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Σ
το ταξίδι της στεριάς 
προς τον Νότο, λίγο 
πριν αυτή βυθιστεί 
στη βαθιά μπλε θά-
λασσα του Μυρτώου 
Πελάγους, συναντά 

έναν τόπο έντονων αντιθέσεων, 
την περιοχή της Μονεμβασιάς. 
Στον ίδιο τόπο και ανάμεσα στα 
δύο γαλανά ορόσημα, του ουρα-
νού και της θάλασσας, οι κατα-
πράσινες πεδιάδες συνυπάρχουν 
με τα απόκοσμα, άνυδρα τοπία, τα 
βουνά που υψώνονται μέσα στα 
σύννεφα, με τα σπήλαια που κρύ-
βονται βαθιά στη γη και τις βυθι-
σμένες στη θάλασσα πολιτείες. Οι 
αντιθέσεις αυτές συγκεντρωμένες 
σε μια λωρίδα γης, είναι που κά-
νουν τόσο ιδιαίτερη την περιοχή. 
Η άνοιξη έρχεται πολύ νωρίς εδώ 
και παραμένει ακόμα και στις 
πρώτες ζεστές μέρες του καλοκαι-
ριού, φέρνοντας μαζί της το άρω-
μα της πορτοκαλιάς, κατευθείαν 
από την κοιλάδα του Ευρώτα. Το 
καλοκαίρι φεύγει τελευταίο από 
τις 50 παραλίες της. Καθεμία και 
μία έκπληξη. 

Κεντρική εικόνα ο κόκκινος 
βράχος της Μονεμβασιάς, που 
κλείνει πίσω από τα τείχη του 
πέτρινα καλντερίμια, βυζαντινές 
εκκλησίες, αλλά και παλιούς θρύ-
λους και αναμνήσεις ερωτευμέ-
νων που αντάλλαξαν εδώ τα μυ-
στικά τους. Γύρω από τον μεγάλο 
βράχο, τα χωριά της Μονεμβασιάς, 
όπως ο Αρχάγγελος, ο Αγιος Νι-
κόλαος, ο Γέρακας και το Κυπα-

η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ

1. Θέα στην Κάτω Πόλη και στις «βόλτες» από την Ανω Πόλη. 2. Μέσα στα τείχη της 
Μονεμβασιάς ανασαίνει ένας άλλο κόσμος. Ενα σκηνικό φτιαγμένο λες ειδικά για τους 
ερωτευμένους. 3. Βόλτα κατά μήκος του θαλασσινού τείχους. 

με αδιαμφισβήτητη 
πρωταγωνίστρια την 
καστροπολιτεία της 
μονεμβασιάς, με δεκάδες 
πανέμορφες παραλίες, 
ψαροχώρια και ναυτοχώρια, 
με σπήλαια, απολιθωμένους 
κορμούς, βυζαντινά 
μνημεία, το... «πόδι» αυτό 
της λακωνίας είναι, με μια 
λέξη, μοναδικό! Από το 
ειδυλλιακό Κυπαρίσσι έως 
τις εσχατιές του θρυλικού 
Καβομαλιά κι από τη 
διάσημη Πλύτρα έως τη 
νεάπολη, οι αντιθέσεις δεν 
έχουν τελειωμό... Και οι 
εκπλήξεις το ίδιο!

Κείμενο: νέλλη Καψή
Φωτογραφίες:  Ηρακλής μήλας

Χ
ιλιΑδΕΣ χρΟΝιΑ πριν, 
όταν ο σημερινός κόσμος 
υπήρχε μόνο ως απειρο-
ελάχιστη πιθανότητα, έ-

