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Πινύζηα ε ηζηνξία ησλ Καιαβξύησλ, πιεγκέλε κε αξραίνπο κύζνπο θαη γεγνλόηα πνπ
ζεκάδεςαλ νιόθιεξε ηε ζύγρξνλε Διιάδα. Σξηγύξσ, ηα νξεηλά ηνπία ηνπ Υεικνύ,
δηάζηηθηα κε παξαδνζηαθά ρσξηά θαη κνλαδηθέο νκνξθηέο: από ην πήιαην ησλ Ληκλώλ
θαη ην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ κε ηνλ πεξίθεκν Οδνλησηό ώο ηε Εαξνύρια θαη ηε ιίκλε
Σζηβινύ, ην κάηη δελ πξνθηαίλεη λα ζπγθξαηήζεη εηθόλεο.
Mεηά από θάκπνζα ρηιηόκεηξα αλεθνξηθώλ ζηξνθώλ από ηελ εζληθή νδό Αζελώλ Παηξώλ, έθηαζα ζηα Καιάβξπηα θαη βάιζεθα λα ηα εμεξεπλήζω. Πξώηνο ζηαζκόο
ην ηζηνξηθό αξρνληηθό ηεο Παιαηνινγίλαο, πνπ ζηεγάδεη ην πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ
δήκνπ. ην επηβιεηηθό θηίζκα από γθξίδα πέηξα, κε δηαθξηηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ππξγόζπηηνπ ηεο επνρήο, όπσο πνιεκίζηξεο θαη δεκαηίζηξα, κε πεξηκέλεη ε Γηώηα
Μηραινπνύινπ, γηα λα κε μελαγήζεη ζηνπο ρώξνπο θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ: «Υηίζηεθε
πηζαλόλ από ηνλ Θσκά Παιαηνιόγν, αδεξθό ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ην δώξηζε ζηε
ζπγγελή ηνπ, Αηθαηεξίλε Παιαηνινγίλα». Ο ζξύινο ιέεη όηη ε πεξήθαλε Αηθαηεξίλε, γηα
λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλώλ, απηνθηόλεζε πέθηνληαο από ην θξάγθηθν
θάζηξν ζηηο παξπθέο ησλ Καιαβξύησλ. Δμ νπ θαη Κάζηξν ηεο Ωξηάο, ηεο Ωξαίαο
δειαδή, από ην νπνίν ζήκεξα έρνπλ απνκείλεη κόλν ραιάζκαηα, αιιά αμίδεη κηα
επίζθεςε. «Δπηπρώο, ην αξρνληηθό γιίησζε από ηνπο Οζσκαλνύο θαη ηνπο λαδί»,
ζπλερίδεη ε Γηώηα. «Ο ηειεπηαίνο ηδηνθηήηεο ηνπ, ν Β. Σζαπάξαο, ην δώξηζε ζηνλ δήκν
καο ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πνιηηηζηηθό θέληξν».
Σα Καιάβξπηα είλαη κηα θξνληηζκέλε θωκόπνιε, ίζωο όρη ηόζν παξαδνζηαθή όζν
ζα πεξίκελε θαλείο -άιισζηε θάεθε ζην Οινθαύησκα ηνπ 1943-, σζηόζν δηαζέηεη
ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα, γξαθηθέο γσληέο θαη θάπνηα θαινδηαηεξεκέλα ηζηνξηθά θηίξηα.

Σελ εηθόλα ζπκπιεξώλεη ην δαζσκέλν νξεηλό ηνπίν, νξαηό όπνπ θαη αλ ζηξέςεη θαλείο
ην βιέκκα. Ο πεξίπαηνο μεθηλά ζπλήζσο από ηνλ αλεθνξηθό πεδόδξνκν ηεο αγνξάο,
απέλαληη από ηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό. Καη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ, θαθελεία,
δαραξνπιαζηεία, ηαβέξλεο θαη καγαδηά, θπξίσο ηνπξηζηηθά. Λνγηθό, αθνύ ε ηνπηθή
νηθνλνκία βαζίδεηαη πνιύ ζηνλ ηνπξηζκό, πνπ εθηνμεύηεθε κε ην άλνηγκα ηνπ
ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ, 20 ρξόληα πξηλ - 200.000 άηνκα ην επηζθέπηνληαη θάζε ρεηκώλα.
