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Σ

το κείμενο που ακολουθεί δεν φιλοδοξούμε ασφαλώς
να σας κάνουμε μάθημα… πατριδογνωσίας! Αναφερόμαστε με τη σειρά στις παραλίες κινούμενοι παραθαλάσσια
στο νησί, ξεκινώντας από το νότιο μέρος της χερσονήσου
της Αμαλής, τηρώντας κατά το δυνατόν φορά «αντίθετη των
δεικτών του ρολογιού». Οι αναφορές μας είναι σύντομες με
τη λογική να μην χρησιμοποιούμε κοινοτοπίες και στερεότυπα κοσμητικών επιθέτων (μαγευτική αμμουδιά, υπέροχη θέα,
πεντακάθαρα νερά κλπ. κλπ.) που τελικά δεν προσφέρουν τίποτα στον αναγνώστη. Δίνουμε συγκεκριμένες πληροφορίες
και ιδέες όπου έχουμε κάτι πρακτικό να τονίσουμε, ενώ στις
«σφήνες» με την ένδειξη «για ψαγμένους» τονίζουμε κάποιες
ιδιαίτερες περιπτώσεις παραλιών, που δεν είναι τόσο γνωστές στους πολλούς ή δεν είναι πρώτη επιλογή εκδρομής,
όμως έχουν κατά τη γνώμη μας το κάτι τι τους που τις ξεχωρίζει. Καλή ανάγνωση, πάρτε -ή θυμηθείτε- καλές ιδέες,
και ευχόμαστε καλές εκδρομές σε σας και στους φίλους σας.
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Άγιος Ερμογένης

ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ
Μια μικρή σ χετικά αγκαλιά κάτω από το ομώνυμο εξωκλήσι με κύριο χαρακτηριστικό ότι περιβάλλεται από πυκνά πεύκα. Υπάρχει και το απα6
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ραίτητο ταβερνάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
προφανώς με διαφορετικούς κατά καιρούς ιδιοκτήτες. Για να φτάσετε στη διακλάδωση προς
τον Άγιο Ερμογένη, υπάρχουν δύο επιλογές εξί-

Χαραμίδα

σου ευχάριστης διαδρομής. Μια παραλιακά από
Μυτιλήνη προς αεροδρόμιο συνεχίζοντας μέχρι
να περάσουμε τη Χαραμίδα, και μια δεύτερη από
τα Λουτρά παίρνοντας το δρόμο δεξιά μόλις φτάσουμε στο χωριό.

Για ψαγμένους
Η αμέσως προηγούμενη αγκαλίτσα πριν φτάσουμε στον Άγιο Ερμογένη, πολύ πιο ήσυχη
αλλά χωρίς τίποτα να ζηλεύει σε νερά και αμμουδιά. Από φέτος υπάρχει και καντίνα η ποιότητα των παροχών της οποίας είναι εξασφαλισμένη, αφού την διαχειρίζονται οι μερακλήδες
αδελφοί Κοσβανή, που έχουν και τη γνωστή ταβέρνα στο λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης στο
Φανάρι.
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ΧΑΡΑΜΙΔΑ

Πρώτη και δεύτερη ΚΑΝΤΙΝΑ

Με τις ίδιες προφανώς επιλογές για τις διαδρομές προσέγγισης, είναι λίγο πριν -αν επιλέξουμε
την πρώτη διαδρομή- ή λίγο μετά τη διακλάδωση του Αγίου Ερμογένη. Αρκετά μεγάλη παραλία,
με ρηχά σχετικά νερά για όσους έχουν παιδιά.
Στα επιπλέον… έμμεσα πλεονεκτήματα, η πληθώρα επιλογών σε γειτονικές ταβέρνες με πιο γνωστή του «Κλάβα» που ειδικά εφέτος την λειτουργεί ο γνωστός Αντώνης που έχει και το πασίγνωστο ουζερί στο Καγιάνι.

Από τις καλύτερες επιλογές για μπάνιο κοντά
στην πόλη με ομπρέλες, ξαπλώστρες, καφέ,
αναψυκτικό και μπύρα αλλά και χώρο για αθλοπαιδιές. Μερακλήδες και οι δυο επιχειρηματίες που τις εκμεταλλεύονται τα τελευταία χρόνια, σε μια καλοπροαίρετη άμιλλα για το ποιος
θα περιποιηθεί περισσότερο τους λουόμενους,
προσφέρουν ευχάριστες δροσερές αποδράσεις
και τα βράδια, με ποτό και πρόχειρο φαγητό.

ΚΑΤΙΑ

Είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία στο νησί
με προδιαγραφές τουριστικής πλαζ, και μάλιστα
κυριολεκτικά δίπλα στη Μυτιλήνη, με εξαιρετικές παροχές πρωί και βράδυ, με καφέ και αναψυκτικό, αλλά και ποτό και φαγητό, με επιπλέον κατά καιρούς βραδινές εκδηλώσεις με επώνυμους καλλιτέχνες και D J.