νας κατακόκκινος βράχος ξεπήδη-
σε από τη φουρτουνιασμένη θά-
λασσα, μετά έναν φοβερό σεισμό. 
Ο βράχος, που έμοιαζε στο σχήμα 
με πελώριο καράβι άφησε το αγέν-
νητο παρελθόν του στα σκοτεινά 
βάθη. Προσπάθησε να αποκοπεί 
από την ξηρά και επιπλέοντας στα 
κύματα να περιπλανηθεί αναζη-
τώντας τον ορίζοντα, αλλά δεν τα 
κατάφερε. Τον συγκράτησε μια 
γλώσσα στεριάς, μια μικρή, αλλά 
πανίσχυρη καδένα. Ετσι ο βράχος-
καράβι έμεινε για πάντα δεμένος 
στην ξηρά, ατενίζοντας κάθε μέρα 
την ανατολή του ήλιου από το ίδιο 
πάντα σημείο. Στο τέλος ξέχασε το 
θαλασσινό του σπίτι, ξέχασε και 
το αρχικό του όνομα. Τα χρόνια 

πέρασαν σαν αέρας από δίπλα του. 
Τα πουλιά ήλθαν και έκαναν τις 
φωλιές τους πάνω του και μετά 
ακολούθησαν οι άνθρωποι. Τα 
δειλά τους πρώτα βήματα ακολού-
θησαν τρεχαλητά και ποδοβολητά 
αλόγων. Απέκτησε και όνομα, όχι 
ένα, αλλά πολλά. Είκοσι αιώνες 
συμβίωσης με τους ανθρώπους 
χάρισαν στο πέτρινο καράβι δεκά-
δες ονόματα, άλλοτε ένδοξα όπως 
«Υπερνεφελές Φρούριο», «Περιώ-
νυμον Αστυ», άλλοτε περιπετειώ-
δη, όπως «Γιβραλτάρ της Ανατο-
λής» και άλλοτε τρυφερά, όπως 
«Μενεξέ Καλεσί» (Κάστρο των 
λουλουδιών). Ενα όμως έμεινε, το 
«Μονεμβασιά», «το μόνο πέρα-
σμα».

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Πίσω από τα μεσαιωνικά τείχη της 
Μονεμβασιάς κρύβεται μια πόλη 

του ονείρου και της ποίησης. Για 
πολλούς η λακωνία αρχίζει και 
τελειώνει εδώ, στα τείχη και τις 
πολεμίστρες, στις βεράντες που 
μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από 
τη θάλασσα, στις σκοτεινές καμά-
ρες και στις σκεπές από κεραμίδια 
που φτάνουν μέχρι το κύμα. Τα 
ανηφορικά της δρομάκια είναι 
στολισμένα με χουρμαδιές και 
ροδιές, αλλά και τις ξύλινες βαριές 
πόρτες των σπιτιών, που στολίζουν 
παλαιά οικόσημα σκαλισμένα 
στην πέτρα.

Tο αυτοκίνητο θα σας φέρει 
μέχρι την είσοδο του κάστρου. Εκεί 
θα πρέπει να το ξεχάσετε. Oι μετα-
κινήσεις σας στην  καστροπολιτεία 
γίνονται με τα πόδια. 

Η ποίηση αρχίζει ήδη από τον 
κεντρικό δρόμο, με το όνομα του 
Γιάννη ρίτσου, που γεννήθηκε 
εκεί. Το πρώτο στενό αριστερά 

ρίσσι στα βόρεια, αλλά και τα 
ναυτοχώρια της περιοχής των 
Βατικών στα νότια, όπως το λάχι 
και τα Βελανίδια, κλέβουν την 
καρδιά κάθε επισκέπτη.  

Οι άνθρωποι πάλεψαν να δα-
μάσουν την πέτρα και την έλλειψη 
χώρου, φτιάχνοντας μαγικούς 
τόπους, από τους πανάρχαιους 
ήδη χρόνους. Η αρχαία Επίδαυρος 
λιμηρά, τα ερείπια του Ζάρακα, η 
βυθισμένη πόλη του αρχαίου Α-
σωπού στην Πλύτρα, τα αρχαία 
Κύφαντα, το Ασκληπιείο στο Κυ-
παρίσσι είναι οι σημαντικότεροι 
μάρτυρες της μακραίωνης κατοί-
κισης. 

