα ακούς 
ζωντανά κλασική μουσική, μιας και πολύ συχνά 
διοργανώνονται βραδιές κλασικής μουσικής 
στο χωριό. Οι επιλογές για φαγητό είναι το άλλο 
μεγάλο προσόν του νησιού, οι οποίες είναι ατέ-
λειωτες σε διάφορα χωριά, όπως στην Αξιώτισ-
σα στο Καστράκι, στην Ποταμιά, στις Εγγαρές. 

Παραλίες ατέλειωτες, ιδανικό μέρος για πρώην ανήσυχους γονείς 
που έχουν τώρα παιδιά και θέλουν να περνάνε το ίδιο καλά με αυτά. 
Πάνω από όλα όμως η Νάξος είναι το μέρος όπου εύκολα θα χάσεις 
την αίσθηση του χρόνου, ξαπλωμένος σε μια απέραντη αμμουδιά, 
χωρίς κανένα πρόγραμμα, κάνοντας τις ημέρες που θα είσαι εκεί το 
καλύτερο κομμάτι των αναμνήσεών σου για το χειμώνα.
* Ο Ν.Μπ. είναι ιδιοκτήτης της Klik Records.

Νάξος
Του Νίκου Μπάρλα*

M
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Άµµος, ο Αζαλάς, ο Κλειδός, 
ο Πάνορµος –µε πολύ ωραία 
βαθιά νερά αλλά και 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 
Το Saint Vlassis (23536) είναι σε 
µια ήσυχη περιοχή 700 µέτρα 
από τη Χώρα και κοντά στην 
παραλία του Αϊ-Γιώργη, έχει 
όµορφα και παραδοσιακά 
χτισµένα δωµάτια µε όλες τις 
ανέσεις, στα συν και το εστι-
ατόριο που σερβίρει τοπικές 
σπεσιαλιτέ. Στη Στελίδα στο 

Naxian Collection, µία από τις 
πιο πολυτελείς µονάδες του 
νησιού (24300), µε 8 βίλες και 2 
σουίτες µέσα σε κήπους µε πο-
λύ πράσινο και πανοραµική θέα 
στη Χώρα και τη θάλασσα, στα 
συν και το πρωινό µε βιολογικά 
προϊόντα από τα µποστάνια 
τους. Στη Στελίδα πάλι, το Naxos 
Palace (29133-4), Ά  κατηγορίας, 
για πολυτελή διαµονή, ήρεµο 
και οικογενειακό περιβάλλον, 
µε πισίνες, εστιατόριο, γυµνα-
στήριο, σάουνα. Στη Χώρα καλή 
επιλογή είναι το Hotel Grotta 
(22215, 22001, 22101), το Porto 
Naxos (23970) και το Naxos 
Holidays Hotel (24350, 25790). 
Στο δρόµο Χώρας-Εγγαρών, το 
Corona Borealis (25448) είναι 

ένα καλά κρυµµένο luxury 
ξενοδοχείο που πέρσι µάλιστα 
ανακαινίσθηκε από την αρχή. 
Στον Αϊ-Γιώργη το Astir of Naxos 
(29320) είναι πολυτελές, δίπλα 
στην πλαζ, για οικογένειες αλλά 
και ζευγάρια, το Naxos Resort 
Hotel πάλι στον Αϊ-Γιώργη 
(26650) µε παραδοσιακή αρχι-
τεκτονική, στην Αγία Άννα θα 
βρεις το Ιria Beach (42600) µε 
αρκετά οικονοµικές τιµές. Σ’ όλο 
το δρόµο από τη Χώρα µέχρι 
την Πλάκα, αλλά και στον Ορκό, 
τις Βίγλες, το Καστράκι, υπάρ-
χουν πάρα πολλά ενοικιαζόµε-
να δωµάτια, τα περισσότερα 
πάνω στη θάλασσα και µε καλές 
τιµές, όπως το Nostos Beach 
(694 4615389), η Kalamuria 

(41180), το Μαϊστράλι (42734). 
Υπάρχει πάντα και το camping 
του Μάραγγα, δίπλα στη θά-
λασσα κι αυτό (42552, 42599).

Πού να φας  
Η Χώρα έχει τα πάντα και µπο-
ρεί να καυχηθεί πως καλύπτει 
ακόµη και τους πιο απαιτητι-
κούς. Κυρίως είναι γεµάτη από 
γραφικά ουζερί µε εξαιρετική 
κουζίνα. Φέτος έχει και δύο νέα 
openings: Το γνωστό αθηναϊκό 
Dal Professore (41771) στη 
διασταύρωση των χωριών Γλυ-
νάδου-Γαλανάδου µε ιταλική 
κουζίνα και καλά κρασιά και 
τη Σπονδή (24442) στο δρόµο 
προς Πορτάρα µε πολύ καλή 
µεσογειακή κουζίνα. Από τα πιο 

φηµισµένα, πάνω στη περα-
ντζάδα της παραλιακής είναι 
της Ειρήνης (26780), θα το δεις 
πάντα γεµάτο από τουρίστες 
αλλά και Έλληνες που το προ-
τιµούν για τους εξαιρετικούς 
µεζέδες (τεράστια ποικιλία) αλ-
λά και το φρέσκο ψάρι, όλα σε 
πολύ καλές τιµές. Το Il Girasole 
(23326) είναι πολύ καλό, µε µα-
καρονάδες και πίτσες, το wine 
restaurant Λαβύρινθος (22253) 
µε γραφική αυλή, µεσογειακές 
γεύσεις και επιλεγµένα κρασιά, 
ανοιχτό µεσηµέρι-βράδυ. Καλό 
είναι το Elli’s, στην πλευρά της 
Γρόττας, µε θέα στην Πορτάρα, 
µε µεσογειακή κουζίνα και 
live Π/Σ/Κ. Για µαγειρευτά στη 
Μάρω (25113) στην πλατεία 

Πρωτοδικείου. Το Cosi, σχεδόν 
δίπλα στο parking που οδηγεί 
στο λιµάνι, έχει ίσως το ωραι-
ότερο πόστο που έχουµε δει 
ποτέ σε σουβλατζίδικο, κανα-
πέδες µπροστά στη θάλασσα 
και τα αγριεµένα κύµατα, 
πολύ ωραία σουβλάκια επίσης, 
σερβίρει µέχρι πολύ αργά. Το 
Citron Café, κι αυτό στην παρα-
λιακή της Χώρας, είναι ανοιχτό 
όλες τις ώρες µε πρωινά, σνακ, 
γλυκά, παγωτά και φυσικά το 
περίφηµο λικέρ κίτρο Νάξου. 
Ο Ippokampos βρίσκεται στην 
παραλία του Αγίου Γεωργίου, 
µε καφέ, ποτό και καλή µεσο-
γειακή κουζίνα. Σ’ όλο το δρόµο 
προς Πλάκα υπάρχουν πολλές 
ταβέρνες, όπως ο Παράδεισος 
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µε «απ’ όλα» και µε τραπεζάκια 
πάνω στην άµµο, το Μαϊστράλι 
στο τέρµα του δρόµου της 
Πλάκας από το πρωί ανοιχτό 
για καφέ, µπίρες, σπιτικό φα-
γητό από την Αννούλα και τον 
άντρα της τον Αντώνη να σε 
κερνάει σύκα και πεπόνια από 
το µποστάνι τους. Η µόνη στο 
νησί που χρειάζεται να κλείσεις 
τραπέζι είναι η Αξιώτισσα στο 
δρόµο προς Πυργάκι, µε εξαι-
ρετικό φαγητό από µαγειρευτά 
µέχρι φρέσκο ψάρι. Η Στέλλα 
αλλά και ο Χάρης στις Εγγαρές 
είναι δύο ταβέρνες καταπλη-
κτικές µε κρεατικά εξαιρετικά, 
µαµαδίσια φαγητά και οµελέ-
τες, τις καλύτερες του νησιού. 
 
Πού να διασκεδάσεις 
Στη Χώρα, και κυρίως στην 
παραλιακή ζώνη, τα µπαρ 
συνωστίζονται το ένα δίπλα 
στο άλλο. Στο Ocean, που 
πρωταγωνιστεί εδώ και δύο 
δεκαετίες στη νυχτερινή ζωή 
της Νάξου, θα δεις µαζεµένες 
τις πιο όµορφες παρουσίες να 
διασκεδάζουν σε εκρηκτική 
ατµόσφαιρα µε mainstream 
µουσικές και καθαρά ποτά. 
Το Mojo δίπλα είναι ένα πολύ 
ωραίο κυκλαδίτικο open air 
cocktail bar µε καλή µουσι-
κή. Το Escoba (23567) είναι 
κλασικό bar µε tex mex κου-
ζίνα και µουσικές latin, 60s, 
mainstream, r’n’b, rock, house 
από dj. Στο Fragile (25336), στα 
στενά του κάστρου, θα πας για 
γλέντι-ποτό-χορό αλά ελλη-
νικά µέχρι το πρωί, στο Νότος 
µαζεύεται ωραίος κόσµος 

και έχει και βεράντα µε θέα-
κάστρο. Το club Island στην 
Αγία Άννα είναι πολύ γνωστό, ο 
κόσµος του νησιού θα περάσει 
πάντα µια βόλτα για καλή µου-
σική, χορό, φλερτ. Στον Άγιο 
Προκόπη το beach bar Cahlua 
του Γρηγόρη Αρναούτογλου. 

Shopping  
• ∆ερµάτινα σανδάλια, τσά-
ντες, ζώνες, πορτοφόλια, είδη 
ταξιδίου στο Greek Sandals, 
της οικογενείας Παγώνη από 
το 1940, στα δύο τους κατα-
στήµατα στη Χώρα στο δρόµο 
του Παλιού Ταχυδροµείου. 
• Υπέροχα, χειροποίητα, 
φτιαγµένα όπως παλιά, µέσα 
σε ξύλινα καλούπια, σαπούνια 
από το Ariadne Naxian Soap 
στην πλατεία Πρωτοδικείου 
(22853 01019). 
• Καταπληκτικά τυριά από την 
Τυροκοµία Νάξου (26018) του 
Μανώλη Κουφόπουλου, στη 
Χώρα της Νάξου. Έχουν κα-
τάστηµα και στην Αθήνα (Εθν. 
Αντιστάσεως 18, Χαλάνδρι, 210 
6837758).  
• Κουλουράκια και τυρόπιτες 
από το φούρνο του Λαγογιάν-
νη στους Τρίποδες. 
• Το περίφηµο λικέρ Νάξου 
στην παραδοσιακή ποτοποιία 
στο χωριό Χαλκί (31220),  όπου 
θα δεις και τον αποστακτήρα 
που λειτουργεί από το 1896. 
Κι ακόµα, φρέσκα ναξιακά 
προϊόντα, καλά κρασιά 
και ποτά απ’ όλο τον 
κόσµο.
• Παιχνίδια από φυσικά υλι-
κά, είδη χειροτεχνίας, ζωγρα-

φική, τέχνη, παραµύθια, ξύλινα 
οικολογικά παιχνίδια από την 
Ηλιαχτίδα (24850) στη Χώρα. 

Μη χάσεις!  
• Το 14ο Φεστιβάλ Νάξου. Με 
πολλές εκδηλώσεις που γίνο-
νται στον Πύργο Μπαζαίου, 
αλλά απλώνονται και σε όλο 
το νησί. Φέτος συνεργάζεται 
µε τη Γαλλική Πρεσβεία και µε-
ταξύ άλλων διοργανώνονται 
παραστάσεις όπερας από το 
φεστιβάλ της Aix-en Provence, 
προβολές γαλλικών ταινιών, 
συναυλίες τζαζ. Στις 10/8 ο 
Νίκος Πορτοκάλογλου µαζί 
µε τις «Φτερωτές κιθάρες» µας 
ταξιδεύει σε «Λιμάνια ξένα», 
στις 17/8 θεατρική παράσταση 
«Ραμόνα Travel» µε την Κ. Κα-
ραµπέτη, στις 24/8 συναυλία 
του Ross Daly. Πληροφορίες 
και πλήρες πρόγραµµα στα 
www.naxosfestival.gr και www.
bazeostower.gr 
• Ένα από τα πράγµατα για 
τα οποία φηµίζεται η Νάξος 
είναι η περίφηµη πατάτα της. 
Γι’ αυτό και τη γιορτάζει µε τη 
«Γιορτή της Πατάτας» µε γλέ-
ντια, χορούς και κερασµένη 
την πατάτα σε όλες τις µορφές 
και τις συνταγές που µπορείς 
να φανταστείς, το πρώτο ΣΚ 
του Αυγούστου. ●

υτό το καλοκαίρι θα πάω στη Νάξο. Στην Πλάκα, στον Μάραγκα, 
στην Αγία Άννα. Επιστρέφω μετά από μια δεκαετία στον τόπο όπου 
ένα δικό μου γρήγορο και υγιές σπερματοζωάριο συνάντησε ένα 

θελκτικό και πρόθυμο ωάριο της Μαργαρίτας και κάπως έτσι γεννήθηκε 
ο δεύτερος γιος μας, ο Μίμης. Ήταν Αύγουστος. Είχα πληροφορηθεί πως 
ήμουν πια δημόσιος λειτουργός, μπορούσα δηλαδή να διδάσκω σε δημό-
σιο σχολείο, ως επιτυχών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Είχαμε ήδη ένα γιο, 
τον Πέτρο, αλλά όπως δουλεύαμε και οι δυο στο ελεύθερο επάγγελμα δεν 
κάναμε σκέψεις για δεύτερο παιδί. Η θαλπωρή του δημοσίου έγινε η αιτία 
να χαλαρώσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στον Μίμη να ξεκινήσει το 
συναρπαστικό ταξίδι της ζωής. Ήταν τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα… 

Θυμάμαι στα ύστερα seventies 
τους καταυλισμούς των «Ινδιά-
νων» στις αμμοθίνες, τα αρμυρίκια 
και τους θάμνους της Αγίας Άννας. 
Νεανικά ηλιοκαμένα κορμιά μπαι-
νόβγαιναν στη θάλασσα αλλά και 
εντός τους σε ένα αέναο ταξίδι γο-
νιμότητας. Το αύριο φάνταζε τό-
σο υγιές, τόσο ελπιδοφόρο. Η ζωή 
μάς αποκαλυπτόταν ως ένα διαρ-
κές καλοκαίρι και η ξανθιά παρα-
λία ως ο τόπος πραγμάτωσης μιας αλλόκοτης θέωσης. Τα δροσερά βράδια, 
οι μπαλάντες του Παύλου κρατούσαν τα μέτρα στις γρήγορες ανάσες του 
έρωτα. Κανένας και καμιά δε νοιάζονταν ν’ αφήσει απογόνους. Απόγονοι 
ήταν οι ίδιοι. Απόγονοι μιας Ελλάδας που έμπαινε με βία στη νέα εποχή, 
ήθελε τον κόσμο και τον ήθελε τώρα.

Επιστρέφω στη Νάξο για να περπατήσω ανάμεσα σε δωμάτια, μπαράκια, 
ξαπλώστρες και ομπρέλες, ώσπου να φτάσω στη θάλασσα. Όνειρα, θύ-
μησες, μορφές και γέλια θα με συντροφεύουν. Ο Μίμης θα βαπτιστεί στα 
νερά που γεννήθηκε και γω θα αναζητώ τη νιότη που γλίστρησε σαν το 
νερό στα δάχτυλα του χρόνου και χάθηκε για πάντα. Ο ήλιος θα είναι πά-
ντα εκεί να στεφανώνει τη δίψα του ελληνικού καλοκαιριού. Τη δίψα της 
ζωής. Αυτή που καίει τα χείλη μου. Ακόμα. 

*Ο Λ.Κ. είναι εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση και διαχειριστής του blog «μη μαδάς τη μαργαρίτα». 

Νάξος
Στη Νάξο 

της γονιμότητας

Του Λεωνίδα Καστανά*

A

Κωδικός: 22850
Αστυνοµία: 22100
Λιµεναρχείο: 22300
Δήµος: 22853 60100
Πρώτες Βοήθειες: 22853 
60500



Διακοπές 
ςτην ναΞο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Με την ανθρώπινη παρουσία 
να χρονολογείται στο Πάνω 
Κουφονήσι από το 3.000 π.Χ. 
και µε τους πειρατές να το 
χρησιµοποιούν ως ορµητή-
ριο τα χρόνια του Μεσαίωνα, 
τα τελευταία χρόνια γνωρίζει 
ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυ-
ξη κυρίως λόγω των εξωτι-
κών παραλιών του. Το Πάνω 
Κουφονήσι ή σκέτο Κουφο-
νήσι είναι το πιο πυκνοκα-
τοικηµένο και αναπτυγµένο 
εκ των δύο. Μια βόλτα µε τα 
πόδια αρκεί για να γυρίσεις 
το νησί. Το Κάτω Κουφονή-
σι είναι ο παράδεισος του 
ελεύθερου κάµπινγκ. Κάθε 
καλοκαίρι δηµιουργείται 
ένας οικισµός από σκηνές και 
κατασκηνωτές. 

Πού να κολυμπήσεις
Μπάνιο µπορείς να κάνεις 
ακόµα και στο λιµάνι – τόσο 
καθαρά είναι. Ωστόσο, σε 15 
λεπτά µε τα πόδια είναι η αρ-
κετά οργανωµένη παραλία 
του Φοίνικα µε ενοικιαζόµε-
να δωµάτια και την ταβέρνα 
Χονδρός Κάβος µε τα σπι-
τικά φαγητά της Γεωρ-
γούλας. Ακολουθούν 
µε τη σειρά: Φανός, 
Πλατιά Πούντα (Ιταλίδα), 
την οποία προτιµούν όσοι 

µπορούν και θέλουν να δηµι-
ουργούν γλυπτά από άµµο. 
Πιο ανατολικά το βραχώδες 
και ανεµοδαρµένο Πορί. 
Όλες οι παραλίες έχουν γα-
λαζοπράσινα νερά, που σε 
κάποια σηµεία θυµίζουν πι-
σίνες µε τους σχηµατισµούς 
των βράχων και αντικρίζουν 
απέναντι την ακατοίκητη και 
µυστήρια Κέρο. Με το καρα-
βάκι µπορείς να επισκεφθείς 
το Κάτω Κουφονήσι, το οποίο 
έχει επίσης καταπληκτικές 
παραλίες – κι αν δεν βαριέσαι 
να περπατήσεις λίγο παρα-
πάνω, 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 
Αύγουστο καλό θα είναι να 
έχεις κλείσει αρκετές ηµέρες 
πριν. Ενδεικτικά: Ξενοδοχείο 
Αιγαίον (74050-1), Δωµάτια: 
Dafnis Studios (74020), Βίλα 
Μαρία Βεκρή (29225), Selini 
(74143).

Πού να φας & 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. Ωστόσο, 
Ιούλιο και Αύγουστο οι πα-
ραθεριστές είναι πολλοί και 
το φρέσκο ψάρι πρέπει να 
το «κλείνεις» από το πρωί. 
Στο λιµάνι, ακριβώς µπρο-
στά στη θάλασσα, θα βρεις 
αρκετά µικρά παραδοσιακά 
ταβερνάκια, στα οποία θα 
απολαύσεις και µαγειρευτά 
και κρεατικά. Από τα πιο 
ψαγµένα ουζερί του νησιού 
είναι το Καρνάγιο (71694), 
αλλά θέλει λίγη υποµονή 
µε την εξυπηρέτηση. Στην 
ταβέρνα του Καπετάν  Δη-
μήτρη (71695) όλα µυρίζουν 
θάλασσα. Το καΐκι του είναι 
αγκυροβοληµένο µπροστά 
στα πόδια σου. Στο Κύμα 
για λουκουµάδες ακριβώς 
πάνω στη θάλασσα. Για ποτό 
πήγαινε στο all time classic 
Σoρόκο και στο πέτρινο καφέ 
Σχολειό, που από µονοθέσιο 
σχολείο έγινε το ροκ µπαρ 
του νησιού. Στον Μύλο για 
κρύο ρακόµελο και ροµαντι-
κή ατµόσφαιρα. ●

Κωδικός: 22850
Αστυνοµία: 71375
Λιµεναρχείο: 22300
Κοινότητα: 71379
Πρ. Βοήθειες: 71370



Πράγματα που εάν δεν 
κάνεις στα Κουφονή-
σια είναι σαν να μην 

πήγες ποτέ...
ιλάμε για δύο νησιά: 
το Κάτω Κουφονήσι 
με ελάχιστους κατοί-

κους αλλά πολλές μαγευτι-
κές παραλίες και το Πάνω 
Κουφονήσι το οποίο μέσα 
σε 3,5 τ. χλμ. «χωράει» 
τους 370 μόνιμους κατοί-
κους του και ό,τι μπορεί 

να χρειαστεί κάποιος που 
κάνει διακοπές στο νησί: 

από ένα δωμάτιο μέχρι ATM.

Μπάνιο σε κάποια από τις 
θαλασσινές σπηλιές  
Βρίσκονται στο Πάνω 
Κουφονήσι, πίσω από 
την παραλία Πορί. Το 
μοναδικό τοπίο αποτε-

λείται από απόκρημνα 
βράχια που σχηματί-

ζουν σπηλιο-παραλίες 
που μοιάζουν με 
πισίνες. Το κολύμπι 
σε αυτές είναι μια 
εμπειρία που θα σας 
μείνει αξέχαστη, αν 
και η πρόσβαση εί-

ναι αρκετά δύσκολη 
έως ακατόρθωτη. 

Βαθμός δυσκολίας: 
8,5/10

Βαθμός ευχαρίστησης: 
9,5/10

UpFestival
Το UpFestival, το 

φεστιβάλ που ξε-
κίνησε από τη δίψα 

δύο φίλων να δουν τον 
αγαπημένο τους καλ-
λιτέχνη στο αγαπημένο 

τους καλοκαιρινό 
προορισμό, επιστρέ-
φει και φέτος στο 
Πάνω Κουφονήσι 
για την καθιε-
ρωμένη τριήμερη 

μουσική γιορτή! Για 
ακόμη μια φορά, κο-

ρυφαίοι Έλληνες καλ-
λιτέχνες της ελληνικής 

μουσικής σκηνής 
πρωτοστατούν στην 
4η έκδοση του 
UpFestival, στην 
παραλία Πορί, από 
τις 17 έως τις 19 

Ιουλίου. Έτσι, όσοι 
πιστοί επιλέξουν να 

συνδυάσουν 3 μέρες 
από τις καλοκαιρινές 

διακοπές τους με αρκετή 
μουσική θα έχουν την 

τύχη να ακούσουν 
τους: Γιάννη Αγγελά-
κα | Παύλο Παυλίδη 

&The B-Movies | The Last 
Drive | Xaxakes | The Burger 
Project | Baby Guru | A Victim 
of Society | ElectricLitany | 
The Noise Figures | Leon of 
Athens | MoaBones | Lumiere 
Brother | Melorman.
Ποιότητα ήχου: 7/10
Διαθέσιμος χώρος στο Κτελ που 
σε πηγαινοφέρνει: 1/10

Φαγητό
Καλό και σχετικά οικονομικό 
ψάρι θα βρεις παντού, αλλά 
στην ταβέρνα του Λευτέρη 
με τα πεντανόστιμα πιάτα του 
φτιαγμένα με μεράκι και ολό-
φρεσκα θαλασσινά το φαγητό 
είναι τοπ! Εάν μετά θες γλυκό 
πας δίχως δεύτερη σκέψη στα 
Καλάμια, ενώ εάν θες κάτι στο 
πόδι θα πρέπει να δοκιμάσεις 
τα σουβλάκια στη Στροφή.
Ποιότητα φαγητού: 8/10
Χρόνος αναμονής σε ουρά στη 
στροφή: 8/10

Διασκέδαση 
Πολλά μπαράκια-club το νησί 
δεν έχει… αλλά το ένα που υ-
πάρχει φτάνει και περισσεύει: 
Sοrokos. Πάνω στο κύμα, ω-
ραία cocktails και χορός μέχρι 

το πρωί... ειδικά εάν πας σε 
μέρα που παίζει ο Kill Emil.
Μοjito: 9/10 
Πιθανότητες να φύγεις μεθυ-
σμένος: 10/10

Camping
Παίρνεις το καΐκι που καθη-
μερινά και με συχνά ημερήσια 
δρομολόγια σε μεταφέρει από 
το Πάνω στο Κάτω Κουφονή-
σι. Προσεύχεσαι να μην είναι 
κανείς κάτω από τον Φοίνικα 
και τους κέδρους στο πίσω 
δεξιά μέρος της παραλίας. 
Φτάνεις στην παραλία το Νε-
ρό, ετοιμάζεις το «σπίτι» σου 
και είσαι στον παράδεισο. Για 
τις καθημερινές σου ανάγκες 
ή εάν κάτι ξεχάσεις, έχεις 2 
επιλογές: είτε να περπατήσεις 
προς τη μοναδική ταβέρνα 
του νησιού (30́  περίπου), 
όπου μπορείς να φας ψαρικά 
σε πολύ χαμηλές τιμές, είτε 
να πεταχτείς με το καΐκι στο 
Πάνω Κουφουνήσι.
Νεύρα εάν ξεχάσεις κάτι: 9/10 
Πιθανότητες να σε κεράσουν 
ρακόμελο στην ταβέρνα στο 
Κάτω Κουφονήσι: 10/10
* Ο  Δ.Α. είναι συνιδρυτής 
του groopio.com

Κουφονήσια
Του Δημήτρη Αναγνώστου*

M

Διακοπές 
ςτα κοΥΦονηςια;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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τάνοντας με το πλοίο στις Καμάρες, το πρώτο που αντικρίζεις είναι η Αγία Αικατερίνη 
στην άκρη του λιμανιού. Ένα μικρό ίσιο μονοπάτι φτάνει μέχρι την εκκλησία γύρω στα 15 
λεπτά από το σπίτι. Μία από τις αγαπημένες μου βόλτες τα απογεύματα. Μετά, όπως γυρ-

νά το πλοίο για να αγκυροβολήσει, αρχίζουν σιγά-σιγά να φαίνονται ένα-ένα τα αγαπημένα μου 
μέρη. Η Αγία Μαρίνα πάνω στο βράχο φωτισμένη, το σπιτάκι, ο Ίσαλος, η Καμάρα, η Σπηλιά... 
φτάσαμε.
Περπατώντας στην παραλία, η γνώριμη μυρωδιά της Σίφνου, η Πολύνα, η Μόσχα, όλα καλά… 
ήρθαμε.
Στον Ίσαλο κατευθείαν για το φοβερό mohito από τα χέρια του Νίκου και το ηλιοβασίλεμα μαζευ-
όμαστε όλοι σιγά-σιγά, γέλια, μουσική κι ο ήλιος που μπαίνει στη θάλασσα. Νύχτωσε…

Από τη πρώτη στιγμή που ήρθα στη Σίφνο την αγάπησα ή, για να το πω 
πιο σωστά, την αγάπησα πιο πριν, γι’ αυτό που η Σίφνος αντιπροσωπεύει 
για μένα. 
Γιατί η Σίφνος; Προσπαθώ να σκεφτώ… δεν είναι οι βουτιές στη Σπηλιά 
με τα τέλεια νερά, ούτε οι βόλτες στον κάτασπρο και πεντακάθαρο Αρ-
τεμώνα το βραδάκι. Δεν είναι το Στενό, το βράδυ στην Απολλωνία με 
τα μικρά μπαράκια και τα μαγαζιά, ο κόσμος που διασκεδάζει μέχρι το 
πρωί. Δεν είναι η ευγένεια των ανθρώπων και το χιούμορ τους, δεν είναι 
το πανηγύρι του προφήτη Ηλία στου Κοντού πάνω στο βουνό με το φαΐ 

στα ξύλα, τα τραγούδια τα σιφνέικα και το χορό μέχρι το ξημέρωμα. Δεν είναι τα πράσινα νερά στα 
βράχια της Χρυσοπηγής. Δεν είναι η ηρεμία, η ησυχία, η γαλήνη… Είναι η στενή συγγένεια... Εί-
ναι αυτό το άρωμα που περνάει μέσα μου από την ώρα που θα πατήσω το πόδι μου στο νησί και με 
αλλάζει, με μετακινεί πιο πολύ στον εαυτό μου.

*Η Κ.Κ. είναι ηθοποιός και πρωταγωνιστεί στη «Λυσιστράτη» 
(σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις), που κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Σίφνος
Της Καίτης Κωνσταντίνου*

Φ

Διακοπές 
ςτη ςιΦνο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  
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Νησί σικάτο, µε ωραία χωριά  
και παραλίες, αρκετές επιλο-
γές σε νυχτερινή διασκέδαση 
και εξαιρετικό φαγητό.  

Πού να κολυμπήσεις
Οι επιλογές είναι πολλές, 
ακολουθούν επιγραµµατικά: 
Πλατύς Γιαλός, οργανωµέ-
νος, κοσµικός, µεγάλος και 
αµµώδης. Βαθύ, αµµώδης 
παραλία µε τα όλα της. Χερ-
ρόνησος, στο βόρειο άκρο 
του νησιού, αποµονωµένη 
και πολύ γραφική. Φασολού, 
κάποτε παραλία γυµνιστών 

µε δεντράκια και ταβέρνα. 
Αποκοφτό, ήσυχη παραλία 
στη Χρυσοπηγή. Επτά Μάρ-
τυρες, στο Κάστρο, βραχώ-
δης παραλία, άγριο και πολύ 
όµορφο τοπίο. Καµάρες, η 
αξιοπρεπέστατη παραλία στο 
λιµάνι.  

Πού να μείνεις
Στις Καµάρες στα Ζορµπάς 
(33329), Μαργαντώ (31927) 
και στο Delfini Hotel (33740), 
µε εστιατόριο µε σιφνέικη 
καταπληκτική κουζίνα. Το 
The Petali Village Hotel & 

Restaurant (33024) βρίσκεται 
στο Άνω Πετάλι και έχει θέα, 
πισίνα, δροσιά και πλούσια 
πρωινά. Για διαµονή αστέ-
ρων το Elies Resorts (34000, 
www.eliesresorts.com), στο 
Βαθύ. Βραβευµένο ξενοδο-
χειακό συγκρότηµα πάνω 
στο κύµα. Στον Αρτεµώνα 
το Smaragdi Hotel (33901) 
είναι πολύ ιδιαίτερο ξενοδο-
χείο, καθαρό και φιλικό, µε 
έναν πανέµορφο κήπο και 
µπαρ για να απολαύσεις το 
ποτό σου. Στον Αρτεµώνα 
βρίσκεται και το ξενοδοχείο 
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Windmill Bella Vista (33518, 
33965), όπου µπορείτε να 
µείνετε σε πολυτελή διαµε-
ρίσµατα, studio ή σε έναν 
παραδοσιακό ανεµόµυλο, µε 
πανοραµική θέα αλλά και πι-
σίνα για τις βουτιές σας. 

Πού να φας & να πιεις 

Στο Κάστρο το all day bistro 
Remezzo (31589), υπό νέα 
ιδιοκτησία και εντελώς ανα-
νεωµένο, αποτελεί must για 
όσους επισκέπτονται το νησί, 
καθώς συνδυάζει φανταστική 
θέα, πολύ ιδιαίτερα κοκτέιλ 
αλλά και νόστιµα πιάτα, µε 
ντόπια υλικά. Είναι ανοιχτό 

από το πρωί έως αργά το 
βράδυ. Στο Κάστρο βρίσκεται 
και η ταβέρνα του Καπετάν 
Γιώργη που έχει και φρέσκο 
ψάρι. Στην Απολλωνία, το 
Kavatza (35154) προσφέρε-
ται για καφέ, ποτό αλλά και 
φαγητό, τα οποία µπορεί να 
απολαύσει κανείς δίπλα στην 

πισίνα και µάλιστα µέχρι το 
τέλος Αυγούστου για όλο το 
24ωρο. Στο Δριμόνι (31434), 
ένα restaurant µε µοντέρνα 
διακόσµηση και υπέροχη θέα, 
θα γευτείς µεσογειακή κου-
ζίνα στα καλύτερά της. Στην 
ίδια περιοχή στου Αποστόλη 
το Κουτούκι (33186) θα ευχα-

ριστηθείς µαγειρευτά. Στις 
Καµάρες για ιταλικό οπωσδή-
ποτε στο Οsteria da Claudio 
(31671). 
Στον Αρτεµώνα, η ταβέρνα 
Περιβόλι (31045) έχει, εκτός 
από υπέροχη αυλή µέσα στο 
περιβόλι, εκπληκτική σιφνέ-
ικη και ελληνική κουζίνα µε 
πρώτες ύλες από το µποστάνι 
τους και χειροποίητα γλυκά 
(κάθε µέρα και κάτι διαφορε-
τικό). Στη Χερρόνησο στην 
οµώνυµη ψαροταβέρνα 
(33119) για αστακό ψητό ή 
αστακοµακαρονάδα – έχει και 
φρέσκα ψάρια.  
Για cocktails, ποτά και ωραίες 
ταξιδιάρικες µουσικές στο 
Folie στις Καµάρες (31183). 
Επίσης, στο café bar Σύρμα 
(31829) που άνοιξε φέτος, µε 
τραπεζάκια στην παραλία για 
τον καφέ ή το ποτό σας, το ο-
ποίο µπορείτε να συνοδέψετε 
µε επιλεγµένα πιάτα. 
Στην Απολλωνία, στο πιο 
κοµβικό σηµείο της, βρίσκε-
ται η Veranda για όλες τις 
ώρες και ειδικά το βράδυ για 
κοκτέιλ µε µουσικές νύχτας 
nu jazz, soul και funk. Για 
ρακές και µεζέδες από νωρίς 
στο καφενείο του Δρακάκη. 
Ο πολυχώρος Κυκλάδων 
Χώρος (32215) αξίζει επίσκε-
ψης, καθώς φιλοξενεί 
εκθέσεις, διαθέτει 
εστιατόριο, bar, καφέ, 
καταστήµατα και έχει 
καταπληκτική θέα. 

Πού να ψωνίσεις 
Στο Le Cotecheri (33970, fb: Le 
Cotecheri), σε ένα παλιό αρχο-
ντικό µε πολλούς χώρους και 
κελάρια, ρούχα, αξεσουάρ, 
έθνικ αντικείµενα και κοσµή-
µατα, όλα στο ύφος του γνω-
στού Έλληνα σχεδιαστή Δηµή-
τρη Ντάσιου. Ακόµα τσάντες, 
τζιν, µπουφάν, δερµάτινα 
γιλέκα, καθώς και αντικείµενα 
– επιλογές του σχεδιαστή από 
τα ταξίδια του στο εξωτερικό, 
όπως vintage χειροποίητα µε-
ταξωτά υφάσµατα από το Πα-
κιστάν, χειροποίητα καπέλα 
από τη Μαδαγασκάρη κ.ά. Θα 
βρείτε ακόµα και κοσµήµατα 
από τις συλλογές της Κατε-
ρίνας Ψωµά και µεταξωτές 
πλισέ εσάρπες της Δάφνης 
Βαλέντε. Le Cotecheri θα βρεί-
τε και στη Σέριφο. 
Στο Biba Fashion, στην µπου-
τίκ της Νόρας, της όµορφης 
ιδιοκτήτριας, που βρίσκεται 
«κρυµµένη» σε έναν κήπο 2,5 
στρ. στον πολυχώρο της Απολ-
λωνίας, θα βρείτε καλοκαιρινά 
trendy ρούχα σε πολύ καλές 
τιµές (M Missoni, 120% Lino, Pin 
Up, American Vintage, LTB κ.ά.) 
και αξεσουάρ. ● 

Κωδικός: 22840
Αστυνοµία: 31210 
Λιµεναρχείο: 33617
Δήµος: 22843 60300 
Πρώτες Βοήθειες: 31315
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τ’ αλήθεια δεν έχω πολλά χρόνια που σε 
γνώρισα... ούτε και τώρα μπορώ να πω ότι 
σε ξέρω καλά... Για τους μύθους σου με τους 

οποίους σε έντυσε τόσο περίτεχνα το παρελθόν ξέ-
ρω. Ξέρω ότι κατοικήθηκες από γιγαντόκορμους 
κύκλωπες στη σπηλιά κάτω από τον Ψαρόπυργο... 
ξέρω επίσης για τον Περσέα που ο Πολυδέκτης 
θέλησε να τον ξεφορτωθεί για να αποπλανήσει 
ανενόχλητος τη μητέρα του Δανάη κι έτσι τον έ-

στειλε να σκοτώσει τη Μέδουσα, 
τη θνητή αδελφή των αθάνατων 
γοργόνων που με το βλέμμα της 
πέτρωνε όποιον την αντίκριζε. 
Επίσης ξέρω και για τη νεότερη 
ιστορία σου, για τα μεταλλεία σου 
που από τα αρχαία χρόνια τρο-
φοδοτούσες την ανθρωπότητα 
με τα κομμάτια σου, ξέρω για τη 
ματωμένη απεργία των μεταλλω-
ρύχων τον Αύγουστο του 1916 και 

για το κλείσιμό τους χρόνια αργότερα, κι έτσι από 
τότε ηρέμησε το μέσα σου... Τα εγκαταλελειμμένα 
βαγονέτα, οι σκουριασμένες ράγες, εικόνες από το 
παρελθόν που στολίζουν το σήμερα, μας συντρο-
φεύουν σε κάθε περιήγησή σου...
Τρεις αγαπημένοι λόγοι μ’ έφεραν κοντά σου, κι 
ένας τέταρτος σφράγισε με βουλοκέρι την ένωσή 
μας... Και κάθε φορά που σε επισκέπτομαι οι λό-
γοι που σε εκτιμώ για αυτά που μου δίνεις αυξάνο-

νται... Ένας απ’ αυτούς 
είναι ότι αντιστέκεσαι 
στην αυθάδεια και τη 
χυδαιότητα των νε-
ωτερισμών, των μο-
ντερνισμών και κάθε 
είδους μοδών που θα 
αλλοιώσει την προ-
σωπικότητά σου. Αντιστέκεσαι 
σθεναρά στις οργανωμένες παραλίες... έχεις τόσες 
πολλές και πανέμορφες που δεν έχουν ανάγκη ού-
τε από ομπρέλες και ξαπλώστρες ούτε από beach 
bar και lifestyle για να σε κάνουν να τις ερωτευτείς. 
Στα νυχτερινά ραντεβού μας με τη Χώρα σου είναι 
σαν να μάζεψες κι έριξες αστέρια στο λαιμό σου κι 
έφτιαξες ένα κολιέ που φωτισμένο δείχνει να ’χεις 
βγει για ποτό με τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά...
Αυτό που εκτίμησα αφάνταστα σε σένα ήταν ότι 
όταν πρωτογνωριστήκαμε δεν γραπώθηκες πάνω 
μου προσπαθώντας να με κατακτήσεις, ενώ μου 
επέτρεψες να πιστεύω ότι εγώ σε ανακάλυψα πρώ-
τος. Έτσι κάνεις με όλους κι αυτό είναι ένα από τα 
μυστικά σου...
Έτσι μας κάνεις να σε λατρεύουμε...
Κι επειδή έχω τόσο πολλά ακόμα να ανακαλύψω... 
θα είμαι πάντα πιστός στο ραντεβού μας.
Σύντομα κοντά σου,
Με εκτίμηση
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Σ

Σέριφος
Στη Σέριφο της καρδιάς μου

Του Βασίλη 
Χαραλαμπόπουλου*

* Ο Β.Χ. είναι ηθοποιός. Αυτή την 
περίοδο παίζει στους «Βάτρα-
χους» του Αριστοφάνη στο Εθνι-
κό Θέατρο (πρεμιέρα 19-20/7 στο 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην 
Καβάλα, 23-24/7 στο Θέατρο Δά-
σους στη Θεσσαλονίκη, 1-2/8 στο 
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου κ.ά.) 
Το χειμώνα πρόκειται να επανα-
ληφθεί η περσινή επιτυχία του 
«Σιρανό ντε Μπερζεράκ».
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Νησί µε µακραίωνη ιστορία, 
γαλήνια ατµόσφαιρα και easy 
going ρυθµούς µε εξωτικές 
παραλίες και άγρια οµορφιά. 
Ιδανικός προορισµός για 
ήρεµες διακοπές µε ωραίες 
βόλτες και περισσότερες από 
70 παραλίες-ησυχαστήρια, 
που συχνά απαιτούν αυτοκί-
νητο ή σκάφος για να τις ανα-
καλύψεις. Η Χώρα, που απέ-
χει πέντε χιλιόµετρα από το 
Λιβάδι, το λιµάνι του νησιού, 
είναι µία από τις πιο γραφικές 
πρωτεύουσες των Κυκλά-
δων. Χτισµένη αµφιθεατρικά 
πάνω σε ένα λόφο, αποτελεί 
έναν αυθεντικό µεσαιωνικό 
οικισµό µε σαγηνευτική θέα. 
Χωριά όπως τα Γαλανή, Κέ-
νταρχος και Συκαµιά, χτισµέ-
να στις πλαγιές των λόφων, 
το κοσµοπολίτικο Λιβάδι, που 
συγκεντρώνει τη νυχτερινή 
ζωή, ο Κουταλάς µε τα πέτρι-
να σπιτάκια, παλιές κατοικίες 
των µεταλλωρύχων, το Μέγα 
Λιβάδι µε το νεοκλασικό δι-
οικητήριο της εταιρείας, τις 
σκάλες εκφόρτωσης και τα ε-
ρείπια κτιρίων. Το έδαφος της 
Σερίφου ήταν τόσο πλούσιο 
σε µεταλλεύµατα, που από 
τον 6ο π.Χ. αιώνα διέθετε δικό 
της νόµισµα.