Αλεβαίλνληαο, ζπλαληώ ην πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν: ην όκνξθν θηίξην,
λενθιαζηθνύ ύθνπο, δωξεά ηνπ Αλδξέα πγγξνύ, έρεη κεηαηξαπεί ζε ζύκβνιν ηεο πην
ζθνηεηλήο ζειίδαο ηεο θαιαβξπηηλήο ηζηνξίαο. Δδώ, ην Γεθέκβξην ηνπ '43, νη λαδί
ζπγθέληξσζαλ ηνπο ληόπηνπο, ιέγνληαο όηη «θαλείο δελ ζα πάζεη ηίπνηα». Ζ ππόζρεζε
αζεηήζεθε: ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ, νη άληξεο άλσ ησλ 14 εηώλ εθηειέζηεθαλ ζηε ξάρε ηνπ
Καππή, όπνπ ζηέθεη ζήκεξα ην επηβιεηηθό κλεκείν ηνπ Σόπνπ ηεο Θπζίαο. Παξάιιεια,
νη λαδί έβαιαλ θσηηά ζην Γεκνηηθό, όπνπ είραλ πξώηα θιεηδώζεη γπλαηθόπαηδα θαη
ειηθησκέλνπο. Δπηπρώο, νη εγθισβηζκέλνη θαηάθεξαλ λα ζπάζνπλ ηηο πόξηεο θαη λα
ζσζνύλ. Σν θηίξην απνθαηαζηάζεθε κεηαπνιεκηθά θαη ην 1986 θεξύρζεθε Ηζηνξηθό
Μλεκείν. ήκεξα, δελ ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν, αιιά ζπλερίδεη λα παξαδίδεη καζήκαηα
ηζηνξίαο: από ην 2005, θηινμελεί ην Μνπζείν Καιαβξπηηλνύ Οινθαπηώκαηνο. Ζ
αίζνπζα κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ 696 εθηειεζζέλησλ έρεη κηα αηκόζθαηξα ηόζν ιηηά
ππνβιεηηθή, πνπ ζρεδόλ πξνθαιεί δένο…
Μλήκεο ηνπ Οινθαπηώκαηνο ζα ζπλαληήζω θαη ζηελ θαηάθπηε θεληξηθή πιαηεία,
όπνπ ην ξνιόη ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ λανύ δείρλεη 2.34, παγσκέλν γηα πάληα ζηελ ώξα ηεο
εθηέιεζεο. Ζ πιαηεία ππελζπκίδεη θαη άιιεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο, όπσο ε Δπαλάζηαζε ηνπ
1821, κε πξνηνκέο ληόπησλ αγσληζηώλ. Σεξκαηίδσ ηε βόιηα κνπ ςειόηεξα, ζηελ
πιαηεία ησλ Σξηώλ Γεξόλησλ, κε ηνλ αησλόβην πιάηαλν, ζηε ζθηά ηνπ νπνίνπ, ιέεη ε
παξάδνζε, ζπλαληήζεθαλ νη αγσληζηέο Εαΐκεο, Πεηκεδάο θαη Φσηήιαο.