Σαν δώρο προς τον πιο ανήσυ-
χο επισκέπτη η περιοχή προσφέ-
ρει ένα από τα πιο όμορφα σπή-
λαια, της Ελλάδας εκείνο της 
Καστανιάς, ένα απολιθωμένο δά-
σος, από τα ελάχιστα στην Ελλάδα, 
εκείνο της Αγίας Μαρίνας, λίμνες- 
υδροβιότοπους και σκιερά φαράγ-
για. Και όποιος έχει την τύχη και 
την υπομονή να πορευτεί νοτιό-
τερα προς τον Κάβο Μαλιά, στο 
συναπάντημα τριών θαλάσσιων 
ρευμάτων, μαζί με τα αφρισμένα 
κύματα και τον ήχο τους θα δει 
αρχαία μυστικά, λείψανα μονα-
στηριών, ασκηταριών και ξωκλη-
σιών και έναν φάρο-χάρμα ο-
φθαλμών, που οι ντόπιοι έσωσαν 
με μεράκι από τη λήθη και τον 
άφησαν να λέει ιστορίες ναυτο-
σύνης, γενναιότητας και απώλει-
ας στους λίγους τυχερούς που 
φθάνουν έως την πόρτα του.

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩν ΟνΕΙΡΩν
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μόλις περάσετε την πύλη οδηγεί 
στο σπίτι του. 

Ο κεντρικός δρόμος της Κάτω 
Πόλης, που φτιάχτηκε πριν από 
11 αιώνες ως ένα είδος εμπορι-
κού δρόμου, περνά από ανθισμέ-
νες αυλές, στοές που διασταυρώ-
νονται με σκάλες, γραφικά καφε-
νεία και μαγαζιά και οδηγεί στην 
κεντρική πλατεία. Εκεί δεσπόζει 
ο ναός του Eλκόμενου Xριστού με 
σπάνιες εικόνες, μοναδικά έργα 
τέχνης, από τις οποίες ξεχωρίζει 
εκείνη της Σταύρωσης που έπειτα 
από… ένα μεγάλο περιπετειώδες 
ταξίδι επέστρεψε πρόσφατα στο 
«σπίτι» της και φυλάσσεται κάτω 
από δρακόντεια μέτρα ασφαλεί-
ας. δεν είναι η μόνη εκκλησία, 
μέσα στο κάστρο θα δείτε περίπου 
40, οι περισσότερες ερειπωμέ-
νες. 

Στην κεντρική Τάπια βρίσκεται 
και το τζαμί της Μονεμβασιάς, 
που σήμερα στεγάζει την αρχαι-
ολογική συλλογή, με αρχιτεκτο-
νικά μέλη από την Αγία Σοφία, 
οικόσημα και πολλά άλλα ευρή-
ματα από τον 6ο έως τον 19ο αι-
ώνα (τηλ. 27310 61403).

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και 
η Παναγιά η χρυσαφίτισσα, για 
την οποία η παράδοση λέει ότι η 
θαυματουργή βυζαντινή εικόνα 
της Παναγίας, γύρω στα τέλη του 
14ου αιώνα… πηγαινοερχόταν 
μεταξύ Σπάρτης και Μονεμβα-
σιάς. Μετά πολλές περιπέτειες, η 
εικόνα παρέμεινε στη Μονεμβα-
σιά και στο μέρος που βρέθηκε 

κτίστηκε το 1600 περίπου ο ναός 
της «Εύρεσης» για να τη στεγάσει. 
δίπλα του κτίστηκε αργότερα ένα 
μοναστήρι. Στα κελιά του επί αι-
ώνες έζησαν ασκητικά δεκάδες 
μοναχοί ενώ σήμερα έχουν μετα-
τραπεί σε απλά και φιλόξενα ε-
νοικιαζόμενα δωμάτια.

