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Νησιά Βορείου Αιγαίου
Πάνω από δύο χιλιάδες μικρά και μεγάλα νησιά κοσμούν, σαν πολύτιμα νούφαρα ακουμπισμένα στη θάλασσα,
το αρχιπέλαγος της πατρίδας μας. Στο βορειοανατολικό άκρο του Αιγαίου δεσπόζουν τα νησιά: Λήμνος,
Άγιος Ευστράτιος , Λέσβος, Ψαρά, Χίος, Οινούσσες, Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι. Νησιά ιδιαίτερα, με έντονα τα
αποτυπώματα της ιστορίας επάνω τους, αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς πολυσχιδούς πολιτισμικής δράσης
και έκφρασης που αφορούν λαϊκά δρώμενα και παραδόσεις, μορφές τελεστικής και εικαστικής τέχνης, προϊόντα
και πρακτικές, αρχιτεκτονική του δομημένου χώρου. Το ιδιόμορφο φυσικό περιβάλλον και οι εναλλαγές του
τοπίου, κάνουν τα νησιά του Β. Αιγαίου να ξεχωρίζουν και οδηγούν τον επισκέπτη σε μονοπάτια εξερεύνησης και
αναψυχής. Υγρότοποι με σπάνια πανίδα και χλωρίδα, αμμοθίνες, καταρράχτες, πυκνά δάση πεύκου, καστανιάς,
βελανιδιάς, ελαιώνες, μαστιχόδεντρα είναι μερικά μόνο από αυτά που μπορεί κανείς να απολαύσει στα νησιά. Τα
νησιά του Βορείου Αιγαίου, τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο, σαν τα βότσαλα της ακροθαλασσιάς, έχουν κάτι
που τα ενώνει και τα κάνει ξεχωριστά. Έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την τοπική τους κουλτούρα και το φυσικό
περιβάλλον, προσφέροντας στους επισκέπτες τους μοναδικές εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές άλλων εποχών.
Η «Ανεμόεσσα» Λήμνος των βράχων και της Πολιόχνης -της αρχαιότερης οργανωμένης πόλης της Ευρώπηςστεφανωμένη με τα αμπέλια της, και τα χωριά της σχεδόν ανέγγιχτα από το χρόνο. Ο Άγιος Ευστράτιος, «το πράσινο
νησί», με την ακριτική λεβεντιά των λιγοστών, αδάμαστων κατοίκων του. Η Λέσβος, ένας πολύχρωμος πολιτιστικός
καμβάς, που συνδυάζει αρμονικά τις αντιθέσεις του φυσικού της κάλους. Τα αδάμαστα Ψαρά, με τη σημαία της
επανάστασης να ανεμίζει ακόμα στο λιμάνι. Η μυροβόλος Χίος, θέατρο συνάντησης κυρίαρχων πολιτισμών, με
τη χαρακτηριστική ευωδία των εσπεριδοειδών και της μαστίχας. Το μικρονησιακό σύμπλεγμα των Οινουσσών,
ορμητήριο των πιο δραστήριων καραβοκύρηδων στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας. Η «Πυθαγόρειος» Σάμος,
κέντρο του Ιωνικού πολιτισμού, με τις φυσικές ομορφιές και το αρωματικό κρασί. Η Ικαρία της μακροβιότητας, με τις
άγριες ομορφιές και την αξιοθαύμαστη ικανότητα των ανθρώπων της να παρασύρουν τον επισκέπτη σε ρυθμούς
γλεντιού αλλά και χαλάρωσης. Οι Φούρνοι, ταξίδι των αισθήσεων σε άλλες εποχές και ξεχασμένες γεύσεις.
Νησιά Βορείου Αιγαίου: 9 κόσμοι... ταξίδεψέ τους!
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Λέσβος

κρυμμένη αρμονία

Η Αίγειρα (μελαμψή), η Ιμερτή (ποθητή), η Λασία (πυκνόδενδρη), η Μακαρία (ευλογημένη). Μέσα στην πορεία του χρόνου, όλες αυτές οι
ονομασίες συνδέθηκαν με την εύφορη και αληθινά επιθυμητή - από αναρίθμητους κατακτητές και μνηστήρες -γη της Λέσβου, του τρίτου
μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας με τα έντεκα εκατομμύρια ελαιόδεντρα και την παγκόσμια φήμη.
Λέσβος. Ένας τόπος που σε καλεί να τον ανακαλύψεις. Αν αφεθείς στη σαγήνη του θα ανταμειφτείς πλουσιοπάροχα καθώς οι εκπλήξεις
θα διαδέχονται η μία την άλλη. Παραθαλάσσιοι γραφικοί οικισμοί, αλλά και ορεινοί προορισμοί που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι
σε νησί. Πλούσια εναλλαγή τοπίου, από το καταπράσινο των ελιών, των πεύκων, των καστανιών, των βελανιδιών στο σεληνιακό τοπίο
της δυτικής πλευράς. Επιβλητικά αρχοντικά με στοιχεία νεοκλασικά, μπαρόκ, νεογοτθικά, μπελ επόκ, αναγεννησιακά, και παραδοσιακά
πετρόχτιστα σπίτια και αγροικίες.
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Η Λέσβος δεν είναι ο τόπος του γρήγορου επισκέπτη που αναζητά το μύθο της ξέφρενης νυχτερινής ζωής και της βιαστικής περιήγησης
για μερικά πρόχειρα κλικ στη φωτογραφική μηχανή του. Η Λέσβος -αφετηρία και τέρμα για τρισχιλιετείς πολιτισμούς- έχει πλούσιο
φυσικό περιβάλλον, μοναδικά τοπικά προϊόντα, στενή επαφή με τις τέχνες, τα γράμματα και τη λαϊκή παράδοση. Ο λογοτέχνης Ασημάκης
Πανσέληνος, γέννημα θρέμμα της Λέσβου, το είχε γράψει με τον δικό του, γλαφυρό τρόπο: «Εδώ αναβλύζει η κρυφή πηγή που θρέφει το
πνεύμα της μητέρας Ελλάδας». Ο ταξιδιώτης που θα σκύψει για να δροσιστεί σ’ αυτήν την πηγή θα καταλάβει ότι η Λέσβος δεν είναι μόνο
μεγάλη σε έκταση. Είναι μεγάλη σε όλα.
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Λέσβος
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Λέσβος
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Εδώ άνθισαν, από την πρώιμη κιόλας αρχαιότητα,
οι τέχνες και τα γράμματα. Οι δυο σπουδαιότεροι
λυρικοί ποιητές της Λέσβου ήταν ο Αλκαίος
και η Σαπφώ. Ο Αλκαίος, ο πρώτος ίσως
πολιτικοποιημένος ποιητής, γνωστός περισσότερο
από τα ερωτικά του έργα. Αν όμως εκείνος ήταν
ένας καλλιτέχνης -ακτιβιστής, η Σαπφώ ήταν κάτι
ακόμα παραπάνω. Αψηφώντας όλες τις συμβάσεις
της εποχής της, που ήθελε τις γυναίκες υπάκουες
και ταπεινές, αναμείχθηκε επίσης στην πολιτική,
εξορίστηκε προσωρινά στην Σικελία και επέστρεψε
για να ιδρύσει στη Μυτιλήνη σχολή χορού και
μουσικής.
Με τόσο βαθιές ρίζες πνευματικής παράδοσης και
ανεξάρτητης σκέψης, δεν μας εκπλήσσει που το νησί
αυτό γέννησε ανθρώπους των γραμμάτων και των
τεχνών όπως ο Ελύτης, ο Μυριβήλης, ο Βενέζης,ο
Πανσέληνος, ο Ιακωβίδης, ο Ελευθεριάδης,
ο Θεόφιλος.
Με δυο κορυφές ύψους σχεδόν 1000 μέτρων,
αυτές του Λεπέτυμνου (968 μ.) και του, μόλις ένα
μέτρο χαμηλότερου, Ολύμπου, το γεωανάγλυφο
της Λέσβου θα προσελκύσει εύκολα όχι μόνο τους
εραστές της θάλασσας, αλλά και όσους προτιμούν,
μια ζεστή αυγουστιάτικη μέρα, να την αγναντέψουν
από ψηλά. Αν όμως τα βουνά, τα δάση και οι
παραλίες του νησιού είναι ο πρώτος πειρασμός που
θα σου γνέψει για να πλησιάσεις, εκείνα που θα σε
κρατήσουν για περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες
είναι οι άνθρωποι και τα δημιουργήματά τους. Η
απαράμιλλη φυσική ομορφιά του Μολύβου, με τα
παραδοσιακά από ξύλο και πέτρα σπίτια του, οι
προϊστορικοί οικισμοί, το κάστρο της Μήθυμνας
(ίσως το πιο καλοδιατηρημένο κάστρο της Ελλάδας),
το ρωμαϊκό υδραγωγείο (ένα από τα σημαντικότερα
τεχνικά έργα της Μεσογείου εκείνης της εποχής),
οι ιαματικές πηγές Θέρμα στον κόλπο της Γέρας, η
μονή Λειμώνος (που πολλοί αποκαλούν μικρογραφία
του Αγίου Όρους), δεν είναι μόνο προορισμοί που θα
δυσκολευτείς πολύ να αγνοήσεις.
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Λέσβος

