Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι

Χ

ιλιοτραγουδισμένο, λουσμένο στο φως και με μυρωδιά αλμύρας κι άμμου,
το καλοκαίρι έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στον καθένα από μας.
Οι παιδικές μνήμες γεμάτες αλμυρό νεράκι και καστράκια στην άμμο, οι εφηβικές να «σκάνε» από καρδιοχτύπια στα ηλιοβασιλέματα του κατακόκκινου ουρανού και εκείνες των μεγαλύτερων που αντηχούν χαρούμενες παιδικές φωνές
κι έχουν τη γεύση των θαλασσινών με ουζάκι δίπλα στο κύμα.
Το ελληνικό καλοκαίρι, πιστό στο ραντεβού του με ντόπιους αλλά και εκατομμύρια τουριστών που συρρέουν ήδη στη χώρα μας από κάθε γωνιά του
κόσμου για να το ζήσουν μαζί μας, είναι εδώ κι αν οι εποχές είναι δύσκολες
και οι εκλογές χάλασαν τα σχέδια πολλών, μας περιμένει υπομονετικά να το
ζήσουμε στα άκρα...
Το περιοδικό «Ταξίδια» που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας και θα σας συντροφεύει με τις σελίδες του τις πιο «καυτές» μέρες του χρόνου, δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους της «Μακεδονίας της Κυριακής,» για να αναδείξει
γνωστές κι άγνωστες γωνιές της πατρίδας μας, να δώσει ιδέες για διακοπές
διαρκείας αλλά ακόμη και για μονοήμερες αποδράσεις, να σας ταξιδέψει σε
μέρη εξωτικά αλλά και να σας προτείνει προορισμούς στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό που δεν είχατε ποτέ σκεφτεί για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
Από τις σελίδες των «Ταξιδιών» δεν θα μπορούσε να λείπει η «επίσημη αγαπημένη» των Θεσσαλονικιών, η Χαλκιδική, αλλά ούτε και οι κοντινοί προορισμοί της Μακεδονίας και της Θράκης που προσφέρουν κρυστάλλινα νερά
όπως η Θάσος, αλλά και μπόλικη δροσιά και πράσινο μέχρι εκεί που φτάνει το
μάτι, όπως η Έδεσσα.
Και για όσους όμως μείνουν στην πόλη, η «Μακεδονία της Κυριακής» τους
ταξιδεύει εντός των τειχών, αλλά σε μέρη που θυμίζουν νησί, σε πεζοδρόμους και αυλές που θα τους αποζημιώσουν όσο οι άλλοι ποστάρουν κυκλαδίτικα μπαλκόνια και γαλαζοπράσινα νερά.
Εκλογές είναι, θα περάσουν κι ας ζήσουμε όλοι ένα αξέχαστο καλοκαίρι...
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Της Σαλονίκης μοναχά
της πρέπει το... αεροπλάνο

Οι εταιρείες που έφεραν Αιγαίο και Ιόνιο
μια ανάσα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ο

ι Θεσσαλονικείς περηφανεύονται για
πολλά: την ιστορία, τον πολιτισμό, τη
φιλοξενία, το φαγητό μα πάνω απ’ όλα,
αυτό το υπέροχο παραλιακό μέτωπο που
μια βόλτα αρκεί για να διώξει τα σύννεφα
του μυαλού.
Θαλασσινή η Θεσσαλονίκη όχι όμως και
ταξιδιάρα, μιας και μπορεί να διαθέτει το
δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
όμως οι κάτοικοί της Αιγαίο κοιτούν, όμως
τη χαρά του ταξιδιού σ’ αυτό με τον πατροπαράδοτο τρόπο δεν την έχουν (εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων όπως οι Σποράδες
κι αυτές για λίγο).
Η φύση απεχθάνεται το κενό, πόσο μάλλον ο ταξιδιώτης που ονειρεύεται νησιά
και παραλίες μόλις το θερμόμετρο ξεκολλήσει απ’ τους
15 κι έτσι οι
αεροπορικές
εταιρείες έρχονται να σώσουν την τιμή του
λιμανιού χωρίς καράβια και να ταξιδέψουν
τους Θεσσαλονικείς κι
όλους τους Βορειοελλαδίτες
σε προορισμούς που οι υπόλοιποι Έλληνες απολαμβάνουν
εύκολα και γρήγορα.
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Οι Κυκλάδες... πλησίασαν στη Θεσσαλονίκη

Μ

έχρι το 2003 ο «Δαίδαλος» των Μινωικών Γραμμών ξεκινούσε το ταξίδι του προς την Κρήτη, διασχίζοντας ολόκληρο το Αιγαίο και αποβιβάζοντας τους Θεσσαλονικείς σε κάθε λιμάνι των Κυκλάδων που είχαν... καημό. Από το 2004 της ανάπτυξης και των Ολυμπιακών Αγώνων,
η δυνατότητα του Βορειοελλαδίτη να μπει σ’ ένα και μόνο μέσο και να κατευθυνθεί ακόμη και στα πιο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων αποτελούσε παρελθόν μέχρι που μερικά χρόνια πριν στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Κρήτη δρομολογήθηκε πλοίο που έκανε τη διαδρομή σε πολλές
περισσότερες ώρες απ’ ό,τι εκείνο μια δεκαετία πριν, ενώ πολλοί εξέφραζαν φόβους για την ασφάλειά τους.
Πλέον, οι ακριβές Κυκλάδες όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη τις οποίες πάντοτε εξυπηρετούσε η Ολυμπιακή και Αegean εν συνεχεία δεν είναι μονόδρομος, αφού οι νέες αεροπορικές εταιρείες έρχονται να ταξιδέψουν τους ενδιαφερόμενους και σε λιγότερο high end προορισμούς.
Έτσι, η Olympic Air για λογαριασμό
της Aegean εκτελεί καθημερινά
δρομολόγια προς Μήλο, Μύκονο,
Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη, η Αstra
Airlines με έδρα τη Θεσσαλονίκη ταξιδεύει με πάνω από μία πτήση την
ημέρα τους ενδιαφερόμενους στους
3 πιο... mainstream προορισμούς των
Κυκλάδων, δηλαδή την Μύκονο, τη
Σαντορίνη και την Πάρο, ενώ η
Ellinair του Μπόρις Μουζενίδη ταξιδεύει καθημερινά σε Μύκονο και
Σαντορίνη, προσφέροντας έτσι
πολλές επιλογές και φυσικά θέσεις, μιας και τα αεροπλάνα που
φεύγουν από Θεσσαλονίκη προς
Κυκλάδες είναι πιο μικρής χωρητικότητας λόγω μικρότερων αεροδρομίων στους ταξιδιώτες.
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Τ

Τ

α «παρεξηγημένα» νησιά του Βορείου Αιγαίου
έχουν τα τελευταία χρόνια αποκτήσει αναρίθμητους φαν, καθώς προσφέρουν το ίδιο, κρυστάλλινο
νερό του Αιγαίου με τους κοσμοπολίτικους προορισμούς, αλλά διαθέτουν πολλές παραπάνω χάρες για
εκείνους που δεν αντέχουν τη βαβούρα και φυσικά
δεν έχουν ατέλειωτο μπάτζετ στη διάθεσή τους.
Η Ικαρία των αιωνόβιων κατοίκων, των πράσινων
νερών και των περίφημων πανηγυριών την οποία
επισκέπτονται τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο για να
δουν και να συμμετάσχουν στο μοναδικό αυτό θέαμα, είναι πλέον μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πετούν όχι μονάχα η Ολυμπιακή, αλλά πλέον και η Astra και η Ellinair, ενώ τη Λήμνο
και τους αμμόλοφούς της επισκέπτονται με τις ίδιες εταιρείες οι πολλοί φανατικοί του νησιού.
Στην καταπράσινη Σάμο μπορεί πλέον να πηγαίνει χωρίς κόπο όχι μονάχα η Σαμιώτισσα του τραγουδιού, αλλά και οι Βορειοελλαδίτες, καθώς
το νησί συνδέεται καθημερινά με το «Μακεδονία» με τρεις διαφορετικές εταιρείες (Ολυμπιακή, Astra και η Ellinair), ενώ η αγαπημένη των
Θεσσαλονικιών Λέσβος έρχεται κι αυτή με τη σειρά της κοντά μέσω
αυτών των εταιρειών. Τα ίδια ισχύουν και για το νησί της μαστίχας, την
όμορφη Χίο, η οποία είναι επίσης σε απόσταση αναπνοής με καθημερινές πτήσεις Ολυμπιακής, Astra και Ellinair.

Βόρειο
Αιγαίο

Κρήτη

ις ομορφιές της Κρήτης μπορούν να απολαμβάνουν οι Βορειοελλαδίτες με αφετηρία
το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στο Ηράκλειο
πετούν με καθημερινές πτήσεις η Olympic
Air, η Ellinair και η Astra
Airlines, ενώ στα όμορφα Χανιά μπορεί κάποιος
να ταξιδέψει είτε με την Ολυμπιακή
είτε με τη RyanAir, ενώ στα δρομολόγια πρόσθεσε το δικό της και
η Ellinair που προσγειώνεται στο
αεροδρόμιο της Σούδας. Τέλος, η
Ολυμπιακή ενώνει την πόλη και με
τη Σητεία.
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Σποράδες Π
Μ

ακρινά ακόμη και για τους
Αθηναίους με τα γρήγορα
πλοία τα Δωδεκάνησα κι έτσι η
επιλογή του αεροπλάνου είναι
μοναδική λύση. Ευτυχώς για τους
κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας
το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης συνδέεται με επτά εκ των
12 νησιών.
Η πρωτεύουσα Ρόδος συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη με την
Ολυμπιακή, προς Λέρο ταξιδεύουν Ολυμπιακή, Ellinair και
Astra, στην μοναδική Αστυπάλαια, την Κάρπαθο, την Κάλυμνο και το ακριτικό Καστελόριζο πετάει η Ellinair, ενώ η πιο
τουριστική Κως ενώνεται με τη
Βόρεια Ελλάδα μέσω του «Μακεδονία» με Olympic Air και
Astra.

Κ

ι αν η Εγνατία κάνει εύκολο, γρήγορο
και πάνω απ’ όλα ασφαλές το ταξίδι
από τη Βόρεια Ελλάδα προς την Ήπειρο
και το Ιόνιο, η λύση του αεροπλάνου είναι
πάντοτε πιο ελκυστική και ίσως –λόγω διοδίων- πιο οικονομική.
Έτσι, μια καλή λύση για να... πεταχτεί
κάποιος στο Ιόνιο είναι να πετάξει προς
αυτό. Η Olympic Air έχει καθημερινά
δρομολόγια προς Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά
και Κύθηρα, ό,τι ακριβώς και η Ellinair, ενώ οι ταξιδιώτες προς Κεφαλονιά και Ζάκυνθο μπορούν να
επιλέξουν και την Astra.

Ιόνιο

Δωδεκάνησα

ιο κοντά στη Θεσσαλονίκη από όλα τα άλλα νησιά του Αιγαίου, αυτά του συμπλέγματος των Σποράδων και είναι και τα μοναδικά που εξυπηρετούνται τα τελευταία χρόνια με πλοίο. Παρόλα αυτά όσοι
αγαπούν τη Σκιάθο αλλά και στην Σκύρο, που διαθέτει ένα από τα πιο μεγάλα -όσον αφορά τον αεροδιάδρομο προσγείωσης και απογείωσης- αεροδρόμια των νησιών, μπορούν να ταξιδέψουν εκεί με πτήσεις της Ellinair και της Olympic.
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Μετέωρα: Αγγίζοντας τον ουρανό

Κ

Τα μοναστήρια

αλοκαίρι δεν είναι μονάχα βόλτες στην
παραλία και μπίρες στην αμμουδιά, καθώς οι χαλαρές μέρες της άδειας προσφέρονται για πολλά περισσότερα. Και τι καλύτερο,
από μια μονοήμερη εκδρομή στα Μετέωρα,
εκεί που συναντιούνται τα μονοπάτια της γης
με τον ουρανό... Αγέρωχα και για πολλούς αιώνες δεσπόζουν στον μυθικό τους θρόνο, τα
θεόρατα ιερά βράχια που δημιουργήθηκαν
65 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η θάλασσα
που κάλυπτε την περιοχή άρχισε να υποχωρεί,
στοιβάζοντας πετρώματα στο βυθό, τα οποία
με τα χρόνια σταθεροποιήθηκαν πάνω από τη
σημερινή πόλη την Καλαμπάκας. Το γιγάντιο
πέτρινο σύμπλεγμα, που σχεδόν «αγγίζει» τον
ουρανό, είναι τα γνωστά σε όλους Μετέωρα
(ονομάστηκαν έτσι από τον Όσιο Μετεωρίτη
Αθανάσιο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου). Δεν έχουν τυχαία χαρακτηριστεί ως
το δεύτερο Άγιο Όρος μιας και αποτελούν
τη δεύτερη μεγαλύτερη μοναστική πολιτεία
της χώρας με χιλιάδες ασκητές να αναζητούν
την απομόνωση σε αυτήν ακόμη και σήμερα.

Σε ειδυλλιακό φόντο
Σε όποιο σημείο και εάν σταθείτε μπορείτε να θαυμάσετε τον ήλιο να βασιλεύει πίσω από τα επιβλητικά βράχια. Το Μεγάλο Μετέωρο ( ή αλλιώς η ιερά μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος)
είναι το μεγαλύτερο και βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από όλα τα μοναστήρια αφού αγγίζει
τα 534 μέτρα υψόμετρο. Εάν αποφασίσετε να ξεφύγετε από την «τυπική» περιήγηση, μπορείτε εναλλακτικά να συμμετέχετε στις πεζοπορίες που ξεκινούν κάθε πρωί από τις παρυφές του
χωριού Καστρακίου και να ανακαλύψετε κρυμμένα μονοπάτια που μόνο οι ντόπιοι γνωρίζουν.
Extra Tip: Μπορείτε να επιλέξετε να μείνετε στο Καστράκι ένα μικρό χωριό κάτω από τους βράχους τον Μετεώρων. Εκεί θα βρείτε και το «Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων» που
διαθέτει ποικιλία πετρωμάτων εκατομμυρίων ετών που βρέθηκαν στην περιοχή.
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Σκαρφαλωμένα στις κορυφές
των βράχων, τα πρώτα μοναστήρια χτίστηκαν κατά τον 14ο
αιώνα και αποτελούν ένα μοναδικό μείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής και φυσικής ομορφιάς
με την UNESCO να τα συγκαταλέγει στα Μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
να τα ανακηρύσσει ως «διατηρητέον μνημείον της Ανθρωπότητας».
Σήμερα από τα 24 μοναστήρια
λειτουργούν τα έξι ενώ τα υπόλοιπα 15 είναι ερειπωμένα. Όλα
ωστόσο επιδεικνύουν ίσης αξίας
φυσική ομορφιά. Oι Ιερές Μονές
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Αγίας Τριάδας, του
Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά,
και του Βαρλαάμ είναι αντρικές
ενώ η Ιερά Μονή Ρουσάνου και
Αγίου Στεφάνου (η οποία διαθέτει ένα αριστουργηματικό ξυλόγλυπτο τέμπλο), είναι γυναικείες.
Η ανάβαση στα μοναστήρια, κατά το παρελθόν, δεν ήταν εύκολη υπόθεση αφού απαιτούνταν
ειδικές σκαλωσιές στηριγμένες
σε δοκάρια μέσα στους βράχους ενώ λίγο αργότερα χρησιμοποιήθηκαν και ανεμόσκαλες.
Πλέον η ανάβαση είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη αφού
υπάρχουν σκάλες λαξευμένες
στα βράχια που διευκολύνουν
τους επισκέπτες. Όλα τα μοναστήρια λειτουργούν ως κοινόβια, αφού υπάρχει κοινή τράπεζα (φαγητό) για όλους τους
μοναχούς αλλά και κοινό ταμείο.

