Μέτσοβο και πέπιξ παντόρ καιπού
Ενα ηαξίδι με άζσημερ καιπικέρ ζςνθήκερ ζε έναν από ηοςρ πιο δημοθιλείρ
οπεινούρ πποοπιζμούρ. Ζεζηή θιλοξενία, καλό θαγηηό και διαδπομέρ με 4x4
ζε ππαγμαηικά «δύζκολοςρ» δπόμοςρ

ΚΔΗΜΔΝΟ: ΝΣΗΝΟ ΚΗΟΤΖ, ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ: ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΑΛΛΗΓΗΑΝΝΖ

Δθείλν ην αββαηνθύξηαθν αςεθήζακε ηειείσο ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΜΤ. Λίγν ε επηζπκία
λα πάξνπκε ηα όξε θαη ηα βνπλά, ιίγν ε αιαδνλεία από ηελ αίζζεζε ζηγνπξηάο πνπ ζνπ
δίλεη έλα κεγάιν 4x4 (θαη ζπγθεθξηκέλα ην SUZUKI Grand Vitara 2.4), «γξάςακε» ηα
δειηία θαηξνύ ζηα παιαηόηεξα ησλ ππνδεκάησλ καο. Ξεθηλήζακε γηα ην καθξηλό Μέηζνβν.
Φύγακε κεζεκεξάθη θαη ν θαηξόο κέρξη θαη 50 ρικ. πξηλ από ην Μέηζνβν ήηαλ ραξά Θενύ.
Μεηά όκσο άλνημαλ νη θαηαξξάθηεο ηνπ νπξαλνύ.
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΣΖ: ΑΦΖΦΧΝΣΑ ΣΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Αθνινπζήζακε ηελ εζληθή νδό κέρξη ηε Λακία θαη από εθεί γηα Γνκνθό - Καξδίηζα Σξίθαια - Καιακπάθα - Μέηζνβν. ην ηειεπηαίν θνκκάηη, θάπνπ πξηλ από ηελ Καηάξα,
πήξακε ηελ Δγλαηία θαη ζε ιίγα ρηιηόκεηξα κπήθακε ζην Μέηζνβν, κε έλαλ νπξαλό πνπ
έξηρλε πηα κε ην ηνπινύκη. Σόζν πνιύ λεξό, πνπ ζηνλ ειάρηζην ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθα λα
βγάισ ηελ νκπξέια από ην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, είρα κνπζθέςεη ηειείσο. Δηζη,
βξεγκέλνο θαη άζιηνο (ε Υξηζηίλα είρε ηελ νκπξέια ηεο καδί), κπήθα ζηνλ παξαδνζηαθό
θαη πνιπηειέζηαην μελώλα «Καηώγη Αβέξσθ», πνπ ζα ήηαλ ην νξκεηήξηό καο γηα ηηο
επόκελεο δύν εκέξεο.
Δλα γξήγνξν δεζηό ληνπο, ε αιιαγή ξνύρσλ, ην θαιό εζπξέζν θαη έλα ηζηπνπξάθη
έθηηαμαλ ηε «κνπζθεκέλε» δηάζεζή καο θαη όζν αθόκα είρε κέξα είπακε λα πεξηεγεζνύκε
ην Μέηζνβν. Οηαλ ξίρλεη θαξεθινπόδαξα, όκσο, νύηε νη νκπξέιεο δελ αληέρνπλ.
Μπήθακε ζην απηνθίλεην θαη θάλακε κηα βόιηα πξνο ηηο πεγέο ηνπ Αώνπ, ειπίδνληαο πσο
κε ηελ ώξα ε έληαζε ηεο βξνρήο ζα ζηακαηνύζε. Κάπνπ ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο ε ππθλή
νκίριε κάο αλάγθαζε λα γπξίζνπκε πίζσ. Σν κόλν πηα πνπ καο έκελε λα θάλνπκε ήηαλ ε
γλσξηκία κε ηηο θαθεηέξηεο ηνπ Μεηζόβνπ, πνπ, καδί κε ηηο ηαβέξλεο, είλαη επάξηζκεο ηνπξηζηηθό κέξνο γαξ!
