Σζαγκαράδα: Πανηός καιρού
Σν Πήιην έρεη θάηη όκνξθν λα δώζεη ζε θάζε επηζθέπηε ηνπ. Καη ε
Σζαγθαξάδα είλαη έλα από ηα παλέκνξθα ζεκεία πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ
νξκεηήξηα γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ βνπλνύ ησλ Κεληαύξσλ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Θάιαζζα ζεο; Δρεη. Οξεηλέο δηαδξνκέο; Παξαδεηζέληεο. Ωξαία ρσξηά;
Δίθνζη ηέζζεξα. Παξαδνζηαθή θνπδίλα ζεο; Πεληαλόζηηκε. Καη κνλνπάηηα
δηάζεκα θαη παλέκνξθα, θαη μελώλεο κε ρξώκα θαη άπνςε. Σν Πήιην
δύζθνια ζα αθήζεη παξαπνλεκέλν ηαμηδηώηε. Γη' απηό ην αγαπνύλ όινη. Η
Σζαγθαξάδα θαη ε γεηηνληά ηεο είλαη από ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θνκκάηηα
ηεο πειηνξείηηθεο πνιπκνξθίαο. Δρεη εμαηξεηηθέο παξαιίεο, γξαθηθόηαηνπο
όξκνπο, θαινδηαηεξεκέλα θαιληεξίκηα, ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή θαη
καγεπηηθά δάζε. Αρ, απηά ηα δάζε ηεο… Οηαλ ν θαιόο Θεόο έθηηαρλε ην
Πήιην είρε θαίλεηαη κεγάιν πεξίζζεπκα θαη ζθόξπηζε ρσξίο θεηδώ
θαζηαληέο θαη νμηέο θαη βειαληδηέο θαη θιακνπξηέο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά
ηνπ βνπλνύ. Καη όηαλ ήξζαλ εδώ νη άλζξσπνη ηνλ 16ν αηώλα,
αλεθνξίδνληαο από ηηο αθηέο ηεο Φαθίζηξαο θαη ηεο Καξαβνζηαζηάο γηα λα
θηηάμνπλ ηελ Σζαγθαξάδα, έρηηζαλ εθθιεζίεο γηα λα δνμάδνπλ ην όλνκα
ηνπ Θενύ, αιιά, κεηαμύ καο, κάιινλ ηνπο βγήθε ε πίζηε λα θάλνπλ
θαηνηθήζηκν ην άγξην δάζνο.
Η Σζαγθαξάδα είλαη ην πην αξαηνθαηνηθεκέλν ρσξηό ηνπ Πειίνπ. Δίλαη
ηέζζεξηο γεηηνληέο: νη Σαμηάξρεο, ε Αγία Κπξηαθή, ν Αγηνο ηέθαλνο θαη ε αλέθαζελ θεληξηθόηεξε- Αγία Παξαζθεπή. Μηα εξκελεία γηα ην ζθόξπηζκα
ιέεη όηη νη Σζαγθαξαδηώηεο επηρεηξεκαηίεο γπξίδνληαο από ηελ Αίγππην όπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ επηηπρώο ζην εκπόξην θαπλνύ θαη βακβαθηνύ
από ηνλ 19ν αηώλα- αγόξαδαλ κεγάιεο ηδηνθηεζίεο θαη έρηηδαλ ηα αξρνληηθά
ηνπο. Αξγόηεξα, νιόγπξα δεκηνπξγνύληαλ κηθξόηεξα ζπίηηα θαη κεηά
νιόθιεξεο γεηηνληέο. Δηζη είλαη θαη ζήκεξα. Δθεί πνπ παο θαη βιέπεηο κόλν
θαζηαληέο, ηζνππ μεθπηξώλεη κηα θξπκκέλε γεηηνληά. Σα πεξηζζόηεξα είλαη
ζαπκάζηα ζπίηηα θαη ζπλδπάδνπλ λενθιαζηθά ζηνηρεία κε αλαηνιίηηθα,
αθνύ νη Αηγππηηώηεο θηήηνξέο ηνπο αγαπνύζαλ ηνλ εθιεθηηθηζηηθό ξπζκό

ηεο επνρήο.