Καβάλα - Θάσος: Ο παράδεισος
είναι πιο κοντά από ποτέ

Π

αραλίες για όλα τα γούστα,
για οικογένειες με παιδιά ή
για νέους που έχουν διάθεση
να παρτάρουν. Πανέμορφες διαδρομές στη φύση και γραφικές συνοικίες, καλό φαγητό και
πολλές επιλογές διασκέδασης.
Μουσεία, αξιοθέατα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες και εικαστικά δρώμενα. Κι όλα αυτά
μιάμιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;
Η Καβάλα αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους σχεδιάζουν εκδρομή για το Σαββατοκύριακο
ή ακόμα και για μια μονοήμερη
εξόρμηση, καθώς βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων. Μπορεί να φτάσει κανείς από
δύο εναλλακτικές διαδρομές, είτε
την Εγνατία, είτε την παλιά εθνική
οδό, που μάλιστα δεν επιβαρύνεται
από διόδια. Όποια και να επιλέξετε,
κάντε μια στάση στη μέση της πορείας σας, στις υπέροχες παραλίες που
θα βρείτε καθοδόν. Αν ταξιδεύετε μέσω Εγνατίας βγείτε στην έξοδο μετά τη γέφυρα του Στρυμώνα (έξοδος
προς Κάρυανη/Ορφάνι) και επιλέξτε
είτε τους εξωτικούς και πολύβουους
Αμμολόφους είτε την πιο ήσυχη παραλία
Σαρακήνα, ενώ για τους πιο ψαγμένους
και μοναχικούς συστήνεται η παραλία του
Μυρτόφυτου. Ιδανική για οικογένειες είναι η Ν. Πέραμος και η Ν. Ηρακλείτσα με
την τεράστια ακτογραμμή και τα πολλά εστιατόρια όπου θα απολαύσετε
φρέσκο ψάρι. Η πόλη της Καβάλας
είναι μια από τις ελάχιστες στην Ελλάδα όπου μπορείς να κάνεις μπάνιο και εντός του
αστικού ιστού- Περιγιάλι,
Ραψάνη, Καλαμίτσα, ή και
λίγο παραέξω, στο Παληό,
ενώ εξαιρετικές είναι οι επιλογές στον πολυχώρο του
Μπάτη που συνδυάζει πισίνα
με παιχνίδια για μικρά παιδιά,
καθαρή θάλασσα, εστιατόριο
και beach bar. Μην παραλείψετε μια βόλτα στην συνοικία της Παναγίας- δηλαδή της
παλιάς πόλης της Καβάλαςμε τα πανέμορφα διατηρητέα σπίτια. Αν αντέχετε να ανηφορίσετε
μέχρι το Φρούριο η θέα θα σας ανταμείψει, αν σταματήσετε χαμηλότερα, επισκεφτείτε το ξενοδοχείο Ιμαρέτ και το
μουσείο του Μωχάμετ Αλή, αλλά και την Παλιά Μουσική και
πιείτε έναν καφέ στο μπρίκι για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Για φαγητό διαλέξτε κάποια από τις ταβέρνες που
βρίσκονται στο κεντρικό λιμάνι και συνδυάστε το με βόλτα
στην παραλία της Καβάλας, ή συνεχίστε μέχρι το λιμανάκι
των Σφαγείων.
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Από τις 10 Ιουλίου και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού το 62ο Φεστιβάλ Φιλίππων είναι αφιερωμένο στην Οδύσσεια του Ομήρου, την τέχνη της επιβίωσης
και στον ήρωα της καρτερίας,
τον Οδυσσέα. Θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις, αναλόγια, performances, αναγνώσεις, συζητήσεις, εικαστικές εκθέσεις,
προβολές και ολόκληρο το 3ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος αντλούν
τη θεματική τους από την
Οδύσσεια του Ομήρου.
Φέτος το Φεστιβάλ φιλοξενείται εκτός από το αρχαίο
θέατρο των Φιλίππων- και
είναι μοναδική η αίσθηση να
παρακολουθείς αρχαίο δράμα
στο συγκεκριμένο θέατρο- μέχρι τον παράλιο χώρο της Καβάλας, στα λιμανάκια, στον παλιό ταρσανά, στον λιμενοβραχίονα, στον Φάρο και σε άλλα
απρόσμενα μέρη. Επισκεφτείτε
το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας
και το Μουσείο Καπνού όπου αποτυπώνεται η πλούσια ιστορία της πόλης
με το καπνεμπόριο. Αν έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον προσφυγικό
ελληνισμό κάντε μια στάση στο Ιστορικό Εθνολογικό μουσείο της Νέας
Καρβάλης και προμηθευτείτε τους
διάσημους κουραμπιέδες και άλλα
γλυκά, πριν συνεχίσετε τη βόλτα σας προς τα
ανατολικά. Εκεί οι επιλογές είναι δύο. Αν λατρεύετε τη φύση, η βόλτα στην προστατευόμενη από τη συνθήκη Ramsrar
παραποτάμια περιοχή και το δέλτα του Νέστου θα σας μείνει
αξέχαστη- μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το Κέντρο
Ενημέρωσης για το πολύ πλούσιο οικοσύστημα της περιοχής.
Αν επιμένετε για παραλίες κατευθυνθείτε προς την Πέραμο.
Μια μοναδική αμμόγλωσσα εισχωρεί στη θάλασσα δημιουργώντας την αίσθηση του νησιού από άμμο. Η θάλασσα είναι
ρηχή και καθαρή ενώ στις ατέλειωτες ακτές θα βρείτε καλαίσθητα beach bars.

Α

Στα σμαραγδένια
νερά της Θάσου

πό την Πέραμο μπορείτε να πάρετε το
φέρι μποτ και σε 35 λεπτά θα βρίσκετε στη Θάσο, το καταπράσινο νησί.
Εκεί αρχίζει μια νέα ταξιδιωτική περιπέτεια. Είναι δύσκολο να σας προτείνουμε παραλίες, γιατί όλες είναι μία και μία:
Παράδεισος- έχει και το
όνομα και τη χάρη- Χρυσή Ακτή, Χρυσή Αμμουδιά, Άγιος Αντώνιος, Αλυκές, Τρυπητή, Σκάλα Ποταμιά, παραλία Λιμένα,
Πευκάρι, Σκάλα Ραχωνίου, Γκιόλα, Σαλιάρα. Απολαύστε το μπάνιο σας κάτω από την
παχιά σκιά των πεύκων που φτάνουν
μέχρι τη θάλασσα. Υπάρχει βέβαια ο
κίνδυνος να μαγευτείτε από τα τιρκουάζ νερά και να χάσετε τις ομορφιές
που προσφέρει η ορεινή
Θάσος: Θεολόγος, Καλλιράχη, Κάστρο, Καζαβίτι, Κοίνυρα, Λιμενάρια,
Μαριές, Παναγία. Η θέα
από το αρχαίο θέατρο της
Θάσου είναι εκπληκτική,
ενώ πριν φύγετε από το
νησί μην παραλείψετε μια
επίσκεψη στο αρχαιολογικό
μουσείο για να θαυμάσετε τον μεγαλοπρεπή Κούρο
των 3,5 μέτρων.
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Βουτιά στο απέραντο πράσινο
της Έδεσσας

Η

θερμοκρασία έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και
δεν είναι λίγοι εκείνοι που με την πρώτη ευκαιρία
αναζητούν τις παραλίες. Και αν για πολλούς οι αποδράσεις το καλοκαίρι σημαίνουν ήλιος και θάλασσα,
υπάρχουν και εκείνοι που στρέφονται σε πιο δροσερούς προορισμούς.
Χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, με άφθονα
νερά και πλούσια βλάστηση, η Έδεσσα θεωρείται ιδανική εναλλακτική λύση για τους Θεσσαλονικείς που
επιθυμούν να αποδράσουν
από την καθημερινότητα.
Σήμα κατατεθέν της πόλης
και πόλος έλξης των τουριστών είναι οι διάσημοι καταρράκτες, που βρίσκονται
σε απόσταση αναπνοής από
το κέντρο.
Περπατήστε στο καταπράσινο πάρκο και ακολουθήστε
τα σκαλοπάτια που οδηγούν
ακόμη και κάτω από το μεγάλο καταρράκτη, τον Κάρανο
που πήρε το όνομά του από
τον Μακεδόνα βασιλιά.
Το εντυπωσιακό θέαμα συμπληρώνει ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης, ένα μικρό σπήλαιο με σταλακτίτες
και σταλαγμίτες, το οποίο είναι επισκέψιμο.
Αμέσως μετά μπορείτε να
επισκεφτείτε το Υπαίθριο
Μουσείο Νερού της περιοχής με τους νερόμυλους, τα
αναστηλωμένα βιομηχανικά
κτίρια και τις μηχανές που
μαρτυρούν την υδροκίνητη ιστορία της πόλης. Μέσα
στο μουσείο λειτουργεί και
το ενυδρείο - ερπετάριο, που
φιλοξενεί ενδημικά ψάρια λί-
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μνης και ερπετά ξηράς.
Ο περίπατος μπορεί να καταλήξει στο Κανναβουργείο
της Έδεσσας. Υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στο
παλιό εργοστάσιο, μία πρότυπη βιομηχανική μονάδα
δημιουργίας σχοινιών και σπάγκων. Λειτούργησε έως
το 1967, και από τότε παραμένει εγκαταλελειμμένο, ενώ
πολύ αργότερα και για κάποια χρόνια είχε μετατραπεί
σε πολυχώρο αναψυχής. Σήμερα δεν λειτουργεί, αξίζει
ωστόσο να το επισκεφτείτε.

Έ

Μιας άλλης
εποχής…

να πλακόστρωτο δρομάκι ενώνει το πάρκο των καταρρακτών με
το ιστορικό κέντρο της Έδεσσας, το Βαρόσι. Μία από τις ομορφότερες περιοχές της πόλης, όπου μπορείτε να περπατήσετε στα στενά
γραφικά δρομάκια και να δείτε τα παλιά αρχοντικά σπίτια μακεδονικής
αρχιτεκτονικής καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης.
Στην άκρη της συνοικίας βρίσκεται η περιοχή «Ψηλός Βράχος», γνωστή στους κατοίκους και ως το «φρύδι» της πόλης. Ένα σημείο με καταπληκτική θέα προς τον κάμπο της Έδεσσας.
Στη δυτική είσοδο της πόλης ξεχωρίζει το πάρκο Κιουπρί, το οποίο
αποτελεί μίας μοναδικής ομορφιάς παράδεισο. Στην καρδιά του πάρκου δεσπόζει ένα σιντριβάνι, ενώ ακριβώς απέναντι από το δημαρχείο
βρίσκεται η βυζαντινή γέφυρα, απ’ όπου κάθε χρόνο τα Θεοφάνια γίνεται ο αγιασμός των υδάτων και οι πιο τολμηροί βουτούν στα παγωμένα νερά, για
να πιάσουν το σταυρό. Απολαύστε τη διαδρομή μέσα στο πράσινο που δημιουργούν
τα αιωνόβια πλατάνια και ακολουθήστε τη ροή του ποταμιού, για να καταλήξετε στο
κέντρο της πόλης, όπου και εκεί τα νερά έχουν την τιμητική τους. Περπατήστε στους
πεζόδρομους, δοκιμάστε ξεχωριστές γαστρονομικές γεύσεις και πιείτε τον καφέ
σας, αφού πρώτα περάσετε από τους μικρούς καταρράκτες όπου χτυπά η καρδιά
της σύγχρονης πόλης.
Ένα από τα σημεία συνάντησης και προσανατολισμού είναι το ρολόι της πόλης, η κατασκευή του οποίου χρονολογείται γύρω στο 1905. Αξίζει να δείτε και το Γενί Τζαμί,
που κάποτε λειτουργούσε ως αρχαιολογικό μουσείο, το μοναδικό τουρκικό τέμενος
που διατηρείται στην πόλη.

Μ

Πέριξ της πόλης

ία επίσκεψη
στην Έδεσσα
μπορεί να αποτελέσει αφορμή και
για άλλες κοντινές εκδρομές στο
νομό. Ορισμένες
προτάσεις είναι:
- Ο παραδοσιακός οικισμός
Άγιος Αθανάσιος (κοντά στο
χιονοδρομικό
κέντρο Βόρας Καϊμακτσαλάν)
- Τα λουτρά
Πόζαρ
- Η λίμνη Βεγορίτιδα
- Η λίμνη και ο υδροβιότοπος Άγρας - Βρυττών
- Νησίου

Μην ξεχάσετε
Ακολουθώντας ένα πλακόστρωτο μονοπάτι από το πάρκο των Καταρρακτών, θα φτάσετε στην περιοχή του
«Λόγγου». Στην κατάφυτη κοιλάδα βρίσκεται η αρχαία πόλη και τα ευρήματα μαρτυρούν την καθημερινότητα
στα αρχαία χρόνια. Μπορείτε να πάτε και με το αυτοκίνητο.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Ραφαήλ Ζουμής