Απνιακβάλνληαο έλα εμαίξεην πξάζηλν ηζάη, αλαινγηδόκνπλ ην Μέηζνβν όπσο ην είρα
πξσηνγλσξίζεη, λνκίδσ ην '93. Ορη πσο δελ ήηαλ ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο, αιιά ηόηε ηα
καγαδηά ήηαλ πνιύ ιίγα. Γειαδή ηέζζεξα μελνδνρεία, ηξία κπαξάθηα, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ
θαη σο θαθέ, θαη 3 - 4 ηαβέξλεο. Σηο Κπξηαθέο όινη θόξαγαλ ηηο ηνπηθέο θνξεζηέο. Σώξα
ήηαλ όια δηαθνξεηηθά. Σν Μέηζνβν δηαηεξεί αθόκα κηα γξαθηθόηεηα έμη εκέξεο ηελ
εβδνκάδα θαη ηε δε εβδόκε, ηελ Κπξηαθή, κεηακνξθώλεηαη από ηηο δεθάδεο ησλ
ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, ηηο εθαηνληάδεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ηηο ρηιηάδεο ησλ
επηζθεπηώλ. Δλ θαηαθιείδη, λα επηζθεθηείηε ην όκνξθν Μέηζνβν, αιιά θξνληίζηε λα
αλαρσξήζεηε ηελ Κπξηαθή πξηλ από ηηο 11 ην πξσί. Μελ ην δείηε ζε απηήλ ηε κνξθή,
νπόηε ράλεη όιεο ηνπ ηηο ράξεο, γηαηί νη ηειεπηαίεο είλαη πξαγκαηηθά αξθεηέο. Πξόθεηηαη γηα
έλα ππέξνρν ηνπίν, θαη' αξράο ζηα 1.200 πςόκεηξν, ζηηο θαηάθπηεο πιαγηέο ηεο Πίλδνπ.
Γύξσ - γύξσ ςειέο θνξπθέο (Επγόο, Πεξηζηέξη, Καηάξα) απ' όπνπ πεγάδνπλ 5 πνηάκηα: ν

Πελεηόο, ν Αώνο, ν Αρειώνο, ν Αιηάθκσλ θαη ν Αξαρζνο.
Σν Μέηζνβν βξίζθεηαη όιν ζε πιαγηά,
ρηηζκέλν ακθηζεαηξηθά πάλσ από ηνλ
Μεηζνβίηηθν, πνπ είλαη ζηελ νπζία ε αξρή ηνπ
Αξάρζνπ. Σα ζπίηηα είλαη όια ρηηζκέλα κε ηελ
παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο Ζπείξνπ.
Πέηξηλνη ηνίρνη θαη ζθεπέο κε μύιν θαη πιάθεο.
Γηα ηελ νλνκαζία ηνπ ππάξρνπλ δύν εθδνρέο.
Καηά ηελ πξώηε, ε νλνκαζία είλαη ζιαβηθή θαη
πξνέξρεηαη από ην mets + ovo, πνπ ζεκαίλεη
ην ρσξηό ησλ αξθνύδσλ. Καηά ηε δεύηεξε,
πνπ είλαη θαη ε επηθξαηέζηεξε, πξνέξρεηαη
από ηε ζύληκεζε ησλ ιέμεσλ «κέζν» θαη
«βνπλό», επεηδή βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ
βνπλώλ. Λέγεηαη πσο ην ρσξηό είλαη ρηηζκέλν
ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο Παξσξαίαο. Δθεί νη
Ρσκαίνη είραλ ρηίζεη θπιάθηα, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο δηαβάζεηο, θαη εγθαηέζηεζαλ
απνίθνπο, πνπ «βάθηηζαλ» βέβαηα ηα ηνπσλύκηα κε ιαηηληθέο νλνκαζίεο. Δηζη ιέγεηαη πσο
ζηε ζέζε «Ηκπεξαηόξε» είρε ζηήζεη ην παιάηη ηεο ε Οθηαβία, αδειθή ηνπ απηνθξάηνξα
Οθηάβηνπ θαη ζύδπγνο ηνπ Μάξθνπ Αλησλίνπ.
Οη πεξίπνπ 4.000 θάηνηθνί ηνπ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηνλ ηνπξηζκό.