Ο Οδνληωηόο θαη ν Βνπξαϊθόο
Σν δηαζεκόηεξν ειιεληθό ηξέλν, πνπ δηα-λύεη κηα
από ηηο ωξαηόηεξεο δηαδξνκέο ηεο Δπξώπεο,
απνηειεί από κόλν ηνπ ιόγν επίζθεςεο ζηελ
πεξηνρή. Δηζη, από ηνλ γξαθηθό πέηξηλν ζηαζκό
επηβηβάδνκαη ζηνλ Οδνλησηό, πνπ κέζα από ην
θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ ζπλδέεη ηα νξεηλά
Καιάβξπηα κε ην παξαιηαθό Γηαθνθηό. Από ηνλ
Ηνύιην ηνπ 2009, ηα πακπάιαηα γαιαδνπξάζηλα
ηξελάθηα αληηθαηαζηάζεθαλ από ππεξζύγρξνλνπο
ζπξκνύο ειβεηηθήο θαηαζθεπήο. Καζώο ην ηαμίδη ησλ
20 ρικ. μεθηλά, ζπλαληώ ηνλ ηδαληθό ζπληαμηδηώηε: ν
θύξηνο Γηώξγνο Μεηξόπνπινο, ζπληαμηνύρνο
επηζεσξεηήο ησλ γξακκώλ, γλσξίδεη πόλην-πόλην
ηνλ Οδνλησηό θαη κνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ζ
θαηαζθεπή ηνπ αλαηέζεθε ζε Γάιινπο θαη δηήξθεζε από ην 1889 ώο ην 1896, νπόηε
εγθαηληάζηεθε ε γξακκή, ε νπνία απνηειεί ηελ πην ζηελή ζηελ Διιάδα, πιάηνπο 75

εθαηνζηώλ - ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ηνπ Σξηθνύπε. Ωο ηε δεθαεηία ηνπ '60 απνηεινύζε ην
κνλαδηθό κέζν κεηαθνξάο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κε ζπνπδαία νηθνλνκηθή
ζεκαζία. Δθηνηε βεβαίσο ήξζε ε πξόνδνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζήκεξα είλαη κάιινλ
ηνπξηζηηθή. Ο θύξηνο Γηώξγνο κνύ πξνηείλεη λα πεξπαηήζσ γηα λα απνιαύζσ ην
θαηάθπην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ. Αθνινπζώ ηε ζπκβνπιή ηνπ - εμάιινπ, ε γξακκή ηνπ
Οδνλησηνύ είλαη ηκήκα ηνπ επξσπατθνύ κνλνπαηηνύ Δ4.
Ο κύζνο ζέιεη ηνλ Ζξαθιή λα αλνίγεη ην θαξάγγη γηα λα θηάζεη ζηελ αγαπεκέλε ηνπ
Βνύξα - εμ νπ θαη Βνπξαϊθόο, θαηά κία εθδνρή. Ηζσο γη' απηό λα απνηειεί έλα αιεζηλό
ζαύκα ηεο πεινπνλλεζηαθήο θύζεο, πνπ από ηηο 30/9/2009 πξνζηαηεύεηαη επηζήκσο από
ην ειιεληθό θξάηνο σο ηκήκα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Υεικνύ - Βνπξατθνύ. Γηα λα πάξεηε
κηα θαιή γεύζε, θαηεβείηε ζηε ζηελή ζήξαγγα ζηηο Πόξηεο -αλ ζπκθσλήζεη ν νδεγόοθαη πεξπαηήζηε ώο ηελ Κάησ Εαρισξνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα σξαηόηεξα ηκήκαηα
ηεο δηαδξνκήο: ζηηο Πόξηεο, ηα ηνηρώκαηα ηνπ θαξαγγηνύ ζρεδόλ αθνπκπνύλ κεηαμύ
ηνπο θαη ζηηο ξίδεο ηνπο ν Βνπξατθόο ζπλνδεύεη ηελ πεδνπνξία κε ην θειάξπζκα ησλ
λεξώλ ηνπ, αλάκεζα ζε ππθλά, πειώξηα πιαηάληα. Λίγα ρηιηόκεηξα πην πέξα, ζαο
ππνδέρεηαη ε γξαθηθή Κάησ Εαρισξνύ κε ηνλ πέηξηλν ζηαζκό θαη ηα ιηγνζηά
πεηξόρηηζηα ζπίηηα ηεο, πνπ θηάλνπλ ζρεδόλ κέρξη ην πνηάκη. Από ην ρσξηό μεθηλάεη θαη
κνλνπάηη πνπ ην ζπλδέεη κε ηε θεκηζκέλε Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ.
