
 

Οι διακοπές αλλιώς 

 

Μια εξερεύνηση στo Ναυάγιο των Αντικυθήρων προτείνει η Kudos Life Experiences. 
H υποβρύχια εμπειρία θα ξεκινήσει του χρόνου. 

Το «εμπειρικό» παιχνίδι θα ξεκινήσει για πρώτη φορά του χρόνου. Στην αρχή στην 
ξηρά, με τους «παίκτες» να επισκέπτονται τους Δελφούς, τη Ρόδο, τη Λίνδο και τη 
Σύμη, για να συνεχίσει και να κορυφωθεί στο βυθό, σ’ ένα ναυάγιο που 
χρονολογείται από τον πρώτο αιώνα μ.Χ. και αποκαλύφθηκε από έναν σφουγγαρά το 
1900. 

Η ιδέα ενός κρυμμένου θησαυρού, σ’ αυτήν την περίπτωση το Ναυάγιο των 
Αντικυθήρων, ξεκίνησε από μια οικογενειακή επίσκεψη της Μαρίας Γρηγορίου, 
συνέταιρο στην Kudos Life Experiences, σ’ ένα escape room της Αθήνας. Στη 
συνέχεια, το σχέδιο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ελβετική ωρολογοποιία 
Hublot, η οποία έχει αναλάβει τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου υποβρύχιου drone, 
που θα συμβάλλει στις συνεχιζόμενες έρευνες για τον «σταρ» του ναυαγίου, το 
μηχανισμό των Αντικυθήρων. 

«Δεν είμαστε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, δεν προσφέρουμε πολυτελή δρομολόγια, αλλά 
εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες ζωής για μεμονωμένους ταξιδιώτες και μικρά 
γκρουπ. Αυτές οι εμπειρίες ζωής μπορεί να περιλαμβάνουν μοναδικές ανακαλύψεις 



στους τομείς της τέχνης, της ιστορίας, της γαστρονομίας και του πολιτισμού», 
αναφέρει στο «Κ» η Γρηγορίου. 

Σχεδιασμένο ως το «απόλυτο» ταξιδιωτικό παιχνίδι πολυτελείας, το «Kudos One Life 
Experience» υπόσχεται καλές δόσεις ιστορίας και περιπέτειας. «Ο στόχος δεν είναι 
μόνο να δοθεί η δυνατότητα στους ταξιδιώτες να πάρουν μέρος στο τέλος της 
αποστολής τους στη συνεχιζόμενη υποβρύχια ανασκαφή και να πιλοτάρουν το πρώτο 
στο είδος του υποβρύχιο, τρισδιάστατο drone το οποίο δημιούργησε η Hublot, αλλά 
επίσης να συνεισφέρουν στις συνεχιζόμενες προσπάθειες, καθώς ένα μέρος από τα 
έσοδα του “παιχνιδιού” θα μοιραστούν με το Πρόγραμμα Έρευνας για το Μηχανισμό 
των Αντικυθήρων», τονίζει η Γρηγορίου. 