Πού να κολυμπήσεις
Στο Λιβάδι στην οργανωµένη 
παραλία µε άµµο Aυλόµωνας, 
αλλά και στα Λιβαδάκια, 
µε άµµο και αλµυρίκια, στο 
Καράβι µε άµµο και πλάκες 
στο νερό, µε σκιά από δέντρα 
και κατάλληλη για γυµνισµό. 
Στον όρµο του Κουταλά µε 
σκιά από δέντρα οι παραλίες 
Γάνεµα και Βαγιά, που έχει 
ενταχθεί στο δίκτυο προστα-

σίας Natura 2000. Ανατολικά 
η Ψιλή Άµµος, η καλύτερη 
παραλία της Ευρώπης για το 
2003 µε άµµο και ρηχά νερά, 
η παραλία Κένταρχος κάτω 
από τον οµώνυµο οικισµό, ο 
Πλατύς Γιαλός µε σκιά και τα-
βέρνα. Στα βόρεια η Συκαµιά 
µε µεγάλη παραλία, ο Καρα-
βάς µε σκιά και πρόσβαση 
µέσα από χωµατόδροµο ή 
µονοπάτι, όπως και η αποµο-
νωµένη Λια στα νοτιοανα-
τολικά.

Πού να μείνεις
Στα Συµπόταµα, στον Άγιο 
Σώστη, το Ρίζες Hotel (52222) 
διαθέτει 14 ανεξάρτητα 
διαµερίσµατα και 2 σουίτες 
µε ιδιωτική πισίνα, όλα µε βε-
ράντες µε θέα στο λιµάνι και 
στη Χώρα. 
Στο Λιβάδι το Indigo Studios 
and Rooms (52548, www.
indigostudios.gr), µόλις 40 
µέτρα από τη θάλασσα, είναι 
ένα συγκρότηµα δύο αυτόνο-
µων κτιρίων, µε εφτά δίωρα 
διαµερίσµατα επιπλωµένα και 
πλήρως εξοπλισµένα και τέσ-
σερα δίκλινα δωµάτια µε µε-
γάλες αυτόνοµες βεράντες. 
Βασισµένα στην κυκλαδική 
αρχιτεκτονική και διακόσµη-
ση. Ακόµα, στα Serifos Beach 
Hotel (51209), Hotel Asteri 
(51891), Αίολος (52152) και 
Γοργόνα Studios (51784). 
Στη Χώρα Απανεµιά (51717), 
Ανατολή (51510) και Γαλήνη 
(51208).
Στα Λιβαδάκια, το ξενοδο-
χείο Αλέξανδρος - Βασιλεία 
(51119, www.alexandros-
vassilia.gr), βρίσκεται ακρι-
βώς µπροστά στη θάλασσα, 
φοράς το µαγιό σου, κατε-

βαίνεις και αρχίζεις τις βου-
τιές. Άνετο και φιλόξενο, µε 
δωµάτια και διαµερίσµατα µε 
βεράντες που «βλέπουν» στη 
θάλασσα ή στη Χώρα, έναν 
κήπο µου µοσχοβολάει Κυ-
κλάδες και πολύ καλές τιµές. 
Στα Λιβαδάκια, επίσης, στο 
συγκρότηµα ∆ορκάς (51422), 
και στo Coralli (51500). Αν σου 
αρέσει η φύση να µείνεις στο 
Camping Coralli (51500, www.
coralli.gr), ένα από τα πιο ορ-
γανωµένα ελληνικά camping 
(για κάποιους το καλύτερο 
στην Ελλάδα), εξοπλισµένο 
µε internet area, εστιατόριο, 
µίνι µάρκετ, τραπεζαρία µε 
καθηµερινό µενού, πισίνα, 
κοινόχρηστα µαγειρεία, πλυ-
ντήρια, στεγνωτήρια. Φαντά-
σου ότι το κάµπινγκ αυτό βρί-
σκεται ακριβώς δίπλα στην 
παραλία και πως η σκηνή σου 
µπορεί να απέχει από την 
ακροθαλασσιά µόλις 5 µέτρα 
(για την πρωινή σου, και όχι 
µόνο, βουτιά). Λειτουργεί και 
beach bar. 

Πού να φας & 
να διασκεδάσεις 
Στο τέλος της παραλίας του 
Λιµανιού βρίσκεται το Yacht 
Club Serifos (51888), το ο-
ποίο το 1938 αποτέλεσε το 
πρώτο ταβερνείο του λιµα-
νιού. Σήµερα αποτελεί τον 
υπ’ αριθµόν ένα προορισµό 
στην καλοκαιρινή βραδινή 
διασκέδαση του νησιού. Εδώ, 
στο κοµψό και καλοσχεδι-
ασµένο περιβάλλον του bar, 
τουρίστες και ντόπιοι απο-
λαµβάνουν πλουσιοπάροχα 
cocktails, εγγυηµένα καθαρά 
ποτά και εκλεκτές µουσικές, 
ιδανική συνοδεία για όµορφα 
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καλοκαιρινά βράδια δίπλα 
στη θάλασσα. Το πρωί θα σου 
δώσει ενέργεια µε φρέσκους 
χυµούς, σαλάτες και ελαφριά 
γεύµατα. 
Όσο για το club restaurant, 
που κρατάει όλο τον καλό 
κόσµο ξύπνιο µέχρι το πρωί 
–χωρίς δεύτερη κουβέντα–, 
αυτό είναι χρόνια τώρα το 
Μεταλλείο (51755). Όλα αρχί-
ζουν κατά τις 8 από τη µεγάλη 
του αυλή, όπου µπορείς να 
δοκιµάσεις γευστικότατα µε-
σογειακά πιάτα µε δηµιουργι-
κούς συνδυασµούς και ακόµη 
καλή λίστα κρασιών, όλα σε 
πολύ καλές τιµές. Στα συν 
και το γεγονός ότι τις ώρες 
λειτουργίας του εστιατορίου 
οι µουσικές είναι πολύ προ-
σεγµένες και ατµοσφαιρικές, 
και πάντα στη σωστή ένταση. 
Από τα µεσάνυχτα και µέχρι 
τα ξηµερώµατα το σκηνικό 
αλλάζει και ο κόσµος µεταφέ-
ρεται στην πίστα. Παράλληλα 
µε τις µουσικές επιλογές των 
djs προβάλλονται και video 
projections, ενώ τα events, οι 
συναυλίες γνωστών ονοµά-
των της ελληνικής σκηνής και 
τα parties είναι πολύ συχνό 
φαινόµενο στον προγραµµα-
τισµό του µαγαζιού. 
Επίσης στο Λιβάδι θα βρεις 
και το Shark Club, που το «δια-
σκεδάζει» κάθε βράδυ µε όλα 
τα είδη της µουσικής. Εδώ θα 
πιεις καθαρά ποτά και σωστά 
φτιαγµένα κοκτέιλ, ενώ η θέα 
που θα απολαµβάνεις προς τη 
θάλασσα και το λιµάνι µε τα 
φωτισµένα καραβάκια είναι 
µαγική. Ο Τάκης (51159) είναι 
άλλη µια κλασική αξία στο 
Λιβάδι, δίπλα στη θάλασσα. 
Σερβίρει καλοµαγειρεµένη 

ελληνική κουζίνα µε πρώτη 
ύλη οικολογικά προϊόντα και 
φρέσκα ψάρια.  
Το Ιndigo (51956) δίπλα στη 
θάλασσα, στο Λιβάδι, είναι 
ιδανικό στέκι για καφέ, 
χυµούς, βάφλες και ποτά, 
ανοιχτό από το πρωί µέχρι 
αργά το βράδυ. Η καλύτερη 
ιδέα είναι ένας χυµός στην 
ξαπλώστρα την ώρα του 
ηλιοβασιλέµατος. Στα Λιβα-
δάκια, στο εστιατόριο Αλέ-
ξανδρος - Βασιλεία (51119), 
σε ένα δροσερό περιβάλλον 
µπροστά στη θάλασσα, θα 
απολαύσετε παραδοσιακές 
γεύσεις, όπως τη µοναδική 
ρεβυθάδα φούρνου µε δε-
ντρολίβανο, κυκλαδίτικους 
ντοµατοκεφτέδες και κο-
λοκυθοκεφτέδες, χοιρινό 
γάστρας, ντόπια ψάρια και 
εξαιρετική γαριδοµακαρο-
νάδα. Ακριβώς στην αρχή 
του λιµανιού θα βρεις το café 
bar Άνεµος (51783), το οποίο 
θα σου προσφέρει µια ιδιαι-
τέρως προνοµιακή θέα στη 
Χώρα αλλά και σε όλη την πε-
ριοχή του λιµανιού, λόγω της 
στρατηγικής του θέσης.
Στη Χώρα: στο Αέρινο (52592) 
θα πάθεις την πλάκα σου µε 
την ταράτσα του – βλέπει 
µέχρι εκεί που φτάνει το 
µάτι, αποτελώντας ένα από 
τα καλύτερα σηµεία στο νησί 
για να απολαύσεις το ποτό 
σου. Το επόµενο ατού αυτού 
του bar είναι οι διαλεχτές 
µουσικές επιλογές –µε έµφα-
ση στα jazz, ethnic, retro και 
rock ακούσµατα– και αµέσως 
µετά τα γενναιόδωρα σε πο-
σότητα cocktails µε φρέσκα 
φρούτα εποχής και γενικώς 
οι σπεσιαλιτέ γλυκών και 

ποτών. Στο πολύ στενό (µο-
ναστηριακού τύπου) εσωτε-
ρικό του συχνά κάνουν την 
εµφάνισή τους εικαστικές 
εκθέσεις. Νέα πρόταση στην 
πλατεία Δηµαρχείου στη 
Χώρα το Barbarossa (52696), 
µπήκε «πειρατικά» στην δια-
σκέδαση του νησιού, όπως 
µαρτυράει και το όνοµά του, 
που το πήρε από τον οµώνυ-
µο πειρατή των Κυκλάδων. 
Είναι ένα εναλλακτικό καφε-
νείο, µε ποικιλίες, φαλάφε, 
λουκουµάδες, ρακές και 
ρακόµελα και ωραίες jazz και 
blues µουσικές, αλλά και ελ-
ληνικό έντεχνο. Στην πλατεία 
Δηµαρχείου και το Πάνω Πιά-
τσα (51955), ένα ιδιαίτερο κα-
φενείο-ποτοποιείο, οικείο και 
διακοσµηµένο µε αυθεντικά 
στοιχεία από τα µεταλλεία 
Σερίφου. Δοκιµάστε το ρα-
κόµελο που είναι δικής τους 
παραγωγής και πηγαίνετε 
από νωρίς για να προλάβετε 
την πορτοκαλόπιτα. Το Αλώνι 
(52603) της Μαριέτας Κοτσί-
κου έχει θέα σε όλο το Λιβάδι, 
αλλά κυρίως ελληνική παρα-
δοσιακή κουζίνα να γλείφεις 
τα δάχτυλά σου. 
Το καφενείο του Στράτου 
(52566) στην Άνω Χώρα, ανα-
πόσπαστο κοµµάτι της πλα-
τείας Δηµαρχείου. Πρόκειται 
για ένα παραδοσιακό καφε-
νείο που σερβίρει βασιλικές 
ποικιλίες και οµελέτες (σαν 
της µαµάς σου, φαντάσου) 
κι έναν καταπληκτικό κορµό 
– αλλά και το κέικ σοκολάτας 
και όλα τα υπόλοιπα γλυκά 
δεν πάνε πίσω σε γεύση. 
Εναλλακτικά, πιες την µπίρα 
ή το ουζάκι σου και µάθε γοη-
τευτικές ιστορίες για το νησί 
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από τους ντόπιους θαµώνες 
του –  δεν µπορεί, κάπου εκεί 
θα σου γεννηθεί η επιθυµία 
να επισκεφθείς ξανά το νησί 
και µάλιστα χειµώνα. 
Στην πλατεία των Μύλων, στη 
Χώρα, κυρίαρχη θέση έχει 
το ρακάδικο Καραβόµυλος 
(51261), το σωστό σηµείο για 
εκλεκτό κρασί, ρακόµελο, 
σούµα και ανανεωµένη κου-
ζίνα µε νοστιµότατα κυκλαδί-
τικα πιάτα. Η καλή ελληνική 
µουσική είναι ένα από τα χα-
ρακτηριστικά του µαγαζιού, 
που συνδυάζει έξυπνα το 
παραδοσιακό µε το σύγχρονο 
στοιχείο. Στο σκηνικό του 
εστιατόριου-club πρωτοστα-
τούν η αρτίστικη διακόσµηση 
και το µεγάλο µπαλκόνι µε 
θέα στη θάλασσα.
Στα υπόλοιπα σηµεία του 
νησιού ο Μανώλης (52353), 
µία παραδοσιακή ταβέρνα 
στην παραλία της Ψιλής 
Άµµου, είναι αυτό που θέλεις: 
σχεδόν δίπλα στη θάλασσα, 
να καθίσεις σε µια φιλόξενη 
σκιά αναψοκοκκινισµένος 
από τον ήλιο και να δοκιµά-
σεις καλοµαγειρεµένα πα-
ραδοσιακά ελληνικά πιάτα. 
Η Ψιλή Άµµος είναι από τις 
ωραιότερες παραλίες του 
νησιού αλλά και ο Μανώλης 
από µόνος του είναι µια πολύ 
καλή αφορµή για να πας. 
Επίσης, στην παραλία του 
Κουταλά η ταβέρνα Υπάρχο 
–έτσι θέλει να το γράφει 
ο ιδιοκτήτης και σ’ όποιον 
αρέσει (51021)–, στον Πλατύ 
Γιαλό η ταβέρνα του Νικούλια 
(52174), στο Μεγάλο Λιβάδι ο 
Κύκλωπας (51009) και η Μαρ-
δίτσα (51003). 
Calma beach bar (52328) στην 

παραλία του Αυλόµωνα (στη 
βόρεια άκρη του Λιβαδιού). 
Δεν έχεις να προγραµµατί-
σεις για τίποτα. Οι παροχές 
ξεκινούν από το πρωί µε 
δυναµωτικά και νοστιµότα-
τα πρωινά, το µεσηµέρι η 
κουζίνα µυρίζει Μεσόγειο 
µε ποικιλία στους µεζέδες 
και τα οινοπνεύµατα, ενώ το 
βράδυ η κατάσταση γίνεται 
πιο ροµαντική µε lounge 
µουσικές και κοκτέιλ δίπλα 
στο κύµα. Το Calma είναι ένα 
πραγµατικά ατµοσφαιρικό 
beach bar, µε τραπεζάκια πά-
νω στην παραλία, οµπρέλες 
και ξαπλώστρες αν θέλεις, 
και πολύ καλή σχέση ποιότη-
τας και τιµής. 

Πωλούνται οικόπεδα 
Το Serifos Real Estate (52089) 
έχει πραγµατικά χτενίσει το 
νησί για να βρει τα πιο privé, 
προνοµιακά ακίνητα σε πολύ 
προσιτές τιµές, ώστε η Σέρι-
φος να γίνει µόνιµος προο-
ρισµός διακοπών. Η εταιρεία 
αναλαµβάνει όλες τις ανά-
γκες της εξοχικής κατοικίας 
και επειδή συνεργάζεται µε 
κατασκευαστικές εταιρείες 
προσφέρει τη δυνατότητα 
ανακαινίσεων παλιών κατοι-
κιών.

Για  έθνικ εμφανίσεις 
Η πιο αγαπηµένη γωνιά της 
Σερίφου είναι το Le  Cotecheri 
(52056, fb: Le Cotecheri) 
designed by Dassios (που 
θα βρεις και στη Σίφνο 
σε ένα νέο κατάστη-
µα). Ο Δηµήτρης 
δηµιούργησε µια 
νησιώτικη γωνιά στη 
Χώρα της Σερίφου. Ο 

σχεδιαστής έχει φέρει µαζί 
του επιλεγµένα κοµµάτια από 
τις δηµιουργίες του, αλλά 
και ιδιαίτερα αξεσουάρ και 
αντικείµενα από τα ταξίδια 
του. Εκεί θα βρεις ακόµα... 
σανδάλια από καραβόσκοινο, 
πετσέτες-παρεό από την Κων-
σταντινούπολη, µαξιλάρια 
και είδη σπιτιού από τη Μέση 
Ανατολή, κοσµήµατα από το 
Αφγανιστάν, φωτιστικά από 
το Μαρόκο και δηµιουργίες 
κι άλλων Ελλήνων σχεδια-
στών, όπως κοσµήµατα από 
τις συλλογές της Κατερίνας 
Ψωµά και µεταξωτές πλισέ 
εσάρπες της Δάφνης Βαλέ-
ντε. Και ακόµα ρούχα, όπως 
τσάντες, τζιν µπουφάν και 
δερµάτινα γιλέκα, αξεσουάρ 
και διάφορα αντικείµενα για 
εσάς ή δώρο για τους φίλους 
σας. Tο Le Cotecheri είναι α-
νοιxτό κάθε µέρα (11.00-13.00, 
19.00-01.00). 

Για ψώνια 
Το Barbara’s Shop (52490) στο 
λιµάνι αποτελεί ένα… λιµάνι 
για τις αγορές σας. Θα βρείτε 
επώνυµα ρούχα και παπού-
τσια, είδη θαλάσσης και κατα-
δυτικό εξοπλισµό, διάφορα 
καλαίσθητα προϊόντα και 
πολλά αναµνηστικά για τα 
δώρα της επιστροφής ή για 
τις δικές σας αναµνήσεις. Για 
τους αναγνώστες της ATHENS 
VOICE έκπτωση 10%!●

Κωδικός: 22810
Αστυνοµία: 51300
Λιµεναρχείο: 51470
Δήµος: 51210
Πρώτες Βοήθειες: 51202
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ι εμμονές μου είναι η 
θάλασσα, το νερό γε-
νικότερα και τα ηφαιστειογενή νησιά. Η Μή-

λος, το αγαπημένο μου νησί, έχει πολλές εξαιρετικές 
παραλίες με καθαρά νερά και η καθεμία είναι ένας δια-
φορετικός ονειρικός κόσμος λόγω ηφαιστείου.
Η βόλτα με το καραβάκι για το γύρο του νησιού είναι 
εμπειρία για μένα και πηγή έμπνευσης για τη ζωγρα-
φική μου. Ο πλούτος των πετρωμάτων της Μήλου 
είναι μοναδικός, όπως οι σχηματισμοί και οι όγκοι 
των βράχων της. Το Κλέφτικο, μέρος πειρατών, είναι 
νομίζω από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, άσπροι 
τεράστιοι βράχοι σαν νησιά μέσα στο νερό σχημα-
τίζουν σπηλιές που μπορείς να κολυμπήσεις μέσα 
σ’ αυτές, γαλαζοπράσινα νερά, ένας παράδεισος. Η 
πρόσβαση εκεί είναι μόνο από τη θάλασσα. Η Συκιά, 
παραλία μέσα σε μια πεσμένη σπηλιά, ο Γέροντας, η 
Φυριπλάκα, το Τσιγγράδο, οι Τριάδες, η Αγία Κυ-
ριακή, υπέροχες παραλίες, τα Γλαρονήσια, ο Καλόγε-
ρος, η Αρκούδα, εντυπωσιακοί βράχοι μέσα στο νερό, 
το Παλιόρεμα, εγκαταστάσεις ορυχείων θείου που 
έχουν σωθεί, το ακρωτήριο Βάνι.
Το απόγευμα μετά τη βόλτα με το καραβάκι πηγαίνω στο 
δυτικό μέρος στον Άγιο Γιάννη, στην τρίτη παραλία που 
πας από μονοπάτι και είσαι μόνος σου, κίτρινα βράχια, 
άμμος και ο ήλιος δύει μπροστά σου μέσα στο νερό.
Μαγικό μέρος είναι το Σαρακήνικο, ένα σεληνια-
κό τοπίο με λευκά βράχια. Ο Παπαφράγκας, μικρή 
αμμουδερή παραλία όπου σ’ αγκαλιάζουν τα βράχια 
και περνώντας από μια σπηλιά βγαίνεις στην ανοιχτή 
θάλασσα, βρίσκεται δίπλα στον προϊστορικό οικισμό 
της Φυλακωπής.
Επισκέπτομαι κάθε φορά το αρχαίο θέατρο, ρωμαϊκό, 

έχουν βρει τώρα ένα ελληνι-
στικό τμήμα του του 3ου αιώ-

να. Απο τα καθίσματά του βλέπεις τη θάλασσα, δίπλα 
σ’ αυτό βρέθηκε το υπέροχο άγαλμα της Αφροδίτης 
της Μήλου που είναι στο μουσείο του Λούβρου, ο Α-
σκληπιός στο Βρετανικό Μουσείο κι ένας αρχαϊκός 
Απόλλωνας που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό. 
Εκεί κοντά είναι και η είσοδος για τις κατακόμβες, 
από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία 
στον κόσμο, 184 μέτρα σκαμμένες σε μαλακό κισση-
ρώδη βράχο, αρχικά σε φυσικά σπήλαια.
Μου αρέσει να μένω στον Αδάμαντα, στο λιμάνι της 
Μήλου, στην Πορτιανή είναι ευγενικοί και το πρωινό 
υπέροχο με σπιτικές μαρμελάδες και πίτες. Το πρωί τα 
καραβάκια για το γύρο του νησιού είναι μπροστά και 
έχει ωραία μπαράκια για το βράδυ.
Η Μήλος έχει πολλούς γραφικούς οικισμούς, το ε-
ντυπωσιακό Κλήμα με μικρά υπόσκαφα καταλύματα 
πάνω στο νερό, το ένα δίπλα στο άλλο, το ισόγειο εί-
ναι μια γκαραζόπορτα ξύλινη σε έντονο χρώμα όπου 
βάζουν τις βάρκες τους και στον πάνω όροφο μένει ο 
βαρκάρης. Η Τρυπητή, σπιτικό φαγητό όταν πέφτει ο 
ήλιος στην Εργίνα· η Πλάκα, η πρωτεύουσα, βόλτα το 
βράδυ και φαγητό στην Αρχοντούλα· το Κάστρο, λό-
φος απόκρημνος ο οποίος δεσπόζει στην είσοδο του 
λιμανιού με ηφαιστειακούς δόμους που αποτελούνται 
από λάβα που στερεοποιήθηκε πριν χυθεί, από τα ω-
ραιότερα ηλιοβασιλέματα αν αντέχεις να ανέβεις· τα 
Πολλώνια, γραφικό ψαροχώρι, κόμβος επικοινωνίας 
με την Κίμωλο, για ψάρι στον καπετάν-Νικόλα. Με-
γάλο ενδιαφέρον έχουν το αρχαιολογικό και το μου-
σείο μεταλλευμάτων.

* Η Μ.Φ. είναι ζωγράφος.

Ο

Μήλος
Της Μαρίας Φιλοπούλου*

Πού να κολυμπήσεις  
Έχεις πάνω από 70 επιλογές 
για κολύµπι. Σχεδόν όλες οι 
παραλίες κρύβουν κι από ένα 
µικρό θησαυρό. Το ηφαιστει-
ογενές έδαφος της Μήλου 
καθρεφτίζεται στις παραλίες 
της. Το φηµισµένο Σαρακήνικο 
έχει κατάλευκα βράχια (που 
δεν έχεις ξαναδεί) και τιρκουάζ 
νερά, ο Παπαφράγκας έχει 
µια τεράστια σπηλιά και πα-
ρόµοιο σκηνικό µε βράχια 
στη θάλασσα, σπηλιές 
θα συναντήσεις στον 
Φυροπόταµο, στη Φυ-
ριπλάκα, στην Παπικινού 
και στην Αχιβαδόλιµνη. 
Έχουν δύσβατη πρόσβασητο 
Τσιγκράδο ή το Κλέφτικο, αλ-
λά µε καΐκι η πρόσβαση γίνεται 
παιχνίδι. Δυστυχώς, σε µία 
µόνο επίσκεψη δεν θα προ-
λάβεις να κολυµπήσεις σε 
όλες τις παραλίες, αλλά 
τουλάχιστον πήγαινε 
στις παραπάνω που 
είναι σιγουράκια.
 
Πού να μείνεις 
Στον Αδάµαντα: Santa 
Maria Village (21959), 
ξενοδοχείο Πορτιανή 
(22940). Αν το καλύτερό σου 
είναι µια σκηνή δίπλα στο κύµα 

θα πας στην Αχιβαδόλιµνη, 
το µονάκριβο κάµπινγκ 
της Μήλου (31410-1). Για 
κουκλίστικα δωµάτια πα-
ραδοσιακού κυκλαδίτικου 
στιλ µε όλες τις ανέσεις και 
θέα το λιµάνι του Αδάµαντα, 
επίλεξε τα Γλαράκια (23969) 
ή την Αφροδίτη της Μήλου 
(22020).
Στo Κάστρο της Πλάκας: 
Ο πύργος του Βουράκη 
(21702). Στο Παλαιοχώρι: 
Palaiochori Studios (31267). 
Στα Πολλώνια: Ανεµόεσσα 
Studios (21528), δωµάτια 
και studios πάνω στη θά-
λασσα, Melian Hotel & Spa 
(41150). 

Πού να φας
Στον Αδάµαντα: στην πα-
ραλία Λαγκάδας δοκίµασε 
µεσογειακές γεύσεις και 
λαχταριστό µπέργκερ 
στο Aragosta (22292, 694 
4416394). Στην παραλία 
Παλιοχωρίου στο Sirocco 
(31201) θα δοκιµάσεις λιχου-
διές ψηµένες στην άµµο 
σε γάστρες, αστακούς και 
ψάρια.  Στην Τρυπητή: στην 
Εργίνα (22524) να πας οπωσ-
δήποτε για τα πιταράκια και 
τα χειροποίητα λαζάνια. Τα 
must φαγητά της Μήλου 
που πρέπει να δοκιµάσεις 
είναι πιταράκια, ντοµατοκε-
φτέδες, τυροκροκέτες (από 
ντόπια τυριά), φλαουνάκια, 
καρπουζόπιτες, γλυκό 
του κουταλιού «κουφέτο» 
(γλυκό κολοκύθι µε µέλι και 
αµύγδαλα).   
 
Πού να διασκεδάσεις 
Η Μήλος δεν φηµίζεται για 
τα τρελά ξενύχτια και τα 
µπαρ. Στο beach club Καρ-
νάγιο, στο λιµάνι, πάντως 
µπορείς να πιεις τα ποτά και 
τα cocktails σου µε ωραίες 
µουσικές από το πρωί µέχρι 
το βράδυ. Στο café bar Άκρη 
(στον Αδάµαντα), πάνω στα 
σκαλάκια, έχει ανεβαστική 
µουσική, ωραία cocktails 
και σφηνάκια Monkey Brain 
(ζήτα τα). Περπατώντας στα 
σοκάκια όλο και κάτι ακόµα 
θα ανακαλύψεις, όπως και 
στην καταπληκτική χώρα 
του νησιού, την Πλάκα.  ●

Κωδικός: 22870
Αστυνοµία: 21378
Λιµεναρχείο: 23360
Δήµος: (22873) 60100
Πρώτες Βοήθειες: 
(22873) 60000
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Όµορφες παραλίες (από τα 
µεγάλα ατού του νησιού), 
παραδοσιακοί οικισµοί, ήρεµα 
σοκάκια και κάτοικοι φιλόξε-
νοι και ευγενικοί συνθέτουν 
το «χαρακτήρα» της. Η πρώτη 
επίσκεψη είναι το Xωριό, 
πρωτεύουσα της Κιµώλου µε 
µεσαιωνικό κάστρο (βλ. οι-
κισµοί Μέσα Κάστρο και Έξω 
Κάστρο). Οι εκκλησίες του 
νησιού ξεπερνούν τις 80, αλ-
λά αυτή που πραγµατικά ξε-
χωρίζει είναι η εκκλησία της 
Γέννησης του Xριστού, που 
είναι και η παλαιότερη. Βόλτα 
που θα θυµάστε για καιρό εί-
ναι το πανηγύρι της Παναγιάς 
της Oικονόµου τον Δεκαπε-
νταύγουστο. Στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο µεταξύ άλλων 
θα δείτε εκθέµατα από τη 
γεωµετρική και την αρχαϊκή 
εποχή, ενώ στο λαογραφικό-
ναυτικό µουσείο αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης και έργα 
τέχνης από τη συλλογή του 
ιδρυτή του µουσείου Μανώλη 
Χριστουλάκη.  

Πού να κολυμπήσεις
Παραλίες µε σχετική κίνηση 
είναι αυτές της Μπονάτσας 
και της Αλυκής. Αν θέλεις 
κάτι πιο αποµονωµένο δεν 
θα δυσκολευτείς να το βρεις, 
αρκεί να προσέξεις τους 
αέρηδες. Λειβαδάκι, Πράσα, 
Κλήµα, Ρέµα, Άγιος Γεώργιος, 
Μοναστήρια και Ψάθη προ-
σφέρουν τα καθαρά νερά 
και τη λευκή άµµο τους για 

βουτιές και παιχνίδια. Στη 
σπηλιά της Γερακιάς, 

στη Θέρµα, στη 
Μερσινιά, στο Ζε-
φοκάλαµο και στο 
Αγιόκληµα θα 
πας µε καΐκι ή θα-
λάσσιο ταξί, αν ο 
καιρός το ε-

πιτρέψει. 
Στα Μαυ-

ροσπήλια, 
στα Ελληνικά και 

στην παραλία ∆έκας θα 

κολυµπήσεις βλέποντας την 
αρχαία πόλη.    

Πού να μείνεις
Στο Mελτέµι (51360, 51386), 
που βρίσκεται επίσης στο Χω-
ριό και βλέπει στο Ξαπλοβού-
νι. Στην πρωτεύουσα: Βεντού-
ρης Απόστολος - δωµάτια 
(51329), Γιώργος Λογοθέτης 
- studios µε κουζίνα (51060), 
Γιώργος Μαρινάκης - δωµάτια 
(51595), Νικόλαος Ράµπιας - δι-
αµερίσµατα (51048). Ανάµεσα 
στο λιµάνι και στο χωριό, 
µε θέα το γραφικό όρµο της 
Ψάθης και φιλικό σέρβις, θα 
βρεις τα χαριτωµένα studios 
και διαµερίσµατα του Κιµω-
λίς (51612). Στην Ψάθη στο 
boutique ξενοδοχείο Μύλος 
(51554, www.kimoloshotel.
com), στην Αλυκή στα Aliki 
Studios (51340), που διαθέ-
τουν όλες τις ανέσεις. Στην 
Aλυκή, ακόµη: Σαρδής Ιωάν-
νης - δωµάτια (51521).

Πού να φας και να πιεις
Στο Χωριό: Η αυλή του 
Σάµπλου (51666) για ντόπιο 
καλοψηµένο κρέας και στο 
Μελτέµι (51386). Παραδοσι-
ακά εδέσµατα θα δοκιµάσεις 
στο Κύµα στην περιοχή Ψάθη 
(51001). Ελληνικές γεύσεις και 
ωραία µαγειρευτά θα δοκιµά-
σεις στο εστιατόριο Kαλαµί-
τσι και στην ταβέρνα Aλυκή 
(51340). Πρωινό καφεδάκι και 
ουζάκια θα πιεις στον Κάµπο 
(51223), ένα καφενείο στο 
Χωριό. Τα ποτάκια σου µόλις 
πέσει ο ήλιος θα απολαύσεις 
χαλαρά πάλι στο Χωριό, στο 
café-bar Stavento, ή ψηλά στο 
λόφο, όπου υπάρχει το pool 
café-bar Eλικοδρόµιο.  ●

γώ που λέτε είμαι Ηπειρώτισσα, αλλά με τη θάλασσα, τα φουσκωτά και τους α-
νέμους έχω μια σχέση πάθους. Ευτύχισα, λοιπόν, να γυρίσω με το φουσκωτό τις 
περισσότερες των Κυκλάδων. Ήταν παραμονή 15αύγουστου του 2007 που φτάσαμε 

στην Κίμωλο…                                                                                                          
Στην προβλήτα θέση δεν υπήρχε, δέσαμε στα βράχια και για να βγεις στη στεριά το πιθανότε-
ρο ήταν να ρίξεις πρώτα μια βουτιά. Όταν όμως βγεις και περπατήσεις στην Ψάθη, το λιμάνι, 
και πάρεις τον ανήφορο για το Χωριό (και όχι Χώρα, όπως επιμένουν κάποιοι να το ονομά-
ζουν, επηρεασμένοι από άλλα νησιά), αποζημιώνεσαι. Χτισμένο το Χωριό στους πρόποδες 
του Ξαπλοβουνιού, με τα κάτασπρα σπίτια, τις λουλουδιασμένες αυλές και τα στενά δρομάκια 
του με τους ασβεστωμένους «αρμούς», είναι μια κυκλαδίτικη ζωγραφιά. 
Το Χωριό της Κιμώλου δεν έχει μεγάλη κεντρική πλατεία, αλλά αρκετές 
μικρές, και στο νησί υπάρχουν πάνω από 80 εκκλησιές και ξωκλήσια. Τον 
15αύγουστο, η εικόνα της Παναγίας από την παραμονή μέχρι και ανήμερα 
περιφέρεται σε όλο το νησί και όλες τις εκκλησίες. Έφτασε και στο Λιμάνι 
την παραμονή το απόγευμα και ομολογώ ότι δεν περίμενα να δω τον παπά 
και τα εξαπτέρυγα να κάνουν τρισάγιο στα σκάφη και στη θάλασσα, για 
καλά ταξίδια και για τους ναυτικούς που έχασαν ανά τους αιώνες. Όλη η 
εικόνα ήταν απόκοσμη, κατανυκτική, και άθεος να ήσουν μια ανατριχίλα 
την ένιωθες.                                  
Το νησί είναι για ήσυχες διακοπές με υπέροχες παραλίες, όπως Ψάθη, Πράσα: εκπληκτι-
κή, λευκή, χοντρή, άμμος (μέσα, έξω) και γαλάζια νερά. Έχει και ιαματικά λουτρά. Αλυκή: 
με βότσαλο και άμμο. Μπονάτσα: με άμμο. Ρέμα: μια φυσική πισίνα με εξαιρετικό σκηνικό 
τα βράχια, και τα Σύρματα, και πολλές άλλες. Ένα επίσης ονειρεμένο μέρος είναι η Πολύ-
αιγος, ένα νησάκι απέναντι από την Κίμωλο, που τα νερά του θυμίζουν Σεϋχέλλες. Άφησα 
τελευταίο το Σκιάδι, σήμα κατατεθέν της Κιμώλου. Στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, 
στα δυτικά του υψώματος Σκλάβος, υπάρχει ένα τεράστιο πέτρινο μανιτάρι που οι κάτοι-
κοι το ονομάζουν Σκιάδι, σπάνιο γεωλογικό μνημείο σε παγκόσμιο επίπεδο.      
Στην Κίμωλο έχει και τέλειο φαγητό. Δεν είναι δυνατόν να μη φας στον Απoστόλη στην 
Ψάθη: λαδένια, τυρένια, κολοκυθένια, ξινό, μανούρα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου. 
Οι Κυκλάδες είναι πανέμορφες, όμως η Κίμωλος είναι μαγική, ξεχωριστή, αυθεντική, γι’ 
αυτό και αποφάσισα να σας πω δυο λόγια γι’ αυτήν. Και είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε και 
εσείς αυτή τη μικρή, ασημένια πινελιά του Αιγαίου.