Μνλέο Μεγάινπ πειαίνπ θαη Αγίαο Λαύξαο
Γαληδωκέλε ζε έλαλ θάζεην βξάρν 120 κέηξωλ, ζηηο νξζνπιαγηέο ηνπ Υεικνύ, ε
Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ κνηάδεη από καθξηά κε απόξζεην θξνύξην. Υηηζκέλε
ζηελ είζνδν ελόο ζπειαίνπ, όπσο καξηπξεί ην όλνκά ηεο, ηδξύζεθε πηζαλόλ ηνλ 4ν
αηώλα. Θεσξείηαη από ηα πιένλ ηζηνξηθά ζξεζθεπηηθά θέληξα ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε
ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πεξηνρή. Τπέζηε πνιιέο
θαηαζηξνθέο, κε ηειεπηαία ηελ ππξπόιεζε από ηνπο λαδί ην 1943, νη νπνίνη γθξέκηζαλ
16 κνλαρνύο από ηε ζέζε Κηζσηή. Απηή ηελ επνρή ζην Μέγα πήιαην γίλνληαη
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ζπκίδεη εξγνηάμην. Ωζηόζν, κπνξείηε λα ζαπκάζεηε πνιινύο
από ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ αιιά θαη ηε ζπγθινληζηηθή ζέα ζην θαξάγγη ηνπ Βνπξατθνύ.
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη βέβαηα θαη ε ηζηνξηθή Μνλή ηεο Αγίαο Λαύξαο, πνπ
πηζαλόηαηα ηδξύζεθε ην 961 από ηνλ Αγηνξείηε Δπγέλην. Δδώ, ζηηο 17 Μαξηίνπ 1821,
ιέεη ε παξάδνζε, ν Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο ύςσζε ην Λάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο σζηόζν, ηζηνξηθά δελ επαιεζεύεηαη ηέηνην γεγνλόο. Οπσο θαη αλ έρεη, ε κνλή, έσο ηόηε
πλεπκαηηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δπαλάζηαζε, ελώ
ππέζηε αξθεηά δεηλά: ππξπνιήζεθε από ηνπο Οζσκαλνύο ην 1585, από ηνλ Ηκπξαήκ ην
1826 θαη από ηνπο λαδί ην 1943, νη νπνίνη εθηέιεζαλ θαη όζνπο κνλαρνύο βξήθαλ εθεί.
ήκεξα απνηειεί ζπνπδαίν ηόπν πξνζθπλήκαηνο, ελώ θηινμελεί πινύζηα ζπιινγή
θεηκειίσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην Λάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο.
Δμεξεπλώληαο ηνλ Υεικό

Ξεθηλώ νδηθώο λα γλωξίζω ηνλ Υεικό, από ηνλ
πξόζθαηα αζθαιηνζηξωκέλν δξόκν πνπ ζπλδέεη
ηα Καιάβξπηα κε ηα πεξίθεκα Κινπθηλνρώξηα - ην
πην γλσζηό είλαη ε Εαξνύρια. Ο δξόκνο αλεβαίλεη
θηδνγπξηζηά ην βνπλό αλάκεζα ζε ππθλά καύξα
έιαηα, ζρεδόλ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ,
από όπνπ αξρίδεη θαη πάιη ε θαηάβαζε.
Σν όλνκα ηεο ξάρεο, θπινγθξέκη γξάθεη ν ράξηεο,
δηθαηνινγείηαη απόιπηα: ν δξόκνο είλαη ζηελόο θαη
κε θνπξθέηεο, ελώ ε ππθλή νκίριε δελ δηεπθνιύλεη
ηελ θαηάζηαζε, αθνύ δελ ππάξρεη θαηάιιειε
ζήκαλζε - λα θάηη πνπ πξέπεη λα δηνξζσζεί άκεζα,
αθνύ ε νκίριε εδώ είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν.
