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

Σπηλιά Καραΐσκάκη: Το μέρος όπου η
μοναχή γέννησε τον στρατηγό |
Καρδίτσα

Εκεί κοντά στο 1780 ήταν μια μοναχή που ζούσε στη μονή του Αγίου Γεωργίου. Γνωρίστηκε
παράνομα με έναν αντάρτη από τα βουνά και κάπως έτσι γεννήθηκε ο στρατηγός Γεώργιος
Καραΐσκάκης. Εμείς περπατήσαμε στα μονοπάτια τους και φτάσαμε μέχρι τη σπηλιά που λέγεται
ότι γέννησε η μοναχή.
Γενικές Πληροφορίες:
Η σπηλιά που γεννήθηκε ο στρατηγός το 1782 βρίσκεται 7 χιλ. πάνω από το Μαυρομμάτι στο βουνό.
Οι επισκέπτες προσεγγίζουν την περιοχή από τον δρόμο με Ι.Χ. και λεωφορεία. Κοντά στη σπηλιά θα
βρεις και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου εκεί όπου μόναζε η μητέρα του Καραΐσκάκη. Στο
μουσείο Γεωργίου Καραϊσκάκη στην περιοχή θα βρεις σπάνια εκθέματά μεταξύ αυτών και
προσωπικά αντικείμενα του ήρωα.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Δυτικός Όλυμπος: Τα 6 κορυφαία μέρη
που πρέπει να επισκεφθείς

Η δυτική πλευρά του Ολύμπου είναι μια εξαιρετική περιοχή με έντονη βλάστηση και υπέροχα χωριά.
Μπορείς να εξερευνήσεις αυτή την πλευρά του Ολύμπου με το αμάξι ή και περιπατητικά και να
ανακαλύψεις κάθε όμορφη γωνιά της περιοχής. Καλύβια, Κοκκινοπηλός, Πύθιο και
Ολυμπιάδα είναι κάποια από τα πιο όμορφα σημεία που πρέπει να σταματήσεις στο ταξίδι σου.
Πάμε να τα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
1. Καλύβια
Τα Καλύβια είναι χτισμένα σε υψόμετρο 700 μ και απέχουν από την Ελασσόνα 22 χλμ. Το χωριό
αυτό είναι δημιούργημα των κτηνοτρόφων του Κοκκινοπηλού κατά τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας. Οι 500 κάτοικοί του ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την γεωργία. Στα
Καλύβια γίνεται πανηγύρι τον Δεκαπενταύγουστο και είναι ένα χωριό που διατηρεί ζωντανά τα
ήθη και τα έθιμα του τόπου. Τα Καλύβια διαθέτουν και ορειβατικό σύλλογο ο οποίος ιδρύθηκε το
1993. Στο χωριό μπορείς να γευτείς και να αγοράσεις ντόπια κρέατα και εκλεκτά γαλακτοκομικά
προϊόντα. Τα Καλύβια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στάση στο ταξίδι που θα κάνεις και θα σου
αφήσει εξαιρετικές αναμνήσεις.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Βροντερό: Η πύλη για το νοσοκομείο των
ανταρτών του Εμφύλιου Πολέμου

Το Βροντερό είναι πολύ γνωστό χάρη στην Σπηλιά του Κόκκαλη. Εκεί ήταν το μέρος όπου ο γιατρός
Πέτρος Κοκκαλης χειρουργούσε και έσωζε τους αντάρτες από τα χτυπήματα που είχαν δεχθεί την
περίοδο του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα. Λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες σπηλιές που παρείχαν
βοήθεια στους χτυπημένους αντάρτες του πολέμου, όμως η σπηλιά του Κόκκαλη είναι η πιο γνωστή.
Υπάρχει μάλιστα και ειδικό μονοπάτι για να την επισκεφθείς.
Γενικές Πληροφορίες:
Το Βροντερό είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό που υπάγεται στο νομό Φλώρινας. Είναι πολύ κοντά
στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ακριβώς επάνω από την λίμνη μικρή Πρέσπα και σε υψόμετρο 1.100
μέτρων. Ο πληθυσμός του είναι περίπου 140 κάτοικοι. Η παλιότερη ονομασία του χωριού ήταν
Γκράσδενι. Το 1926 το χωριό πήρε τη σημερινή του ονομασία.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ρώμη : Η αιώνια πόλη που ξετρελλαίνει
κάθε επισκέπτη

