Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την… άλλη Μύκονο!
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Ταξιδεύοντας στη Μύκονο…
συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος μοιάζει διαφορετικός την ίδια
ώρα σε διάφορα μέρη. Αλλά και τα ίδια μέρη στο νησί
μοιάζουν διαφορετικά μέσα στην ίδια μέρα. Μέρα ή νύχτα,
χειμώνα ή καλοκαίρι, η Μύκονος αποδεικνύει ότι «έχεις
χρόνο…» για κάτι ακόμα. Και έχεις χρόνο να ανακαλύψεις τί
είναι αυτό που δημιουργεί το διαφορετικό, αυτό που
γεννάει πολύ προσωπικές στιγμές που αντιστέκονται στον
ίδιο το χρόνο. Αλλά, κυρίως, ότι «έχεις χρόνο» για το νησί,
σε οποιαδήποτε στάση και φάση της ζωής σου.
Καταλαβαίνεις το γιατί, όταν δεις λίγο την ιστορία του
νησιού, που ακόμα και αυτή «έχει διπλή… αρχή» (Μία
Ιστορία με… διπλή αρχή! σελ. 5), όταν
συνειδητοποιήσεις ότι κάθε παραλία έχει τη δική της
προσωπικότητα (Προσωπικότητες από… άμμο. σελ. 7),
όταν ανακαλύψεις πως άνθρωπος και φύση συμμάχησαν
στη δημιουργία μοναδικών μνημείων (Αρχιτεκτονική στα
λευκά. σελ. 9), όταν νοιώσεις την «ιερή» αύρα χιλιετιών
(Δήλος, το πλωτό μουσείο. σελ. 11), όταν συναντήσεις
την αυθεντική Μυκονιάτικη ψυχή (Παράδοση… στο
διαφορετικό. σελ. 13) και κατανοήσεις πώς τόσοι
διαφορικοί άνθρωποι διαλέγουν τον ίδιο τόπο για διακοπές
(Ο κόσμος της Μυκόνου: Η Μύκονος όλου του κόσμου!
σελ. 15).
Το νησί καταφέρνει να σε κερδίσει, να σε κρατήσει κοντά
του με την πρώτη επίσκεψη. Με τις αναρίθμητες επιλογές
του, όμως, σε ακολουθεί και σου φωνάζει ότι θα είναι
συνεχώς εκεί για σένα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
και θα γίνει ο καμβάς για να αποτυπωθεί σ’ αυτόν η
αλήθεια σου.
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Μία Ιστορία με… διπλή αρχή.

Η γέννηση…
Η Γιγαντομαχία μαίνεται αμφίρροπη, όμως ο Ηρακλής, με
έξυπνα τεχνάσματα και τη θεϊκή του δύναμη, τους κατατροπώνει. Τί γίνεται όμως μετά; Το πρόβλημα είναι πρακτικό και η
λύση άμεση. Οι γίγαντες θάβονται κάτω από επιβλητικούς
τεράστιους βράχους, δίνοντας πνοή στη Μύκονο, σύμφωνα με
τη μυθολογία. Το όνομα του νησιού φαίνεται να δηλώνει το
«σωρό λίθων» ή τον «πετρώδη τόπο». Σε μιαν άλλη
παράδοση, το νησί συνδέεται με τον ήρωα Μύκονο, γιο του
βασιλιά της Δήλου, Άνιου, εμπλεκόμενου στον Τρωικό κύκλο,
που ήταν με τη σειρά του γιός του Απόλλωνα και της νύμφης
Ροιούς - απογόνου του Διονύσου.
Κάρες και Φοίνικες λέγεται πως είναι οι πρώτοι κάτοικοι της
Μυκόνου, είναι όμως αποδεδειγμένο, πως Ίωνες από την
Αθήνα επικρατούν γύρω στο 1000 π.Χ., εκδιώκοντας τους
προηγούμενους. Στην Μύκονο, λατρεύονταν ο Διόνυσος, η
Δήμητρα, ο Δίας, ο Απόλλων, ο Ποσειδώνας κι ο μυθικός
ήρωας Ηρακλής, ο οποίος… νίκησε μεν τους Γίγαντες αλλά
δεν κατάφερε να αποτρέψει τα κύματα της Ιστορίας: Ρωμαίοι,
Βυζαντινοί, Βενετοί, Οθωμανοί, αλλά και πειρατές κάθε
λογής, αφήνουν το δικό τους στίγμα κατά την περίοδο
κυριαρχίας τους. Τον 18ο και 19ο αιώνα, το νησί αναδεικνύεται
σε σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού για τα ξένα εμπορικά
πλοία και σε αξιόλογη ναυτική δύναμη.
Κατά την Επανάσταση του 1821, ο Μυκονιάτικος λαός
καθοδηγείται και εμπνέεται από την ηρωίδα του νησιού,
Μαντώ Μαυρογένους, γόνο ισχυρής αριστοκρατικής
οικογένειας. Οι Μυκονιάτες, όπως νωρίτερα στα Ορλωφικά,
συμμετέχουν ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα με
τέσσερα εξοπλισμένα πλοία, τα δύο από τα οποία φαίνεται να
συντηρεί η Μαντώ, εξαντλώντας ως το τέλος του την πατρική
της περιουσία. Με το νέο Ελληνικό κράτος, η Μύκονος βλέπει
να αναπτύσσεται μία δυναμική τοπική αστική τάξη, με πλούσια
δράση σε εμπορικά κέντρα του εξωτερικού. Όμως, η
τεχνολογία του ατμού και άλλα ιστορικά γεγονότα της
περιόδου οδηγούν σε κρίση την παραδοσιακή ναυτοσύνη της
και πολλούς Μυκονιάτες στους δρόμους της ξενητιάς.