* Η Χρ.Σ. είναι μαθηματικός-μετεωρολόγος και παρουσιάζει τον καιρό στο ΣΚΑΪ.  

Κωδικός: 22870
Αστυνοµία: 51205
Λιµεναρχείο: 51071
Δήµος: 51218
Πρώτες Βοήθειες: 51222
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α θεμέλιά μου στα  βουνά, στις 
θάλασσες, στα βράχια της Α-
μοργού. Οι γονείς μου γεννή-

θηκαν και οι δύο στα Κατάπολα, στους 
αντικρινούς οικισμούς που ορίζουν το 
πέταλο του λιμανιού. Ο πατέρας μου 
πήγε εκεί Δημοτικό, ύστερα δυο τά-
ξεις Γυμνάσιο στην Κάλυμνο και τις 
υπόλοιπες στην Αθήνα, όπου δεκα-
τεσσάρων χρονών κατέπλευσε για μό-
νιμη πλέον εγκατάσταση. Η μάνα μου 
γνώρισε την πρωτεύουσα πολύ αργό-
τερα, στα είκοσι εφτά της, όταν ανέβη-
κε λίγες μόλις μέρες πριν από το γάμο 
τους, τον Δεκέμβριο του 1951. Ενάμιση 
χρόνο αργότερα γεννήθηκα εγώ, στην 
παλιά μαιευτική κλινική του Πουλή, 
γωνία Σόλωνος και Δημοκρίτου, σ’ 
αυτήν όπου είχε γεννηθεί και ο Τίτος 
Πατρίκιος, καθώς ο ίδιος μου επανα-
λαμβάνει συχνά όταν βλεπόμαστε.
Την εποχή εκείνη η Αμοργός ήταν ένα 
ξεχασμένο ερημονήσι, χαμένο στο 
Αιγαίο, και δεν είναι τυχαίο που λίγες 
δεκαετίες νωρίτερα τη χρησιμοποιού-
σαν ως τόπο εξορίας αντιφρονούντων. 
Ούτε ηλεκτρικό διέθετε, ούτε τακτική 
συγκοινωνία, ούτε τηλέφωνο, ούτε 
γιατρούς. Όσες γυναίκες είχαν συγ-
γενείς να τις φιλοξενήσουν, ανέβαι-
ναν για μεγαλύτερη ασφάλεια να γεν-
νήσουν στην Αθήνα και παρέμεναν 
εδώ όσο μπορούσαν περισσότερο. Μόνο οι δικοί μου έκαναν το αντίστροφο: ενώ έμεναν 
μονίμως στην Αθήνα, πριν ακόμη σαραντίσω με κατέβασαν άρον-άρον στην Αμοργό, όπου 
εξακολουθούσαν βέβαια να ζουν οι γιαγιάδες, οι θείοι και οι θείες, όλος εκείνος ο συγγενι-
κός αστερισμός που σκέπει τον ουρανό της νηπιακής μας ηλικίας.
Τον παππού μου τον Αντώνη, πατέρα του πατέρα μου, δεν τον πρόλαβα. Είχαν περάσει 
σχεδόν είκοσι χρόνια από το θάνατό του, όμως κυκλοφορούσε ακόμα η αύρα του περι-
πετειώδη καπετάνιου, ανοιχτόκαρδου και λάτρη των γυναικών, που είχε χτίσει πέντ’-
έξι μεγάλα ιστιοφόρα και είχε φέρει, μαζί με τ’ αδέρφια του, το πρώτο εμπορικό ατμό-
πλοιο στις Κυκλάδες. Ο άλλος μου παππούς βρισκόταν στους αντίποδες. Δάσκαλος και 
ψάλτης, πράος όσο κανείς, ήταν γιος και ανιψιός παπάδων, αφού ο πατέρας και οι δυο 
του θείοι λειτουργούσαν ως εφημέριοι στη Λαγκάδα, τον Ποταμό και τα Θολάρια, τα 
τρία χωριά που απαρτίζουνε το δεύτερο λιμάνι της Αμοργού, τη Γιάλη. Διατηρώ πάντα 
στ’ αυτιά μου το συγκινημένο ήχο της φωνής του παππού, όταν νύχτα, σκοτάδι πίσσα, 
άρχιζε να ψέλνει στεντορεία τη φωνή το απολυτίκιο του Δεκαπενταύγουστου: «Εν τη 
γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας…».
Νύχτα, σκοτάδι πίσσα. Το πιο πυκνό σκοτάδι που αντίκρισα ποτέ, με λίγα μόνο στίγ-
ματα από τις λυμφατικές λαμπίτσες πετρελαίου που φώτιζαν το εσωτερικό των σπιτιών 
ή τους δρόμους, κάτω από την αστερόεσσα του θόλου. Στέρηση, αλλά και μυσταγωγία 
ενός κόσμου σεμνού, που συνέχιζε ν’ ανασαίνει αγκαλιά με τη φύση, απομονωμένος 
και αυτόνομος, σε συνθήκες που ελάχιστα διέφεραν από τις συνθήκες  ζωής των βυζα-
ντινών ή των αρχαίων. 
Χωρίς οδικό δίκτυο, τα χωριά του νησιού φαινόταν σαν ν’ απέχουν μεταξύ τους πολλές 
εκατοντάδες χιλιόμετρα: Όσες ώρες χρειάζεσαι σήμερα να πας αεροπορικώς Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, τόσες χρειαζόσουν τότε για να πας περπατώντας απ’ τα Κατάπολα στη 
Χώρα. Και όσες χρειάζεσαι από Αθήνα για Κύπρο, τόσες χρειαζόσουν για να φτάσεις 
στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, ένα απ’ τα ωραιότερα, τα συγκλονιστικότερα ελ-
ληνικά μοναστήρια.
Όλα αυτά κάποτε, μέχρι πέντε δεκαετίες πίσω. 
Ύστερα το μεγάλο πλοίο της εξέλιξης προσέγγισε και στην Αμοργό – αλλάζοντας άρ-
δην τα πάντα.   

Πού να κολυμπήσεις 
Στην καταπληκτική Αγία 
Άννα, γνωστή λόγω των 
γυρισµάτων της ταινίας 
«Le grand Bleu». Στην παρα-
λία των γυµνιστών Καμπί 
µε θέα το Βιόκαστρο. Στην 
παραλία του Μούρου µε 
τις δύο υποθαλάσσιες σπη-
λιές. Στα Χάλαρα µε τους 
επίπεδους βράχους θα δεις 
τον «Πετρωμένο Πειρα-
τή», ένα βράχο στη µέση 
της θάλασσας. Η Μικρή και 
Μεγάλη Βλυχάδα, η παρα-
λία της Αιγιάλης, καθώς 
και η πολύ κοντινή Λευρω-
σός. Στην Καλοταρίτισσα 
για water sports και beach 
bar και για να περάσεις 
απέναντι µε λάντζες στο 
νησάκι Γραμβούσα. 

Πού να μείνεις 
Στο κάμπινγκ της Αιγιάλης 
(73500, 73400) στα 100 µέ-
τρα από την παραλία. Στην 
υπερπαραγωγή Aegialis 
Hotel & Spa (73393, www.
amorgos-aegialis.com), ένα 
συγκρότημα πέντε λευκών 
και πέντε μπλε κτιρίων με 
παραδοσιακά επιπλωμένα 
και πλήρως εξοπλισμένα 
δωμάτια και σουίτες, µε 
καταπληκτική θέα στη θά-
λασσα, εξαιρετικά φιλική ε-
ξυπηρέτηση, εξατομικευμέ-
νες υπηρεσίες και δεκάδες 
δραστηριότητες. Θα βρείτε, 
επίσης, εγκαταστάσεις 
σπα, μασάζ και αισθητικής, 
υπερσύγχρονο κέντρο θα-
λασσοθεραπείας, μαθήματα 
γιόγκα, ενώ εδώ μπορείτε 
να κάνετε και το γάμο σας. Κι 
ακόµη στο Filoxenia Hotel 
(73453), στα Studios Elia 
(73085) για φυσική ζωή τύ-
που αγρόκτηµα, στο αγρο-
τουριστικό κατάλυμα Pagali 
(73310) που διαθέτει και 
ξενώνα, στο εντελώς πα-
ραδοσιακό Yperia (73084), 
όλα στην Αιγιάλη. Στη Χώρα, 
στον παραδοσιακό ξενώνα 
Εμπροστιάδα (71814). Στα 
Κατάπολα στο Thomas 
Luxury Apartments (71777), 
με πολυτελή διαμερίσματα 
με θέα στη θάλασσα και το 
βουνό, κήπο, βεράντα και 
μπάρμπεκιου. 

Πού να φας
Στην Αιγιάλη ο Αμόργιαλος 
(73017) είναι μια ιδιαίτερη 
περίπτωση, ένας αγαπημέ-
νος τοπικός «πολυχώρος», 
που από το 1996 μέχρι 
σήμερα μπορείς να πας για 
πρωινό με ντόπια αυγά, 
για την «τοστάδα», η οποία 
αποτελεί μια παγκόσμια 
αποκλειστικότητα, για 
εκλεκτούς μεζέδες όπως 
καροτοσαλάτα με κρίταμο 
και πούλια μελιτζάνας, για 
την πολύ μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες και αποστάγμα-
τα, για τις τακτικές μουσικές 
του βραδιές. Ακόμα, στην 
Κατίνα (73269), στο Κοράλ-
λι (73217) για φρέσκο ψάρι, 

Αμοργός
Τα θεμέλια

Του Αντώνη Φωστιέρη* 

T

Ο Αντ. Φ. μπροστά 
στο μοναστήρι 

της Παναγίας 
Χοζοβιώτισσας   

Διακοπές 
ςτην αΜοΡΓο;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  

*Ο Αντ.Φ. (1953) είναι ποι-
ητής. Το πρόσφατο βιβλίο 
του, η συλλογή «Τοπία του 
Τίποτα»,  
κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Καστανιώτη.
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ντόπια κρέατα και κρασιά και 
υπέροχη θέα στη θάλασσα, 
στα Αστέρια (73241) και στον 
Κωσταρά (73614) για σχάρα. 
Στη Χώρα στο δηµοφιλές 
Liotrivi (71700) µε παραδο-
σιακές σπεσιαλιτέ. Στη Χώρα 
αξίζουν, επίσης, το Τσαγκαρά-
δικο (6937 281226) και τα σου-
βλάκια στον Βασιλικό (71166), 
ο Καστάνης (72067, 74134) για 
µεζεδάκια και η πιτσαρία Το 
Πέτρινο (71811, 71057) για λα-
χταριστές πίστες, πεϊνιρλί και 
μακαρονάδες. Στα Θολάρια θα 
πας στο Πανόραμα (74016) για 
την πολύ καλή του κουζίνα, 
αλλά και για τα παραδοσιακά 
γλέντια  που ξεκινούν ξαφνι-
κά. Αξίζει ένας µεζές στο Θα-
λασσινό Όνειρο (73345). Στη 
Μαρουσώ (72253) στην Αρκε-
σίνη για ψαρόσουπα σκορπί-
νας και γεμιστό καλαμάρι. Στη 
Λαγκάδα για φαγητό µέχρι 
σκασµού στην ταβέρνα Νίκος 
(73310). Το δε Λουκάκι έχει 
τέλειους µεζέδες και ατμο-
σφαιρικές ρεμπέτικες βρα-
διές. Εξαιρετικά γλυκά στην 
Καλλιστώ στη Χώρα (71644). 

∆οκίμασε πορτοκαλόπιτα και 
banoffee. Στα Κατάπολα, να 
επισκεφθείς το Ακρογιάλι 
(74082), ένα μουσικό μεζεδο-
πωλείο με παραδοσιακή αλλά 
δημιουργική κουζίνα, ψάρια, 
της ώρας, τοπικά προϊόντα, 
αστακομακαρονάδες, ντόπιο 
κρασί και πολύ ελληνική μου-
σική, δίπλα στη θάλασσα. Στα 
Κατάπολα και ο Καπετάν Δή-
μος (71020) με ιταλικές σπεσι-
αλιτέ και εξαιρετικά γκουρμέ 
μαγειρευτά. 

Πού να διασκεδάσεις 
Το Que (73212) είναι το σή-
μα-κατατεθέν της Αμοργού. 
Μπροστά στην παραλία της 
Αιγιάλης θα πίνεις το πρωί τον 
καφέ σου δυο βήματα από 
τη θάλασσα, το μεσημέρι θα 
δοκιμάζεις τα γκουρμέ του 
πιάτα, το βράδυ θα χορεύεις, 
ίσως και μέχρι το άλλο πρωί, 
στο μοναδικό μαγαζί του 
νησιού με πίστα για χορό. 
Επίσης, στο Άμμος 
(73228) µε πολύ νεα-
ρόκοσµο, lounge, rock, 
reggae µουσικές. Στα Θολά-

ρια η Γεωργία η Θεσσαλονικιά 
άνοιξε ένα µπαράκι πολύ cool, 
το Σελάδι (73197) που σερβί-
ρει και πρωινά. Στο Τρίπορτο 
(73085) µέσα στο στενό της 
Χώρας µε τη γραφική αυλή, θα 
παραγγείλεις την καλύτερη 
ψηµένη ρακή. Στη Χώρα βρί-
σκονται, επίσης, η Botilia (697 
6610005) με καταπληκτικά 
κοκτέιλ και το Γιασεμί (74017) 
µε µίνιµαλ διακόσµηση, τα 
διαβόητα πρωινά του «πρωτα-
θλητή», soul και funk µουσικές 
και εξαιρετικά κοκτέιλς.

Μη χάσεις 
Να κάνεις καταδύσεις, και 
βραδινές, σε πολλά σημεία 
του νησιού, κι ας είσαι αρχά-
ριος, όπως και πεζοπορίες 
και ορειβασία σε μέρη που 
θα σου μείνουν αξέχαστα. 
Τα διοργανώνει το Amorgos 
Diving Center (Αιγιάλη, 
73611 / Κατάπολα, 72070).

Να νοικιάσεις αυτοκίνητο 
ή μηχανάκι γιατί η Αμοργός 
έχει πολλά πράγματα να δεις 
και αξίζει να τη γυρίσεις. 
Thomas Car Rental (Κατάπο-
λα, 71777 / Αιγιάλη, 73444 / 
Χώρα, 71444).  ●

uardalanebbia!» λέει θαμπωμένος ο Ιταλός τουρίστας στο 
σύντροφό του. Ένα ελαφρύ βοριαδάκι κάνει την ατμόσφαι-
ρα λιγότερο αποπνικτική και ανοίγει μερικές χαραμάδες 

απύθμενου ορίζοντα. Μερολαγιά η καλντέρα ξεχειλίζει από την 
αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία των ταξιδευτών. Χορτάτοι από 
την προοπτική του κόσμου που ανακάλυψαν σε αυτό ακριβώς το 
σημείο και σαν να τους έχουν ακινητοποιήσει, για ώρες, χιλιάδες 
χρόνων ενεργειακά πεδία, σκέφτονται, χωρίς σχεδόν να παίρνουν 
ούτε μία ανάσα, πως όλα γίνονται. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. 
«Θα προλάβουμε», «Θα της ζητήσω να παντρευτούμε!», «Θα γίνω καλά. 
Δεν μπορεί. Θα γίνω καλά».
Έτσι, απλά σαν το βοριαδάκι, στο πιο ψηλό σημείο, στη βραχώδη, α-
φιλόξενη και ηφαιστειακή αυτή γη, οι ερωτήσεις μετατρέπονται σε 
καταφάσεις και οι φόβοι σε γενναιότητα. Σήμερα, όμως, δεν ήταν 
μια τέτοια μέρα. Είναι και αυτό το υπόλευκο πέπλο που σκεπάζει 
την κυρα-Ρινούλα, χαμηλά από τη Σελλάδα και φθάνει ίσαμε τα 

μπρος…
«Τέτοια εποχή ομίχλη, τι πράμα 
είναι αυτό;» αναρωτήθηκε φω-
ναχτά ο ηλικιωμένος κύριος 
παραδίπλα με το ναυτικό πη-
λίκιο και τα σουραύλια. «Fog, 
Fogunderstand?», «Fog, not good 
now», ξαναείπε πιο δυνατά για 
να κερδίσει την προσοχή τους. 
Και το πέτυχε. Οι δύο νεαροί 
Ιταλοί γύρισαν και τον κοίτα-
ξαν με εμφανή απορία. «Don’t 
worry» πρόσθεσε o πιτσιρικάς 
δίπλα του με το λευκό τρικό. 
Παππούς και εγγονός, ήρωες 
πρώτης γραμμής του Φελίνι, 
είχαν βρει από καιρό, σε αυτά 
τα δύο σκαμνάκια στην άκρη 

Σαντορίνη
Μόνο το σήμερα της Σαντορίνης

Της Αρετής Γεωργιλή*
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Πού να κολυμπήσεις 
Οι καλύτερες παραλίες είναι η 
Περίσσα, ο Περίβολος και ο Αϊ-
Γιώργης. Πολύ κοσµικές, όµως. Στη 
Βλυχάδα, το τοπίο πίσω µε τα ανά-
γλυφα βράχια από ελαφρόπετρα 
είναι µεγαλειώδες. Το Θέρος, στο 
δρόµο προς τη Βλυχάδα, θυµίζει 
Μπαλί. Η Κόκκινη παραλία, από τις 
πιο γνωστές και όµορφες, έχει ψι-
λό κόκκινο βοτσαλάκι και πολλές 
οµπρέλες. Στη βόρεια πλευρά του 
νησιού υπάρχουν οι Μπαξέδες και 
ο Κολούµπος, η «εναλλακτική», 
για όσους θέλουν να πετάξουν το 
µαγιό. 

Πού να μείνεις
Φηρά: Loucas Hotel (22480). Ξε-
νοδοχείο 4 αστέρων στην καρδιά 
της καλντέρας, µε τα δωµάτια 
να έχουν όλα θέα στη θάλασσα 
και στο ηλιοβασίλεµα. Επίσης, 
Cosmopolitan Suites (25632), 
Atlantis (22111), Theoxenia 
boutique hotel (22740). 
Φηροστεφάνι: Homeric Poems 
(24661-3), Τhe Tsitouras Collection 
(23747). • Ηµεροβίγλι: Rocabella 
Deluxe Suites & Spa Santorini 
(23711). Ό,τι λέει το όνοµα. Ξενο-
δοχείο πολυτελείας µε σπα, για 
χαλάρωση, ανανέωση, ηρεµία.   
Santorini Grace (21300), boutique 
ξενοδοχείο µε 20 δωµάτια, 2 πισί-
νες και ένα εντυπωσιακό a la carte 
εστιατόριο. • San Antonio (24388), 
Αstra Suites (23641). • Οία: Καπε-
τανόσπιτο 1864 (71983), Katikies 
Hotel (71401), Mystique (71114), 
Perivolas Traditional Houses 
(71308), Canaves Oia (71453-27). 
• Μεγαλοχώρι: Vedema Resort 
(81796). • Ακρωτήρι: Astarte Suites 
(83388). • Πύργος: Zannos Μέλα-
θρον (28220), αρχοντικό διαµορ-
φωµένο από τον Γιάννη Τσεκλένη 
µε wine bar για οινογνωσίες. • 
Φοινικιά: Finikia’s Place (71373), 
ήσυχο, µε θέα στον κάµπο και εστι-
ατόριο στην ταράτσα του. Περίσ-

σα: Family Vassalos (81068), πολύ 
κοντά στη µαύρη αµµώδη παραλία 
της Περίσσας, µε κλιµατιζόµενα 
στούντιο, πισίνα µε υδροµασάζ, 
παιδική πισίνα και συχνές θεµατι-
κές βραδιές µε ελληνική µουσική. 

Πού να φας 
Φηρά: Aris Restaurant (22480), 
από τα παλαιότερα εστιατόρια της 
περιοχής, µε πιάτα που συνδυά-
ζουν τα παραδοσιακά προϊόντα 
του νησιού µε µια σύγχρονη 
µατιά. Το µενού επιµελείται ο βρα-
βευµένος σεφ Νίκος Μαγγίνας, 
εξαιρετική η θέα στη θάλασσα και 
το ηλιοβασίλεµα. Αρχιπέλαγος 
(23673), αρχοντικό του 1860 µε θέα 
στην Καλντέρα. Sphinx (23823), 
εντυπωσιακή θέα σε µία από τις 
δηµοφιλέστερες ταράτσες των 
Φηρών. 1500 B.C. (21331), seafood 
restaurant (το όνοµα που παρα-
πέµπει στην τροµερή έκρηξη 
του ηφαιστείου το 1500 π.Χ.). 
Σύγχρονο, πολυτελές, µε ντόπια 
υλικά για πρώτες ύλες. Νικόλας 
(24550), ταβέρνα για µαγειρευτά. 
• Φηροστεφάνι: Aκταίον (22336), 
παραδοσιακή ταβέρνα µε λίγα 
τραπεζάκια στη µικρή αυλή. Βανί-
λια (25631), ροµαντική ατµόσφαι-
ρα µε θέα στην Καλντέρα, λογικές 
τιµές. • Ηµεροβίγλι: La Maison 
(25649), ελληνικές και µεσογειακές 
γεύσεις, παρέα µε το ηλιοβασί-
λεµα. • Πύργος: Σελήνη (22249), το 
γνωστό εξαιρετικό εστιατόριο του 
Μανώλη Χατζηγιαννάκη µε σεφ 
τον Θοδωρή Παπαδόπουλο, στο 
συγκρότηµα του Λαογραφικού 
Μουσείου ∆ρόσου-Χρυσού. • Οία: 
Σκάλα (71362), από τα πιο παλιά µε 
θέα στην Καλντέρα και καλή ελ-
ληνική κουζίνα. 1800 (71800), 
παλιό αρχοντικό, στεγασµέ-
νο σε ένα καπετανόσπιτο 
του 1845, γκουρµέ γεύσεις 
µε έµφαση στη µεσογειακή 
κουζίνα και ταράτσα µε θέα.  
Αµµούδι: ∆ηµήτρης (71606), για 

ψάρι και λευκές µελιτζάνες. 
Καµάρι: Νυχτέρι (33480), µπρο-
στά στη θάλασσα µε ελληνική 
δηµιουργική κουζίνα. • Φοινικιά: 
Κρινάκι (71993), ταβέρνα µε ντόπια 
φάβα, ντοµατοκεφτέδες.  
Μεγαλοχώρι: Μαρµίτα (81603), 
στην πλατεία για ελληνική πει-
ραγµένη κουζίνα. Feggera (82930), 
το πρώην art café έχει γίνει εστι-
ατόριο. Γεροµανώλης (82892), 
ταβερνάκι µε τοπική κουζίνα, και 
Visanto στο ξενοδοχείο Vedema 
Resort. • Έξω Γωνιά: Μεταξύ µας 
(31323), ουζερί µε σαντορινιά και 
λίγο κρητική κουζίνα. • Περίβολος: 
∆ίχτυα (82818) για ψαράκι και σα-
ντορινιά κουζίνα. Σάββας ο Ποπάυ 
(81332) για φρέσκο ψάρι που πιάνει 
ο ίδιος και αστακοµακαρονάδα. 
Άµµος (81819) για ψάρι. • Ακρωτή-
ρι: Τα ∆ελφίνια (82361), πάνω στη 
θάλασσα. • Μονόλιθος: Σκαραµα-
γκάς για ψάρι (31750). 

Πού να διασκεδάσεις 
Φηρά: Crystal, όλα τα χρώµατα 
του κόσµου και ωραία κοκτέιλ σε 
ένα από τα πιο ωραία σηµεία της 
Καλντέρας (fb: Crystal Bar - Fira 
Santorini). Κοο, θα ερωτευτείς την 
εξωτική του αυλή. Enigma Club, 
αν έρθεις εδώ το πιο πιθανό είναι 
να χορεύεις µέχρι το ξηµέρωµα. 
Enigma Café, το... πρωινό αδερφά-
κι του κλαµπ, µε καταπληκτική θέα 
στην Καλντέρα. Casablanca Soul 
Bar, ο Χρήστος έδωσε τη δική του 
αισθητική εκδοχή στο ιστορικό µα-
γαζί. Tango, από τα πιο επιτυχηµέ-
να, µε θέα από την πλαϊνή πλευρά 
της Καλντέρας. ●
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Αστυνοµία Θήρας: 22649
Λιµεναρχείο: 22239
∆ήµος: 22231 
Πρώτες Βοήθειες: 29144  
22863 60600



των Φηρών, τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους στη ζωή. «The volcano 
always gives signs. We have plenty of time to abandon the island».
«What do you mean?» ρώτησαν έκδηλα τρομαγμένοι. 
Ήθελα να επέμβω. Το αστείο είχε τραβήξει μακριά. Δεν ξέρω ποια 
ανεξήγητη, εγωιστική ανάγκη να κρατήσω τη στιγμή μόνο για μένα 
με οδήγησε να σωπάσω. Και σώπασα.
«You don’t know that the volcano is active? It explodes regularly. The last 
explosion was 60 years ago, but the scientists say it might explode again 
soon. May be this year, who knows.Τhe fog is a sign. It always has fogs 
and earth quakes before the boooom!» και συνέχισε να σκαλίζει με πε-
ρίτεχνα, γεωμετρικά σχέδια τα σουραύλια του, σαν να μη συμβαίνει 
τίποτα. 
Σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα και ταυτόχρονα τόσα πολλά.
Σώπασα.
Οι Ιταλοί κατηφόρισαν βιαστικά προς το παλιό λιμάνι και χάθη-
καν. Μου ήρθαν στο μυαλό χαϊκού, από αυτά τα ωραία του Βλαβια-
νού που περιδιαβαίνουν την ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας: «Το 
BigBang; Ύβρις! Θα βάλω τάξη! Χρόνο; Έχω άπειρο! Σε ενοχλώ; Όχι. Θα 
φάω λοιπόν όσο μπακλαβά θέλω»** αλλά σώπασα.
Από τις πέντε το πρωί στην ανασκαφή, το κουράγιο δεν περισσεύει 
για ηθικολογίες του συρμού. Η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο να 
αυτορυθμίζεται.
Σήμερα ήταν μια παραγωγική μέρα. Σε ένα από τα δωμάτια της Ξε-
στής ΙΙΙ η ομάδα αποκάλυψε την άκρη μίας ακόμη μικρογραφικής 
τοιχογραφίας, εφάμιλλης ομορφιάς με την «Τοιχογραφία της Άνοι-
ξης», και στη Ξεστή ΙV θραύσμα ζωφόρου μυκηναϊκού τύπου. 
Δεν ήμουν σε αυτή την ομάδα και ζήλευα λίγο. Για τον αρχαιολόγο, 
το χώμα και η τέφρα είναι το άσηπτο, άχρωμο αμνιακό υγρό που 
κρύβει μια σπουδαία γέννα. Αυτό το παιδί δεν ήταν το δικό μου 
παιδί, αλλά ήμουν εκεί στη γέννα. Το είδα να ορθώνει περήφανα το 
ανάστημά του και να παίρνει τη θέση που του αναλογεί στην ιστορία 
της ευρωπαϊκής τέχνης.
Πήρα το βήμα μου βαριά-βαριά και κατηφόρισα κι εγώ προς τα λεω-
φορεία, να προλάβω το πανηγύρι του τρύγου στη Μεσαριά.
Σήμερα, μόνο σήμερα, θα αφήσω να μου μιλήσουν τα νυχτέρια. Κι 
όταν «ξεβεντεμίσουνε κι πλύνουν τα κοφίνια θα πάρω την αγάπη μου να 
πάω στην Αθήνα».
Μόνο σήμερα.

**«Η ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας και 100 Χαϊκού», Χάρης Βλαβια-
νός, εκδ. Πατάκη, Ιούνιος 2012

* Η Α.Γ. είναι ιδιοκτήτρια του Free Thinking Zone.

Διακοπές 
ςτην ςαντοΡινη;

Τώρα με το COSMOTE DEALS for 

YOU, ΔΩΡΟ το εισιτήριο επιστρο-

φής από την Hellenic Seaways

απλά με 1 κενό SMS στο 19019 

(χρ. 0,50€/SMS).

 Όροι στο cosmote.gr  



 Δωδεκάνησα 
πρώτη μου επαφή με τη Ρόδο ήρθε στα 18 μου, 
στα πλαίσια της πενθήμερης σχολικής εκδρομής. 
Ίσως να έφταιξε το 40ωρο ταξίδι (πήγαινε-έλα) με 

το πλοίο, ίσως η ανιαρή, τουριστικοειδής, σχολική ξενά-
γηση του νησιού, ίσως να ’ταν και η ηλικία και δυστυχώς 
δεν μου είχε μείνει η γεύση που της άξιζε. Πέρσι λοιπόν, 
με αφορμή την επίκληση της κολλητής μου να γνωρίσει η 
παρέα το νησί της, όπως του αρμόζει, μιας και μεγάλωσε 
εκεί, την ξαναεπισκέφτηκα τη Ρόδο και αισθάνθηκα σαν 
να τη γνώριζα για πρώτη φορά. Σίγουρα έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο το ότι χάρη στη φίλη μου και στην οικογένειά 
της τη γνώρισα σαν ντόπια και δεν άντεξα φυσικά να μην 

επιμηκύνω το ταξίδι! Τρεις εβδομάδες έζησα 
σαν Ροδίτισσα και υπάρχει πλέον συναισθη-
ματική σύνδεση με τον τόπο. Ομολογώ πως 
σε καμία περίπτωση οι τρεις αυτές εβδομάδες 
δεν ήταν αρκετές στο να εξαντλήσουμε όλα 
όσα είχε να μας προσφέρει το νησί, αλλά όσα 
είδα, γεύτηκα, μύρισα και ένιωσα μένουν α-
νεξίτηλα στο μέσα μου.  

Η μονοτονία με δυσκολεύει αρκετά οπότε η ποικιλομορ-
φία και οι αντιθέσεις της μου ήταν συναρπαστικές! Το 
μοναδικό προβλέψιμο κομμάτι της ημέρας μας ήταν το ότι 
ξυπνούσαμε σε ένα εξοχικό απέναντι από το αρχαίο στά-
διο και τις στήλες του Απόλλωνα, κάτι στο οποίο θα μπο-
ρούσα, όπως καταλαβαίνετε, με τεράστια ευκολία αλλά 
και επιθυμία να συνηθίσω! Εκεί περνούσαμε και κάποια 
βράδια μας, χορεύοντας στους ναούς, παίζοντας μουσική 
και τραγουδώντας Ray Charles – τα αποδεικτικά στοιχεία 
στο youtube. Δεν είμαι της έντονης νυχτερινής ζωής, ειδι-
κά όπως έχει εξελιχθεί πλέον στα ομορφότερά μας νησιά 
και ομολογώ πως ούτε η Ρόδος αποκλίνει από αυτό, αλλά 
ένας περίπατος στην Παλιά Πόλη με το σχεδόν αναλλοί-
ωτο μεσαιωνικό της χαρακτήρα είναι αρκετός στο να σε 
ανταμείψει και να σε συγκλονίσει όσο τίποτε άλλο.  

Υπάρχει ένας αριστοκρατικός αέρας σε αυτό το νησί, κο-
σμοπολίτικος, χωρίς την επιτήδευση που συνοδεύει άλ-
λους δημοφιλείς προορισμούς. Το πράσινο είναι άφθονο 
ακόμη και μέσα στην πόλη και διατηρούνται αμέτρητοι, 
άγονοι, ατόφιοι κολπίσκοι, που σου επιτρέπουν να αισθά-
νεσαι κυριολεκτικά μόνος με τη φύση, σα να μην ανήκει σε 
κανέναν. Από την άλλη, οι πολυτελείς εγκαταστάσεις της 
Καλλιθέας, σημείο έμπνευσης της Finos Films, σε κάνουν 
να θέλεις να μυηθείς στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο 
κι ας μην μπόρεσες ποτέ να τον εκτιμήσεις! Θα μου μείνει 
αξέχαστη η θέα από το Μont de Smith, η πρόκληση και 
επίτευξη του να ξεπεράσω κάθε ίχνος υψοφοβίας που μου 

είχε απομείνει στο Κάστρο του Μονόλιθου και το αγαπη-
μένο για τους κλειστοφοβικούς κατασκότεινο τούνελ που 
καταλήγει –ύστερα από 10λεπτο τυφλό περπάτημα που 
φαντάζει αιώνιο, με μοναδική αίσθηση το ρυάκι να βρέχει 
τα πόδια σου και να καθοδηγεί τα βήματά σου– στην όαση 
των 7 πηγών και σε έναν κρυφό, μυθικό καταρράκτη.  

Είναι αδιαμφισβήτητα από τα μέρη που σου υπενθυμίζουν 
το φυσικό μεγαλείο της χώρας και το ότι οι διακοπές και η 
έμπνευση είναι δύο έννοιες που οφείλουν πάντα να συμ-
βαδίζουν. Ευελπιστώ τον Αύγουστο να ξαναβρεθώ εκεί και 
να την εξερευνήσω από την αρχή!

* H K.D. είναι Ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός. Εμφανίζεται 
στον Κήπο του Μεγάρου στις 2/7 μαζί με την Κατερίνα Πολέμη. Επίσης θα 
εμφανιστεί στο Meteora Music Festival στις 25 Ιουλίου, την ίδια βραδιά με 
τον Γιάννη Χαρούλη. Παράλληλα με τις εμφανίσεις της προετοιμάζει τα τρα-
γούδια που θα περιλαμβάνονται στο πρώτο προσωπικό της album, στο οποίο 
στίχους και μουσική υπογράφει η ίδια.Ρόδος

Της Katerine Duska*

Η
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Τι να δεις 
Να αρχίσεις µε τη Λίνδο, 
που είναι και το πιο κου-
ραστικό (επειδή είναι 
ψηλά) αλλά εξαιρετικό 
σηµείο του νησιού. Να 
ανέβεις οπωσδήποτε 
στην Ακρόπολη γιατί η 
κορυφή θα σε αποζηµι-
ώσει. Μη χάσεις και τον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Καµείρου, και να ανέβεις 
µέχρι την Ακρόπολη 
της αρχαίας πόλης (πιο 
εύκολος στόχος από της 
Λίνδου), όπου η θέα είναι 
σχεδόν συγκινητική. Αν 
δεν πήγες στην πεντα-
ήµερη στην Κοιλάδα µε 
τις πεταλούδες, να πας, 
γιατί έχει πεταλούδες, 
νεράκια και δροσιές. Στις 
ιαµατικές πηγές της Καλ-
λιθέας, όπου γυρίστηκε 
και η αισθηµατική σκηνή 
της Βουγιουκλάκη µε 
τον Βουλγαρίδη στο 
«∆όλωµα», πάνε όλοι, 
άρα και εσύ. Σε κοντινή 
απόσταση βρίσκεται ο 
κόλπος του Λαδικού, 
µία από τις ωραιότερες 
κλειστές ακρογιαλιές 
του νησιού που έγινε 
γνωστή από την κινηµα-
τογραφική ταινία «Τα 
κανόνια του Ναβαρόνε» . 
Επίσης, να βολτάρεις σε 
Φιλέρηµο και Προφήτη 
Ηλεία. Αξίζει και η ανά-
βαση στον Αττάβυρο, 
το ψηλότερο βουνό της 
Ρόδου. Στις πλαγιές του 
είναι χτισµένα αρκετά 
ηµιορεινά χωριά που 
ξεχωρίζουν για το πα-
ραδοσιακό τους χρώµα. 
Ο Έµπονας, ένα καθαρά 
αγροτικό χωριό, και τα 
Σιαννά φηµίζονται για 
το µέλι τους. Στην Παλιά 
Πόλη µε το Μεσαιωνικό 
Κάστρο θα κάνεις βόλ-
τες κάθε µέρα, γιατί το 
αξίζει, είναι ωραία. Να 
περάσεις οπωσδήποτε 
από το παλάτι του Μαγί-
στρου.

Πού να 
κολυμπήσεις
Οι θάλασσες της βόρειας 
πλευράς, όπως οι Ιξιά και 
Ιαλυσσός, έχουν τέλειο 
µπλε σιέλ χρώµα και βυ-
θό κάτασπρο. Αν θέλεις 
αµµουδιές και εύκολα 
προσβάσιµες παραλίες, 
µη ρισκάρεις να ψαχτείς 
µετά την Κάµειρο. Κα-
λύτερα, πάρ’ το αλλιώς 
προς Καλλιθέα, και δεν 
θα ξέρεις πού να πρω-
τοβουτήξεις. Στην Καλ-
λιθέα είναι πολύ ωραία, 
αλλά στον Άντονι Κουίν 
µάλλον καλύτερα, όπου 
έχει βραχάκια για βου-
τιές και προφυλαγµένο 

από αδιάκριτα βλέµµατα 
χώρο για γυµνισµό. Το 
Φαληράκι µην το χάσεις. 
Θάλασσα γυαλί, χρυσή 
άµµος, πλανόδιοι που 
πουλούν φρούτα, θα-
λάσσια σπορ και σούπερ 
µπέργκερ στις καντίνες 
για το ενδεχόµενο να σε 
πιάσει καµιά λιγούρα. 
Ποιοτικές είναι και οι θά-
λασσες σε Λαδικό, στην 
τεράστια Αφάντου και 
στην Τσαµπίκα. Εξαίσια 
και η θάλασσα της Λίν-
δου, που θυµίζει πισίνα, 
ήρεµες οι καταστάσεις 
σε Πεύκους, Γλύστρα, 
Κιοτάρι και Γεννάδι, και 
όλα τα λεφτά το Πρασο-
νήσι. Η παραλία µε τα 
δύο πρόσωπα. Η δεξιά 
πλευρά µε τα τεράστια 
κύµατα είναι ο παράδει-
σος των σέρφερ, ενώ η 
αριστερή είναι απάνεµη 
και αποµονωµένη.