Βγαίλνληαο από ην ιεπθό ζύλλεθν, ην ηνπίν γύξω κνπ κνηάδεη βγαικέλν από πίλαθα
ηκπξεζηνληζηηθό: ζθνπξνπξάζηλα ειαηνδάζε ζθεπάδνπλ ηηο πιαγηέο, κε ράιθηλα
κπαιώκαηα από θαξπδηέο θαη θαζηαληέο θαη θαξάγγηα, θαηαθίηξηλα από ηα πιαηάληα, λα
ηα δηαζρίδνπλ νξκεηηθά λεξά. Καη ζθόξπηα αλάκεζα ζηε βιάζηεζε, ηα Κινπθηλνρώξηα:
Πεξηζηέξα, Μεζνξξνύγη θαη όινο, ε Αγία Βαξβάξα κε ηνπο πεξίθεκνπο ρηηζηάδεο ηεο,
πνπ γέκηζαλ ηνλ Υεικό κε γεξά ζπίηηα θαη γεθύξηα, θαη ζην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ε
Εαξνύρια, ην γξαθηθό αιινηηλό θεθαινρώξη, πνπ ζήκεξα έρεη κηα ρνύθηα κόληκνπο
θαηνίθνπο. Δληνύηνηο, ηα αββαηνθύξηαθα γεκίδεη δσή ράξε ζηνλ ηνπξηζκό, γη' απηό θαη
αθζνλνύλ νη μελώλεο. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδεη ν Πύξγνο ηνπ Φσηήια, έλα απζεληηθό
ππξγόζπηην ηνπ 18νπ αηώλα, πνπ έρεη απνθαηαζηαζεί ππνδεηγκαηηθά θαη απνηειεί
αμηνζέαην ηεο Εαξνύριαο.
Γύν ρηιηόκεηξα καθξύηεξα, ζε έλα ζεκείν πνπ εθηίκεζα γηα ηε γαιήλε ηνπ,
βξίζθεηαη ε κηθξνζθνπηθή αιιά γνεηεπηηθή Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο, πεξηθπθισκέλε
από ειαηόθπηεο πιαγηέο. Ο γθξηδσπόο κεηαβπδαληηλόο λαόο δηαζέηεη εμαίξεην εζσηεξηθό
δηάθνζκν, όπσο έκαζα, αιιά δπζηπρώο παξακέλεη θιεηζηόο, ιαβσκέλνο από ηνλ
πξόζθαην ζεηζκό ζηελ Αραΐα. Πίζσ ηνπ ζηέθεη ν Πύξγνο Παπαδεκεηξνπνύινπ πνπ,
παξόηη εξεηπσκέλνο, δηαηεξεί θάηη από ηε ρακέλε ηνπ αίγιε.
ην δξόκν γηα ηε ιίκλε Σζηβινύ, έλαο ρωκαηόδξνκνο κεηαμύ όινπ θαη Πεξηζηέξαο
κέζα ζην ππθλό ειαηνδάζνο νδεγεί ζηε Βξύζε ηεο Γθόιθσο θαη ζηα Τδαηα ηεο ηπγόο.
Παξόιν πνπ ε Γθόιθσ ππήξρε κόλν ζηε θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ νκώλπκνπ
βνπθνιηθνύ δξάκαηνο, πύξνπ Πεξεζηάδε, αμίδεη λα πάηε ζηε βξύζε, πνπ βξίζθεηαη ζε
σξαηόηαην ζεκείν. Οζν γηα ηα Τδαηα ηεο ηπγόο ή Μαπξνλέξη, ην πξάγκα δπζθνιεύεη,
αθνύ απαηηείηαη αξθεηή πεδνπνξία ζε δύζβαην κνλνπάηη γηα λα δεη θαλείο ηνλ
θαηαξξάθηε πνπ πεγάδεη από ηε Νεξατδνξάρε. Ακέηξεηνη νη κύζνη γηα ηε θνβεξή ηύγα,
ην πνηάκη πνπ δηέζρηδε ηνλ Αδε: γηα παξάδεηγκα, εδώ νξθίδνληαλ νη ζενί ηνπ Οιύκπνπ,
ελώ ζηα λεξά ηεο ε Θέηηδα βνύηεμε ηνλ Αρηιιέα γηα λα ηνλ θάλεη αζάλαην - κόλν πνπ
μέραζε ηε θηέξλα.