Έτσι ονομάζουμε όλη την παραλιακή ζώνη από
την Κράτηγο και πέρα μέχρι το σημείο που ο δρόμος προς Χαραμίδα ανεβαίνει αρκετά πάνω από
τη θάλασσα. Το όνομα οφείλεται στο ομώνυμο
πολυτελές τουριστικό συγκρότημα που σήμερα
δεν λειτουργεί. Την προτιμούν όσοι ψάχνουν μια
παραλία σχετικά κοντά στην πόλη, χωρίς ιδιαίτερες παροχές (κάποιες σκόρπιες καμπίνες αποδυτηρίων υπάρχουν) αλλά και χωρίς πολυκοσμία.
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ΤΣΑΜΑΚΙΑ

Μυτιλήνη Τσαμάκια
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Πεταλίδι

ΚΑΝΟΝΙ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Είναι η βασική παραλία της Θερμής. Ζεστά και
ρηχά νερά, ιδανικά για όσους έχουν μικρά παιδιά.
Και βέβαια σε μικρή απόσταση πάμπολλες επιλογές για φαγητό και μεζέ οι ταβέρνες της παραλίας Θερμής.

Μόλις περάσουμε την παραλία Θερμής. Μικρή
αλλά συμπαθητική παραλία με ένα γραφικό ταβερνάκι πάνω από το δρόμο.
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Σκάλα Μυστεγνών

ΠΕΤΑΛΙΔΙ - ΞΑΜΠΕΛΙΑ

ΣΚΑΛΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ

Δυο ακόμα επιλογές στο δρόμο για το Μανταμάδο, με καλή θάλασσα και αμμουδιά και πολύ καλές επιλογές για φαγητό και ποτό.

Η παραλία των Μυστεγνών. Πιο «οικογενειακή»
παραλία για ντόπιους και όσους μένουν στα ενοικιαζόμενα και μικρά ξενοδοχεία της περιοχής, με
2-3 συμπαθητικά ταβερνάκια.
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Πεδή - Ασπροπόταμος

ΣΚΑΛΑ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
Δυο αγκαλιές, αριστερά κατεβαίνοντας στην
παραλία με ρηχά νερά και ψιλή άμμο και δεξιά με λίγο πιο βαθιά θάλασσα και παραλία με
βότσαλα. Ωραία ταβερνάκια με το ένα χτισμένο
πάνω στον χαρακτηριστικό βράχο.

ΠΕΔΗ
Και αυτή στη διαδρομή προς Μανταμάδο. Χαρακτηριστικά της η ψιλή άμμος και τα ρηχά
νερά, προσφέρεται και για μικρά παιδιά. Υπάρχουν επιλογές για φαγητό και ποτό και ένα λιμανάκι για μικρά σκάφη.

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Έξι χιλιόμετρα πριν από τον Μανταμάδο, απέναντι από τη διασταύρωση που οδηγεί στους
καταρράκτες της Μαν’ Κάτσα και πηγαίνοντας προς Άγιο Στέφανο ξεκινά η περιοχή του
Ασπροποτάμου. Ο δρόμος είναι άσφαλτος,
υπάρχουν άνετα πάρκινγκ, ταβέρνες, παιδική
χαρά και πολύ οργανωμένη καντίνα με πεντακάθαρα νερά.
Τσόνια

Για ψαγμένους

ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ
Είναι το επίνειο του χωριού Κάπη. Μικρή παραλία με δυο ήσυχα καφενεδάκια για την απόλυτη ηρεμία και ομορφιά.

ΤΣΟΝΙΑ
Βρίσκεται κάτω από το χωριό Κλειού. Χαρακτηριστικό της η κόκκινη άμμος. Αρκετά, καλής
ποιότητας ταβερνάκια.

ΚΑΓΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑΣ

Σκάλα Συκαμιάς
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Μέτρια παραλία με άμμο και βότσαλα. Αποζημιώνεται όμως ο επισκέπτης τόσο με τις ταβέρνες πάνω από αυτήν όσο και με τον κυρίως οικισμό της Σκάλας Συκαμιάς όπου το επιστέγασμα της γραφικότητας είναι το φημισμένο εξωκλήσι της Παναγιάς της Γοργόνας.