Ένα νέο σπορ  

Ξεκούραση, γνώση, αδρεναλίνη, αναμνήσεις. Ο καθένας αναζητά κάτι διαφορετικό, 
όταν του δίνεται η ευκαιρία να δραπετεύσει από την καθημερινότητα. Αν βρίσκεστε 
φέτος σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος της δυτικής Κρήτης, μπορεί να έχετε ήδη 
παρατηρήσει ομάδες μικρών και μεγάλων να επιδίδονται στο coasteering, ένα είδος 
θαλάσσιας αναρρίχησης. Ένα νέο σπορ, όσον αφορά την Ελλάδα, το coasteering 
«γεννήθηκε» στην περιοχή Gogarth της Ουαλίας. «Οι ορειβάτες σκαρφάλωναν κατά 
μήκος στο κάτω μέρος του γκρεμού για να φτάσουν σε νέες αναρριχήσεις. Κάποιοι 
αποφάσισαν ότι αυτό ήταν από μόνο του διασκεδαστικό. Ήμουν ένας από τους 
πρώτους που πήραν μέρος σ’ αυτήν τη δραστηριότητα, η οποία εξελίχθηκε σε 
ιδιαίτερα δημοφιλές σπορ και τουριστική ατραξιόν στην Ουαλία», λέει στο «Κ» ο 
Clive Richley, διευθύνων σύμβουλος της Pro-Active Adventure, ο οποίος οδηγεί 
ομάδες στα βράχια τα τελευταία 26 χρόνια. «Είναι ο πρώτος χρόνος που 
προσφέρουμε αυτήν τη δραστηριότητα στην Κρήτη. Όλη την προηγούμενη σεζόν 
εκπαίδευα δύο ντόπιους, τον Βασίλη και τον Ευτύχη, για να αναλάβουν τις ομάδες», 
συνεχίζει. Σύμφωνα με τον Richley, απαιτείται μια «μεσαία» φυσική κατάσταση και 
η δυνατότητα να μπορεί κανείς να κολυμπήσει 20 μέτρα. «Αθλητές» από 10 μέχρι 60 
χρόνων, κυρίως οικογένειες και ζευγάρια από την Αμερική, τη Γερμανία και τη 
Βρετανία, έχουν ήδη διασχίσει και βουτήξει από γκρεμούς κι έχουν κολυμπήσει σε 
απομονωμένους κολπίσκους του νησιού, ενώ το φθινόπωρο αναμένονται και 
Βρετανοί στρατιωτικοί δόκιμοι. «Η συχνά τραχιά ακτογραμμή της Κρήτης είναι 
ιδανική για το σπορ. Τα σταθερά και προβλέψιμα καιρικά συστήματα κάνουν το 
coasteering στην Κρήτη πολύ πιο ασφαλές από άλλες χώρες, και ειδικά από την 
Ουαλία! Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες που το έχουν ανακαλύψει», συμπληρώνει ο 
Richley.  

Στην κορυφή του Ολύμπου 

Πολλοί όμως είναι οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, κυρίως από Αμερική και Ευρώπη, 
που «δραστηριοποιούνται» υπαίθρια μέσω της πρωτοπόρου ελληνικής εταιρείας 
Trekking Hellas. «Το ελληνικό κοινό αναζητά ολοένα και περισσότερο 
εναλλακτικούς και αυθεντικούς τρόπους για να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του 
αλλά και τις διακοπές του. Πιστεύω ότι σε αυτό έχει συμβάλει πολύ ο “κακός” 
σύγχρονος τρόπος διαβίωσης, που εγκλωβίζει τους ανθρώπους μέσα στην τεχνολογία 
και στο άγχος, οπότε η τάση φυγής προς τη φύση δικαιολογείται απόλυτα», λέει στο 
«Κ» ο Επαμεινώνδας Ηλιάδης, επικεφαλής του τμήματος εισερχόμενου τουρισμού 
της εταιρείας. Το «φυσιολατρικό» μενού της Trekking Hellas ξεκίνησε το 1986 και 



περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες φέτος, όπως μια μονοήμερη αναρρίχηση στην 
κορυφή του Ολύμπου, μια υδάτινη βόλτα με καγιάκ κατά μήκος της Αθηναϊκής 
Ριβιέρας μέχρι το Σούνιο, αλλά και ένα ταξίδι που συνδυάζει την πεζοπορία (3 με 5 
ώρες ημερησίως) με την ιστιοπλοΐα. 

Μαζεύοντας ελιές στα Κύθηρα 

Η πρόσφατη φωτιά που «άγγιξε» τον ξενώνα «Φως και Χώρος» στα Κύθηρα δε θα 
επηρεάσει τα σχέδια των -κυρίως- Ολλανδών, αλλά και Βέλγων, Βρετανών και 
Γερμανών, που αναμένονται για το μάζεμα της ελιάς το Νοέμβριο. «Οι 
Βορειοευρωπαίοι, και ειδικά οι Ολλανδοί, λατρεύουν τις δραστήριες διακοπές στη 
φύση», λέει στο «Κ» ο Albert Blok, ιδιοκτήτης του ξενώνα, μαζί με τη σύντροφό του, 
Anita Snippe. Οι δύο Ολλανδοί ξεκίνησαν να οργανώνουν τη δραστηριότητα το 2009. 
«Δε χρησιμοποιούμε μηχανήματα και μαζεύουμε ελιές με τον παραδοσιακό τρόπο. 
Το μάζεμα γίνεται κάποιες ώρες το πρωί και το απόγευμα σε διάφορα κτήματα, τα 
περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι δικά μας, αλλά Ελλήνων που ζουν στην Αθήνα 
και στην Αυστραλία. Εκείνοι παίρνουν ένα μέρος του λαδιού, εμείς καθαρίζουμε τον 
ελαιώνα, κλαδεύουμε τα δέντρα και παίρνουμε ξύλα. Οπότε όλοι είναι 
ευχαριστημένοι», συμπληρώνει ο Blok. Οι ελιές μεταφέρονται σε τοπικό 
ελαιοτριβείο, όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούν όλα τα στάδια της παραγωγής. 
Φεύγοντας από το νησί, οι επισκέπτες παίρνουν μαζί τους 1,5 λίτρο από το «δικό» 
τους λάδι. «Πολλοί βλέπουν το ταξίδι σαν ένα είδος διαλογισμού», συμπληρώνει ο 
Blok. 