Αλεξανδρούπολη:
Η «βασίλισσα» της Θράκης

Τ

ριάντα πέντε χιλιόμετρα ακτογραμμής,
διεθνές αεροδρόμιο, υπερσύγχρονο
οδικό δίκτυο, σιδηροδρομική σύνδεση, αλλά
και ένα μεγάλο λιμάνι: Η Αλεξανδρούπολη
σίγουρα δεν είναι μια πόλη συνηθισμένη,
αλλά μόλις η τρίτη μετά τη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα που διαθέτει τα πάντα ώστε
να μπορεί να χαρακτηριστεί μια σύγχρονη πόλη.
Συνάμα, όμως, μπορεί να περηφανεύεται
πως σε αντίθεση με την πρωτεύουσα και
τη συμπρωτεύουσα, οι οποίες έλκουν τουρίστες για αμέτρητους λόγους όχι όμως ως
τόποι καλοκαιρινών διακοπών, η Αλεξανδρούπολη προσφέρεται και για λουόμενους.
Η Αλεξανδρούπολη στη σύγχρονη εκδοχή
της ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα από ψαράδες
από την Αίνο κι ονομάστηκε Δεδέαγατς, δηλαδή δέντρο του παππού, καθώς σύμφωνα
με την παράδοση στην περιοχή βρισκόταν
ένας σοφός δερβίσης πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη σκιά ενός
τοπικού δέντρου και τελικά, τάφηκε δίπλα
σε αυτό. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι πήρε το
όνομα της από τις βελανιδιές που σκίαζαν
την παραλία.
Σήμερα, η Αλεξανδρούπολη η οποία βαφτίστηκε έτσι το 1920 προς τιμήν του βασιλιά της Ελλάδας, Αλέξανδρου Α’, είναι
μια σύγχρονη μεγαλούπολη, η οποία έχει
αναπτυχθεί τόσο τουριστικά που δεν αποτελεί πλέον απλώς σταθμό για ένα ταξίδι
με αεροπλάνο ή για να πάρεις το πλοίο για
τη Σαμοθράκη, αλλά κανονικό και σε πολλές περιπτώσεις χλιδάτο τόπο διακοπών.
Οι δαντελωτές παραλίες του θρακικού πελάγους, τα ιαματικά λουτρά του Έβρου, αλλά και το «διαμάντι» της περιοχής, το Δέλτα
του Έβρου σε συνδυασμό με τα πολυτελή
ξενοδοχεία της περιοχής υπόσχονται αξέχαστες διακοπές.
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Τα αξιοθέατα

Έ

Το Δέλτα του Έβρου

νας υδροβιότοπος γεμάτος ζωή
και μια περιοχή που θυμίζει έργο
τέχνης που φιλοτέχνησε η φύση, το
Δέλτα του Έβρου αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους υδροβιότοπους
του κόσμου. Είναι εδώ και πολλά χρόνια
Προστατευόμενη Περιοχή, καθώς έχει
πολύ μεγάλη αξία για την άγρια ζωή και
τον άνθρωπο. Στο Δέλτα του Έβρου
βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες πουλιά όλες τις εποχές του χρόνου,
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο για την τοπική κοινωνία,
αλλά και όλη την ανθρωπότητα, λόγω
της αξίας που έχει για την αλιεία, την
κτηνοτροφία, τη γεωργία, το κλίμα, την
προστασία από τις πλημμύρες, την εκπαίδευση, την αναψυχή, τις επιστήμες.
300 από τα 400 είδη πουλιών της
Ελλάδας περνούν από εδώ, ενώ στον
ποταμό Έβρο έχουν βρεθεί 46 είδη
ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών και
περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών.

Σ

Η

«ατέλειωτη» μέρα του Ιούνη και του Ιούλη προσφέρεται για πολλές βουτιές αλλά και για μίνι αποδράσεις, καθώς είναι τόσες πολλές οι ώρες που ο επισκέπτης της Αλεξανδρούπολης μπορεί και το μπάνιο του
να απολαύσει και κάποιο αξιοθέατο να επισκεφτεί. Και
ποιο καλύτερο από το δάσος της Δαδιάς;
Μόλις εξήντα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Θράκης, το δάσος που όμοιό του δεν έχει,
προσφέρει εικόνες που δύσκολα θα ξαναδεί ποτέ
κανείς. Μαυρογύπες και όρνια, αετογερακίνες,
βασιλαετοί και χρυσαετοί βρίσκουν καταφύγιο
στην προστατευόμενη περιοχή, της οποίας τα 72
χιλιάδες στρέμματα είναι γεμάτα υπέροχες συναντήσεις με
σπάνια πτηνά, αρπακτικά και ερπετά.

Το δάσος
της Δαδιάς

Ο Φάρος

ήμα κατατεθέν της
Αλεξανδρούπολης,
ο επιβλητικός φάρος
στο λιμάνι της πόλης υποδέχεται
ντόπιους και επισκέπτες σε καθημερινή βάση. Με
27 μέτρα ύψος, έξι
ορόφους με πέτρινα σκαλοπάτια και φως που
φτάνει τα 23 μίλια, ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης
στέκεται αγέρωχος από το
1880, σκορπίζοντας το φως
του στη στεριά και κυρίως
φροντίζοντας να φτάσουν
με ασφάλεια στο λιμάνι οι
ναυτικοί.
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Ξενοδοχεία VS Airbnb

Π

ατάς το όνομα του προορισμού και τη
λέξη «ξενοδοχείο» στη διαδικτυακή
αναζήτηση και πλέον οι πλατφόρμες σου εμφανίζουν εκτός από τα κλασικά κι αγαπημένα ξενοδοχεία, πολλά και διάφορα διαμερίσματα, από υπόγεια και ισόγεια σε γειτονιές
του κέντρου μέχρι βίλες. Στην εποχή μας οι
ενδιαφερόμενοι έχουν μια πληθώρα επιλογών και αναλόγως με την οικονομική τους
δυνατότητα αλλά και τις συνήθειες τους,
μπορούν να βρουν αυτό που πραγματικά
ψάχνουν. Την ίδια ώρα, η μεγάλη διαμάχη
ανάμεσα σε ξενοδόχους και ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζεται,
αλλά αυτοί που επιλέγουν στο τέλος είναι

οι πελάτες. Σαφώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση προτίμησης σε
καταλύματα της Airbnb, όμως πάντα οι
ξενοδοχειακές μονάδες έχουν σταθερούς πελάτες που γνωρίζουν τι ζητάνε
για την διαμονή τους. Ποιες είναι όμως
οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις δυο
επιλογές, ποια τα πλεονεκτήματα και
ποια τα μειονεκτήματα και στις δυο περιπτώσεις; Επαγγελματίες του χώρου
μιλούν και διευκρινίζουν πραγματικά τα
όσα παρέχει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή
ένα κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
«Σε γενικό πλαίσιο, ο τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της

χώρας μέσω των πόρων που εισέρχονται
στην εθνική οικονομία και στην μείωση της
ανεργίας λόγω των θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται λόγω της αύξησης των τουριστικών ροών των τελευταίων ετών. Όμως,
για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα θα
πρέπει να στηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να γίνει εφαρμογή της νομοθεσίας
σε όλα τα τουριστικά καταλύματα , όχι μόνο
στα ξενοδοχεία όπως γίνεται μέχρι στιγμής»
αναφέρει αρχικά ο Αλέξανδρος Μανδρίνος,
στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στη
Θεσσαλονίκη, πριν αναφέρει διαφορές στις
παροχές ενός ξενοδοχείο με καταλύματα
βραχυχρόνια μίσθωσης.

Ξενοδοχεία

Απόσυρση καταλυμάτων από πλατφόρμες και πτώση κρατήσεων

H

Τ

ποιότητα των υπηρεσιών, είναι η πρώτη
διαφορά που επισημαίνει. «Τα ξενοδοχεία υπόκεινται σε ελέγχους από όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς θα πρέπει να
διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη λειτουργία της επιχείρησης και
θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την παροχή των υπηρεσιών τους, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα» εξηγεί. Η υγιεινή, η ασφάλεια
και τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το
στέλεχος της ξενοδοχειακής μονάδας σε
ένα ξενοδοχείο είναι δεδομένα, ενώ όπως
υποστηρίζει «στα καταλύματα της Αirbnb
και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια γενικότερα δεν εφαρμόζεται μέχρι στιγμής κανένα σύστημα ελέγχου». Στα πλεονεκτήματα προσθέτει επίσης, πως σε ξενοδοχεία
υπάρχει επί εικοσιτέσσερις ώρες άνθρωπος για την εξυπηρέτηση των πελατών,
είτε χρειάζονται υπηρεσίες δωματίου και
συμβουλές, είτε πρέπει να αναχωρήσουν
ή να κάνουν check in.«Επίσης μέσω των
πιστοποιημένων συστημάτων κρατήσεων
που διαθέτουν τα ξενοδοχεία καταχωρούνται κρατήσεις σε προγενέστερο χρόνο
εξασφαλίζοντας ότι δεν θα περιμένει τον
πελάτη κάποια δυσάρεστη έκπληξη κατά
την άφιξη» προσθέτει ο κ. Μανδρίνος.

ον τελευταίο καιρό, πάντως, πολλοί
ιδιοκτήτες εγκαταλείπουν το σύστημα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων
στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι παρουσίασε
την μεγαλύτερη έξαρση το φαινόμενο
στην πόλη, με αποτέλεσμα στο ιστορικό κέντρο να μην υπάρχουν διαθέσιμα
ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση
ενοικίων, που όπως φαίνεται οδήγησε ξανά τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην μακροχρόνια μίσθωση. Στη Θεσσαλονίκη αυτή
την στιγμή υπάρχουν δηλωμένα περίπου
1.900 διαμερίσματα και γκαρσονιέρες
που προσφέρονται για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο
αριθμός είναι αρκετά μεγάλος και ο ανταγωνισμός φαίνεται πως μείωσε τις κρατήσεις, αναγκάζοντας ιδιοκτήτες να αποσυρθούν από την Airbnb. Επίσης και τα
έξοδα συντήρησης φαίνεται να λειτούργησαν αρνητικά για όσους διαχειρίζονταν
τα ακίνητα. « Έχουν κρυφά έξοδα αυτά τα
σπίτια. Πρέπει να πληρώνεις ρεύμα, νερό
και καθαρίστριες, που στην αρχή δεν τα
υπολογίζεις» αναφέρει ο Γιάννης Ιωάννου, που διατηρεί καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όμως το σημαντικότερο είναι πως
φέτος η κινητικότητα στις προκρατήσεις
είναι χαμηλότερη από πέρυσι. « Έχουν
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πέσει οι τιμές μίσθωσης, καθώς φέτος
δεν υπάρχουν πολλές κρατήσεις. Ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι «νεκροί» από
κρατήσεις, μόνο ο Ιούλιος και Αύγουστος
σώνει την φετινή σεζόν» υπογραμμίζει
ο Δημήτρης Λάσκαρης. «Οι προκρατήσεις όσον άφορα το φετινό καλοκαίρι
βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε
σύγκριση με αυτό του 2018» επιβεβαιώνει
και ο Δημήτρης Καραγκούνης λέγοντας
πως «ο βασικός λόγος αυτής της πτώσης των κρατήσεων είναι η συνεχόμενη
υπεραυξημένη προσφορά των ακίνητων
σε συνδυασμό με τη πτώση της ζήτησης,
τάξεως περίπου 15%. Είναι βέβαιο πως τα
σπίτια με ιστορικό καλών κριτικών δέχονται πιο εύκολα κρατήσεις και έχουν μεγαλύτερη ζήτηση πλέον». Όσο για την
προέλευση των επισκεπτών, επισημαίνει
πως « στη Θεσσαλονίκη το 40% της επισκεψιμότητας καλύπτεται από εσωτερικό
τουρισμό ενώ το υπόλοιπο από εξωτερικό. Εκτός πόλεως παρατηρείται ότι ο
εξωτερικός τουρισμός καταλαμβάνει το
80% και ο εσωτερικός το 20%. Η κάλυψη
του μισού ποσοστού από τον εξωτερικό
τουρισμού προέρχεται από τα Βαλκάνια
και την Ευρώπη, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται κυρίως από χώρες όπως η Ρωσία,
η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής και η Αυστραλία».

Αirbnb

«Ο

ι επισκέπτες επιλέγουν σπίτι Airbnb και όχι ξενοδοχείο, διότι έχουν μεγαλύτερη γκάμα επιλογών, ως προς το είδος
καταλύματος, την τοποθεσία, το συνολικό αριθμό επισκεπτών, την
ιδιωτικότητα και την ελευθερία κινήσεων» αντιπαραθέτει ο Δημήτρης Καραγκούνης, ιδρυτικό μέλος της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων με κεντρικό άξονα τη βραχυχρόνια μίσθωση, «Far & Beyond
Hospitality» και ιδρυτικός μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο βασικός λόγος που
επικράτησε η φιλοσοφία της Airbnb είναι το χαμηλό κόστος διαμονής που προσφέρει για τους επισκέπτες. «Για παράδειγμα, εάν μία
παρέα έξι ατόμων ήθελε να επισκεφθεί ένα μέρος στη περίπτωση
του ξενοδοχείου θα έπρεπε να κάνει κράτηση τριών δίκλινων η δυο
τρίκλινων δωματίων. Στη περίπτωση της Airbnb , υπάρχει η επιλογή
ενοικίασης ενός ακινήτου χωρητικότητα έξι ατόμων. Το αποτέλεσμα,
στις περισσότερες περιπτώσεις σύγκρισης, θα ήταν μία μεγαλύτερη
οικονομική επιβάρυνση αν η τελική επιλογή διαμονής ήταν το ξενοδοχείο». Ο Δημήτρης Λάσκαρης, που διαχειρίζεται σελίδα με ακίνητα
βραχυχρόνιας μίσθωσης, τονίζει πως πολλές οικογένειες επιλέγουν
σπίτια Airbnb, διότι τους προσφέρει κουζίνα. «Τους δημιουργεί την
αίσθηση ότι έχουν το δικό τους διαμέρισμα και βέβαια έχουν και
κουζίνα, που μπορούν να μαγειρέψουν, ενώ σε δωμάτιο ξενοδοχείου δεν μπορούν να το κάνουν». Οι επισκέπτες όταν αναζητούν
ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως απαραίτητες προϋποθέσεις
θέτουν «την καθαριότητα υψηλού επίπεδου του ακίνητου, παράδοση καθαρών κλινοσκεπασμάτων και πετσετών υγιεινής, απεριόριστη ασύρματη και ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μια πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα, τα αναλώσιμα πρώτης ανάγκης, ευελιξία στις
ώρες άφιξης-αναχώρησης και η 24ωρη επικοινωνία», σημειώνει ο
κ. Καραγκούνης, που η εταιρεία του έχει επίσημη παγκόσμια αναγνώριση από την Airbnb και συνεργάζεται με την Booking. Επίσης,
αναφέρει πως σημαντικά κριτήρια για έναν επισκέπτη αποτελούν
η τοποθεσία του ακινήτου, το παρουσιαστικό και η χωρητικότητα
του. Πάντως, παρατηρείται στροφή προτίμησης των επισκεπτών σε
καταλύματα επαγγελματικής φιλοξενίας και όχι όπως στην αρχή
σε σπίτια που πραγματικά νοίκιαζαν για μικρό χρονικό διάστημα οι
ιδιοκτήτες και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσαν πάλι οι ίδιοι. «Να
σημειωθεί πως βλέπουμε ήδη μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες να
κατασκευάζουν αυτόνομα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης,
θέτοντας έτσι ψηλότερα το πήχη στη ποιότητα της φιλοξενίας» αναφέρει ο Δημήτρης Καραγκούνης.