Ζ πεξηήγεζή κνπ ζηνλ Υεικό, ζηα Αξνάληα Οξε ηωλ αξραίωλ, ηειεηώλεη ζηε ιίκλε
Σζηβινύ, πνπ δηθαίσο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παξακπζέληα: ζε πςόκεηξν 800,
αλαδύεηαη κέζα από ην δάζνο, κε ηηο γύξσ πιαγηέο λα θαζξεθηίδνληαη ζηα θαηαγάιαλα
λεξά ηεο, έλαο ηόπνο ηδαληθόο γηα πεξίπαην γύξσ από ηηο όρζεο ή απιώο γηα ξνκάληδα.
Αθόκα πην ζπλαξπαζηηθή θάλεη ηε ιίκλε ε ειηθία ηεο: ζρεκαηίζηεθε κόιηο ην 1913, κε
ηελ θαηνιίζζεζε κηαο νιόθιεξεο πιαγηάο, πνπ πήξε καδί ηεο θαη ην ρσξηό Σζηβιόο.
Μέζα από ηα λεξά ηεο ιίκλεο μεπξνβάιινπλ γπκλνί θνξκνί δέληξσλ, ξηδσκέλσλ αθόκα
ζηνλ ππζκέλα ηεο. Από κηα ζπγθεθξηκέλε γσλία, έλαο θνξκόο κνύ κνηάδεη κε πδξόβην
ηεξαηάθη. Γηαηί όρη; Μηα ηόζν λεαξή ιίκλε ρξεηάδεηαη θαη απηή ηνπο ζξύινπο ηεο. Κάηη
ζα βξνύκε, ηη ζην θαιό, ιέηε λα δνύκε πηα ζε ηόζν πεδή επνρή;
Memo
ΜΔΣΑΒΑΖ
Σα Καιάβξπηα βξίζθνληαη ζην λνκό Αραΐαο ζε πςόκεηξν 750 θαη απέρνπλ 188 ρικ. από
ηελ Αζήλα. Θα κεηαβείηε νδηθώο κέζσ ηεο εζληθήο νδνύ Αζελώλ - Παηξώλ θαη
πιεζηάδνληαο ζην Γηαθνθηό, ζα αθνινπζήζεηε ηελ ηακπέια δεμηά γηα Καιάβξπηα πήιαην Ληκλώλ (www.viamichelin.com). Δπίζεο, κπνξείηε λα κεηαβείηε κε ιεσθνξεία
ΚΣΔΛ (Σ/26920-22.224) ή κε ηνλ Οδνλησηό (T/1110, www.ose.gr) από ην Γηαθνθηό.
ΓΗΑΜΟΝΖ
Δίλαη πξαγκαηηθά πνιιέο θαη θαιέο νη επηινγέο γηα δηακνλή ζηα Καιάβξπηα, νπόηε ζαο
δίλνπκε κεξηθέο ελδεηθηηθέο ιύζεηο, όπσο:
Tν ηζηνξηθό μελνδνρείν Υεικόο
Σ/26920-29.222, www.hotelhelmos.gr
Πξόζθαηα αλαθαηληζκέλν, ζηελ πιαηεία ησλ Σξηώλ
Γεξόλησλ.
Δπίζεο, ν μελώλαο ηύγα
Σ/26920-24.535, www.kalavrita.gr/stiga
Σν θαιόγνπζην μελνδνρείν Φίληαϋ
Σ/26920-24.552, www.fiday.gr
Tν μελνδνρείν & spa Φηινμελία
Σ/26920-22.493, www.hotelfiloxenia.gr
Tν ζηλεθίι μελνδνρείν Montage
Σ/26920-24.700-1, www.montage suiteshotel.comθαη
O μελώλαο Mihaela's
Σ/26920-24.261, www.mixaela.gr ζην θεπαζηό.