Εφταλού

ΕΦΤΑΛΟΥ
Η καλύτερη επιλογή για μπάνιο κοντά στον πολυσύχναστο Μόλυβο. Τα νερά είναι κάπως κρύα
αλλά πεντακάθαρα και οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι
είναι και ωφέλιμα για τους λουόμενους, αφού

ανακατεύονται με τα νερά των φημισμένων ιαματικών πηγών της περιοχής. Και βέβαια, μεγάλο
πλεονέκτημα οι εξαιρετικές ταβέρνες σε όλο το
μήκος της παραλίας.
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ΜΟΛΥΒΟΣ
Η κυρίως παραλία του
πιο τουριστικού χωριού
της Λέσβου, έχει όλων
των ειδών τις παροχές
που αποζημιώνουν για τη
σχετικά μέτρια θάλασσα
για κολύμπι. Εξαιρετική
είναι η θέα του κάστρου
που διακρίνεται από την
παραλία. Και βέβαια το
μεγάλο πλεονέκτημα; Ο
ίδιος ο… Μόλυβος και τα
πέριξ, που είναι ο ορισμός
των ευχάριστων επιλογών πρωί και βράδυ.

ΠΕΤΡΑ
Η παραλία βρίσκεται
μπαίνοντας στο χωριό και
είναι απόλυτα οργανωμένη. Και βέβαια οι επιλογές για διασκέδαση είναι
απεριόριστες αφού και η
Πέτρα είναι από τα πλέον
τουριστικά χωριά της Λέσβου.

Εφταλού
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Μόλυβος

Άναξος

Πέτρα

ΑΝΑΞΟΣ
Στην ουσία η παραλία της Ανάξου ήταν αρχικά
η παραλιακή διέξοδος του Σκουτάρου. Όμως η
τουριστική ανάπτυξη αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες της ίδιας της παραλίας της έδωσαν χαρακτηριστικά κύριου αυτοτελούς προορισμού.
Απόλυτα οργανωμένη αμμώδης παραλία με εξαιρετική θάλασσα και βέβαια απεριόριστες επιλογές διασκέδασης και διαμονής.

Για ψαγμένους.
Για όσους θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία Πέτρας και Ανάξου, μια μικρή
παραλία ανάμεσα, το Αυλάκι, είναι μια
καλή επιλογή για κολύμπι, που δεν στερεί τη δυνατότητας… άμεσης επιστροφής
στον πολιτισμό μετά το μπάνιο!
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Σίγρι

ΓΑΒΑΘΑΣ
Η πιο γνωστή παραλία κάτω από το χωριό Άντισσα. Έχει λίγα φύκια σε κάποια σημεία της αλλά
είναι ευχάριστη η θάλασσα. Υπάρχει ταβέρνα καθώς και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ
Κάποιοι την προτιμούν αν και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη παραλία, ρηχά
νερά και απέξω μεγάλα βότσαλα. Έχει και κάποια
αξιόλογα ταβερνάκια.

Φανερωμένη
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Για ψαγμένους
Οι πιο πονηρεμένοι προτιμούν την παραλία Κάμπου Άντισσας. Είναι στο δρόμο προς Αρχαία Άντισσα, ερημική παραλία κάπου 2 χιλιόμετρα, με μεγάλα βότσαλα και λίγη λεπτή άμμο. Σε ένα σημείο της σχηματίζεται μια μικρή λιμνούλα με χελώνες.

Σκάλα Ερεσού

ΣΙΓΡΙ

ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ

Η παραλία βρίσκεται μόλις περάσουμε τον κυρίως οικισμό στο ομώνυμο χωριό, 92 χιλιόμετρα
από την πόλη της Μυτιλήνης, στα δυτικά του νησιού. Είναι αμμώδης και ρηχή. Τα νερά είναι λίγο
κρύα αλλά οι ομορφιές του χωριού και τα επισκέψιμα αξιοθέατα (Κάστρο, Ναός, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) αποζημιώνουν με το παραπάνω
τον επισκέπτη. Και βέβαια οι φημισμένες ταβέρνες του.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι η ωραιότερη παραλία της Λέσβου και ασφαλώς έχουν ισχυρά επιχειρήματα. Είναι το παραθαλάσσιο μέρος
της κωμόπολης Ερεσού σε απόσταση 4 περίπου
χιλιομέτρων από τον κυρίως οικισμό μέσα από
έναν ευθύ γραφικό δρόμο με κήπους στις αυλές
των σπιτιών και δέντρα στις άκρες του δρόμου.
Έχει μήκος 3,5 χιλιόμετρα και αμμουδιά με λεπτή
γκρίζα άμμο. Στο αριστερό μέρος όπως κατεβαίνει κανείς είναι το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας με δεκάδες μαγαζιά διασκέδασης και φαγητού
με χαρακτηριστικές ξύλινες εξέδρες, ενώ και δεξιά το τοπίο είναι ελαφρά διαφορετικό αλλά εξίσου ενδιαφέρον με επίσης αρκετά «στέκια» αναψυχής. Έχει υποδομές για όλα τα γούστα για φαγητό, ποτό, διασκέδαση, θαλάσσια σπορ κλπ. με
βασικό χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα μαγαζιά βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τη
θάλασσα. Έχει βραβευθεί κατ’ επανάληψη με την
Γαλάζια Σημαία ενώ ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι ότι λόγω θέσης «κόβει» το Βοριά
και είναι πάντα σχετικά ήρεμη θάλασσα.