Πού να μείνεις 
Στην Παλιά Πόλη: Spirit 
Of The Knights Boutique 
Hotel (Αλεξανδρίδου 14, 
39765). Η ατµόσφαιρα, η 
διακόσµηση, τα έπιπλα, 
τα αντικείµενα, το κτί-
ριο, οι χώροι και οι υπη-
ρεσίες του δικαιώνουν 
απόλυτα τον τίτλο του: η 
επιτοµή τόσο του ιππο-
τικού πνεύµατος όσο και 
του boutique hotel.  
Στην πόλη της Ρόδου: 
Best Western Plaza 
Hotel (Ιερού Λόχου 7, 
22501). Ήσυχο, 4 αστέ-
ρων, κοντά σε όλα, και 
στη Μεσαιωνική Πόλη, 
µε εξαιρετικό πρωινό. La 
Vita Hotel (Γ. Παπανικο-
λάου 28, 24911). Της γνω-
στής αλυσίδας Mitsis, 
ανακαινισµένο, πολύ 
κοντά στη θάλασσα, 
εκεί που χτυπάει η καρ-
διά της διασκέδασης. 
Popis Aparts (Μάρκου 
Μαλλιαράκη 21, 23479). 
Κοµψά διαµερίσµατα και 
στούντιο που συνδυά-
ζουντην παράδοση µε 
το ποπ. Στο Φαληράκι: 
Apollo Beach (85513). 
Ξενοδοχείο υπερπαρα-
γωγή, όπως η πισίνα και 
οι µπουφέδες του. ∆ίπλα 
στο Φαληράκι, στο 
Λαδικό, βρίσκονται τα 
συµπαθητικά 47 δωµά-
τια των Ano Kampos 
Studios (86628), που βλέ-
πουν είτε στη θάλασσα 
είτε στην πισίνα είτε στο 
βουνό.

Πού να φας 
Στη Μεσαιω-
νική Πόλη: The 
Sea Star (31884), 
γνωστό και ως εστια-

τόριο του Πιζάνια, µε 
ωραίο φρέσκο ψάρι και 
σκιερή αυλή – και τη φά-
βα στα € 3. 
Στη Νέα Πόλη: Ελιά (Χαρί-
του 7, 38511). Απλό, µε ελ-
ληνικά φαγητά, εξαιρε-
τικά γεµιστά, παστίτσιο, 
χωριάτικες σαλάτες και 
γιαµ-γιαµ σκορδάτο 
τζατζίκι. Στον παραδο-
σιακό καφενέ Κούκο 
(Μανδηλαρά 20-26, 
73022) δεν θα φας, αλλά 
θα τσιµπήσεις ποιοτικά 
και παραδοσιακά. Μαζί 
µε τον παραδοσιακό 
καφέ, καταφθάνει γλυκό 
του κουταλιού, µαζί µε 
το κρασάκι ή το ουζά-
κι, µεζές άλφα-άλφα. 
Τέλος, στην αλυσίδα 
ζαχαροπλαστείων Στάνη 
(έχει πολλά στο νησί), το 
τσουρέκι, οι κρέµες και 
τα παγωτά είναι σούπερ 
ντούπερ. Εννοείται ότι 
θα δοκιµάσεις και το πα-
ραδοσιακό µελεκούνι, 
γευστικό και θρεπτικό, 
που φτιάχνεται από 
θυµαρίσιο µέλι, φυσικό 
σουσάµι, αµύγδαλα, 
ξυσµένο πορτοκάλι και 
διάφορα µπαχαρικά. 

Πού να 
διασκεδάσεις 
Στη Μεσαιωνική Πόλη 
must είναι η επίσκεψη 
στα Fuego και Σόχο. Στη 
Νέα Πόλη: Swedco café. 
Είναι αλυσίδα και υποκα-
ταστήµατά του θα βρεις 
και σε άλλα µέρη της Ρό-
δου. Σκανδιναβικό 100%, 
έχει βορειοευρωπαϊκά 
κρύα πιάτα και γλυκά. 
Beach Bar & Club Elli. 
Μπορείς να πας από το 
πρωί και να φύγεις… το 
άλλο πρωί. Στην παραλία 
Έλλη θα κολυµπήσεις, 
θα πιεις τους καφέδες 
σου, θα τσιµπήσεις κάτι 
ελαφρύ και µετά θα 
περάσεις στο κλαµπ 
για χορό. Μαζικό το 
Colorado Entertainment 
Center, στην πολύβουη 
Ορφανίδου, έχει τρεις 
σκηνές για όλα τα γού-
στα: από live µέχρι χορό. 
Στο δρόµο για Καλλιθέα 
βρίσκεται το Paradiso 
(Νικηφόρου Λύτρα, Λ. 
Καλλιθέας), κλαµπ στο 
οποίο χτυπούν κάρτα 
χρόνια τώρα Έλληνες και 
ξένοι παραθεριστές.  ●

Kωδικός: 22410
∆ήµος: 22413 61200
Αστυνοµία: 23849
Λιµεναρχείο: 28888
Πρώτες Βοήθειες: 
80000



Πού να 
κολυμπήσεις 
Στην παραλία του 
λιµανιού, στον Ναυ-
τικό Όµιλο Σύµης, µια 
οργανωµένη παραλία 
µε ταβέρνα, ίσως από 
τις πιο ανήλιαγες του 
νησιού. Στα 15 λεπτά 
µε τα πόδια, µε ταξί 
ή καΐκι βρίσκεται το 
Νηµπορειό, µια µεγά-
λη παραλία µε βότσα-
λο. Ιδανική παραλία 
για ήσυχο µπάνιο και 
συµιακό γαριδάκι µετά 
στην ταβέρνα. Η πα-
ραλία Πέδι βρίσκεται 
σε απόσταση ενάµισι 
χιλιοµέτρου από τον 
Γιαλό. Μία από τις πιο 
γνωστές παραλίες µε 
το µικρό παραθαλάσ-
σιο οικισµό της. Στο 
δρόµο προς το Πέδι 
συναντά κανείς το µο-
ναστήρι της Παναγιάς 
της Αλεθινής, όπου 
στις 15 Αυγούστου 
γίνεται γνήσιο λαϊκό 
πανηγύρι µε όργανα. 
Από εκεί µπορείς να 
πας µε καΐκι ή µε τα 
πόδια στη γραφική 
Νανού και στο βρα-
χώδες νησάκι Αγία 
Μαρίνα. Νοτιότερα 
της Νανού βρίσκεται 
η Μαραθούντα, ένας 
στενός όρµος µε πε-
ντακάθαρα νερά, και 
ο Άγιος Nικόλαος, ορ-
γανωµένη αµµουδερή 
παραλία µε δέντρα, 
σκιά και κατσίκες. 
Η πιο εντυπωσιακή 
παραλία του νησιού 
είναι µάλλον αυτή του 
Aϊ-Γιώργη ∆υσάλωνα, 
µε τα πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά και 
άπλετη σκιά από πολύ 
νωρίς που προσφέρει 
ένας επιβλητικός 
κάθετος βράχος ύ-
ψους 300 µ. Στο νότιο 
άκρο του νησιού, σ’ 
ένα µικρό, απάνεµο 
όρµο, βρίσκεται ο 
Πανορµίτης. Αξίζει 
µια επίσκεψη στο 
µοναστήρι του, απ’ 
όπου θα πάρεις καΐκι 
για εκδροµή στο απέ-
ναντι νησάκι Σεσκλιά, 
µε την πανέµορφη 
αµµώδη παραλία. Στα 
20 λεπτά µε τα πόδια 
από τον Πανορµίτη εί-
ναι ο όµορφος όρµος 
της Φανερωµένης. Ο 
Άγιος Αιµιλιανός είναι 
από τις πιο ιδιαίτερες 
παραλίες της Σύµης. 
Στο σηµείο αυτό η 
στεριά στενεύει και 
δηµιουργεί ένα νησάκι 
µε µια εκκλησιά. ●

πρώτος άνθρωπος που 
θυμάμαι σε κοινό δικής 
μου συναυλίας να κά-

θεται στην πρώτη σειρά και να 
τραγουδάει γνωρίζοντας απέξω 
όλους τους στίχους των τραγου-
διών ενός δίσκου που είχε κυ-
κλοφορήσει μόλις μια εβδομάδα 
πριν, ήταν ένα κορίτσι** που 
–φαινόταν– πή-
γαινε ακόμα στο 
λύκειο. Κάθονταν 
εκεί με τη μαμά 
της, στο πρώτο 
τραπεζάκι, τρα-
γουδώντας τους 
στίχους πιο καλά 
κι από μένα.

Ήταν 2002. Στο τέλος ήρθε, με 
χαιρέτισε και μου είπε «Εγώ είμαι 
από τη Σύμη... τι ωραία που θα ήταν 
να μπορούσατε να ’ρθετε να παίξετε 
στο νησί μας». Από τότε την έβλε-
πα στα live, πιστή εκεί, πάντα 
τραγουδώντας και πάντα λέγο-
ντας «αυτό το καλοκαίρι πρέπει να 
’ρθετε στο νησί». 

Έτσι κι έγινε, δυο-τρία χρόνια 
μετά ένα 18χρονο κορίτσι κίνησε 
γη και ουρανό για να μας προ-
σκαλέσει στο Φεστιβάλ της Σύμης 
και να παίξουμε σ’ ένα από τα πιο 

όμορφα νησιά της Ελλάδας. Η 
βραδιά, αξέχαστη. Ένα σκηνικό 
σαν από ταινία – και μόνο αυτό 
σου φτάνει για να νιώσεις πόσο 
τυχερός είσαι που βρίσκεσαι εκεί. 
Κι αν έχεις την τύχη να γνωρίζεις 
και κάποιον από τους κατοίκους, 
τότε θα μάθεις καλά τι σημαίνει 
συμιακή φιλοξενία.

Στην άκρη του 
χάρτη, ήρεμο και 
μοναχικό, σαν κά-
ποιο αόρατο χέρι 
να το τοποθέτησε 
εκεί επίτηδες, σε 
μια γωνιά όπου θα 
αργήσουν να ει-
σβάλουν οι τουρί-
στες, εκεί βρίσκε-

ται «το νησί του βασιλιά Νηρέα» 
που αξίζει όσο κανένα άλλο να 
επισκεφτείς. Γιατί θα ’ναι πάντα 
γεμάτο από φιλόξενους ντόπιους 
και κορίτσια που γνωρίζουν απέ-
ξω ολόκληρα τραγούδια.

**για την Ευαγγελία από τη Σύμη

* Ο Γ.Χρ., τραγουδοποιός, κλείνει φέτος τα 15 
χρόνια του στη δισκογραφία. Πρόσφατα κυ-
κλοφόρησε το άλμπουμ του «Barcelonauta». 
Ζει μόνιμα στη Βαρκελώνη τα τελευταία 
τρία χρόνια. Θα τον βρείτε μεταξύ Ισπα-
νίας και Ελλάδας σε συναυλίες με τις 
δύο μπάντες του, την ισπανική και 
την ελληνική. Έχει τραγουδήσει δύο 
φορές στο Φεστιβάλ Σύμης.

Σύμη
Του Γιώργη 

Χριστοδούλου*
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ένε ότι είναι το νησί της Αποκάλυψης, 
γιατί –ως γνωστό– εκεί γράφτηκε το 
ιερό βιβλίο της Αποκάλυψης και λένε 

ότι είναι ένας από τους δύο τόπους στη Γη που 
ακούστηκε η φωνή του Θεού.
Λένε... 
Αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά σ’ αυτό που 
αισθάνεσαι από το πρώτο λεπτό που πατάς το 
πόδι σου στο λιμάνι.
Σπάνιο αίσθημα.
Συνήθως χρειάζεσαι χρόνο για να οσμιστείς, 
να αφουγκραστείς, να εναρμονιστείς με έ-
ναν τόπο. Εδώ τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. 
Το ίδιο το νησί και η μο-
ναστηριακή του ενέργεια 
σε «καταλαμβάνουν», α-
καριαία με το που φτάνεις 
εκεί, και καθόλου εσύ. Σα 
να χάνεται για λίγο η προ-
σωπική σου βούληση, του 
τύπου: τώρα θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό, θα 
φάω αυτό... Τίποτα από τα κοσμικά φαντάζει 
να έχει σημασία.
Γιατί αρχίζει ένα «άδειασμα» του μυαλού, 
μια καταβύθιση στην ψυχή, μια διάθεση να 
επαναπροσδιορίσεις τον πυρήνα της ύπαρ-
ξής σου, που όλα τα της «καθημερινότητας» 
γίνονται δευτερευούσης σημασίας. Κάτι με-
ταφυσικό συντελείται. Εντελώς αβίαστα και 
ερήμην σου.
Και σε οδηγεί πότε στο υπέροχο μοναστήρι 
και στα άδυτά του, πότε σε μια ερημική παρα-
λία, πότε στα ήσυχα σοκάκια της Χώρας και 

πότε… πουθενά. Απλά κάθεσαι σε μια βερά-
ντα, ρεμβάζεις, το μυαλό σου ταξιδεύει, γεν-
νάει ιδέες ή στέκεται ακίνητο και όλα αυτά 
μέσα από μια κατάσταση τόσο φυσική, σχε-
δόν αταβιστική. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.
Θα μπορούσα ίσως να μιλώ για ώρες για τη 
μοναστηριακή δυναμική αυτού του τόπου – 
την απόλυτη ιδιαιτερότητα και ταυτόχρονα 
το μεγάλο του «ατού» που σε καθιστά δέσμιό 
του. Γιατί είσαι. Γιατί θα ξαναπάς. Αν όχι άμε-
σα, κάποια στιγμή θα ξαναπάς. Και ίσως ξανά 
και ξανά...

Όμως όλα αυτά μεταφρά-
ζονται και σε μια πραγ-
ματικότητα. Μια ησυχία 
και ένας σεβασμός διέπει 
τους κατοίκους και αυ-
τόματα μεταφέρεται και 
στους επισκέπτες. Δεν υ-
πάρχει καμία «τουριστική 
αδηφαγία» παρά μόνο μια 

ευγενική διάθεση να μοιραστούν έστω και για 
λίγο την ατμόσφαιρα του νησιού.
Οι παραλίες, ακόμα και οι οργανωμένες, είναι 
ήσυχες, ο καθένας σέβεται το διπλανό του, 
καμία διαπεραστική μουσική δεν σε τρε-
λαίνει, τίποτα δεν «βιάζει» την προσωπική 
ησυχία του καθενός. Και οι πιο απόμερες... 
εκεί είσαι αγκαλιά με όλη την ομορφιά του 
κόσμου. Γιατί η ομορφιά, ναι, υπάρχει γύρω 
μας αλλά μαθαίνεται κιόλας. Και αυτό το νησί 
έχει τη δύναμη να στην υποβάλλει.

*Ο Γ.Δ. είναι κομμωτής (www.doudesis.com) και ιδιοκτήτης 
του bar-resto “G”.

Λ

Πάτμος
Του Γιώργου Δουδέση*

Νησί µε εξαιρετικές 
παραλίες, όµορφα το-
πία, καλό φαγητό και 
αρκετές επιλογές για 
νυχτερινή διασκέδαση, 
για τους τολµηρούς 
που δεν… πιστεύουν το 
µύθο ότι η Πάτµος είναι 
αµιγώς εκκλησιαστικός 
προορισµός. 

Πού να 
κολυμπήσεις
Οργανωµένες παραλίες 
µε beach bars είναι οι 
Κάµπος και Αγριολίβαδο, 
που διαθέτουν και water 
sports για τους αθλητι-
κούς τύπους. Η Πέτρα 
είναι από τις παραλίες 
που πρέπει να δεις χάρη 
στο µοναδικό µνηµείο 
της πέτρας. Στην όµορφη 
Βαγιά µε τα ωραία νερά 
βλέπεις από µακριά το 
µοναστήρι και γενικά συ-
ναντάς όσους ξέρουν το 
νησί καλά. Με καραβάκι, 
µπορείς να επισκεφθείς 
µικρούς ή µεγαλύτερους 
κολπίσκους, όπως η Ψιλή 
Άµµος, που είναι  η πιο 
φαντασµαγορική παρα-
λία του νησιού. Τροπικές 
εικόνες, απέραντη άµµος 
και µεγάλα κύµατα. Οι 
∆ίδυµες Παραλίες είναι η 
µία δίπλα στην άλλη, ενώ 
το Λιβάδι του Γερανού 
προσφέρεται για ήσυχο 

µπάνιο σε καθαρά νερά.  

Πού να φας
Πάνω από την παραλία 
της Πέτρας υπάρχει το 
Κτήµα Πέτρα, στην αυλή 
του οποίου µπορείς να 
απολαύσεις µαγειρευτά 
και ψητά. Στον Γλάρο, πά-
νω από το Αγριολίβαδο, 
τρως φρέσκο ψάρι και 
αγναντεύεις το πέλαγος. 
Στη Σκάλα για ουζάκια 
και µεζέδες υπάρχουν το 
Χιλιοµόδι και το Τρεχα-
ντήρι, ενώ στα Σάψιλα 
στον Μπενέτο (33089) 
τρως πιάτα πρωτότυπα 
από διαλεχτά βιολογικά 
υλικά. Μετά το φαγητό, 
περάστε µια βόλτα από 
το µπαράκι του εστιατο-
ρίου, µε ωραίο κήπο. Στη 
Χώρα ρώτησε για την 
ταβέρνα του Γιάγκου, στο 
δρόµο για το Μοναστήρι, 
σε παρασέρνει η µυρω-
διά από το ψητό χταπο-
δάκι. ∆οκίµασε επίσης 
τα πολύ ωραία πιάτα του 
Βαγγέλη.  

 
Πού να 
διασκεδάσεις 
Στο καφέ µπαρ 
Κουκουµάβλα 
στη Σκάλα, στην 
είσοδο του λιµα-
νιού, έχει µια καλλιτεχνι-

κή εσάνς και µια ωραία, 
καταπράσινη αυλή. 
Στην Αστοιβή στη Χώρα, 
στο παλιό αρχοντικό, 
χάνεσαι στα δωµάτια ή 
κάθεσαι στο ταρατσάκι. 
Επισκέψου και την πολύ 
γνωστή Στοά. 

Πού να μείνεις
Το Petra Hotel (34020) 
είναι µεγάλο ξενοδο-
χείο, βλέπει στην Πέτρα, 
ενώ η διακόσµησή του 
είναι προσεγµένη. Οι 
Εννέα Μούσες (34079), 
κοντά στην παραλία στα 
Σάψιλα, µε αµφιθεατρι-
κή θέα, ενώ πάνω από 
το Μελόι βρίσκεται το 
Porto Skoutari (33124), 
που προσφέρει µεγάλες 
δόσεις πολυτέλειας.  

Τι να δεις
Το 14ο Φεστιβάλ Θρη-
σκευτικής Μουσικής 
Πάτµου (29/8-3/9). ∆είτε 
όλο το πρόγραµµα στο 
www.patmosfestival.
gr. ●
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Πάτμος
Του Κωνσταντίνου Βαρβιτσιώτη*
 

ο να πας στην Πάτμο δεν είναι απλή υπόθε-
ση. Πρέπει να το θέλεις πολύ. Κι εγώ το θέλω! 
Και τις 5 φορές που την έχω επισκεφτεί. Η 

Πάτμος δεν είναι για όλους. Είναι εκλεκτικό νησί. Σε 
διαλέγει, δεν τη διαλέγεις.
Το καλύτερο μέρος για να μείνεις είναι να νοικιά-
σεις ένα σπίτι στη Χώρα. Τα καλύτερα φεύγουν αμέ-
σως, από στόμα σε στόμα… πρέπει να είσαι μυημένος. 
Κάποιος να σε έχει βάλει στο «club». Όλη η Πάτμος 
άλλωστε αποπνέει ένα μυστικισμό. Είναι και το μο-
ναστήρι που δεσπόζει, είναι και η σπηλιά όπου γρά-
φτηκε η «Αποκάλυψη του Ιωάννη».
Δεν μπορώ να πω, το νησί έχει μια πνευματικότητα 
και πρέπει να τη σεβαστείς. Όπως πρέπει να σεβα-
στείς τον cool χαρακτήρα των λουόμενων στο Λιβάδι 
Γερανού, στις υπέροχες Δίδυμες Παραλίες με την 
καντίνα και την καλύτερη και φρεσκότερη ντομα-
τοσαλάτα και στην Ψιλή Άμμο (χρειάζεται μισή ώρα 
περπάτημα) και το ταβερνάκι της με τα καλύτερα λα-
δερά. Πρέπει να σεβαστείς την ταμπέλα που λέει ότι 
απαγορεύεται να μαζεύεις βότσαλα από τη Λάμπη 
(άμα πας θα καταλάβεις γιατί θα θέλεις να κάνεις συλ-
λογή από τα βότσαλα αυτά!). 
Τα βράδια στην Πάτμο τα περνάω στην Αστοίβη και 
στην piazzetta (την πλατεία που μαζεύονται όλοι) 
και σε πάρτι σε σπίτια. Τα καλύτερα οργανώνονται 
επιτόπου.
Στη Σκάλα δεν κατεβαίνω παρά μόνο για καφέ το 
πρωί στον Αρίωνα.
Στο νησί έχω γνωρίσει τους καλύτερους και ωραιότε-
ρους τουρίστες, Γάλλους και Ιταλούς κατά πλειοψη-
φία. Τους έχω κάνει φίλους μου και δεν τους έχω χά-
σει. Μας ενώνει πάντα κάτι, οι νύχτες στην piazzetta, 
οι εξορμήσεις με φουσκωτά στα Τηγανάκια, ο Πα-
ντελής στο Μαράθι και το Πανηγύρι της Παναγίας 
στις 23 Αυγούστου στους Αρκιούς. Γιατί η Πάτμος δεν 
είναι μόνη της. Έχει και τα μικρά της «αδέλφια».

*Ο Κ.Β. είναι art director. Τον Μάιο παρουσίασε στην Γκαλερί Ζουμπου-
λάκη την έκθεση «365 the project».

 Κάρπαθος
Το γαλατικό χωριό 
είναι στον Όλυμπο; 

Του Κώστα Δαρδανού*

αλύτερα στην Έλυμπο (έτσι το λένε): το χωριό της 
Καρπάθου που διατηρεί ήχους, χρώματα, έθιμα και 
βιώματα που χάνονται πίσω στο χρόνο. Αν πάτε στην 

Κάρπαθο και δεν έχετε πάει στην Έλυμπο χάνετε το 80% του 
βιώματος. Λέξεις-κλειδιά: Αντώνης Ζωγραφίδης (ο βαθύτε-
ρος και σημαντικότερος εν ζωή τσαμπουνιέρης), Τσαμπούνα 
(πανάρχαιο πνευστό εκστατικής παιδείας), Βρουκούντα (το 
3ήμερο πανηγύρι του χωριού στις 30 Αυγούστου), Πάνω Χο-
ρός (κυκλική μέθεξη στην άκρη του Αιγαίου), Μακαρούνες 
(χειροποίητα ζυμαρικά που στα φτιάχνουν επιτόπου), Λυρο-
τσάμπουνο (χάνεσαι αν ακούσεις τους αδελφούς Ζωγραφίδη 
να παίζουν, με συνοδεία λαούτου από τον Γιάννη Πρεάρη), 
Το καφενείο του Αντώνη (ναι του γνωστού! τόσο μικρό για 
τόσο μεγάλα γλέντια). Τέλος η περίφημη ντοπιολαλιά (τρα-
γουδιστή και παιχνιδιάρικη), οι απίθανες φορεσιές με τα 
χρυσά φλουριά, η ανεμελιά των παιδιών, η άμεση δημοκρατία 
του χωριού και ο –επί μονίμου βάσεως– ήχος της τσαμπού-
νας που ακούγεται, καθιστούν την Έλυμπο της Καρπάθου 
γαλατικό χωριό, εξορία απ’ το χρόνο, μέρος που αξίζει να πας 
αν θες να ζήσεις κάτι μοναδικό, που, ενώ ο τουρισμός το ’χει 
αγγίξει, παραμένει πόλος ψυχής.

Η υπόλοιπη Κάρπαθος, απ’ τα Πηγάδια, που είναι μια αιγαι-
οπελαγίτικη αποικία των Καρπαθοαμερικάνων, μέχρι την 
Έλυμπο, που είναι στην άλλη άκρη του νησιού, έχει όμορ-
φα χωριά, απίθανες παραλίες, εναλλαγές τοπίου που ξαφ-
νιάζουν, σημαντικές αρχαιότητες, απότομες πλαγιές που σε 
συνδέουν με το αρχέγονο δέος και πολύ έντονο το στοιχείο 
των Καρπαθοελληνοαμερικάνων 1ης, 2ης και 3ης γενιάς, 
που έρχονται κάθε καλοκαίρι και γεμίζουν το νησί. Ένας από 
τους λόγους που δεν έχει αλλοιωθεί το ιδιαίτερο χρώμα της 
Καρπάθου είναι η άθλια συγκοινωνία: 24 ώρες ταξίδι μ’ ένα 
παμπάλαιο καράβι. Ας είναι το τίμημα για ό,τι διατηρεί την ο-
μορφιά του: πρέπει να το κατακτήσεις θυσιάζοντας προσωπι-
κό χρόνο, δίνοντας αγάπη στη διαδρομή που σε ταλαιπωρεί.
Η Κάρπαθος ως σύμβολο είναι η αγνή, μακρινή και καθαρή 
περιοχή μέσα μας που καλούμαστε να κάνουμε κουραστικό 
ταξίδι στο χρόνο, στο χώρο, στις ανέσεις μας και στα πιστεύω 
μας για να τη βρούμε. Εύχομαι σε όσους την επισκεφτούν να 
μην πάνε απλώς από τουριστική περιέργεια, αλλά κυρίως 
από εσωτερικό ενδιαφέρον να γνωρίσουν τα όριά τους, έστω 
και σ’ ένα απλό ταξίδι, όπως εξάλλου είναι κι η ζωή…

* O K.Δ. είναι εκδότης (εκδ. Gutenberg). 

Το δεύτερο µεγαλύτε-
ρο νησί των ∆ωδεκα-
νήσων, µετά τη Ρόδο, 
µε περισσότερους από 
6.000 µόνιµους κατοί-
κους και πρωτεύουσα 
και λιµάνι τα Πηγάδια, 
θα σε µαγέψει µε τις 
αντιθέσεις του. Ψηλά 
βουνά, άλλα κατάφυ-
τα και άλλα σκέτος 
βράχος, εκπληκτικές 
παραλίες, πολλοί πα-
ραδοσιακοί οικισµοί 
και την πρωταγωνί-
στρια πρωτεύουσα 
Πηγάδια να είναι χτι-
σµένη στην ίδια θέση 
µε την αρχαία πόλη 
Ποσείδιο. Το πλοίο 
από Πειραιά πηγαίνει 
δυο φορές την εβδο-
µάδα, κάθε ∆ευτέρα 
στις 18.00 και κάνει 17 
ώρες, και κάθε Παρα-
σκευή πάλι στις 18.00 
αλλά κάνει 24 ώρες, 
όµως υπάρχει καθη-
µερινή αεροπορική 
σύνδεση µε το «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος». 

Τι να δεις 
Αξίζει να αφιερώσεις 
µια µέρα και να γυρί-
σεις όλο το νησί ή να 
σχεδιάσεις µικρές, δι-
αφορετικές εκδροµές. 
Να δεις τα ερείπια της 
παλαιοχριστιανικής 
εκκλησίας της Αγίας 
Φωτεινής, στον πα-
ραλιακό δρόµο της 
πρωτεύουσας, που 
χτίστηκε στα θεµέλια 
προγενέστερου αρχαί-
ου ιερού, αλλά και τη 
σπηλιά του Ποσειδώ-
να, στη θέση Μύλοι, 
που χρησιµοποιήθηκε 
κατά την αρχαιότητα 
και ως τόπος λατρείας. 
Επίσης, τον Τάφο του 
∆ιγενή, στην περιοχή 
Λώρι, τα ρωµαϊκά 
υδραγωγεία στον 
Λευκό, την εκκλησία 
Εφταμπατούσα (στον 
Άγιο Νικόλα Σπόων), 
µε τις 7 πόρτες και τα 
αρχαία τριγύρω. Οι 
Καρπάθιοι αγαπούν τη 
µουσική, σχεδόν κάθε 
εβδοµάδα θα υπάρχει 
και ένα πανηγύρι. 

Πού να 
κολυμπήσεις 
Στην Κάρπαθο θέλεις 
να µπεις στη θάλασ-
σα, να αρχίσεις να 
πλατσουρίζεις και να 
µην ξαναβγείς ποτέ. 
Υπέροχες παραλίες, 
πεντακάθαρες, άλλες 
µε λευκή αµµουδιά και 
άλλες µε χοντρό βό-
τσαλο, οργανωµένες 
και αποµονωµένες, έ-
νας αληθινός υδάτινος 
παράδεισος. 
Η πιο διάσηµη είναι τα 
Άπελλα, όπου 
µπορείτε να 
φτάσετε 
και οδικώς 
και µε καϊκάκι. 
Τα νερά της είναι 

σµαραγδένια και 
βαθαίνουν απότοµα, 
µε φόντο µια πευκό-
φυτη πλαγιά. Εξίσου 
πανέµορφη είναι και 
η παραλία της Κυρά 
Παναγιάς, η οποία 
προστατεύεται από 
τεράστιους κάθετους 
βράχους, πολύ κοντά 
στον οµώνυµο οικι-
σµό. Άμμος - Ξενώνα, 
Άφωτη, Βρόντη, 
αµµουδερές, οι πιο 
κοντινές στο λιµάνι. Τα 
Βοτσαλάκια, µε ψιλό 
βότσαλο, κοσµική και 
πλήρως οργανωµένη. 
Τα Βατά (13,5 χλµ. από 
τα Πηγάδια), µε µήκος 
1 χλµ., η αγαπηµένη 
των σέρφερ, αλλά και 
οι επόµενες αµµουδιές 
Βαλιάς και του Νικολά-
κη η Πούντα. Εντυπω-
σιακή λευκή αµµουδιά 
στην παραλία του 
∆ιακόφτη, µε λίγο κό-
σµο στου Ψωράρη και 
την Πούντα (περιοχή 
Αρκάσα), συνεχόµενες 
αµµουδιές στην περιο-
χή του Λευκού. 

Τι να φας 
Οι κάτοικοι εδώ έχουν 
πάθος µε το φαγητό 
και αυτό θα το καταλά-
βετε σε όποια ταβέρνα 
κι αν καθίσετε, είτε 
στο λιµάνι είτε στα 
διάφορα χωριουδάκια 
του νησιού. Από τα 
δηµοφιλέστερα πιάτα 
είναι οι χυλοπίτες 
και οι µακαρούνες, 
το φρέσκο ψάρι έχει 
την τιµητική του, ενώ 
εκπληκτικά είναι και τα 
πιάτα µε κατσίκι, που 
υπάρχουν χιλιάδες 
στο νησί. Όλα µπορεί-
τε να τα συνοδεύσετε 
µε ντόπιο κρασί. Να 
δοκιµάσετε µπακλα-
βάδες, λουκουµάδες 
αλλά και σουσαµό-
µελο, που σερβίρεται 
στους γάµους.  

Διαμονή 
Από πολυτελή ξενοδο-
χεία µε πισίνες και σπα, 
έως γραφικά ενοικια-
ζόµενα µε βουκαµβί-
λιες, στα Πηγάδια, στο 
δεύτερο µεγαλύτερο 
χωριό, την Αρκάσσα, 
αλλά και σε άλλους µι-
κρότερους οικισµούς. 
Μπορείς να τα βρεις 
στην επίσηµη ιστοσε-
λίδα του δήµου: www.
karpathos.gr. Οργανω-
µένο κάµπινγκ δεν υ-
πάρχει, µπορείς όµως 
να στήσεις διακριτικά 
σε µία από τις ήσυχες 
βόρειες παραλίες. ●

Κωδικός: 22450
∆ήµος: 60116 (22453)
Αστυνοµία: 22222
Λιµεναρχείο: 22227
Κέντρο Υγείας: 22228





 
Ιδανική γέφυρα ανά-
µεσα σε Κυκλάδες και 
∆ωδεκάνησα, παρα-
µένει κοµψή, φυσική 
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 στε-
νεύει τόσο που µια λω-
ρίδα γης 10 µέτρων συν-
δέει τα δύο τµήµατα. Το 
στενό αυτό χωρίζει το 
νησί στο ανατολικό «Μέ-
σα Νησί» και στο δυτικό 
«Έξω Νησί». Πρωτεύ-
ουσα και λιµάνι η Χώρα. 
Παραθαλάσιοι οικισµοί 
η Μαλτεζάνα, το Λιβάδι, 
το Βαθύ, σε έναν πολύ 
κλειστό όρµο. 

Πού να πας
Περίπατος στο Κάστρο, 
εξερευνήσεις των 
πολλών εκκλησιών που 
υπάρχουν στο νησί. Α-
κόµη βόλτα στα Λουτρά 
του Ταλαρά στη Μαλτε-
ζάνα, στο Μνηµείο του 
Γάλλου ναυάρχου Μπι-
γκόν, να δεις τα λείψανα 
του µινωικού οικισµού 
στην είσοδο στο Βαθύ, 
να επισκεφθείς το Κά-
στρο του Αϊ-Γιάννη απέ-
ναντι από το οµώνυµο 
µοναστήρι.

Πού να 
κολυμπήσεις
Όταν φυσάει –στο 
Αιγαίο βρίσκεσαι– από-
φυγε τη βόρεια πλευρά 
του νησιού. Αρκετές 
παραλίες είναι δυσπρό-
σιτες. Βουτιές στα Καµι-
νάκια, όπου φτάνεις 
µέσω χωµατόδροµου, 
στον Άγιο Κωνσταντίνο 
και στις Βάτσες. Επίσης 
Τζανάκι και Μαγαζάκι 
– στέκια γυµνιστών. 
Παππούς, και οδεύο-
ντας προς Μαλτεζάνα, 
στις αµµουδερές Στενό, 
Άµµος, Τρίτο Μαρµάρι. 
Αξίζουν οι παραλίες Βάι, 
Ψιλή Άµµος, Πλάκες 
και ο Πάνορµος στα 
βόρεια του νησιού – ρώ-
τα κάποιον ντόπιο αν 
έχει καιρό για να πας. Ο 
Αϊ-Γιάννης σου αποκα-
λύπτεται έπειτα 
από δύσκολη 
πεζοπορία. Για 
πριβέ εκδροµές 
µπορείτε να πάτε 
µε σκάφη σε πολλές από 

τις παραλίες και σε νη-
σάκια, όπως τα Χονδρό, 
Λιγνό, Αγία Κυριακή και 
Σύρνα.

Πού να μείνεις
Το κάµπινγκ (61900) 
βρίσκεται στο Μαρµάρι 
και απέχει 3 χλµ. από 
τη Χώρα. Στη Χώρα και 
λιµάνι του νησιού οι 
επιλογές είναι πάρα 
πολλές. Ενδεικτικά: τα 
παραδοσιακά σπίτια 
του Provarma Studios 
(61096) στην ήσυχη 
τοποθεσία Πρόβαρµα, 
τα studios Αgeri (61515, 
61777), το ξενοδοχείο 
Astypalaia Palace 
(61351), το Κυλίνδρα 
Στούντιο (61131). Ακόµα, 
τα διαµερίσµατα και τα 
στούντιο του Καλλίχω-
ρον (61934), τα στούντιο 
του Oneiro (61351), το 
Pylaia Boutique Hotel 
(61001) κοντά στην 
κεντρική πλατεία, το 
Studios Lefkanthemo 
(62054). 
Στον Πέρα Γυαλό µπο-
ρείς να µείνεις στα 
Anemossyris Studios 
(61555), στο Ixthioessa 
Hotel (61691). Στο Λιβάδι 
µπορείτε να επιλέξετε 
από τα στούντιο Αρχι-
τεκτονική (61339, 59830, 
59831) µε εκπληκτική 
θέα, Mouras Resort 
(61127, 61627), Filoxenia 
Studios (61650), Astra 
Studios (61381). Συστή-
νεται, επίσης, το πιο 
οικογενειακό Maltezana 
Beach Hotel (61558) στη 
Μαλτεζάνα.

Πού να φας
Για µαγειρευτά διάλεξε 
την Μπαρµπαρόσα 
(61557) και για τοπική 
κουζίνα το Αγέρι (61777) 
– και τα δύο στη Χώρα. Η 
Λίντα (6972 290088) στα 
Καµινάκια ενδείκνυται 
για φρέσκο ψάρι. Στο 
Λιβάδι δοκίµασε την Α-
στρόπελο (61473) και το 
Γεράνι (61484) για ψάρι. 
Στη Μαλτεζάνα χταπο-
δάκι της σχάρας στον 
Σχοινώντα (61528). ●

Κωδικός: 22430
∆ήµος: 61406
Αστυνοµία: 61207
Λιµεναρχείο: 61208
Πρ. Βοήθειες: 61222
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εμάτη χρώματα. Γεύσεις, αρώματα, μοναδικές 
περιπλανήσεις. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 
χρόνια να πελαγοδρομεί ανάμεσα στον Κου-

τσομίτη και το Κουνούπι.