Πνιιέο επηινγέο δηακνλήο πξνζθέξνπλ θαη άιια ρσξηά ηεο πεξηνρήο, όπσο ε Εαξνύρια:
Eδώ μερσξίδεη ν Πύξγνο ηεο Εαξνύριαο ή Φωηήια
Σ/26960-33.934, 210-64.39.488, ηζηνξηθό θηίζκα.
Δπίζεο, ην μελνδνρείν Αξνάληα
Σ/26960-35.090, www.aroania-hotel.gr
Σέινο, ζηελ Σζηβινύ βξίζθεηαη ν μελώλαο Αίζξα, κε εθπιεθηηθή ζέα ζηε ιίκλε
Σ/26960-35.061, 6948-186.762, www.tsivlos.gr
ΦΑΓΖΣΟ
Ο ηόπνο ελδείθλπηαη γηα θαινθαγάδεο θαη ηδίσο γηα θξεαηνθάγνπο!
Καιάβξπηα
Oη επηινγέο είλαη πνιιέο, αιιά ζην πηηηθό δνθίκαζα θνξπθαίνπο ιαραλνληνικάδεο θαη
άιια πεληαλόζηηκα πηάηα - ζηα ζπλ, ην θηιηθόηαην δεπγάξη ησλ ηδηνθηεηώλ.
• Λαρηαξηζηά ςεηά ζα βξείηε ζηνλ Υαξαιακπά, αγαπεκέλε πξνηίκεζε ησλ ληόπησλ.
• ηνλ θεληξηθό δξόκν ππάξρνπλ ε ςεζηαξηά ηάλε θαη ν Ειαηνο, ην παιηόηεξν
εζηηαηόξην ησλ Καιαβξύησλ.
• Σν ηζηπνπξάδηθν Αξωκα είλαη ό,ηη πξέπεη γηα λεαληθέο παξέεο.
Κάηω Εαριωξνύ
• Eμαηξεηηθά καγεηξεπηά ζα βξείηε ζην Ρνκάληδν, δίπια από ην ζηαζκό.
Εαξνύρια
Φπζηθά, αλ πεηλάζεηε ηξηγπξλώληαο ζηνλ Υεικό, δελ ζα κείλεηε λεζηηθνί! ηε
Εαξνύρια, νη ληόπηνη πξνηείλνπλ:
• Tα Τδαηα ηεο ηπγόο
• Tνλ Γηάλλε θαη
• Tνλ Μαραίξα.
Λίκλε Σζηβινύ
• Έθαγα απίζαλε ζπηηηθή θνινθπζόπηηα ζην Πέηξηλν, ελώ ζέα θαη σξαία ςεηά πξνζθέξεη
ν Παξάδεηζνο.
ΚΑΦΔ - ΜΠΑΡ
• ηα Καιάβξπηα, γηα θξεζθόηαηα γιπθά ηαςηνύ, θαθέ θαη πξσηλό ζα πάηε ζην Γξη Γξη
θαη ζην Δληερλν ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν, θαη γηα ινπθνπκάδεο ζην γξαθηθό θαθέ ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ. Καηαπιεθηηθή ζνθνιάηα απόιαπζα ζηε Chocolaterie - κέρξη
θαη από Ηζπαλία κε έζηεηιαλ εθεί! ηα θαθέ Montana θαη Event ζα βξείηε θαη wi-fi
ζύλδεζε, αλ δελ δείηε ρσξίο Internet. Γηα πην αξγά, ππάξρνπλ θάπνηα κπαξ, όπσο ην
ηδαδ-ξνθ θεληθό θαη ην πην λεαληθό Snowberry - αλ αληέρεηε ηα ληεζηκπέι.

• ηε Εαξνύρια, ελζνπζηάζηεθα κε ην cafe-lounge bar Νώλαθξηο, έλαλ δεζηό ρώξν κε
απίζαλε ζέα ζην δάζνο, θαη κε ην ηδαδ θαθέ-κπαξ ην Ρέκα, ηεο Δύαο θαη ηνπ Πέηξνπ,
πνπ θηινμελεί ζπρλά-ππθλά live ηδαδ θαιιηηερλώλ.