Πιερία: Από το βουνό των θεών,
στις παραλίες των θνητών

Μ

πορεί όπως λέει το δημοφιλές τα τελευταία χρόνια
σλόγκαν «Σαν τη Χαλκιδική να μην έχει», όμως κάτι
τέτοιο σίγουρα δεν ισχύει για τους λάτρεις ενός άλλου
μαγικού τόπου και μάλιστα με πολύ καλύτερη οδική σύνδεση. Η κοντινή μας Πιερία συνδυάζει τη μαγεία του βουνού
των Θεών με τα γαλαζοπράσινα νερά και όταν σ’ όλα αυτά
προσθέσεις και τη θέα από το Κάστρο του Πλαταμώνα, ο
συνδυασμός είναι ακαταμάχητος. Μόλις μερικές δεκάδες
χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη και χωρίς το διαβόητο μποτιλιάρισμα της Χαλκιδικής, οι ακτές της Πιερίας
καλούν όσους πιστούς να προσέλθουν. Η ατέλειωτη ακτογραμμή των 100 χιλιομέτρων, τα μικρά και φιλόξενα χωριά,
αλλά και η ίδια η Κατερίνη με την Ολυμπιακή Ακτή, έναν
προορισμό που προτιμούν κυρίως οι Βαλκάνιοι, φέρνουν
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην όμορφη Πιερία για
διακοπές αλλά και γιατί όχι, μια βουτιά αυθημερόν. Από
την Πλάκα Λιτοχώρου μέχρι τον πανέμορφο Πλαταμώνα,
οι παραλίες είναι ιδανικές για βουτιές, όπως κι εκείνη της
Λεπτοκαρυάς που είναι στρωμένη περίτεχνα με άμμο και
βότσαλα. Εκείνος, όμως, που κλέβει την παράσταση είναι
ο Παλιός Παντελεήμονας, ένα γραφικό χωριό στη σκιά του
Ολύμπου που κάτω από το πλατάνι της πλατείας μεγάλωσαν, έπαιξαν, ερωτεύτηκαν και γλέντησαν γενιές και γενιές.
Το βουνό των Θεών, όμως, ο Όλυμπος είναι το καμάρι της
πιερικής γης. Από το φαράγγι του Ενιπέα της μοναδικής
ομορφιάς, μέχρι τα καταφύγιά του και τον Μύτικα, την κορυφή που επιλέγουν να πατούν σε μια δοκιμασία με τον ίδιο
τους τον εαυτό ερασιτέχνες και επαγγελματίες ορειβάτες,
το ταξίδι στον Όλυμπο είναι ιδανικό χειμώνα – καλοκαίρι.
Κι επειδή η Πιερία είναι και του βουνού και του... λιμανιού,
μια ξεχωριστή επιλογή για εκείνους που προτιμούν ακόμη
και το καλοκαίρι να παίρνουν τα βουνά είναι το περίφημο
Ελατοχώρι. Σε ύψος 850 μέτρων και με θέα την Κατερίνη,
τα Πιέρια Όρη παρεμβάλλονται ανάμεσα στον Όλυμπο
και το Βέρμιο, προσφέροντας υπέροχα δάση και αλπικό
τοπίο, με το Ελατοχώρι να είναι το πιο διάσημο και τουριστικό από τα μικρά χωριά της περιοχής.
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Condito

Δυνατά
σημεία

«Η

εταιρεία Condito είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιομηχανικής παραγωγής,
τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων μουστάρδας, κέτσαπ, μαγιονέζας και σαλατών στη χώρα.

• 100 γρ. κέτσαπ φτιάχνεται από περίπου 150 γρ.
ελληνικές ντομάτες (δηλαδή, το μπουκάλι αυτό
φτιάχνεται από 825 γρ.
ελληνικές ντομάτες)
• κατάλληλη για vegans

Έχοντας παρουσία στο χώρο από το 1979 και αναπτύσσοντας συνεχώς τη δραστηριότητά της, κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικές συνεργασίες στο χώρο του Food Service (Ho.Re.Ca,) στο
λιανεμπόριο, στις εξαγωγές και στα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), εξελίσσοντάς
την σε έναν από τους εγχώριους ηγέτες στον
κλάδο των τροφίμων.
  
Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις για υγιεινή
διατροφή, η Condito στρέφεται σήμερα στην
έρευνα για την ανάπτυξη ασφαλών και υγιεινών
προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
ειδικών τμημάτων της αγοράς, ενώ επίσης ερευνά
τα περιθώρια ανάπτυξης προϊόντων για παιδιά».

Δυνατά
σημεία

Δυνατά
σημεία

• χωρίς γλυκαντικά

• Η κλασική μας γεύση
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Η

πατρίδα του ήλιου, της θάλασσας μα και
του φαγητού η χώρα μας κι όσο μπαί-

νουμε ακόμη πιο βαθιά στο καλοκαίρι, η
Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα.
Άλλωστε, τα περίφημα «μπάνια του λαού»
δεν γίνονταν ποτέ... ξεροσφύρι.
Από τα τραπεζάκια δίπλα στο κύμα με τις
μυρωδιές των φρέσκων θαλασσινών με συνοδεία ούζου, μέχρι τις αυλές και στο πιο
απομακρυσμένο χωριό που μοσχομυρίζουν
γεμιστά και φασολάκια, ντομάτες και τα
αγαπημένα μικρών και μεγάλων κεφτεδάκια,
όλη η χώρα θαρρείς και μεταμορφώνεται
το καλοκαίρι σ’ ένα πιάτο τόσο θελκτικό
για τους ξένους, αλλά και τόσο έντονα νοσταλγικό για τους ντόπιους.
Από γωνιά σε γωνιά της Ελλάδας οι σπεσιαλιτέ είναι πολλές και οι παραλλαγές κάθε
τόπου ακόμη και στα πιο «συνηθισμένα»
φαγητά τόσες που κάνουν τους γευστικούς
κάλυκες του επισκέπτη να... εκπλήσσονται.
Μια πίτα μα ποια πίτα...

Μ

πελαλίδικες για τις παραδοσιακές μαγείρισσες
που επιμένουν να ανοίγουν φύλλο με το χέρι,
μα αγαπημένες όλων, οι πίτες είναι το πλέον «πολυμορφικό» φαγητό, καθώς προσφέρεται από πρωινό,
έως σνακ αλλά και ως μεζές για ουζάκι ή μπίρα. Οι
παραλλαγές μιας πίτας είναι όσες και οι μαγείρισσες, όμως, κάποιες απ’ αυτές πάνε τη γεύση σε άλλα επίπεδα, καθώς σερβίρονται γεμιστές με τα πιο
εκλεκτά προϊόντα κάθε γωνιάς της χώρας.
Τις κλασικές χορτόπιτες και τυρόπιτες, λοιπόν, που
αναλόγως της περιοχής που θα ταξιδέψουμε κάνουν
να διαφέρουν κυρίως τα φύλλα, έρχονται να «αποκαθηλώσουν» άλλες, πιο ιδιαίτερες και μάλλον πιο
«αγνές» πίτες όπως η σπεσιαλιτέ της Κρήτης, η μαραθόπιτα, της οποίας οι παραλλαγές σε μπουκίτσες
συναντάται και στα άλλα νησιά του Αιγαίου, ενώ τα
«ατίθασα» Σφακιά δεν έχουν μόνο... αγριάδα αλλά
και μια λιχουδιά που δεν πρέπει κανείς να χάσει
εάν βρεθεί εκεί. Η περίφημη Σφακιανή πίτα είναι το
σήμα κατετεθέν της περιοχής, ενώ παραλλαγή της
αποτελεί η «αγνόπιτα» του Ψηλορείτη.
Ανηφορίζοντας προς Κυκλάδες τα πιτάκια της Αμοργού με φρέσκα τυριά αλλά και μπόλικο δυόσμο είναι
κάτι που πρέπει να φάει κανείς με το που το καράβι
πιάσει Κατάπολα, ενώ η Φολέγανδρος εκτός από μια
σειρά σμαραγδένιες παραλίες έχει και μια σειρά μοναδικές πίτες, τη «σουρωτένια», τη «λαδένια», την
«καρπουζένια», τη «μελένια» και την «κρεμμυδένια».
Στην αγέρωχη και βγαλμένη λες από παραμύθι Μάνη, η τοπική κουζίνα είναι από τις πιο γνωστές στη
χώρα και οι δύο πίτες – σπεσιαλιτέ, το «κουζούνι» με
γέμιση ορτυκιού και μυρωδικών και οι «τραβηχτές»
αποδεικνύουν γιατί οι Μανιάτισσες είναι σκληρές
αλλά συνάμα... τρυφερές στη γεύση.
Κι αν οι παραπάνω συνταγές σας φαίνονται πολύ...
λάιτ, μια στάση στην Κεφαλονιά για την διάσημη
κρεατόπιτά της που δε μοιάζει με καμιά, θα σας
χορτάσει με το παραπάνω.
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Κ

Μ

πορεί το καλοκαιράκι να θέλει πιο ανάλαφρα πιάτα, όμως κάποιες λιχουδιές που προσφέρονται στη
χώρα μας, αξίζουν ταξίδι στον τόπο του... εγκλήματος.
Όπως το πατατάτο με κατσικάκι της Αμοργού, αλλά και
το πιο παραδοσιακό κατσίκι στα ορεινά χωριά της Κρήτης
που αξίζει τα... κιλά του.
Γεμάτο σπεσιαλιτέ, όμως είναι και το Ιόνιο αφού η Ενετοκρατία άφησε νόστιμο το αποτύπωμά της στα Επτάνησα που δίκαια είναι υπερήφανα για την κουζίνα τους.
Η Κέρκυρα έχει την τιμητική της στα κυρίως πιάτα
και τις κρεατοφαγικές σπεσιαλιτέ, αφού μπουρδέτο, σοφρίτο και παστιτσάδα είναι τόσο νόστιμο
τρίπτυχο που αξίζει κανείς να κανονίσει τις διακοπές του με βάση την απαράμιλλη νοστιμιά τους.
Από κοντά και η Ζάκυνθος με τα «μπουτρίδια»
της, την βαριά μεν, πεντανόστιμη δε «Σοφιγαδούρα» αλλά και το γεμιστό με ντόπιο λαδοτύρι
κουνέλι. Την πιο ιδιαίτερη, πάντως, συνταγή μπορεί να την βρει
κάποιος στα Κύθηρα και πρόκειται για τα «μπομπόλια», ένα μοναδικό πιάτο με σαλιγκάρια, καβούρια και ντομάτα, πιπέρι.
Ελλάδα σημαίνει γεύση και φέτος το καλοκαίρι ταξιδέψτε σε
κάθε της γωνιά, δοκιμάζοντας τα μικρά ή μεγαλύτερα γαστρονομικά της μυστικά...

Μεγάλη μπουκιά
φάε...

Τουρίστα μου, τα κάναμε... σαλάτα!

ι αν οι πίτες είναι φαγητό
για όλες τις ώρες, το απόλυτο must του καλοκαιριού είναι οι σαλάτες. Άλλωστε, διόλου
τυχαίο είναι πως το αγαπημένο
έδεσμα των τουριστών που μας
έρχονται από τα βόρεια της Ευρώπης κι όχι μόνο στα οποία τα
φρέσκα λαχανικά είναι είδος πολυτελείας, είναι η χωριάτικη.
Η «βασίλισσα» των greek salads
έρχεται σε δεκάδες παραλλαγές
που έχουν κυρίως να κάνουν με
το λευκό τυρί που τη συνοδεύει κι αυτό καθώς κάθε περιοχή
της χώρας έχει τις δικές της τυροκομικές συνήθειες και λιχουδιές. Έτσι, η νησιώτικη χωριάτικη
σερβίρεται με μπόλικη ποσότητα
κάποιου μαλακού τυριού όπως η ξυνομυζήθρα ή η
κοπανιστή. Ο θρόνος, όμως, της χωριάτικης τα τελευταία χρόνια... τρίζει, καθώς το πιο γνωστό πιάτο της Κρήτης, επελαύνει στα τραπέζια όλης της
χώρας. Πιο χορταστικός από την πατροπαράδοτη
ντοματοσαλάτα κι όπως λένε οι ειδικοί και πιο θρεπτικός λόγω των στοιχείων που περιέχει η κριθαροκουλούρα, ο ντάκος που κάποτε περιοριζόταν στην
Κρήτη, πλέον έχει μπει στην καθημερινότητά μας
και είναι το πιο δροσερό και συνάμα πλήρες γεύμα
που μπορεί κάποιος να απολαύσει. Μία από τις πιο
νόστιμες παραλλαγές του είναι εκείνη στα Κύθηρα,
η «ψωμολαδέα» η οποία όπως μαρτυρά το όνομά
της γίνεται με το διάσημο παξιμάδι λαδιού του νησιού, ενώ τα εστιατόρια του Αιγαίου προκειμένου
να ξεχωρίσουν από τις παραδοσιακές ταβέρνες, σερβίρουν τον ντάκο...αλλιώς, είτε ως προς τα σκεύη και την εμφάνιση είτε και προς τα
υλικά, όπως εκείνος με ψητά λαχανικά και βαλσάμικο που σερβίρεται στις Κυκλάδες. Τέλος, στην Κάλυμνο των ψαροντουφεκάδων μην ξεχάσετε να
δοκιμάσετε το «μιρμιζέλι», μια σαλάτα με βάση την παξιμαδοκουλούρα όπου κυριαρχεί η καπνιστή μελιτζάνα και το «θαυματουργό» βότανο θρούμπι.
Από την άλλη, οι φανς των όσπριων δεν έχουν μάλλον άλλη επιλογή διακοπών από τις Κυκλάδες, μιας και η παραδοσιακή ρεβυθάδα, που σερβίρεται
κυρίως σε Σίφνο, Σύρο και Πάρο είναι στην κατηγορία της σαλάτας και αποτελεί ιδανικό μεζέ για τα ποτά, ενώ ξακουστό σ’ όλο τον κόσμο δεν είναι
μονάχα το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, αλλά και η φάβα της.
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Δωμάτιο με θέα… τα αστέρια!