Για ψαγμένους
Όσοι δεν θέλουν τα πολυσύχναστα αλλά
και κυρίως τις μέρες που τη βασική παραλία στο Σίγρι την «πιάνει» ο νοτιάς,
υπάρχει η λύση της παραλίας της Φανερωμένης λίγα χιλιόμετρα βόρεια από το
Σίγρι, μέσα από ένα αγροτικό δρόμο που
περνά μέσα από χωράφια και αγροικίες.
Βέβαια αυτή την πιάνει ο Βοριάς, αλλά
σε κάποιους αρέσουν τα μεγάλα κύματα.
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Ταβάρι

Χρούσος
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Σκάλα Καλλονής

ΤΑΒΑΡΙ
Βρίσκεται 4 χλμ. νότια του χωριού Μεσότοπος.
Είναι μια γραφική παραλία με ένα μικρό λιμάνι, καφενεία πάνω στην άμμο, καθώς και αρκετά
ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΠΟΔΑΡΑΣ

Για ψαγμένους

ΜΑΚΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑ
Δύο όμορφες και ήρεμες παραλίες λίγο
έξω από τον κόλπο Καλλονής. Τις…
ανακάλυψαν στο παρελθόν οι κυνηγοί
αλλά τις χαίρονται όσοι αναζητούν γαλήνη σε ξεχωριστό φυσικό τοπίο.

Βρίσκεται 4 χλμ. από το χωριό Μεσότοπος, ανατολικά της παραλίας Ταβάρι.

ΧΡΟΥΣΟΣ
Βρίσκεται 4 χλμ. από το χωριό Μεσότοπος, δυτικά της παραλίας Ταβάρι. Πολύ καλή αμμουδιά
και μικρό κάμπο που προχωρεί ως τον ποταμό
Μαλλιόντα.

ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα στον κόλπο Καλλονής τα νερά είναι πολύ καθαρά. Έχει
όλα τα χαρακτηριστικά της θάλασσας σε κόλπο,
ψιλή άμμο μέσα και έξω, ζεστά και ρηχά σχετικά
νερά. Είναι από τις πλέον οργανωμένες παραλίες του νησιού αφού φημίζεται για τις πολλές ταβέρνες, καφετέριες και μπαρ εξαιρετικής ποιότητας. Υπάρχουν παντού ομπρέλες, ξαπλώστρες και
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Τάρτι

θαλάσσια παιγνίδια για παιδιά, όπως και εξοπλισμός για θαλάσσια σπορ. Ο βασικός λόγος που
την προτιμούν οικογένειες που έρχονται εκτός
Λέσβου, είναι πέρα από τις υποδομές της η θέση
της. Μιας και βρίσκεται στο κέντρο του νησιού
προσφέρεται για διαμονή στα πάμπολλα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία της ευρύτερης
περιοχής και για μονοήμερες εκδρομές σε διάφορα μέρη του υπόλοιπου νησιού. Η παραλία αυτή
βρίσκεται στον κόλπο της Καλλονής.

ΕΥΡΕΙΑΚΗ
Βρίσκεται στον κόλπο της Γέρας και έχει και αυτή
όλα τα χαρακτηριστικά της θάλασσας κόλπου. Είναι όμως οργανωμένη παραλία με παραλιακά κέντρα και πολλά εξοχικά σπίτια ντόπιων, αλλά και
αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια για τους επισκέπτες. Γενικά την προτιμούν οι Γεραγώτες που μετακομίζουν μαζικά στην παραλία κατά παράδοση, αλλά και γενικότερα όσοι Λέσβιοι του νησιού
ή της διασποράς, έχουν έστω και μακρινή σχέση
με τη Γέρα.

ΤΑΡΤΙ
Σπάνια μια σχετικά μικρή παραλία είναι τόσο φη20
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μισμένη και περιζήτητη, προφανώς λόγω της
εξαιρετικής ποιότητας αμμουδιάς και καθαρών
νερών.... Βρίσκεται έξω από τον κόλπο της Γέρας
και διαθέτει ξενώνες και ταβέρνες κυριολεκτικά
πάνω στη θάλασσα που αφήνουν στον επισκέπτη
γεύση μοναδικής εμπειρίας.