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…η α ν α γ έ ν ν η σ η …
Η Μύκονος, που άλλαξε πολλά πρόσωπα τα τελευταία 3.000
χρόνια, καλείται να δώσει νέο ραντεβού με την Ιστορία. Ο Τουρισμός
παίρνει τα «σκήπτρα» στο νησί. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, που είχε
ξεκινήσει η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας στη Δήλο το
1873, καθιέρωσαν νωρίς την περιοχή, στη συνείδηση της «ελίτ» της
εποχής. Ήδη, από το 1930, αρκετοί διάσημοι επισκέπτονται το νησί για
να ανακαλύψουν μαζί με τις εντυπωσιακές αρχαιότητες της Δήλου, τις
δικές του σπάνιες χάρες. Αυτή τη φορά, με έντονους ρυθμούς μετά το
1960, η Μύκονος θα «κατακτηθεί» από τα εκατομμύρια των
επισκεπτών που συρρέουν από όλα τα μήκη και πλάτη της γης για να
βιώσουν ένα μοναδικό διεθνές φαινόμενο. Μεταξύ άλλων, πρίγκηπες
και μεγιστάνες, ηθοποιοί του Hollywood και πολιτικοί παγκόσμιου
βεληνεκούς, τιμούν τη Μύκονο με την παρουσία τους στο νησί κάθε
καλοκαίρι. Και η ιστορία συνεχίζεται…
…ο ι « κ ο ι τ ί δ ε ς » τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς .
Τα μουσεία της Μυκόνου σε καλούν να κοιτάξεις πίσω… Η πλούσια
συλλογή των αγγείων που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό μουσείο
Μυκόνου αντανακλά τη λάμψη της Κυκλαδικής κεραμικής, ενώ
πολύτιμα ευρήματα, όπως ελληνιστικά γλυπτά και ανάγλυφα,
εντυπωσιάζουν. Το Λαογραφικό μουσείο σαγηνεύει του θιασώτες του
τοπικού πολιτισμού με έξι αίθουσες να φιλοξενούν αναρίθμητες
συλλογές παλαιών επίπλων και εικόνων, λαϊκών κεραμικών και
αναμνηστικών κεντημάτων και παραδοσιακών υφαντών. Η ναυτική
κληρονομιά της Μυκόνου είναι σημαντική. Δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει το Ναυτικό Μουσείο, που σε «προσανατολίζει» σε μιαν
άλλη εποχή, με μια πλούσια συλλογή χαρτών και χαρακτικών,
μοντέλων πλοίων, αρχαίων νομισμάτων, αμφορέων και οργάνων
πλοήγησης. Στο Μοναστήρι της Τουρλιανής βρίσκει επίσης κανείς μια
καλά συντηρημένη συλλογή από εκκλησιαστικά κειμήλια και
αφιερώματα. Αλλά η ιστορία του νησιού δεν περιορίζεται στα
μουσεία. Τη συναντάς διάχυτη παντού: στον προϊστορικό οικισμό της
Φτελιάς, την πρωτοκυκλαδική ακρόπολη στα γραφικά Διβούνια και τη
μυκονιάτικη ύπαιθρο, όπου σώζονται ακόμα τα ερείπια αρχαίων
πύργων. Κοντά στη Χώρα, ένας θολωτός τάφος της Μυκηναϊκής
περιόδου που αποκαλύφθηκε πριν από λίγα χρόνια δείχνει πως όλες
οι διαστάσεις του χρόνου ζουν εδώ αρμονικά.
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Προσωπικότητες από… άμμο.

Πουθενά αλλού δεν θα συναντήσεις τόσους διαφορετικούς κόσμους κάτω από τον Κυκλαδικό ήλιο, όσους στη
Μύκονο. Χρυσή άμμος, βότσαλα και κρυστάλλινα
γαλαζοπράσινα νερά είναι μόνο η αρχή. Σύντομα
ανακαλύπτεις πως οι παραλίες στη Μύκονο έχουν ζωή, τις
δικές τους αναμνήσεις, ξεχωριστούς φίλους που τις
επισκέπτονται κάθε χρόνο και προπάντων, έχουν τη δική
τους προσωπικότητα.
Κοντά στη Χώρα, δυο παραλίες σε ταξιδεύουν μακριά: Ο
Άγιος Στέφανος σου «δείχνει» την Τήνο και το νησάκι της
Ρήνειας και τα Χουλάκια με τα εντυπωσιακά βότσαλα,
επιμένουν… να σου χαρίζουν αληθινές στιγμές επαφής με
τη φύση.