Π

ολυτελείς… φούσκες που λειτουργούν ως
τουριστικά καταλύματα έρχονται να εγκατασταθούν στη Χαλκιδική. Οι πρώτες «Bubble
Tents» έρχονται την Ελλάδα και θα είναι διαθέσιμες από αυτό το καλοκαίρι στο πρώτο πόδι
της Χαλκιδικής. Πρόκειται για γιγάντιες διάφανες και στρογγυλές σκηνές που παρέχουν όλα
όσα ένα κανονικό δωμάτιο ξενοδοχείου και
ίσως περισσότερα…
Οι συγκεκριμένες κατασκευές υπάρχουν συνήθως στα βόρεια τμήματα των σκανδιναβικών
χώρων και είναι δημοφιλείς, διότι δίνουν την
δυνατότητα στους ενοικιαστές τους να ξαπλώνουν και να βλέπουν το Βόρειο Σέλας.
Κάτω από τα δισεκατομμύρια αστέρια, όπως
λέει ο Δημήτρης Λάσκαρης, θα έχουν τη δυνατότητα να κοιμούνται πλέον επισκέπτες και στη
Χαλκιδική. Ο Δημήτρης Λάσκαρης, ασχολείται
τα τελευταία χρόνια με τουριστικές επιχειρήσεις και την ενοικίαση καταλυμάτων κυρίως στη
Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. «Φέτος, είπαμε
να κάνουμε κάτι διαφορετικό» λέει ο ιδιοκτήτης
των Lux Bubble Tents και «φέρνουμε για πρώτη φορά αυτές τις κατασκευές στην Ελλάδα
και είμαστε ενθουσιασμένοι με το εγχείρημα».
Μέχρι στιγμής έχουν στηθεί τέσσερις σκηνές
σε οριοθετημένο οικόπεδο σε τοποθεσία ανάμεσα στα Νέα Μουδανιά και στην Ποτίδαια. Η
κάθε σκηνή έχει το δικό της υπαίθριο χώρο που
έχει περιφραχθεί.
Οι παροχές των σκηνών είναι πολλές περισσότερες από όσες θα φανταζόταν κανείς. Μάλιστα, κάποιες ξεπερνούν σε πολυτέλεια δωμάτια ξενοδοχείων, με κυριότερο χαρακτηριστικό
τους ότι σου προσφέρουν μια θέα μαγευτική.
Στις σκηνές υπάρχει μεγάλο διπλό κρεβάτι, καθιστικές καρέκλες, τραπεζάκι, κομοδίνο και
άλλα χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα.
Το κυριότερο όμως είναι ότι έχουν τουαλέτα
και ντουζιέρα. Φυσικά, παρέχεται ηλεκτρισμός
και κλιματιστικά εντός της σκηνής, ενώ ειδικός
μηχανισμός ανακυκλώνει τον αέρα, ώστε να
δημιουργούνται συνθήκες δωματίου σπιτιού.
Το μόνο που δεν έχουν είναι κουζίνα, ώστε να
αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος για ατύχημα ανάφλεξης.
Για αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν ακόμα
περισσότερο, υπάρχει η δυνατότητα να νοικιάσουν σκηνή με… τζακούζι εξωτερικού χώρου.
Σαφώς, σε αυτή την περίπτωση η τιμή ενοικίασης είναι υψηλότερη. «Οι τιμές για τις σκηνές ξεκινούν από τα 110 ευρώ την ημέρα. Είναι
αρκετά φθηνά συγκριτικά με άλλες χώρες, αν
σκεφτείς ότι στις σκανδιναβικές χώρες τα συγκεκριμένα καταλύματα φτάνουν έως και 1.000
ευρώ ημερησίως» επισημάνει ο κ. Λάσκαρης.
Οι εργασίες για τις «Bubble Tents» στη Χαλκιδική ολοκληρώθηκαν την δεύτερη εβδομάδα του
Ιουνίου και έχουν ήδη ξεκινήσει οι προκρατήσεις. «Στοχεύουμε κυρίως στην προσέλκυση ανθρώπων που θέλουν να το ζήσουν ως εμπειρία
έστω και για ένα βράδυ» δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
Σαφώς, οι σκηνές είναι για δυο άτομα και προορίζεται για ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν
εναλλακτικά κάποιες βραδιές του καλοκαιριού.
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«Ραντεβού» στις τρεις καλλίγραμμες
χερσονήσους της Βόρειας Ελλάδας

Μ

πορείς να τις γυρίζεις πόδι-πόδι, με τη η μία να είναι
καλύτερη από την άλλη. Κασσάνδρα, Σιθωνία, όρος Άθως.Οι τρεις
καλλίγραμμες χερσόνησοι τιμούν
επάξια το άτυπο ρητό που λέγεται
γι’ αυτές: «Σαν τη Χαλκιδική δεν
έχει».
Και όχι άδικα. Το 2018 έλαβε τον
τίτλο της «πρωταθλήτριας» σε γαλάζιες σημαίες, αφού κατέκτησε
την πρώτη θέση στη χώρα, με 89
γαλάζιες σημαίες σε παραλίες του δήμου
Αριστοτέλη, Σιθωνίας, Πολυγύρου στο δεύτερο πόδι, Νέας
Προποντίδας και Κασσάνδρας
στο πρώτο πόδι.

Κασσάνδρα για παραθαλάσσια διασκέδαση όλη μέρα

Κ

οσμοπολίτικη, με τιρκουάζ νερά, οργανωμένες παραλίες και νυχτερινή ζωή,
διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για ξέγνοιαστες και ξέφρενες διακοπές: Καλλιθέα για
διασκέδαση μέχρι πρωίας, Ποσείδι για ατελείωτα πάρτυ (αφού συνιστά το καταφύγιο
των φοιτητών μετά την εξεταστική στο ομώνυμο φοιτητικό κάμπινγκ). Σε ελαφρώς πιο
χαλαρούς ρυθμούς κινούνται η αμφιθεατρικά
χτισμένη σε πευκόφυτο λόφο Κρυοπηγή και
το Πολύχρονο, ενώ το πολυσύχναστο Πευκοχώρι υπόσχεται δυναμική διασκέδαση. Λίγο
πιο κάτω, θα βρείτε την «εγκλωβισμένη» σε
πευκόδασος, Αγία Παρασκευή με τα μικρά
ταβερνάκια και μια παράκαμψη που οδηγεί στον οικισμό Λουτρά και στις ιαματικές
πηγές. Στο νοτιότερο χωριό του ποδιού θα
βρείτε το γραφικό Παλιούρι με beach bars.

Σιθωνία για πολλές βουτιές μέσα στο πράσινο

Γ

αλαζοπράσινα νερά, πυκνή βλάστηση που φτάνει μέχρι
τη θάλασσα και πεύκα που αγγίζουν τις αμμουδιές, συνθέτουν τη μοναδική δαντελωτή ακτογραμμή της Σιθωνίας.
Κάθε στροφή και μια παραλία-έκπληξη. Ακτή Καλογριάς,
ακτή Σπαθιές, Ελιά, Λαγόμανδρα, Τορώνη, Τριστινίκα, Βουρβουρού και Πυργαδίκια είναι μόνο μερικές από τις δεκάδες
επιλογές για μονοήμερη απόδραση ή ακόμη και διαμονή σε
ξενοδοχεία πολλών αστέρων. Φθηνότερη αλλά εξίσου ποιοτική επιλογή είναι η διανυκτέρευση σε κάμπινγκ στο Πλατανίτσι, Καλαμίτσι και Αρμενιστή. Επιβάλλεται μια επίσκεψη
στο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι και ένα από τα ασφαλέστερα
της Ελλάδας, το Πόρτο Κουφό για να απολαύσετε το μπάνιο
σας στην οργανωμένη παραλία ή να γευτείτε τα φρέσκα
ψάρια που σερβίρουν ταβέρνες της περιοχής. Μην παραλείψετε την εξερεύνηση του βυθού στις Καβουρότρυπες,
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στο Καρύδι αλλά και μια στάση στο Λαγονήσι με τα ρηχά
και καταπράσινα νερά. Εάν φτάσετε μέχρι την παραλία
της Συκιάς, παρατηρείστε τους δύο ανεμόμυλους στην
ομώνυμη παραλία, οι οποίοι χρονολογούνται από το 1890.
Γύρω τους έχει οριστεί ζώνη προστασίας 20 μέτρων αφού
αποτελούν σημαντικά κτίσματα της περιοχής. Το βράδυ ο
Νέος Μαρμαράς, το κυριότερο εμπορικό κέντρο της περιοχής, προσφέρεται για βόλτες, χωνάκι παγωτό στο χέρι ή
μια σύντομη στάση σε ένα από τα δεκάδες μπαράκια του,
το ίδιο και η τουριστική Σάρτη.
Extra tip: Επισκεφτείτε τη Διάπορο, το νησί με τα μονίμως
ζεστά, διάφανα, τιρκουάζ νερά, που βρίσκεται απέναντι
από τη Βουρβουρού. Προσεγγίστε την με τις ειδικές μικρές ενοικιαζόμενες βάρκες. Δε χρειάζεται δίπλωμα για
να τις οδηγήσετε!

Σ

Η

ορεινή Χαλκιδική, αν και λιγότερη δημοφιλής, μπορεί να σας ρίξει
στην «αγκαλιά» της με την πρώτη ματιά. Καταπράσινες διαδρομές, απότομες κοιλάδες, βραχώδη φαράγγια συνθέτουν ένα μοναδικό
σκηνικό απροσπέλαστης ομορφιάς. Το φημισμένο όρος του Χολομώντα, που εκτείνεται από τον Πολύγυρο μέχρι την Αρναία, αγγίζει το
μέγιστο υψόμετρό των 1.165 μέτρων στην ομώνυμη κορυφή και φιλοξενεί μια από της πλουσιότερες πανίδες της περιοχές με πλούσια
βιοποικιλότητα που ευνοεί την επιβίωση άγριων ζώων και πουλιών. Σε
όποιον θελήσει να το ανακαλύψει, προσφέρει απλόχερα τα φυσικά του
κάλλη, κυρίως με τις ενδιαφέρουσες περιπατητικές διαδρομές που
διαθέτει για πεζοπορία ή ιππασία. Γύρω του, υπάρχουν γραφικά χωριά
χωμένα στο πράσινο, όπως ο Ταξιάρχης, το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι,
ο Στανός και φυσικά ο Πολύγυρος και Αρναία. Μάλιστα από το ορεινό
χωριό του Ταξιάρχη ξεκινούν σε τακτική βάση περιηγήσεις ανάμεσα σε έλατα, καστανιές και οξιές που οδηγούν στο χωριό Βράσταμα. Εάν σας πάει
ο δρόμος σας προς τη βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής, μην ξεχάσετε να
επισκεφτείτε έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς χώρους της Χαλκιδικής,
τα αρχαία Στάγειρα, τη γενέτειρα του Αριστοτέλη.

Σαν το βουνό
δεν έχει

Από το όρος Άθως στην
«αυτόνομη» Αμμουλιανή

το βόρειο τμήμα του όρους Άθως (το
υπόλοιπο τμήμα της χερσονήσου καταλαμβάνει το άβατο για τις γυναίκες Άγιο
όρος), υπάρχουν αξιόλογες επιλογές για
ξεκούραση και μπάνιο: Νέα Ρόδα, Τρυπητή,
Ιερισσός, το ορεινό Γομάτι και η Ουρανούπολη, απέναντι από την οποία κρύβονται…
οι «Μπαχάμες» της Χαλκιδικής. Η Αμμουλιανή, αν και ανήκει στη Χαλκιδική και στον
δήμο Αριστοτέλη, δεν παύει να είναι ένα
«αυτόνομο» νησάκι και μάλιστα το μοναδικό κατοικημένο στη Χαλκιδική. Βρίσκεται
στον κόλπο του Αγίου Όρους απέναντι από
την Τρυπητή και είναι κατά κοινή ομολογία
«το νησί της ξεκούρασης». Με τις παραλίες να είναι μετρημένες στα δάχτυλα του
ενός χεριού, οι επιλογές δεν είναι πολλές,
είναι όμως αυθεντικές. Αλυκές, Καραγάτσι,
Μεγάλη Άμμος, Άγιος Γεώργιος και πολλοί
ακόμη μικροί κολπίσκοι που περιμένουν να
τους ανακαλύψετε. Δοκιμάστε να κάνετε μια μονοήμερη εκδρομή στα έξι μικρά
ακατοίκητα νησάκια «Δρένια» ή αλλιώς
«Γαϊδουρονήσια» που βρίσκονται απέναντι από την Ουρανούπολη. Μπορείτε να τα
προσεγγίσετε με δικό σας σκάφος ή να νοικιάσετε βάρκα
από την Αμμουλιανή. Στο νησί υπάρχει πληθώρα καταλυμάτων αλλά και ένα εξαιρετικά οργανωμένο κάμπινγκ που
ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς. Το βράδυ, η νυχτερινή
ζωή «χτυπάει κόκκινο» αφού το νησί διαθέτει δύο κλάμπ
για after διασκέδαση, αλλά και πολλά καφέ και εστιατόρια
δίπλα στο κύμα. Το νησί συνδέεται με φεριμπότ από την
ακτή της Τρυπητής και έχει δρομολόγια κάθε 15’ λεπτά για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Extra tip: Εάν έχετε δίπλωμα για μηχανάκι, επιλέξτε να νοικιάσετε μια γουρούνα. Είναι μικρή και εύχρηστη και μαζί της
μπορείτε να γυρίσετε στις πιο απόμερες παραλίες!
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Ρυθμικό ταξίδι
σε Μακεδονία και Θράκη

Γ

ια ακόμα μία χρονιά η Μακεδονία και η Θράκη θα παραμείνουν πολιτιστικά ενεργές και το καλοκαίρι, φιλοξενώντας πολυάριθμα και διαφορετικά μεταξύ τους φεστιβάλ,
τα οποία έρχονται για να γεμίσουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το φετινό μας καλοκαίρι. Εσύ λοιπόν, σε ποιο από όλα
θα δημιουργήσεις τις φετινές καλοκαιρινές εμπειρίες σου;
1. Το Φεστιβάλ Δάσους είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα αυτό το
καλοκαίρι επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά, πάντοτε υπό
την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το Φεστιβάλ Δάσους ξεκίνησε στις αρχές του μήνα και θα διαρκέσει
έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτού θα πραγματοποιηθούν πολυάριθμες εκδηλώσεις, τόσο στο θέατρο Δάσους,
που αποτελεί τον πολιτιστικό πυρήνα του Φεστιβάλ, όσο και
σε άλλους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως το Θέατρο Γης,
το Βασιλικό Θέατρο, η Μονή Λαζαριστών, κ.α. Φέτος λοιπόν,
οι φιλότεχνοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, θα έχουν και πάλι
την ευκαιρία να απολαύσουν αξιόλογα θεατρικά, μουσικά,
αλλά και χορευτικά θεάματα. Αντιλαμβανόμαστε επομένως,
ότι το Φεστιβάλ Δάσους για ακόμα μία χρονιά έρχεται για
να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις
του πολιτισμού, συνδυάζοντας διαφορετικές μορφές τέχνης.
2. Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών επιστρέφει και φέτος
το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη, υποσχόμενο να προσφέρει
απλόχερα τέχνη και ψυχαγωγία. Πιο συγκεκριμένα, το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, το οποίο τώρα κλείνει τα 27
χρόνια ύπαρξης του, έρχεται πιο ανανεωμένο και πιο καλοκαιρινό από ποτέ, έχοντας φυσικά ως επίκεντρο τον εμβληματικό χώρο της Μονής Λαζαριστών και φιλοξενώντας έναν
πολύ μεγάλο αριθμό σπουδαίων καλλιτεχνών. Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με το πρόγραμμα, που έχει ανακοινωθεί έως τώρα,
διότι στο μέλλον θα προστεθούν σίγουρα και νέες εκδηλώσεις,
μεταξύ των καλλιτεχνών, που θα εμφανιστούν στο φετινό Φεστιβάλ, θα είναι η Άννα Βίσση, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελένη
Τσαλιγοπούλου, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μίλτος Πασχαλίδης,
η Γλυκερία, Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, κ.α. Εάν είσαι λοι-

