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MEΣΣΗΝΙΑ
ΜΑΝΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
∆εκατέσσερις µέρες πίσω από το τιµόνι ενός Citroen C3
Aircross διανύσαµε περί τα 2.000 χλµ. καλύπτοντας από
άκρου εις άκρον τη νότια Πελοπόννησο σε ένα ταξίδι
δουλειάς και διακοπών. Φέτος, µε την πανδηµία σε διαστολή,
η χρήση προσωπικού οχήµατος ενδείκνυται για ταξίδι και
συνιστά µία επιλογή προσωπικής ευθύνης απέναντι στην
ανεξέλεγκτη διασπορά. Κατά τα λοιπά, η Πελοπόννησος
παραµένει ωραίος τόπος για διακοπές καθώς αποτελεί
µικρογραφία της Ελλάδας. Με απίθανες παραλίες, καθαρά
νερά, παραδοσιακούς πέτρινους οικισµούς, ψηλά βουνά και
ανθρώπους πρόθυµους και φιλόξενους
Kείµενο & φωτογραφίες: Φώτης Ραΐσης
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όπος γνώριµος και λατρευτός για διακοπές, µε µεγάλη
τουριστική ανάπτυξη, καινούργιο οδικό δίκτυο και
µεγάλη ιστορία. Ο νέος αυτοκινητόδροµος ΤρίποληςΚαλαµάτας έχει µειώσει του χρόνους και τις αποστάσεις. Το
αεροδρόµιο της Καλαµάτας και οι µεγάλες, σύγχρονες
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έχουν προσελκύσει τουρίστες από
το εξωτερικό ενώ το λιµάνι της Καλαµάτας έχει γίνει σταθµός και
για την κρουαζιέρα. Είναι επίσης βέβαιο πως η Μεσσηνία
αποτελεί ένα ιδανικό µέρος και για τους τουρίστες µε
αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς προσφέρει οργανωµένα
κάµπινγκ και ιστορικά µέρη που µπορείς να περιηγηθείς.
Ο φυσικός χώρος της άρτια συντηρηµένης αρχαίας Μεσήνης
και των καστροπολιτειών σε Κυπαρισία, Πύλο, Μεθώνη και
Κορώνη συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ταξιδιωτών
που ενδιαφέρονται για τον εναλλακτικό αρχαιολογικό τουρισµό.
Με οδικό δίκτυο συνολικά 1100 χλµ. και αφετηρία την
Κυπαρισσία τράβηξα προς την Καρδαµύλη από τον παράκτιο
δρόµο µε στάσεις στην Μαραθούπολη για φαγητό, στην
Βοϊδοκοιλιά για µπάνιο και στην Πύλο για διαµονή. Την επόµενη
µέρα κατευθύνθηκα προς Μεθώνη και Κορώνη µε στάση στη
Φοινικούντα για µπάνιο. Για τις δύο επόµενες µέρες θα έβρισκα
καταφύγιο στην Καλαµάτα έχοντας ήδη διανύσει τα πρώτα
χιλιόµετρα του ταξιδιού µου. Τελευταίος σταθµός στη Μεσσηνία,
η Καρδαµύλη όπου πλέον είχα µπει και επισήµως στα χωράφια
της Μάνης.

MEΣΣΗΝΙΑ
Η Πύλος έχει δύο κάστρα: to Παλαιόκαστρο και το Νιόκαστρο. Η φωτογραφία είναι
από την εξαγωνική ακρόπολη του Νιόκαστρου που άρχισε να χτίζεται από τους
Οθωµανούς το 1573. Εντός του κάστρου υπάρχουν επισκέψιµα θεµατικά µουσεία.

Η Καλαµάτα µε το λιµάνι και το µεγάλο µέτωπο
ακτογραµµής που διαθέτει είναι η πρωτεύουσα
του νοµού και µία πόλη µε καλή ρυµοτοµία και
πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση.