Η πόλη που αποτελεί ένα αρ-
χιτεκτονικό θαύμα βασισμένο 
στην έλλειψη χώρου έχει ένα και 
μοναδικό άνοιγμα προς τη θά-
λασσα: το Πορτέλο, τη θαλασσινή 
πύλη που δεχόταν τα εμπορεύμα-
τα από τα καράβια. Σήμερα είναι 
η δροσερή ανάπαυλα για τους 
ταξιδιώτες του καλοκαιριού, μια 
μικρή «παραλία» ανάμεσα στα 
τείχη. 

Εάν ακολουθήσετε τον ανηφο-
ρικό δρόμο και τις «βόλτες» θα 
φτάσετε στην ερειπωμένη Ανω 
Πόλη. Τη σιωπηλή και… μαγική. 
Σχεδόν μπορείς να φανταστείς 
τους στρατιώτες και τα άλογα να 
κυκλοφορούν σαν βουερό μελίσ-
σι στα τείχη και στις πολεμίστρες. 
Απαραίτητη μια στάση στη φημι-
σμένη Τάπια του Κρητικού με την 
εκπληκτική θέα όπως και στον 
εκπληκτικό ναό της Αγίας Σοφί-
ας, αντίγραφο όπως λέγεται της 
Αγια Σοφιάς της Πόλης. Είναι το 
μοναδικό κτίσμα που στέκεται 
ολόρθο στην Ανω Πόλη από τα 
μέσα του 12ου αιώνα έως σήμερα, 
κρεμασμένο σχεδόν στην άκρη 
του απότομου βράχου, 300 μέτρα 
πάνω από τα κύματα του Μυρτώ-
ου Πελάγους. 

»
ΔΙΑΜΟΝΗ 
 «Likinia HoteL» 
(Κάστρο μονεμβα-
σιάς, Τηλ.: 27320 
61939, www.likinia.
gr).«αρδαμησ»  
(Κάστρο μονεμβα-
σιάς, τηλ. 27320 
61886, www.
ardamis.gr). Ενα 
δειλινό στη μεγάλη 
βεράντα του ιστορι-
κού κτιρίου με θέα 
το απέραντο γαλά-
ζιο, είναι το καλύτε-
ρο δώρο που μπορεί-
τε και κάνετε στον 
εαυτό σας. 
«MaLvasia 
HoteL» (Κάστρο 
μονεμβασιάς, τηλ.: 
27320 63007, 
www.malvasia-
hotel.gr). Συγκρό-
τημα αναπαλαιωμέ-
νων κτιρίων με 
όμορφα δωμάτια 
που δένουν το πα-
ραδοσιακό στοιχείο 
με τις σύγχρονες 
ανέσεις. 
«kinsterna 
ηoteL & spa», 
(Αγιος Στέφανος, 
τηλ.: 27320 66300, 
www.kinsterna 
hotel.gr). Αρχοντικό 
της βυζαντινής περι-
όδου που μετατρά-
πηκε σε ένα μοναδι-
κό boutique design 
hotel. 

ΦΑΓΗΤΟ
«το κανονι», 
(Κάστρο μονεμβα-
σιάς, τηλ. 27320 
61387).  «ματου-
λα»,(Κάστρο μο-
νεμβασιάς, Τηλ. 
27320 61660). 
«μαριανθη», (Κά-
στρο μονεμβασιάς, 
τηλ.: 27320 61371). 
«ο διαμαντησ», 
(Γέρακας, τηλ. 
27320 23802).
«νεραιδα», 
(Αγιος νικόλαος Βα-
τίκων, 27340 
31227). 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
«εμβασισ», (Κά-
στρο μονεμβασιάς, 
τηλ.: 27320 61139). 
Υπέροχο ταρατσάκι 
με θέα στο πέλαγος, 
προσεγμένο εσωτε-
ρικό με πέτρα και 
τζάκι για τον χειμώ-
να. Για πρωινά και 
καφέ την ημέρα, για 
ποτά και cocktails το 
βράδυ με καλή μου-
σική και παρέα! 