Νότια του νησιού, θα ανακαλύψεις ονειρικούς προορισμούς, είτε οδικώς είτε με καραβάκι. Ο Άγιος Ιωάννης, 6
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χώρας, πάντα μοναδικός, δεν
έχει μάτια παρά μόνο για τη… Δήλο. Δίπλα, θα βρεις την
πανέμορφη Κάπαρη, περικυκλωμένη από βράχια και
προικισμένη με θάλασσα τυρκουάζ αποχρώσεων! 4
χιλιόμετρα από την πόλη, ο Ορνός σου γνέφει να τον
ακολουθήσεις στο απάνεμο λιμανάκι και υπόσχεται όλες
τις ανέσεις. Η Ψαρού, ως γνήσια κοσμοπολίτισσα, θα
βρεθεί μπροστά σου, στο δρόμο για τον Πλατύ Γιαλό και
θα σου «κλέψει» την καρδιά. Ο Πλατύς Γιαλός, με μια
χρυσαφένια αμμουδιά σε υποδέχεται χαρούμενα κάνοντάς
σου τα χατίρια, αλλά και σε…αποχαιρετά με τα γραφικά
καραβάκια να σαλπάρουν για άλλες παραλίες. Ανατολικά,
η Παράγκα, ζωηρή, οργανωμένη και διεθνής, θα χορέψει
μαζί σου πάνω στην ψιλή άμμο. Σαν τη μικρή της αδερφή,
η Αγία Άννα βρίσκεται κοντά της, λίγο πιο ήσυχη, αλλά
εξίσου όμορφη. Μόλις 5,5 χιλιόμετρα από τη Χώρα, το
Καλαμοπόδι μετονομάζεται σε Paradise και ικανοποιεί
απόλυτα τους λάτρεις των διακοπών με ρυθμό χορευτικό,
μέσα σε διάφανα νερά. Σα να μην έφτανε ένας παράδεισος… το καραβάκι σε οδηγεί σε δεύτερο. Το Πλιντρί - ή
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αλλιώς Super Paradise - ενώνει τη μουσική με τα
εξωτικά νερά και τη ζωντανή διάθεση για μην σου λείψει
τίποτα. Σε διαφορετικό μήκος… κύματος «εκπέμπει» το
Αγράρι για τους φίλους της φυσικής ομορφιάς.
Η πρόσβαση είναι εύκολη και ο πειρασμός μεγάλος για
να κατακτήσεις τις νοτιανατολικές παραλίες με σημείο
αφετηρίας την Άνω Μερά. Η Ελιά, η μεγαλύτερη απ’
όλες, έχει πάντα διάθεση να σου δείξει πόσες δραστηριότητες χωράνε σε μία παραλία. 10 μόλις χιλιόμετρα
μετράς από τη Χώρα για το καταγάλανο Καλό Λιβάδι,
που προσφέρεται για χαλάρωση και ό,τι άλλο ζητά η
καρδιά σου. Νοτιανατολικά, θα βρεις και τον Καλαφάτη
με πηγαία λάμψη, πανέτοιμο να σε γεμίσει ζωντάνια για
κάθε είδους παιχνίδι, μέσα κι έξω από το νερό. Η Λιά, αν
και πιο μακριά, μοιάζει με… αγκαλιά. Εδώ το βότσαλο
γίνεται «ένα» με τη χοντρή άμμο, όπως εσύ, με τον ήλιο
και τη θάλασσα.
Οι Βόρειες παραλίες του νησιού συμπληρώνουν
κατάλληλα την παλέτα των χρυσαφί… προσωπικοτήτων
της Μυκόνου. Ανάμεσά τους, ο Φωκός με την άγρια
ομορφιά του, ο Άγιος Σώστης για εξερεύνηση, αλλά και
ο Πάνορμος και η Φτελιά, μια παραλία που επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό του «νησιού των ανέμων» και
αποτελεί κατάλληλο «meeting point» για τους
απανταχού σέρφερς.
Οι παραλίες και οι φυσικοί ορμίσκοι δεν έχουν τέλος σ’
αυτό το νησί. Το σημαντικότερο είναι πως εδώ κάθε
παραλία είναι όμορφη με το δικό της τρόπο, αφήνοντας
καταγοητευμένους τους φυσιολάτρες, τους εραστές των
θαλάσσιων σπορ, τους επισκέπτες με γιοτ και τους κάθε
είδους σύγχρονους ταξιδιώτες.

••
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Αρχιτεκτονική στα λευκά.
Λευκό. Για την επιστήμη, είναι το χρώμα που κρύβει μέσα
του όλα τα άλλα χρώματα. Για τη Μύκονο, το λευκό
φανερώνει όλη την ύπαρξη της. Οι Μυκονιάτες δίνουν
έμφαση στο ζωντανό χρώμα: «Όσο πιο καθάριο είναι το
λευκό, τόσο περισσότερο θα χαρείς το κόκκινο, το γαλάζιο,
το μπλε, το καφέ…», συνηθίζουν να λένε. Αγναντεύοντας τη
Χώρα της Μυκόνου, εντυπωσιάζεσαι. Εκατοντάδες σπιτάκια
σε σχήμα κύβου με πολύχρωμες πόρτες και παράθυρα,
περιστοιχίζονται σοφά και με τάξη μέσα στ’ αμέτρητα,
δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια. Στο πέρασμα των χρόνων,
άγρυπνος φρουρός της λευκής τούτης συμφωνίας είναι οι
Μύλοι που στέκονται παρέα, εκεί πιο πέρα, στο χαμηλό
λόφο με τους χορταρένιους τους τρούλους. Το μάτι αναζητά
την αντίθεση στο άσπρο για να καταλήξει σε μία εξίσου
εντυπωσιακή ισορροπία, αυτή του μπλε της θάλασσας που
κατακλύζεται από αναρίθμητα καΐκια, βάρκες και γιοτ. Στη
Μύκονο, η αρχιτεκτονική των Κυκλάδων είναι ξεχωριστά και
συναίσθημα, κουλτούρα και ψυχή. Το αίσθημα της γαλήνης
ταιριάζει απόλυτα με τα άπειρα εκκλησάκια και ξωκλήσια του
νησιού, που ξεπερνούν πλέον τα 800.