Αλ ηνπο αθνύζεηε λα κηιάλε θαη δελ θαηαιαβαίλεηε, ζεκαίλεη πσο αθνύηε βιάρηθα. Σν
Μέηζνβν είλαη ην κεγαιύηεξν βιαρνρώξη ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηδηαίηεξε παηξίδα ησλ
εζληθώλ επεξγεηώλ Γεώξγηνπ Αβέξσθ, Νηθόιανπ ηνπξλάξα θαη Μηραήι Σνζίηζα.
ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΖ: Ζ ΚΑΚΟΚΑΗΡΗΑ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ
Παξά ην θεξάθη πνπ άλαςα θαη ηελ πξνζεπρή ζηελ παλέκνξθε εθθιεζία ηεο Αγίαο
Παξαζθεπήο ζηελ πιαηεία ηνπ Μεηζόβνπ, ε επίθιεζή κνπ δελ εηζαθνύζηεθε. Ο θαηξόο
ζπλέρηζε λα είλαη βξνρεξόο. Ζ Υξηζηίλα, πνπ έπξεπε λα βγάιεη θσηνγξαθίεο, ήηαλ έηνηκε
λα βάιεη ηα θιάκαηα! Απνθαζίζακε, ινηπόλ, λα θηλεζνύκε ιίγν πην λόηηα, πξνο ηηο πεγέο
ηνπ Αρειώνπ, κήπσο βξνύκε θαιύηεξν θαηξό. Αληί λα βγσ έμσ από ην ρσξηό θαη λα
πεξάζσ ζην απέλαληη Αλήιην, απ' όπνπ άξρηδε ν δξόκνο γηα ηηο πεγέο ηνπ Αρειώνπ,
πξνηίκεζα ηνλ παιηό δξόκν κέζα από ην Μέηζνβν. Δηζη νδήγεζα ζηελ πην θαηεθνξηθή
άζθαιην πνπ έρσ γλσξίζεη ζηε δσή κνπ. Κάπνηεο ζηηγκέο κάιηζηα, κε ηε βξνρή,
θνβήζεθα πνιύ. Σειηθά ηα θαηαθέξακε, πεξάζακε ζην Αλήιην θαη πήξακε ην δξόκν γηα ην
Υαιίθη. Ο ζηελόο δξόκνο, παιηά θαη ηόπνπο - ηόπνπο λέα άζθαιηνο κε κπαιώκαηα θαη
θαθνηερλίεο, ήηαλ απηό πνπ ιέλε «ζξίιεξ από κεηξ ηνπ είδνπο». Δπεηηα από 35 ρικ. (ή κία
ώξα ζξίιεξ), νδεγώληαο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Λάθκνπ (Πεξηζηέξη), θηάζακε ζην
Υαιίθη, ζηα 1.240 πςόκεηξν, έλα παλέκνξθν ρσξηό-θάληαζκα. Καη απηό επεηδή νη θάηνηθνη
είλαη όινη θηελνηξόθνη θαη ην θζηλόπσξν παίξλνπλ ηα θνπάδηα ηνπο (θπξίσο βννεηδή) θαη
πάλε «ζε άιιεο πνιηηείεο» λα μερεηκσληάζνπλ. Δηζη εκείο βξήθακε έλα πνιύ πξνζεγκέλν
ρσξηό (παξαδνζηαθόο δηαηεξεηένο νηθηζκόο από ην 1978) κε ιηζόζηξσηα δξνκάθηα, επηά
εθθιεζίεο, βξύζεο θαη ηξία γεθύξηα.