Η ταρά ηοσ πεζοπόροσ
Ο θίινο Γεκήηξεο καο είρε θάεη ηα απηηά γηα ηα
όκνξθα κνλνπάηηα ηεο πεξηνρήο. Αθνινπζήζακε
ην πην δηάζεκν, από ηελ Αγία Παξαζθεπή ώο ηελ
Νηακνύραξε. Τπέξνρε θαη εύθνιε δηαδξνκή
(επηπρώο καο κάδεςε έλα απηνθίλεην θαη δελ
θάλακε ηε θξηθηή αλεθόξα!) ώο ηνλ γξαθηθόηαην
όξκν κε ηηο πέηξηλεο θνιηδσηέο ζηέγεο πνπ
μεπεδνύλ κέζα από ηνλ ειαηώλα.
Η Νηακνύραξε είλαη ην κνλαδηθό θπζηθό θαη
αζθαιέο ιηκάλη ηεο αλαηνιηθήο αθηήο ηνπ
Πειίνπ. Από εδώ γηλόηαλ ην εκπόξην ησλ γύξσ
ρσξηώλ ηα παιηά ρξόληα. Καη άιιεο όκνξθεο παξαιίεο όκσο έρεη ε πεξηνρή:
ηνλ θνζκνπνιίηηθν Αε Γηάλλε, ηε Φαθίζηξα, ηνπ Παπά Νεξό, ηνλ
Μπινπόηακν θη έλα ζσξό αθόκε λόζηηκνπο νξκίζθνπο.
Σν ρσξηό Μνύξεζη είλαη θαη απηό θάπσο ζθόξπην, ρακέλν κέζα ζηελ ππθλή
βιάζηεζε. Ο Κηζζόο όκσο είλαη ην πην ζπκπαγέο ρσξηό ηεο γεηηνληάο. Καη
ηη όκνξθε πιαηεία, ε; Γαξγαιηζηηθέο κπξσδηέο από ηα ηαβεξλεία κάο
θαινύλ - αο δνύκε πξώηα όκσο ηελ Αγία Μαξίλα, ηελ πην εληππσζηαθή
εθθιεζία ηεο πεξηνρήο. Οη ηνηρνγξαθίεο είλαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παγώλε
από ηνπο Υηνλάδεο Ηπείξνπ. ε έλαλ από ηνπο μύιηλνπο ηξνύινπο (είλαη
ζθαιηζκέλνη εζσηεξηθά, αθνύ νη Σνύξθνη ηόηε απαγόξεπαλ ηξνύινπο ζηελ
πεξηνρή) ππάξρεη δσγξαθηζκέλνο ν Θεόο! Σν ηέκπιν, από μύιν
θιακνπξηάο, είλαη ληπκέλν κε θαζαξό ρξπζό. Νηόπην ρξπζό, απ' ηνλ νπνίν
πήξε ην όλνκά ηνπ ην ρσξηό. Υξπζόο = Κ'ζόο, Κηζζόο. Σα κεηαιιεία
ιεηηνπξγνύζαλ ώο ην 1890, όηαλ νη εξγάηεο αλαηίλαμαλ ηηο ζηνέο γηαηί
έκεηλαλ απιήξσηνη.
Υνξηάζακε βόιηεο ζηελ Σζαγθαξάδα θαη ηε γεηηνληά ηεο. Οη πην
δξαζηήξηνη ηεο παξέαο αλέβεθαλ ζηα Υάληα γηα λα θάλνπλ ζλόνπκπνξλη
(είρε αθόκε θάκπνζν ρηόλη), θάπνηνη πην ζαξξαιένη πιαηζνύξηδαλ ζην λεξό
θαη κάδεπαλ θνρύιηα, όζν ν ηαύξνο βνπηνύζε γηα ςαξνηνύθεθν λόηηα από
ηνλ Μπινπόηακν. Γύν θίιεο έςαρλαλ άινγα γηα λα πάλε βόιηα ζε παιηό
πειηνξείηηθν θαιληεξίκη. Σν βξάδπ, όινη καδί πίλακε θόθθηλν θξαζί,
βιέπακε θσηνγξαθίεο θαη αθήλακε γηα ιίγν ηα ζπεηδνθάγηα θαη ηηο πίηεο
γηα λα δνθηκάζνπκε ςαξνλέθξη κε ζύθν θαη παγσηό θαληαΐθη. Μόλν έλα
καο ζηελνρώξεζε: πώο λα ηα πξνιάβεηο όια ζηελ Σζαγθαξάδα ζε έλα
ηεηξαήκεξν;
Με ράζεηε…

• Αγία Μαρίνα Κιζζού: Αλ δείηε κηα
εθθιεζία ζην Πήιην πξέπεη λα είλαη απηή!