Μιλώντας για τη Χώρα, το νησί μοιράζεται μαζί σου μια
ξεχωριστή εμπειρία. Η Μικρή Βενετία και η εκκλησία της
Παραπορτιανής στο Κάστρο, αποτελούν έργα τέχνης που δεν
είναι αποστειρωμένα, αλλά ζουν και αναπνέουν μαζί με τον
κόσμο, δημιουργώντας κοινά βιώματα. Η Μικρή Βενετία, με
την Αλευκάντρα, είναι από τις γραφικότερες και πιο
δημοφιλείς γωνιές του νησιού. Η συνοικία αυτή με τις
κατοικίες-τείχη μέσα στη θάλασσα, χτίστηκε ανάμεσα στο
Μεσαίωνα και τον 18ο αιώνα, με γερά και περίτεχνα σπίτια
που κατοικήθηκαν από οικογένειες ναυτών, εμπόρων και
καπεταναίων. Αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική με πολύχρωμα
χαγιάτια, παράθυρα, πόρτες και ξύλινους εξώστες, που
κυριολεκτικά βρέχονται από το κύμα, δίνοντας στη γειτονιά
άρωμα από τη γνωστή ιταλική πόλη και… διάχυτη αίσθηση
αρμύρας από το αέναο άγγιγμα της θάλασσας. Αφήνεις για
λίγο τη Μικρή Βενετία, για να επισκεφτείς άλλο ένα «σήμα
κατατεθέν» του νησιού. Ως μικρό αρχιτεκτονικό θαύμα θα

μπορούσε να χαρακτηριστεί η Παραπορτιανή, οικοδομικό
σύμπλεγμα, στη δημιουργία του οποίου δεν συνέβαλε
μόνο ο άνθρωπος, αλλά και ο χρόνος, που με τις τυχαίες
φθορές που προκάλεσε, δημιούργησε ένα τελικό
αποτέλεσμα ανεπανάληπτης αισθητικής. Η «Παραπορτιανή» δημιουργήθηκε σε πρώτη φάση μεταξύ 16ου και 17ου
αιώνα και πήρε το όνομά της από τη θέση της δίπλα στη
μικρή Βορειοδυτική πύλη, «το παραπόρτι» του μεσαιωνικού τείχους της Μυκόνου. Στην πραγματικότητα, αποτελεί
ένα διώροφο συγκρότημα πέντε εκκλησιών, από τις οποίες
οι τέσσερις είναι στο ισόγειο και η πέμπτη είναι υπερυψωμένη. Η μοναδική της μορφή την έχει αναδείξει σε ένα από
τα πλέον φωτογραφημένα αξιοθέατα της Ελλάδας.
Η Μύκονος δεν παύει να σε ξαφνιάζει ευχάριστα. Στο
Ανατολικό τμήμα της, εισπράττεις την αίσθηση αυθεντικότητας της Άνω Μεράς, του παραδοσιακού οικισμού, που
απλώνεται σε μικρούς και διάσπαρτους συνοικισμούς
γύρω από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της
Τουρλιανής. Στη γραφική πλατεία της, ζεις στιγμές
χαλάρωσης και απολαμβάνεις καφέ, ούζο και παραδοσιακούς Μυκονιάτικους μεζέδες. Το Δεκαπενταύγουστο, η
Άνω Μερά πρωταγωνιστεί με το πανηγύρι που γίνεται εδώ,
ενώ οι ντόπιοι γιορτάζουν με την ίδια προσήλωση και τα
«Νιάμερα» της Παναγίας, στις 23 Αυγούστου. Κοιτώντας
την μέσα από την καθημερινή της ζωή, η Άνω Μερά
ταυτίζεται με το Μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής,
που ιδρύθηκε το 1542. Το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο
της κατασκευάστηκε γύρω στα 1775 στη Φλωρεντία, ενώ
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας λέγεται ότι είχε βρεθεί
να επιπλέει στην παραλία του νησιού κοντά στον ορμίσκο
του Τούρλου και θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.
Στα Βόρεια της Άνω Μεράς θα συναντήσεις το Μοναστήρι
του Παλαιόκαστρου, γυναικεία Μονή του 18ου αιώνα,
τυπικό δείγμα και αυτό μοναστηριακής αρχιτεκτονικής των
Κυκλάδων, που είναι θεμελιωμένο δίπλα στο μεσαιωνικό
κάστρο του Γκίζι και πάνω σε αρχαία λείψανα.