Είναι στίγματα της ιστορίας αυτού του νησιού που ξέρει να προσφέρει ψυχική γαλήνη και ηρεμία με την ίδια ευχέρεια που μπορεί να
μοιράσει εγκόσμιες συγκινήσεις για όσους λατρεύουν την καλή ζωή, όπως κι αν την ερμηνεύει ο καθένας.
Κάποιοι θέλουν να λιώσουν τις σόλες των παπουτσιών τους στο ευρύ και με πολύ καλή σήμανση δίκτυο μονοπατιών ενός νησιού που έχει
ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, να περπατήσουν ανάμεσα στους απέραντους ελαιώνες, τα πυκνά πευκοδάση, ή
πάνω στα απόκρημνα βράχια που οδηγούν στους καταρράκτες του Μαν’ Κάτσα.
Άλλοι, θέλουν να περιπλανηθούν στο απολιθωμένο δάσος του Σιγρίου και να ταξιδέψουν είκοσι εκατομμύρια χρόνια πίσω, στην εποχή
των δεινοσαύρων και της γιγαντιαίας βλάστησης που ο άνθρωπος homo sapiens - με την σύντομη ζωή των 200.000 χρόνων - δεν
αντίκρισε ποτέ κατάματα αλλά και δεν έπαψε ποτέ να μαγεύεται από την ιστορία τους.
Άλλοι πάλι θέλουν να δουν από κοντά το λιομάζεμα και την παραγωγή λαδιού στο Γέρα, ένα σύμβολο κάλλους για το νησί. Ή να στήσουν
την πιο ευγενική ενέδρα της φύσης, για να παρακολουθήσουν με τα κιάλια τους και να απαθανατίσουν με τις φωτογραφικές μηχανές τους
τα σπάνια πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στους υγρότοπους της Λέσβου.
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Λέσβος

Όλοι όμως θα ανακαλύψουν γιατί η παροιμία που
μιλάει για την ευτυχία που περνά απαραίτητα από
το στομάχι βρίσκει απόλυτα το νόημά της σ’ αυτόν
τον τόπο. Ο γλυκάνισος από το Λισβόρι και η γνώση
γενεών στην παραγωγή του ούζου έχουν χαρίσει στη
Λέσβο παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και αμέτρητες
διεθνείς διακρίσεις.
Η Λέσβος αποτελεί έναν πραγματικό γαστρονομικό
παράδεισο. Με ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα της
Ελλάδας, με ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, με
φημισμένα τυριά όπως το λαδοτύρι ή κεφαλάκι, με
μυρωδάτο θυμαρίσιο μέλι και φυσικά τις περίφημες
σαρδέλες Καλλονής, θα πρέπει να έχει κανείς
σιδερένια θέληση για να αντισταθεί. Και, μεταξύ
μας, δεν πρέπει. Οι παρεκκλίσεις των διακοπών είναι
αυτές που δίνουν νόημα στην πειθαρχία όλου του
υπόλοιπου χρόνου. Και αν αμαρτήσει κανείς για χάρη
της Λέσβου, η Λέσβος θα τιμήσει τη θυσία του. Γιατί,
όπως είχε πει κάποτε και ένας μεγάλος έλληνας σεφ
του μεσοπολέμου για τα ντόπια προϊόντα του νησιού
και τους ανθρώπους του: «Αλλού μαγειρεύουμε για
την θρέψη. Εδώ όμως, όλοι μαγειρεύουν για την
τέρψη».
Ακούγεται παράδοξο, αλλά όλη αυτή η ομορφιά
που σε περιβάλλει στο νησί ήταν το αποτέλεσμα
ενός προϊστορικού χαοτικού γεγονότος. Η τρομερή
έκρηξη του ηφαιστείου που πλημμύρισε με λάβα το
νησί και άλλαξε δραματικά τη μορφολογία του ήταν
και η απαρχή για τη δημιουργία όλης της φυσικής
αφθονίας που κάνει τον τόπο αυτό να ξεχωρίζει,
πολύ πριν εμφανιστεί στο προσκήνιο ο άνθρωπος.
Πέντε θερμές ιαματικές πηγές, το ηφαιστειακό τοπίο
με το απολιθωμένο δάσος της δυτικής πλευράς και
η εύφορη νοτιοανατολική ακτή φτιάχνουν τη Λέσβο
των δύο εικόνων. Από τη βιαιότητα του χάους,
στην εκλέπτυνση της αρμονίας. Στη Λέσβο, η φύση
είναι ο καμβάς, ο χρωστήρας και τα χρώματα μαζί.
Οι άνθρωποι απλά δεν ξέχασαν ποτέ πώς να την
αφουγκράζονται και να την ακολουθούν...
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Λήμνος
μυθική ομορφιά