Μία από τις πιο γραφικές κωµοπόλεις της Μεσσηνίας, η Πύλος ή
Ναυαρίνο όπως ήταν η ενετική ονοµασία της έχει να επιδείξει πλούσια
αρχαία, µεσαιωνική και σύγχρονη ιστορία. Με βάση την Πύλο µπορείτε
να επισκεφθείτε τον υγροβιότοπο στην λιµνοθάλασσα της Γιάλοβας, την
µοναδική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τους καταρράκτες στο Πολυλίµνιο.

Η παραλιακή κωµόπολη της Κορώνης απέχει 52 χλµ. από την Καλαµάτα και
είναι φηµισµένη για το Βενετσιάνικο κάστρο που διαθέτει.

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ
Πρώτη εµπειρία µε αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αλλιώς παραπέντε (από την ξενική ονοµασία
Parapente) και µαζί µε τον εκπαιδευτή Θανάση Φενέκο απογειωθήκαµε από το όρος
Καλάθι και από υψόµετρο 1.361 µ. για να προσγειωθούµε µετά από περίπου µισή ώρα
στην παραλία της Καλαµάτας. Η πτήση απολαυστική σχεδόν µαγική µε την αίσθηση της
αιώρησης να σε πληµµυρίζει µε συναισθήµατα. Οι τιµές κυµαίνονται από 80-100 ευρώ
ο εξοπλισµός παρέχεται από τον διοργανωτή και η προσγείωση δεν απαιτεί κάποια
ιδιαίτερη εξοικείωση ή δεξιότητα. Σίγουρα η εµπειρία πτήσης µε αλεξίπτωτο πλαγιάς
είναι κάτι που θα πρέπει να δοκιµάσετε τουλάχιστον µία φορά στη ζωή σας. Εγώ πάλι
θέλω να το ξαναζήσω, αν µου το επιτρέπετε.
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Οδηγίες για την απογείωση και προσγείωση µε αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Το σακίδιο που κρέµεται στην πλάτη µου είναι και ο... προσωρινός
µου θρόνος στην απόλαυση.

Από τα πιο γνωστά και καλοδιατηρηµένα Βενετσιάνικα κάστρα στον ελλαδικό χώρο είναι αυτό της
Μεθώνης µε τα ψηλά τείχη και τον περίφηµο οκταγωνικό Μπούρτζι χτισµένο στην άκρη της χερσονήσου.

Ανάµεσα στην Κορώνη και την Μεθώνη βρίσκεται το όµορφο παραθαλάσσιο θέρετρο της
Φοινικούντας που χαρακτηρίζεται από µία µεγάλη αµµώδη παραλία µε καθαρά νερά.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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σχέση µου µε τη Μάνη είναι σχεδόν καρµική. Κατά
το ένα τέταρτο Μανιάτης (εκ Γυθείου) έχω περάσει
πολλά καλοκαίρια στην Καρδαµύλη αναβαίνοντας
συχνά και στον Ταύγετο, το υψηλότερο βουνό της
Πελοποννήσου. Η Μάνη είναι µία ευρύτερη περιοχή έκτασης
1.800 τ. χλµ. που βρίσκεται στο µεσαίο πόδι της Νότιας
Πελοποννήσου. Τόπος άγριος και άνυδρος µε ορεινούς όγκους
να συναντούν τη θάλασσα απότοµα, σχεδόν απόκοσµα. Γι’ αυτό
και το µεγαλύτερο µέρος των φιδίσιων δρόµων που διαθέτει
είναι ορεινό µέχρι και το ακρωτήρι Ταίναρο, το νοτιότερο
χερσαίο έδαφος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Μετά την
Καρδαµύλη, υπάρχουν δύο παραλίες της Καλογριάς και της
Στούπας που αξίζει να τις δείτε. Επίσης, αξίζει να επισκεφθείτε
το σπήλαιο Γλυφάδα ∆υρού που το βλέπεις µέσα από βάρκα
και να διανύσετε την διαδροµή µέχρι το Μαρµάρι, µε θέα και
ηλιοβασίλεµα που θα σας αποζηµιώσει.