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Δήλος, το πλωτό μουσείο.
Από τη «διεθνή» Μύκονο των νέων τάσεων, περνάς απέναντι,
με καραβάκι, στη «διεθνή» Δήλο της Ιστορίας, τον τόπο γέννησης
του θεού Απόλλωνα και γι’ αυτό ίσως ένα από τα φωτεινότερα
σημεία του πλανήτη, σύμφωνα με επιστημονικές μετρήσεις! Η
αύρα το νησιού σε κατακλύζει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η
ονομασία «Κυκλάδες» δόθηκε στο νησιωτικό σύμπλεγμα λόγω
της Κυκλικής τους διάταξης, γύρω από τούτο το ιερό νησί.
Ιερό νησί… Δεν υπάρχει ίσως πιο εύστοχος χαρακτηρισμός για τη
νησιωτική επιφάνεια έκτασης 3,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
που φιλοξενεί δεκάδες αρχαίους ναούς, αγορές, παλαίστρες και
θέατρα, πλήθος από αρχαίες ιδιωτικές κατοικίες και καταστήματα
και ανήκει εξολοκλήρου στην Ιστορία και στους αρχαίους
μύθους.
Παράλληλα με τον Ηρακλή, που φρόντισε για την ταφή των
γιγάντων κάτω από τη Μύκονο, μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία
εξελισσόταν στη Δήλο: Κυνηγημένη απ’ την άγρια ζήλεια της
θεάς Ήρας, η άμοιρη Λητώ περιπλανιόταν από τόπο σε τόπο
ζητώντας μάταια μια γωνιά γης για να γεννήσει το γιο που της
χάρισε η ένωσή της με τον Δία, τον Πατέρα των Θεών. Νησιά και
πόλεις αρνούνταν να τη δεχτούν, τρέμοντας την εκδίκηση της
απατημένης συζύγου, που μόνο η Δήλος τόλμησε να αψηφήσει.
Η Δήλος φανερώθηκε και είναι… επίσημα πλέον, ο τόπος
γέννησης του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος.
Το νησί κατοικείται για πρώτη φορά την 3η χιλιετία π.Χ., πιθανά
από τους Κάρες. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι
κυριαρχούν στο ιερό νησί. Το 478 π.Χ., μετά το τέλος των
Περσικών πολέμων, ιδρύεται η Δηλιακή Συμμαχία των
Ελληνικών πόλεων με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών
απειλών και έδρα τη Δήλο, όπου φυλάσσεται το τεράστιο ποσό
των εισφορών των συμμαχικών πόλεων. Υπό το «βλέμμα» του
Μεγάλου Αλέξανδρου το νησί ανεξαρτητοποιείται. Αργότερα, οι
ατελείωτοι αγώνες των διαδόχων του και η συνεχής εναλλαγή
διοικήσεων στην περιοχή του Αιγαίου, που τόσο εντυπωσιακά
απεικονίζεται στα μνημεία της Δήλου, δεν επηρρέασε αρνητικά
την ανάπτυξή της. Στο β’ μισό του 3ου π.Χ. αιώνα, η Δήλος ήταν
πια μεγάλο κέντρο για το εμπόριο των σιτηρών και έδρα
δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζών. Η οικονομική άνθηση, που
συνεχιζόταν ακόμα στον 2ο αι. π.Χ., έφερε στο νησί έμπορους
απ’ την Ανατολή και τη Δύση. Ρωμαίοι, Φοίνικες, Σύριοι και
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Αιγύπτιοι εγκαταστάθηκαν εδώ και έβαλαν τη δική τους
σφραγίδα στην οικονομική και θρησκευτική ζωή του τόπου. Το
166 π.X. οι Ρωμαίοι ανακήρυξαν τη Δήλο ελεύθερο λιμάνι και
της παραχώρησαν σημαντικά προνόμια. Εκτιμάται πως στο λιμάνι
του νησιού έφταναν 75.000 πλοία το χρόνο και διακινούνταν
750.000 τόνοι εμπορευμάτων. Φαίνεται πως η ιστορία της
Δήλου ήταν πλούσια, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά.
Περπατώντας στον αρχαιολογικό χώρο, συναντάς τους
αγέρωχους φρουρούς της Δήλου, τα περίφημα μαρμάρινα
λιοντάρια, αφιέρωμα των Ναξίων στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ.
