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Ποιος θα μπορούσε 
να είναι ο 
καλύτερος επίλογος 
για το καλοκαιρινό 
«CAM» μέχρι να τα 
πούμε ξανά με τα 
πρωτοβρόχια; 
Δίχως αμφιβολία, 
ένα όμορφο 
οδοιπορικό 
ανακαλύπτοντας τις 

ακατέργαστες ομορφιές της Λακωνίας (φωτό 
1), οδηγώντας το κατάλληλο αυτοκίνητο για την 
περίσταση. Η ML 250 CDI BlueTEC ήταν ό,τι 
έπρεπε για τα περίπου 1.000 χλμ. που 
διανύσαμε σε άσφαλτο και χώμα, αφού εκτός 
από αρχοντική αποδείχτηκε και οικονομική, με 
τον πετρελαιοκινητήρα 2,2 λίτρων (204 ίπποι, 
51,1 χλγμ. ροπής) να απαιτεί περίπου 8,5 
λίτρα/100 χλμ. 
Από τις απόκρημνες πλαγιές του Πάρνωνα, 
που καταλήγουν στο μαγευτικό Κυπαρίσσι και 
στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, μέχρι 
την Ελαφόνησο και τον Κάβο Μαλέα (φωτό 6) 
χρειάζονται πολλές μέρες για να ανακαλύψεις 
τις ομορφιές του τόπου. Με τη βοήθεια του 
Δήμου Μονεμβασιάς και έχοντας ως αφετηρία 
το χωριό Αρχάγγελο (φωτό 2), μια εξόρμηση 
στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης (φωτό 
7) ήταν αρκετή για να θυμηθούμε την 
εκπληκτική παραλία του Σίμου (Ελαφόνησο), 
το σπήλαιο της Καστανιάς και το απολιθωμένο 
δάσος του Αγίου Νικολάου. 

Το σπήλαιο της Καστανιάς (φωτό 3) βρίσκεται 
κοντά στο ομώνυμο χωριό, περίπου 20 λεπτά 
από τη Νεάπολη, με την ορεινή διαδρομή για 
το σπήλαιο να ακολουθεί την ανατολική 
απόληξη του Πάρνωνα, που σβήνει στο 
ακρωτήριο του Μαλέα. Σύμφωνα με τις 

τοπικές Αρχές, πρόκειται για ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας, πλούσιο 
σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, 
χρωμάτων και μορφών, το οποίο κατατάσσεται 
δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Η 
έκταση του σπηλαίου είναι 1.500 τ.μ., 
χωρίζεται σε δύο επίπεδα και ο επισκέπτης το 
περιδιαβαίνει με μια διαδρομή 500 μ. 
Μερικά χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της 
Νεάπολης, βρίσκεται το απολιθωμένο δάσος 
(φωτό 5) μετά το χωριό του Αγίου Νικολάου. 
Σύμφωνα με τους επιστημονικούς ερευνητές, 
τα ευρήματα που στέκουν σαν απολιθωμένοι 
μάρτυρες ενός μακρινού παρελθόντος, του 
οποίου και κρατούν τα μυστικά, είναι μοναδικά 
στον ευρωπαϊκό χώρο και ανεκτίμητης 
επιστημονικής αξίας. Στην παραλία του Αγίου 
Νικολάου, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει 
κόμβους ριζών και κορμούς που φτάνουν 
μέχρι ένα μέτρο διάμετρο, καθώς και 
απολιθωμένα πλάσματα.  Η πρόσβαση μετά το 
χωριό περιλαμβάνει ένα σχετικά δύσβατο 
χωματόδρομο, ενώ ακριβώς κάτω από το 
δάσος μπορεί κανείς να απολαύσει τα 
κρυστάλλινα νερά και τη θετική ενέργεια που 
εκπέμπει όλο το τοπίο. 

Κατά τη διαδρομή μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει το αναρριχητικό πάρκο (φωτό 4)
που προωθεί τον εναλλακτικό τουρισμό της 
περιοχής, με διάφορους συνδυασμούς 
διαδρομών και βαθμούς δυσκολίας. Στη 
Λακωνία η αναρρίχηση γίνεται παγκοσμίως 
όλο και πιο δημοφιλής, αφού η περιοχή του 
Κυπαρισσίου (εκεί βρίσκεται το δεύτερο 
πάρκο) είναι ανταγωνιστική της Καλύμνου, 
προσφέροντας αυτήν τη στιγμή περίπου 15 
διαδρομές, οι οποίες έχουν ανοιχτεί 
αφιλοκερδώς από Έλληνες και Γάλλους 
αναρριχητές.  Nίκος Μαρινόπουλος
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«Το λακωνίζειν 
εστί… φιλοξενείν»
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