ΤΣΙΛΙΑ
Βρίσκεται και αυτή έξω από τον κόλπο της Γέρας,
κοντά στο Τάρτι. Είναι ένας καλά προστατευμένος κολπίσκος με σήμα κατατεθέν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Όχι τόσο πολυσύχναστη
όσο το Τάρτι, αλλά ίσως γι’ αυτό πολλοί την προτιμούν.
Για ψαγμένους
Κατεβαίνοντας τον δρόμο για το Τάρτι,
στρίβετε αριστερά σε μια μικρή ταμπέλα και τραβάτε για Φαρά. Ο ορισμός της
παρθένας παραλίας, όπου όμως για να
αναζητήσει κανείς μετά το μπάνιο δροσιά μόνη λύση να καταφύγει στις ελιές ή
στο εξωκλήσι γύρω στα 150 μέτρα πριν
τη θάλασσα, αφού δεν υπάρχει άλλο
στοιχείο… πολιτισμού!

Άγιος Ισίδωρος

ΆΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΑΜΜΟΥΔΕΛΛΙ

Άλλη μια εμβληματική παραλία με κύριο χαρακτηριστικό τα κρυστάλλινα νερά και τη βοτσαλωτή αλλά και αμμώδη σε κάποια σημεία ακροθαλασσιά. Οι Πλωμαρίτες δεν το… συζητούν καν,
αλλά και πολλοί άλλοι κάτοικοι της Λέσβου την
θεωρούν την καλύτερη του νησιού. Τα τελευταία
χρόνια η περιοχή έχει γνωρίσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη με πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και αρκετά εστιατόρια και ταβέρνες, είτε πάνω στο κύμα, είτε στην ευρύτερη
περιοχή μέχρι τον οικισμό της Αγίας Βαρβάρας.

Αν ο Άγιος Ισίδωρος είναι η διάσημη και κοσμοπολίτικη παραλία του Πλωμαριού, το Αμμουδέλι
είναι αυτή που προτιμούν οι ντόπιοι κατά παράδοση, λόγω του ότι είναι τόσο κοντά στον κυρίως
οικισμό που προσεγγίζεται με τα πόδια. Και βέβαια τα σημερινά ταβερνάκια είναι συνέχεια από
παραδοσιακά καφενεδάκια που υπάρχουν εκεί
εδώ και πολλές δεκαετίες.
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Μελίντα

Κρυφτή Παναγιά

22
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Για ψαγμένους
Αν και δεν υπάρχει άλλος τρόπος
προσέγγισης εκτός από βάρκα ή
καΐκι μια μοναδική εμπειρία είναι
να επισκεφτεί κανείς την ΠΑΝΑΓΙΑ
ΚΡΥΦΤΗ που βρίσκεται ανάμεσα
Πλωμάρι και Μελίντα. Με το εξωκλήσι χτισμένο κυριολεκτικά πάνω
στα βράχια με τα θερμά νερά να
αναβλύζουν από την πηγή και να
ζεσταίνουν τη θάλασσα.

ΜΕΛΙΝΤΑ
Η αγαπημένη παραλία ολόκληρης
της επαρχίας Πλωμαρίου και ειδικά του ορεινού κομματιού της. Μεγάλη παραλία με χρυσή άμμο και 2
- 3 γραφικά ταβερνάκια. Προσεγγίζεται είτε παραλιακά από το Πλωμάρι είτε μεσογειακά σε απόσταση
3 χιλιόμετρα από το Παλαιοχώρι.

ΔΡΩΤΤΑ
Θα μπορούσαμε να την βάλουμε και στις επιλογές για …ψαγμένους! Πολύ μεγάλη παραλία ποιότητας… Βατερών με έναν γραφικό
οικισμό με πολλά σπίτια εγκαταλελειμμένα αλλά και πολλά επισκευασμένα ως εξοχικά και ένα εξαιρετικό ταβερνάκι που άνοιξαν τα εγγόνια των παλιών ιδιοκτητών κυριολεκτικά πάνω στη Θάλασσα. Μόνος τρόπος προσέγγισης ο χωματόδρομος περίπου 6 χιλιομέτρων
από το χωριό Ακράσι.

Δρώττα
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Σκάλα Πολιχνίτου

Νυφίδα

Για ψαγμένους
Ανάμεσα Δρώττα και Βατερά, προσβάσιμη
μόνο με τα πόδια είναι η παραλία της Απεργούσας, που έχει την ποιότητα και των δυο
παραλιών που γειτονεύει αλλά και την απόλυτη παρθένα φύση αφού δεν υπάρχει το
παραμικρό ίχνος ανθρώπινης παρέμβασης.

