Οδοιπορικό στην παραθαλάσσια
Αβία
O Ioύνιος μπήκε, οι υψηλές θερμοκρασίες ήδη έχουν κάνει την
εμφάνισή τους, γι’ αυτό και οι καθαρές παραλίες της
Καλαμάτας, ήδη γεμίζουν όλο και περισσότερο, αφού στην
Καλαμάτα οι κάτοικοί της, αλλά και πολλοί επισκέπτες της,
έχουν αρχίσει και δροσίζουν τα κορμιά τους στις πεντακάθαρες
θάλασσες που περιβάλλουν την Καλαμάτα !
Έτσι, θελήσαμε να ακολουθήσουμε ένα οδοιπορικό για ολόκληρη
την πεντακάθαρη και υπέροχη παραλιακή Αβία με τις βοτσαλωτές
παραλίες της. Μπορεί διοικητικά η Μικρή Μαντίνεια διοικητικά
να υπάγεται στην Καλαμάτα, αλλά οι κάτοικοί της και η ίδια η
περιοχή αισθάνονται Μανιάτες της Αβίας.
Εμείς ξεκινήσαμε από την Καλαμάτα και κατευθυνθήκαμε μέσω
της απέραντης Ανατολικής παραλίας προς την Αβία. Όσο
διασχίζαμε την φανταστική παραλιακή, συγχρόνως απολαμβάναμε
την πάνω από 2500 μ. απολαυστική αμμώδη και βραβευμένη
παραλία, που είχαμε μπροστά μας. Στο τέλος αυτού του δρόμου,
μετά το ξενοδοχείο “Filoxenia”, στρίψαμε δεξιά στο δρόμο που
μας οδηγεί στη Μάνη. Το πρώτο χωριό που συναντάμε είναι η
Βέργα, εκεί επάνω στο βουνό καλάθι, σκαρφαλωμένη από τη μία
και από την άλλη να βρέχεται από τα καταγάλανα νερά του
Μεσσηνιακού κόλπου.
Όσο προχωράμε, συνεχίζουμε στο ίδιο χωριό, και φτάνουμε σε
ένα άγαλμα, αριστερά μας, και παρατηρούμε ένα τείχος να
φτάνει προς τα πάνω στο βουνό. Αυτό το τείχος, είναι το
σημείο όπου οι Μανιάτες σταμάτησαν τις ορδές του Ιμπραήμ,
τον συνέτριψαν και έτσι η Μάνη έμεινε «ελεύθερη» και
«αδούλωτη» !
Το σημείο εκείνο λέγεται Αλμυρός. Αριστερά βλέπουμε ένα
όμορφο πάρκο και δεξιά μια «άπαιχτη» παραλία, γεμάτη από

κόσμο να απολαμβάνουν στα καταγάλανα νερά το μπάνιο τους.
Λίγο πιο πέρα, μετά τη στροφή, στα δεξιά μας συναντάμε ένα
μεγάλο και πολύ καλό ξενοδοχείο το “MESSINIAN BAY, που η
εκπληκτική του θέα, δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που μένουν
στο ξενοδοχείο να αγναντεύουν όλο το Μεσσηνιακό κόλπο, μέχρι
απέναντι την Κορώνη.
Φεύγοντας από εκεί βλέπουμε το δρόμο να σχηματίζει το γράμμα
«Υ». Ο αριστερός δρόμος οδηγεί προς τη Μάνη του πρώην Δήμου
Λεύκτοrυ (Καρδαμύλη, Στούπα κλπ) και ο αριστερός δρόμος
οδηγεί προς τα παραθαλάσσια χωριά του πρώην Δήμου Αβίας. Να
σημειώσουμε ότι οι δύο Δήμοι ενώθηκαν το 2010 και έγινε ο
Δήμος Δυτικής Μάνης (Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης είναι η
Λακωνική Μάνη).