1 2
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1. Η θάλασσα... 
πολιορκεί το 
θαλασσινό τείχος. 
2. Το κεντρικό 
καλντερίμι ήταν 
ανέκαθεν ο εμπορι-
κός δρόμος του 
κάστρου. 
3. Ο πανέμορφος 
ναός της Αγίας 
Σοφίας στην Ανω 
Πόλη.
4.Αποψη της 
καστροπολιτείας 
από τη θάλασσα. 
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Γ 
νωστή ως «πύλη» για τα 
Κύθηρα και την πανέμορ-
φη αλλά άκρως «κακοποι-
ημένη» Ελαφόνησο, η 

Νεάπολη, στον νότο της λακωνι-
κής χερσονήσου, είναι ακριβώς 
αυτό που λέει το όνομά της, μια 
νέα πόλη. Η περιοχή που διαφε-
ντεύει όμως, τα Βάτικα, που έχουν 
κάτι από Κρήτη, Κύθηρα και Πελο-
πόννησο μαζί, είναι ένας απίστευ-
τα πλούσιος τόπος που δεν «φω-
νάζει» αλλά σε «κερδίζει» με συ-
νοπτικές διαδικασίες! 

Υπέροχες οδικές διαδρομές περ-
νούν από όμορφα ορεινά χωριά 
που αγναντεύουν τη θάλασσα ή 
τον βατικιώτικο κάμπο, τον διάση-
μο για τα κρεμμύδια του, από 
γραφικά ψαροχώρια και ωραίες 
παραλίες και σας μυούν σε έναν 
κόσμο που ούτε καν φανταζόσα-
σταν ότι υπήρχε! Οι άνθρωποι 
ναυτικοί από τότε που θυμούνται 
τον εαυτό τους έγραψαν και συνε-
χίζουν να γράφουν τη δική τους 
θαλασσινή ιστορία, πλάι στο φο-
βερό ακρωτήρι του Κάβο Μαλιά, 
και σας καλοδέχονται παντού με 
ένα ποτηράκι ρακή, μια χούφτα 
αθηνολιές και αν είστε τυχεροί με 
βιολιά και λαούτα!

Οδηγήστε βορειοανατολικά της 
Νεάπολης, δείτε το καστράκι της 
Αγίας Παρασκευής, απολαύστε την 
πανοραμική θέα και το ηλιοβασί-
λεμα από το Μεσοχώρι και το Φα-
ρακλό και φτάστε έως την Καστα-
νιά όπου βρίσκεται το εκπληκτικό 
ομώνυμο σπήλαιο, το οποίο είναι 
το πλουσιότερο σε σταλαγμίτες 
στην Ελλάδα! Αν κατηφορίσετε 
προς τη θάλασσα να ξέρετε ότι θα 
βρείτε τις ωραιότατες παραλίες 
Σχινάτι και Παναγίτσα.

Η Νεάπολη έχει επίσης τη δική 

ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ ΤΩν θΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

της παραλία, ακριβώς δίπλα στην 
πόλη, ενώ οι περισσότεροι κατευ-
θύνονται δυτικά προς την αμμώδη 
παραλία της Πούντας. 

Νότια της Νεάπολης βρίσκονται 
αρκετές μικρές ή μεγαλύτερες πα-
ραλίες με πιο δημοφιλείς τον Αγιο 
Προκόπιο και το Αυλάκι. Οδηγώ-
ντας στον κεντρικό δρόμο νότια 
της Νεάπολης θα περάσετε από το 
ωραίο χωριό λάχι που φημίζεται 
για τους ψαράδες του, (μπορείτε 
να κατηφορίσετε και στο επίνειό 
του, το λιμάνι του Παλαιόκαστρου), 
τον όμορφο Αγιο Νικόλαο που 
είναι το μεγαλύτερο χωριό της 
περιοχής και το γραφικό λιμανάκι 
του Αϊ-λια, ξεχασμένο σε περασμέ-
νες αγαπημένες δεκαετίες! 