Η Χώρα στο βάθος πάντα να τονίζει τη μοναδικότη-
τα του νησιού. Όπου και αν βρεθείς στην Αστυπάλαια 
πάντα κοιτάς τη Χώρα, ως πυξίδα, να σου υποδηλώνει 
πού ακριβώς είναι η αυθεντική ευτυχία, η αλησμόνητη 
χαρά.

Στις παραλίες πηγαίνουμε πάντα αργά. Τα ώριμα σύ-
κα, τα φρούτα και λαχανικά από το Λιβάδι, αποτελούν 
απαραίτητο συνοδό στις καλοκαιρινές εξορμήσεις. 
Κάθε πρωί τρέχουμε να προλάβουμε τις τυρόπιτες στο 
φούρνο του Γάλλου, τα φρούτα στο Λιβάδι και τη σκιά 
στα Καμινάκια. Για να βουτήξουμε στα καταγάλανα-
κρυστάλλινα νερά, να παίξουμε με την παρέα μας και 
στο τέλος να βρούμε ενέργεια και αγαλλίαση στο κα-
τσικάκι της κυρίας Μαρίας, πάνω από την παραλία των 
Καμινακίων. Τι και εάν άλλες φορές λησμονούσαμε την 
ερημιά του Κουτσομίτη, την αγριάδα στο Βαθύ, το μπλε 
του Λιμανιού.

Κι όμως κάθε ημέρα στην Αστυπάλαια φαντάζει ως μο-
ναδική ημέρα, στην άκρη του Αιγαίου. Εκεί που πριν 
20 χρόνια σταματούσε το πλοίο μεσοπέλαγα ενώ πλέον 
συνωστίζονται οι θαλαμηγοί Ελλήνων εφοπλιστών, ο 
χρόνος ακόμα περνά μοναδικά.

Ένα νησί, μία εμπειρία ιδιαίτερη, ένα φαινόμενο όπως 
το έδαφός του.

Στα μπαρ καταφθάναμε αργά, σαν πυγολαμπίδες που ξέ-
χασαν τη Δύση. Εκεί, με θέα το μαύρο ουρανό γεμάτο με 
στίγματα φωτός, γεμίζουμε τα βράδια μας με κάτι ανάμε-
σα σε τσικουδιά και μοχίτο. Πολίτες του Κόσμου, παρέα 
με αναρχικούς των Εξαρχείων και αριστερούς της με-
ταπολιτευτικής Ευρώπης συναντιούνται παρέα με κλα-
σικούς της Αρχαίας Ελλάδας. Εκεί που η σύγχρονη pop 
ανακαλύπτει το νεοκλασικισμό, εκεί που η ροκ μουσική 
σκηνή ανακαλύπτει τον Χατζιδάκι. Όταν ο Σαββόπουλος 
συνάντησε τον Pavarotti. Εκεί γεννήθηκε η Αστυπάλαια 
για να ενώσει τις ιδιαιτερότητες του κόσμου αυτού.

Και εκεί, σαν σταγόνα στο Αιγαίο, μέσα από ένα Κάστρο 
μοναδικό, δίπλα από την Πορταριώτισα με το μαγευτι-
κό πανηγύρι της, εκεί πάνω στο βράχο με το αρχαιότερο 
ερωτικό γκράφιτι του κόσμου, κοιτάμε από απόσταση 
την εξέλιξη αυτής της κοινωνίας.
 
Αστυπάλαια, ένα νησί μοναδικό, περίεργο και όμορφο 
ταυτόχρονα, ερωτικό, δίνει το στίγμα στο Αιγαίο. Τίπο-
τα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι τόσο ωραίο όσο το 
κάνουν οι άνθρωποί του.

*Ο Δ.Κ. είναι ιδιοκτήτης της Farmers Republic (www.farmersrepublic.gr).

Γ

Αστυπάλαια
Mια πεταλούδα στοΑιγαίο

Toυ Δημήτρη Κουτσολιούτσου*
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Καστελόριζο 
Ιούλιος του 1990

Του Νίκου Μπιτζένη*

ρεθήκαμε στο Καστελόριζο από σπόντα. Είχαμε πάει 
μεγάλη παρέα διακοπές στη Ρόδο, αλλά τη δεύτερη μέ-
ρα αποφασίσαμε να φύγουμε και να πάμε στο Καστελό-

ριζο που ήταν 6 ώρες, αν θυμάμαι καλά με το πλοίο. Σε όλη τη 
διαδρομή βρίζαμε, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζαμε ότι 
ήταν δίπλα, αλλά οι επόμενες 5 μέρες ήταν βγαλμένες από τα 
πιο όμορφα όνειρά μου. Το νησί κυριολεκτικά ήταν ξεχασμένο 
από τον Θεό! Υπήρχε ένας κύριος δρόμος και κάτι σαν λεωφο-
ρείο, αλλά δεν σου χρειαζόταν. Υπήρχε ένα δημόσιο τηλέφω-
νο, αλλά δεν είχες ανάγκη να μιλήσεις με κανέναν παρά μόνο 
ευχόσουν να μην πάθεις τίποτα.
Είχαμε περπατήσει το νησί με τα πόδια άπειρες φορές. Δεν 
υπήρχαν δρόμοι, παρά μόνο φυσικά μονοπάτια. Δεν το χόρ-
ταινες με τίποτα. Παραλίες δεν υπήρχαν, αλλά αυτά που λένε 
για τα νερά της Μήλου είναι μπούρδες μπροστά σε αυτά που κολυμπάς 
εκεί. Το λιμάνι από ψηλά είναι από τα πιο γραφικά τοπία που έχω δει 
στη ζωή μου και η θέα από τον Αϊ-Γιάννη του βουνού (μπορεί να ήταν 
και ο Αϊ-Γιώργης του βουνού) είναι απλά σοκαριστική.
Τρώγαμε κάθε μέρα φρέσκα ψάρια και καβούρια και φιδέ που τον έ-
φτιαχναν στο νησί. Ακόμα και το αλάτι το μάζευαν μόνοι τους από τις 
τρύπες στο μώλο.
Μου είχαν φανεί οι πιο φιλόξενοι άνθρωποι στον πλανήτη. «Τώρα δεν 
έχει πολύ τουρισμό αλλά τον Αύγουστο θα έχει, μας έλεγαν», 100-200 αν-
θρώπους εννοούσαν, οι οποίοι οι περισσότεροι ήταν Ιταλοί που είχαν 
αγοράσει σπίτια εκεί.
Μπορεί σήμερα, 22 χρόνια μετά, όλα αυτά να τα θυμάμαι σε υπερθετι-
κό βαθμό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω φωτογραφίες που πο-
στάρουν διάφοροι και συνειδητοποιώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από 
εκείνη τη μαγεία. Είχα μαζί μου ένα walkman της Sony και μία μόνο 
κασέτα, το «Happiness» των Beloved.
Οφ.

*Ο Ν. Μπ. (a.k.a. nikonn) είναι αρχηγός του συγκροτήματος Mikro. Οι Mikro μόλις κυκλοφό-
ρησαν το νέο τους studio album με τίτλο «New» (το 8o κατά σειρά) σε CD και digital, σε λίγες 
μέρες θα βγει και σε βινύλιο. Μέσα στο καλοκαίρι θα κάνουν εμφανίσεις για να παρουσιά-
σουν το νέο τους album σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ακούστε το νέο album και κατεβάστε free 
download κάποια τραγούδια εδώ: www.welovemikro.com.

Το ανατολικότερο άκρο 
της Ελλάδας είναι ένα 
κουκλίστικο νησί, µε 
παραδοσιακά σπιτάκια 
µε κεραµίδια και χρωµα-
τιστούς τοίχους, φιλό-
ξενους ανθρώπους και 
µια οµορφιά που κάποια 
στιγµή της ζωής σου θα 
πρέπει να αισθανθείς 
από κοντά. Το Καστελό-
ριζο ή Μεγίστη απέχει 
72 ν.µ. από τη Ρόδο και 
µόλις 2 από τα τουρκικά 
παράλια και τους καλο-
καιρινούς µήνες υπάρχει 
καθηµερινή αεροπορική 
σύνδεση µε τη Ρόδο. 
Χειµώνα-καλοκαίρι η 
ακτοπλοϊκή σύνδεση 
µε τη Ρόδο γίνεται 
κάθε ∆ευτέρα και Παρα-
σκευή, µε διάρκεια ταξι-
διού 4 ώρες, ενώ το κα-
λοκαίρι προσεγγίζει το 
νησί και ένα καταµαράν 
που κάνει τη διαδροµή 
σε δυόµισι ώρες. 

Τι να δεις 
Το Καστελόριζο κατοι-
κείται από τα πανάρχαια 
χρόνια και κατά καιρούς 
πολέµησαν πάρα πολλοί 
για να περιέλθει στην 
κατοχή τους. Από το 
1948 έχει ενωθεί µε 
την Ελλάδα. Αξίζει µια 
επίσκεψη στο µουσείο, 
όπου φιλοξενούνται 
ευρήµατα διαφόρων 
περιόδων, στο Παλαι-
όκαστρο, τον αρχαίο 
οικισµό όπου διασώζε-
ται µια επιγραφή που 
αναφέρει και το όνοµα 
«Μεγίστη», στο Κάστρο 
των Ιπποτών του Αγίου 
Ιωάννη, το οποίο χρο-
νολογείται από τον 
14ο αιώνα µ.Χ. 
και, φυσικά, 
στο νησάκι της 
Ρω, το οποίο επί 
δεκαετίες φυλούσε η 

µοναδική του κάτοικος, 
η Κυρά της Ρω. 

Πού να 
κολυμπήσεις 
∆εν φηµίζεται για τις 
αµµουδιές του αλλά 
για τα πεντακάθαρα 
και διάφανα νερά του. 
Βουτιές µπορείς να ρί-
ξεις και από τον κόλπο 
του λιµανιού, ενώ όλο 
το νησί γύρω-γύρω έχει 
βραχώδεις περιοχές 
όπου µπορείς να κάνεις 
το µπάνιο σου πριβέ. 
Εναλλακτικά, καϊκάκια 
πάνε στα κοντινά νησά-
κια Ρω, Στρογγυλή, Άγιο 
Γεώργιο. 

Διαμονή - φαγητό - 
διασκέδαση 
∆υο τρία µπαράκια µε 
θέα τον κόλπο µπροστά 
αποτελούν τη νυχτερινή 
πρόταση του νησιού, 
που µάλλον δεν χρειά-
ζεται κάτι περισσότερο. 
Θα βρεις πολλές παρα-
δοσιακές ταβέρνες µε ο-
λόφρεσκο ψάρι, ενώ να 
δοκιµάσεις το παραδο-
σιακό κατσίκι γεµιστό µε 
ψίχα ψωµιού, τους ρε-
βυθοκεφτέδες, αλλά και 
χαλβά του κουταλιού. 
Όσον αφορά τη διαµο-
νή, υπάρχουν προτάσεις 
για όλους: ξενοδοχεία, 
πανσιόν, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια. Το µαγικό τη-
λέφωνο που δίνει πλη-
ροφορίες για όλα αυτά 
είναι το 49356. ●

Β

Κωδικός: 22460
∆ήµος: 49269
Αστυνοµία: 49333
Λιµεναρχείο: 49270
Αγροτικό Ιατρείο: 
49267
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Άμμος στις σελίδες
Τι διαβάζουν οι συγγραφείς και τι βιβλία θα πάρουν μαζί τους αυτό το καλοκαίρι; Η A.V. κλέβει ιδέες. 

Βιβλία 
για διακοπες

Ημερολόγια Χαρμολύ-
πης Κωνσταντίνος Τριαντα-
φυλλάκης, Ianos
Οδοιπορικό αυτοπραγμά-
τωσης από το Διδυμότειχο 
στη Βολιβία και από τις 
αναταράξεις των μετα-
πολιτευτικών χρόνων 

στην τωρινή περίοδο. Ποιες οι επιλογές 
τις οποίες δεν αφουγκραστήκαμε και με 
ποιους τρόπους θα αναδυθούμε από το 
έρεβος της κρίσης;  

Ο ηγεμόνας Νικολό Μα-
κιαβέλι, μτφ. Άμπυ Ράικου- 
Σταύρου, Μίνωας
Ωδή στον αμοραλισμό, 
πρακτικό εγχειρίδιο πο-
λιτικής χειραγώγησης ή 
ρεαλιστική ανάλυση της 
οποίας η ευστάθεια δεν 

παύει να γοητεύει εδώ και πέντε αιώνες; 
Το μείζον έργο του Μακιαβέλι σε νέα 
μετάφραση, με αναλυτικό ιστορικό πα-
ράρτημα και πρόλογο του Παύλου Τσίμα. 
Ανεκτίμητο.

Η ελληνικότητα ως ποι-
ότητα και ως ντροπή 
Χρήστος Γιανναράς, Ianos
Ο γνωστός διανοούμενος 
και επιφυλλιδογράφος 
προχωρά στην έκδοση 
του 62ου βιβλίου του! 
Συλλογή χρονογραφη-

μάτων και σύντομων πραγματειών, ο 
τόμος περιλαμβάνει και τρία αδημοσίευτα 
κείμενα που σκύβουν βαθύτερα στις ανη-
συχίες και την πρωτοποριακή σκέψη του 
Γιανναρά.
 

ΜηδένΜηδένΜηδέν: 
Πώς η κοκαΐνη κυβερνά 
τον κόσμο Ρομπέρτο Σα-
βιάνο, μτφ. Μαρία Οικονομί-
δου, Πατάκης
Φορέας οικονομικού 
εγκλήματος και μαζικού 
συλλογικού εθισμού, η 

κοκαΐνη διακλαδίζεται σε αχαρτογράφητα 
μονοπάτια από τη Νότια Αμερική και την 
Αφρική έως κάθε τετραγωνικό εκατοστό 
του σύγχρονου κόσμου. Ο Σαβιάνο τα 
ανιχνεύει.

Τι είναι Διαφωτισμός 
Συλλογικό, Κριτική
Εννέα δοκίμια ισάριθμων 
επιφανών εκπροσώπων 
του γερμανικού διαφω-
τισμού (Immanuel Kant, 
Moses Mendelssohn κ.ά), 
για το κίνημα που θεμελί-

ωσε την ελευθερία της συνείδησης, την 
ισότητα, τον ορθολογισμό. Σε μετάφραση 
του καθηγητή Ν.Μ. Σκουτερόπουλου και 
με νέο πρόλογο από τον καθηγητή Πολιτι-
κής Επιστήμης Περικλή Βαλλιάνο.

Μισέλ Φάισ
Ξεκαλοκαιριάζοντας με καλή 
ελληνική πεζογραφία.

Επειδή  το καλοκαίρι, βιβλία που μυρίζουν 

καλοκαίρι, διαβάζουν κυρίως αυτοί που δεν 

διαβάζουν, θα προτείνω κάποια βιβλία που 

διαβάζονται όλες τις εποχές, δηλαδή βιβλία 

που μυρίζουν αναγνωστική απόλαυση αλλά 

και αφηγηματική βάσανο. Και συγκεκριμένα θα 

περάσω το σελιδοκείκτη μου σε οκτώ βιβλία 

πρωτοεμφανιζόμενων πεζογράφων, που μας 

αιφνιδίασαν ευχάριστα τον τελευταίο καιρό με 

την αφηγηματική πολυτροπία τους, την επεξερ-

γασμένη γλώσσα τους, αλλά και τον υπαρξιακό 

και κοινωνικό προβληματισμό τους. 

Πρόκειται για τους: Ιάκωβο Ανυφαντάκη («Α-
λεπούδες στην πλαγιά», νουβέλα, Πατάκης), 

Λευτέρη Καλοσπύρο («Μοναδική οικογένεια», 
μυθιστόρημα, Πόλις), Χριστίνα Καράμπελα («Και-
ροί τέσσερεις», μυθιστόρημα, Πόλις), Αλέξανδρο 

Κυπριώτη («Μ’ ένα καλό ακονισμένο μαχαίρι», 

μικρές ιστορίες, Ίνδικτος), Χρίστο Κυθρεώτη 

(«Μια χαρά», διηγήματα, Πατάκης), Νικόλα Σεβα-

στάκη («Γυναίκα με ποδήλατο», Πόλις), Αλέξανδρο 

Στεφανίδη («Το χάδι», αφήγημα, Άγρα) και Γιάννη 

Τσίρμπα («Η Βικτώρια δεν υπάρχει», νουβέλα, 

Νεφέλη).

Από τις δοκιμασμένες γραφές, πάλι, θα πρό-

τεινα το συναρπαστικό τέλος της επιβλητικής 

τριλογίας, της λεπτοδουλεμένης ιστορικής 

τοιχογραφίας της Μάρως Δούκα «Έλα να πούμε 
ψέματα» (Πατάκης), τα ευφάνταστα, πυκνά και 

λοξά διηγήματα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη 

«Νοέμβριος» (Πατάκης), την πολυπρισματική και 

μουσικότροπη νουβέλα του Αχιλλέα Κυριακίδη 

«360» (Πατάκης), το  αισθησιακά  θρυμματισμένο 

και γλωσσοκεντρικό αφήγημα του Στρατή Χα-

βιαρά  «Άχνα» (Κέδρος) και, τέλος, το φαντασμα-

γορικά εσωστρεφές και ειρωνικό μυθιστόρημα 

του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Ελάχιστο ίχνος» (Το 

Ροδακιό).

Μάνινά 
ΖουΜπουλάκη 
Διαβάζω αστυνομικά με τρέλα 
στις διακοπές, και κανένα ειδικού 
τύπου για σενάριο – θα πάρω μαζί 
μου οπωσδήποτε.

«Story» του Robert Mckee (Methuen) Για 

το πώς γράφεις ένα καλό σενάριο, αλλά αυ-

τό είναι ένα από τα χόμπι μου.

«Τα άσπρα γάντια» του Πέτρου Γαλια-

τσάτου (Παπαδόπουλος) Επειδή το διάβασα 

σε δακτυλόγραφο πριν εκδοθεί – σύγχρονο 

αστυνομικό, ελληνικότατο.

«Ερμή μη» Του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη 

(Όστρια) Πρώην μαθητή μου που γράφει α-

σταμάτητα, να το διαβάσει κι η μαμά μου.

«H σιωπηλή σύζυγος» της A.S.A. 

Harrison (Πατάκης) Μου το δάνεισε η Όλγα 

Μαλέα και είναι υπέροχο μέχρι στιγμής.

«Σκοτεινή Τετάρτη» της Nicci French (Δι-
οπτρά) Καινούργιο αστυνομικό, ψοφάω.

«Άδεια δωμάτια» του Χρήστου Τερζίδη 
(Παπαδόπουλος) Αστυνομικό με Έλληνες ή-

ρωες και δράμα στο βάθος.

«Φερμουάρ» δικό μου (τςςςς) (Παπαδό-
πουλος) Επειδή είναι ευχάριστο, γρήγορο, 

αστείο – και μαζοχιστικά, για να σκάσω ψά-

χνοντας για  κανένα ορθογραφικό λάθος...
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Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟ
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λένά 
Μάντά
Ζητήσαμε από τη 
γνωστή και πολυ-
διαβασμένη συγ-
γραφέα να μας 
προτείνει βιβλία 
για το καλοκαιρι.

«Το μυστικό της κα-
ταιγίδας» της Σοφί-

ας Βόικου (Ψυχογιός)  
Γιατί όταν γράφει δεν 

αστειεύεται.

«Ό,τι αγαπώ εί-
ναι δικό σου» του 

Γιάννη Καλπούζου 

(Ψυχογιός) Γιατί μου 

αρέσει ο τρόπος που 

γράφει.

«Τότε που τραγου-
δούσαν οι θεοί» της 

Άννας Γαλανού (Διό-
πτρα) Γιατί ό,τι βιβλίο 

εκδώσει το διαβάζω.

«Χωρίς δίχτυ α-
σφαλείας» της 

Πένης Παπαδάκη 

(Ψυχογιός) Γιατί την α-

γαπώ και μου αρέσει.

«Ψίθυροι στις φλό-
γες» της Ευαγγελίας 

Ευσταθίου (Λιβάνης) 
Γιατί τη διαβάζω χω-

ρίς να με ενδιαφέρει 

καν η περίληψη ή να 

διαβάσω το οπισθό-

φυλλο.

«Το κορίτσι απ’ τη 
Σαμψούντα» της 

Σόφης Θεοδωρίδου 

(Ψυχογιός) Γιατί όταν 

η Σόφη γράφει για 

χαμένες πατρίδες την 

αγαπώ.    

Το βιβλίο της Λένας 
Μαντά  «Τα πέντε κλει-
διά» κυκλοφορεί από 
τις εκδ. Ψυχογιός.

Με το βλέμμα στο μέλ-
λον Δημήτρης Γαρούφας, 
Ianos
Δοκίμια, μελέτες και 
άρθρα για τη χώρα, τη 
δημοκρατία, την ελευθε-
ρία, τη δικαιοσύνη και τον 
ιστορικό ρόλο του ελληνι-

σμού στην εποχή μας. Αντλώντας από το 
παρελθόν, ο συγγραφέας επιτυγχάνει να 
χαρτογραφήσει μια ελπιδοφόρα πορεία 
για το μέλλον.

Η αυτοβιογραφία μου 
Alex Ferguson, μτφ. Μιχά-
λης Φουντουκίδης, Παπα-
δόπουλος 
Δωρίστε στον εαυτό σας 
αυτό το ανάγνωσμα, αν 
όχι για να αναβιώσετε τη 
στρατοσφαιρική πορεία 

ενός από τους εμβληματικότερους προ-
πονητές του σύγχρονου ποδοσφαίρου, 
κυρίως για να διδαχθείτε από πρώτο χέρι 
μαθήματα ανθρώπινου μάνατζμεντ και 
ατσάλινης θέλησης από μια φυσιογνωμία 
που αποτελεί τον ορισμό της «επιτυχίας 
υπό πίεση».

Senna: Το πνεύμα της 
ταχύτητας Βασίλης Τσακί-
ρογλου, Key Books
 Ο δημοσιογράφος Β.Τσα-
κίρογλου μετά από μελέτη 
ετών, παραδίδει μια βιο-
γραφία-ψυχογράφημα 
μίας από τις πλέον επιδρα-

στικές προσωπικότητες του χώρου. Μυ-
θοποιημένος, λατρεμένος όσο και παρε-
ξηγημένος, ο Senna παραμένει ένα αίνιγμα 
το οποίο ο Τσακίρογλου, ως βιογράφος-
ντετέκτιβ, αναλαμβάνει να «ξεδιαλύνει».

28+ Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Ξανθίππη Σκάρπια Χόιπελ, 
Ianos
Η θαυμαστή πορεία του 
ΜΜΣΤ μέσα από τη ματιά 

μιας από τις σημαντικότερες προσωπικό-
τητες που το έχουν υπηρετήσει.

Μικρές ιστορίες για να 
γίνεις μεγάλος Σοφί Καρ-
κέν, μτφ. Νατάσα Παπαδο-
πούλου, Gema 
Σε αυτό το βιβλίο οι γονείς 
θα βρουν ένα στήριγμα 
για να αντιμετωπίσουν τις 
καθημερινές έγνοιες των 

παιδιών και θα μπορέσουν να τα καταλά-
βουν καλύτερα. 

Σπάσε τη σιωπή Λόρι 
Χαλς Άντερσον, Μίνωας
Μεταφρασμένο σε 15 
γλώσσες και υποψήφιο 
για το National Book 
Award των ΗΠΑ, το έργο 
της Νεοϋορκέζας συγγρα-
φέως πραγματεύεται τα 

ευαίσθητα θέματα της κατάθλιψης και της 
απομόνωσης των εφήβων.

Επανάσταση στο νου - Η 
δημιουργία της ψυχα-
νάλυσης George Makari, 
μτφ. Ελένη Αστερίου, Gema
Η ιστορία ενός από τα ση-
μαντικότερα πνευματικά 
εγχειρήματα του 20ού αι-
ώνα, που μας δείχνει πώς 

διαμορφώθηκε ένας νέος τρόπος σκέψης 
για την εσωτερική ζωή του ανθρώπου 
και πώς κέρδισε υποστηρικτές οι οποίοι 
διέδωσαν αυτό το ρεύμα σκέψης σε όλη 
τη Δύση. 
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η ATHENS VOICE κάι οι έκδοσέισ ΜέτάιΧΜιο προτέινουν 
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

ΚόΚΚινη σαν τό αιμα
Σάλα Σίμουκα, μτφ. Μαρία Μαρτζούκου

Στην παγωμένη Φινλανδία, 
μέσα στο σκοτεινό θάλαμο 
ενός σχολικού εργαστηρίου 
φωτογραφίας, η 17χρονη 
Χιονάτη Άντερσον θα βρει 
χιλιάδες ευρώ πιτσιλισμένα 
με αίμα. Αναζητώντας τα ίχνη 
τους θα βρεθεί μπλεγμένη σε 
κυκλώματα ναρκωτικών και θα 
ριχτεί σ’ ένα θανάσιμο αγώνα 
δρόμου για να σώσει τους φί-
λους της και τον εαυτό της. 

ματια όΡΘανόιΧτα
Noreena Hertz, μτφ. Ελένη Γκαγκάτσιου

Ένας ασθενής καλείται να επι-
λέξει ανάμεσα σε μία σοβαρή 
εγχείρηση ή μία πειραματική 
θεραπεία. Μια μητέρα πρέπει 
να αποφασίσει αν θα σηκώσει 
το μωρό της ή αν θα το αφήσει 
να κλαίει στο κρεβάτι του. Σε 
όλη μας τη ζωή βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με αποφάσεις και 
η συγγραφέας, μέσα από 10 
βήματα, μας δείχνει πώς να τις 
παίρνουμε σωστά. 

ΠΑΝΤΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Donald Ray Pollock, 
μτφ. Βάσια Τζανακάρη   

Διεθνές best seller με πρωτα-
γωνιστές ένα αγόρι που οι κα-
ταστάσεις το οδήγησαν να γί-
νει ένας βίος ενήλικας και τον 
κόσμο του: παρακμή, εκδίκηση 
και βία, με φόντο την Αμερική 
από τα τέλη της δεκαετίας του 
1940 έως τα τέλη του 1960. Με 
σίριαλ κίλερς, εξουσιομανείς 
σερίφηδες, περιπλανώμενους 
ιεροκήρυκες… 

σΕ σΩστη ΩΡα νΥΧτΩνΕι
Σοφία Δημοπούλου

Πάτρα, 1889, δύο οικογένειες, 
δύο γυναίκες αντιμέτωπες με 
τη μοίρα τους και την ιστορία. 
Κάποιοι πλούσιοι, κάποιοι 
φτωχοί, όμως η ευτυχία δεν 
είναι ποτέ προδιαγεγραμμένη 
και το τι θα γίνει στο τέλος θα 
το αποφασίσει η ζωή, έτσι ό-
πως μόνο εκείνη ξέρει να απο-
φασίζει – και πάντα στη σωστή 
ώρα, ούτε λεπτό νωρίτερα.

αστΥνόμια
Jo Nesbo, μτφ. Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

Η Αστυνομία χρειάζεται τον 
Χάρι Χόλε γιατί ένας δολοφό-
νος τριγυρνά στους δρόμους 
του Όσλο και δολοφονεί 
αστυνομικούς – οι φόνοι είναι 
βίαιοι και η αντίδραση των 
ΜΜΕ υστερική. Ο Χάρι, ντετέ-
κτιβ από τη φύση του, αυτή 
τη φορά μοιάζει χαμένος και 
ανήμπορος… Ένα εκπληκτικό 
αστυνομικό μυθιστόρημα. 

αΚΡιΒη μόΥ ΖΩη
Alice Munro, μτφ. Σοφία Σκουλικάρη

Ένας στρατιώτης επιστρέ-
φει στην πατρίδα από τον 
πόλεμο και αποφεύγει να δει 
τη μνηστή του. Μια πλούσια 
κληρονόμος έρχεται αντιμέ-
τωπη με τον εκβιασμό. Μικρές 
ζωές ανθρώπων με φόντο το 
επαρχιακό τοπίο του Καναδά, 
με αυλαία τέσσερις βιογραφι-
κές ιστορίες της Munro για το 
πόσο απροσδόκητα κανονική 
αλλά και ακριβή είναι η ζωή. 

ΓΥναιΚΕσ
Τσαρλς Μπουκόβσκι, 
μτφ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Ο αλκοολικός και άσημος συγ-
γραφέας Χένρι Τσινάσκι, ύστε-
ρα από χρόνια στο περιθώριο, 
σε αδιέξοδες δουλειές και σε 
άθλια διαμερίσματα, αναγνω-
ρίζεται επιτέλους ως ποιητής. 
Στα 50 του λοιπόν γλεντά την 
ξαφνική του δόξα σαν ροκ 
σταρ μεθώντας συνέχεια και 
επιτυγχάνοντας σεξουαλικές 
επιδόσεις ενός Καζανόβα.

Η ΤρΙΛΟγΙΑ ΤΗΣ ΝεΑΣ ΥΟρκΗΣ
Paul Aster, μτφ. Σταυρούλα 
Αργυροπούλου

Τρεις ιστορίες (Γυάλινη Πόλη, 
Φαντάσματα, Κλειδωμένο Δω-
μάτιο) οι οποίες διαπλέκονται 
μεταξύ τους. Και σε καθεμιά 
από αυτές η αναζήτηση στοι-
χείων από έναν ντετέκτιβ ο-
δηγεί σε εξαιρετικές συμπτώ-
σεις, που ανάγουν τελικά την 
απλή παρακολούθηση ενός 
«υπόπτου» σε μια σπουδή της 
ανθρώπινης συνθήκης.

H ΕΚΔιΚηση
Yrsa Sigurdardόttir, μτφ. Γωγώ Αρβανίτη 

Τρεις φίλοι αποφασίζουν να 
ανακαινίσουν ένα παλιό σπίτι, 
αλλά συνειδητοποιούν ότι δεν 
είναι μόνοι  – κάποιος θέλει 
να φύγουν. Στο μεταξύ, ένας 
νεαρός γιατρός ερευνά την 
αυτοκτονία μιας ηλικιωμένης, 
ανακαλύπτοντας ότι είχε 
εμμονή με το γιο του, ο οποίος 
εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. 
Δυο ιστορίες που τις συνδέει 
μια φρικτή αλήθεια…

H ΓόΡΓόνα
Camilla Lackberg, μτφ. Γρηγόρης 
Κονδύλης 

Το όνειρο του Κρίστιαν Τιντέλ 
έγινε πραγματικότητα, καθώς 
το πρώτο του μυθιστόρημα 
εκδίδεται και παίρνει εξαιρετι-
κές κριτικές. Όμως, τη μεγάλη 
βραδιά της πρώτης παρουσί-
ασής του ο Κρίστιαν καταρ-
ρέει. Μια ανθοδέσμη που είχε 
δεχθεί, συνοδευόταν από ένα 
απειλητικό μήνυμα, το οποίο 
δεν ήταν το πρώτο… 

η μηΔΕια ΔΕν ΧόΡΕΨΕ ΠότΕ
Πασχαλία Τραυλού

Είναι μάνα και γυναίκα. Πρώτα 
μάνα και έπειτα γυναίκα. Ή το 
αντίθετο; Η Αιμιλία Στρατάκη, 
μια σύγχρονη Μήδεια, και η 
δίκη της, θα γίνουν η αφορμή 
να έρθουν σε επαφή τέσσερις 
εντελώς διαφορετικοί άν-
θρωποι. Παρακινημένοι  από 
το μυστήριο που καλύπτει το 
έγκλημα της κατηγορουμένης, 
προσεγγίζουν με άλλη ματιά 
την πράξη της. 

Με ΜΟΛΥΒΙ ΦΑΜΠερ 
νόΥμΕΡό ΔΥό
Άλκη Ζέη 

Η συγγραφέας αφηγείται την 
ιστορία των νεανικών της χρό-
νων, από τη Σάμο ως την Αθή-
να, δίνοντάς μας μια σπαρτα-
ριστή πινακοθήκη ανθρώπων 
που έμελλε να σφραγίσουν 
τη μεταπολεμική Ελλάδα: τη 
Διδώ Σωτηρίου, τον Κουν, τον 
Γκάτσο, τον Εμπειρίκο, τη Ζωρζ 
Σαρή, την κολλητή της Μελίνα 
και τόσους άλλους…

Ο κΑΛΟΣ ΠΑΤερΑΣ
Amity Gaige, μτφ. Βασίλης Μανουσάκης

O Έρικ Σρόντερ «απάγει» την ε-
ξάχρονη κόρη του, της οποίας 
την επιμέλεια έχει μόλις χάσει, 
για να περάσει λίγο περισσό-
τερο χρόνο μαζί της, ώστε να 
της δείξει τον καλό του, τον α-
ληθινό του εαυτό. ‘Ενας βαθύς 
στοχασμός στην ιστορία, στην 
πατρότητα και τις πολλαπλές 
ταυτότητες που καθένας μας 
υιοθετεί στη διάρκεια της 
ζωής του.

Παντα ηΡΩΕσ
Fabien Marsaud (Grand Corps Malade), 
μτφ. Χάρις Αλεξίου

Ο Fabien Marsaud (1977), γνω-
στός με το ψευδώνυμο Grand 
Corps Malade, ένας από τους 
δημοφιλέστερους Γάλλους 
καλλιτέχνες, ύστερα από ένα 
ατύχημα του είπαν ότι δεν θα 
περπατούσε ποτέ ξανά. Όμως, 
διέψευσε τις προβλέψεις. Η 
Χάρις Αλεξίου προτείνει και 
μεταφράζει τη συγκλονιστική 
του μαρτυρία. 

αΠÕ την ΠΡΩτη στιΓμη
Douglas Kennedy, 
μτφ. Αργυρώ Μαντόγλου

Ο Τόμας Νέσμπιτ, ένας χωρι-
σμένος Αμερικανός συγγρα-
φέας που ζει απομονωμένος 
σε μια αγροικία, ένα πρωινό 
παραλαμβάνει ένα δέμα που 
ταράζει τη γαλήνη του. Απο-
στολέας η Πέτρα Ντούσμαν, 
με την οποία είχε ζήσει μια θυ-
ελλώδη ερωτική σχέση είκοσι 
πέντε χρόνια πριν, στο Βερολί-
νο του Ψυχρού Πολέμου... 

ΑΤεΛεΙΩΤΟΣ ΔρΟΜΟΣ
Πάτρικ Λη Φέρμορ, μτφ. Μυρσίνη Γκανά

O σερ Πάτρικ Λη Φέρμορ, «κυρ 
Μιχάλης» για τους Μανιάτες 
φίλους του,θεωρείται ο με-
γαλύτερος ταξιδιωτικός συγ-
γραφέας της εποχής μας και 
μια θρυλική φυσιογνωμία που 
συνέδεσε τη ζωή του με την 
Ελλάδα. Ο Ατέλειωτος δρόμος 
είναι ο τρίτος πολυαναμενόμε-
νος τόμος του θρυλικού  οδοι-
πορικού του με τα πόδια προς 
την Κωνσταντινούπολη.

ΑΛΛΑΖεΙ ΠΟΥκΑΜΙΣΟ ΤΟ ΦΙΔΙ
Κώστας Ακρίβος

Είμαι τυχερός ή όχι που γεν-
νήθηκα Έλληνας; Αυτό είναι 
το ερώτημα που βασανίζει 
ένα συγγραφέα όταν ακούει 
κάποιον Τούρκο να μιλάει 
προσβλητικά για τη χώρα του. 
Για να βρει την απάντηση, 
ταξιδεύει σε πόλεις και χωριά, 
σκοντάφτει πάνω σε σκο-
τεινές σελίδες της Ιστορίας, 
νοσταλγεί πρόσωπα λαμπρά 
όσο και αδικημένα. 

ΕΚΕι όΠόΥ ανΘιΖόΥν 
όι ΥαΚινΘόι 
Jhumpa Lahiri, μτφ. Σταυρούλα 
Αργυροπούλου

Στην Καλκούτα του ’60, ο ιδε-
αλιστής φοιτητής Ουντάγιαν 
εντάσσεται στο μαοϊκό κίνημα 
και θυσιάζει τη ζωή του για τις 
πολιτικές του απόψεις. Ο αφο-
σιωμένος αδελφός του, ο Σου-
μπάς, επιστρέφει στην Ινδία, 
παντρεύεται τη χήρα του και 
την οδηγεί στην Αμερική… 

Η εΠΙΣΤρΟΦΗ
Hakan Nesser, μτφ. Γωγώ Αρβανίτη

Ένα πτώμα φρικτά ακρωτηρι-
ασμένο ανακαλύπτεται τυλιγ-
μένο σ’ ένα σαπισμένο χαλί και 
οι αρχικές ενδείξεις οδηγούν 
σ’ έναν κατάδικο, ο οποίος α-
ποφυλακίστηκε πριν από εννιά 
μήνες και έκτοτε αγνοείται. 
Ο επιθεωρητής Βαν Βέτερεν 
αρχίζει να ερευνά την ιστορία 
του θύματος. Από βασιλιάς του 
στίβου, δύο φορές δολοφόνος 
και τώρα θύμα και ο ίδιος… 

Η κΑρεκΛΑ ΤΟΥ κΥρΙΟΥ εκΤΟρΑ
Βάσια Τζανακάρη

Οι ήρωες των διηγημάτων 
αυτού του βιβλίου ζουν στα 
χαλάσματα ενός κόσμου που 
δεν υπάρχει πια και πασχίζουν, 
ενάντια στο χρόνο και τη μοίρα, 
να σβήσουν τις ιστορίες τους 
και να γράψουν καινούργιες. 
Ανάμεσά τους και ο κύριος Έ-
κτορας, που βλέπει τα πάντα και 
ρίχνεται μαζί τους στο κυνήγι 
της ευτυχίας.