Στο δεντρόσπιτο 

Ευκαιρία για περισυλλογή προσφέρει και το μόνιμο αεράκι που φυσάει 10 μέτρα 
πάνω από το έδαφος στο δεντρόσπιτο του βιολογικού κτήματος Κότσιφα στα 
Τσιχλέικα, κοντά στην Αμαλιάδα της Πελοποννήσου. Πρωινό στο διπλό κρεβάτι και 
γεύματα με βιολογικό κρασί κάτω από το δέντρο, γιόγκα και μασάζ είναι μερικές από 
τις επιλογές της διαμονής στην ξύλινη κατασκευή που αρχικά χτίστηκε για 
προσωπική χρήση. «Η παραμονή στο δεντρόσπιτο εκπληρώνει εκείνο το παιδικό 
όνειρο. Είναι ένα ζωντανό σπίτι, το οποίο μεγαλώνει ακόμα και συνεχώς 
προσαρμόζεται στο περιβάλλον του», λέει στο «Κ» η Αυστραλέζα Τζένιφερ Νόρβιλ, 
ιδιοκτήτρια της μικρής μονάδας μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της, Γιώργο Κότσιφα, ο 
οποίος την εμπνεύστηκε και την κατασκεύασε. Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης 
είναι η δημιουργία νέων δεντρόσπιτων που θα λειτουργήσουν από του χρόνου. 

Απομόνωση προσφέρει, σύμφωνα με την έκδοση των Financial Times, «How To 
Spend It», ένα μικρό νησί, ο Πήγασος, κοντά στην Εύβοια. Το νησί νοικιάζεται, 
ξεκινώντας από 26 χιλ. ευρώ την εβδομάδα, από τους ειδικούς στις πολυτελείς 
επαύλεις ανά τον κόσμο, www.uniquepropertiesandevents.com. Η διαμονή στον 
Πήγασο είναι απλή: πέντε υπνοδωμάτια στην οικία, λαχανικά, μυρωδικά, 
ελαιόδεντρα και φιστικιές στον κήπο και δύο άτομα για προσωπικό. 

Στο μεταξύ, το Σεπτέμβριο στη Μεσσήνια, μια ομάδα επισκεπτών, υπό τις οδηγίες 
των Αργεντίνων δασκάλων Valeria Buyatti και Marcello Bottaro, θα εντρυφήσει στον 
αργεντίνικο χορό, αλλά και στη γιόγκα και την κινέζικη πολεμική και θεραπευτική 
τέχνη του τάι τσι, ενώ καφέ αρκούδες, λύκους και ελάφια θα παρατηρήσουν στην 
Πίνδο όσοι δηλώσουν συμμετοχή στις συγκεκριμένες εξορμήσεις του «πράσινου» 



ταξιδιωτικού γραφείου Responsible Travel, προγραμματισμένες για το Σεπτέμβριο 
και τον Οκτώβριο. Φυσιολάτρες θα είναι κι εκείνοι που θα γνωρίσουν, μεταξύ άλλων 
ενδημικών ειδών, το μικρότερο βάτραχο της Ελλάδας ή αλλιώς Pelophylax 
Cerigensis, στην προστατευόμενη περιοχή της Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας τον 
Οκτώβριο. Εσείς βρίσκεστε ακόμα στην πλαστική πλάτη ενός ροζ φλαμίνγκο; ■ 
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