Λακωνία είναι ένα εύφορος όσο και
ιστορικός τόπος. Μεγάλες εκτάσεις µε
εσπεριδοειδή µέχρι την εκβολή του
ποταµού Ευρώτα στο µυχό του Λακωνικού Κόλπου.
Άλλωστε τα νερά του είναι που ποτίζουν τις µεγάλες
καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Η πρωτεύουσα του νοµού
Σπάρτη είναι µία σχετικά καινούργια πόλη
απλωµένη γύρω από παράλληλους και κάθετους
δρόµους. Περίπου 7 χλµ. µακρύτερα βρίσκεται η
καστροπολιτεία του Μυστρά που εφάπτεται µε τους
πρόποδες του Ταϋγέτου που διατηρείτε σε πολύ
καλή κατάσταση. Άλλη εξαιρετική καστροπολιτεία
είναι εκείνη της Μονεµβασιάς, στο ανατολικό τµήµα
του νοµού Λακωνίας, µε το παλιό κάστρο πάνω
στον βράχο να είναι τουριστικά ενεργός και να
φιλοξενεί πολλούς τουρίστες. Η Λακωνία
συµπεριλαµβάνει το µεγαλύτερο εδαφικό τµήµα της
Μάνης καθώς και την χερσόνησο Επιδαύρου
Λιµηράς (τρίτο πόδι) που καταλήγει στο ακρωτήρι
Μαλέας. Τέλος, στην διοικητική δικαιοδοσία του
νοµού ανήκει και το µικρό νησί Ελαφόνησος. Το
οδικό δίκτυο της Λακωνίας περιλαµβάνει δρόµους
συνολικής έκτασης 1.300 χλµ.

Ο επιβλητικός βράχος της
Μονεµβασιάς – κατά γενική
οµολογία - φιλοξενεί ένα από
τα οµορφότερα κάστρα στον
κόσµο µε δύο οικισµούς και µία
ακρόπολη.

ΛΑΚΩΝΙΑ

Η Καρδαµύλη από ψηλά. Γραφικό χωριουδάκι στη
Μεσσηνιακή πλευρά της Μάνης µε ανεπτυγµένη τουριστική
δοµή και αρκετά µπαράκια για βραδυνές συζητήσεις.

Η παραλία Βαλτάκι, λίγα χιλιόµετρα έξω από το Γύθειο έχει ως σήµα κατατεθέν ένα ναυάγιο αλλά και τις θαλάσσιες χελώνες
που φωλιάζουν σε ενδεδειγµένες θέσεις δίπλα από λουόµενους. Όπως στη Ζάκυνθο.
Μία βόλτα στο Γύθειο θεωρείται must για να
θαυµάσετε την αρχιτεκτονική πολλών κτιρίων και
να δοκιµάσετε τις τοπικές ψαριές.

Το Λιµένι, είναι ένα γραφικό λιµανάκι κοντά στην Αερόπολη έχει
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των τουριστών τα τελευταία χρόνια
καθώς διαθέτει σύγχρονες µικρές ξενοδοχειακές µονάδες µε
εξαιρετική θέα στη θάλασσα.
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CITROEN C3 AIRCROSS
Μικρό SUV και ευέλικτο επιλέξαµε για το οδοιπορικό
στη Μεσσηνία-Λακωνία και διόλου δεν το
µετανιώσαµε. Στην εποχή της πανδηµίας πολλοί
επέλεξαν διακοπές σε προορισµούς, προσβάσιµους
µε αυτοκίνητο. Πέραν από την πρακτικότητα, η
επιλογή αυτοκινήτου για διακοπές συνιστά και µία
µορφή προσωπικής ευθύνης στη διασπορά αντί του
ρίσκου να βρεθείς σε κλειστούς χώρους µε άλλους
όπως σε καράβι ή αεροπλάνο. Αυτοκίνητο λοιπόν και
το C3 Aircross στην ειδική έκδοση Origins µας έκανε
την δουλειά, άνετα και οικονοµικά.