Δμαηξεηηθέο ηνηρνγξαθίεο θαη έλα από ηα
νκνξθόηεξα ηέκπια πνπ έρεη απάλσ ηνπ
από ηνλ Νώε θαη ηα δώα ηεο θηβσηνύ ώο
ηελ γνξγόλα Σεζύ κε ηηο δύν νπξέο. Ναόο
ηνπ 1650.
• Νηαμούταρη on foot: Από ηνπο
γξαθηθόηεξνπο όξκνπο ηνπ Αηγαίνπ θαη ε εηθόλα ηνπ ςειά από ην
θαιληεξίκη, κνλαδηθή! Γπζηπρώο, ην ρεηκώλα όια είλαη λεθξά (λα έξζεηε
θαινθαίξη θαη γηα ην μελνδνρείν Cleopatra's Miramare: όια ηα ιεθηά!).
• Φαγηηό ζηο Αγνάνηι: Ο ζεθ Κσλζηαληίλνο Πάλνο δεκηνπξγεί κηθξά
ζαύκαηα ζην κηθξό εζηηαηόξην ζηελ πιαηεία Σαμηαξρώλ ηεο Σζαγθαξάδαο:
ςαξνλέθξη κε ζύθν θαη πξάζν, θνπλέιη κε καληηάξηα ηξνκπέηεο, πξάζα κε
πιηγνύξη θαη αξκπαξόξηδα θαη άιια πνιιά.
• Πλαηείες: Οια ηα ρσξηά θαη όιεο νη γεηηνληέο έρνπλ κεξηθέο από ηηο
νκνξθόηεξεο πιαηείεο ηνπ Πειίνπ, κε κνλαδηθή αηκόζθαηξα. Σνπ 5:
Σαμηάξρεο, Αγία Παξαζθεπή, Αγία Σξηάδα Μνύξεζη, Αγία Κπξηαθή,
Κηζζόο.

ΠΧ ΝΑ ΠΑΣΔ
Η Σζαγθαξάδα απέρεη 47 ρικ. από ηνλ Βόιν (54 ρικ. αλ έξζεηε από
Υάληα). Αλ έξζεηε κόλν γηα πεξπάηεκα: ΚΣΔΛ Μαγλεζίαο, ηει.: 2421033.253.
ΠΟΤ ΝΑ ΜΔΙΝΔΣΔ
ηελ Σζαγθαξάδα
12 (T/ 24260-48.894, www.12hotel.gr): Σν νινθαίλνπξγην ππεξπνιπηειέο
μελνδνρείν ηεο Σζαγθαξάδαο. € € € .
Υαμένος Μονόκερως (T/ 24260-49.930, www.lostunicorn.com): Από ηα
πην παιηά μελνδνρεία, βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Αγίαο Παξαζθεπήο, είλαη
θαιαίζζεην κε πνιύ θαιό ζέξβηο.€ € € .
Ξενώνας ηης Δλλης (T/24260-49.278, www.elishouse.com): Με δύν
ζνπίηεο θαη ηξία δσκάηηα, είλαη ηδαληθό ζπίηη γηα κεγάιεο παξέεο.
Αγλαΐδα (T/24260-49.097, www.aglaida-apartments.gr): Μεγάιν
ζπγθξόηεκα ρακέλν ζηε βιάζηεζε ζηε γεηηνληά ηεο Αγίαο Κπξηαθήο. € € €
..
Καζηανιές (T/ 24260-49.135, www.kastanies.com): Δμαηξεηηθή θηινμελία
ζε αηγππηηώηηθν ζπίηη ηνπ 1899.€ € € .
Αμανίηα (T/: 24260-49.707, www.amanita.gr): Οκνξθα αλαζηεισκέλν
αξρνληόζπηην ηνπ 19νπ αηώλα. € € .
Θαλλώ (T/: 24260-49.314): Ωξαίν κηθξό ζπγθξόηεκα κε θαηαπξάζηλεο

απιέο. € € .
ην Μνύξεζη
Δινοζύθιλλον (T/: 24260-48.898, 24260-49.068): Τςειήο αηζζεηηθήο
μελώλαο ζε θηίξην ηνπ 1870, κε ζαπκάζηα απιή θαη πξαγκαηηθά ζπνπδαία
θηινμελία.