Συνηθίζουν να λένε πως για να νιώσεις την Ρώμη δεν φτάνει ούτε μια ζωή. Ίσως να μην έχουν και
τόσο άδικο, αφού είναι μια πόλη τόσο “γεμάτη” από ομορφιές, τόσο ιδιαίτερη σε όλα της και τόσο
ξεχωριστή από μέρος σε μέρος που σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσες διαφορετικές πλευρές μπορεί να
έχει. Η εξαιρετική αύρα της πόλης σε “καλεί” να πας και να ξαναπάς και συνήθως το κάνεις!
Χώρα: Ιταλία
Πόλη: Ρώμη
Νόμισμα: Ευρώ
Πληθυσμός: 2.705.603 κάτοικοι
Γενικές πληροφορίες:
Το νόμισμα που θα πρέπει να έχεις στην Ρώμη είναι φυσικά το euro, αφού η Ιταλία είναι εντός
Ευρωπαϊκής ένωσης. Ο καιρός θα μπορούσε άνετα να παρομοιαστεί με της Ελλάδας, αφού
απέχει ελάχιστα η μία χώρα από την άλλη και το κλίμα τους είναι σχεδόν ίδιο. Η θρησκεία που
επικρατεί στην Ρώμη αλλά και γενικότερα στην Ιταλία είναι ο Καθολικισμός. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του 2014, ο πληθυσμός της χώρας είναι 60.788.845 κάτοικοι. Ο πληθυσμός της Ρώμης
είναι 2,627 εκατομμύρια (2012).

Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ναύπλιο: Η πόλη που ερωτεύεσαι με την
πρώτη ματιά

Πόλη: Ναύπλιο ή Ανάπλι
Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Χώρα: Ελλάδα
Νόμισμα: Ευρώ
Έκταση: 33,6 τ.χλμ
Πληθυσμός: 14.203 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Το Ναύπλιο λέγεται και Ανάπλι. Είναι μια πανέμορφη πόλη της Πελοποννήσου και έχει 14.203
κατοίκους. Είναι μια απ’ τις πιο γραφικές πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα υπήρξε πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1828 – 1833. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.
Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι στην τοποθεσία της σημερινής πόλης ίδρυσε ο
Ναύπλιος τη Ναυπλία, η οποία οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Kέρκυρα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
για ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά
νησιά

Κέρκυρα Κέρκυρα με το Ποντικονήσι! Ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδος. Οι υπέροχες
παραλίες, η αρχοντιά των κτιρίων αλλά και το νόστιμο φαγητό σε μαγεύουν από τη στιγμή που θα
πατήσεις το πόδι σου στο νησί των Φαιάκων. Το νησί σου υπόσχεται κολύμπι σε σμαραγδένιες
θάλασσες και δραστηριότητες στην οργιώδη φύση του νησιού. Εμπιστέψου την Κέρκυρα για
διακοπές και δεν θα χάσεις!
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

UBUD: Η πόλη που θέλεις να δεις στο
Μπαλί | Ινδονησία

Χώρα: Ινδονησία
Νησί: Μπαλί
Πόλη: Ουμπούντ
Πολίτευμα: Προεδρική Δημοκρατία
Γλώσσα: Ινδονησιακά
Θρήσκευμα: Ινδουιστές
Νόμισμα: Ρουπία
Κίνδυνοι Υγείας – Εμβόλια: Κανένας – Όχι
Ώρα: + 7 ώρες από Ελλάδα
Στο Ubud θα βρεις συμπυκνωμένο τον πολιτισμό του Μπαλί. Στους δρόμους του θα ανακαλύψεις
καλά εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα, αλλά και πολλά γλυπτά, που θα βρεις από τεχνίτες της
περιοχής. Στο UBUD υπάρχει πληθώρα επιλογών σε ξενοδοχεία λόγω της συνεχώς αυξανόμενης
δημοτικότητας της περιοχής. Η εμπορική επιτυχία Eat, Pray,Love έχει δημιουργήσει μάλλον μια
πολύ θετική ενέργεια στην περιοχή.
Δείτε στο happytraveller.gr

Ρέθυμνο: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός

Το Ρέθυμνο είναι ο πανέμορφος λαβύρινθος της Κρήτης
που σε μεταφέρει στην εποχή των Ενετών. Η παραλία
αλλά και το ενετικό λιμάνι της πόλης είναι το ιδανικό
μέρος για περπάτημα. Το φρούριο και ο παλιός φάρος
είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Και
φυσικά δεν θα αφήσουμε τίποτα από όλα αυτά
ανεξερεύνητο.

Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