Ο δρόμος που συνεχίζει από τον 
Προφήτη Ηλία, περνά από το α-
ναρριχητικό πάρκο του Ζόμπολου 
με 100 διαδρομές όλων των βαθ-
μών δυσκολίας και καταλήγει στην 
περιοχή της Αγίας Μαρίνας όπου 
βρίσκεται το περίφημο απολιθω-
μένο δάσος με τους αμέτρητους 
απολιθωμένους κορμούς ηλικίας 
εκατομμυρίων ετών που αν και ε-
ντοπίζονται σε πολύ μεγάλη περι-
οχή εδώ παρατηρείται η μεγαλύτε-
ρη συγκέντρωσή τους.  

Από εδώ και κάτω συνεχίζουν 
όσοι θέλουν να βιώσουν την εμπει-
ρία του Καβομαλιά ακολουθώντας 
το θεόστενο μονοπάτι που τρέχει 
πάνω από τη θάλασσα και οδηγεί 
έπειτα από 45 λεπτά στα μοναστη-
ράκια της Αγίας Ειρήνης της Καβο-
μαλούσας και του Αϊ-Γιώργη (13ου 
– 14ου αιώνα), ένα από τα σπου-
δαιότερα μνημεία της λακωνίας. 
Είναι οι τελευταίες αποδείξεις της 
προσπάθειας καθαγιασμού του, 
από την αρχαιότητα, τρομερού 
κάβου που στους βυζαντινούς χρό-

νους έφτασε να γίνει κέντρο μο-
ναχισμού και να αποκαλεστεί Μι-
κρό Αγιον Ορος.  

Η γοητεία του Καβομαλιά δεν 
τελειώνει εδώ... Στη βόρεια πλευρά 
της λακωνικής χερσονήσου και 
μέσω μιας διαδρομής που περνά 
από το πραγματικά ξεχωριστό «νη-
σιωτικό» χωριό Βελανίδια που 
φημίζεται επίσης για τους ναυτι-
κούς, τους ψαράδες και τις μηχα-
νότρατές του (για κολύμπι επιλέξ-
τε την πανέμορφη παραλία του 
Αγίου Παύλου), βρίσκεται ένα άλ-
λο μονοπάτι που οδηγεί στον θρυ-
λικό φάρο. Ο φάρος που κτίστηκε 
το 1883 και χάρη στην επιμονή των 
ντόπιων αλλά και τη χρηματοδό-
τηση εφοπλιστών ανακαινίστηκε 
και επανδρώθηκε ξανά πριν από 

1. Το άγαλμα 
του Βατικιώτη 
θαλασσινού 
στη Νεάπολη, 
μάρτυρας της 
μεγάλης ναυτι-
κής παράδοσης 
της περιοχής. 
2. Στο απολιθω-
μένο δάσος της 
Αγίας Μαρίνας.
3. Ο θρυλικός 
φάρος του 
Μαλέα.

Κείμενο: Ολγα Χαραμή

λίγα χρόνια, είναι από τους σημα-
ντικότερους της Ελλάδας και γνω-
στός σε όλους τους ναυτικούς της 
Μεσογείου. Πώς αλλιώς… Εδώ και 
129 χρόνια βοηθά τη ναυσιπλοΐα 
παρά τα σύγχρονα μέσα πλοήγη-
σης. 

Το μονοπάτι έως εκεί διαρκεί 
1,5 ώρα αλλά αξίζει πραγματικά 
να το διασχίσετε. Καθίστε δίπλα 
στο πανέμορφο οικοδόμημα, κου-
βεντιάστε με τους φαροφύλακες, 
αγναντέψτε το πέλαγος. Κι αν σας 
βρει εδώ ο βοριάς μην το πάρετε 
για κακό… ισως έτσι νιώσετε τι 
ήταν αυτό που γέννησε τους θρύ-
λους και έκανε τον Καρκαβίτσα να 
γράψει: «Μωρέ τις φουρτούνες του 
Καβομαλιά δεν τις κάνουν οι ανέ-
μοι, τις κάνουν τα στοιχειά»! 