26

πόν λάτρης,
των αξιόλογων καλοκαιρινών συναυλιών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσεις το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, το οποίο
θα λάβει χώρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην Θεσσαλονίκη.
3. Μια νέα διοργάνωση που πραγματοποιείται για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά (πιο πλούσια φέτος) είναι το Φεστιβάλ
Επταπυργίου που διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης υπό την
αιγίδα της UNESCO από τις 2 έως τις 22 Ιουλίου σε έναν
εμβληματικό χώρο της Θεσσαλονίκης από όπου παίρνει και
το όνομά του. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν
6 παραγωγές και 10 παραστάσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν 325 καλλιτέχνες και 65 τεχνικοί. Η αυλαία ανοίγει
με τη μουσική παράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»
του Felix Mendelssohn από τη Συμφωνική Ορχήστρα του
δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα. Στις 9 Ιουλίου ακολουθεί
η «Μουσική του Πάθους» με τον Θεόδωρο Κερκέζο στην
καλλιτεχνική επιμέλεια και το σαξόφωνο. Στις 10, 12, 14, 16, 18
Ιουλίου τη σκυτάλη παραλαμβάνει η «Cavalleria Rusticana»
του P. Mascagni με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης,
τη Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης και γνωστούς ερμηνευτές
σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Κολαλά, ενώ ακολουθούν στις
17 Ιουλίου η θεατροποιημένη αφήγηση «Επταπύργιο – Ένας
αιώνας σε μια μέρα 1899-1989» σε σύλληψη – σκηνοθεσία
Εύης Σαρμή, στις 19 Ιουλίου η μουσική βραδιά «Νύχτα μαγικιά…» με κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη σε ενορχήστρωση
– μουσική διεύθυνση Παναγή Μπαρμπάτη και στις 22 Ιουλίου η βραδιά ποίησης και μουσικής «Ο Ελύτης συναντά τον
Ελυάρ» σε καλλιτεχνική επιμέλεια – κείμενα Άννας Μυκωνίου
και μουσική επιμέλεια – βιολί Αντώνη Σουσάμογλου. Η ώρα
έναρξης των εκδηλώσεων είναι στις 9.30μμ. Προπώληση
εισιτηρίων: https://cutt.ly/BirV3p και στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Αλέξανδρος» (Εθν. Αμύνης 1), Δευτέρα και Πέμπτη 10.0015.00, Τρίτη και Τετάρτη 17.00- 21.00

4. To River Party στο Νεστόριο της Καστοριάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά και κατασκηνωτικά φεστιβάλ της Ελλάδος και εδώ και 41
χρόνια αποτελεί σημείο συνάντησης για τους κατασκηνωτές της Μακεδονίας και όχι μόνο. Το River Party είναι τόσο ξεχωριστό συγκριτικά με
τα υπόλοιπα φεστιβάλ της χώρας μας, γιατί καταφέρνει να συνδυάζει
αρμονικά την μουσική, τους εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης, αλλά
και την απίστευτη μαγεία της φύσης. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το
Φεστιβάλ θα συνοδεύσουν πολυάριθμοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο
Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας, οι Locomondo, κ.α., και οι οποίοι υπόσχονται να σου προσφέρουν μία απίστευτη καλοκαιρινή εμπειρία.
Επομένως, είτε είσαι μόνος σου, είτε με παρέα, επιβάλλεται 29 Ιουλίου
με 4 Αυγούστου να παραδοθείς στην μαγεία του ιδιαίτερου αυτού κατασκηνωτικού φεστιβάλ, το οποίο έχοντας ως background τον πανέμορφο
ποταμό Αλιάκμονα, θα σε κάνει να νιώσεις ένα με την φύση, αλλά και με
τους υπόλοιπους κατασκηνωτές.
5. Το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ της
Καβάλας, ενώ είναι το δεύτερο παλαιότερο της χώρας μετά το Φεστιβάλ
Επιδαύρου. Κάθε χρόνο το μεγαλύτερο μέρος του λαμβάνει χώρα στο
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και διαρκεί από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο,
φιλοξενώντας πολυάριθμες εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα. Κατά
την διάρκεια του, οι χιλιάδες Έλληνες αλλά και ξένοι επισκέπτες, έχουν
την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε κλασικά αρχαία δράματα, σε
σύγχρονες παραστάσεις, αλλά και σε αξιόλογες μουσικοχορευτικές συναυλίες. Εάν λοιπόν, βρίσκεσαι στην Καβάλα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
μην χάσεις αυτή την μοναδική ευκαιρία.
6. Το Free Earth Festival είναι ένα νεοσύστατο φεστιβάλ ηλεκτρονικής
μουσικής, το οποίο λαμβάνει χώρα στην παραλία Αζάπικο, στην Σιθωνία
Χαλκιδικής. Ουσιαστικά, είναι ένα κατασκηνωτικό φεστιβάλ, το οποίο έχει
ως στόχο να προωθήσει έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ζωής, φέρνοντας
ξανά στο προσκήνιο τα υπαίθρια καλοκαιρινά πάρτι, τα οποία ως βασικά
συστατικά τους έχουν την πλήρη εναρμόνιση με την φύση, τον σεβασμό
απέναντι σε αυτήν, αλλά και την χαλαρή διάθεση. Φέτος λοιπόν, το Free
Earth Festival, το οποίο θα διαρκέσει από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου,
με πάνω από 150 καλλιτέχνες ηλεκτρονικής και όχι μόνο μουσικής, υπόσχεται να σου προσφέρει μία μοναδική φεστιβαλική εμπειρία.

7. To Ardas Festival ή αλλιώς το Φεστιβάλ Συνάντησης Νέων-Άρδας,
πραγματοποιείται από το 1995 στις Καστανιές Έβρου, δίπλα στις όχθες
του ποταμού Άρδα, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Είναι ένα φεστιβάλ, το οποίο
καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά το θέατρο, την μουσική, τις καλλιτεχνικές εκθέσεις, τον αθλητισμό, αλλά και τον εθελοντισμό, γεγονός που το
κάνει να ξεχωρίζει από άλλα παρόμοιας φιλοσοφίας φεστιβάλ. Από πολλούς μάλιστα, λόγω του Φεστιβάλ, ο ποταμός Άρδας έχει χαρακτηριστεί
ως το ποτάμι του «πολιτισμού», καθώς με βασικό βοηθό την μουσική, για
έξι ολόκληρες μέρες, καταφέρνει να ενώσει νέους διαφορετικών πόλεων, αλλά και διαφορετικών χωρών, προάγοντας το πανανθρώπινο μήνυμα
της ειρήνης και της ισότητας μεταξύ των διαφορετικών φυλών. Επιπλέον,
σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις κάποιοι από τους καλλιτέχνες,
που θα παρευρεθούν στο φεστιβάλ φέτος, είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ο
Δημήτρης Μπάσης, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Σάκης Ρουβάς, κ.α.
8. Το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ένα από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά γεγονότα της Βόρειας Ελλάδος και πραγματοποιείται εδώ και 48 χρόνια,
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, στο νομό Πιερίας. Είναι λοιπόν, ένα από
τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά event της Μακεδονίας, διότι κερδίζει όχι
μόνο πανελλήνια, αλλά και διεθνή προβολή, προάγοντας κατά βάση τις
τέχνες του θεάτρου και της μουσικής, και συμβάλλοντας έτσι καταλυτικά
στην άνθηση του τουρισμού της περιοχής.
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Mπάμπης Μπίζας:
Ο Έλληνας... Φιλέας Φογκ

Σ

τα 18 του ανακάλυψε πως αυτό που του ταιριάζει δεν είναι μια ζωή με τάξη και οικονομική ασφάλεια, αλλά μια
ζωή γεμάτη περιπέτειες κι ατέλειωτα ταξίδια. Τέλειωσε τη
στρατιωτική του θητεία, τέλειωσε και το Πάντειο και άρχισε
την μεγάλη του περιπλάνηση στις ομορφιές του κόσμου μας
«τυχαία χωρίς σχεδιασμό. Έβαλα το σακίδιο στον ώμο κι έφτασα μέχρι τη Βουλγαρία. Κι όταν άρχισα να ξεθαρρεύω συνειδητοποίησα πως ο μηχανισμός για να κάνεις ένα ταξίδι είναι
κοινός είτε πας κοντά είτε μακριά. Έτσι, τον τρίτο χρόνο των
εξορμήσεών μου έφτασα μέχρι το Μπαγκλαντές με τη μέθοδο του ωτοστόπ». Ο Μπάμπης Μπίζας, ο πιο πολυταξιδεμένος
άνθρωπος στον κόσμο και κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες, αφού το
2004 έχει «ξεμπερδέψει» με τον γύρο του κόσμου, έχοντας
επισκεφτεί και τις 194 (τότε) χώρες του και πλέον ως
διευθυντής σχεδιασμού του «Cosmorama», σχεδιάζει
για «προχωρημένους ταξιδιώτες της δικής μου λογικής
εξορμήσεις ταξίδια σε κάθε γωνιά του κόσμου, ταξίδια
τα οποία δεν είναι mainstream αλλά απευθύνονται σε
ένα πιο ειδικό κοινό που θέλει να δει την άλλη πλευρά,
την πέρα από την τουριστική κάθε χώρας». Πώς, όμως,
ένα καθημερινό παιδί από την Άρτα κατάφερε να ζει την
απόλυτη ζωή; Το μυστικό ήταν απλό: πώς από την αρχή
ήξερε τι ήθελε και πώς να το πετύχει. Έτσι, έπιασε δουλειά ως υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου ζητώντας να
συνοδεύει τα γκρουπ στις διάφορες γωνιές του πλανήτη.
Τα πρώτα ταξίδια του ήταν σε Ιαπωνία, Κίνα, Αμερική όπου
και διαπίστωσε πως ο κόσμος δεν έχει όρια κι αυτός θέλει
να τον εξερευνήσει σπιθαμή προς σπιθαμή. «Πρώτα έκανα
ουσιαστικά τον γύρο του πλανήτη κι όταν το 2004 είχα πάει
και στις 195 χώρες κι αφού δεν υπάρχουν άλλες, αν τουλάχιστον μείνουν έτσι τα πράγματα και δε διασπαστεί καμιά», λέει
γελώντας «το πήρα πάλι από την αρχή αλλά αυτή τη φορά
διεξοδικά. Έχοντας πλέον την αυτοπεποίθηση πως τα έχω δει
όλα, άρχισε η διεξοδική φάση όπου πηγαίνω και δεύτερη και
Τρίτη και τέταρτη φορά στα μέρη που αγαπώ περισσότερο
αλλά κι εκείνα που για να πεις πραγματικά πως τα γνώρισες,
πρέπει να τα επισκεφτείς ξανά και ξανά. Για παράδειγμα έχω
πάει ήδη 4 φορές στα Νησιά Σολομώντα, στην Παπούα και
φυσικά στη Ρωσία όπου καταλήγω και φέτος, αφού κατάφερα να γίνω και μέλος της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας». Πέραν όμως των πιο ωραίων προορισμών υπάρχουν και τα
ταξίδια που του έμειναν αξέχαστα όπως εκείνα στην Αιθιοπία αλλά και ο διάπλους του ποταμού Κονγκό με μια μαούνα.
« Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι χωρίς καμιά άνεση. Όπου σταματούσαμε τρώγαμε ό,τι τρώνε και οι ντόπιοι όπως κρέας μαϊμούς ακόμη και ψητά σκουλήκια. Όμως δεν το αλλάζω με τίποτα» εξομολογείται. Τα ταξίδια του κ. Μπίζα συνεχίζονται σ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ όταν τον ρωτάμε πόσο καιρό περνά στην Ελλάδα, τον υπολογίζει σε περίπου ενάμιση
μήνα συνολικά το χρόνο. Άλλα ταξίδια είναι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, σε άλλα τον συντροφεύει η σύζυγός του, όμως πολλές φορές πηγαίνει και εντελώς μόνος του και αφήνει την Πηνελόπη του στην Ελλάδα.
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Ω

Τα ασύγκριτα Μετέωρα
και η Σαντορίνη

ς ο πιο πολυταξιδεμένος και με τη
βούλα άνθρωπος στον κόσμο, ο κ.
Μπίζας δεν γίνεται παρά να έχει βαρύνουσα γνώμη για τα αξιοθέατα της χώρας μας. «Τα Μετέωρα είναι το νούμερο
1 αξιοθέατο της Ελλάδας κι αυτό λέω σε
όλους που με ρωτούν. Για τον ταξιδιώτη
αξίζουν επίσης οι διάφοροι αρχαιολογικοί
χώροι με κορυφαίο από άποψη και τοπίου
το Σούνιο, αλλά και τα Ζαγοροχώρια που
τα αγαπώ πολύ και φυσικά ο περίπλους
του Αγίου Όρους που είναι ιδιαίτερα θεαματικός. Επίσης, αξίζει πολλά η Κερκίνη
λόγω της τεράστιας ποικιλίας των πτηνών.
Η Ελλάδα έχει τρομερή πολυμορφία και
είναι πραγματικά υψηλή η αξία της στο
χρηματιστήριο των ταξιδιών.», λέει.
Μιας και μπήκαμε στο καλοκαίρι, όμως
ο κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες δε θα μπορούσε παρά να μας πει τη γνώμη του
και για τα περίφημα νησιά μας. «Κάθε
νησί μας είναι όμορφο και ξεχωριστό.
Και φυσικά για να έχω άποψη έχω ταξιδέψει και στα 89 κατοικημένα νησιά μας.
Μου αρέσει πολύ η Φολέγανδρος με τους γκρεμούς
της. Και υπάρχει φυσικά η Σαντορίνη, η οποία είναι
εκτός συναγωνισμού καθώς θεωρώ κι εγώ κι άλλοι
πολλοί πως είναι το ωραιότερο νησί του κόσμου και
δε μπορεί να μπει στην ίδια κλίμακα με τα υπόλοιπα».
Η κλήση μας βρήκε τον Μπάμπη Μπίζα στο Χαμπάροφσκ της Σιβηρίας, όπου βρίσκεται μαζί με την
σύζυγό του, ενώ θα ταξιδέψουν προς τη Ρωσία. Δυστυχώς, όπως μας είπε, το πρόγραμμά τους χάλασε λόγω εκλογών, μιας και πρέπει να γυρίσει στην
Ελλάδα για να ψηφίσει κι έτσι δεν προλαβαίνει να
πάει ένα ακόμη ταξίδι προς την Αμερική, όχι όμως
τη γνωστή που προτιμούν οι τουρίστες, αλλά την
αθέατη, «την άλλη Αμερική».