Μύθος και ιστορία. Παραλίες και για τους πιο απαιτητικούς. Ανυστερόβουλοι άνθρωποι που θεωρούν προσωπική τους υπόθεση τη
φιλοξενία. Ευκαιρίες για χαλάρωση ή ξέφρενο κέφι. Και ένα τοπίο αλλιώτικο από τα άλλα.
Αυτή είναι η Λήμνος. Ηφαιστειογενής στη γεωλογική της προέλευση, είναι και μεταφορικά ένα αθέατο ηφαίστειο που βράζει. Κάτω
από την φαινομενικά ήσυχή της επιφάνεια, κρύβει θησαυρούς που θα ανακαλύψει μόνον όποιος έχει χορτάσει από την εξόφθαλμη
κοσμικότητα των άλλων νησιών του Αιγαίου και έχει διάθεση για εξερευνήσεις.
Με αεροπορική σύνδεση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και με εύκολη πρόσβαση από Καβάλα, σε μερικές ώρες με το καράβι
βρίσκεσαι στο νησί που βρήκε καταφύγιο ο Ήφαιστος, ύστερα από τη διένεξη που είχε ο Δίας με τη ζηλιάρα Ήρα. Μυστηριακή, με τη σκιά
των Καβείρων να πέφτει ακόμα επάνω της, προϊστορική, με την Πολιόχνη, την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης που χρονολογείται από την
πέμπτη χιλιετία π.Χ., ευσεβής, με το περίφημο ιερό της μεγάλης θεάς της Λήμνου, Ηφαιστίας.
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Οχυρωμένη, με μερικά από τα πιο ξακουστά και καλοδιατηρημένα κάστρα της Μεσογείου, όπως το κάστρο της Μύρινας (το μεγαλύτερο του
Αιγαίου), του Μούδρου και το φρούριο του Κότσινου.
Στη Λήμνο σας περιμένουν πάνω από 100 αμμουδερές παραλίες, σκιερές ή παραδομένες στον ανελέητο καλοκαιρινό ήλιο, με αέρηδες ή
απόλυτη νηνεμία. Αποκλείεται, όσο δύσκολος κι αν είναι κάποιος, να μη βρει ανάμεσά τους την ιδανική. Αν θέλετε άνεση και κοκτέιλ στα
παραθαλάσσια μπαράκια οι επιλογές σας είναι στη Μύρινα, ο Ρωμέικος Γιαλός και τα Ρηχά Νερά, η παραλία Αυλώνα και Εβγάτη. Ηφαιστειακό
τοπίο και πράσινα νερά προσφέρει το Πλατύ, καταρράκτες ο Άη Γιάννης στον Κάσπακα, αμμόλοφους το Γομάτι. Η παραλία του Κέρους αποτελεί
πόλο έλξης παραθεριστών λόγω της αμμώδους και ζεστής θάλασσας, ενώ τα καλοκαιρινά μελτέμια την καθιστούν ιδανική για τους λάτρεις του
kite surfing και wind surfing. Αν έχετε δικό σας πλεούμενο, ή θέλετε να νοικιάσετε μια βάρκα για να κάνετε το γύρο του νησιού ή να φτάσετε σε
μια απομακρυσμένη παραλία, θα ζήσετε μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Και αυτές είναι μόνο οι πρώτες επιλογές. Γιατί πέρα από τη θάλασσα,
η άγρια γοητεία της Λήμνου κρύβεται στο εσωτερικό της.
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Η Λήμνος δεν έχει δάση. Οι γεωλογικές συνθήκες, η εκτεταμένη κτηνοτροφία και οι αέρηδες δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη δασικών
εκτάσεων σε σχεδόν κανένα τμήμα του νησιού, ύστερα από ηφαιστειακή έκρηξη, εκατομμύρια χρόνια πριν. Έχει όμως βιότοπους με
ιδιαίτερο χαρακτήρα που προσελκύουν ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Στα βόρεια του νησιού στην παραλία Γομάτι απλώνονται οι
περίφημες αμμοθίνες ή «παχιές αμμουδιές» που αποτελούν ένα εξαιρετικά σπάνιο τοπίο. Η ελάχιστη βλάστηση που συνθέτει τη χλωρίδα
στις αμμοθίνες είναι κυρίως τα λευκά μυρωμένα κρινάκια, λυγαριές, θυμάρι και πικροδάφνες.
Μια από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού είναι τα «κρεμαστά νερά», στο ρέμα Κατσαΐτη της περιοχής Κάσπακα. Ένας επιβλητικός
καταρράκτης και μικρές λίμνες στη βάση του προσφέρουν καταφύγιο σε υδρόβιους οργανισμούς, προσαρμοσμένους σε έναν λιλιπούτειο
αλλά αυτάρκη βιότοπο.
Η Αλυκή, η Χορταρολίμνη και η Ασπρολίμνη, υδροβιότοποι μοναδικού φυσικού κάλλους έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.
Φιλοξενούν περισσότερα από 250 είδη σπάνιων πουλιών, πολλά από αυτά υπό εξαφάνιση και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φανατικών του
bird watching, μιας δραστηριότητας που κερδίζει έδαφος γιατί συνδυάζει την περιήγηση στη φύση με τη χαρά της ανακάλυψης.
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Λήμνος
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Η Λήμνος ήταν γνωστή για τα περίφημα κρασιά της
από την εποχή του Ομήρου. Το ηφαιστειογενές έδαφός
της είναι ιδανικό για την καλλιέργεια του αμπελιού και
οι ποικιλίες Μοσχάτο Αλεξανδρείας και Καλαμπάκι
(Λημνιό) παράγουν εξαιρετικά λευκά και ερυθρά
κρασιά αντίστοιχα. Όμως τα εύφορα εδάφη της δεν
περιορίζονται μόνο στην οινοπαραγωγή αλλά και στην
παραγωγή σιτηρών, λαχανικών και οσπρίων. Το αγνό
μέλι ανθέων, τα λουκούμια και τα ξεχωριστά τυριά της
όπως, το κασκαβάλι, το καλαθάκι και το παραδοσιακό
μελίχλωρο ή μελίπαστο, ολοκληρώνουν την εικόνα
μιας πανδαισίας αρωμάτων και γεύσεων.
Τώρα μάλιστα που ο κόσμος ανακαλύπτει ξανά τα
παραδοσιακά επιδόρπια, ο χαλβάς Λήμνου έχει
και πάλι την τιμητική του. Υγιεινός και ελαφρύς,
φτιαγμένος μόνο από ταχίνι και μέλι, με γεύση βανίλια
ή κακάο με ή χωρίς ξηρούς καρπούς. Δοκιμάστε
επίσης τα σιροπιαστά (σαμσάδες, μπακλαβάς) τα
γλυκά του κουταλιού, τα αμυγδαλωτά και τα περίφημα
«βενιζελικά».
Στις ταβέρνες του νησιού δοκιμάστε τα φλομάρια
(είδος χυλοπίτας), γευτείτε φρέσκα ψάρια και
θαλασσινά στο Μούδρο και αλανιάρη κόκορα και
κουνέλι στις Σαρδές.
Η Λήμνος είναι ένα από τα λιγότερο διαφημισμένα
νησιά του Βορείου Αιγαίου. Κάποτε αυτό λογιζόταν
ως μειονέκτημα. Η αλήθεια είναι όμως, ότι επέτρεψε
στον τόπο να διατηρήσει την ταυτότητά του, την
κουλτούρα του και τις παρθένες φυσικές ομορφιές
του, μαζί με κάποιες εκπλήξεις που δεν φαντάζεται
όποιος φτάνει για πρώτη φορά στο λιμάνι της. Όταν
όμως περπατήσει στο κάστρο της Μύρινας σούρουπο
καλοκαιριού και δει απέναντί του, να τον παρατηρεί
ήσυχο και γαλήνιο, ένα από τα κόκκινα ελάφια της
περιοχής που τριγυρνούν ελεύθερα, τότε είναι που
θα εκτιμήσει τον ήπιο τουριστικό χαρακτήρα της
μυρωδάτης, ρεμβαστικής Λήμνου.
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Άγιος
Ευστράτιος
απόδραση στη φύση
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Ένα μικρό, ακριτικό αιγαιοπελαγίτικο νησί
σημαδεμένο από τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του
τόπου μας, καθώς απετέλεσε τόπο εξορίας, ο Άγιος
Ευστράτιος -Άη Στράτης για τους ντόπιους- κοσμείται
όχι μόνο από την ομορφιά του τοπίου του, αλλά
κυρίως από τη λεβεντιά των ανθρώπων του.
Ο μοναδικός οικισμός του νησιού είναι χτισμένος
στην κοιλάδα που σχηματίζουν δύο χείμαρροι. Εδώ,
μέχρι τον ολέθριο σεισμό του 1968, οι κάτοικοι
του Άη Στράτη είχαν τα περιβόλια τους. Ο παλιός
οικισμός βρισκόταν σκαρφαλωμένος στην κορφή
του λόφου, πάνω από το λιμάνι, με λιθόχτιστα,
διώροφα ή τριώροφα σπίτια παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής. Μετά το ’68 όμως, οι λιγοστοί κάτοικοί
του αναγκάστηκαν από τη στρατιωτική κυβέρνηση
(χούντα) να μετακομίσουν σε ομοιόμορφες κατοικίες,
εγκαταλείποντας την παλιά «χώρα» τους. Ευτυχώς,
από την ολική καταστροφή διασώθηκαν μερικά
πέτρινα σπίτια που οι Αγιοστρατίτες αναστήλωσαν με
ευλάβεια, όπως και η Μαράσλειος Σχολή του 1909 που
σήμερα στεγάζει το μουσείο της Δημοκρατίας.
Ο Άη Στράτης με τους 250 μόνιμους κατοίκους,
έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών,
καθώς ζει στους δικούς του ρυθμούς, αποκομμένος
από τον υπόλοιπο κόσμο από συγκυρία ή από
ιδιοσυγκρασία. Μια Γαλλίδα σκηνοθέτης, η Ζαν
Μαρί Τομασί, κατέγραψε πριν από μερικά χρόνια την
καθημερινότητα και τις ιστορίες τους, γιατί -όπως
έλεγε και η ίδια- της θυμίζουν πολύ το δικό της νησί,
την Κορσική, με τους ανένταχτους επαναστάτες της.
Όμως για μας τους Έλληνες, ο Άη Στράτης δεν είναι
τόσο παράξενος τόπος. Μερικές μέρες φτάνουν για να
ανακαλύψετε τη δίψα για επικοινωνία, την καλοσύνη
και την ευγένεια των ντόπιων. Χωρίς αιδημοσύνες και
επιφυλάξεις, χωρίς παραδοπιστία και κρυφά κίνητρα,
θα σας ανοίξουν την καρδιά τους και το χάρτη του
τόπου τους. Θα σας μιλήσουν για την ηφαιστειογενή,
γκρίζα παραλία με τα ζεστά νερά, μπροστά από τα
σπίτια τους. Από το όμορφο λιμάνι, δίπλα στα καΐκια
και τις ψαρόβαρκες, θα ξεκινήσετε με τα δικά τους
πλεούμενα για το γύρο του νησιού και την περιήγηση
στις παραλίες που δεν είναι προσβάσιμες από την
ξηρά: τον Άγιο Δημήτρη τον Τρυγάρη, την Τρυπητή, το
Φτελιό, τον Γουρνιά, το Λυδαριό.
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Άγιος Ευστράτιος
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Θα σας πάνε στο Αλονίτσι, την παραλία -ησυχαστήριο
με τις βραχονησίδες σε απόσταση αναπνοής. «Με ένα
μακροβούτι φτάναμε απέναντι» θα σας πουν οι πιο
τολμηροί...
Ησυχαστήριο και καταφύγιο, όχι μόνο για τους
ανθρώπους που κούρασε η ζωή στο μελίσσι της
πόλης, αλλά και για τη σπάνια πανίδα μας, εδώ, στις
θαλασσοσπηλιές του Άη Στράτη, βρίσκει ιδανικό
καταφύγιο η μεσογειακή φώκια Monachus Monachus.
Στους απόκρημνους βράχους του φιλοξενούνται
αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Στους βυθούς του
εκτείνονται τα θαλάσσια λιβάδια των μεσογειακών
θαλασσών (που οι ντόπιοι αποκαλούν φυκιάδες),
πολύτιμος βιότοπος για έναν τεράστιο αριθμό
θαλάσσιων οργανισμών και τείχος προστασίας των
νησιών από τη διάβρωση.
Και αν νομίζατε ότι βρίσκεστε στο ξερονήσι των
διηγήσεων των εξορισμένων, σας περιμένει μια
τελευταία έκπληξη: στο νοτιοανατολικό τμήμα του
Άη Στράτη, κυριαρχεί το πράσινο με ένα, μοναδικό
στο είδος του, δάσος βελανιδιών, που προσφέρει
ανεκτίμητες ευκαιρίες για περπάτημα και ρέμβη. Σε
ένα τόσο μικρό νησί άλλωστε, το οδικό δίκτυο 50
χιλιομέτρων βατού χωματόδρομου αποκαλύπτει την
πρόθεση των ανθρώπων του νησιού για αξιοποίηση
και της τελευταίας σπιθαμής του τόπου τους.
Δείτε οπωσδήποτε τα λείψανα της αρχαίας πόλης στο
λόφο του Αγίου Μηνά, τις εκκλησίες του Χριστού,
του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Βασιλείου (που
χτίστηκε το 1727) και ενδώστε στην πολυτέλεια ενός
ολόφρεσκου αστακού στο τραπέζι σας. Οι αστακοί
του Άη Στράτη δεν είναι μόνο πεντανόστιμοι. Είναι και
πανάλαφροι, καθώς δεν κοστίζουν το βάρος τους σε
χρυσάφι, όπως στο υπόλοιπο, κοσμικό Αιγαίο...
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Χίος