ΝΥΦΙΔΑ
Εξαιρετική παραλία στην είσοδο του κόλπου Καλλονής από την πλευρά του Πολιχνίτου. Μεγάλη αμμου-

διά και κύριο χαρακτηριστικό ότι την πιάνει ο Βοριάς,
δημιουργώντας μεγάλα κύματα που για κάποιους είναι ευκαιρία για σερφινγκ ή για κολύμπι στο στυλ…
Χαβάη 5 - 0! Είναι προορισμός για ολόκληρη τη Λέσβο λόγω της φήμης που έχουν οι ταβέρνες της που
έχουν ανεβάσει τον πήχη της άμιλλας πολύ ψηλά.

ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Πολιχνίτος και είναι το επίνειό του. Χαρακτηριστικό της
η λεπτή άμμος ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι πολύ
γνωστές ιαματικές πηγές. Στον κυρίως οικισμό με το
λιμανάκι έχει πολλές ταβέρνες και καφετέριες.
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ΒΑΤΕΡΑ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι φανερό ότι γράφεται από κάποιον που αγαπά τα Βατερά, τον περίγυρό
τους και τους ανθρώπους τους. Γι’ αυτό και κατ’ ανάγκη η ματιά του είναι υποκειμενική με κίνδυνο κάποια
πράγματα να τονίζονται περισσότερο και άλλα, ενδεχομένως, να αδικούνται. Η έκταση της αναφοράς στη
συγκεκριμένη περιοχή δεν συνιστά πάντως κάποια μορφή προνομιακής μεταχείρισης έναντι άλλων, επίσης αξιόλογων, περιοχών του νησιού. Περισσότερο έχει πρόθεση να δώσει μια μικρή συνεισφορά στήριξης στην περιοχή και τους ανθρώπους της που μόλις πριν ένα χρόνο έζησαν στο χωριό που είναι το επίκεντρο της περιοχής τους τις συνέπειες του καταστρεπτικού σεισμού και με γενναιότητα δίνουν ως τώρα τη
μάχη της ανασυγκρότησης της ζωής τους.
Παναγιώτης Μυριτζής

Α

ν ποτέ κάποιος... αυθαδιάσει και τολμήσει
να σας πει το στερεότυπο «σιγά τις σπουδαίες παραλίες που έχετε στη Λέσβο» και
θέλετε να δώσετε μια λιτή, πλην απολύτως αποστομωτική απάντηση, πείτε του απλά: Βατερά!
Γιατί βέβαια δεν είναι πολλές οι παραλίες στην Ελλάδα με τέτοια και τόσα πλεονεκτήματα. Μήκος
κάπου 8,5 χιλιόμετρα, καλής ποιότητας βότσαλο
και αμμουδιά σε όλη της την έκταση, κρυστάλλινα
νερά, άμεση πρόσβαση από την άσφαλτο στην αμμουδιά και στη θάλασσα, ποικιλία και εναλλαγές
τοπίου πάνω από το δρόμο, κομμάτια της παραλίας με οργανωμένες εγκαταστάσεις, ξαπλώστρες,
ομπρέλες, θαλάσσια παιγνίδια για παιδιά και με-

26
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γάλους και ποικίλο σέρβις σε καφέ, αναψυκτικό
και ποτό και κομμάτια ερημικά ως σχεδόν παρθένα, για όσους θέλουν να απομονωθούν από την
πολυκοσμία και να απολαύσουν απλά τη φύση.
Σεργιανίζοντας την παραλία
Μια τόσο μεγάλη παραλία σίγουρα δεν προσφέρεται για γενικόλογες περιγραφές. Χρειάζεται να
την προσεγγίσουμε κομμάτι - κομμάτι, χωρίς ποτέ
να ξεχνάμε όμως ότι πρόκειται για ένα ενιαίο σύνολο που απλά προσφέρει ποικίλες επιλογές.
Η πρόσβαση στον παραλιακό δρόμο γίνεται από
τον κεντρικό δρόμο Μυτιλήνης - Πολιχνίτου - Βρίσας - Βατερών, με απόσταση από τη Μυτιλήνη
γύρω στα 52 χιλιόμετρα. Φτάνοντας στην παρα-