Κάθε νησί μας
είναι όμορφο
και ξεχωριστό.
Και φυσικά για
να έχω άποψη
έχω ταξιδέψει
και στα 89
κατοικημένα
νησιά μας
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H εθιστική Λυών του φωτός

Ο

ρωμαίος Λούκιος Πλάνκο, τη βάφτισε το 43 π.Χ. Λούγδονο,
(Lugdunum), δηλαδή, λόφο του φωτός, και όχι τυχαία, αφού
το φυσικό της φως “λούζει” κάθε απόκρυφη γωνιά της.
Τα πλακόστρωτα στενά δρομάκια, τις μοντέρνες συνοικίες, τα
λιθόκτιστα σοκάκια της, τα γραφικά καφέ της, τα κτίρια υψηλής
αρχιτεκτονικής αξίας με γοτθικές λεπτομέρειες σε κάθε σημείο
της. Ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι σχεδόν αναπόφευκτος.
Γενέτειρα του γνωστού λυωνέζου συγγραφέα του «Μικρού Πρίγκιπα» Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ ( από τον οποίο το αεροδρόμιο πήρε το όνομά ), η Λυών είναι χτισμένη στην συμβολή των
ποταμών Ροδανού και Σον στο νοτιοανατολικό τμήμα της Γαλλίας και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά το Παρίσι
και τη Μασσαλία, διαθέτοντας περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους.
Μερικές μέρες αρκούν για να προλάβει κανείς να γυρίσει τα κυριότερα σημεία της όποια εποχή του χρόνου επιλέξει. Οι άριστες
συγκοινωνίες που διαθέτει, υπόσχονται να κάνουν την περιήγηση
να μοιάζει παιχνιδάκι. Επίλεξε ανάμεσα στις τέσσερις γραμμές
τραμ, άλλες τόσες μετρό και απεριόριστο αριθμό δρομολογίων
λεωφορείων που καλύπτουν και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ραντεβού στον λόφο της Fourvière

Ή

αλλιώς στον λόφο «που προσεύχεται». Εκεί βρίσκεται η
βασιλική της Παναγίας de Fourvière, το σήμα κατατεθέν
της πόλης που χτίστηκε το 1884 στα ερείπια μιας ρωμαϊκής αγοράς και συνδυάζει στοιχεία της ρομανικής και βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Η βασιλική έχει τέσσερις πύργους και ένα κωδωνοστάσιο, όπου βρίσκεται το επίχρυσο άγαλμα της Παναγίας, ενώ
στο εσωτερικό της φιλοξενεί εντυπωσιακά βιτρό και ψηφιδωτά.
Extra tip: Ανεβείτε στον λόφο με το ειδικό τελεφερίκ που αναχωρεί κάθε πέντε λεπτά. Η διαδρομή είναι μικρή αλλά ιδιαίτερα
απολαυστική!

Περιπλάνηση στην παλιά πόλη

Δ

εν έχει τυχαίως χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αναγεννησιακή της ατμόσφαιρα αιωρείται σε κάθε δρομάκι της, ενώ η
μαγεία της κρύβεται σε εκείνα τα στενά περάσματα (τα επονομαζόμενα « traboules), που επιτρέπουν την διάβαση από
τον ένα δρόμο στον άλλον, μέσα από τις αυλές των σπιτιών.
Extra tip 1: Δοκιμάστε τις χειροποίητες κρέπες που φτιάχνουν πλανόδιοι πωλητές και ζητείστε τις με γέμιση σοκολάτα και ρούμι! Πρόκειται για τον πιο… «εθιστικό» συνδυασμό!
Extra tip 2: Κοντά στην παλιά πόλη και ακολουθώντας μία
ολιγόλεπτη διαδρομή, θα βρεθείτε μπροστά σε μία «μυστική
τοποθεσία» γνωστή με το όνομα «Les jardins des curiosités».
Εκεί θα θαυμάσετε το πιο εντυπωσιακό πανόραμα της πόλης.
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Α

Α

ξίζει να αφιερώσετε
μια ολόκληρη μέρα
στο πιο «πράσινο» και
μεγαλύτερο πάρκο της
πόλης που βρίσκεται
στη δεξιά όχθη του
ποταμού Ροδανού.
Μπαίνοντας από την
κεντρική πύλη δε
θα δυσκολευτείτε
να βρείτε τον δρόμο σας σε ένα από
τα δεκάδες μονοπάτια του πάρκου
που προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες με
πόδια ή ποδήλατο και στη συνέχεια να επισκεφτείτε τον μικρό ζωολογικός κήπο που βρίσκεται εντός του καθώς επίσης και τον εντυπωσιακό βοτανικό
κήπο. Τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς
μήνες , θα βρείτε στις όχθες της λίμνης
μπαρκαρισμένα βαρκάκια με πεντάλ, έτοιμα για σαλπάρισμα!

Βαρκάδα στη λίμνη
του Parc de la Tete d’Or

Ο

ι
Λυωνέζοι
τον αποκαλούν «λόφο που
εργάζεται»
καθώς κατά τον 18ο
αιώνα στην περιοχή υπήρξαν εγκατεστημένα πολλά μεταξουργεία
που απασχολούσαν πλήθος εργατών (ή αλλιώς
canuts), οι οποίοι
ενίοτε έκαναν τις
δικές τους εξεγέρσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις
άθλιες συνθήκες
εργασίας
τους.
Απομεινάρια του
παρελθόντος, είναι τα κτίρια με τις ψηλές οροφές που υπάρχουν στην περιοχή και τα οποία εξυπηρετούσαν
στο να στεγάζουν οι μεταξουργοί τους αργαλειούς τους, όπως
και η μεγαλύτερη τοιχογραφία
της Ευρώπης που απεικονίζει
στιγμές από την καθημερινή ζωή
των εργατών μεταξιού. Σήμερα
η περιοχή, είναι πιο ζωντανή τα
βράδια με δεκάδες μπαράκια και
πολλή μουσική.

Ο μυστήριος λόφος
της Croix-Rousse

Επίσκεψη στη μοντέρνα
χερσόνησο της Presque’île

νάμεσα στα δύο ποτάμια της πόλης σχηματίζεται η χερσόνησος της
Presque’île, που πήρε το όνομά της επειδή μοιάζει με νησί ( εξ’ού και το όνομα
“Presque’île”, δηλαδή « σχεδόν νησί»).
Πρόκειται για την καθημερινή αφετηρία
συνάντησης των ντόπιων που επιλέγουν
να πάνε μετά τη δουλειά, για να πιουν τη
μπύρα τους στην συνοικία της Hôtel de
Ville, τον καφέ τους στη διάσημη πλατεία
Bellecour και να απολαύσουν το φαγητό
τους στα δεκάδες βραβευμένα εστιατόρια αυθεντικής λυωνέζικης κουζίνας.
Extra tip 1: Επιβάλλεται η περατζάδα στην
πεζοδρομημένη Rue de la République
που αποτελεί τον κύριο εμπορικό δρόμο
της πόλης με δεκάδες πολυτελή καταστήματα. Το 2010, κατατάχθηκε στην
99η θέση μεταξύ των πιο ακριβών εμπορικών δρόμων στον κόσμο.
Extra tip 2: Οι όχθες των δύο ποταμών
προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες
και ένα ρόφημα στο χέρι για συντροφιά.
Κάτι σαν τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, σε μεγαλύτερη έκδοση.
Extra tip 3: Στο σημείο συνάντησης
των ποταμών θα βρεθείτε μπροστά σε μία από τις πιο
βιομηχανικές περιοχές της πόλης, τη συνοικία της Confluence
, όπου στεγάζεται το ομώνυμο
πολυθεματικό μουσείο (musée
des Confluences). Εκεί θα βρείτε
σκελετούς μαμούθ, δεινοσαύρων
και προγενέστερες φιγούρες του…
Homo sapiens.

31

Νότιγχαμ: Ταξίδι στα λημέρια
του Ρομπέν των Δασών

«Κ

αλώς ήρθατε στο Nottinghamshire, την κομητεία
του Ρομπέν των Δασών». Με αυτό το μήνυμα
υποδέχεται τον επισκέπτη η πινακίδα στην είσοδο της
πόλης του Νότιγχαμ. Μία πόλη όχι τόσο γνωστή όσο το
Λονδίνο ή το Μάντσεστερ, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
και γοητευτική.
Γεωγραφικά το Νότιγχαμ βρίσκεται στην κεντρική Αγγλία,
σε κεντρική τοποθεσία στην περιοχή East Midlands. Μια
πόλη αρκετά ζωντανή, με πλούσια ιστορία, που φιλοξενεί
περισσότερους από 300.000 κατοίκους, με σχεδόν το
30% του πληθυσμού της ηλικίας 18-29 ετών.
Η καρδιά της πόλης χτυπάει γύρω από την πλατεία του
Δημαρχείου (Old Market Square),όπου βρίσκονται oι κύριοι εμπορικοί δρόμοι, με όλες τις γνωστές επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων αλλά και πολλά εστιατόρια και καφέ
για κάθε γούστο.
Το Lace Market, στην πίσω πλευρά της πλατείας είναι μια
ιστορική περιοχή, που φιλοξενεί τη εναλλακτική πλευρά
του Νότιγχαμ, διατηρώντας ακέραιη την αίγλη του παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας
το Lace Market ήταν το παγκόσμιο κέντρο της βιομηχανίας δαντέλας, ενώ σήμερα οι παλιές εγκαταστάσεις
δαντέλας, οι αποθήκες και τα καταστήματα φιλοξενούν
μπαρ, καφέ και εστιατόρια που σφύζουν από ζωή κάθε
ώρα της ημέρας.
Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται επίσης και το Κάστρο
του Νότιγχαμ, με το άγαλμα του Ρομπέν των Δασών να
καλωσορίζει τον επισκέπτη. Επιβλητικό, στην κορυφή
ενός ψηλού βράχου, το κάστρο του Νότιγχαμ είναι ένας
ακόμη ιστορικός τόπος, σημείο εκκίνησης του Αγγλικού
εμφυλίου πολέμου, με ιστορίες γεμάτες πολιορκίες, δολοφονίες και ίντριγκες.
Ακριβώς κάτω από το κάστρο ο επισκέπτης μπορεί να
απολαύσει μία μπύρα στην παλιότερη pub της Αγγλίας,
τη φημισμένη Ye Olde Trip to Jerusalem, που αποτελούσε
σύμφωνα σημείο συνάντησης των ιπποτών σταυροφόρων.
To Sherwood Forest, είναι ακόμη ένα ορόσημο του Νό-
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τιγχαμ. Στην καρδιά του μύθου του δάσους του Sherwood
βρίσκεται ο πιο διάσημος κάτοικός του, ο Ρομπέν των Δασών που μαζί με τους άντρες του υπερασπίζοντα τα δικαιώματα των φτωχών, ξεγελώντας τον νόμο. Οι ηρωικές τους
πράξεις φέρνουν ένα αέρα μαγείας στο δάσος που έχουν
περιπλανηθεί, ενώ οι περισσότερες από 1.000 επιβλητικές
αρχαίες βελανιδιές επιτείνουν αυτή την αίσθηση μαγείας
και κάνουν το δάσος του Sherwood ένα μέρος που μένει
αξέχαστο στον επισκέπτη.
Για όσους αγαπούν τη φύση, το Νότιγχαμ έχει ακόμη πολλά
όμορφα πάρκα, κάστρα και δάση που μπορεί κανείς να επισκεφθεί και να απολαύσει ποικίλες δραστηριότητες, όπως
το Wollaton Hall and Deer Park, το Newstead Abbey, το
Highfields Park, το Ruschcliffe County Park κ.ά.
To Νότιγχαμ αποτελεί επίσης σημαντικό αθλητικό κέντρο
της Αγγλίας και το 2015 ανακηρύχθηκε «Σπίτι του Αγγλικού
Αθλητισμού». Το National Ice Centre, το Holme Pierrepont
National Water Sports Centre και το Trent Bridge National
Cricket Ground βρίσκονται γύρω ή μέσα στην πόλη.
Εδώ επίσης έχουν την έδρα τους δύο από τους ιστορικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Η Notts County, ο παλαιότερος επαγγελματικός σύλλογος και η Nottingham Forest
με έδρα το θρυλικό City Ground, κάτοχος δύο Κυπέλλων
Πρωταθλητριών Ευρώπης, με προπονητή τον Brian Clough,
του οποίου άγαλμα δεσπόζει στο κέντρο της πόλης.
Πόλη ανοιχτή, φιλόξενη και γεμάτη ζωή το Νότιγχαμ είναι
ένας προορισμός που συνδυάζει πλούσια ιστορία, μαγευτική φύση και προσφέρει δραστηριότητες και απολαύσεις
για όλους.
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Τα μυστικά του Μοριά...

Β

γαλμένη λες από παραμύθι, σαν εκείνα που
οι αρχοντοπούλες κλεισμένες στο κάστρο
περίμεναν τον πρίγκιπα να τις σώσει κι έπειτα ξεχύνονταν αμέριμνοι στα ακρογιάλια να αγναντέψουν τα ηλιοβασιλέματα, η Πελοπόννησος είναι
ένας τόπος μαγικός, εκεί που οι μύθοι συναντούν
τον σύγχρονο κόσμο.
Παραλίες απέραντες, κολπίσκοι για βουτιές χωρίς
αδιάκριτα βλέμματα, κάστρα με πολεμίστρες, βουνά και πράσινο, πόλεις και χωριά κι ατέλειωτα μονοπάτια για διαδρομές των φυσιολατρών, ο Μοριάς
προσφέρεται για κάθε γούστο και κάθε πορτοφόλι.
Τα πέτρινα σπίτια και το παραμυθένιο λιμανάκι της
Πύλου, οι λιχουδιές της μεσσηνιακής γης και το μικρό νησάκι της Σφακτηρίας, προσφέρονται για αξέχαστες οικογενειακές διακοπές, ενώ λίγο έξω από
την Καλαμάτα το Πεταλίδι, ένα ψαροχώρι που μεταμορφώθηκε σε ονειρεμένο θέρετρο περιμένει τους
επισκέπτες για μια αξέχαστη εμπειρία.
Ιστορία συνδυασμένη με κρυστάλλινα νερά συναντά κανείς στην Κυπαρισσία, ενώ η Καρδαμύλη που
κρατάει από τα χρόνια του Ομήρου με τα πυργόσπιτά της προσφέρεται για ανέμελες διακοπές.
Ονειρεμένη και ατραξιόν για χιλιάδες τουρίστες
απ’ όλο τον κόσμο η Μονεμβασιά, καλεί σ’ ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα, ενώ η αγέρωχη Μάνη υπόσχεται πως μια επίσκεψη αρκεί για να την
επισκεφτεί κανείς ξανά και ξανά.
Παρότι πολύβουη και μεγαλούπολη η Καλαμάτα διαθέτει όλα
όσα ζητά κάποιος από έναν καλοκαιρινό προορισμό, ενώ τουρίστες από κάθε γωνιά της
γης μαγεύονται από την Ελαφόνησο και σπεύδουν να κολυμπήσουν στα νερά της. Εκείνο,
όμως, που συγκινεί ιστορικά τουρίστες και ταξιδιώτες σ’ ολόκληρη τη διάρκεια του χρόνου,
είναι το ιστορικό και πανέμορφο Ναύπλιο. Η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας κολυμπά στο
απέραντο γαλάζιο, ενώ η θέα από το Μπούρτζι κόβει την ανάσα...
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Κρουαζιέρα θα σε πάω...