Παίρνουμε λοιπόν το δεξιό δρόμο και το επόμενο χωριό που
συναντάμε είναι η Μικρή Μαντίνεια. Φτάνουμε λοιπόν σε μια
παραλία όπου οι εκπληκτικές μυρωδιές που αναδύονται, είναι
από τις ψαροταβέρνες που είναι όλες μαζί, η μια μετά την
άλλη, κυριολεκτικά όλες επάνω στη θάλασσα. Αυτό που μας
έκανε εντύπωση είναι ότι όσοι κολυμπούσαν, αμέσως μετά
πήγαιναν στις ψαροταβέρνες και έτρωγαν το φρέσκο ψάρι τους.
Αυτό το εκπληκτικό συναίσθημα, μπορεί κανείς να το απολαύσει
μόνο σε πολλές παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσσηνίας.
Μετά τη Μ. Μαντίνεια συναντάμε 3 οικισμούς, την Παλιόχωρα,
το Αρχοντικό και το Ακρογιάλι. Ποιόν από τους 3 οικισμούς να
πρωτοθαυμάσει κανείς ;
Το Ακρογιάλι, προσωπικά, μας
γοήτευσε περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλοι
δύο οικισμοί με τις παραλίες τους, υστερούν.
Αφού το θαυμάσαμε, σκεφθήκαμε ότι πρέπει να το απολαύσουμε
ακόμη περισσότερο, πίνοντας ένα καφεδάκι ακριβώς επάνω στη
θάλασσα σε ένα μαγαζί που λέγεται “Αγκάλη”. Ευχαριστημένοι
από το Ακρογιάλι, και το καφεδάκι συνεχίσαμε τη διαδρομή μας
μέχρι που φτάσαμε στις εκβολές του εκπληκτικού φαραγγιού του
Ριντόμου ! Αμέσως μετά, είδαμε μια μεγάλη παραλία….

Η παραλία της Σάντοβας, είναι μια παραλία που εκεί γίνεται
συνωστισμός, κυρίως, από νέους ανθρώπους. Iδιαίτερα τα
βράδια μέχρι πρωίας, οι νέοι ξεφαντώνουν εκεί στα
παρακείμενα Beach Bars…
Φαίνεται ότι το οδοιπορικό μας στις παραθαλάσσιες περιοχές
του πρώην Δήμου Αβίας, φτάνει στο τέλος του. Εκεί που
τελειώνει η μεγάλη παραλία της Σάντοβας, εκεί αρχίζουν οι
Κιτριές. Ο δρόμος μας οδηγεί σε μια στροφή κατηφορική σε ένα
στενό, πλην όμως γραφικό δρομάκι, που μας οδηγεί στο
λιμανάκι στις Κιτριές. Δεξιά μας βλέπουμε μια επιγραφή που
γράφει «Ψαροταβέρνα Γαϊτανάρος». Βλέπουμε και αριστερά μας
μια άλλη ταβέρνα που λέει «Ψαροταβέρνα ο Μίμης». Το
αυτοκίνητό μας το παρκάραμε δίπλα στου «Μίμη» και εκεί
καθίσαμε. Φανταστικά ! απίστευτα μεζεδάκια, με τσιπουράκι !…
και την ακόμη πιο φανταστική εξυπηρέτηση των ανθρώπων του
μαγαζιού, όπως και του ιδιοκτήτη, του Μιχάλη Παπουτσή.
«Τέτοια μαγαζιά, τέτοιο service, δεν βρίσκεις ούτε στις πιο
προηγμένες τουριστικές περιοχές και νησιά των Κυκλάδων» !!!
Αυτό το είπε ένα μέλος της παρέας μας, που είναι Κυκλαδίτης
!!!
Ήταν ένα οδοιπορικό θεαματικό, υπέροχο, γευστικό, που
ακολουθήσαμε, μέσα σε πολύ λίγα χιλιόμετρα από την Καλαμάτα,
μια πόλη που μπορεί να προσφέρει τέτοιες απολαύσεις,
γαστρονομικές, φυσικού κάλους, θάλασσας όπως και να την
προτιμάτε, γραφικές περιοχές και ενός μπάνιου σε τόσο
καθαρές καταγάλανες θάλασσες !
Παρακάτω ακολουθεί ένα μικρο φωτογραφικό αφιέρωμα από αυτό
το οδοιπορικό μας σε αυτή την όμορφη περιοχή…