τόπος μυροβόλος

«Ακόμα και το όνομά της ακούγεται αρωματικό». Μ’ αυτή τη φράση, σφράγισε την επίσκεψή του στο νησί, ένας από τους διασημότερους
περιηγητές του 18ου αιώνα, ο Γάλλος Πιερ Ογκυστέν ντε Γκύ, ενθουσιασμένος από τα μεσαιωνικά χωριά, τα δεκάδες σπήλαια και τη
μοναδική κουλτούρα της Χίου.
Η Χίος είναι ένα από τα μέρη της Ελλάδας που χρειάζεται χρόνο για να καλλιεργήσει μέσα σου την πραγματική, πολυοπτική εικόνα του.
Ο κοσμοπολιτισμός του σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη συμπεριφορά των ντόπιων -ανθρώπων που ταξίδεψαν τις θάλασσες και
γνώρισαν τον κόσμο- δεν αποκαλύπτεται με την πρώτη καλημέρα. Θέλει να τον κερδίσεις, σεβόμενος τις αρχές του... Από την εποχή
της μεγάλης καταστροφής του 1822, η Χίος ήταν ήδη το μυροβόλο νησί του αρχιπελάγους του Αιγαίου, με τον περίφημο κάμπο της,
τη μαστίχα και τις όμορφες γυναίκες της, για τις οποίες, ο Ντε Γκυ συμπλήρωνε εκστασιασμένος πως «ευωδιάζουν σαν το νησί και
υπνωτίζουν σαν τη θάλασσα»...
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Η Χίος θα μπορούσε να είναι μοναδική μόνο από τα μαστιχόδενδρά της. Αυστηρά ενδημικό είδος, οι περίφημοι σκίνοι φύονται μόνο
εδώ και μάλιστα ούτε καν σε ολόκληρο το νησί αλλά σε ένα τμήμα του. Οι ευεργετικές ιδιότητες της μαστίχας, γνωστές από πολύ παλιά,
έχουν γίνει αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης σε βιοχημικά εργαστήρια του εξωτερικού και διαρκούς λατρείας από πιστούς της υγιεινής
διατροφής. Οι επισκέπτες που γνωρίζουν, έρχονται στο νησί προς το τέλος του καλοκαιριού για να παρακολουθήσουν από κοντά τη
διαδικασία της παραγωγής της και να κεντήσουν οι ίδιοι τους σκίνους για το πολύτιμο δάκρυ τους. Άλλωστε, αυτή είναι η καταλληλότερη
εποχή για να περπατήσεις τη Χίο. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να τη γνωρίσεις. Αν θέλεις όμως να αγγίξεις τις παρθένες ομορφιές της, πρέπει
να κατέβεις από το αυτοκίνητο και να ικανοποιήσεις όλες τις αισθήσεις σου, βλέποντας, ακούγοντας, μυρίζοντας...
Στη Χίο, ο επισκέπτης, ακόμα κι αν δεν ήταν από πριν, θα εξελιχθεί σε αληθινό φυσιολάτρη. Είναι το δέλεαρ των απέραντων εκτάσεων με
τα εσπεριδοειδή που, όταν ανθοφορούν, σκορπίζουν μεθυστικές μυρωδιές μέχρι τη θάλασσα. Είναι το περπάτημα μέσα στο φαράγγι των
Καμπιών και το ποτάμι του, άλλοτε ήσυχο σαν ποτιστικό ρυάκι και άλλοτε ορμητικό σαν χείμαρρος.
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Χίος

Είναι που το νησί ολόκληρο μοιάζει φυσικός, βοτανικός κήπος, με δέντρα που ανήκουν στα ψηλά βουνά, όπως οι καστανιές και τα
κυπαρίσσια και σπάνια πουλιά που χτίζουν το σπίτι τους εδώ, ανάμεσα στις ρωγμές των βράχων και τις αθέατες κορφές των βελανιδιών.
Είναι και τα πολυάριθμα φυσικά σπήλαια, με πιο σημαντικά εκείνα των Ολύμπων και του Άγιου Γάλα, στις δυο άκρες του νησιού. Αν είναι
τυχερός, θα ζήσει την εμπειρία των χιλιάδων πεταλούδων που χορεύουν, στο Γλυκύ νερό. Κι αν ακόμα δεν τις προλάβει, θα αναρωτηθεί
πού βρέθηκαν τόσα πολλά αηδόνια, τις τελευταίες μέρες της Άνοιξης και τραγουδάνε ξημερώματα σε όλο το νησί, ακόμα και μέσα στο
κέντρο των πόλεων.
Στη Χίο, ο φυσιολάτρης θα εξελιχθεί σε ιστοριοδίφη. Θα τον τραβήξουν κοντά τους το κάστρο των Απολίχνων και το παλιό λιθόστρωτο
που οδηγεί στο μοναστήρι της περιοχής με θέα τα μικρασιατικά παράλια. Θα τον κρατήσουν ώρες, για να του πουν τα μυστικά τους,
τα μεσαιωνικά χωριά των Μεστών και των Ολύμπων, που δεν ερήμωσαν ποτέ από την πρώτη μέρα που κατοικήθηκαν. Θα τον μαγέψει
ο Κάμπος, «ιστορικός τόπος και παραδοσιακός οικισμός» προστατευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τις Γενοβέζικες επαύλεις
του 14ου αιώνα και τα αρχοντικά των μεγάλων οικογενειών του νησιού με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, αφού εδώ το παλιό
γινόταν πάντοτε αφετηρία και έμπνευση για το νέο. Θα τον συγκινήσει το μοναστήρι του Αγίου Μηνά, όπου τα θύματα της μεγάλης
σφαγής αναπαύονται ακόμα στο οστεοφυλάκιό του. Και στο τέλος θα αναρωτηθεί: είχε δίκιο ο Σιμωνίδης όταν αποκαλούσε τον Όμηρο,
απλά, «Χίο άνδρα»; Ήταν αυτό το επικό νησί πατρίδα του πιο επικού ποιητή της αρχαιότητας;
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Όπως οι μυρωδιές από τα μικροσκοπικά ανθάκια των εσπεριδοειδών μπερδεύονται στην ατμόσφαιρα, έτσι και οι εικόνες του παλιού
με το νέο και του αρχοντικού με το ταπεινό συνυπάρχουν -χωρίς όμως να εκτοπίζουν η μία την άλλη- στη Χίο. Για να γνωρίσει κανείς το
νησί στο βάθος του, πρέπει να ανοίξει τη βόλτα του και προς τον προσφυγικό οικισμό της πόλης, με τα λουλακί σπίτια και τα πολύχρωμα
λουλούδια. Και για να αποχαιρετίσει τη μέρα με το σεβασμό που της αξίζει, θα πρέπει να ανηφορίσει στο ερημωμένο χωριό του Ανάβατου
ή το μεσαιωνικό χωριό των Αυγωνύμων, για το πιο μυστηριακό ηλιοβασίλεμα της ζωής του.
Πριν από εκατό χρόνια, η Χίος ήταν το ακριβό περιβόλι των Τσάρων και των αυτοκρατόρων της Δύσης. Τότε που το κάθε πορτοκάλι
τυλιγόταν σε χρυσόχαρτο και έκανε το μακρύ ταξίδι από τον Κάμπο μέχρι την Αγία Πετρούπολη για να το απολαύσουν στα
πλουσιοπάροχα τραπέζια των παλατιών, το νησί είχε τη φήμη του πιο εύφορου τόπου στο Αιγαίο. Οι Τσάροι έπεσαν, οι αυτοκράτορες
καθαιρέθηκαν, αλλά η φήμη της Χίου όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά ενισχύθηκε από τους πολυάριθμους περιηγητές που δοκίμασαν την
ευλογία της σε διάφορες μορφές: ντομάτες λιαστές στην αρμαθιά, νεράμπουλα και ρεγκλότες, βύσσινα και πετροκέρασα, μοσχοβολιστά
μανταρίνια και άνθη λεμονιάς. Οι Χιώτες αγαπούν πολύ το γλυκό του κουταλιού και εκτονώνουν ένα μέρος από την εφευρετικότητά τους
σε ευφάνταστες συνταγές που κάνουν την παραδοσιακή ζαχαροπλαστική να ωχριά μπροστά τους. Αν έφυγες από τη Χίο χωρίς να βάλεις
στο στόμα σου γλυκό τριαντάφυλλο από ροδοπέταλα εκατόφυλλης τριανταφυλλιάς, είναι ώρα να βγάλεις το εισιτήριο της επιστροφής...
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Άλλωστε, μπορεί να ξέχασες να κολυμπήσεις στη
Δασκαλόπετρα, την παραλία με το βράχο που
καθόταν ο Όμηρος και δίδασκε τα έπη του. Μπορεί
να μην έμαθες ότι τα Βρουλίδια είναι η παραλία που
μαζεύει σήμερα τον περισσότερο κόσμο, ή να μην
κολύμπησες στα ήσυχα νερά της Αγίας Φωτεινής και
του Αγίου Αιμιλιανού. Ίσως και να μην περπάτησες
πάνω στα μαύρα, ολοστρόγγυλα ηφαιστειογενή
βότσαλα της παραλίας Μαύρα Βόλια, κοντά στον
Εμπορειό. Μπορεί να σε συνεπήρε η μεθυστική γεύση
του χιώτικου ούζου και να μη δοκίμασες κανένα
από τα χιώτικα αναψυκτικά. Κι αν ξεκίνησες από τα
κλασικά: πορτοκαλάδα, μανταρινάδα, βυσσινάδα,
ίσως να μην πρόλαβες να περάσεις στην αμυγδαλώδη
σουμάδα. Το χειμώνα θα την έπινες ζεστή με κανέλλα
και το καλοκαίρι παγωμένη, τόσο που να μουδιάζει το
στόμα σου.
Η Χίος είναι το νησί που σκλαβώνει τις αισθήσεις.
Μπορεί με τα κρασιά της, φημισμένα από την
αρχαιότητα, όπως ο «Αριούσιος Οίνος». Μπορεί με τη
ρακή, το τσίπουρο ή τη σούμα της, φτιαγμένη από
αποστάγματα σύκων. Μπορεί με το λεπτό άρωμα
των σκίνων και των εσπεριδοειδών, ή τα φώτα της
Τουρκίας που φαίνονται καθαρά τη νύχτα από την
ακτή. Μπορεί ακόμα κι από την ενέργεια που φαίνεται
να σε τροφοδοτεί το ίδιο το νησί, με τη χιλιόχρονη
ιστορία και τα πάθη του. Κι αν εσύ, ως επισκέπτης
καταφέρνεις να τα νιώσεις όλα αυτά μέσα σε μερικές
μέρες, φαντάσου πώς έχει πλαστεί ο Χιώτης που έζησε
όλη του τη ζωή σ‘ αυτούς τους τόπους.
Αν υπάρχει ένας τόπος που να μπορεί να κάνει τους
ανθρώπους να νιώσουν απέραντη ευτυχία μόνο και
μόνο επειδή είναι ζωντανοί, αυτός πρέπει να είναι η
Χίος. Γιατί, όπως έγραψε και ο Ουγκώ, ο άνθρωπος
που κάποτε την μοιρολόγησε σπαρακτικά «τα μάτια
δεν βλέπουν καλά το Θεό παρά μόνο μέσα από τα
δάκρυα».
Α! Και κάτι τελευταίο: Μη δοκιμάσετε να μεταφέρετε
αυτή την ατμόσφαιρα σε άλλους τόπους. Δε γίνεται.
Όπως δε γίνεται να πάρετε μαζί σας μια ρίζα σκίνου
και να φυτρώσει μαστιχόδεντρο οπουδήποτε αλλού,
εκτός από τη Χίο.
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Οινούσσες
θάλασσας πλούτος