Ορεινές πτυχές που
κατακρηµνίζονται στη
θάλασσα είναι το σύνηθες
τοπίο που θα συναντήσετε
στο νοτιότερο τµήµα
του µεσαίου ποδιού
της Πελοποννήσου. Στο
βάθος διακρίνεται και το
Μαρµάρι.
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Η γνωστή παραλία Σίµου συγκεντρώνει κάθε χρόνο το
ενδιαφέρον του εγχώριου και ξένου τουρισµού. Πολλά µικρά
και µεγάλα ταχύπλοα σκάφη είχαν αγκυροβολήσει στον
συγκεκριµένο όρµο που διαθέτει και οργανωµένο κάµπινγκ.

KARALIS CITY HOTEL & SPA (ΠΥΛΟΣ)
Το ξενοδοχείο Karalis City Hotel βρίσκεται στην Πύλο (Ναυαρίνο)
Μεσσηνίας λίγα µόλις µέτρα από την κεντρική πλατεία «Τριών
Ναυάρχων». Στεγάζεται σε κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τα οποία
έχουν ανακαινισθεί πρόσφατα και λειτουργεί 12 µήνες τον χρόνο. ∆ιαθέτει
35 δωµάτια, πλήρως εξοπλισµένα και κλιµατιζόµενα κάποια εκ των οποίων
έχουν θέα στον µαγευτικό κόλπο του Ναυαρίνου. Τηλ. επικοινωνίας
2723022960 - 2723022980

MESSINIAN ICON (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Με µόλις ένα χρόνο λειτουργίας το συγκρότηµα Messinian Icon βρίσκεται
χτισµένο στους πρόποδες του όρους Καλάθι µε αµφιθεατρική θέα τον
κόλπο της Μεσσηνίας και την πόλη της Καλαµάτας – απέχει 7 χλµ.
∆ιαθέτει 34 ευρύχωρα δωµάτια, δύο σουίτες, πισίνες και εστιατόριο µε
προσεγµένη κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας 2721022000.

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
E

χοντας γυρίσει τον µισό πλανήτη λόγω
επαγγελµατικής ιδιότητας και την Ελλάδα
οριζοντιώς και καθέτως – πλην ελαχίστων νήσων
άγονης γραµµής – φαντάζει ολίγον οξύµωρο να µην έχω
πατήσει το πόδι µου στην Ελαφόνησο. Κι όµως αυτό
συνέβαινε µέχρι πρότινος µε τους φίλους και γνωστούς
συχνά να µε περιπαίζουν. Όµως η ευκαιρία µου δόθηκε
τελικά και ως Έλληνας που τιµά τα µέρη της χώρας του
βρέθηκα µια Αυγουστιάτικη Παρασκευή να κοντοστέκοµαι
στην τροπική παραλία της Πούντας απέναντι από το µικρό
νησί στο τρίτο πόδι της Νότιας Πελοποννήσου
σχεδιάζοντας ένα ευφάνταστο σενάριο της προσωπικής
µου αποκάλυψης.
Η ουρά για το ferry boat ήταν ατελείωτη. Η Ελαφόνησος
έχει την τιµητική της το καλοκαίρι µε τις ορδές ξένων και
εγχώριων τουριστών να την κατακλύζουν από στεριά και
θάλασσα. Είναι βλέπεται αυτές οι µοναδικές παραλίες µε τα
γαλάζια και πράσινα νερά που τοποθετούν οποιονδήποτε
σε άλλη διάθεση και διάσταση στο χώρο και στο χρόνο.
Με µέγεθος µόλις 19 τετρ. χλµ. το νησί έχει ένα µικρό
υποτυπώδες οδικό δίκτυο δυο αξόνων που σε φέρνει από
το λιµάνι και το ψαροχώρι της Ελαφονήσου κοντά στις δύο
εκπληκτικές ακτογραµµές: την πολυφωτογραφηµένη
παραλία Σίµου και την παραλία της Παναγιάς. Ένας
σύντοµος ηµιορεινός δρόµος ενώνει τις δύο οδικές
αρτηρίες προσφέροντας µια ολοκληρωµένη θέαση του
νησιού µε την κυκλαδίτικη χλωρίδα αλλά όχι και την
αντίστοιχη αρχιτεκτονική. Μολονότι διαθέτει κάµποσα
ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δώµατια η τουριστική
ανάπτυξη δεν είναι µεγάλη. Ως εκ τούτου φαντάζει ως
ιδανικό µέρος για ήρεµες οικογενειακές διακοπές και ναι
εφεξής µπορώ να καυχιέµαι πως ήµουν και ‘γω εκεί.
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Το λιµάνι και ψαροχώρι της Ελαφονήσου συνδέει ακτοπλοϊκά το νησί µε την
ηπειρωτική Ελλάδα µε καθηµερινά δροµολόγια ferry boat κάθε µισή ώρα. Εκεί
βρίσκονται συγκεντρωµένα όλα τα µαγαζιά εστίασης και τουριστικών ειδών.