Από θάησ θπιάεη νξκεηηθά ν Αζπξνπόηακνο, ε «παηδηθή» κνξθή ηνπ Αρειώνπ, πνπ
κεγαιώλεη, θαζώο ελώλεηαη παξαθάησ κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ. Βξήθακε αθόκε θαη
ηνπο δύν κόληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Υαιηθηνύ, ηνλ ζπλάδειθν Υξήζην Εάραξε θαη ηε κεηέξα
ηνπ, σηεξία. Ο Υξήζηνο έρεη δηακνξθώζεη «ηδίνηο απηνύ ρεξζίλ» έλαλ σξαηόηαην ρώξν,
πνπ είλαη θαθέ, κπαξ θαη εζηηαηόξην πάλσ από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Πηζηέςηε κε, είλαη
θνβεξή απόιαπζε νη πίηεο ηεο θπξίαο σηεξίαο, ην θαγεηό ηνπ Υξήζηνπ θαη, ζην ηέινο,
ην εζπξέζν Illy εθεί ζηε κέζε ηνπ πνπζελά. Ολόκαζε ην καγαδί «La Verliga», όπσο
αθξηβώο ε Γξαθόιηκλε πνπ ππάξρεη ζην βνπλό θαη είλαη κία από ηηο ηξεηο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ Διιάδα. Φαίλεηαη πσο ην θεξάθη πνπ είρα αλάςεη έπηαζε ηόπν, γηαηί γηα ιηγάθη ν
νπξαλόο άλνημε... θαη ραξάο επαγγέιηα γηα ηε Υξηζηίλα. Γπζηπρώο, ε ραξά ηεο θξάηεζε
κόλν κηζή σξίηζα, γηαηί ηα θαξεθινπόδαξα άξρηζαλ πην έληνλα. Απνθαζίζακε λα
ζπλερίζνπκε ηελ πεξηπιάλεζή καο. Σξαβήμακε πξνο Γνιηαλά, γηαηί ήζεια λα ηεο δείμσ
ηελ εθθιεζηά κε ηνπο 13 ηξνύινπο. Από εθεί ζα θάλακε ηνλ θύθιν γηα λα μαλαβγνύκε πάιη
Δγλαηία νδό θαη Μέηζνβν.
Κάπνηα ζηηγκή, νδεγώληαο ραιαξά παξάιιεια κε ηνλ Αζπξνπόηακν -από ην πξσί δελ
είρακε ζπλαληήζεη άιιν απηνθίλεην-, πξόζεμα ζηα αξηζηεξά καο έλα κηθξό ιηβάδη πνπ
ήηαλ γεκάην καληηάξηα.

«Χριζηίνα, να ζοσ παροσζιάζω ηο βραδινό μας».
«Χριζηιανέ μοσ, θα γίνεις μούζκεμα!»
«Αν είναι για καλό ζκοπό, δεν πειράδει!»
Πάξθαξα θαη βγήθα «αξκαησκέλνο» κε αδηάβξνρν θαη νκπξέια θαη ζε 10 ιεπηά γέκηζα
έλα θαιάζη κε αγαξηθά θαη ιεπηόηεο. Μπνξεί λα βξέρεη πνιύ ην θζηλόπσξν, αιιά είλαη ε
αγαπεκέλε κνπ επνρή!
Πην θάησ θάλακε αθόκα κία ζηάζε ζε έλαλ
πνιύ όκνξθν μελώλα, ηνλ «Πύξγν
Μαληάληα», κόλν ηνπ ζηε κέζε ηνπ δάζνπο
θαη ησλ λεξώλ, γηα έλα ηζηπνπξάθη θαη ιίγε
ζαιπσξή κπξνζηά ζην ηδάθη. πλνδεία
ιπζζώδνπο βξνρήο, ζπλερίζακε γηα ηε Μνλή
ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ. Απηή ε ηξίθιηηε βαζηιηθή
κε ηνπο 13 ηξνύινπο είλαη κνλαδηθή ζηελ
Διιάδα θαη είλαη ρηηζκέλε ζε πςόκεηξν 1.150.
Υηίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα κάιινλ
από ηερλίηεο πνπ είραλ ζεηεύζεη ζηε
Ρνπκαλία. Αξρηθά ιεηηνύξγεζε σο κνλαζηήξη,
αιιά θάεθε από ηνπο Γεξκαλνύο ην 1943. Ο
λαόο έρεη ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν κλεκείν
από ην ππνπξγείν. Πνιηηηζκνύ.