Τοποθετημένα σε σειρά, ατενίζουν ανατολικά προς την Ιερή
Λίμνη. Επισκέπτεσαι τα ιερά της Αρτέμιδος, της Λητούς, των
Δώδεκα Θεών και πιο ψηλά το μικρό Δωρικό Ναό της Ίσιδος στο
Ιερό των Ξένων Θεών. Το ταξίδι σου στο παρελθόν συνεχίζεται
με τους… καλύτερους οιωνούς στο ιερό του Απόλλωνα, από
όπου αναπτύσσεται η ατείχιστη πόλη, κοσμοπολίτικο κέντρο
στους προχριστιανικούς αιώνες και η καλύτερα διατηρημένη
αρχαία πόλη σήμερα στην Ελλάδα. Μαγεύεσαι στην μοναδική
Αγορά των Ερμαϊστών ή Κομπεταλιαστών, όπου τα σημάδια στις
γρανιτένιες πλάκες της πλατείας μαρτυρούν την έντονη εμπορική
ζωή και τις ανησυχίες μιας άλλης εποχής. Δεν παραλείπεις να
«ζήσεις» μια ακόμα εμπειρία διαβαίνοντας το κατώφλι σε κάποια
από τις πολυτελείς, συχνά διώροφες, οικίες που σώζονται στη
συνοικία του θεάτρου, με τοιχογραφίες και μωσαϊκά δάπεδα
μοναδικής κομψότητας που θα σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον
και ίσως αποτελέσουν έναυσμα για μια μεγάλη παραπέρα
εξερεύνηση…
Τα ψηφιδωτά της Δήλου σε ταξιδεύουν δύο και πλέον χιλιετίες
πίσω, στην πολύβουη καθημερινότητα του νησιού! Με ιδιαίτερα
διακοσμητικά θέματα, συχνά γεωμετρικά, ή συνθέσεις με
επίκεντρο τη θάλασσα, το θέατρο και το θεό Διόνυσο, εκτίθενται
άλλα στο φως και άλλα στο μουσείο του νησιού μαζί με πολλές
ακόμα μοναδικές συλλογές. Αγάλματα από τον 7ο αιώνα π.Χ.,
ως τα ρωμαϊκά χρόνια, ειδώλια, κοσμήματα του 2ου και 1ου
αιώνα π.Χ. ή αγγεία από τη 2η χιλιετία π.Χ. κάνουν τις εννέα
αίθουσες του μουσείου της Δήλου να φαντάζουν σαν «χρονοπύλες». Μία από τις πληρέστερες συλλογές του κόσμου, μέσα σε
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, πάνω σε ένα…
«μουσείο» μυθικών διαστάσεων. Που άλλου; Στη Δήλο!

••
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Παράδοση… στο διαφορετικό.

Μιλώντας για τη Μύκονο, συμμετέχεις σ’ ένα ενδιαφέρον
παιχνίδι με τις λέξεις. «Παραδοσιακά» η Μύκονος πρωταγωνιστεί στη διασκέδαση και δίνει το ρυθμό. Κι όμως, παράδοση για
το νησί σημαίνει πολιτισμός, κουλτούρα και ευλαβική τήρηση
των πανάρχαιων εθίμων της.
Αυθεντική έκφραση διασκέδασης και απλόχερης φιλοξενίας
είναι τα «πανηγυράκια», που στήνονται σε υπαίθριους χώρους
γύρω από οικογενειακά ξωκκλήσια προσελκύοντας τους
προσκυνητές. Η «χορηγός» οικογένεια προσκαλεί φίλους και
συγγενείς. Μετά από λίγο, ο κύκλος διευρύνεται με νέα
χαμόγελα, η παρέα απογειώνεται στην έκσταση μιας μεγάλης
γιορτής και το τάμα βρίσκει «συμμάχους» και εκφραστές στην
τσαμπούνα, το τουμπάκι, το σαντούρι και το βιολί, για να τιμηθεί,
όπως πρέπει, με ζωηρές μουσικές και χορούς ως το πρωί.
Τη χειμωνιάτικη Μύκονο δεν θα τη βρεις συχνά στα τουριστικά
έντυπα. Θα τη βρεις, όμως, μέσα στην καρδιά σου όλο ζεστασιά.
Σημείο αναφοράς της εναλλακτικής Μυκόνου, τα χοιροσφάγια,
ένα έθιμο με διαστάσεις μυσταγωγίας στις αρχές του χειμώνα.
Ομαδικό πνεύμα, άφθονο κρασί, πλούσιες γεύσεις του
παρελθόντος, αυθόρμητο κέφι, ξεφάντωμα και ασταμάτητο
τραγούδι είναι οι δυνάμεις που εξαγνίζουν τη συμβολική
διαδικασία της «θυσίας» του ζώου. Με ρίζες που χάνονται στο
πέρασμα των αιώνων, νοιώθεις πως την τελετουργία παρακολουθεί ο θεός Διόνυσος. Ο χοίρος δεν ήταν ένα ακόμα οικόσιτο
ζώο του Μυκονιάτικου νοικοκυριού. Αποτελούσε βάση της
διατροφής και μέσο επιβίωσης τους χειμωνιάτικους μήνες. Ως
δυνατό ζώο, ο χοίρος εξάλλου απαιτούσε τη συνεργασία όλων
των μελών της οικογένειας για την επιτυχία της διαδικασίας. Η
παραδοση αυτή συντηρείται μέχρι σήμερα, για να υποδηλώσει
στο μυαλό των Μυκονιατών την ανάγκη της ένωσης όλων των
δυνάμεων, για τη διασφάλιση της ευημερίας τους.
Όταν έχεις δεθεί μ’ έναν τόπο, αφήνεσαι και… αφήνεις να σου
προσφέρει απλόχερα ό,τι καλύτερο και πιο αγνό διαθέτει. Η
κοπανιστή της Μυκόνου, ένα μαλακό, πικάντικο μετά από
ζύμωση τυρί, ξεχωρίζει. Η λούζα, ξεχωριστό αλλαντικό, κόντρα
φιλέτο ψημένο στον αέρα με μυρωδικά και τα λουκάνικα της
Μυκόνου θα σου γίνουν απαραίτητος μεζές, χειμώνα καλοκαίρι.