η αναΧΩΡηση
Νίκος Θέμελης 

1823-1825, στις δύσκολες 
στιγμές της Ελληνικής Επανά-
στασης. Ο τσιφλικάς Λάζαρος 
Χατζημιχαήλ ταλαντεύεται ανά-
μεσα στα διλήμματα του. 2009, 
Αθήνα, σε άλλες δύσκολες 
εποχές. Ο Λάζαρος Χατζημιχα-
ήλ, απόγονος του πρώτου, ανώ-
τερος δικαστικός, τη μέρα που 
συνταξιοδοτείται αναλογίζεται 
τη ζωή του. Θα τολμήσει και την 
αναχώρησή του;
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έυτυΧησ 
πάλληκάρησ 

«Μαύρη Αυγή» του Θά-

νου Δραγούμη  (Ψυχο-
γιός) Πολιτικό θρίλερ των 

ημερών της κρίσης. Με 

φόντο διαδηλώσεις, τα-

ραχές, ένας αντι-ήρωας 

με διπλή ταυτότητα βρί-

σκεται αντιμέτωπος με 

δολοφονίες και αδιέξοδα. Δεν το αφήνεις, 

μέχρι το τέλος!

«Είμαστε ακόμα εδώ» 
του Δημήτρη Γιατρέλλη 
(Ωκεανίδα) Μυθιστόρημα-

έκπληξη από έναν παλιό, 

καλό φίλο. Η απροσδόκη-

τη συνάντηση φίλων, με-

τά από δεκαετίες, φέρνει 

τα πάνω-κάτω στη ζωή 

τους και αναβιώνει ανεκπλήρωτα πάθη.

«Τα χρόνια της θύελ-
λας» της Ιζαμπέλλας Πα-

λάσκα (Λιβάνης) Η κόρη 

μιας αμφιλεγόμενης προ-

σωπικότητας, του Γιάννη 

Βουλπιώτη, στο 2ο βιβλίο 

για το βίο και πολιτεία του 

πατέρα της, στα χρόνια 

της θύελλας, μετά τα Δεκεμβριανά. Σηκώνει 

πολλές συζητήσεις, αλλά συναρπάζει.

«Ένας διακριτικός ή-
ρωας» του Μάριο Βάρ-

γκας Λιόσα (Λιβάνης)  Ι-
στορία με αφανείς ήρωες 

της καθημερινότητας στο 

Περού, που κάνουν την υ-

πέρβασή τους με τη βοή-

θεια  πρωταγωνιστών και 

από άλλα βιβλία του διάσημου συγγραφέα. 

Τελικά, το Περού δεν πέφτει τόσο μακριά...

 «Στον κήπο με τα θη-
ρία» του Έρικ Λάρσον  
(Μεταίχμιο) Το 1933 φτά-

νει στο Βερολίνο ο νέος Α-

μερικανός πρέσβης. Ένα 

εφιαλτικό πέρασμα από 

τις αυταπάτες για μια νέα 

Γερμανία στη ζοφερή 

πραγματικότητα των ανερχόμενων ναζί.

Κλέψε σαν καλλιτέχνης 
Austin Kleon, Key Books
 Κεφάτο όσο και ευφυές 
μανιφέστο για την ψηφι-
ακή εποχή, το βιβλίο είναι 
ίσως η νέα Βίβλος των 
απανταχού δημιουργικά 
ανήσυχων. Ξεκινώντας 

από τον κοινό τόπο «δεν υπάρχει παρθε-
νογένεση στην τέχνη», μας προτρέπει 
να ανοίξουμε διάλογο με τον εαυτό μας 
προκειμένου να ανακαλύψουμε το κάλε-
σμά μας.

Ασκήσεις ευτυχίας 
Κατερίνα Παπαγεωργίου , 
Οσελότος
Ένας μικρός οδηγός για να 
βρει ο καθένας το δικό του 
μονοπάτι προς τη ζωή που 
ονειρεύεται, με αξίωμα 
ότι η ευτυχία βρίσκεται 

κρυμμένη μέσα σε μικρές καθημερινές 
συνήθειες. Όπως λέει και η συγγραφέας, 
λίγα λεπτά από την ημέρα μπορούν να μας 
ανοίξουν έναν καινούργιο ορίζοντα γεμά-
το αρμονία και χαρά.

Νοσφεράτου Joe Hill, Bell
Ο γιος του Στίβεν Κινγκ 
αποδίδει το θαυμαστό 
ταλέντο που τον δια-
κρίνει στα γονίδια που 
κληρονόμησε από τη 
μητέρα του, Ταμπίθα, σε 
κάθε περίπτωση ωστόσο 

διαβάζεται σαν ένας ολότελα αυτόφωτος 
παραμυθάς με ειδικότητα στο είδος των 
ανατριχιαστικών ιστοριών που σε αρπά-
ζουν από το λαιμό και σε κλονίζουν μέχρι 
τα τρίσβαθα του ψυχισμού σου. Το έχει η 
οικογένεια. 

Θα πεθάνεις, αν χρεια-
στεί Ντίνος Οικονόμου, 
Καστανιώτης
Πυρετικό νουάρ που εκτυ-
λίσσεται στη Θεσσαλονίκη 
καταμεσής της δικτατο-
ρίας. Ο απροσδόκητος 
θάνατος μιας ασθενούς 

εξωθεί τη γιατρό που την παρακολου-
θούσε σε αυτοκτονία, οπότε στο κάδρο 
εμφανίζεται ο αναισθησιολόγος Αλέξης 
Τραυλός στο ρόλο του απροσδόκητου και 
μαγνητικού ήρωα. 

Η καρδερίνα Ντόνα Ταρτ, 
μτφ. Χριστιάνα Σακελλαρο-
πούλου, Λιβάνης
Το 1992, η θηριώδης 
φαντασία της μας χάρισε 
τη «Μυστική Ιστορία». Το 
2002 καλλιέργησε βαθύ-
τερα το μαζικό καλτ της με 

τον «Μικρό Αδελφό». Σήμερα, κατευνάζει 
την αδημονία μας για γραπτά της με μια 
κομψή ιστορία αγάπης, απώλειας, φιλο-
τεχνίας και εμμονής – σε ογκώδη έκταση, 
όπως πάντα. 

Ο καταζητούμενος 
Lee Child, Bell
Αν έχεις διαβάσει οποια-
δήποτε από τις 16 προ-
ηγούμενες περιπέτειες 
του σειριακού ήρωα Τζακ 
Ρίτσερ, τότε αρκεί απλά 
και μόνο η αναγγελία ενός 

καινούργιου έργου για να σου αφυπνίσει 
ρίγη αδρεναλίνης. Αν πάλι κάνεις τώρα 
τη γνωριμία του πολυδιαβασμένου Lee 
Child, τότε σε περιμένουν οι ηδονές της 
πρόζας ενός από τους απολαυστικότε-
ρους δημιουργούς της περιπετειώδους 
μυθοπλασίας.
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ΖέΦη κολιά
«Μπαρακούντα» του 
Χρήστου Τσιόλκα (μτφ.  
Άννα Παπασταύρου, Ωκεα-
νίδα). Αφού χόρτασες 

Μουντιάλ, διάβασε και για 

τον Μπαρακούντα τον ψυ-

χάκια, τον υπεραθλητή που 

κερδίζει τον σεβασμό με τη 

βία ώσπου να φτάσει η στιγμή της αποτυχίας. 

«Μέρες και νύχτες που 
δεν ήταν δικές μας» της 
Ελισάβετ Παπαδοπούλου 

(Καστανιώτης) Μια ιστορία 

ενηλικίωσης με φόντο την 

Ελλάδα της επαρχίας και 

της ψεύτικης ευημερίας 

των ετών 1975-1995. 

«Γυναίκες» του Τσαρλς 

Μπουκόβσκι (μτφ. Γιώρ-
γος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, 
Μεταίχμιο) Το βιβλίο του 

μετρ που διαβάζεται ευ-

χάριστα τόσο ανάμεσα 

στα ηλιοκαμένα κορμιά 

της παραλίας, όσο και σε 

μια ήσυχη γωνιά του μπαρ, ανάμεσα στο τρί-

το-τέταρτο κοκτέιλ σου.  

Κι αν δεν έχεις διαβάσει το 

«Ο έρωτας νοστάλγησε 
την Κούβα» του Πέδρο 

Χουάν Γκουτιέρες – που 

ταιριάζει  με σεξ, ρούμι, 

σάλσα και τροπική διάθε-

ση ή το «Για μια χούφτα 
βινύλια» της Χίλντας 

Παπαδημητρίου με τις πε-

ριπέτειες του αστυνόμου 

Χάρη Νικολόπουλου στα 

πέριξ των Εξαρχείων, από 

τη νέα σειρά pocket των 

εκδόσεων Μεταίχμιο, μπο-

ρείς άνετα να τα χώσεις 

στην τσέπη της βερμού-

δας σου για έξτρα αναπάντεχα διαβάσματα.

Το βιβλίο της Ζέφης Κολιά 
«Λώρα η τελευταία των 
Μαρξ» κυκλοφορεί από 
τις εκδ. Μεταίχμιο.

Μια αντιπαθητική γυ-
ναίκα Nele Neuhaus, μτφ. 
Ι.Κοπερτί, Κλειδάριθμος
Ανατομία μιας αυτοκτονί-
ας που υποκρύπτει έναν 
ψυχρά προμελετημένο 
φόνο και ταυτόχρονα 
σπουδή στα σκανδαλι-

στικά ήθη της αριστοκρατίας, το έργο της 
Νέλε Νόιχαους αποδεικνύει για πολλοστή 
φορά το χάρισμα της κορυφαίας εκπρο-
σώπου της γερμανόφωνης αστυνομικής 
λογοτεχνίας. 

Χέρια Γυμνά Μαρία Χίου, 
Μίνωας
Η νεαρή συγγραφέας, η 
οποία απέσπασε το δεύτε-
ρο βραβείο της Πανελλή-
νιας Ένωσης Λογοτεχνών 
με το ντεμπούτο της, επα-
νέρχεται με την ιστορία 

δύο σιαμαίων διδύμων που μοιράζονται 
κοινά χρωμοσώματα, αλλά δεν θα μπο-
ρούσαν να διαφέρουν περισσότερο.  

Παιχνίδι Anders de la 
Motte, μτφ. Χριστίνα Σωτη-
ροπούλου, Κλειδάριθμος
Πρώην αξιωματικός της 
αστυνομίας της Στοκχόλ-
μης, εργαζόμενος έως 

πρόσφατα σε μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες πληροφορικής του κόσμου, 
υπογράφει ένα καταιγιστικό θρίλερ που 
αντλεί από τα προσωπικά βιώματα που 
αποκόμισε όντας ενεργό γρανάζι του 
μυστηριώδους σύμπαντος των πολυε-
θνικών.

Έγκλημα στην Κέρκυρα 
Ειρήνη Κορακιανίτη, Οσελό-
τος
Η ληστεία στην Εθνική Πι-
νακοθήκη τον Ιανουάριο 
του 2012 έχει γίνει έμμονη 
ιδέα στον Γιώργο Μαρκό-
πουλο, τον όμορφο έμπει-

ρο αστυνομικό, πτυχιούχο της Νομικής 
Αθηνών. Όμως ο δρόμος για την εύρεση 
των κλεμμένων έργων είναι δαιδαλώδης 
και ένα ταξίδι από Κέρκυρα σε Ιταλία, στο 
Κατάρ και τη Μόσχα ξεκινάει.

Παγιδευμένες στη σιω-
πή Κίσουαρ Ντεσάι, μτφ. Ε. 
Δημαράκη, Μίνωας
Μια κοινωνική λειτουργός 
που βοηθά τις αρχές στην 
εξιχνίαση εγκλημάτων 
αποδρά από την καθημε-
ρινότητα αναζητώντας 

καταφύγιο στην ειδυλλιακή Γκόα. Όπου η 
εξαφάνιση μιας νεαρής Βρετανίδας θα την 
υποχρεώσει να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη 
με το ίδιο είδος ερέβους από το οποίο 
προσπαθούσε να δραπετεύσει. 

Μαύρα φτερά Ann 
Cleeves, μτφ. Μαρία Πηγα-
δά, Κλειδάριθμος
Νουάρ απόδραση στα πα-
γωμένα τοπία της Βόρειας 
Θάλασσας, εκεί όπου ο 
ντετέκτιβ Τζίμι Πέρεζ, από 
τους πλέον αντισυμβατι-

κούς ήρωες της σύγχρονης λογοτεχνίας, 
αποπειράται να διαλευκάνει ένα έγκλημα 
που σκορπά κύματα καχυποψίας στην το-
πική κοινότητα.

Η λύτρωση μιας αγίας 
Keigo Higashino, μτφ. Α. Κα-
λοκύρης, Κλειδάριθμος
Επιτέλους, κάτι διαφορε-
τικό! Ατμοσφαιρικό Τόκιο 
νουάρ από έναν κύριο που 
ξεκίνησε σαν μηχανικός 
αυτοκινήτων σε εργο-
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νικοσ δάββέτάσ
Από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή 
θα πρότεινα να διαβάσετε έξι μυθι-
στορήματα με τα οποία πέρασα κι 
εγώ καλά...

 «Το Παρίσι εν καιρώ 
ειρήνης» του Ζιλ Μαρ-

τέν Σωφιέ (Πόλις)  Ένα 

κατ’ επίφαση αστυνομικό 

που θίγει το πρόβλημα 

της μετανάστευσης και 

της συνύπαρξης εβραί-

ων, καθολικών και αρά-

βων, μέσα σε ένα αστικό Παρίσι πολιορκη-

μένο από τον Τρίτο Κόσμο. 

«Το δείπνο» του Χέρ-

μαν Κοχ (Μεταίχμιο). Περί-

που η ίδια θεματική με το 

προηγούμενο, εξειδικευ-

μένο στην προτεσταντική 

οικογένεια και τον τρόπο 

που καλλιεργεί στα παιδιά 

της τη βία και το ρατσισμό. 

«Μαπούτσε» του Κάριλ 

Φερέ (Άγρα). Η Αργεντινή 

της οικονομικής κρίσης 

συναντά την Αργεντινή 

της δικτατορίας του Βιντέ-

λα, σε ένα πολιτικό θρίλερ 

που δύσκολα θα αφήσετε 

από τα χέρια σας.

«Φως της φονιάς» του 

Γιάννη Ατζακά (Άγρα) Ελ-

ληνικό καλοκαίρι στη Θά-

σο της δεκαετίας του πε-

νήντα και οι ανεκπλήρω-

τοι έρωτες της εφηβείας, 

με ιστορικό φόντο τα κα-

τάλοιπα του Εμφυλίου.

«Έλα να πούμε ψέμα-
τα» της Μάρως Δούκα 
(Πατάκης) Τρίτο και τελευ-

ταίο μέρος της τριλογίας 

με θέμα την Κρήτη τη ζο-

φερή δεκαετία 1940-50, με 

το βλέμμα όμως στραμμέ-

νο στο ασφυκτικό σήμερα.

«Αλλάζει πουκάμισο 
το φίδι» του Κώστα Α-

κρίβου (Μεταίχμιο) Μυθι-

στορηματικό οδοιπορικό 

στην Ελλάδα που μισούμε 

και αγαπάμε, αναζητώ-

ντας τις πιο άφθαρτες 

ψηφίδες της. Ιδανική πα-

ρέα στα ταξίδια...

Το βιβλίο του Νίκου Δαβ-
βέτα «Ο Ζωγράφος του 
Μπελογιάννη» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδ. Μεταίχμιο.

Χιλντά 
πάπάδηΜητριου
Τα καλά αστυνομικά είναι ιδανικό 
καλοκαιρινό ανάγνωσμα (και χειμω-
νιάτικο, και ανοιξιάτικο, και παντός 
καιρού). 

Φέτος λοιπόν θα διαβάσω το καινούργιο μυ-

θιστόρημα του Φίλιπ Κερ, «Άνθρωπος χω-
ρίς ανάσα» (μτφ. Α. Αποστολίδη, Κέδρος), 
καθότι δηλώνω φανατική θαυμάστρια του 

αστυνόμου Μπέρνι Γκούντερ. 

Επίσης, περιμένω με ανυπομονησία να δια-

βάσω το καινούργιο μυθιστόρημα «Τίτλοι 
τέλους» του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριη-
λίδης) Στον επίλογο, που κυκλοφορεί οσο-

νούπω, ο αστυνόμος Χαρίτος καλείται να 

ανακαλύψει ποιοι είναι οι «Έλληνες του ’50» 

που διαπράττουν σειρά από δολοφονίες 

στην Αθήνα της κρίσης. 

Χωρίς να είναι αμιγώς αστυνομικό, θα ξα-

ναδιαβάσω την καινούργια έκδοση των 

«Θεατρίνων» του Γκράχαμ Γκριν (μτφ. Κ. 
Παπαμιχαήλ, Πόλις), ενός μελαγχολικού, πι-

κρού και άκρως προφητικού πολιτικού μυθι-

στορήματος το οποίο διαδραματίζεται στην 

Αϊτή επί δικτατορίας Φρανσουά Ντιβαλιέ. 

Για όσους αντέχουν τη βία και την αλλόκοτη 

αμερικάνικη επαρχία συστήνω ανεπιφύλα-

κτα το «Πάντα ο διάβολος» του Ντόναλντ 

Ρέι Πόλοκ (μτφ. Β. Τζανακάρη, Μεταίχμιο), 
με ήρωες ένα ζευγάρι θρησκόληπτων κατά 

συρροή δολοφόνων που μοιάζουν βγαλμέ-

νοι από τις πιο σκοτεινές σελίδες του Τρού-

μαν Καπότε και της Φλάνερι Ο’Κόνορ. 

Τέλος, να υπενθυμίσω μια περυσινή κυκλο-

φορία, το «Arab Jazz» του Karim Miske, 

(μτφ. Α. Τσέλιου, Πόλις). Πρόκειται για ένα 

φόρο τιμής στη «Λευκή Τζαζ» του Τζέιμς 

Ελρόι, ένα βιβλίο πλημμυρισμένο από τις 

μουσικές και τις μυρωδιές του Παρισιού των 

αράβων μεταναστών. 

Τα αστυνομικά μυθιστορήματα της Χίλντας 
Παπαδημητρίου «Για μια χούφτα βινύλια» 
και «Έχουνε όλοι κακούς σκοπούς» κυκλο-
φορούν από τις εκδ. Μεταίχμιο.

σοΦιά νικολάιδου
Πανίσχυρο κρας τεστ: ποιο βιβλίο 
μπορεί να συναγωνιστεί την εικόνα 
της μυοχαλαρωτικής θάλασσας και 
το φλοίσβο; 

Για τους φανατικούς του μυθιστορήματος 

προτείνω την «Επιχείρηση Ζάχαρη» του 

Ίαν Μακ Γιούαν (μτφ. Κατερίνα Σχινά, Πατάκης). 
Κεντημένη πλοκή, έρωτας, πολιτική κι ένας 

ανεξίτηλος αφηγητής, που ξέρει τα κόλπα. 

Το «Αλεξανδρινό κουαρτέτο» του Λό-

ρενς Ντάρελ (μτφ. Μαριάννα Παπουτσοπού-
λου, Μεταίχμιο, 2009). Χίλιες σελίδες: ένα 

κομψοτέχνημα αφήγησης, που αποτυπώνει 

μια χώρα και μια εποχή. 

Για όσους γουστάρουν αίμα, πάθη, ελληνική 

Ιστορία, το βιβλίο του Βασίλη Τζανακάρη,  

«Φώτης Γιαγκούλας: ο απέθαντος και 
άλλες ληστρικές ιστορίες» (Μεταίχμιο, 
2013) είναι το βιβλίο τους. Ο Τζανακάρης, 

δαιμόνιος αφηγητής, παρουσιάζει την 

αιματοβαμμένη τοιχογραφία της Ελλάδας 

(1910-1936). 

Για όσους αγαπούν τα αθάνατα κλασικά κεί-

μενα, η Τζένη Μαστοράκη ξαναμετέφρασε 

το διάσημο βιβλίο του Σάλιντζερ «Στη σί-
καλη, στα στάχια ο πιάστης» (Γράμματα, 
2014). Λιμαρισμένη γλώσσα σε ένα αγέρα-

στο έργο, που μας θυμίζει τι σημαίνει να 

είναι κανείς έφηβος. 

Για όσους διαβάζουν εμμονικά ποίηση, η 

συλλογή του Μίμη Σουλιώτη, «Αθήνη-
θεν» (Ερμής, 2014) συγκεντρώνει, μετά 

το θάνατο του ποιητή, ποιήματα γειωμένα 

στην αστική καθημερινότητα, τις λέξεις και 

τα πράγματα. Με ειρωνική, παιγνιώδη και 

βαθιά όραση του κόσμου.

Όσο για μένα, κάθε καλοκαίρι, ξαναβλέπω 

τον «Νονό» του Κόπολα. Νούμερο 1, 2 και 

3 –και τα παραλειπόμενα. Μια τραγωδία του 

20ού αιώνα που τα έχει όλα. Σπουδή στην 

ανθρώπινη φύση, στην οικογένεια, στο 

κακό. Άλλωστε, η αφήγηση είναι παμφάγα 

και παντοκράτειρα. Βρίσκεται παντού. Στο 

χαρτί, στο πανί, στο διαδίκτυο.

στάσιο για να εξελιχθεί σε έναν από τους 
διαπρεπέστερους λογοτέχνες της Ιαπω-
νίας με πωλήσεις εκατομμυρίων. Είναι ο 
Higashino ο επόμενος Στιγκ Λάρσον; 

 Ο κηπουρός και ο και-
ροσκόπος  
Δημήτρης Φύσσας, Εστία
Θραυσματικό, προκλη-
τικό, πρωτότυπο, μετα-
μοντέρνο, απεικονίζει τις 
προσπάθειες δυο αντι-
ηρώων να αξιοποιήσουν 

την επιστήμη τους υπέρ της κοινωνίας, 
τη στιγμή που όλα γύρω τους σωριάζο-
νται και το αίμα ρέει λόγω κατοχής. Ο 
κηπουρός (γεωπόνος) κι ο καιρο-σκόπος 
(μετωρολόγος) συλλέγουν στοιχεία και 
ο Φύσσας τα αναπαράγει σ’ ένα σχεδόν 
μη μυθιστόρημα, όπου πρωταγωνιστούν 
πραγματικά κείμενα και ανακοινώσεις της 
εποχής 1940-1944.  

Βαλίτσα παρά πόδα 
Ιωάννα Τόμπρου,  
Γαβριηλίδης 
Μια μυθιστορηματική 
αφήγηση που εστιάζεται 
στη σκοτεινή πλευρά της 
ιστορίας των νικητών αλ-
λά και των ηττημένων του 

Εμφυλίου. Ηρωίδα η Δήμητρα Λέκκα, που 
το 1949, στα 17 της πολέμησε στον Εμφύ-
λιο και έφυγε για Πολωνία. Μωρομάνα, με 
εντολή της κομματικής ηγεσίας, βρέθηκε 
στον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ.

Μια χαρά είναι κι έτσι Άν-
νυ Πρου, μτφ. Αύγουστος 
Κορτώ, Καστανιώτης 
Η μαστόρισσα της σύγ-
χρονης διηγηματογραφί-
ας ιχνηλατεί για ακόμα μία 
φορά την απατηλή λάμψη 
του αμερικανικού ονείρου 

με ακρίβεια –και οξύτητα– καλοακονισμέ-
νου ξυραφιού.  

Αναζητώντας το χαμένο 
χρόνο Μαρσέλ Προυστ, 
Εστία 
«Η Αλμπερντίν αγνοούμε-
νη» είναι η έκτη ενότητα 
του «Αναζητώντας τον 
χαμένο χρόνο», που 
ολοκληρώνει την επεξερ-

γασία της θεματικής των περιπετειών της 
συνείδησης, ειδικότερα των διεργασιών 
του έρωτα και της ζηλοτυπίας. Και ο Μαρ-
σέλ Προυστ αναδεικνύεται εκτός από 
αξεπέραστος συγγραφέας και ψυχολόγος 
εφάμιλλος του Φρόιντ. 

Η γιορτή της ασημαντό-
τητας Μίλαν Κούντερα, 
μτφ. Γιάννης Η. Χάρης,  
Εστία 
Να φωτίζεις τα σοβαρότε-
ρα προβλήματα και ταυ-
τόχρονα να μη γράφεις 
ούτε μία σοβαρή φράση, 

να γοητεύεσαι από την πραγματικότητα 
του σημερινού κόσμου και ταυτόχρονα 
να αποφεύγεις κάθε ρεαλισμό, αυτό είναι 
η «Γιορτή της ασημαντότητας». Ένα μυ-
θιστόρημα που ισορροπεί ανάμεσα στο 
σοβαρό και το παιγνιώδες, άλλοτε υπονο-
μεύοντας κι άλλοτε υπογραμμίζοντας τον 
ίδιο του τον τίτλο.

Δυστυχώς απολύεσαι 
Φώτης Καλαμαντής, Κριτική
Εννέα διηγήματα σαν ται-
νίες μικρού μήκους φιλμ 
νουάρ. Πρωταγωνιστές 
τους καθημερινοί αλλά 
συνάμα και ξεχωριστοί χα-
ρακτήρες που ζουν εκρη-
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έλέάννά βλάστου
 

 «Αόρατος» του Paul 

Auster (μτφ. Σπύρος Γιαν-
ναράς, Μεταίχμιο)
 

Το βιβλίο διαθέτει το χαρα-

κτηριστικό που όλοι οι συγ-

γραφείς ζηλεύουν και όλοι 

οι αναγνώστες απολαμβά-

νουν: κυλάει αβίαστα δίνοντας την εντύπωση 

ότι ο συγγραφέας δεν κομπιάζει, δεν διστάζει 

και δεν έχει σβήσει για να ξαναγράψει ούτε μια 

γραμμή. Η πλοκή: ένα ανθρώπινο τρίγωνο και 

ένας θάνατος, μια έντονη σεξουαλική επιθυμία 

και αναζήτηση της δικαιοσύνης. Διαδραμα-

τίζεται από το 1967 μέχρι το 2007 στη Νέα 

Υόρκη, στο Παρίσι και σε ένα νησί της Καραϊβι-

κής.  Η ζωή, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή 

του, είναι σύντομη, εύθραυστη και αμήχανη 

και εκείνος μας τη συστήνει με άρτια ψυχογρα-

φήματα και διαπραγμάτευση της φθοράς που 

φέρνει –φυσικά– ο χρόνος.  

 

 «Παναγιές Ελένες» 

του  Γιώργου Ψάλτη 

(Ίκαρος)
 

Τον παρακολουθώ από το 

πρώτο του βιβλίο, χωρίς 

να συγκαταλέγομαι στους 

θερμούς αναγνώστες 

ποιημάτων. Η ποίηση όμως έχει ένα χαρακτη-

ριστικό που την ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 

λογοτεχνικά είδη. Έχει αυτές τις φράσεις που 

τις διαβάζεις, τις αποστηθίζεις ερήμην σου, 

τις οικειοποιείσαι, σου μένουν στο κεφάλι  

τριγυρνούν εκεί για καιρό και ξεπετιούνται σε 

χρόνο ανύποπτο. Διαθέτει επίσης την άμεση 

έντονη συγκίνηση και κάπως έτσι την πάτη-

σα ξεφυλλίζοντας και πέφτοντας πάνω στο 

«γιόκα»: Σχετικά με το τραπέζι, θα μάθει να μην 

έχει λόγο να σηκώνεται, θα μάθει να συγχωρεί 

τα πάντα κάθε Κυριακή στο μεγάλο τραπέζι. 

Από Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Ιουνίου, εκεί.     

 

 «Το Παρίσι εν καιρώ 
ειρήνης» του Ζιλ Μαρ-

τέν-Σοφιέ μετ. Γιάννης 

Στρίγκος (Πόλις) 
 

Στυλάτο, γρήγορο, σοφι-

στικέ, γαλλικό νουάρ μυθι-

στόρημα που διαδραματί-

ζεται σε άκομψο προάστιο του Παρισιού εκεί 

όπου ζουν στοιβαγμένες διάφορες εθνότητες 

σε τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα. Ένα 

συνηθισμένο περιστατικό όπως η κλοπή της 

τσάντας μιας νεαρής Εβραίας από έναν Άραβα 

είναι η θρυαλλίδα απρόβλεπτων καταστάσε-

ων. Άραβες, Εβραίοι, Αφρικανοί, Κινέζοι σε 

μια εύθραυστη συνύπαρξη  όπου επικρατεί 

ξενοφοβία, ρατσισμός, κοινοτισμός. Πόλεμος 

συμμοριών όπου εμπλέκονται αστυνομία, δη-

μοσιογράφοι, πολιτικοί και μεγαλοαστοί που 

κρατάνε τη χώρα, τα διοικητικά της συμβού-

λια και τις Μεγάλες Σχολές εδώ και 200 χρόνια. 

Κριτική στην Γαλλία όπου η μεγάλη της γοη-

τεία βασίζεται στη φαντασία, την ελαφράδα, 

τη χάρη, την ανοχή, την ειρωνεία και που η 

λέξη ηθική αγνοείται.

 

 «Νίκη» του Χρήστου 

Χωμενίδη (Πατάκης)
 

Εδώ θα είμαι σύντομη, α-

πλώς θα γράψω ότι είναι το 

καλύτερο ελληνικό μυθι-

στόρημα που έχω διαβάσει 

εδώ και καιρό. Η Νίκη Νε-

φελούδη είναι η μητέρα του συγγραφέα, άρα 

πρόκειται για έναν τυχερό συγγραφέα καθώς 

η ζωή της μητέρας του αξίζει αφήγησης. Πρό-

κειται για την ιστορία μιας κοπέλας και την 

ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αποστασιο-

ποιημένος, αντικειμενικός, καλός αφηγητής 

μιας ωραίας ιστορίας που διαβάζεται απνευ-

στί. Ένας διαφορετικός Χωμενίδης.     

 «Η τέχνη της πρακτι-
κής σκέψης του» του 
Ρολφ Ντομπέλλι (μτφ. Σώ-
τη Τριανταφύλλου, Πατά-
κης)
 

 Πέρυσι ξεκίνησα την 

ανάγνωση του βιβλίου 

του Ντομπέλλι πολύ καχύποπτα. Δεν ήταν 

ένα βιβλίο αυτοβοήθειας, ούτε τετριμμένων 

συμβολών πλεύσης, αλλά ένα βιβλίο για το 

λανθασμένο τρόπο σκέψης που καταρρίπτει 

52 γνωστικές πλάνες, δηλαδή τα λάθη της α-

ντίληψης. Αφού επιβεβαίωσα ότι το γνωμικό 

άδραξε τη μέρα είναι εντελώς παράλογο, α-

φού αναρωτήθηκα γιατί οι επιτυχίες είναι πιο 

ορατές από τις αποτυχίες, γιατί η απέραντη 

επιλογή είναι πηγή μη ικανοποίησης, γιατί η 

απόφαση δεν κρίνεται εκ του αποτελέσμα-

τος, γιατί το να τελειώσω ένα βιβλίο που δεν 

μου αρέσει (εκτός από τύψεις) εμπεριέχει 

ανεπανόρθωτο κόστος, φέτος θα προχωρή-

σω στην ανάγνωση  της πρακτικής σκέψης 

μήπως καταφέρω να παρακάμψω κάποιους 

δρόμους που πρέπει να αποφεύγονται.

 

 «Ρετροσπεκτίβα» του 

Αβραάμ Γεοσούα (μτφ.
Μάγκυ Κοέν, Πόλις)
 

Το βιβλίο του Γεοσούα 

έχω βάσιμες υποψίες ότι 

μπορεί να περιέχει υπνω-

τικό. Όλα ξεκινούν όταν 

ένας ηλικιωμένος σκηνοθέτης δέχεται την 

πρόσκληση του κινηματογραφικού αρχείου 

της Ισπανίας να παρευρεθεί σε ένα τριήμε-

ρο αφιέρωμα στο έργο του. Με εφαλτήριο 

αυτό το αφιέρωμα ξεκινάει μια αναδρομή 

του σκηνοθέτη στο τρίπτυχο έργο/ζωή/

σχέσεις.  Ένα ώριμο, πυκνό μυθιστόρημα 

ιδεών γύρω από την τέχνη, τη δημιουργία, 

τη μνήμη και το τέλος (το τέλος είναι πά-

ντοτε συμβιβασμός ανάμεσα σε αυτό που 

υπήρξε και αυτό που ουδέποτε θα υπάρξει 

πλέον) με φόντο τις σχέσεις Ισραηλινών και 

την Παλαιστινίων. 

Το βιβλίο της Ελεάννας Βλαστού «Εξαφανί-
σεις» κυκλοφορει από τις εκδ. Άγρα.

κτικές ζωές, σε ακραίες συνθήκες «κρας 
τεστ», φροντίζοντας να μην τους βλέπου-
με. Οι συνέπειες της κρίσης στις ζωές μας 
με ύφος διεισδυτικό και κυνικά ρεαλιστικό 
αλλά και με απροσδόκητο χιούμορ. 

Σκαλίζοντας αναμνή-
σεις Αντώνης Γιανακός, 
Γαβριηλίδης
Δέκα ιστορίες από το πα-
ρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον, χτισμένες πάνω 
σε ό,τι περιέχει την πέρα 
από το χρόνο ζωή: την 

εξαθλίωση και την ελπίδα, την παιδική 
ηλικία, τη φιλοδοξία, την προσιτότητα του 
χαμού, την προσαρμοστικότητα, το ένστι-
κτο του ανθρώπου να ζει ακόμα κι όταν ο 
νους το αρνείται.

Όμορφο κάθαρμα 
Christina Lauren, μτφ. 
Μυρτώ Σαρρή, ΚΕΣΤΟΣ
Ένα τολμηρό ερωτικό 
μυθιστόρημα, όπου ο Μπέ-
νετ, επιστρέφοντας στο 
Σικάγο από τη Γαλλία για 
να αναλάβει ουσιαστικό 

ρόλο στην εταιρεία της οικογένειάς του, 
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα: Δεν ήξερε ότι 
η ασκούμενη που τον βοηθούσε όσο βρι-
σκόταν στο εξωτερικό ήταν το πανέμορφο, 
αθώα προκλητικό –και εντελώς εξοργιστι-
κό– πλάσμα που είναι πλέον αναγκασμένος 
να βλέπει μπροστά του καθημερινά…

Οι άντρες μου κι εγώ 
Αναστασία Κούσκου,  
Γαβριηλίδης
Μια σε πρώτο πρόσωπο 
αφήγηση των περιπλα-
νήσεων της ηρωίδας από 
αγκαλιά σε αγκαλιά, που 
βαστάει από την εφηβεία 

ως την προχωρημένη ωριμότητα. Μακρό-
χρονες σχέσεις και περιστασιακές συνευ-
ρέσεις, τραγελαφικά απρόοπτα με τους 
«άντρες της» συνυφαίνονται με χιούμορ 
αλλά και με διάθεση αυτοανάλυσης.

Στο σταυροδρόμι των 
πειρασμών Μπέλλα Σέρ-
ρα-Βλασοπούλου, Οσελότος
Ήθελε να τον εκδικηθεί, 
μεθοδικά, όπως εκείνος 
τόσα χρόνια την αποκοί-
μιζε τρυγώντας τη θηλυ-
κότητά της, λεηλατώντας 

τα αισθήματά της και απολαμβάνοντας 
υλικά αγαθά που ούτε να ονειρευτεί δεν 
τολμούσε. Είχε έρθει η σειρά της να τον 
αποκοιμίσει και να ετοιμάσει μια εκδίκηση 
αντάξια της προδοσίας του. Έως τότε, 
όμως, θα ήταν όπως πάντα η εύπιστη και 
προβλέψιμη Μυρτώ...

Τελευταία διορία Άννα 
Μιχαλιτσιάνου, Καστανιώτης
Απρόθυμοι, διπολικοί ήρω-
ες που έλκονται ταυτόχρο-
να από την ηθική και την 
ανηθικότητα σε ένα μυθι-
στόρημα που διερευνά την 
πορεία μιας γυναίκας από 

την ανωριμότητα ως την καταξίωση.

Γυμνά κάτοπτρα 
Raquel Angel, Σμίλη 
Χαμηλόφωνα, λιτά, ου-
σιαστικά, αισθαντικά, 
ευαίσθητα και  περιεκτικά, 
άλλοτε και σπαρακτικά, τα 
ποιήματα της Angel εμπνέ-
ονται από την ουσία της 

καθημερινότητας και της ζωής, τη δύναμη 
του πάθους, το βάρος των συναισθημάτων 
και το κενό των ερωτημάτων. Η απόδοση 
στα ελληνικά και η επιλογή των ποιημάτων 
είναι της Μαρίας Δ. Ευθυμίου. ≠

ΚυΚλοφορEI
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Το Αβεσσαλώμ, Αβεσσα-

λώμ του Γουίλιαμ Φώκνερ 

(Οδυσσέας) και θαυμάζω 

την αφηγηματική πειθαρχία 

του μεγάλου Αμερικάνου 

Τον Μακαρίτη Ματία Πα-
σκάλ, (Ίνδικτος) για την 

απίθανη ιστορία αλλά και 

τις σκέψεις του Πιραντέλο 

για τον άνθρωπο και τη 

μοίρα του

Τις Ιστορίες του Καντέρ-
μπερυ, του Τζέφρυ Τσώ-

σερ (Μελάνι) επιστρέφο-

ντας στις απαρχές της 

ευρωπαϊκής μυθοπλασίας

Τον Φαίδρο του Πλάτωνα, 

γιατί οι αρχαίοι ταιριάζουν 

με το καλοκαίρι.

Το Συλλαβίζοντας το 
καλοκαίρι, (Ψυχογιός) με 

αφορμή την επανέκδοσή 

του και γιατί είναι καλοκαί-

ρι... ●

δηΜητρησ 
στέΦάνάκησ 
Αυτό το καλοκαίρι ξα-
ναδιαβάζω: 
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1. Προμηθέας Δέςμώτης
 του Αισχύλου. Σκην.: Έκτ. 