Από εθεί, αληί λα ζπλερίζνπκε, όπσο ήηαλ ην πξόγξακκα, γηα ην δξόκν Καιακπάθαο Μεηζόβνπ, ρσζήθακε ιίγν πξηλ από ηελ Καζηαληά ζηνπο δαζηθνύο ιαζπόδξνκνπο πηα γηα
λα βγνύκε θαηεπζείαλ ζην Αλήιην. Σν θαηαθέξακε έπεηηα από 2,5 ώξεο πεξίπνπ κέζα
από ζθνηεηλέο πιαγηέο θνξησκέλεο κε ηα θύιια ηεο νμηάο. Δίλαη θπξηνιεθηηθά «ράζηκν» λα
νδεγείο κέζα ζε έλα παλέκνξθν δάζνο κε ηε ζηγνπξηά πνπ ζνπ δίλεη έλα παλίζρπξν 4x4.
Σν θαηαπραξηζηήζεθα, αιιά κάιινλ δελ κπνξώ λα πσ ην ίδην θαη γηα ηε Υξηζηίλα, πνπ
ιόγσ ηεο πνιιήο βξνρήο ήηαλ απαξεγόξεηε. Κάπνηα ζηηγκή θηάζακε ζηνλ μελώλα καο,
όπνπ κεηά ην θαζηεξσκέλν ληνπο, ε πεξηπνηεηηθόηαηε μελνδόρνο (θαη θαιή καγείξηζζα)
καο ηάηζε κε ηα καληηάξηα πνπ ηεο θέξακε αιιά θαη κε δηθά ηεο θαγεηά. Δηζη, ρνξηαζκέλνη
θαη πνιύ θνπξαζκέλνη, πήγακε θαηεπζείαλ γηα ύπλν. Ούηε ην σξαηόηαην «Κηήκα Αβέξσθ»
δελ κπνξέζακε λα ηειεηώζνπκε!
ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ: Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ
Πξσηλή έγεξζε, εμαηξεηηθό πξσηλό, κάδεκα ησλ απνζθεπώλ θαη θόξησκα ζην SUZUKI.
Καη βέβαηα, ε κεγάιε έθπιεμε: έλαο νπξαλόο ζρεδόλ αλέθεινο! Ζ Υξηζηίλα θεύγεη
γξήγνξα γηα ην θέληξν ηνπ Μεηζόβνπ λα θσηνγξαθίζεη θαη ν ππνθαηλόκελνο ηεκπέιεο
επηζθέπηεηαη ην νηλνπνηείν ζην Καηώγη, πνπ βξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ μελώλα, όπνπ
θαη εληππσζηάζηεθε επκελέζηαηα. Δλα πνιύ θαιά ζηεκέλν επηζθέςηκν νηλνπνηείν κε
έμνρν νπηηθναθνπζηηθό πιηθό. Βεβαίσο, πξώηα δνθίκαζα θξαζηά θαη κεηά ην έξημα ζηνπο
θαθέδεο. Κάπνηα ζηηγκή, έπεηηα από έλα δίσξν, ε Υξηζηίλα επέζηξεςε θάζηδξε θαη
θαηάθνπε. Δηζη πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, πνπ όκσο πξώηα πεξηιάκβαλε ην γύξν
ηεο ιίκλεο ησλ πεγώλ ηνπ Αώνπ θαη επίζθεςε ζηε Μνλή ηεο Βνπηδάο.