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Τη μυρωδάτη κρεμμυδόπιτα και τη μελόπιτα φτιαγμένη με
ντόπιο τυρί και μέλι, θα την αναζητάς σε ταβερνάκια και στα
εστιατόρια της Μυκόνου, ενώ θα σε αποχαιρετίσει κλασικά
το νησί με το καλύτερο αναμνηστικό, τα βραβευμένα
γευστικότατα αμυγδαλωτά του.
Στο σταυροδρόμι των διαφορετικών ρευμάτων και ιδεών
που λέγεται «Μύκονος», ο Πολιτισμός παραμένει η «εσάνς»
του νησιού. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Μυκόνου γνωρίζει τη «συνταγή» και την
υλοποιεί επιτυχημένα, εδώ και πολλά χρόνια, αναπτύσσοντας πολύπλευρες δράσεις και δημιουργώντας θεσμούς
πολιτισμού. Έτσι, οι «Νύχτες Ονείρων» και το «Πολιτιστικό
Καλοκαίρι» αποτελούν, πλέον, την πιο γλυκιά «συντροφιά»
κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μυκόνου.
Το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» στη Μύκονο που πέρασε, μας
άφησε, όπως και τα υπόλοιπα, τις καλύτερες αναμνήσεις...
«Ο Πουλτσινέλα και το Γελαστό Δάσος», σε σκηνοθεσία
Θωμά Κινδύνη, διασκέδασε τους μικρούς φίλους του
νησιού. «Κ. Π. Κάβαφης απ’ έξω και τραγουδιστά»
ακούστηκε στη μαγευτική Δήλο. Το σκηνικό αλλάζει όπως κάθε στιγμή στη Μύκονο - και οι rock, reggae και
ποπ ρυθμοί των Πάνου Μουζιουράκη και Λεωνίδα
Μπαλάφα «έδωσαν» τη σκυτάλη στην εκρηκτική Ισπανίδα
τραγουδίστρια Curra Suarez και αργότερα, στους Encardia
για να παρασύρουν τους θεατές στα βήματα του πιο
αρχαίου χορού της Ιταλίας! Μουσική με φαντασία,
πειραματισμούς και νότες αναπόλησης, υποσχέθηκαν οι
διαχρονικοί Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Στέφανος Κορκολής,
σε μία βραδιά του Αυγούστου που τα όνειρα βγήκαν τελικά
αληθινά!
Οι εκδηλώσεις εδώ δεν σταματούν ποτέ! Όσο υπάρχει
Αυγουστιάτικο φεγγάρι, θα υπάρχει και έμπνευση… Ο
Μίμης Πλέσσας, κατάλληλα πλαισιωμένος από σπουδαίους μουσικούς έκανε τον «Μουσικό Εσπερινό στη Δήλο με
Αυγουστιάτικο φεγγάρι» … αξέχαστο.

••
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Ο κόσμος της Μυκόνου.
Η Μύκονος όλου του κόσμου!
Ευρώπη, Μεσόγειος θάλασσα, Ελλάδα, Αιγαίο Πέλαγος,
Κυκλάδες, Μύκονος. Το σημείο συνάντησης ενός
εκατομμυρίου και πλέον επισκεπτών το χρόνο σ’ ένα νησί
που περιβάλλεται από πρασινογάλαζα νερά, δέχεται την
ευεργετική επίδραση του ανέμου, πλημμυρίζει με λευκά
κυκλαδικά σπιτάκια, γειτονεύει με τη Μυθική Δήλο, μα
πάνω απ’ όλα, δημιουργεί «ρεύμα». Ενώνοντας μοναδικά το
πλούσιο παρελθόν με το διαφορετικό παρόν, η Μύκονος
ανήκει στο μέλλον. Το μυστικό της είναι ο κόσμος της.
«Εμπιστευτικά» άρθρα και επιστημονικές μελέτες αφιερώνουν δεκάδες σελίδες για την ανάλυση του κόσμου της
Μυκόνου. Όλα επιβεβαιώνονται με μία βόλτα:
Πρωί στη Μύκονο. Μια οικογένεια από την Ιαπωνία
απολαμβάνει τις αγορές της στο Ματογιάννι, δίπλα σ’ ένα
ζευγάρι Αμερικανών που αποφασίζει να αναβάλει την
εκδρομή του σε άλλα νησιά για χάρη της Μυκόνου, με το
πρόσχημα πως «χάθηκαν» στα ατέλειωτα δρομάκια της
Χώρας. Έξω από την Παραπορτιανή, ένα νεαρός Βρετανός
κοιτάζει μία τη θάλασσα και μία το group Ισπανών και
Λατινοαμερικάνων ηλικιωμένων επισκεπτών κρουαζιέρας,
που προσπαθεί να απαθανατίσει τη λάμψη της εκκλησίας.
Πενήντα με εκατό μέτρα πιο κάτω, ένα ζευγάρι νιόπαντρων
βγαίνει ευτυχισμένο από το ρώσικο προξενικό μέγαρο του
κόμη Βοΐνοβιτς, το σημερινό Δημαρχείο, με τις ευχές του
δημάρχου που γελάει καλόκαρδα από το κόκκινο μπαλκόνι.
