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Πέντε όμορφα χωριά της Ελλάδας μας
συστήνονται
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά

Μπορεί η Ελλάδα να φημίζεται για τις παραλίες και τα νησιά της, όταν, όμως, η
ηπειρωτική πλευρά της χώρας με τα πανέμορφα γραφικά χωριά της και τα
ιδιαίτερα χρώματά της, μας περιμένει να την ανακαλύψουμε, αλλάζοντας
υψόμετρο.

Η όμορφη Στεμνίτσα στα 1080 μέτρα
Στεμνίτσα, Αρκαδία: η… χωριατοπούλα του Μοριά
Την έδρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Επανάσταση του ’21 δεν αποτελούσε
άλλη από τη Στεμνίτσα, ορεινό χωριό του δήμου Γορτυνίας της Αρκαδίας, την
οποία

και

αποκαλούσε

«χωριατοπούλα

του

Μοριά».

Χαρακτηρισμένη

ως

παραδοσιακός οικισμός, η Στεμνίτσα είναι χτισμένη στο Μαίναλο σε υψόμετρο
1080 μέτρων, ενώ ο πληθυσμός της δεν ξεπερνάει τους 412 κατοίκους. Το φαράγγι
του Λούσιου, το λαογραφικό της μουσείο, το ελατοδάσος του Μαινάλου και τα
υπόλοιπα γραφικά χωριά της περιοχής (Παλαμάρι, Παύλια, Σύρνα, Ψάρι Γορτυνίας
κ.ά.) είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που έχετε να ανακαλύψετε στο
πανέμορφο αυτό μέρος, ενώ οι παραδοσιακοί του ξενώνες θα κάνουν τη διαμονή
σας… ατμοσφαιρική.

Χαρακτηριστικό δείγμα ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής το Πάπιγκο
Πάπιγκο, Ιωάννινα: η ζωγραφιά των Ιωαννίνων
Η πλούσια φύση στο Πάπιγκο είναι αυτό που συγκλονίζει και τους περισσότερους
επισκέπτες του, με τα χρώματά του να αλλάζουν κάθε εποχή. Το σίγουρο είναι ότι
το φθινόπωρο θα το αισθανθείτε εντελώς διαφορετικά στο γραφικό αυτό χωριό,
που είναι χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης σε υψόμετρο 960 μέτρων. Αποτελεί
ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα Ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής και
προσφέρει εικόνες που θα γεμίσουν το μυαλό και τη φωτογραφική σας μηχανή,
χωρίς να το καταλάβετε. Επισκεφθείτε τις κολυμπήθρες (μεγάλες κοιλότητες στη
βραχώδη κοίτη του ρέματος του Ρογκόβου που γεμίζουν νερό), θαυμάστε την
κορυφή της Τύμφης, περπατήστε στο φαράγγι του Βίκου και ζήστε από κοντά την
ποικιλόμορφη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί χαρακτηρίζουν το Νυμφαίο ως ένα από τα 10 ομορφότερα
χωριά της Ευρώπης
Νυμφαίο, Φλώρινα: η… χιονάτη του Βέρνου
Περίπου 60 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλώρινας, στο Βέρνο, σε υψόμετρο 1.350
μέτρα, βρίσκεται ένα χωριό, το οποίο οι ταξιδιωτικοί οδηγοί χαρακτηρίζουν ως
ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, το Νυμφαίο. Η αρχική του
ονομασία «Νιβεάστα» ερμηνευόταν ως «νύφη» από την ομορφιά του μέρους,
«αθέατη» καθώς λόγω της τοποθεσίας του δεν φαίνεται εύκολα και «χιονάτη».
Όπως και να ‘χει, το Νυμφαίο αποτελεί ένα αξιόλογο μέρος για τουρισμό και
γνωριμία με τις πανέμορφες γωνιές της Ελλάδας, με το δάσος οξιάς που το
περικλείει, τα λιθόστρωτα μονοπάτια του και τα πέτρινα σπίτια. Στην περιοχή
δραστηριοποιείται και ο Αρκτούρος, οικολογική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992,
για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Μια απόδραση στο Καστράκι θα σας δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσετε και τα
Μετέωρα
Καστράκι, Τρίκαλα: με θέα τα Μετέωρα
Στο πρόποδες των Μετεώρων, του ελληνικού… Γκραν Κάνυον, βρίσκεται ένα χωριό
που «φωλιάζει» σε πελώριους βράχους και αναδεικνύει τις πλούσιες ομορφιές του
σε ένα μοναδικό θέαμα. Στο Καστράκι, που πήρε το όνομά του από το βυζαντινό
κάστρο που υπήρχε στην περιοχή, του οποίου τα ερείπια σώζονται ακόμη, θα
ζήσετε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τον οποίο ακολουθούν πιστά οι κάτοικοί του,
θα γεμίσετε την ημέρα σας με περιπάτους και φυσικά θα εξερευνήσετε τα
Μετέωρα και θα μείνετε στους υπέροχους ξενώνες της περιοχής.

Παραδοσιακά αρχοντικά και ολάνθιστες αυλές θα βρείτε στον Παρθενώνα
Παρθενώνας, Χαλκιδική: με όνομα… βαρύ
Μπορεί ο Παρθενώνας της Αθήνας να του κλέβει τη δόξα, ο παραδοσιακός αυτός
οικισμός, όμως, στη χερσόνησο της Σιθωνίας έχει τη δική του ιστορία και ομορφιά
να επιδείξει στους επισκέπτες του. Στα 350 μέτρα του Ίταμου, το αναπαλαιωμένο,
σύμφωνα με την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, χωριό στη Χαλκιδική
προσφέρει θέα στον Τορωναίο κόλπο, σε ένα καταπράσινο τοπίο που αποτελεί
αγαπημένο προορισμό στα βόρεια. Παραδοσιακά αρχοντικά και ολάνθιστες αυλές
συνθέτουν τη σημερινή εικόνα του χωριού, το οποίο ερήμωσε γύρω στο ‘80 όταν
το εγκατέλειψαν οι 500 περίπου κάτοικοί του για να εγκατασταθούν στο Νέο
Μαρμαρά. Στη συνέχεια, όμως, με διάφορες πρωτοβουλίες και προσπάθειες
κατοίκων και επισκεπτών, η ζωή ξανάρθε στο χωριό και σήμερα διαθέτει όλες τις
υποδομές φιλοξενίας.
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