Ζ ηερλεηή ιίκλε ησλ πεγώλ ηνπ Αώνπ έγηλε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πδξνειεθηξηθνύ
θξάγκαηνο ηεο ΓΔΖ ην 1987 ζην νξνπέδην ηεο «Πνιηηζάο», ζε πςόκεηξν 1.350. Ο γύξνο
ηεο ιίκλεο είλαη πεξίπνπ 37 ρικ. θαη είλαη άζθαιηνο - κηα παλέκνξθε δηαδξνκή πνπ δελ
πξέπεη λα ράζεηε. Καζώο πεγαίλεηε πξνο ην θξάγκα, ζα έρεηε ην Μαπξνβνύλη ζην δεμί
ζαο ρέξη, δειαδή αλαηνιηθά. Πίζσ από ην Μαπξνβνύλη, πνπ νλνκάζηεθε έηζη από ηνπο
πνιινύο θεξαπλνύο πνπ πέθηνπλ θαη θαίλε ηα δέληξα, βξίζθεηαη ν Δζληθόο Γξπκόο ηεο
Βάιηα Κάιληα. Μέζα ζηε ιίκλε δνπλ πνιιά ςάξηα θαη ζα δείηε πνιινύο ςαξάδεο ζηηο
όρζεο ηεο. Από ην θξάγκα ππάξρεη δξόκνο πξνο ην Αλαηνιηθό Εαγόξη. Απηόλ πήξακε θαη
έπεηηα από πεξίπνπ 10 ρικ. θηάζακε ζηε Μνλή ηεο Βνπηδάο. Ηδξπηήο ηεο κνλήο ήηαλ ν
Βπδαληηλόο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Γ΄ ν Πσγσλάηνο, πνπ ηελ αθηέξσζε ζηε
Θενηόθν. Ζ κνλή θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο από ηνπο Σνύξθνπο ηνλ 15ν αηώλα θαη
ρηίζηεθε μαλά ην 1680. Δθεί, πνιύ θνληά κέζα ζηα έιαηα, ππάξρεη κηα ππέξνρε κηθξή
ιίκλε κε λνύθαξα. Σελ είρα επηζθεθηεί άιιε θνξά. Δπεηδή όκσο ζέιεη ιίγν πεξπάηεκα θαη
ε ιάζπε ήηαλ πνιιή, δελ ηελ επηζθεθηήθακε. Αλη' απηνύ επηζηξέςακε ζην θξάγκα γηα λα
θάλνπκε ην άιιν κηζό ηεο ιίκλεο από ηελ αλαηνιηθή κεξηά θαη λα πάξνπκε πηα ην δξόκν
ηεο επηζηξνθήο...
Δείηε ηιρ θςζικέρ ομοπθιέρ αςηήρ ηηρ ιδιαίηεπηρ γωνιάρ ηηρ Ελλάδαρ

ξεκινώνηαρ από ηο Μέηζοβο!

ΠΧ ΠΑΜΔ
Ζ θαιύηεξε θαη πην ζύληνκε δηαδξνκή είλαη κέζσ Σξηθάισλ - Καιακπάθαο θαη από εθεί
πξνο Μέηζνβν. Αξθεηά πξηλ από ηελ Καηάξα ππάξρεη δξόκνο (ζα δείηε πηλαθίδεο) πνπ ζα
ζαο βγάιεη ζην Μέηζνβν κέζσ Δγλαηίαο Οδνύ.
ΓΗΑΜΟΝΖ
Κατώγι Αβέρωφ (Μέηζνβν, Σ/26560-42.505, www.katogihotel.gr). Παξαδνζηαθόο θαη
πνιπηειήο μελώλαο, ηδαληθόο γηα λα απνιαύζεηε ην Μέηζνβν καθξηά από ην πνιύβνπν
θέληξν ηνπ, θαζώο βξίζθεηαη ζηε ΒΑ άθξε ηνπ ρσξηνύ. Πνιύ θαιό πξσηλό θαη
εμππεξέηεζε. Σν δίθιηλν από 80 επξώ.
La Munte (Αλήιην Μεηζόβνπ, Σ/26560-29.030-4). Γελ έρεη θιείζεη αθόκα κηζό ρξόλν
«δσήο», αιιά ηνπ εύρνκαη ηα θαιύηεξα. Γσκάηηα πςειήο αηζζεηηθήο, πνιύ θαιή
εμππεξέηεζε, θαιό πξσηλό θαη εμαίξεηεο ηηκέο. Σν δίθιηλν από 55 επξώ.
ΦΑΓΖΣΟ
Με εμαίξεζε ην La Verliga (Σ/24320-87.274) ζην Υαιίθη, όπνπ θάγακε εμαίζηα, θαη ηα
εζηηαηόξηα ησλ δύν μελώλσλ πνπ πξνηείλσ παξαπάλσ, δελ ζπλάληεζα άιιεο γεπζηηθέο
«θνξπθέο» ζην ηαμίδη καο. ην Γαιαμία (Σ/26560-41.202) θαη ζην ηέθη ηνπ Νηθόια
(Σ/26560-41.732) ζην Μέηζνβν ζα βξείηε αμηνπξεπείο θνπδίλεο κε ληόπηεο ζπεζηαιηηέ
αιιά θαη θξέαηα ηεο ώξαο.
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