Η αύρα στο νησί είναι πέρα για πέρα θετική. Θα βρεις το
γιατί, όταν μέσα σε 30 λεπτά βρεθείς σε ένα τόπο που το
ένδοξο παρελθόν, οι μύθοι και τα μυστικά χιλιετιών
πρωταγωνιστούν. Επιστρέφεις από τη Δήλο τρεις ώρες μετά,
που σου φάνηκαν όμως λίγα μόλις λεπτά.
Το μεσημέρι έχει ήδη φτάσει. Δεκάδες παραλίες σε
προσκαλούν να απολαύσεις τα κρυστάλλινα νερά της
Μυκόνου. Περνάς από τα café της περαντζάδας και της
Χώρας και το βλέμμα σου εντοπίζει μια παρέα γνωστών
ηθοποιών που απολαμβάνουν τον καφέ τους. Ανεβαίνεις
στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ για να σε οδηγήσει άμεσα σε μία
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«ψαγμένη» παραλία. Εκεί που υπάρχεις εσύ, το βαθύ μπλε της
θάλασσας, μία αιώρα και ένας παππούς, μάλλον από τη
Βόρεια Ευρώπη, που παίζει ήσυχα με τον εγγονό του.
Σουρουπώνει και το τηλέφωνο σπάει την σιωπή. Κάποιοι φίλοι
σου, «έκλεψαν» δυο μέρες από τη δουλειά και επιμένουν να
πας σε ένα sunset beach party γειτονικής παραλίας. Έχει ήδη
βραδιάσει, αλλά δεν σε νοιάζει. Ευτυχώς, οι «Νύχτες Ονείρου»
έχουν προβλέψει για σένα ένα καταπληκτικό θεατρικό στη
Δήλο και για τη επομένη, που (πιστεύεις πως) θα έχεις χρόνο.
Η βραδιά σου ανήκει. Απολαμβάνεις μαύρο ριζότο θαλασσινών, ενώ η συντροφιά σου έχει πάρει μυκονιάτικο κατσικάκι
γάλακτος ψημένο στο τσουκάλι. Σου κλείνει… συνωμοτικά το
μάτι για να παραγγείλεις παραδοσιακή κρεμμυδόπιτα ή
λουκάνικα Μυκόνου, να δροσιστείς με ένα αιγαιοπελαγίτικο
κρασί... ενώ ετοιμάζεσαι να δώσεις ραντεβού για ούζο, λούζα
και κοπανιστή την άλλη μέρα το μεσημέρι.
Πλησιάζουν μεσάνυχτα και τα στενά της Μυκόνου έχουν
γεμίσει. Σαν να ακούς τις σκέψεις των ανθρώπων στο δρόμο…
«Φοβερή γκαλερί!», «Θα μου το πάρει αυτό το κόσμημα;», «Τί;
Μισή τιμή σε αυτά τα παπούτσια!», «Κοίτα να δεις, τί μαγαζί
έκρυβε αυτό το σοκάκι. Απίστευτο!»
Κάνεις βόλτα στη Μικρή Βενετία και καταλήγεις για ένα
δροσιστικό κοκτέιλ με θέα τους Μύλους, όπου το «διπλανό
τραπέζι» σου προτείνει ανεπιφύλακτα την αυθεντική Άνω
Μερά για την πρωινή σου βόλτα(!) Είτε σε νέα, είτε σε παλιά
στέκια, η αισθητική είναι υψηλή και η αίσθηση μοναδική. Στη
θέση που κάθεσαι, νοιώθεις πως είχε καθίσει ο Αριστοτέλης
Ωνάσης η Jackie Kennedy, ο Jean Paul Sartre. Στο διπλανό
τραπεζάκι, μάλλον βλέπεις γνωστούς διεθνείς σχεδιαστές και
ηθοποιούς του Hollywood. Αισθάνεσαι… ένα «βασιλιάς της
Μυκόνου», όπως λένε και οι Αυστραλοί!
Όλοι είναι εδώ. Προσωπικές προτιμήσεις, ηλικίες, φυλές,
εθνικότητες γίνονται «ένα» σε ένα καλοκαίρι που σφύζει από
ζωή, από… την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο.

••
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Χρήσιμες πληροφορίες
Αστυνομία: 22890 22 716, 22890 22 235
Τουριστική Αστυνομία: 22890 22 482
Δημοτική Αστυνομία: 22890 28 890
Γραφείο πληροφοριών Ε.Ο.Τ.: 22890 25 250
Ταχυδρομείο: 22890 22 238
Λιμεναρχείο: 22890 22 218
Αεροδρόμιο: 22890 79 000
Σταθμός ΚΤΕΛ: 22890 23 360
Ταξί: 22890 23 700, 22890 22 400
Δημαρχείο: 22890 23 261, Fax: 22890 22 229
Κέντρο Υγείας: 22890 23 994, 22890 23 998
Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων: 22890 24 860, 22890 26 860, www. mykonosfamilyhotels.com
Σωματείο Ξενοδόχων: 22890 24 540, 22890 24 760, www.mha.gr, e-mail: mykhotels@otenet.gr

www.mykonos.gr
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