ΑΓΟΡΔ
Πνιιά θαη δηάθνξα θαινύδηα ζα βξείηε ζηα καγαδηά κε παξαδνζηαθά πξντόληα ηόζν ζηα
Καιάβξπηα όζν θαη ζηα ππόινηπα ρσξηά, όπσο ληόπηα θαξύδηα, θάζηαλα, ηπξηά,
ρεηξνπνίεηα δπκαξηθά θαη γιπθά. Κάηη όκσο πξαγκαηηθά μερσξηζηό είλαη ε ξνδνδάραξε,
γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ από ηξηαληάθπιιν - είλαη απίζαλν! Θα ην βξείηε ζην εξγαζηήξη
δαραξνπιαζηηθήο Δξκείδεο. Με δηζηάζεηε λα θνπβεληηάζεηε κε ηνλ ζπκπαζέζηαην θύξην
Υαξίιαν, ηνλ ηδηνθηήηε, πνπ ζα ζαο δώζεη πνιιέο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ην
Οινθαύησκα, αιιά ζα ζαο ελεκεξώζεη θαη γηα ην εηήζην παλειιήλην πέξαζκα ηνπ
Βνπξατθνύ, σο πξόεδξνο ηνπ ΔΟ Καιαβξύησλ.
ΜΖ ΥΑΔΣΔ
πήιαην ηωλ Ληκλώλ - Λνπζνί
Γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα, ζεσξείηαη κνλαδηθό
ζηνλ θόζκν ράξε ζηηο 13 θιηκαθσηέο ιίκλεο ηνπ, πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηξία επίπεδα. ηα 500 αμηνπνηεκέλα
κέηξα ηνπ ζπειαίνπ, ζην δεύηεξν επίπεδν, ζα δείηε
κεγαιεηώδεηο ζρεκαηηζκνύο πνπ ζπκίδνπλ γηγάληηεο
κέδνπζεο θαη αιιόθνζκα παξαπεηάζκαηα.
ην δξόκν γηα ην ζπήιαην, θάληε κηα ζηάζε ζην
γξαθηθό ρσξηό Κάησ Λνπζνί, όπνπ ζηέθεη ν
θαινδηαηεξεκέλνο Πύξγνο ησλ Πεηκεδαίσλ, ηνπ
17νπ αηώλα. Κνληά ζηνπο Κάησ Λνπζνύο βξίζθεηαη
θαη ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο
όκσο δελ είλαη αμηνπνηεκέλνο.
Υηνλνδξνκηθό θέληξν
Δίλαη έλα από ηα θαιύηεξα ηεο Διιάδαο, εθηείλεηαη ζε πςόκεηξν από 1.700 ώο 2.340 θαη
απέρεη 14 ρικ. από ηα Καιάβξπηα. Με 7 αλαβαηήξεο θαη 12 πίζηεο, ηθαλνπνηεί από ηνλ
πην έκπεηξν ώο ηνλ εληειώο αξράξην ζθηέξ.
Παξέρεη κεηαμύ άιισλ δπλαηόηεηα ελνηθίαζεο εμνπιηζκνύ θαη θπζηθά έλα όκνξθν ζαιέ
γηα μεθνύξαζε ή απιώο γηα ξαράηη κε ζέα. Καη θάηη πξαγκαηηθά κνλαδηθό: ζηε
Νεξατδνξάρε, ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν θηινμελεί ην κεγαιύηεξν ηειεζθόπην ησλ
Βαιθαλίσλ, ηνλ Αξίζηαξρν.
www.kalavrita-ski.gr
ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ

Κσδηθόο θιήζεο: 26920
Γήκνο Καιαβξύησλ: 22.380
Ννζνθνκείν: 22.222
Αζηπλνκία: 23.333
Μνπζείν Οινθαπηώκαηνο: 23.646
πήιαην Ληκλώλ: 31.001
Υηνλνδξνκηθό θέληξν: 22.390
Επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηνλ μελώλα ηύγα γηα ηε θηινμελία θαη ηε ΔΕΠΑΠΟΖ
Καιαβξύηωλ γηα ηε βνήζεηα.