Λυγίζος. Παίζουν: Στ. Γου-

λιώτη, Έκτ. Λυγίζος, Ά. Μά-

σχα, Θ. Τοκάκης κ.ά.

Επίδαυρος (αρχαίο θέατρο)  
12/7 

2. Η μεγάλΗ χίμάίρά του Μ. 

Καραγάτση. Σκην.: Δ. Τάρλο-

ου. Παίζουν: Αλ. Αϊδίνη, Ν. 

Ψαρράς, Όμ. Πουλάκης κ.ά.

14-17/7, Πειραιώς 260, Αθήνα

3. Ramona TRavel, η γη της 
κάλοσύνΗσ της Γλ. Μπασ-

δέκη. Σκην.: Γ. Σκουρλέτης. 

Παίζουν: Κ. Καραμπέτη, Λ. 

Δροσάκη, Δ. Μοθωναίος, Κ. 

Ραντάνοφ

Σαντορίνη 27/7  • Νάξος 17/8 
• Τήνος 18/8  • Πάρος 20/8

4. Θερμοφορίάζούσεσ του 

Αριστοφάνη. Σκην.: Γιώργος 

Κιμούλης. Παίζουν: Γιώργος 

Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, 

Φαίη Ξυλά κ.ά

Χίος 11/7 • Μυτιλήνη 12/7 • 
Νέα Μουδανιά 15/7 • Βόλος 
19/7 • Κέρκυρα 22/7 κ.ά.

5. τρώαΔές του Ευριπίδη. 

Σκην.: Θ. Μουμουλίδης. Παί-

ζουν: Φ. Κομνηνού, Στ. Μάι-

νας, Μ. Πρωτόπαππα κ.ά.

Θεσσαλονίκη 10 &11/7 • 
Χαλκιδική 12/7 • 22/7 Βόλος 
• 23/7 Πειραιάς • 24&25/7 
Χαλάνδρι • 26/7 Νέα Μάκρη • 
27/7 Λαύριο κ.ά.

6. λύσίστράτΗ του Αριστο-

φάνη. Σκην.: Τσέζαρις 

Γκραουζίνις. Παίζουν: Μ. Κα-

βογιάννη, Αντ. Λουδάρος, 

Κ. Κωνσταντίνου, Θ. Τσαλ-

ταμπάσης κ.ά. 

Γαλάτσι 10/7 •  Κόρινθος 11/7  
• Ηράκλειο 15/7  • Ρέθυμνο 
16 & 17/7 • Ιεράπετρα 18/7 • 
Σητεία 19/7 • Χανιά  20 & 21/7 
• Βόλος 26/7 • Θεσσαλονίκη 
27 & 28/7 κ.ά.

7. φίλοκτΗτΗσ του Σοφοκλή. 

Σκην.: Κ. Φιλίππογλου. Παί-

ζουν: Μ. Μαρμαρινός,  Αιμ. 

Χειλάκης,  Κ. Μαρκουλάκης 

κ.ά.

Μεσσήνη 11 /7 • Ηλίδα 12/7 
• Οινιάδες 13/7 • Επίδαυρος 
18&19/7

Παραστάσεις
...που θα συναντήσεις στις διακοπές

CiRque du Soleil 
Νέα παράσταση, 

νέος θρίαμβος. 

Το θεατρικό, 

χορευτικό, μου-

σικό και, κυρίως, 

εικαστικό θαύμα 

προχωράει ένα 

βήμα παραπέρα 

με την παράστα-

ση «Quidam». 

Με τεράστια 

επιβλητικά σκη-

νικά, πανέμορφα 

χειροποίητα 

κουστούμια, πα-

θιασμένη μουσι-

κή, ριψοκίνδυνα 

ακροβατικά, σε 

ένα υπερθέαμα 

γεμάτο λάμψη 

και ψυχή, που 

κλείνει τα 30 του 

χρόνια και συνε-

χώς εξελίσσεται. 

Αθήνα, 20-28/9, 
ΟΑΚΑ / Θεσσαλο-
νίκη, 30/9 - 5/10, 
Sports Arena. 
Εισιτήρια από €35, 
παιδικά και φοι-
τητικά από €28. 
Πληροφορίες για 
την προπώληση: 
210 8938138, www.
lavris.gr 

   20ό ΔίεΘνεσ φεστίβάλ 
χορού κάλάμάτάσ 
Γίνεται 20 ετών. Χρόνια 

πολλά, μεταξύ άλλων, λένε 

το Nederlands Dans Theater 

2 με την παράσταση «Gods 
and Dogs», οι Σολ Λεόν και 

Πολ Λάιτφουτ με το «Subject 
to Change», οι Αερίτες και η 

Πατρίτσια Απέργη με τους 

«Πλάνητες» κ.ά. 17-24/7 
27210 83086  

1. 

2. 

3. 

6. 

7. 

4. 

5. 

Δείτε ολοκληρωμένα τα 
προγράμματα περιοδει-

ών στο site  
(Guide/ Θέατρα)

www.athens voice.gr
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Η συναυλιακή δράση του χειμώνα δεν 
πάει διακοπές. Περιοδεύει σε όλη την 
Ελλάδα. Θα τη βρεις σε ένα θέατρο 
δίπλα στο ενοικιαζόμενο ή τη σκηνή 
σου κάτω απ’ τα άστρα, δίπλα στη θά-
λασσα ή στο βουνό. Δυνατά φεστιβάλ, 
τα επιτυχημένα ντουέτα της χρονιάς, 
σόλο περιοδείες και πολύ τζαζ σε περι-
μένουν με τις σαγιονάρες σου όλο το 
καλοκαίρι. Όλα γίνονται μουσική.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
Συνεχίζονται με πιο υψηλές θερμοκρασίες ή 
to be continued…
❱❱ Τα πετυχημένα δίδυμα Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
& Ελευθερία Αρβανιτάκη, Φίλιππος Πλιάτσικας 
& Μπάμπης Στόκας, Χρήστος Θηβαίος & Μίλτος 
Πασχαλίδης, Άννα Βίση & Αντώνης Ρέμος
❱❱ Οι σολίστες Σωκράτης Μάλαμας, Γιάννης Χα-
ρούλης, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Μιχά-
λης Χατζηγιάννης, Μανώλης Λιδάκης
❱❱ Oι έξω καρδιά Μaraveyas Ilegal, Marietta 
Fafouti & Band «Shine», Ματούλα Ζαμάνη (μα-
ζί με τον Θανάση), Μύρωνας Στρατής & Ησαΐας 
Ματιάμπα με την Crazy Summer Tour 
❱❱ Oι παρέες Σαββόπουλoς, Μαχαιρίτσας & Μου-
ζουράκης με το «Γκαγκαντίν», Θάνος Μικρούτσι-
κος, Γιάννης Κότσιρας & Ρίτα Αντωνοπούλου, 
Πάνος Κατσιμίχας & Κίτρινα Ποδήλατα
❱❱ Οι κλασικοί Σταύρος Ξαρχάκος «Μάνα μου Ελ-
λάς», Δήμητρα Γαλάνη, Mαρινέλλα & Κώστας 
Χατζής, Xάρις Αλεξίου με Nouveau Sextet
❱❱ Τα κορίτσια μας Eλεονώρα Ζουγανέλη, Να-
τάσσα Μποφίλιου, Μελίνα Ασλανίδου

FESTIVAL PANTOU
Σε λίγο θα είναι πιο πολλά από τις παραλίες. 
Καινούργια, καταξιωμένα, ανερχόμενα, συ-
γκεντρώνουν σχεδόν όλη τη σημερινή μου-
σική παραγωγή από κάθε είδος. Για όλες τις 
ηλικίες σε άπειρες γεύσεις.

❱❱ ΦΕΣτιβάλ ΣΕριΦου Για τρίτη χρονιά το νησί 
γεμίζει μουσική, αλλά και παράλληλες εκδηλώ-
σεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις το-
πιογραφίας και γραφιστικής και εργαστήρια δη-
μιουργικής γραφής. Φέτος στο μουσικό του μέ-
ρος θα φιλοξενηθούν οι Νίκος Ξυδάκης (26/7), 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου (29/7), Κωνστα-
ντίνος Βήτα & Μανώλης Φάμελλος (31/7), Ηλίας 
Λιούγκος (2/8), θα γίνει το 6ο Φεστιβάλ Σουραυ-
λιού {3/8}, το μουσικό εργαστήρι Σερίφου θα πα-
ρουσιάσει παιδικό (4/8), ο Βαγγέλης Κορακάκης 
(6/8), ο Βασίλης Γισδάκης και η Μικαέλα Παπα-
χρυσάνθου (8/8), ο Παναγιώτης Μάργαρης και 
η Ανδριάνα Μπάμπαλη (10/8), η Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη σε ένα θεατρικό Αναλόγιο της Σό-
νιας Ζαχαράτου (11/8), ο Ψαραντώνης (12/8), 
η Σόνια Θεοδωρίδου (17/8) και τελευταίος σε 
μια συμβολική συναυλία στις 20 Αυγούστου ο 
Χρήστος Θηβαίος, που θεωρείται ένας από τους 
πρωτεργάτες του θεσμού, μια μέρα πριν την ε-
πέτειο της επανάστασης των μεταλλωρύχων για 
την καθιέρωση του 8ώρου θα παρουσιάσει τη 
νέα του δουλειά. 
❱❱ RiveR PaRty (30/7-3/8, Νεστόριο Καστοριάς) 
Το επιτυχημένο κατασκηνωτικό φεστιβάλ-πάρτι 
στις όχθες του Αλιάκμονα στην 36η χρονιά του 
με ελληνικό πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων θα εμ-
φανιστούν οι Ελεονώρα Ζουγανέλη, Γιάννης 
Κότσιρας, Κωστής Μαραβέγιας, Θάνος Μικρού-
τσικος, Νατάσα Μποφίλιου, Μίλτος Πασχαλίδης, 
Φίλιππος Πλιάτσικας & Μπάμπης Στόκας, Burger 
Project, Imam Baildi, Koza Mostra, Locomondo, 
Stavento. 
❱❱ ΦΕΣτιβάλ ΜΕΓάρου ΓΚυζΗ (1-23/8, Φηρά Σα-
ντορίνης) Για όγδοη χρονιά στο παλαιό αρχοντικό 
του 17ου αιώνα, στα Φηρά, με ελεύθερη είσοδο. 

Το φετινό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μά-
νου Χατζιδάκι, αφού φέτος τον Ιούνιο συμπλη-
ρώνονται 20 χρόνια από το θάνατό του. Σε κάθε 
συναυλία του φεστιβάλ θα ακουστούν κομμάτια 
του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. 7/8: Σταύρος Λά-
ντσιας, 10/8: Σόνια Θεοδωρίδου, 13/8: Eρωφί-
λη, 17/8: Gadjo Dilo, 20/8: Giorgos Tsolis Jazz 
Trio.
❱❱ Sani FeStival (Λόφος Σάνης, Kασσάνδρα 
Χαλκιδικής, 11-13/7) To φετινό 22ο φεστιβάλ 
φιλοξενεί στο Jazz On The Hill τη βραβευμένη 
Terri Lyne Carrington με το γυναικείο «Mosaic 
Project»  και τη σύμπραξη της Lizz Wright, τον 
τρομπετίστα Terence Blanchard, το διεθνές τρίο 
του Νικόλα Αναδολή. Aκόμη ελληνικό χρώμα με 
Athena (19/7), Maraveyas Illegal (6/8), Ελευθερία 
Αρβανιτάκη, σε σύμπραξη με τον Νίκο Πορτοκά-
λογλου, τον Νίκο Κυπουργό και την Ορχήστρα 
Κυκλάδων (9/8).
❱❱ ΣυροΣ ΠολιτιΣΜοΣ 2014 Πλήθος εκδηλώσε-
ων και φεστιβάλ με το 21ο Φεστιβάλ Κιθάρας, το 
10ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το 10ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, το 
8ο Indie Rock Festival. Συναυλίες από τη Μαριώ 
(20/7) και τη Μαριέττα Φαφούτη (28/7) στην 
πλατεία Μιαούλη, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάν-
νης Κότσιρας και η Ρίτα Αντωνοπούλου (5/8) 
και η Νατάσσα Μποφίλιου (11/8), η Χαρούλα Α-
λεξίου (3/8) και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης (27/8) 
στο χώρο πολιτισμού «Μάνος Ελευθερίου» με 
όχημα την κοινή τους αισθητική, θα ανατρέξουν 
σε σημαντικά τραγούδια και δημιουργούς και 
θα παρουσιάσουν ανανεωμένο το προσωπικό 
τους ρεπερτόριο. Όμως δεν θα μείνουν εκεί, θα 
μας δώσουν και μία δυνατή πρόγευση από την 
επερχόμενη δισκογραφική συνεργασία του Θά-
νου Μικρούτσικου με τον Γιάννη Κότσιρα και το 
στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου.
❱❱ Beach StReet FeStival (1-3/8, Μυτιλήνη) 
Μουσική και γκραφίτι με 50 μουσικά ονόματα και 
100 graffiti artists από όλη την Ευρώπη και την 
Τουρκία. Μεταξύ άλλων στο Fortress Stage oι Βη-
ταπεις, Εισβολέας, 12ος Πίθηκος, Ρόδες United, 
Kill Emil. Στο Plaz Stage oι And.id, Echonomist, 
9West, Dysania Collective και στο Pharos Stage 
oι Gantz, Anna Mystic, Abend, Msdos. 
❱❱ SecRet Sound FeStival (Κύμη Ευβοίας, 18-
19/7) Διήμερο φεστιβάλ στην Κεντρική Εύβοια 
με μαύρο ήχο και soundsystems. Καλεσμένοι 
οι Cayetano, Blend Μishkin, Panama Cardoon, 
Anna Mystic, Ρόδες, Timewrap, Kill Emil, 
Elephant Phinix.
❱❱ Jazz in July FeStival (ως 24/7, Aμφιθέ-
ατρο «β» Βάμος, Ρέθυμνο) Με Mode Plagal, 
Haig Yazdiian Quartet, Miranda Verouli & 
Desafinados, Yiorgos Kontrafouris & Baby Trio, 
Seconds Out, Les Trois Femmes. 
❱❱ τinoS Jazz FeStival (28-30/8, Τήνος) Με καλ-
λιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Κοντραφούρη 
τρεις τζαζ νύχτες με καλεσμένους, μεταξύ άλ-
λων, τους Flying Jazz του Στέφανου Ανδρεάδη, 
την Τamuz Nissim από το Tελ Αβίβ, τους Αθηναί-
ους Wonderfall Quartet, τους Momo Triο.
❱❱ ΜουΣιΚο ΦΕΣτιβάλ ΔάΣουΣ Αρβανίτσας (18, 
19 & 20/7, όρος Ελικώνας, Ν. Βοιωτίας) Για τρίτη 
φορά θα πραγματοποιηθεί για τρεις μέρες, με 
συμμετοχή των Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννη Αγγε-
λάκα, Γιάννη Χαρούλη, Mode Plagal κ.ά. 
❱❱ Ηχοι του ΔάΣουΣ (17, 18, 19 & 20/7, Καλοσκο-
πή Φωκίδας) Το 13ο κατασκηνωτικό φεστιβάλ 
στο οροπέδιο της Αγ. Τριάδας με ονόματα όπως  
Θανάσης Παπακωνσταντίνου & Ματούλα Ζαμά-
νη,  Active Member, Βασίλης Παπακωνσταντί-
νου, Big Nose Attack, Villagers of Ioannina City 
και Nightstalker.
❱❱ ΦΕΣτιβάλ ΜουΣών (11-20/7, Πάρκο Μουσών, 
Ελατοχώρι Πιερίας) Για τρίτη χρονιά ένα δεκαή-
μερο σε υψόμετρο 1.100 μ. με συναυλίες από 
Πάνο Κατσιμίχα και Πράσινα Ποδήλατα, Κ. Μα-
ραβέγια, Ε. Ρεμπούτσικα, Α. Πρωτοψάλτη, Ε. 
Αρβανιτάκη, Δ. Σαββόπουλο, Λ. Μαχαιρίτσα, Π. 
Μουζουράκη, Ε. Ζουγανέλη κ.ά.

ETOIMAΣΟΥ ΓΙΑ...

LADY GAGA  ΣΤΟ ΟΑΚΑ 
Φουτουριστικά οutfits, χρωματιστές περούκες, ψηλά τακούνια, γυαλιά ηλίου, 
fashion, music, dance, party. Είναι η lady Gaga, η μεγαλύτερη ποπ σταρ της μετά-
Μadonna εποχής.
tRivia
❱❱Έχει 14 τατουάζ, μεταξύ αυτών oι λέξεις ARTPOP, Little Monsters, (αποκαλεί monsters 
τους φαν της), Τοkyo Love, Rio, έναν unicorn με τις λέξεις Born This Way, μία ρήση του 
Ρίλκε… ❱❱Πήγε στο ίδιο σχολείο με την Paris Hilton ❱❱Oι επιρροες της ποικίλουν από τη 
Madonna και τον Freddie Μercury μέχρι την Judy Garland και τη Liza Minnelli ❱❱To όνομά 
της είναι μια αναφορά στο τραγούδι «Radio Ga-Ga» των Queen❱❱ To τραγούδι της «Boys, 
Boys, Boys» αναφέρεται στο «Girls, Girls» των Mötley Crüe ❱❱ Έμαθε να παίζει πιάνο ό-
ταν ήταν τεσσάρων και έγραψε την πρώτη της μπάλαντα στα 13 ❱❱Έχει μια μικρότερη 
αδελφή, τη Νatalie Germanotta, που έκανε μια cameo εμφάνιση στο βίντεοκλιπ του 
«Telephone» ❱❱ Το άλμπουμ της Born This Way πούλησε πάνω από ένα εκατ. αντίτυπα σε 
μία μόλις εβδομάδα.

lady Gaga’s artRave, the ARTPOP Ball, OAKA. Eίσοδος από €38,5 ως 82,5, 49,5 (αρέ-
να), 104,5 (Golden Standing), 115,5 (VIP).  
Προπώληση: Γερμανός, www.lavris.gr, 
210 8938138. Στις 19/9.

LIVE 
ΜΕ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ

Φεστιβάλ, περιοδείες και συναυλίες 
του καλοκαιριού

Του ΓιώΡΓΟυ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟυΛΟυ
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Up FestivAL 
17, 18 & 19 ΙουλΙου   Κουφονήσι
Στην παραλία Πορί και στο παραθαλάσσιο 

μπαρ Καλόφεγγο ξεκίνησε πριν από με-

ρικά χρόνια και γίνεται και φέτος ένα φε-

στιβάλ με ελληνικά γκρουπ και ελεύθερη 

είσοδο, μόνο που πια παίρνει άλλες διαστά-

σεις καθώς συγκεντρώνει μερικά από τα 

πιο ενδιαφέροντα ονόματα της ελληνικής 

ροκ σκηνής. Συγκεκριμένα πρόκειται να 

εμφανιστούν οι: Γιάννης Αγγελάκας, Παύ-

λος Παυλίδης & B Movies, Last Drive, the 

Burger Project, Baby Guru, Leon of Athens, 

Xaxakes, Electric Litany, A Victim of 

Society, Lumier Brother, the Noise Figures, 

Moa Bones κ.ά.

pULsAr FestivAL
7, 8, 9 & 10 Αυγουστου   σΑμοθρΑΚή
Το παλιό Εργοστάσιο Σαμοθράκης έχει γί-

νει πολιτιστικό κέντρο αλλά και ένας φορέ-

ας νέων ανθρώπων (με το ίδιο όνομα) που 

οργανώνουν παντός είδους καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες. Ένα ζωντανό και διαφο-

ρετικό στέκι σε ένα υπέροχο νησί. Για πρώ-

τη φορά φέτος οργανώνουν κι ένα μουσικό 

φεστιβάλ, με τη συμμετοχή τριών πολύ ιδι-

αίτερων και δημιουργικών ελληνικών σχη-

μάτων που είναι οι: Sanco 003, Mohammad 

και Dirty Granny Tales.

ireon MUsic FestivAL
7, 8 & 9 Αυγουστου   σΑμοσ
Ακόμη και οι Άγγλοι Dub Pistols καταφθά-

νουν στο νησί για να συμμετάσχουν σε 

ένα φεστιβάλ με παράδοση, στο οποίο θα 

παίξουν οι Imam Baildi (με ολοκαίνουργιο 

δίσκο), οι Θεσσαλονικείς χορευτικοί Liebe, 

ο δωρικός Σωκράτης Μάλαμας (κι αυτός με 

φρέσκο άλμπουμ) και οι «γιουροβιζιονικοί» 

Koza Mostra, ενώ εμφανίζεται και το τοπι-

κό γκρουπ: Nights Cups.

sAristrA FestivAL 
8, 9 & 10 Αυγουστου   ΚεφαλονΙα
Στα Παλιά Βλαχάτα Σάμης στην Κεφαλο-

νιά γίνεται, για δεύτερη χρονιά, ένα ακόμη 

πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Σε μία ιδιαί-

τερη τοποθεσία, καθώς πραγματοποιείται 

σε ένα χωριό που είναι εγκαταλελειμμένο 

από τη εποχή του μεγάλου σεισμού, συγκε-

ντρώνονται μερικά πολύ σημαντικά ονό-

ματα. Ξεχωρίζει η εμφάνιση της Αμερικά-

νας Eleanor Friedberger (το μισό των Fiery 

Furnaces, του συγκροτήματος που έχει με 

τον αδελφό της), που κάνει και σόλο καριέ-

ρα, ενώ συμμετέχει και η αφρόκρεμα των 

ελληνικών συγκροτημάτων και σχημάτων 

από το παρόν και το παρελθόν. Στο τριήμε-

ρο του φεστιβάλ θα πάρουν μέρος συνολι-

κά οι: Eleanor Friedberger (Fiery Furnaces), 

Φοίβος Δεληβοριάς, Παύλος Παυλίδης, 

Last Drive, The Callas, Leon From Athens, 

The Man From Managra, Penny & The 

Swinging Cats, Egg Hell, Stella, Plastic 

Flowers, Συνθετικοί, Skull & Dawn, Baiser 

Noir, The Blank, Blue Lagoon (Dj Set).
 
Κιονι ιθΑΚήσ   9 & 10 Αυγουστου
Το Κιόνι είναι το πιο γνωστό και τουριστικό 

χωριό αυτού του υπέροχου μικρού νησιού 

του Ιονίου. Στην αυλή του σχολείου και με 

ελεύθερη είσοδο οργανώνεται για δεύτε-

ρη χρονιά ένα φεστιβάλ στο οποίο θα εμ-

φανιστούν την πρώτη ημέρα οι Gadjo Dilo 

και Tsalapatis Quartet και τη δεύτερη οι the 

Callas και B-Sides.  A  

τΑ μουσΙΚα φεστΙβαλ 

Πώς φτάσαμε ως εδώ; Το ερώτημα έχει χίλιες απαντήσεις, αλλά έναν κοινό παρανο-
μαστή: «Αρπαχτές επιτήδειων από το κρατικό χρήμα». Δήμοι και κοινότητες έπαιρναν 
κρατικές επιδοτήσεις για να «προάγουν τον πολιτισμό» και τις μοίραζαν σε «σπουδαί-
ους» καλλιτέχνες του κομματικού σωλήνα, με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να πηγαίνει 
κατά διαόλου, τα λαμόγια να στήνουν «φεστιβάλ» για κλάματα και οι «καλλιτέχνες» 
που είχαν άκρες να κάνουν επιδοτούμενες καλοκαιρινές περιοδείες. Ευτυχώς και αυτό 
το πανηγύρι τελείωσε, οι «σπουδαίοι» καλλιτέχνες πήγαν σπίτι τους κι όσοι επωφελή-
θηκαν απ’ αυτή την αρπαχτή κρύβονται στη μεζονέτα με πισίνα που απέκτησαν από τη 
«διάδοση του πολιτισμού» από χωρίου εις χωρίον.

τώρα μια νέα γενιά ανθρώπων με ίδια μέσα, με προσωπικό μεράκι, με «εναλλακτική» 
διάθεση κι έχοντας επαφή με αυτό που συμβαίνει τώρα, οργανώνουν «κανονικά» 
φεστιβάλ με σκοπό να ικανοποιήσουν την προσωπική τους επιθυμία, να κάνουν κάτι 
καλό κι ενδιαφέρον για τον τόπο τους, να δώσουν ένα άλλο στίγμα από τα νησιώτικα 
και τα έντεχνα, από τα ορατόρια και τα συμφωνικά έργα, να δώσουν ζωή κι ένα καλλι-
τεχνικό στίγμα που δεν βρωμάει μούχλα, κομματικό σωλήνα, αρπαχτές και διαπλοκή. 
Άλλωστε πολλά απ’ αυτά είναι δωρεάν κι έτσι το «νταραβέρι» εκλείπει αυτομάτως. Τα 
γκρουπ πάνε και παίζουν συχνά για την πλάκα τους και για την όλη φάση, οι μεσάζο-
ντες εκλείπουν και απομένει η χαρά της μουσικής και της συνεύρεσης.
Δεκάδες μουσικά φεστιβάλ στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε δάση, ποτάμια, παραλίες, όρη 
και βουνά (αναζητήστε τα αν κάνετε διακοπές στην ηπειρωτική χώρα), αλλά και σε 
νησιά, και μάλιστα τόσο αξιόλογα που αξίζει τον κόπο να συνδυάσει κάποιος τις δια-
κοπές του με τις ημέρες αυτών των συναυλιών. Κάποια απ’ αυτά έχουν ήδη γίνει, αλλά 
απομένουν ακόμη μερικά με πολύ ενδιαφέρον. Τσέκαρέ τα...

ΠΟυ ΔΕν ΠΡΕΠΕΙ νΑ χΑΣΕΙΣ ΣτΑ νηΣΙΑ
Στον ωκεανό του ήχου  Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟυ
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Χριστόφορος Πέσκιας

Γιώργος Βενιέρης

Τα πιο γνωστά ονόματα 
μετακομίζουν σε κάποιο νησί 
φτιάχνοντας μενού που 
εκφράζουν το στιλ τους, 
αφήνοντας τα ντόπια προϊό-
ντα να πρωταγωνιστούν. 

τσι, και καταρχήν, πολλοί είναι 

αυτοί που και φέτος έχουν κα-

ταλύσει στην πάντα κοσμική 

και γκουρμέ Μύκονο. Ο Λευτέρης Λαζά-

ρου μετά από χρόνια στην Κρήτη φέτος 

βρίσκεται στο White Star στη Λάκκα, ο 

Χριστόφορος Πέσκιας στο Jackie O στο 

Paradise, ο Αθηναγόρας Κωστάκος στα-

θερά στο Bill & Coo, ο Γιώργος Βενιέρης 

βρίσκεται στη Λιαστή στην παραλία Λια, 

επιμελείται το μενού του Andronikos αλ-

λά και μέχρι τα μέσα Ιουλίου ανοίγει το δι-

κό του ταϊλανδέζικο με όνομα Mister Pug, 

μέσα στη Χώρα εκεί που για χρόνια ήταν 

το γνωστό Blue Ginger. O Άρης Τσανακλί-

δης βρίσκεται και πάλι στο Kuzina στον 

Ορνό, ο Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι ακούγε-

ται πως θα αναλάβει το Symposium του 

ξενοδοχείου Saint John, ενώ ο Χρόνης 

Δαμαλάς θα βρίσκεται και πάλι φέτος στο 

Kiku που θα ξεκαλοκαιριάσει στο Cavo 

Tangoo. Ο Γιάννης Μπαξεβάνης κρατάει 

σαν βάση το εστιατόριο Ferryman στην 

Ελούντα, αλλά θα γυρνάει και όλη την Ελ-

λάδα, καθώς επιμελείται και τα μενού στο 

Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, 

στο Kivo Art & Gourmet στη Σκιάθο, στα 

6 Κλειδιά στην Άφησσο στο Πήλιο, στο 

Princess Kyniska στη Λακωνία. Ο Γιώργος 

Ηλιού κλείνει για το καλοκαίρι το αθηναϊ-

κό του Polly Maggoo και βρίσκεται στο bar 

restaurant Carnayo, στο Λιμάνι της Σκιά-

θου, μαγειρεύοντας μεσογειακή κουζίνα 

με γαλλικές νότες, o Περικλής Κοσκινάς 

πάει στην εναλλακτική Αντίπαρο και στο 

Beach House, ο Έκτορας Μποτρίνι εκτός 

από το φημισμένο Etrusco στην Κέρκυρα 

θα περνάει και από τη Ρόδο όπου έχει το 

εστιατόριο Botrini’s Rhodi, αλλά και από 

το Ηράκλειο, όπου έχει αναλάβει το Swell 

του ξενοδοχείου Knossos Beach. Τέλος, 

στη Νάξο, ακριβώς στη διασταύρωση των 

χωριών Γλυνάδου-Γαλανάδου, μεταφέρει 

για όλο το καλοκαίρι ο Γιώργος Δημητρο-

κάλης το Dal Professore του συνδυάζο-

ντας ιταλικές σπεσιαλιτέ με ντόπια προϊό-

ντα και εξαιρετικά κρασιά. A

Οι σεφ σαλπάρουν για τα νησιά

Fine dinning από τον 
Λαζάρου στο  White 

Star, Μύκονος

Τα 
καλύτερα 

προϊόντα 
της Κρήτης 

στα πιάτα του 
Μπαξεβάνη στο  

Ferryman, 
Ελούντα

Έ

Γιώργος Ηλιού

Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι

Λευτέρης Λαζάρου

Περικλής Κοσκινάς

Έκτορας Μποτρίνι 

Χρόνης Δαμαλάς

Γιάννης Μπαξεβάνης

Άρης Τσανακλίδης 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ



SUMMER GUIDE 2014 A.V. 155 

ΑθήνΑς
 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3,  
210 6756546

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τρ. 21:00, 23:00 / Τετ. 23:00 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259975 

Αίθ.1 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 21:15, 23:30 / Ο απρό-
βλεπτος κος Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 
19:15 3D • Αίθ.3 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:45 / 
Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 20:45, 22:45 • Αίθ.6 
(Θερινή) Ο απρόβλεπτος κος 
Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 2107215717

Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8983238

Αίθ.1 Ερασιτέχνης ζιγκολό 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 
Αίθ.2 Transformers 4: 
Εποχή αφανισμού Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:00 • Αίθ.3 Ο μάγος 
του Οζ: Η επιστροφή της 
Ντόροθι (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:40 / 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 20:40, 23:00 • Αίθ.4 
Maleficent Πέμ.-Τετ. 18:30 
/ Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50

ΑΙΓΛΗ Ζ ΑΠΠΕΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κήπος Ζαππείου, 2103369300

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΙόΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ  
Κ ΑΙΣ ΑρΙΑΝΗΣ (ΘΕρΙΝό)
Σολωμονιδου & Φιλαδελφείας, Καισαρια-
νή, 210 7247600

Μυστικά της κρεβατοκάμα-
ρας Πέμ. 20:45, 23:00 / Ρα-
ντεβού στο Παρίσι Παρ.-Κυρ. 
20:45, 23:00 / Non-Stop 
Δευτ.-Τρ. 20:45, 23:00 / 
Λυσσασμένη γάτα Τετ. 20:45, 
23:00 

ΑΜΥ ΝΤΑ Σ (ΘΕρΙΝό)
Κων/πόλεως 16, Υμηττός, 210 7626418

Θεέ μου, τι σου κάναμε; Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

AΝΕΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
2107788778

Ο θυρωρός Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΑΝόΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΥ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813470

Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ.-Τετ. 19:15, 
22:00

ΑΝόΙΞΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Αττική & Ευριπίδου 19, Ν. Ηράκλειο,  
2102814071

Ο θυρωρός Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΑρΚ Α ΔΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Κ. Δημητρίου 36 & Φορμίωνος 222, 
Πάρκο Νέας Ελβετίας 2107661166

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 210 3221925

Πολίτης Κέην Πέμ. 18:30, 
20:30, 22:30 / Μερικοί το 
προτιμούν καυτό Παρ. 18:30, 
20:30, 22:30 / Γαλαξίας Σάβ. 
18:30, 20:30, 22:30 / Έκλειψη 
Κυρ. 18:30, 20:30, 22:30 / 
Πέρυσι στο Μάριενμπαντ 
Δευτ. 18:30, 20:30, 22:30 / 
Ο Ρόκο και τ’ αδέρφια του 
Τρ. 18:30, 21:30 / Λεωφορείο 
ο Πόθος Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 

ΑΤ ΤΙΚόΝ Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Μέσα στο Αττικό Άλσος, 6944542300

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΒόΞ (ΘΕρΙΝό)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια,  
2103301170

Μέχρι το τέλος Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 35, 14848 

Αίθ.2 Ερασιτέχνης ζιγκολό 
Πέμ.-Τετ. 22:00, 00:00 / Ο 
απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40 3D, 19:50 3D / Σάβ. 
15:30 3D, 17:40 3D, 19:50 3D 
Αίθ.4 Ο μάγος του Οζ: Η επι-
στροφή της Ντόροθι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:10 / Σάβ. 16:10, 18:10 
/ Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ.-Τετ. 20:10, 
23:20 • Αίθ.5 Transformers 
4: Εποχή αφανισμού Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00, 22:15 / Σάβ. 15:50, 
19:00, 22:15 • Αίθ.6 Το Τρίτο 
πρόσωπο Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:40 / Η Τίνκερμπελ και οι 
πειρατές (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:15 • Αίθ.7 Transformers 
4: Εποχή αφανισμού Πέμ.-
Τετ. 18:00, 21:30 • Αίθ.8 Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο 
σας 2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 / 
Σάβ. 16:40, 18:50 / Ο κύκλος 
των αναμνήσεων Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:30 • Αίθ.9 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 20:15 
/ Σάβ. 15:40, 17:50, 20:15 / 
Μαζί..με το ζόρι Πέμ.-Τετ. 
22:30 • Αίθ.10 Rio 2 (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:00 / 3 μέρες 
διορία Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:45, 
00:20 • Αίθ.11 Maleficent 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:40, 21:00 / Σάβ. 16:20, 
18:40, 21:00 / Χίλιοι Τρόποι 
να πεθάνεις στην άγρια Δύση 
Πέμ.-Τετ. 23:00 • Αίθ.12 Ο 
απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:50, 23:10 
/ Ένας σκίουρος σούπερ-
ήρωας (μτγλ.) Σάβ. 16:30 
Αίθ.13 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 19:10, 21:45 • Αίθ.14  Ο 
απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 20:00, 23:10 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 18:50, 22:00 • 
Αίθ.2 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:15 / Μαζί...με το ζόρι 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:40 
Αίθ.3 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Maleficent  
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 20:30 / 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 18:30, 20:30 
Αίθ.4 Ο απρόβλεπτος κος 
Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10, 
23:20 • Αίθ.5 Transformers 
4: Εποχή αφανισμού Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 19:10, 22:15 / 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 18:00, 21:10, 
00:20  

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRo 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊ-
τίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 Το λάθος αστέρι Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Ο απρόβλεπτος 
κος Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:40 • Αίθ.2 Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 21:10 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.)• Πέμ.-Τετ. 18:50 
/ Μέχρι το τέλος Πέμ.-Τετ. 
23:10 • Αίθ.3 Το Τρίτο πρόσω-
πο Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:20 / 
Rio 2 (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 
• Αίθ.4 Transformers 4: 
Εποχή αφανισμού Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:30 • Αίθ.5 Κλειστό-
Πέμ.-Παρ. /  Η Τίνκερμπελ 
και οι πειρατές (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:50 / Μαζί..με το 
ζόρι Σάβ.-Τετ. 19:30, 21:50, 
00:10 • Αίθ.6 Ο κύκλος των 
αναμνήσεων Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:20, 23:40 / Ο μάγος του Οζ: 
Η επισΤρ.οφή της Ντόροθι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.7 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 18:20, 21:00, 23:40 
Αίθ.8 Transformers 4: 
Εποχή αφανισμού Πέμ.-Τετ. 
18:30, 21:40    
 
VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:20 / 
Transformers 4: Εποχή αφα-
νισμού Πέμ.-Τετ. 21:30 

Αίθ.2 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Transformers 4: 
Εποχή αφανισμού Πέμ.-Τετ. 
20:00, 23:10 • Αίθ.3 Ο απρό-
βλεπτος κος Σπίβετ Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:10, 23:20 / Σάβ.-Κυρ. 
16:45, 19:00, 21:10, 23:20 
Αίθ.4 Maleficent Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30 / Μαζί..με το 
ζόρι Πέμ.-Τετ. 22:30 / Rio 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ.5 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 21:50, 00:15 / Ο μάγος 
του Οζ: Η επιστροφή της 
Ντόροθι (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:15 / Το Τρίτο πρόσωπο 
Πέμ.-Τετ. 19:10 

Vill AGe RenTi ΘΕρΙΝό
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης,  
210 4215100 

Το 24ωρο μιας ξανθιάς Πέμ.-
Τετ. 23:30 / Ο απρόβλεπτος 
κος Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 21:00 

VillAGe sHoppinG AnD moRe 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάν-

νης Ρέντης, 14848

Αίθ.3 Maleficent Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:45 • Αίθ.4 
Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ.-Τετ. 19:00 
3D, 22:15 3D • Αίθ.5 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 / Μα-
ζί..με το ζόρι Πέμ.-Τετ. 21:15, 
23:45 • Αίθ.6 3 μέρες διορία 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:50, 00:10 
Αίθ.7 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:20 / Transformers 4: 
Εποχή αφανισμού Πέμ.-Τετ. 
21:30 • Αίθ.8 Ο απρόβλε-
πτος κος Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 
19:50 3D, 22:00 • Αίθ.9 
Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ.-Τετ. 20:00, 
23:15 • Αίθ.11 Το 24ωρο μιας 
ξανθιάς Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30 

ΓΛΥΦΑ Δ Α oDeon
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 

210 9650318

Αίθ.1 Ο απρόβλεπτος κος Σπί-
βετ Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 
Αίθ.2 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:00 • Αίθ.3 (Θερινή) 
Το Τρίτο πρόσωπο Πέμ.-Τετ. 
21:30 

ΔΕΞ ΑΜΕΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ.Δεξαμενής Κολωνάκι,  210 3623942

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΣΙΝΕ Δ ΑΦΝΗ 
(ΘΕρΙΝό)
Ηλία Ηλιού 28-30 & Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη, 210 9731856

Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΔΙόΝ Υ ΣΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Συγγρού 286, & Μυκηνών 2, 
210 9515514

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΕΚρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Ζ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, 
2106461895

Τα δύο πρόσωπα του Ιανουα-
ρίου Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 / 
Το πέρασμα του Μίλερ Δευτ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

Ε Λ ΛΗΝΙΣ CinemA x (ΘΕρΙΝό)
Κηφησίας. 29, Αμπελόκηποι, 
2106464009

Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΖΕΦΥ ρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  
210 3462677

Η σκύλα Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Απ. Παύλου 7, Θησείο,  210347098

Ο κύκλος των αναμνήσεων 

Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:05 

ΙΔρΥ ΜΑ ΜΙ Χ Α ΛΗΣ  
Κ ΑΚόΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος,  210 3418550

Δρόμος χωρίς χαρά Πέμ. 
21:00 / Μουσική καριέρα 
Παρ. 21:00  / Σπασμένο κρίνο 
Παρ. 22:00 / Εύκολος δρόμος 
Παρ. 21:15  / Ο μετανάστης 
Παρ. 21:40 / Ο αλητάκος 
Σάβ. 21:15 / Η θεραπεία Σάβ. 
21:00/ Αέριο γέλιου Σάβ. 
21:45 / Το κοριτσάκι με τα 
σπίρτα Σάβ. 22:00 / Αίμα 
και άμμος Σάβ. 22:40 / Ο 
τυχοδιώκτης Κυρ. 21:35 / Ο 
πυροσβέστης Κυρ. 21:00 / Στο 
πάρκο Κυρ. 21:25 / Η γάτα και 
το καναρίνι Κυρ. 22:00 / Οι 
ιστορίες από το ημερολόγιο 
του Σατανά Δευτ. 21:00 / Η γη 
Τρ. 21:00 / Κέρινα ομοιώματα 
Τετ. 21:00 / Τα χέρια του Όρ-
λακ Τετ. 22:30 

Λ ΑΪΣ (ΘΕρΙΝό)
Ι.Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου,  
Μεταξουργείο, 2103609695

Κολύμπα μικρό μου ψαράκι 
κολύμπα Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 21:00, 23:00 
/ Κλειστό (εκδήλωση) Τρ. 