Τ

ο... αθάνατο ελληνικό
καλοκαίρι μπήκε σε...
full mode, όμως η άδεια του
καλοκαιριού μιας και συνήθως ξεπερνά τις δύο εβδομάδες, μάλλον προσφέρεται για εκείνα τα μακρινά
ταξίδια που όπως τραγουδά
και η Ελένη Τσαλιγοπούλου
«σε μέρη που στα όνειρα
είχα μονάχα δει».
Και μπορεί ένα ταξίδι σε
τόπο μακρινό κι εξωτικό
να απαιτεί πολλά παραπάνω από το να ξεκινήσεις
«μια νύχτα μ’ ένα τρένο που
πέρασε από τη Λάρισα κι
έφτασε Αργεντινή» όπως
συνεχίζουν οι στίχοι της
«Αρζεντίνας», όμως αξίζει
τον κόπο και το τίναγμα του
μπάτζετ στον αέρα...
Πάμε Χαβάη με μία ρόδα

«Α

ν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη» σε παροτρύνει να κάνεις η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και έχει τους λόγους της.
Το νησιωτικό σύμπλεγμα στην άλλη άκρη του
Ειρηνικού, υπόσχεται στους θαμώνες του, διακοπές «χωρίς έγνοιες». Το μόνο που έχεις να
κάνεις είναι να διαλέξεις ένα από τα οκτώ κύρια νησιά που το απαρτίζουν, ανάλογα με τις
προτιμήσεις και τις ανάγκες σου. Το δημοφιλές
Waikiki προσφέρεται για διακοπές «πολυτελείας» αφού διαθέτει- εκτός από μαγευτικές παραλίες- extra-luxury ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα
και φυσικά τα best of the best εστιατόρια, ενώ
η εξωτική Χονολουλού αποκαλύπτει την αληθινή πλευρά του νησιού. Στο μεγαλύτερο νησί
του συμπλέγματος, στη Χαβάη, βρίσκονται τα
πιο must-see αξιοθέατα, όπως το, Kilauea, ένα
από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, και
η λίμνη λίμνη Waiau, η οποία βρίσκεται περί τα
4000 μέτρα πάνω από την θάλασσα.
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Έ

Βγάλτε τα make up
και πάμε Jamaica

Πάμε για τρέλες
στις Σεϋχέλλες

ναν ωκεανό πιο δίπλα, βρίσκεις έναν
«παράδεισο πάνω στη γη»
που «βρήκα να πάμε μαζί»,
όπως τραγουδά η Πωλίνα.
Στις Σεϋχέλλες- ένα σύμπλεγμα στον ινδικό ωκεανό με περισσότερα από 100
νησιά- οι φοίνικες είναι παντού, το ίδιο και οι κοραλλιογενείς παραλίες, οι απέραντες ακτές με τα γαλαζοπράσινα νερά και οι γιγάντιοι
γρανιτένιοι βράχοι. Εάν βρεθείτε στο κεντρικό νησί, εν
ονόματι Μαε, ρίξτε μια ματιά
στα πολλά και ενδιαφέροντα
αξιοθέατα, όπως το εργοστάσιο τσαγιού, το
χωριό χειροτεχνίας, αλλά και στις εκπληκτικές περιοχές σπάνιας φυσικής ομορφιάς
και άγριας ζωής. Στις Σεϋχέλλες βρίσκονται
αρκετά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO, όπως η κοραλλιογενή ατόλη Aldabra και το φοινικόδασος Vallée de
Mai, στη νήσο Πρασλιν. Αξίζει να δοκιμάσεις την παραδοσιακή κρεολική κουζίνα,
που συνδυάζει επιρροές από τη τη γαλλική,
την ισπανική και την αφρικανική κουζίνα.
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«

…που reggae party θα έχουνε εκεί παντού».
Και ναι, η Τζαμάικα ένα από τα εκατοντάδες
νησιά της Καραϊβικής, με τις απέραντες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά, είναι ταυτόχρονα η
πατρίδα της μουσικής Reggae και του πρωτεργάτη της, Bob Marley! Νιώστε την κουλτούρα
της τζαμαικανής μουσικής και αφεθείτε στον
ρυθμό της καθώς θα απολαμβάνετε το ποτό
σας σε ένα από τα δεκάδες μπαρ και κλάμπ στο
Κίνγκστον, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τζαμάικα. Στο Montego Bay, απολαύστε
την ιππασία στα ζεστά νερά της Καραϊβικής,
ενώ στην περιοχή του Ocho Rios περάστε από
τους μαγευτικούς καταρράκτες Dunn’s River
Falls και το τροπικό δάσος του Mystic Mountain.
Last but not least, η πόλη του Port Antonio δεν
πρέπει να διαφύγει της προσοχής του, καθώς
εκεί έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά
τη κινηματογραφική «γαλάζια λίμνη» από την
ομώνυμη ταινία με την Brooke Shields.

Summer and the city

Ω

ραία τα ταξίδια, ακόμη ωραιότερες οι καλοκαιρινές διακοπές, όμως κάποιες φορές οι υποχρεώσεις και κυρίως
η τσέπη μας δεν αντέχει εξορμήσεις.
Η Θεσσαλονίκη, όμως δεν είναι μια πόλη συνηθισμένη κι αυτό το μαρτυρούν με τον καλύτερο τρόπο οι δεκάδες
χιλιάδες τουρίστες που συναντά κανείς καθημερινά στους δρόμους της.
Έτσι, ακόμη και για όσους μείνουν εντός τειχών οι επιλογές είναι πολλές και δεν περιορίζονται στα παραδοσιακά
στέκια, καθώς τα τελευταία χρόνια καλά κρυμμένες αυλές, ταράτσες και πεζόδρομοι κάνουν την πόλη να θυμίζει
τόπο διακοπών.

Αυλόγυροι... downtown

Γ

εμάτη βότανα, φυτά και τραπεζάκια η
αυλή της «Tabya» στην οδό Μελενίκου,
ενώ στην «Αίγλη» της Κασσάνδρου δίνουν
δροσερά ραντεβού πρωί και βράδυ θαμώνες και τουρίστες.
Η πλατεία Εμπορίου έχει την τιμητική της τα
τελευταία χρόνια, καθώς ο παλιός Φραγκομαχαλάς έχει γεμίσει στέκια με αυλές βγαλμένες από το όμορφο παρελθόν. New entry
το «Oinovate» στη Συγγρού με την όμορφη
αυλή του, λίγο πιο πέρα στην οδό Φράγκων
το «Beyond The Walls» υπόσχεται δροσερές
βραδιές με jazz μουσική, ενώ στην ίδια γειτονιά ο «Φαίδιμος» προσφέρει μοναδικές
λιχουδιές στην πίσω αυλή.
Τη δική του εξίσου δροσερή μα καθόλα
αλλιώτικη αυλή έχει ως ατού το «Cin Cin»
στην Ικτίνου, ενώ μια ξεχωριστή κατηγορία
είναι οι υπέροχοι κήποι των νεοκλασικών της
Βασιλίσσης Όλγας που έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν μεταμορφώσει την πάλαι
ποτέ Οδό των Εξοχών σε talk of the town.
Η «Casablanca», η « Έπαυλη Μαρόκκου», το
«Δέντρο στο μπαρ», ο μοναδικός κήπος του
Λαογραφικού Μουσείου αλλά κι εκείνος του
Ινστιτούτου Γκέτε, αλλά και η Villa Bianca που
έρχεται, έχουν προσθέσει στις επιλογές του
κοινού ένα πλήθος καφέ, μπαρ και εστιατορίων που θυμίζουν έντονα τόπο διακοπών. Σ’
αυτά ήρθε να προστεθεί η απόλυτη καλοκαιρινή πλατεία της Θεσσαλονίκης, η «Πλατεία
Θεάτρου», ένα ολοκαίνουριο all day στέκι
που κάνει τους θαμώνες να πιστέψουν πως
βρέθηκαν από την πόλη, σ’ ένα νησί.
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Ε

Πεζόδρομοι

κτός των αυλών, όμως, ψηλά
στις καλοκαιρινές προτιμήσεις
όσων βρίσκονται στην πόλη είναι
και οι διάφοροι πεζόδρομοι που κάποιος μπορεί να πιει τον καφέ ή το
ποτό του και να απολαύσει γαστριμαργικές δημιουργίες χωρίς τους
ήχους και την εικόνα των οχημάτων.
Από τον πεζόδρομο της γεύσης,
την στοά Καρύπη, εκεί που βρίσκονται χρόνια τώρα τα αγαπημένα των Θεσσαλονικιών «Ούζου
Μέλαθρον» και τα αδερφάκια του,
μέχρι τους πεζόδρομους
του Φραγκομαχαλά, όπως
η Βαλαωρίτου, η Συγγρού
αλλά και η οδός Εδέσσης
με το πολυβραβευμένο
«Ύψιλον» αλλά και τον δημοφιλή στους Καλαμαριώτες κι όχι μόνο πεζόδρομο
της Μεταμορφώσεως και
της Κομνηνών, η πόλη από
τα ανατολικά έως το κέντρο και τα δυτικά θα αποζημιώσει με τον καλύτερο τρόπο όσους περάσουν
εδώ το καλοκαίρι τους, αλλά και όσους επιστρέψουν
στην καθημερινότητα από
τις διακοπές και δε θέλουν
να πέσουν σε... κατάθλιψη.
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Σαμοθράκη: Το νησί
των Μεγάλων Θεών

Έ

να νησί ξεχωριστό απ’ όλα τ’ άλλα αφού συνδυάζει βουνό, θάλασσα αλλά και μπόλικο μυστήριο,
βρίσκεται σε ακτίνα βολής από τη Βόρεια Ελλάδα.
Η υπέροχη Σαμοθράκη έχει φανατικούς φίλους, από εκείνους που πήγαν μάλλον τυχαία ή κατόπιν πιέσεων της παρέας τους και... κόλλησαν.
Μόλις 24 ναυτικά μίλια μακριά από την Αλεξανδρούπολη, η Σαμοθράκη στέκεται αγέρωχη στο Θρακικό
Πέλαγος και καλεί όλους να μάθουν τα μυστικά της. Το νησί ανέκαθεν περιέβαλε ένα πέπλο μυστηρίου,
όμως όσοι πήγαν μία φορά, θα σου πουν πως είναι με διαφορά ένας κορυφαίος προορισμός που συνδυάζει τα πάντα και επιπλέον σε τίποτα δε θυμίζει τα πολύβουα και πολλές φορές απρόσωπα νησιά που
βουλιάζουν από τουρίστες, ενώ φυσικά τα λεφτά σου πιάνουν τόπο.
Η Σαμοθράκη είναι ένα «βουνίσιο» νησί αφού η ψηλότερη κορυφή της φτάνει τα 1611 μέτρα, με την επίσημη ονομασία του βουνού να είναι Σάος, αλλά Φεγγάρι για τους ντόπιους και τους φίλους του. Εξάλλου, η ίδια η Σαμοθράκη φέρει στο όνομά της το ύψος της καθώς το όνομά της σημαίνει «ψηλή Θράκη»
-από το αρχαιοελληνικό σάμος = υψηλή.
Η θρυλική Νίκη

Μ

πορεί να μην κατακλύζεται από Έλληνες τουρίστες, όμως η
Σαμοθράκη είναι διάσημη
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Κι αυτό καθώς το 1863
βρέθηκε στο νησί το διάσημο αρχαιοελληνικό
άγαλμα της Νίκης, που
βρίσκεται στο Μουσείο
του Λούβρου.
Επίσης, διάσημα σ’ όλο
τον κόσμο είναι τα Καβείρια Μυστήρια, οι αποκρυφιστικές τελετές που
γίνονταν κάποτε εκεί κι
ακόμη δεν έχουμε μάθει
το τι ακριβώς περιείχαν.
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Κ

Η

Σαμοθράκη δεν
έχει μονάχα φύση και θάλασσα αλλά και αρχαιολογικό
ενδιαφέρον.
Εκεί λοιπόν βρίσκεται το Ιερό των Μεγάλων Θεών, ένα
ναϊκό συγκρότημα
έκτασης περίπου 50
στρεμμάτων όπου
τελούνταν μυστηριακές τελετές οι
οποίες χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα π.Χ., με τις θεότητες που λατρεύονταν να είναι διαφορετικές από αυτές
των Ολύμπιων θεών
του δωδεκάθεου, και
να σχετίζονται με τις
χθόνιες θεότητες
των Κάβειρων.
Επίσης, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης, οι Πύργοι της Σαμοθράκης (Γκατιλούζι) και
το Στασίδι του Αποστόλου
Παύλου.

Ο αρχαιολογικός χώρος

Η άγρια ομορφιά

άτι ο παλιός αποκρυφισμός, κάτι
η δύσκολη σύνδεση έστω και με
την κοντινή Αλεξανδρούπολη, η Σαμοθράκη έχει πολλές ιδιαιτερότητες
και σ’ αυτές πρέπει να προσθέσουμε
την άγρια παρθένα φύση με τα απότομα βουνά, την πλούσια χλωρίδα
και πανίδα, τα δάση με πλατάνια,
πεύκα, καστανιές, κέδρους, τα ρέματα, τα ποτάμια και τις λιμνούλες
αλλά και τις υπέροχες παραλίες.
Μάλιστα, τα πλατάνια φτάνουν σε
πολλές απ’ αυτές δημιουργώντας
ένα σκηνικό δροσιάς και ομορφιάς
που
συναντά
κανείς μονάχα
στη Σαμοθράκη.
Ο… κρυμμένος
θησαυρός του νησιού
ακούει στο όνομα «βράθρες», με πιο γνωστές
από αυτές το Φονιά και
τη Γριά Βάθρα.
Καταρράκτες δημιουργούν φυσικές πισίνες κατά μήκος των ρεμάτων
στις πλαγιές του βουνού
και παρά το πολύ περπάτημα που χρειάζεται, η
άφιξη σε αποζημιώνει...

Ο

ι παραλίες της Σαμοθράκης Ίσως είναι λιγότερο γνωστές, αλλά είναι σίγουρα ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Από τις παραλίες του νησιού, ξεχωρίζουν η Παχιά Άμμος με τη χρυσαφένια άμμο και τα καταγάλανα νερά, ο εξωτικός Βατός με τα
πλατάνια και τα κρύα νερά, το Κρεμαστό με τον καταρράκτη που τα νερά του πέφτουν αφρισμένα στη θάλασσα και η παραλία
των Κήπων με σκούρο γκριζόμαυρο βότσαλο.
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Ξεφυλλίζοντας τις αναμνήσεις

Οι αναγνώστες μάς
χαρίζουν τα κλικ
των αγαπημένων
τους διακοπών κι
ετοιμάζονται να
γεμίσουν την καρδιά
και τη μνήμη με
τις φετινές τους
περιπέτειες.

Θάσος,
Καλοκαίρι 2018
Γιώργος Μ.

Σύβοτα
Καλοκαίρι 2018
Μαρία Μ.

Πάργα
Καλοκαίρι
2018
Μαρία Μ.

Μυτιλήνη
Καλοκαίρι 2016
Άννα Σ..

Πάρος
Καλοκαίρι 2015
Δήμητρα Τ.

Αντίπαξοι
Καλοκαίρι 2018
Φανή Σ.

* Μπορείτε κι εσείς να
στείλετε τις φωτογραφίες
σας στο info@makthes.gr
για να δημοσιευτούν στα
επόμενα «Ταξίδια»
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