1. Το Κυπαρίσσι, ένας από τους πιο 
δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορι-
σμούς της περιοχής.
2. Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικο-
λάου, στο ομώνυμο χωριό.  
3. Το λιμάνι του Γέρακα είναι γνωστό 
καταφύγιο αποδημητικών πουλιών, 
αλλά και... σκαφών!

μΕ ΒΑΣΗ  
ΤΗn kaΣΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

a
ΠΟ ΤΗ MΟΝΕΜΒΑΣιΑ 
μπορείτε να κάνετε πολ-
λές κοντινές εκδρομές. 
Στις ακτές του λακωνι-

κού κόλπου θα βρείτε τον Αρχάγ-
γελο, το γνωστό ψαροχώρι με πι-
στούς φίλους εδώ και χρόνια και 
τις ωραίες παραλίες της χαρακιάς, 
της Ελιάς και της Πλύτρας. Στην 
τελευταία βρίσκεται βυθισμένη η 
αρχαία πόλη του Ασωπού που 
ήκμασε κατά την ελληνιστική  και 
τη ρωμαϊκή εποχή και βυθίστηκε 
από τον μεγάλο σεισμό του 365 
μ.χ. Συμμετείχε στο Κοινό των Ε-
λευθερολακώνων και έκοβε δικό 
της νόμισμα, με την επιγραφή 
«ΑΣΩΠΕιΤΩΝ». Η ακρόπολή της 
βρισκόταν στη σημερινή θέση 
Παλαιόκαστρο στα Παπαδιάνικα. 

Τα χωριά της Μονεμβασιάς εί-
ναι πνιγμένα στο πράσινο και 
κρύβουν τις δικές του ομορφιές το 
καθένα. Ξεχωρίζουν τα Τάλαντα 
όπου έχει αναστηλωθεί και είναι 
επισκέψιμος ένας από τους 11 
νερόμυλους που λειτουργούσαν 
κάποτε καθιστώντας το χωριό ένα 
από τα πλουσιότερα της περιοχής. 
Την επίσκεψή σας αξίζει οπωσδή-
ποτε και ο Αγιος Νικόλαος, για τα 
δύο πανέμορφα βυζαντινά μνη-
μεία, τον Αγιο Νικόλαο με τις υπέ-
ροχες τοιχογραφίες του 13ου αι-
ώνα και τον Ταξιάρχη.

Προς τα βόρεια μην παραλείψε-
τε να επισκεφτείτε το λιμάνι του 
Γέρακα (ή Porto Cadena, κατά τους 
Ενετούς), που είναι διάσημο για 
τον απάνεμο κόλπο – φιόρδ του το 
οποίο είναι αθέατο από την πλευ-
ρά της θάλασσας και σήμερα απο-
τελεί ορμητήριο ιστιοπλοϊκών και 
σκαφών που έρχονται εδώ όχι 
μόνο για ασφαλές αγκυροβόλιο 
αλλά και για την ωραία ατμόσφαι-
ρα και τα φημισμένα ταβερνάκια. 
Εδώ βρισκόταν και η αρχαία πόλη 
του Ζάρακα, ερείπια της οποίας 
βρίσκονται σε λόφο επάνω από 
τον κόλπο.

Ακόμη βορειότερα βρίσκεται το 
Κυπαρίσσι, ένα όμορφος, αγαπη-
μένος για πολλούς, καλοκαιρινός 
προορισμός, με τρεις παραλίες, τη 
Μικρή και τη Μεγάλη Αμμο και την 
Αγία Κυριακή και ωραία νησιωτική 
ατμόσφαιρα. Στην περιοχή υπήρχε 
αρχαίος οικισμός με την ονομασία 
Κύφαντα. Ερείπια του οικισμού 
σώζονται στη θέση Παλαιοχώρα. 
Σημαντική λεπτομέρεια: ο δρόμος 
που οδηγεί στο Κυπαρίσσι περνά 
στα τελευταία χιλιόμετρα από τη 
χαράδρα του Σταυρού, ένα μαγευ-
τικό τοπίο, που περιλαμβάνεται 
στο δίκτυο Natura 2000. 
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