€ - έσο 60 €
€ € - έσο 110 €
€ € € - έσο 200 €
€ € € € - από 200 € θαη άλσ
ΠΟΤ ΝΑ ΦΑΣΔ
ηελ Σζαγθαξάδα
Αγνάνηι: Κνξπθαία δεκηνπξγηθή θνπδίλα.
Υαμένος Μονόκερως: πνπδαίν
εζηηαηόξην κε δεκηνπξγηθέο γεύζεηο ζηνλ
νκώλπκνπ μελώλα.
Αλέκα: ηελ θεληξηθή δηαζηαύξσζε ηεο
Αγίαο Παξαζθεπήο. Θαπκάζηα ειιεληθή θνπδίλα αιιά θαη πην
«πεηξαγκέλα» πηάηα.
ηνλ Κηζζό
Σοσ οθοκλή η Κλημαηαριά: Δμαηξεηηθό ηαβεξλάθη, δηάζεκν γηα ηελ
θιαζηθή πειηνξείηηθε θνπδίλα ηνπ (πίηεο, ζπεηδνθάη, γίδα βξαζηή θ.ιπ.).
ην Μνύξεζη
Βαγγέλης: Κιαζηθό ζηέθη ησλ ληόπησλ κε θαλαηηθνύο ζακώλεο. Δρεη θαη
καγεηξεπηά, αιιά είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηό γηα ηα δνπκεξά θξεαηηθά ηνπ.
ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΟ ΠΗΛΙΟ
Σζαγθαξάδα - Νηακνύραξε (κηάκηζε ώξα), Κηζζόο - Μνύξεζη (κηάκηζε
ώξα) θαη Νηακνύραξε - Φαθίζηξα (πεξίπνπ κία ώξα). Γηα πην κεγάιεο
δηαζρίζεηο, Υάληα - Κηζζόο (ζρεδόλ ηξεηο ώξεο) θαη Μειηέο - Σζαγθαξάδα
(πεξίπνπ πέληε ώξεο). Η ζεκαηνδόηεζε γεληθώο δελ είλαη πξνζεγκέλε θαη
αλ ζέιεηε κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία επηθνηλσλήζηε κε ηνλ νδεγό βνπλνύ
Γεκήηξε Βαξαιή, έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο γλώζηεο ηνπ Πειίνπ (ηει.:
24210-72.540, www.hellassmile.com).
ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Βόιηεο κε άινγα ζηελ πεξηνρή ηεο Σζαγθαξάδαο (ζε παιηά κνλνπάηηα)
νξγαλώλεη ν Γηώξγνο Ρεγάθεο (ηει.: 6942060478).

ΣΙ ΝΑ ΦΧΝΙΔΣΔ
ηελ Σζαγθαξάδα, ζηε γεηηνληά ησλ Σαμηαξρώλ, ζα βξείηε ην εμαηξεηηθό
εξγαζηήξη ηέρλεο Δξνηέξξα, κε κνλαδηθά θεξακηθά ηεο Λίηζαο Μαξίλνπ
θαη γιππηά θαη δσγξαθηθή ηνπ ζπγγξαθέα Γεκήηξε Μαλίλε. Λίγν πην
θάησ, ζηελ Ιζθα, ν Νηθόιαο Μέιεο δεκηνπξγεί κε πιηθά από ην βνπλό
πνιιά λόζηηκα αληηθείκελα. Γιπθά, καξκειάδεο, βόηαλα θαη ηα ζρεηηθά ζα
πάξεηε από ην καγαδάθη ηεο Οκάδαο Γπλαηθώλ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ
Αλειίνπ θαη γηα ινπινύδηα ζα πάηε ζηνλ Απόζηνιν Παπνπηζή (πάλσ ζηνλ
θεληξηθό δξόκν, έμσ από ην Μνύξεζη).
ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ
Κσδηθόο θιήζεο: 24260
Γήκνο Μνπξεζίνπ: 49.238
Αζηπλνκία Σζαγθαξάδαο: 49.222
Αγξνηηθό Ιαηξείν Σζαγθαξάδαο: 49.208
* ημείωζη: Οη ηηκέο δηακνλήο, λαύισλ θηι. πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
εθάζηνηε πξννξηζκό, είλαη απηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν
ζπγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ αιιάμεη.
http://trans.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_taxgreece_9_27/03/2008_226836

