Πυθαγόρειο: Το χωριό-«αφιέρωμα» στον
μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο
Πυθαγόρα | Σάμος

Το Πυθαγόρειο πήρε το όνομά του από τον γνωστό σε όλο τον κόσμο Πυθαγόρα. Ο
φιλόσοφος,γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και φυσικά μαθηματικός, άφησε το στίγμα του
έντονα στο χωριό αυτό.
Τουριστικό, γοητευτικό και γραφικό το Πυθαγόρειο είναι σίγουρα ένας από τους λόγους, που θα σε
κάνει να ταξιδέψεις μέχρι το ελληνικό νησί.
Χωριό: Πυθαγόρειο
Νησί: Σάμος
Χώρα: Ελλάδα
Πληθυσμός: 1.272 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Το όνομα του οικισμού μέχρι το 1955 ήταν Τηγάνι όμως από τότε και έπειτα καθιερώθηκε το
Πυθαγόρειο ως επίσημη ονομασία του. Κατά την αρχαιότητα στη θέση του Πυθαγορείου βρισκόταν η
αρχαία πόλη της Σάμου. Μάλιστα το λιμάνι του οικισμού στέκει εκεί από τα αρχαία χρόνια και
περιγράφεται από τον Ηρόδοτο ως ένα από τα θαυμαστά έργα του νησιού. Φυσικά είναι το
αρχαιότερο τεχνητό λιμάνι της Μεσογείου.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

ΠΑΞΟΙ: Το νησί που δημιούργησε ο
Ποσειδώνας για να ζήσει τον έρωτά του

Παξοί! Το νησί που απέσπασε ο Ποσειδώνας από την Κέρκυρα, για να το κάνει ερωτικό καταφύγιο
για την Αμφιτρίτη και τον ίδιο. Το γλυκόπιοτο κρασί του νησιού κάνει τον ταξιδιώτη να ονειρεύεται
ότι είναι και εκείνος θεός και έφερε την αγαπημένη του σε αυτό το ευλογημένο μέρος.
Τόπος ειδυλλιακός με δαντελωτές ακρογιαλιές, γραφικούς όρμους και απόκρημνες ακτές. Οι
μαγικές θαλάσσιες σπηλιές του, οι αιωνόβιες ελιές του αλλά και οι παραδοσιακοί οικισμοί του
αναδεικνύουν την καρδιά της Ελλάδας που χτυπά ακριβώς εκεί.
Νησί: Παξοί
Χώρα: Ελλάδα
Αρχιπέλαγος: Ιόνιο Πέλαγος
Νησιωτικό σύμπλεγμα: Επτάνησα
Αριθμός νήσων: 7
Πληθυσμός: 2.374
Έκταση: 25,3 km2
Υψόμετρο: 231 μ
Υψηλότερη κορυφή: Άγιος Ίσαυρος
Γενικές Πληροφορίες:
Οι Παξοί αποτελούνται από τη σύσταση μικρών νησιών και βραχονησίδων. Με πρωτεύουσα και
λιμάνι των Παξών τον Γάιο, οι Παξοί διατηρούν ακόμη την παραδοσιακή χροιά τους χωρίς να

χάνουν σε τουριστική κίνηση. Ενώ στους Παξούς κυριαρχούν οι αιωνόβιοι ελαιώνες, στους
Αντίπαξους κυριαρχούν οι αμπελώνες. Γενικώς δεν είναι φθηνό νησί, αλλά σίγουρα μπορείς να
βρεις προσιτές τιμές, με λίγο ψάξιμο. Οι Παξοί ήταν πολιτιστικό χωριό της Ευρώπης το 2004.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Παρίσι, η πόλη του φωτός και του έρωτα
| Γαλλία

Παρίσι! Η πόλη του φωτός, η πόλη του έρωτα. Εκτός από πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι και
πρωτεύουσα του ρομαντισμού. Είναι το ιδανικό δώρο για την σχέση ή το γάμο σου. Μια από τις πιο
μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις της Ευρώπης μπορεί τελικά να σε μαγέψει; Αναμφισβήτητα μπορεί…
ειδικά αν μιλάμε για το Παρίσι! Αυτή η πόλη μαγεύει τους πάντες και πολλώ δε μάλλον, όσους
έχουν αδυναμία στην γαλλική κουλτούρα και ομορφιά.
Πόλη: Παρίσι
Χώρα: Γαλλία

Νόμισμα: Ευρώ
Πληθυσμός: 2.229.621
Έκταση: 105,40 km2
Γενικές πληροφορίες:
Το Παρίσι είναι από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Όπως και σε
όλη την Γαλλία, έτσι και εκεί, θα πρέπει να διαθέτεις ευρώ για να κινηθείς. Ο πληθυσμός της είναι
2,244 εκατομμύρια κάτοικοι (2010). Ο καιρός είναι στο Παρίσι είναι καλός και το κλίμα εύκρατο
μεσογειακό. Η πόλη πήρε το όνομά της από μία γαλατική φυλή που ζούσε στην περιοχή, τους Parisii.
Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα της φυλής Parisii προέρχεται από τη γαλατική λέξη «parisio», που
σημαίνει «οι εργαζόμενοι άνθρωποι» ή «οι τεχνίτες». Το Παρίσι είναι σταθερά από τους πιο
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

ΣΑΜΟΑ: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για
ένα αξέχαστο ταξίδι

Τα “Νησιά των Θαλασσοπόρων”. Εκείνα που μαζί με τη Νέα Ζηλανδία αλλάζουν πρώτα από όλους,
χρονιά. Ονομάζονταν βλέπεις τα “Νησιά των Θαλασσοπόρων” γιατί οι Σαμοανοί είναι ικανοί
ναυτικοί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η Σαμόα αποτελείται από εννιά ηφαιστειογενή νησιά, από τα οποία τέσσερα κατοικούνται. Τα δύο
μεγάλα νησιά, το Upolu και το Savai’i αντιπροσωπεύουν το 99% της συνολικής έκτασης της γης. Το
Ουπόλου είναι το πιο πυκνοκατοικημένο. Έχει μήκος 75 χλμ. και σε αυτό βρίσκεται η πρωτεύουσα
των Σαμόα, Άπια. Το νησί διαθέτει ύφαλους και όμορφες παραλίες. Είναι λοφώδες με τροπική
βλάστηση και πολλούς καταρράκτες.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