λία οι επιλογές είναι είτε να πάμε δεξιά, είτε αριστερά. Ας τραβήξουμε πρώτα δεξιά, να γνωρίσουμε το πιο… ήσυχο κομμάτι των Βατερών.
Η δεξιά παραλία
Μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις (ξαπλώστρες,
ομπρέλες κ.λπ.) που όμως ίσως γι’ αυτό το προτιμούν αρκετοί ντόπιοι αλλά και επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς πολυκοσμία. Πάνω από το δρόμο υπάρχουν 2 - 3 μικρά
ξενοδοχειάκια αλλά και πολλά -εξαιρετικής ποιότητας κάποια- συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων. Από πλευράς μαγαζιών, πέρα από τα μπαρ
των ξενοδοχείων, στο τέρμα περίπου της παραλίας συναντάμε πρώτα την εμβληματική ταβέρνα
του «Προκόπα» κάτω από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του, όπου τα ξαδέλφια Προκοπίου συνεχίζουν με μεράκι και νεανικό ενθουσιασμό στα χνάρια των γονιών τους. Παραδίπλα το συγκρότημα
και η καφετέρια του Βουδούρη αλλά και το μπακαλικάκι που θα βρεις τα πάντα, της Μαρίας Γεωργέλλη που μετακόμισε από το μαγαζί του χωριού μετά τον περσινό σεισμό. Και κάπου εδώ… τελειώνει ο πολιτισμός. Η παραλία συνεχίζεται αλλά
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ο δρόμος στρίβει κάπου 300 μέτρα πάνω από τη
θάλασσα, οδηγώντας μετά από ελάχιστα χιλιόμετρα ικανοποιητικής βατότητας δρόμου στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Φωκά που βρίσκεται κάτω
από το λόφο που φιλοξενεί το ομώνυμο ξωκλή28
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σι. Τελευταία ευκαιρία για… ανεφοδιασμό εκεί,
για όσους αποφασίσουν να μην γυρίσουν Βατερά αλλά να εξερευνήσουν τον παραλιακό χωματόδρομο προς Νυφίδα - Πολιχνίτο, η ψαροταβέρνα του Αγγελέρου.

Βατερά και πέριξ. Λεπτομέρειες και ιδέες που κάνουν τη διαφορά

Ό

λη η περιοχή πάνω από την
παραλία, είναι μεν γεμάτη παραθεριστικές κατοικίες -κάποιες
μετά τον καταστροφικό σεισμό που
έπληξε τη Βρίσα έγιναν πλέον κύριες- και ενοικιαζόμενα δωμάτια,
πλην όμως εκεί που τελειώνει η
δόμηση αρχίζει γραφικό πευκόδασος, που αξίζει κανείς να το περπατήσει σε διάφορα σημεία του, συνειδητοποιώντας πως Βατερά από
πλευράς φυσικού πλούτου δεν είναι μόνο η υπέροχη παραλία.
Τόσο στην παραλία όσο και πιο μεσογειακά αξίζει να επισκεφθεί κανείς κάποια από τα γραφικά ξωκλήσια, ειδικά αν τα τύχει κανείς
να λειτουργιούνται σε κάποιο πανηγύρι.
Πολλά τα μπακαλικάκια και μαγαζάκια ψιλικών σε όλο το μήκος της
παραλίας, δίνουν λύσεις σε καθημερινές ανάγκες ντόπιων και παρεπιδημούντων, όμως στον κεντρικό
δρόμο που έρχεται από Πολιχνίτο

υπάρχει το Σούπερ μάρκετ του Πετρέλη με ενσωματωμένο το κρεοπωλείο του Αριστείδη και καφετέρια, με ποικιλία και τιμές που δεν
έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα
σούπερ μάρκετ της Μυτιλήνης.
Η περιοχή προσφέρεται για πολύ
όμορφες και κοντινές εκδρομές
«βουνού». Αν δεν σας φοβίζουν
οι χωματόδρομοι, ρωτήστε τους
ντόπιους πως πάτε «Ρογκάδα»,
«Σχωρεμένο», «Παναγίτσα», «Αγία
Άννα» και τόσες άλλες επιλογές
για βόλτα στη φύση.
Επίσης αν δεν σας φοβίζει ο χωματόδρομος, αν συνεχίσετε στην
αριστερή παραλία και περάσετε
τον γραφικό Άνω και Κάτω Σταυρό (ή Βούρκο, από τον ομώνυμο
ποταμό) μετά από κάπου 7 χιλιόμετρα φτάνετε στη διακλάδωση
για τα γραφικά χωριά της επαρχίας Πλωμαρίου και με λίγο… κουράγιο ακόμα, μέχρι και το ίδιο το
Πλωμάρι.

Αριστερά στην παραλία
Εδώ είναι τα πιο πολυσύχναστα Βατερά με τα περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια πάνω από το
δρόμο και πάμπολλες επιλογές για φαγητό και
αναψυχή. Τα περισσότερα μαγαζιά έχουν στην
παραλία ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ κάποια
έχουν και παιδικά θαλάσσια παιγνίδια, θαλάσσια
ποδήλατα, κανό κλπ. Το κομμάτι αυτό της παραλίας είναι και το μεγαλύτερο και η ποικιλία τόσο
στην αμμουδιά έξω όσο και μέσα στη θάλασσα
κυριολεκτικά για όλα τα γούστα. Ξεκινώντας από