DIAPORI SUITES HOTEL (ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ)
Στα όρια του χωριού της Καρδαµύλης βρίσκεται το νεότευκτο συγκρότηµα
Diapori Suites Hotel µε εξαιρετική αισθητική πέτρινων κτισµάτων και θέα το
παλιό γραφικό λιµανάκι της Καρδαµύλης. Με µόλις ένα χρόνο λειτουργίας
διαθέτει πισίνα (σε εξαιρετική τοποθεσία), δίκλινα δωµάτια και µεγάλους
κοινόχρηστους χώρους. Τον επόµενο χρόνο θα αποκτήσει εστιατόριο και
γυµναστήριο. Τηλ. επικοινωνίας 2721075110 – 6977659700.

PORTO VITILO BOUTIQUE HOTEL (ΟΙΤΥΛΟ)
Τo ξενοδοχείο Porto Vitilo στο Οίτυλο της Μάνης βρίσκεται σχεδόν πάνω στη
θάλασσα δίπλα στο ψαροχώρι Καραβοστάσι. Ξεκίνησε την λειτουργία του το
1997 µε 24 δωµάτια και ολοκληρώθηκε το 2009 µε την προσθήκη 21 νέων
δωµατίων και πολυτελών σουιτών. Το συγκρότηµα βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα
από το γραφικό Λιµένι και την Αερόπολη, πρωτεύουσα της Μάνης. ∆ιαθέτει
πισίνα, εστιατόριο και σνακ µπαρ. Τηλ. επικοινωνίας 2733059210

Η µεγάλη αµµώδης παραλία της Πούντας βρίσκεται απέναντι
από την Ελαφόνησο – στο τρίτο πόδι της Πελοποννήσου και
σίγουρα σε προδιαθέτει για το τι θα συναντήσεις στο νησί.

MARMARI PARADISE RESORT (ΜΑΡΜΑΡΙ)
Στο Μαρµάρι, στο νοτιότερο σηµείο της ηπειρωτική Ευρώπης βρίσκονται οι
πέτρινοι ξενώνες του συγκροτήµατος Marmari Paradise Resort που
περιλαµβάνουν δίκλινα και τετράκλινα δωµάτια µε εστιατόριο, µπαρ και θέα
σε µια από τις πιο όµορφες παραλίες της Μάνης αλλά και σε ένα µοναδικό
ηλιοβασίλεµα. Τηλ. επικοινωνίας 2733052101 – 2733051814.

MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA (MΥΣΤΡΑΣ)
Κρυµµένο σε έναν κατάφυτο ελαιώνα, στη σκιά της καστροπολιτείας του
Βυζαντινού Μυστρά, µέσα σε ένα κτήµα έκτασης 23 στρεµµάτων, το Mystras
Grand Palace Resort & Spa αποτελεί µία νέα διάσταση στην πολυτέλεια. ∆ιαθέτει
πισίνες, δύο εστιατόρια, spa και 40 δωµάτια ενώ ενδείκνυται για συνεδριακό
τουρισµό καθώς διαθέτει τις ανάλογες υποδοµές. Τηλ. επικοινωνίας 2731021111
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