Ένα σύμπλεγμα εννέα μικρών νησιών και νησίδων, με ονόματα όπως Οινούσσα, Παναγιά, Βάτος, Γαϊδουρονήσι, Ποντικόνησο, Αρχοντόνησο,
Ποντικούδικο, Λαιμούδικο και Πρασονήσια συνθέτουν τις Οινούσσες. Στην τελευταία απογραφή ο πληθυσμός τους αριθμούσε πάνω από
χίλιες ψυχές. Οι άνθρωποι εδώ, είναι περήφανοι για τον τόπο τους, και τις αρχαίες ρίζες τους.
Από τον 6ο π.Χ. αιώνα, ήταν ήδη φημισμένες για το καλό κρασί τους. Πιστεύεται μάλιστα ότι από τη ρίζα της λέξης οίνος προέρχεται και η
ονομασία του νησιού. Κατά μια άλλη εκδοχή, η ονομασία «Εγνούσα» που χρησιμοποιούν και σήμερα οι ντόπιοι προέρχεται από το αρχαίο
όνομα της λυγαριάς, που υπάρχει παντού ολόγυρά τους.
Οι Οινούσσες είναι ένα ησυχαστήριο για τους αναχωρητές του καλοκαιριού. Προστατευόμενη περιοχή, ενταγμένη στο δίκτυο
NATURA 2000, είναι γεμάτη με όμορφους κολπίσκους για μπάνιο και παραλίες για όσους επικοινωνούν ευκολότερα με τη φύση όταν είναι
μοναχικά παραδομένοι στη γλυκιά θαλπωρή της. Περιμετρικά το νησί διατρέχεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο που επιτρέπει την εύκολη
πρόσβαση στις περισσότερες παραλίες ακόμα και με τα πόδια, καθώς το μήκος του δεν ξεπερνά τα 18 χιλιόμετρα.
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Το πραγματικό μυστικό όμως των Οινουσσών είναι τα ερημονήσια τους. Είτε αποφασίσετε να κάνετε απλά το γύρο τους με ένα από τα καΐκια
του νησιού, είτε να πάρετε μαζί σας το θαλάσσιο κανό και να τα γυρίσετε ένα ένα, διανυκτερεύοντας στις παραλίες τους - όπως κάνουν όλο
και περισσότεροι ξένοι τουρίστες το καλοκαίρι -θα ανακαλύψετε έναν ειδυλλιακό φυσικό πλούτο, παρθένους ψαρότοπους και μαγευτικούς
βυθούς που συνθέτουν το πανόραμα του ανεξερεύνητου Αιγαίου.
Οι Οινούσσες ήταν ανέκαθεν το νησί των καραβοκύρηδων. Τα πρώτα ελληνικά εμπορικά ατμόπλοια ήταν οινουσσιώτικα και ήταν αυτά που
έγραψαν το πρώτο κεφάλαιο στη σύγχρονη ελληνική ναυτιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί εφοπλιστές κατάγονται από εδώ. Ούτε ότι στο
λιμάνι, τους επισκέπτες υποδέχεται το άγαλμα της Οινουσσίας μητέρας, που με το μαντήλι κατευοδώνει τα παιδιά της όταν ξεμακραίνουν για
τα ταξίδια τους στους ωκεανούς, αλλά και μιας χάλκινης γοργόνας με στέμμα και ιστιοφόρο στο αριστερό της χέρι, αιώνια συντρόφου του
ναυτικού στο πέλαγος. Στο νησί εκτάσεως μόλις 15 τ. χλμ. λειτουργούν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά προπάντων, Ναυτικό Λύκειο
και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού που έχει αναδείξει περισσότερους από 1500 πλοιάρχους, οι οποίοι στελεχώνουν επάξια την παγκόσμια
εμπορική ναυτιλία.
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Το Ναυτικό Μουσείο φιλοξενεί τα σχέδια των
ιστιοφόρων και των ατμόπλοιων, που εκτόξευσαν
στις αρχές του 20ου αιώνα τις Οινούσσες στο διεθνές
ναυτιλιακό στερέωμα. Τους καλοκαιρινούς μήνες, οι
εφοπλιστές, οι καπεταναίοι και οι μετανάστες που
έχουν τις ρίζες τους εδώ επιστρέφουν στον τόπο της
καταγωγής τους, στη γενέθλια γη των γονέων τους,
ανοίγουν τα αρχοντικά τους και μετατρέπουν το
ακριτονήσι του Αιγαίου σε κοσμοπολίτικο θέρετρο.
Στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού με
τις κεραμοσκεπές δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής
ναός του Αγίου Νικολάου, προστάτη των
ναυτικών. Πλούσια διακοσμημένος με περίτεχνες
αγιογραφίες και χιλιάδες τάματα, σφύζει από ζωή
τον Δεκαπενταύγουστο, όταν οι Οινουσσιώτες
αναβιώνουν το θρησκευτικό έθιμο της ταφής της
Παναγίας.
Πολλά τα πανηγύρια του καλοκαιριού, όταν
γιορτάζουν τα δεκάδες διάσπαρτα ξωκλήσια στα
νησάκια, τα οποία επισκέπτονται οι προσκυνητές
με καΐκια για να τιμήσουν τους εορταζόμενους
αγίους. Τελευταία γιορτή του θέρους η Κοίμηση της
Θεοτόκου στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στις 28
Αυγούστου (παλαιό ημερολόγιο), όπου το μοναστήρι,
πνευματικό καταφύγιο, αλλά και αρχιτεκτονικό
κόσμημα του νησιού μας, τιμά την προστάτιδά του.
Στις Οινούσσες η μαγειρική παντρεύει με μαεστρία
τα θαλασσινά με τα γευστικά και υγιεινά άγρια χόρτα
του νησιού αλλά και τα σπάνια είδη μανιταριών που
φύονται τους χειμερινούς μήνες, δημιουργώντας
με μεράκι, αρωματικές χορτόπιτες, και τα γευστικά
μπουρεκλίκια, με γέμιση από ποικιλία χορταρικών
και τυριού. Δοκιμάστε οπωσδήποτε το εξαιρετικό
μέλι που συλλέγεται εδώ, τα τυράκια και τους
ουζομεζέδες με το αιγνουσιώτικο χταπόδι που
λιώνει σα μαστίχα στον ουρανίσκο και θα το βρείτε
μόνο εδώ. Πάρτε μαζί σας χειροποίητα ζυμαρικά
και μαστέλο και επιστρέψτε του χρόνου πάλι, για
άλλη μια δόση από ανόθευτη, αιγαιοπελαγίτικη
ναυτοσύνη.
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ιστορίας μονοπάτια

Όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση, ένα νησί αφιέρωσε ολόκληρο τον εμπορικό του στόλο -τον τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα μετά
από εκείνον της Ύδρας και των Σπετσών- στον αγώνα για την απελευθέρωση. Το νησί αυτό ήταν τα Ψαρά...
Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί τα περιγράφουν ως «μια κουκίδα στο πέλαγος, μακριά από τα γνωστά τουριστικά μονοπάτια». Αλλά λένε μόνο
τη μισή αλήθεια. Γιατί σ’ αυτή την κουκίδα, τη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Κανάρη, του Δημήτρη Παπανικολή και του γνωστού εθνικού
ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη, «υποψιασμένοι» ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν -ή ακόμα καλύτερα δημιουργούν- τον
προσωπικό τους παράδεισο, με τα υλικά που προσφέρει η αδάμαστη, αιγαιοπελαγίτικη φύση.
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Οι Ψαριανοί είναι, πρώτα και πέρα από όλα, υπερήφανοι για το δοξασμένο παρελθόν τους. Η επαναστατική σημαία του 1821 -λευκή και
κόκκινη με έναν σταυρό και μια άγκυρα με ένα φίδι τυλιγμένο ολόγυρά της- προϋπαντεί τον επισκέπτη στο λιμάνι, θυμίζοντάς του ότι η
ιστορία του τόπου είναι συνυφασμένη με την ιστορία της αδάμαστης ψυχής.
Κατοικημένα από τη Μυκηναϊκή περίοδο, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα από το νεκροταφείο που ανασκάφθηκε στον
κόλπο Αρχοντίκι, τα Ψαρά φιλοδωρούν τον ταξιδιώτη με μια ακριβή δόση ηρεμίας και αρχοντιάς. Και δε μένουν μόνον εκεί. Η διάθεση των
ανθρώπων τους να βοηθήσουν είναι παροιμιώδης. Οι υπέροχες παραλίες τους δεν υποφέρουν ποτέ από πολυκοσμία, είτε πρόκειται για τις
πολυσύχναστες Κατσούνη και Κάτω Γιαλό, μέσα στον οικισμό (με το τοπικό πρωτάθλημα beach volley), είτε για τα Λαζαρέττα με την ψιλή
άμμο και τα κοχύλια, τη Λάκκα και την παραλία της Λήμνου.
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Οι λάτρεις του υποβρύχιου ψαρέματος θα ανακαλύψουν εδώ έναν αληθινό υποθαλάσσιο πακτωλό στις πολυάριθμες βραχονησίδες που
περιβάλλουν το νησί. Οι περιηγητές θα εκτιμήσουν την απλή ομορφιά της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου με τα εξήντα σκαλοπάτια της,
χτισμένη από το 1793, και της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τα σπάνια χειρόγραφα και τα ιερατικά κείμενα, τυπωμένα στη Μόσχα και
τη Βενετία. Στην ιστορική καταστροφή των Ψαρών, το μόνο που σώθηκε από τον όλεθρο ήταν η εικόνα της Παναγίας του Ελ Γκρέκο που
φυγαδεύτηκε στη Σύρο, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Στα Ψαρά, θα φάτε τα πιο νόστιμα θαλασσινά που έχει βγάλει ποτέ η θάλασσα, όπως επίσης και την πιο προσιτή αστακομακαρονάδα της
Ελλάδας. Θα πάρετε μια γεύση από την τοπική τυροκομία με μυζήθρα και κοπανιστή και θα συμφωνήσετε με τους γνώστες του είδους, ότι
το ψαριανό θυμαρίσιο μέλι, ίσως επειδή τρυγείται μόνο μια φορά το χρόνο, βρίσκεται στον γευστικό κολοφώνα της παραγωγής μελιού σε
ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Και αφού ξαποστάσετε και χορτάσετε, θα ανεβείτε με κατάνυξη στο λόφο της Μαύρης Ράχης, για να προσπαθήσετε να κατανοήσετε το
νόημα της αυτοθυσίας για έναν μεγαλύτερο σκοπό. Πολλοί Έλληνες ίσως να το έχουν ξεχάσει. Οι Ψαριανοί όμως δεν έπαψαν ποτέ να το
μνημονεύουν και να το διδάσκουν, σε όσους έχουν τη διάθεση να ακούσουν.
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το φως του Πυθαγόρα

«Όποιος μεθύσει με σαμιώτικο κρασί, ξεχνάει ποιό είναι το Εγώ και ποιό το Εσύ...» Έτσι το έγραψε ένας παλιός ρεμπέτης του μεσοπολέμου,
έτσι είναι, για όσους την έχουν ζήσει από κοντά, η Σάμος.
Η Σάμος είναι το νησί όπου βασιλεύουν ο θρύλος και η ομορφιά. Το νησί του πατέρα των μαθηματικών Πυθαγόρα, του αστρονόμου
Αρίσταρχου, του φιλόσοφου Επίκουρου. Είναι το σπίτι της Ήρας και ο τόπος που φιλοξένησε τον Ηρόδοτο και τον Αίσωπο. Σημαντικό
εμπορικό κέντρο στο Αιγαίο, κατά την αρχαιότητα και μεγάλη ναυτική δύναμη ήρθε σε επαφή με σπουδαίους πολιτισμούς της Μεσογείου.
Δεν είναι τυχαίο που ο μεγάλος ιστορικός Ηρόδοτος την αξιολογούσε πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές και τις βαρβαρικές πόλεις. Κέντρο
του Ιωνικού πολιτισμού, γνώρισε μέρες απερίγραπτου μεγαλείου. Και το μεγαλείο αυτό δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Ακόμη και σήμερα, η
γειτνίασή της με τις μικρασιατικές ακτές την καθιστά συνδετικό κρίκο μεταξύ δύο πολιτισμών που οι ιδιαιτερότητές τους δεν αποτελούν
εμπόδιο για τη συνύπαρξη, συνεργασία και φιλία των λαών.
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Μυθική γενέτειρα της Ήρας, η Σάμος φιλοξενεί στον παραθαλάσσιο οικισμό του Ηραίου, τον μεγαλύτερο ναό της Ελλάδας, σύμφωνα με
τον Ηρόδοτο, αφιερωμένο αποκλειστικά στη θεά προστάτιδα του γάμου και των γυναικών. Από τις 155 γιγάντιες κολώνες του, σήμερα
μένει όρθια μόνο μία, ενδεικτική του μεγέθους αυτού του τόπου θρησκευτικής λατρείας που φέρει ερείπια από τουλάχιστον τρεις
προγενέστερους ναούς.
Η Σάμος είναι ένας τόπος με οργιαστική βλάστηση. Όλα γύρω σου στο παρθένο φυσικό τοπίο είναι φτιαγμένα από χρώματα και φως.
Και κάθε βήμα είναι μια αποκάλυψη. Είτε βρεθείς στους επιβλητικούς ορεινούς της όγκους, όπως ο Κέρκης και η Άμπελος -με τις αλπικές
θερμοκρασίες του χειμώνα και τις ασταμάτητες βροχές- είτε στις σπηλιές, τα φαράγγια και τις ρεματιές, το περιβάλλον της Σάμου θυμίζει
ελληνική ενδοχώρα σε μικρογραφία.
Περπατήστε τον Κέρκη, από τα Βοτσαλάκια του Μαραθόκαμπου μέχρι την κορφή του, τη Βίγλα, στα 1400 μέτρα υψόμετρο. Πάνω από
1400 είδη σπάνιων φυτών, πολλά από τα οποία ενδημικά και δεκάδες είδη αρπακτικών πτηνών, θα πλαισιώσουν τα βήματά σας.
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Περιπλανηθείτε στους οικισμούς, μέσα από παλιά
λιθόστρωτα, για να δείτε από κοντά τον Πύργο
του Σαρακίνη, ένα μεγαλόπρεπο οικοδόμημα
του 16ου αιώνα, αληθινό φρούριο της εποχής.
Επισκεφθείτε τα μοναστήρια της Ζωοδόχου
Πηγής της Αηλιώτισσας, της Αγίας Ζώνης με τη
σπουδαία βιβλιοθήκη και του Τιμίου Σταυρού με
τον εντυπωσιακό θρόνο. Ανεβείτε στην Παναγιά
τη Σαραντασκαλιώτισσα, χτισμένη στην είσοδο
της σπηλιάς του Πυθαγόρα. Όταν ο τύραννος
Πολυκράτης αποφάσισε να τον εξοντώσει, ο
μεγάλος φιλόσοφος βρήκε εκεί καταφύγιο.
Το γεωανάγλυφο της Σάμου αποτελεί πρόκληση
για εκείνους που έχουν επιλέξει το ποδήλατο
βουνού για τις περιηγήσεις τους. Κάθε καλοκαίρι,
βλέπεις όλο και περισσότερους ποδηλάτες, πλήρως
εξοπλισμένους για τις μικρές τους περιπέτειες. Οι
ντόπιοι ποδηλάτες δίνουν ραντεβού στο πρωτότυπο
αρχιτεκτονικά εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη,
πάνω από το Ποτάμι τη βοτσαλωτή παραλία (του
Ποταμού) και βολτάρουν προς το Καρλόβασι, τον
Κωνσταντίνο και το Κοκκάρι. Οι παρατηρητές
της άγριας ορνιθοπανίδας στήνουν τα καρτέρια
τους κοντά στον βιότοπο της Αλυκής ή της λίμνης
Γλυφάδας για να φωτογραφήσουν τους ερωδιούς,
τους αργυροπελεκάνους και τα ροζ φλαμίνγκο
που ξαποσταίνουν εκεί, προτού συνεχίσουν το
μεταναστευτικό ταξίδι τους. Όταν τα φλαμίνγκο
σηκώνονται στον ουρανό το σούρουπο, τα χρώματά
τους μπλέκουν με το κόκκινο του ηλιοβασιλέματος
σε μια οπτική πανδαισία που χαράζεται στις
ταξιδιωτικές αναμνήσεις του επισκέπτη για πάντα.
Και όταν η ζέστη σκεπάζει σαν κουβέρτα το νησί,
εκείνοι που γνωρίζουν ξεκινάνε από νωρίς για τους
καταρράκτες του Καρλοβασίου. Ο μεγαλύτερος από
τους δύο έχει πέντε μέτρα ύψος και για να τον δει
κανείς πρέπει να ανέβει τα 60 ξύλινα σκαλοπάτια
μέχρι το ξέφωτο με την πανοραμική θέα.
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Στο Πυθαγόρειο, χτισμένο πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης της Σάμου, βρίσκεται αυτό που πολλοί αποκαλούν το όγδοο θαύμα της
αρχαιότητας. Και οι μηχανολόγοι συμφωνούν. Το 550 π.Χ. ο αρχιτέκτονας Ευπαλίνος ανέλαβε να κατασκευάσει μία σήραγγα μήκους 1036
μέτρων κατ’ εντολή του τυράννου Πολυκράτη, για να ενώσει τις δύο πλευρές του βουνού και να φέρει νερό προς την, τότε, πρωτεύουσα
της Σάμου. Το πρωτότυπο αυτό υδραγωγείο έπρεπε να είναι αθέατο από τους εχθρούς για να μην μπορούν να το καταστρέψουν,
καταδικάζοντας τους Σάμιους σε λειψυδρία. Ο Ευπαλίνος ήταν τόσο σπουδαίος μηχανικός που, με μαθηματικούς υπολογισμούς και μόνο,
ξεκίνησε το σκάψιμο αυτού του αμφίστομου ορύγματος και από τις δύο πλευρές του βουνού ταυτόχρονα! Μια δεκαετία αργότερα, τα
δύο συνεργεία συναντήθηκαν στο μέσον του πέτρινου όγκου χωρίς καμία απόκλιση! Μάλιστα, για να δώσει κίνητρα στους σκλάβους εργάτες του, ο Ευπαλίνος είχε αναλάβει μια υπόσχεση που τήρησε: μόλις το έργο ολοκληρώθηκε, τους χάρισε την ελευθερία τους. Το έργο
μιας αυθεντικής, μηχανολογικής μεγαλοφυΐας...
Η αδρή φυσιογνωμία της Σάμου δεν εξαντλείται όμως στα σπουδαία μνημεία και τις ιστορικές διηγήσεις. Ούτε στα βουνά και τις
πεζοπορικές διαδρομές. Η Σάμος πάνω από όλα είναι ένα σύγχρονο νησί. Ένα νησί με πεντακάθαρες, οργανωμένες παραλίες, όπως η
Τσαμαδού και τα Λεμονάκια, τα Βοτσαλάκια του Μαραθόκαμπου, η Χρυσή Άμμος (που δικαιώνει με το παραπάνω το όνομά της) και η
Ψιλή Άμμος όπου τα πρωινά οι Σαμιώτες λένε ότι μπορείς να ακούσεις τα κοκόρια της Τουρκίας.
Αν μάλιστα είστε αθλητικοί τύποι, στην παραλία Λιβαδάκι αλλά και στο Ποτοκάκι του Πυθαγόρειου διοργανώνονται κάθε χρόνο
τουρνουά beach volley. Για ηρεμία και ανεμπόδιστη επαφή με τη φύση η Μικρή Τσάμπου, η Κέρβελη και τα Σεϊτάνια είναι οι πρώτες
επιλογές.
Η Σάμος είναι ένας τόπος με πολλά πρόσωπα. Είναι κοσμική, αν μείνεις στο Βαθύ, το Κοκκάρι ή το Πυθαγόρειο. Είναι μοναχική,
αν προτιμήσεις τον Μαραθόκαμπο, την Κέρβελη, ή τη Μυκάλη. Είναι ξενύχτισσα και της αρέσει το ξεφάντωμα, αλλά και γαλήνια, ιδανική
για ηρεμία, περισυλλογή και ξεκούραση.
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Και για την τέρψη του ουρανίσκου σου, η καλύτερη
ευκαιρία να δοκιμάσεις όλες τις εκδοχές του
σαμιώτικου Μοσχάτου είναι η γιορτή του κρασιού που
διοργανώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου
στο Βαθύ. Εδώ, αγοράζεις μόνο το ποτήρι και το
γεμίζεις όσες φορές θέλεις -ή όσες αντέχεις.
Το σαμιώτικο κρασί έχει τη δική του ιστορία. Το
Βατικανό διατηρούσε κάποτε δικό του οινοποιείο στο
νησί και σήμερα, έχει παραχωρηθεί από την Καθολική
Εκκλησία το προνόμιο παρασκευής εκκλησιαστικού
οίνου για τη Θεία Ευχαριστία. Το Μοσχάτο Σάμου
κατέχει ξεχωριστή θέση στη γαλλική οινική αγορά, μία
από τις πιο απαιτητικές στον κόσμο και έχει βραβευθεί
και διακριθεί διεθνώς και το πλούσιο, φρουτώδες
άρωμά του κερδίζει συνεχώς, όλο και περισσότερους
οπαδούς.
Εδώ, απιστίες στο Μοσχάτο θα κάνεις μόνο με το
τοπικό ούζο ή τη σούμα, που φτιάχνεται από το ίδιο
σταφύλι με το φημισμένο κρασί. Κανείς όμως δεν
φεύγει από τη Σάμο χωρίς να πάρει μαζί του ένα
μπουκάλι παρθένο ελαιόλαδο και ένα βάζο
θυμαρίσιο μέλι.
Αυτή είναι η Σάμος. Κάθε στροφή του δρόμου και
μια αποκάλυψη. Εύφορη, φιλόξενη γη, που ξέρει να
ακολουθεί τους ρυθμούς της φύσης, αλλά και να
καλύπτει τις επιθυμίες των ανθρώπων για γνήσια
ψυχαγωγία. Ειδικά τον Αύγουστο, με το μουσικό
φεστιβάλ «Μανόλης Καλομοίρης» ή το φεστιβάλ
«Ηραία - Πυθαγόρεια» με πολλές παραστάσεις
στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, από την
άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο. Το ροκ φεστιβάλ
που διοργανώνεται συνήθως στο Ηραίο για ένα
Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Και βέβαια,
το πανηγύρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο Πυθαγόρειο, τον Αύγουστο, όπου κάτοικοι
και επισκέπτες απολαμβάνουν στο λιμάνι το
φαντασμαγορικό θέαμα των πυροτεχνημάτων.
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παράδεισος... αλλιώς