Λ ΑόΥ ρΑ eURopA CinemAs 
DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24,  
Νέο Παγκράτι, 2107662040

Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΛΙΛ Α DiGiTAl CinemA 
(ΘΕρΙΝό)
Νάξου 115, Αγ. Λουκάς, Πατήσια, 
2102016849

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ  
FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Κολύμπα μικρό μου ψαράκι 

κολύμπα Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 

όΑ ΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 7244015

Το Τραγούδι της καρδιάς μου 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

oDeon Kosmopolis mApoYΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
14560
 
Αίθ.1 Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:40, 20:00 / 
Brick Mansions Πέμ.-Τετ. 
22:40 • Αίθ.2 Τα δεσμά του 
Διαβόλου Πέμ.-Τετ. 21:50 
/ Ένας σκίουρος σούπερ-
ήρωας (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 • Αίθ.3 Maleficent 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30 
Αίθ.4 Μέχρι το τέλος Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:40 • Αίθ.5 Ο α-
πρόβλεπτος κος Σπίβετ Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40 
3D, 22:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
17:20 3D, 19:40 3D, 22:00 3D 

• Αίθ.6 Το Τρίτο πρόσωπο 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:10 
Αίθ.7 Το λάθος αστέρι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30, 
22:20 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:30, 22:20 
Αίθ.8 3 μέρες διορία Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:20, 
22:50 / Σάβ.-Κυρ. 17:50, 
20:20, 22:50 
Αίθ.9 Ο κύκλος των αναμνή-
σεων Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:10
Αίθ.10 Transformers 4: 
Εποχή αφανισμού Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:30 
Αίθ.11 Ο απρόβλεπτος κος 
Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 20:40, 
23:00 • Αίθ.12 X-Men: Ημέ-
ρες ενός ξεχασμένου μέλλο-
ντος Πέμ.-Τετ. 21:10 / Rio 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:00 

όDeon sTARCiTY
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Νέος Κόσμος, 14560 

Αίθ.1 Το Τρίτο πρόσωπο Πέμ.-

Τετ. 19:30, 22:40 
Αίθ.3 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 20:20, 22:50 
Αίθ.5 Brick Mansions 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:00  Αίθ.6 
Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 20:40, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 18:20, 
20:40, 23:00 / Τετ. 23:00 
Αίθ.7 Ο απρόβλεπτος κος 
Σπίβετ Πέμ.-Τετ. 19:40 3D, 
22:00 3D 
Αίθ.9 X-Men: Ημέρες ενός 
ξεχασμένου μέλλοντος 
Πέμ.-Τετ. 21:00 • Αίθ.10 
Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ.-Τετ. 19:10, 
22:30 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Αίθ.1 Τα κόκκινα παπούτσια 
/ Πέμ.-Τετ. 22:30 / Σύντομη 
Συνάντηση Πέμ.-Τετ. 20:30 
Αίθ.2 (Θερινή) Ζήτω η ελευ-
θερία Πέμ.-Τετ. 21:05, 23:05 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη, 
Αθήνα, 210 6425714

Θεέ μου, τι σου κάναμε;  Πέμ. 
22:00 / Παρ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια,  2103837716

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 

ΣΙΝΕ ΓΑ Λ ΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝό)
Άλσος Βεΐκου,  210 2138119

3 μέρες διορία Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3248057

Ο απρόβλεπτος κος Σπίβετ 
Πέμ.-Τρ. 20:45, 23:10 / Τετ. 
21:00 (ακολουθεί πρεμιέρα 
με προσκλήσεις)

ΣΙΝΕ ΦΛόΙΣΒόΣ (ΘΕρΙΝό)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο,  
210 9821256

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚό Cl AssiqUe 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 290 & Παρ.ίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 210 6777330-1

Χίλιοι Τρόποι να πεθάνεις 
στην άγρια Δύση Πέμ.-Τετ. 
22:50 /  Το Τραγούδι της καρ-
διάς μου Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΣΠόρΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ
Κων. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, 
210 9313360

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690

Αίθ.1 Transformers 4: Εποχή 
αφανισμού Πέμ.-Τετ. 18:50, 
22:30 
Αίθ.2 Το Τρίτο πρόσωπο 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Ερασιτέ-
χνης ζιγκολό Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40 / Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο 
σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:20 • Αίθ.3 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:20, 20:30, 22:45 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:20, 
20:30, 22:45 
Αίθ.5 Ο απρόβλεπτος κος 
Σπίβετ Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D, 18:40, 
20:50, 23:00 
Αίθ.6 Transformers 4: Επο-
χή αφανισμού Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:40 / Σάβ.-
Κυρ. 17:10, 20:40 
 Αίθ.7 3 μέρες διορία Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:30, 
22:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:30, 22:00 • Αίθ.8 (Θερινή) 
3 μέρες διορία Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:30 

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 
210 2826873 

Αίθ.1 3 μέρες διορία Πέμ.-
Τετ. 20:30 • Αίθ.3 (Θερινή) 
Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Τετ. 21:00 / 3 μέρες διορία 
Πέμ.-Τετ. 22:45

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Μακούρο Πέμ. 23:00 / 
BilobaΠέμ. 21:00 / Να παί-
ζεις και να αγωνίζεσαι Παρ. 
21:00 / Η χορωδία του Χαρί-
τωνα Παρ. 23:00  / Κλειστό 
Σάβ. / Η άρπα της Βιρμανίας 
Κυρ.-Τετ. 21:00 / Περσόνα 
Κυρ.-Τετ. 23:00 

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ (ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 40, Ν. Σμύρνη,  
2109312866, 

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:20

ΦΙΛόΘΕΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
2106833398

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΨΥρρΗ (ΘΕρΙΝό)
Σαρρή 40, Ψυρρή, 2103247234

38 μάρτυρες Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ήΜΙΚΕνΤΡΙΚΟΙ

ΑΛΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Δεκελείας154, 2102532003

Ο κύκλος των αναμνήσεων 
Πέμ.-Τετ. 20:55, 23:05 

ΑρΤΕΜΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
2106561153

3 μέρες διορία Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΠΕρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Κ. Βάρναλη 32 & Μεγ.Αλεξάνδρου, 
Περιστέρι, 2105780892-3

Ερασιτέχνης ζιγκολό Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 / Μέχρι το 
τέλος Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΑρΓ Υ ρόΥ ΠόΛΙΣ (Θ) 
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου,  
Αργυρούπολη,  2109922098

Θεέ μου, τι σου κάναμε; 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:45 

ΣΙΝΕ ΝΕ Α ΜΑ ΣΚ ΩΤ (ΘΕρΙΝό)
Κωσταντινουπόλεως 2, Ταύρος, 
2103459531

Όλα χάθηκαν Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Rio 2 (μτγλ.) Πέμ. 21:00 / 
Η ταινία Lego (μτγλ.) Παρ.-
Κυρ. 21:00 / Η Τίνκερμπελ και 
οι πειρατές (μτγλ.) Δευτ.-Τετ. 
21:00 

ΧόΛΑρΓόΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Περικλέως 53, Χολαργός, 
2106561153

Gravity Πέμ.-Παρ. 21:00, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 23:00 / 
Η ταινία Lego (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 21:00 / 300: Η άνοδος 
της αυτοκρατορίας Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

 
ΠΡΟΑςΤΙων

ΑΘΗΝΑ - pisCines iDe Ales 
(ΘΕρΙΝό)
Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 2106855860

Το Τρίτο πρόσωπο Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:10 

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙΝό)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη,   
210 8961337

Θεέ μου, τι σου κάναμε; Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΛΕΞΑΝΔρΑ (ΘΕρΙΝό) - sUZUKi
Ηρ. Πολυτεχνείου 27,  
5η στάση Χολαργού, 210 6777708

Μέχρι το τέλος Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:10 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΗΛΙόΥΠόΛΗΣ  
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕρΚόΥρΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλ. Εθν. Αντιστάσε-
ως, Ηλιούπολη,  2109937870

Φιλομένα Πέμ.-Παρ. 21:00, 
23:00 / 12 χρόνια σκλάβος 
Σάβ.-Κυρ. 21:00, 23:30 / 
Δευτ.-Τρ. 23:00 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Δευτ.-Τρ. 21:00 / 
Ατίθαση καρδιά Τετ. 21:00, 
23:15  ●

☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτηcine ωρεσ προβολησ
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Elements of style
s h o p p i n g  /  s o u l  /  b o d y  /  m i n d  /  m a r k e t

Athens 
holidAy 

PArk
Η χαρά του παι-

διού! Είναι το 
μοναδικό κλειστό-

κλιματιζόμενο πάρκο 
παιχνιδιών και αθλη-
μάτων στην Ελλάδα, 

όλα με απόλυτη 
ασφάλεια, ώστε και 

οι γονείς-συνοδοί να 
απολαύσουν με την 

ησυχία τους τον καφέ, 
το ποτό ή το φαγητό 
τους. Θα βρείτε από 

παιδότοπους μέχρι μί-
νι συγκρουόμενα, πο-
δήλατα νερού, ομαδι-
κά παιχνίδια, επιτρα-
πέζια και πολλά άλλα. 

MEC Παιανίας, Λεω-
φόρος Λαυρίου 301, 

210 6199777. Δείτε πε-
ρισσότερα εδώ: www.
athensholidaypark.gr

CArrerA 
Tα νέα γυαλιά ηλίου 
Carrera Champion α-

ποτελούν μία εμπνευ-
σμένη μίξη από μέ-

ταλλο και ανοξείδωτο 
ατσάλι, προσδίδοντας 

μίας έξτρα ελαφριά 
αίσθηση και απόλυτη 

άνεση 

Τ Ι  Ν Ε Α

Μ η 
χ Α σ Ε Ι σ ! 

sWAtCh
Από τη συλλογή Classic Φθι-
νόπωρο-Χειμώνας 2014, με  

vintage χαρακτηριστικά, που θα 
κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου

PiMM’s 
Ιδανικό ποτό για το καλοκαίρι, 

με βάση το τζιν αναμειγμένο με 
διάφορα spirits και αρώματα 

πορτοκαλιού  

ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
Χειροποίητες δημιουργίες, 

αντικείμενα τέχνης, ρούχα, αξε-
σουάρ, είδη για το σπίτι. Σκιάθος, 

Παπαδιαμάντη 39, 24270 24281

loVe is… 
Ρεσό Madam Stolt €7,50

 Πάρος, Παροικιά, 22840 24540

ΚΑΣΤΡΙ 
Από το 1978 στη Σκόπελο, θα 

σας προτείνει χειροποίητα 
κοσμήματα Ελλήνων και ξένων 
σχεδιαστών και ρούχα με γού-

στο και υψηλή αισθητική (24240 
24592)

ioAnnA 
koUrBelA
Αντλώντας την έμπνευσή της 
από τη φύση, η Ιωάννα Κουρ-
μπέλα χρησιμοποιεί αποκλει-
στικά φυσικά υλικά, τα οποία 
συνδυάζει με περίτεχνες 
υφάνσεις, με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Αδριανού 109 
& Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 210 
3224591 

hoPe 
Μοναδικά χειροποίητα κοσμή-

ματα Ελλήνων καλλιτεχνών, 
χειροποίητα κεραμικά, σουβε-

νίρ και δεκάδες άλλοι μικροί 
θησαυροί. Σαντορίνη, Οία, 22860 

72261

le CoteCheri 
Κοσμήματα, ρούχα, αξεσουάρ, 

έθνικ αντικείμενα, όλα στο ύφος 
του γνωστού σχεδιαστή Δημή-

τρη Ντάσιου. Σέριφος, 22810 
52056 / Σίφνος, 22840 33970. fb: 

Le Cotecheri

hAndroMAniA 
Ένας παράδεισος από 
πολύχρωμες χάντρες, 

χειροποίητα κοσμήματα, 
αξεσουάρ μόδας και δώρα 

για τους φίλους σας, σε 
πολύ προσιτές τιμές, που 
ξεκινούν από €2, €5, €10. 
Ανδρέα Παπανδρέου 39, 
Χαλάνδρι, 210 6891566 / 
Eθνικής Αντιστάσεως 2, 

Περιστέρι, 210 5756154 / 
Κυδωνίας 44, Χανιά, 28210 

75662
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triPAki BeACh 
Μια υπέροχη παραλία, ξαπλώστρες με ξύλινες ομπρέλες από πάνω 

τους ίσα ίσα να περνάει ο ήλιος, ή και αιώρες αν προτιμάς, για καφέ ή 
και φαγητό. Αυτό είναι το Tripaki Beach στην παραλία Ελαιώνα Διακο-
πτού, δηλαδή όπως θέλεις να είναι η καλοκαιρινή σου ζωή. Το βράδυ 
οι μουσικές δυναμώνουν και τα κοκτέιλ ρέουν. Μείνε συντονισμένος 

στο facebook: TRIPAKI BEACH, 26910 43500

MArAthon BeACh resort  
Το ιστορικό Marathon Beach Hotel, μπροστά από το λιμάνι της Νέας 

Μάκρης, άνοιξε και πάλι μετά από εννέα χρόνια και μια  ολική ανακαί-
νιση στα δωμάτια και τις εγκαταστάσεις του. Με 46 δίκλινα δωμάτια 

και 20 family rooms και σουίτες, διαθέτει πισίνα, εστιατόριο και μπαρ, 
γήπεδο τένις αλλά και ένα BMX park, καθιστώντας τη διαμονή ιδανική 
τόσο για ζευγάρια όσο και για οικογένειες. Λ. Ποσειδώνος 12, Νέα Μά-

κρη, 22940 95022, www.marathonbeachresort.com 

Boss eyeWeAr 
Νέα μοντέλα γυαλιών ηλίου 

BOSS για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 
2014, εμπνευσμένα από τα χρώ-
ματα των εθνικών σημαιών από 

διάφορες χώρες

CollAgen Pro 
ACtiVe 

Αυθεντικό κολλαγόνο χωρίς 
άλλου είδους προσμίξεις, ιδα-
νικό συμπλήρωμα διατροφής 
και ασπίδα για τον ήλιο (www.

collagenpower.gr) 
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επαγγελματική σου 
ζωή, που ξαναβρίσκεται στο προσκήνιο με την 
Πανσέληνο στον Αιγόκερω (12/7), να μη σου δίνει 
όσα πιστεύεις ότι σου αξίζουν (ενώ παράλληλα, 
ίσως νιώθεις ότι πιέζεσαι να αποδείξεις από την αρ-
χή την επαγγελματική σου επάρκεια). Όμως η οικο-
γένεια/οι κοντινοί σου άνθρωπου κάνουν τα πράγ-
ματα ευκολότερα γιατί σε στηρίζουν ή αισθάνεσαι 
ότι πολεμώντας εκεί έξω για την επαγγελματική 
σου επιβίωση υπάρχουν οι δικοί σου άνθρωποι 
που σε αγαπάνε. Επίσης είναι σίγουρο –και κατα-
νοητό– ότι σ’ αυτή την περίοδο της ζωής σου έχεις 
βαρεθεί πάρα πολύ ακόμα και το να αισθάνεσαι 
απελπισμένος/η. Ωστόσο με κάποιο μαγικό τρόπο 
τα άγχη μειώνονται από φίλους, από ένα γουίκ εντ 
μακριά από την πόλη, από ένα ευχάριστο νέο στον 
κοντινό σου κύκλο ή στην οικογένεια, από μια με-
τακόμιση/μετακίνηση. 
[+] Επιστρέφεις λίγο-λίγο.
[-] Μη σπας τώρα ό,τι θεωρείς ότι αξίζει. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Με τον Άρη για λίγο ακόμα στον Ζυγό και την Πανσέ-
ληνο στον Αιγόκερω (12/7), το μήνυμα είναι σαφές 
και δίκλωνο και ονομάζεται Εργασία/Υγεία + Κινητι-
κότητα (διακοπές, μετακινήσεις, ταξίδια, σπουδές) 
+ Πιθανές θετικές οικονομικές εξελίξεις. Άρα: 1) Ε-
πιδιόρθωσε οτιδήποτε διορθώνεται, επανάκτησε 
τη φυσική σου δύναμη και θωράκισε τον οργανισμό 
σου. Στις μέρες μας είναι πιο εύκολο να αλλάξεις μια 
τηλεόραση, αλλά μην παραβλέψεις τις ανάγκες του 
σώματος γιατί αφενός δεν μπορείς να το αλλάξεις 
κι αφετέρου δεν μπορείς να αγοράσεις καινούργιο 
– ακόμα, τουλάχιστον. 2) Ασχολήσου με τις εκκρε-
μότητες της καθημερινότητας και βρες τρόπους να 
ξεφεύγεις κάθε τόσο από την εργασιακή ρουτίνα. 
3) Η Χαρά Της Ζωής δεν είναι τηλεοπτική σαπουνό-
περα, αλλά μια επιλογή που δικαιούσαι.  
[+] Ό,τι περιέχει επικοινωνία, μετακίνηση και 
ταξίδια.
[-] Ρεκτιφιέ στο αυτοκίνητο, στο σώμα, στις 
σχέσεις.
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με το συνδυασμό της Αφροδίτης στο ζώδιό σου 
και του Άρη στον Ζυγό και τον Ερμή επίσης εδώ 
στους Διδύμους, το έχεις καταλάβει ήδη ότι έχεις 
ξαναμπεί στο παιχνίδι με ανανεωμένη φόρα. Είναι 
μια επικοινωνιακή περίοδος και μπορείς να είσαι 
στα καλύτερά σου. Η ζωή μπορεί να σου αποσπά-
σει υπέροχα την προσοχή από πιθανά προβλήματα 
ή άγχη μέσα από μια γκάμα που περιέχει έρωτα, 
δημιουργικότητα, σχέδια, φιλοδοξίες, συναντή-
σεις, παρορμήσεις και επιθυμίες, σεξ και ταξίδια, 
προτάσεις, σχέσεις, όνειρα για το μέλλον ή συμ-
φωνίες για κοινές συνεργασίες – με όποια σειρά 
θέλεις. Όλα αυτά σου δημιουργούν τη διάθεση να 
οδηγήσεις εσύ ξανά τη ζωή σου στην κατεύθυνση 
που θέλεις. Ό,τι σου προσφέρεται δεν έχεις παρά 
να το πάρεις ή να προσπαθήσεις να το πάρεις ή να 
το κόψεις από το δέντρο με αυτοπεποίθηση. Ξέ-
ροντας πολύ καλά τους κανόνες, το ρίσκο και τις 
παρενέργειες του ερωτικού παιχνιδιού, τώρα μπο-
ρείς να το ξαναπαίξεις με δυναμικότητα και κέφι. 
[+] Τι ωραία να κυλάνε τα πράγματα χωρίς 

σπρώξιμο. 
[-] Ναι, αλλά υπάρχει και η Πανσέληνος στον Αι-
γόκερω (12/7): Οικονομική προσγείωση; Ε και; 
Είσαι σε μια εποχή που όλα έχουν λύσεις – δεν 
είσαι εγκλωβισμένος. Είσαι μέσα στον κόσμο 
που όλα είναι δυνατά.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Εάν δεν διέθετες άφθονη δοτικότητα και ανεξά-
ντλητο συναίσθημα, ο Κρόνος στον Σκορπιό θα 
μπορούσε εύκολα να σε κλειδώσει συναισθημα-
τικά προσθέτοντάς σου μεγάλες δόσεις κυνισμού 
– ειδικά και με τον Πλούτωνα στην εικόνα παλεύεις 
(τα τελευταία χρόνια) με προσωπικές δυσκολίες, 
επώδυνες σχέσεις και προβλήματα που θυμίζουν 
Λερναία Ύδρα. Εξαναγκάστηκες ή εξαναγκάζεσαι 
να αφήσεις πίσω σου ανθρώπους και σχέσεις, πα-
λιές ιδέες, παλιές συμπεριφορές, παλιές λύσεις για 
να προχωρήσεις σε έναν καινούργιο δρόμο που σε 
εξελίσσει παντού. Τώρα: με την Αφροδίτη στο ζώ-
διό σου, αλλά και τον Ερμή στον Καρκίνο, έχεις τις 
δυνατότητες να χαλαρώσεις, να ενδώσεις, να κοι-
νωνικοποιηθείς, να κυκλοφορείς ως «καυτός/ή», 
να υπονοείς την ερωτική διαθεσιμότητά σου, να 
νιώθεις καλά δίπλα σε κάποιον/α που αγαπάς, να 
ανεβάσεις τη διασκέδαση στην κορυφή των προ-
τεραιοτήτων σου, να αφεθείς στο κύμα.
[+] Ω, ναι, κληρώνει καθ’ εκάστην. 
[-] Πανσέληνος στον Αιγόκερω (12/7): Ένα κε-
φάλαιο σε μια σημαντική σχέση ή συνεργασία 
ολοκληρώνεται – με χωρισμό, αναθεώρηση, 
μεταμόρφωση ή με αμοιβαία δέσμευση;  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ίσως με τον Άρη στον Ζυγό δεν μπορείς να αποφύ-
γεις προστριβές, διενέξεις, διαφωνίες, παρεξη-
γήσεις με αδέλφια, συγγενείς και συναδέλφους 
– κάποιες είναι της στιγμής που περνάνε, κάποιες 
όμως μπορεί να αφήσουν βαθιές γρατζουνιές γιατί 
τα λόγια πάνω στο θυμό είναι πολλές φορές βόμ-
βες που αφήνουν βαθιά τραύματα. Άρα, καταρχάς 
πρόσεξε τι λες ή δώσε τόπο στην οργή όταν πάει 
να ξεφύγει. Εντάξει, όταν αισθάνεσαι ότι κάποιος/
οι προσπαθούν να σε χωρέσουν στο δικό τους 
σχήμα σού τη δίνει. Φυσικά και μπορείς να πεις τα 
πράγματα με το όνομά τους, αρκεί ο λόγος σου να 
διαθέτει ειρμό, σοβαρότητα και αποδείξεις. Εφη-
βικά ξεσπάσματα απαγορεύονται, εκτός αν είσαι 
έφηβος/η. Και μια και μιλάμε για εφηβεία, πρόσεξε 
μήπως με την Αφροδίτη στους Διδύμους ή τον Δία 
στον Καρκίνο την πατήσεις όπως οι δεκαεξάρηδες, 
που προκειμένου να μάθουν από πρώτο χέρι, πού 
στο διάολο οφείλεται ο θόρυβος για το σεξ και τον 
έρωτα, πέφτουν με τα μούτρα στον πρώτο ή στην 
πρώτη που θα τους κουνήσει την ουρά του/της.
[+] Επικοινωνιακό ντελίριο. Παντού με τους πά-
ντες. Και σου αρέσει.
[-] Δεν είναι υπέροχο που δεν κρατάς κακία;

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Οι διελεύσεις του Ερμή και της Αφροδίτης στους 
Διδύμους, στο πιο ορατό σημείο δηλαδή του ηλι-
ακού σου ωροσκοπίου, που συμβολίζει την επαγ-
γελματική και κοινωνική σου ζωή (+ η Πανσέληνος 
στον Αιγόκερω, στις 12/7) σε σπρώχνουν στον κό-
σμο για να κοινωνικοποιηθείς, για να μιλήσεις για 
επαγγελματικά σχέδια, για να συναντήσεις και να 
πείσεις πελάτες, για να γνωρίσεις ενδιαφέροντες 
καινούργιους ανθρώπους, να δεχθείς προσκλήσεις 
που θα φτιάξουν τις μέρες σου, να φανείς, να σου 
κάνουν κομπλιμέντα, να λάμψεις διά της παρουσίας 
σου, για να διασκεδάσεις ή να μιλήσεις για δουλειές 
διασκεδάζοντας και φυσικά για να παίξει το μάτι σου 
ερωτικά ή να αισθανθείς ότι δεν περνάς απαρατή-
ρητος/η. Μήπως να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κι-
νητικότητα ως μια ευκαιρία επικοινωνιακής απόλαυ-
σης παραβλέποντας την ανάγκη να αποδείξεις την 
επαγγελματική σου επάρκεια; Εντάξει, και τα δύο.  
[+] Είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά.
[-] Αν πας να σκεφτείς κάτι αρνητικό, απλώς πες 
«σκάσε, έχω να ετοιμαστώ για έξω».

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω (12/7) σε τετράγω-
νο με τον Άρη στον Ζυγό, που κάνει τρίγωνο με την 
Αφροδίτη στους Διδύμους, μπορεί να λειτουργή-
σει σαν εποχικό crash test για την επίδραση που 
έχει πάνω σου ό,τι θεωρείς Οικογένεια, Επάγγελμα 
ή Σχέσεις. Αν, κάνοντας ζάπινγκ, πέσεις στη σκηνή 
μιας ταινίας που η οικογένεια παίρνει όλη μαζί πρω-
ινό –η μαμά με μαλλί κομμωτηρίου τα ξημερώματα 
φτιάχνει κορν φλέικς στα ξανθά παιδιά, ο σύζυγος 
με κοστούμι πίνει καφέ κι η γάτα κάνει φούρλες 
ενώ κάποιος με ποδήλατο πετάει στην εξώπορτα 
την εφημερίδα–, ή θα ακούσεις την καρδιά σου να 
κάνει κρακ από συγκίνηση ή θα πάθεις ταχυκαρδία 
από την αηδία. Αυτό που θέλεις πάντως είναι να 
νιώσεις το υπέροχο αίσθημα του να αφεθείς σε κά-
τι, σε κάποιον/α, ή σε ένα στόχο, χωρίς να σε ενδια-
φέρει τι σου υποδεικνύουν η φύση, οι παραδόσεις, 
οι γιατροί, οι στατιστικολόγοι, οι γκαντέμηδες και οι 
ειδικοί. Οπότε, το φάκελο παρακαλώ… Ακόμα κι αν 
ο φάκελος περιέχει μια αρνητική προειδοποίηση, 
θα συνεχίσεις να σκέφτεσαι ότι είσαι όμορφος/η, 
να έχεις αυτοπεποίθηση και να επιθυμείς. 
[+] Γιατί αυτή την εποχή ΚΑΙ είσαι όμορφος/η 
ΚΑΙ έχεις αυτοπεποίθηση ΚΑΙ η τύχη είναι με το 
μέρος σου. 
[-] Μην εγκλωβίζεσαι στο παρελθόν.

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ίσως ξύνεις το κεφάλι σου όπως στα καρτούνς προ-
σπαθώντας να αποφασίσεις αν θα κάνεις πραγμα-
τικότητα το νεανικό σου όνειρο να σκαρφαλώσεις 
στις πυραμίδες –πριν χρειαστείς ασανσέρ για να το 
κάνεις– (βάλε το όνειρο της αρεσκείας σου εδώ) ή 
αν θα γυρίσεις στο κρησφύγετό σου παραιτημέ-
νος/η. Με ενεργοποιημένο τον Καρκίνο από τον 
Δία και τον Αιγόκερω από την Πανσέληνο (12/7), 
με ενεργοποιημένους δηλαδή δύο τομείς που συμ-
βολίζουν την κινητικότητα, τα ταξίδια, τις σπουδές 
και τις μετακινήσεις πρακτικά, αλλά και τις ιδέες, τα 
πιστεύω, το νόημα της ζωής, τα επόμενα βήματα 
και την πίστη στις επιδιώξεις μας, μπορείς να πας 
εκεί που δεν έχεις πάει, να δοκιμάσεις κάτι που δεν 
έχεις δοκιμάσει ποτέ πριν και να δώσεις στη ζωή 
σου με οποιοδήποτε τρόπο μια ώθηση προς μία 
κατεύθυνση που θέλεις. Σε κάθε περίπτωση μην 
επαναπαυθείς, μη μένεις ακίνητος/η, μην αφήνεις 
τη ζωή σου να βαλτώνει – κάνε κάτι που θα σου 
δώσει χαρά και ενθουσιασμό, οτιδήποτε. 
[+] Άσε τα «τίποτα δεν αλλάζει» και κάνε κάτι 
που θα σου δημιουργήσει καινούργια ζωή.
[-] Όλα τα υπόλοιπα είναι συζητήσεις. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Οι διελεύσεις της Αφροδίτης δεν είναι τόσο δυ-
νατές ώστε να δημιουργήσουν από μόνες τους 
σημαντικά γεγονότα, όμως η παρουσία της στους 
Διδύμους, στον κομβικό για σένα τομέα των δια-
προσωπικών σχέσεων, αυτή την εποχή φέρνει έ-
ναν ανάλαφρο αέρα στις διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις, εξισορροπώντας όσο γίνεται τη διέλευση του 
Κρόνου στον Σκορπιό, σε έναν τομέα σκοτεινό που 
κάθε τόσο σου δημιουργεί μια αίσθηση ματαιότη-
τας. Έτσι η Αφροδίτη, και από κοντά ο Ερμής στους 
Διδύμους, για λίγο ακόμα μπορούν να τινάξουν την 
οποιαδήποτε μελαγχολία από πάνω σου, να διευ-
κολύνουν την επικοινωνία και την εξωστρέφεια, 
να σε ανοίξουν στον κόσμο. Κι ύστερα, το πέρασμά 
τους στον Καρκίνο δείχνει ότι η συναισθηματική 
πείνα είναι τόσο έντονη όσο και η επιθυμία για ένα 
βουνό από σοκολάτα. Υ.Γ. Χρήματα που χρωστάς, 
τράπεζες, λογαριασμοί, σχέσεις με συνεταίρους, 
εφορία, δοσοληψίες με το δημόσιο, είναι τομείς 
που χρειάζονται προσοχή και ψυχραιμία. 
[+] Συμβαίνει στις σχέσεις, ΤΩΡΑ. 
[-] Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω (12/7) απο-
σταθεροποιεί την τσέπη σου – κοινώς την α-
δειάζει. Μια συμβουλή: Ράψε τις τσέπες σου, 
εξαφάνισε τις κάρτες σου και μην ξοδεύεις σή-
μερα ό,τι θα πληρώσεις αύριο με τόκο. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Τη μια στιγμή δίνεις αγώνα για να γραπωθείς στην 
κορυφή και μαστιγώνεις τον εαυτό σου γιατί δεν 
είσαι όσο επιτυχημένος/η και γοητευτικός/ή φα-
ντάζεσαι ότι πρέπει να είσαι και την άλλη στιγμή, 
οδηγώντας προς ένα ραντεβού, αναρωτιέσαι αν 
το τρέξιμο που κάνεις αξίζει τον κόπο. Αν στόχοι 
κι επιθυμίες συμπίπτουν, τότε αξίζει τον κόπο. Η  
Πανσέληνος στο ζώδιό σου (12/7) σε τετράγωνο 
με τον Άρη στον Ζυγό, που κάνει τρίγωνο με την 
Αφροδίτη στους Διδύμους, σου θέτουν ένα δίλημ-
μα: ή θα τελειώσεις, ή θα δρομολογήσεις το τέλος 
μιας συναισθηματικής ή επαγγελματικής σχέσης, 
ή θα τη βαθύνεις, θα την εξελίξεις, θα τη σταθε-
ροποιήσεις, ή θα αναλάβεις εσύ ολοκληρωτικά 
την επαγγελματική σου ζωή δημιουργώντας κάτι 
καινούργιο. Ο Δίας για μερικές μέρες ακόμα στον 
Καρκίνο σε βοηθάει να κάνεις δυο-τρεις κρίσιμες 
συζητήσεις, να κάνεις ανοίγματα ή προτάσεις –ερ-
γασιακές και ερωτικές–, ώστε να αρχίσει μια νέα 
περίοδος στη ζωή σου.  
[+] Οι σχέσεις σου με κάθε σημαντικό Άλλο της 
ζωής σου.
[-] Επαγγελματική πιθανή ένταση ή άγχος για 
τα επόμενα βήματα.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Αν σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να συνεχίσεις να 
συναναστρέφεσαι επαγγελματικά ή προσωπι-
κά κάποιους ανθρώπους, συγχωρώντας τους το 
γεγονός ότι σε άφησαν ξεκρέμαστο/η ή δεν σου 
στάθηκαν όταν τους είχες ανάγκη ή σου έκαναν 
μια χοντράδα που δεν περίμενες, τότε βρίσκεσαι 
στην καλή πλευρά της Πανσελήνου (στις 12/7). Αν 
αποφασίσεις ότι είναι ασυγχώρητοι ή κάνεις σκη-
νές και παράπονα ή κοντραριστείς με τους ανθρώ-
πους που έχεις θέματα μαζί τους, τότε θα βρεθείς 
στη σκοτεινή πλευρά της Πανσελήνου. Ωστόσο, 
προσπάθησε να είσαι διάφανος/η και ακέραιος/α 
επαγγελματίας, μη δίνεις λαβές για σχόλια και μην 
ανακατεύεσαι σε εργασιακές έριδες. Τέλος: μπορεί 
να σε δελεάζει η θερμότητα των σχέσεων, να μην 
είσαι αναίσθητος/η στις ανάγκες των ανθρώπων 
που αγαπάς και να φοβάσαι τη μοναξιά, αλλά τίπο-
τα από όλα αυτά δεν μπορεί να σου στερήσει το δι-
καίωμα να φωνάζεις ότι έχεις κι εσύ επιθυμίες που 
θέλουν να ικανοποιηθούν. Σωστά, αλλά προς το 
παρόν οι ανάγκες των άλλων είναι πιο επείγουσες.  
[+] Κέφι, χορός, μπρίο, διασκέδαση, διακοπές, 
ξενύχτια, σεξ.
[-] Ακόμα κι αν έχεις δίκιο, δεν είναι σωστό το 
timing για κόντρες.
 
ιχθύές  (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

«Είναι πιο δύσκολο να αφαιρέσεις την ανάγκη για 
αγάπη από την ανάγκη για ψωμί» είπε η Μητέρα 
Τερέζα και μάλλον αυτή η φράση χτυπάει ένα ευ-
αίσθητο νεύρο σου. Όμως είσαι αληθινά η προ-
σωποποίηση της συμπάθειας, της συμπόνιας, της 
καλοσύνης και της αγάπης ή ένας/μία ηλίθιος/α 
που μπλέκεται συνεχώς σε ένα φανταχτερό κύκλο 
ερωτικού σαδομαζοχισμού; Η απάντηση δεν είναι 
εύκολη. Ας πούμε ότι οι Ιχθύες είναι το ουράνιο τό-
ξο που δεν μπορείς ποτέ να διαχωρίσεις από την 
καταιγίδα που προηγήθηκε. Κι ενώ ο Κρόνος σού 
λέει να εκλογικεύεις τις συναισθηματικές σου απαι-
τήσεις, ο Δίας στον Καρκίνο για λίγο ακόμα σε κάνει 
να φλέγεσαι από την επιθυμία να κατακτήσεις και 
να κατακτηθείς. Φυσικά και είναι υπέροχος ο έρω-
τας, όταν δεν χρειάζεται προσπάθεια. Η ποσότητα 
της αγάπης που παίρνεις τώρα αποτελεί αυτή την 
εποχή και το βαρόμετρο της αυτοεκτίμησής σου. 
Όμως όποιος/α κι αν είσαι, όποια δουλειά κι αν κά-
νεις, θα πρέπει να Δημιουργήσεις. Οτιδήποτε. Κάτι 
που να σε περιέχει και να σε κάνει υπερήφανο/η.  
[+] Διεκδίκησε τις επιθυμίες σου.
[-] Μην γκρινιάζεις, σε παρακαλούμε.

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τά-
σεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

Καρκίνε, ένα από τα  
χαρακτηριστικά σου είναι η 
γονιμότητα – γεννάς αφθονία. 
Μην το ξεχνάς, όταν  
τρομοκρατείς τον εαυτό σου  
με απαισιόδοξες σκέψεις 
για το μέλλον.

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο
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