Αν θέλετε να κάνετε το μπάνιο σας
σε απολύτως ερημική και παρθένα παραλία, περάστε με τα πόδια ή
κολυμπώντας το Βράχο των Βατερών και θα βρεθείτε στην μοναδική παραλία «Απεργούσα».
Στο δρόμο που τραβάει προς τον
Άγιο Φωκά, σταματήστε στο γραφικό γεφυράκι και θα θαυμάσετε
τις δεκάδες χελωνίτσες αλλά και
τις φαλαρίδες που χρησιμοποιούν
τον καλαμιώνα του ποταμού ως
βιότοπο.
Τέλος, αν δεν βάλατε βενζίνη από
το βενζινάδικο του Αριστείδη δεξιά στον ερχομό, σταματήστε στο
βενζινάδικο του Βαγγέλη στην είσοδο του χωριού φεύγοντας, για
μια αποτίμηση των εντυπώσεών
σας. Αν τον βρείτε στα κέφια του,
μπορεί στην επιστροφή να σας μείνει να σκέφτεστε κάποια φιλοσοφία ζωής που σας πέταξε χαμογελώντας, με τον τρόπο που μόνο
αυτός ξέρει!

την αρχή ας κάνουμε κάποιες αναφορές κι ας μας
συγχωρέσει όποιος τον… ξεχάσαμε!
Στην διακλάδωση ακριβώς, εδώ και μερικά χρόνια η «Θάλασσα» του Μανόλη Ευσταθίου έχει κυριολεκτικά ανεβάσει τον πήχη της ποιότητας στον
τομέα beach bar - restaurant.
Παραδίπλα ο «Μύλος» που σαν πιο παλιός συγκεντρώνει και περισσότερους ντόπιους και η
«Σκνίπα». Η ταβέρνα του Ζούρου -ίσως η παλιότερη των Βατερών- και ακολουθούν μια σειρά ποιοτικών μαγαζιών όπως ο Λάσκαρης, ο Κα-
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ραϊσκος για σουβλάκι και
γύρο αλλά και το καφενείο του Μπινή που μετακόμισε από τον εμβληματικό καφενέ στον Πλάτανο
του χωριού μετά το σεισμό, αλλά εξακολουθεί να
μαζεύει με συνέπεια τους
ντόπιους αλλά και τους…
υποψιασμένους ξενομερίτες, πιο πολύ σαν σύμβολο της «Βρίσας που αντιστέκεται» μετά την καταστροφή.
Και φτάνουμε στα «Καλαμάκια» κι αυτή από τις
παλιότερες ταβέρνες των Βατερών, όπου η Μαρία συνεχίζει εδώ και χρόνια να έχει πιστούς πελάτες, με τους πιο παλιούς απ’ αυτούς να κοιτούν
ασυναίσθητα στο βάθος του μαγαζιού μήπως κι
αντικρύσουν τον κυρ - Νίκο και την κυρά - Χρυσούλα! Δίπλα η καφετέρια «Ρήχια», συναντάμε μετά τον Κοζανίτη με ειδικότητα στα κρεατικά και φτάνουμε στην πολύ προσεγμένη «Αφροδίτη» των μερακλήδων αδελφών Χαχαδάκη με
ξενοδοχείο με πισίνα, ταβέρνα αλλά και παροχές οργανωμένης παραλίας. Το έντονα χρωματισμένο OLA, αποτελεί στέκι και μεσημέρι και βράδυ και φτάνουμε σ’ ένα ακόμα must των Βατε30

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ρών, την ιστορική ΑΡΕΝΑ,
που πέρα από την ποιότητα που προσφέρει καθημερινά σε εξαιρετικό σέρβις και εγκαταστάσεις με
την εποπτεία του έμπειρου Μένιου Ασβεστά,
φέρνει κατά καιρούς και
επώνυμους καλλιτέχνες
και DJ για βραδινά ή και
daylight parties.
Όποιος όμως θέλει μεν οργανωμένη παραλία
αλλά στο πιο ήσυχο μπορεί να συνεχίσει μέχρι
το HEAVEN του Τάσου, και βέβαια τελευταίο…
ανάχωμα πολιτισμού το εξαιρετικό ξενοδοχείο
ΕΙΡΗΝΗ, που για κάποιους πέρα από εγκαταστάσεις έχει και την καλύτερη κουζίνα της περιοχής, ενώ ο ιδιοκτήτης Παναγιώτης Κουδούνης θα μπορούσε άνετα να παραδίδει μαθήματα
σε τουριστικούς επιχειρηματίες για το τι σημαίνει στην πράξη ζεστή και ανθρώπινη φιλοξενία!
Από δω και πέρα η παραλία συνεχίζεται για περίπου άλλα 2 χιλιόμετρα με χαρακτηριστικά
παρθένας φύσης για όσους αποφεύγουν τα πολυσύχναστα μέρη, φτάνοντας μέχρι τον χαρακτηριστικό βράχο στην άκρη της παραλίας των
Βατερών.
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