Ο Ίκαρος θα πρέπει να είναι ο πιο παρεξηγημένος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Σύμβολο της νεανικής απερισκεψίας, πέταξε - λέει
η ιστορία του - πολύ κοντά στον ήλιο, με τα φτερά που έφτιαξε ο πατέρας του από πούπουλα και κερί. Ο ήλιος έλιωσε το κερί και ο
παράτολμος νέος καταποντίστηκε στο πέλαγος και πνίγηκε.
Η πραγματική ιστορία μάλλον είναι κάπως έτσι: Ο Ίκαρος ήταν ένας πρωτοπόρος. Ένας πιονέρος της τεχνολογίας. Και όπως είναι η
μοίρα όλων των τολμηρών εξερευνητών, στην αναζήτηση των προσωπικών του ορίων πλήρωσε με το υπέρτατο τίμημα: τη ζωή του. Ή
τουλάχιστον, έτσι θα σας την πουν οι Ικαριώτες...
Η Ικαρία είναι πρώτα από όλα οι άνθρωποί της. Πανέμορφη, πολυποίκιλη, με άγριες ομορφιές και γραφικούς οικισμούς, θα μπορούσε να
μοιάζει με κάποιο άλλο νησί του Αιγαίου.
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Όμως εδώ, η νοοτροπία της καθημερινότητας είναι πολύ διαφορετική. Και η προθυμία των ανθρώπων να σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς,
αληθινά υποδειγματική.
Η έννοια της απλότητας της ζωής, χωρίς ξυπνητήρια, βιασύνες και άγχος είναι καθολικός νόμος στην Ικαρία. Τα ωράρια των καταστημάτων
είναι απλώς ενδεικτικά και κανείς δε φαίνεται να τα παίρνει στα σοβαρά. Εκείνο που όλοι εδώ σέβονται πραγματικά, είναι η ανάγκη που έχει ο
καθένας μας να ζήσει μια αληθινά πλούσια ζωή, όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. «Πλούσιος» δεν είναι ο έχων περιουσία αλλά ο
έχων «πλουν», στόχο, ρότα και προορισμό.
Όσο για το ίδιο το νησί - αυτό είναι μια περιπέτεια από μόνο του: πολύ πράσινο, άγρια βλάστηση, πολυεπίπεδες βάθρες, ποτάμια και
καταρράκτες, μονοπάτια, λίμνες και απόκρυφες παραλίες. Απ’ όλα έχει η Ικαρία.
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Το φαράγγι Χάλαρη με το ορμητικό ποτάμι του, τη λίμνη, τον καταρράκτη Ράτσο και τους παλιούς νερόμυλους είναι μια από τις
πεζοπορικές διαδρομές που θα σας προτείνουν εδώ. Στα νότια του νησιού, το πανάρχαιο δάσος Ράντη με τις αιωνόβιες αριές θεωρείται
από τους ειδικούς ως ένα από τα πιο σπουδαία δάση της Ευρώπης. Και ο γύρος των Ραχών, μέσα από ένα εύκολο μονοπάτι 25 χιλιομέτρων,
θα σας επιτρέψει να περιηγηθείτε στα πιο σπουδαία αξιοθέατα της Ικαρίας που δε φαντάζεστε ότι μπορεί να χωρέσουν μέσα σε ένα τόσο
δα νησάκι.
Οι φανατικοί επισκέπτες της Ικαρίας, όσοι έρχονται και ξανάρχονται, ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες. Οι πρώτοι ξεκινούν νωρίς για τα
αρχαία μονοπάτια, τον γραφικό Ξυλοσύρτη με τα σπάνια πτηνά, τις πλαγιές της Πούντας για αναρρίχηση, το Καρκινάγρι, τον Μαγγανίτη ή
τον Άγιο Ισίδωρο για bouldering, τη λίμνη Σελίνι στο Χρυσόστομο για κανό και κολύμπι. Οι άλλοι, ξεκινούν περίπου την ίδια ώρα... για το
ξενοδοχείο τους. Έχει προηγηθεί μια ακόμα νύχτα παραδοσιακού ξενυχτιού στα beach parties που οργανώνονται αυθόρμητα από τους
«γκρούβαλους» (έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι τους ελεύθερους κατασκηνωτές) στη Μεσακτή, παρέα με τους σέρφερς, στο μικροσκοπικό
Αμμουδάκι, στο Λιβάδι με τη χρυσαφένια άμμο, στον Αρμενιστή και στον Να, ή στις Σεϋχέλλες με τον μαγευτικό βυθό τους. Κάποια στιγμή
οι δύο πληθυσμοί συναντώνται. Και δηλώνουν ομοίως ερωτευμένοι με την Ικαρία και την ελευθερία που αποπνέει.
Παραδοσιακά, οι επισκέπτες φροντίζουν να γνωρίσουν τους αρχαιολογικούς τόπους του νησιού, όπως το Ταυροπόλιον στις όχθες του
ποταμού Χάλαρη, τον πύργο του Δράκανου, τα Θέρμα με τις ιαματικές πηγές, τα μουσεία του Κάμπου και του Αγίου Κηρύκου, και το
μοναστήρι της Αγίας Θεοκτίστης στην Πηγή.
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Δεν ξεχνούν όμως και τα σημεία αναφοράς του
νησιού: το Φάρο, την ευρύτερη περιοχή των Ραχών
με τα ξέφρενα πανηγύρια και το πανέμορφο
σύμπλεγμα των μικρών νησιών που βρίσκονται
ακριβώς απέναντι, τους Φούρνους.
Και το μεσημέρι, χωρίς άγχος για γρήγορες
παραγγελίες και φαγητό στο πόδι, απολαμβάνουν
ντόπια ψάρια, σοφικό, και ρασκό (βραστό
αγριοκάτσικο που σερβίρεται πάντοτε στα
πανηγύρια), μαζί με τον Πράμνειο ερυθρό οίνο,
καμάρι των Ικαριωτών.
Η Ικαρία φημίζεται για το καλό και φτηνό φαγητό
της. Φημίζεται όμως και για το μέλι της, τα γλυκά
του κουταλιού (το τριαντάφυλλο είναι μια αληθινή
αποκάλυψη), τα ροφήματα από βότανα, το ντόπιο
κρέας Ρασκών και το μοναδικό κατσικίσιο τυρί
«καθούρα». Όσο για τα αλιεύματα, εδώ θα φάτε
πραγματικά φρέσκο ψάρι Αιγαίου, πάντα ανάλογα
με την εποχή.
Μια τελευταία έρευνα ανέβασε τους Ικαριώτες
στην πρώτη θέση της μακροζωίας, ανάμεσα σε
όλους τους λαούς της Ευρώπης, με δέκα φορές
μεγαλύτερες πιθανότητες να γιορτάσουν τα
ενενηκοστά τους γενέθλια. Τα επιστημονικά
πορίσματα αναφέρουν ότι το μυστικό είναι η καλή
διατροφή, η άσκηση και το σεξ. Οι ίδιοι θα σας πουν
ότι όλα αυτά τα βρίσκει κανείς και σε άλλα μέρη
της Ελλάδας. Αυτό που τους διαφοροποιεί αληθινά
είναι η χαλαρότητα. «Άσε τη ζωή να σε πάει εκεί που
θέλει αυτή. Έτσι κι αλλιώς, θες δε θες, αυτό θα γίνει
τελικά». Σοφά λόγια ενός Ικαριώτη, ετών 94...
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Φούρνοι
αιγαίου στολίδι

Υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να ταξιδέψεις πίσω στο χρόνο και να ζήσεις από κοντά την παλιά Ελλάδα. Να πάρεις το καράβι και να
κατεβείς στους Φούρνους.
Οι Φούρνοι είναι ένας σχηματισμός από μικρά νησιά και βραχονησίδες, από τα οποία κατοικούνται μόνον δύο: το ομώνυμο Φούρνοι και η
Θύμαινα. Νησιά ψαράδων και μελισσουργών, θα σου προσφέρουν όλες τις βασικές ανέσεις.
Ο Κάμπος, η χώρα του νησιού, έχει τα πάντα: ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα, ένα εργαστήριο
εμφιάλωσης αναψυκτικών (η ντόπια πορτοκαλάδα είναι το αγαπημένο δροσιστικό όλων εδώ) και βέβαια φούρνους!
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Η κύρια ασχολία των ντόπιων όμως δεν έχει τις ρίζες της στη γη, αλλά στη θάλασσα. Το νησί διαθέτει μεγάλο αλιευτικό στόλο
- δυσανάλογο για το μέγεθός του- και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αλιείας του Αιγαίου. Γι΄ αυτό και είναι ο
παράδεισος των ψαροφάγων, με μοναδικές ευκαιρίες απόλαυσης ψαριών πρώτης διαλογής όπως συναγρίδες, φαγκριά, λιθρίνια και
ροφούς και φυσικά θαλασσινών και αστακών.
Μικρό νησί με μεγάλη ιστορία, οι Φούρνοι είναι σπαρμένοι με αρχαία ευρήματα από την εποχή των Ιώνων, τους κλασικούς και τους
ελληνιστικούς χρόνους. Κυκλώπειο τείχος με ίχνη ακροπόλεως στο Λόφο του Άη Γιώργη, λείψανα αρχαίου ναού στο Καμάρι και ερείπια
κατοικιών στο βυθό της θάλασσας, λατρευτικός βωμός του Ποσειδώνα στην Αγία Τριάδα της Χρυσομηλιάς, αρχαίο λατομείο στο
Πετροκοπιό. Ιδανικό ορμητήριο για τους πειρατές του Μεσαίωνα, χάρις στα εκατοντάδες μικρά φιόρδ και τις αθέατες ακτές που έκρυβαν
τα πλοία τους, οι Φούρνοι λέγονταν κάποτε «Κορσεοί νήσοι» από το κούρσεμα, την πειρατεία.
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Ο κάθε ένας από τους οικισμούς του νησιού έχει το
δικό του χαρακτήρα. Στη Χώρα με τις ασπρισμένες
μουριές και τα καφενεία της κεντρικής πλατείας, τα
σπίτια είναι ακόμα χτισμένα σε αναβαθμούς πάνω
από το λιμάνι, με τα σοκάκια ασβεστωμένα και τους
ανθρώπους τους παραδομένους σε ρυθμούς ήρεμους
και γαλήνιους.
Στο Καμπί, μόλις ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, δίπλα
στους τρεις ανεμόμυλους -σήμα κατατεθέν του
νησιού- θα δεις περισσότερα νεόδμητα κτήρια που
λειτουργούν ως ξενώνες. Η παραλία του, με ψιλή άμμο
και αρμυρίκια με παχιές σκιές, είναι η εύκολη επιλογή
για μπάνιο, σε όσους έχουν ήδη προσαρμοστεί στο
χουζούρεμα του τόπου.
Όμως, η αληθινή αποκάλυψη είναι η Χρυσομηλιά.
Μόλις 14 χιλιόμετρα από τη Χώρα, συνθέτει έναν
παράδεισο ησυχίας με πολλές παραλίες ολόγυρα και
το πιο γραφικό αλιευτικό καταφύγιο του Αιγαίου.
Η ακτογραμμή των Φούρνων, με τους αμέτρητους
ορμίσκους και τα κανάλια που χώνονται σα μαχαίρια
στην ξηρά, έχει μήκος 120 χιλιομέτρων. Ιδανικά
αραξοβόλια για όλους τους καιρούς είναι το Καμάρι,
το Ελιδάκι και το Μπαλί. Υπέροχες παραλίες για μπάνιο
είναι η Ψιλή Άμμος, η Βλυχάδα και η Βιτσιλιά.
Μια βόλτα στη μικρή Θύμαινα και τη μαγευτική
Κεραμιδού δεν πρέπει να παραλειφθεί από κανέναν
επισκέπτη των Φούρνων. Ένα μικρό ανεξάρτητο
νησί 150 κατοίκων, ανεπηρέαστο από την τουριστική
εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών, προσφέρει
απλόχερα εικόνες αυθεντικής ηρεμίας και γαλήνης σε
όποιον επιλέξει να την εξερευνήσει.
Πριν αποχωριστείτε το νησί που σταμάτησε το χρόνο,
μην αμελήσετε να πάρετε μαζί σας το περιζήτητο
μέλι των Φούρνων, που χρωστάει τη φήμη του στο
άφθονο θυμάρι και τη φασκομηλιά που ευδοκιμούν
στο νησί, όπως επίσης και τα τυριά «του κεριού» και
«της άλμης».
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Χρήσιμες
Πληροφορίες

Λέσβος

Λήμνος

Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Λέσβου: (22510) 47437
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
Τουριστικό Γραφείο Δήμου: (22510) 55868, 27777
www.lesvoslemnos.gr
www.travelplan.lesvos.gr
www.mobile.lesvos.gr
www.mytilene.gr

Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου: (22510) 47437
Περιφ. Ενότητα Λήμνου: (22543) 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Δήμος Λήμνου: (22543) 50000
www.travelplan.lesvos.gr
www.mobile.lesvos.gr
www.lemnos.gr
www.lesvoslemnos.gr
www.limnos.gov.gr

Άγιος Ευστράτιος
Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου: (22510) 47437
Περιφ. Ενότητα Λήμνου: (22543) 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Δήμος Αγίου Ευστρατίου: (22540) 93210
www.travelplan.lesvos.gr
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr
www.agios-efstratios.gov.gr
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Χίος

Σάμος

Ικαρία

Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου: (22710) 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Τουριστικό Γραφείο Δήμου: (22710) 44389
www.chios.gr
www.chioscity.gr

Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Σάμου: (22733) 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Δήμος: (22733) 50101
www.culture.samos.gr
www.samos.gr
www.vathi.org

Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Σάμου-Ικαρίας: (22733) 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Περιφ. Ενότητα Ικαρίας: (22750) 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Δήμος Ικαρίας: (22753 50400)
www.ikaria-culture.samos.gr

Οινούσσες
Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου: (22710) 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Δήμος Οινουσσών: (22710) 55326, 55400
www.chios.gr

Ψαρά
Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Χίου: (22710) 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Δήμος Ψαρών: (22743) 50100
www.chios.gr

Φούρνοι
Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Σάμου: (22733) 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Περιφ. Ενότητα Ικαρίας: (22750) 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Δήμος Φούρνων: (22753) 50600
www.ikaria-culture.samos.gr
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