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И не, не е
оксиморон,
когато говорим за
родното място
на Аристотел –
Стагира и
третия ръкав
на Халкидики –
Атон
текст МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
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„Във всички творения на природата има
нещо за възхищение”, казва големият древногръцки учен и философ Аристотел.
Спомняме си неговите думи, докато пътуваме към Халкидики. Обичайна дестинация
за повечето българи през последните години, първите два ръкава на гръцкия полуостров са ни като втори дом за уикендите
и по-дългите ваканции от ранна пролет та
чак до късна есен.
Думите на Аристотел този път обаче
ни отвеждат на третия ръкав, известен
предимно с манастирите си. Но не само!
Перлата на Халкидики – Атон, крие много
повече. Тук успешно съжителстват мъдрост и красота, смирение и лукс.

Паметникът
на Аристотел
в парка край
Стагира.

„ГОЛОТО ТЯЛО НЕ Е ПРИЧИНА
ЗА СРАМ. СРАМУВАЙТЕ
СЕ ОТ ТОВА, КОЕТО
МИСЛИТЕ ЗА НЕГО.”
Аристотел

Плажът Йерисос-Какудия.

МЪДРОСТТА

фотографии ISTOCK/GULIVER, АРХИВ

Мъдрост и красота,
смирение и лукс...

Вдъхновяващата
гледка от Eagles
Villas на хълмовете край
Уранополи, на
един дъх от
Света гора.

Срещаме се с нея още на първата ни
спирка: Стагира в североизточната
част на Халкидики – в миналото голям
административен център със собствен
монетен двор, но днес с население едва
300 жители. На това място през 384 г. пр.
Хр. е роден Аристотел. През 348 г. пр. н.е.
Филип Македонски разрушава града, но
по-късно го възстановява в знак на благодарност, че Аристотел е обучавал сина
му Александър Велики. Днес там може да
се видят останки от крепостна стена,
руини на някогашни сгради, акропол и пазар. Наблизо е и паркът на Аристотел с
много от инструментите, с които древногръцкият учен е изучавал чудесата на
природата – оптични дискове, слънчев
часовник, компас, водна турбина, телескопи, параболични рефлектори... Едни от
най-интересните експонати са хоризонталният слънчев часовник, който показва почти точното географско време
и месеца, и пентафонът от 5 парчета
гранит, с който Аристотел е доказал,
че всеки материал има собствен звук и

собствени честоти на трептене. При
ясно време от телескопите в парка могат да се наблюдават много от монашеските обители на Атон.

КРАСОТАТА
Едва когато човек мине през родното
място на Аристотел, разбира защо мъдростта и красотата вървят ръка за
ръка във философското му наследство.
От парка, разположен на върха на хълм,
се разкриват спиращи дъха гледки към
залива Йерисос. Плажът там, известен с
кристално чистите си води и мек, фин
като коприна пясък, е със син флаг и има
защо. Другият красив плаж наблизо е Wet
Dreams край Неа Рода.
Колкото по-навътре в Атон навлизаме,
толкова по-величествено пред нас се
разстила планината Атос и склоновете
є, къпещи се в лазурните води на Егейско
море. Заливите, сгушени между скалите,
са изпъстрени от лодки и корабчета,
които пътуват до о. Амулиани. Между
другото, това е най-близкият остров
до София (само с няколко километра

Тюркоазените води край о. Амулиани, от
който се разкрива гледка към връх Атон.

Заливче, сгушено между стръмните
склонове на планината Атос.

пред Тасос!). До 1925 г. е бил собственост на манастира Ватопеди, но днес
целогодишно на него живеят около 1000
души, а напоследък и туристите откриват чара му. До острова се стига с
корабче или ферибот от Трипити или
Уранополи. Последният град е и портата към монашеската република на Атон.
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Не случайно Eagles
Villas на хълмовете
край Уранополи
събират артисти
от цял свят
на творчески
ваканции.
Един от най-красивите манастири
на Света гора – „Григориат“.

ЛУКСЪТ
СМИРЕНИЕТО

Манастирът
„Дохиар“,
който може
да се види от
морето.

Манастирът „Симонпетра“ на
върха на скала на планината Атос.
132 E L L E

Света гора е със силно ограничен достъп
заради манастирите. Жени не се допускат. Дневният лимит е 100 православни
поклонници за цялата Света гора (тук
няма туристи, а само поклонници – забранени са камерите и фотоапаратите!).
Посетителите трябва да имат издадено разрешение от всеки манастир, което се получава в Уранополи.
Според легендите Света гора е земя, подарена от Бога на Богородица, нещо като
земен рай. Строежът на манастири там
започва от ранното Средновековие, а
по-късно поименно са описани 20-те
манастира, обявени за автономна монашеска общност под гръцки суверенитет. Сред тях е българският „Св. Георги
Зограф“.
Повечето монашески обители са между хълмовете на Атос, но някои могат
да се видят и с корабче. Като „Дохиар“,
който прилича на средновековен замък, или „Симонпетра“, „Дионисиат“ и
„Григориат“, кацнали сякаш върху скалите
на морския бряг.
Дали заради манастирите или заради величествената природа, третият ръкав
на Халкидики кара човек да се чувства
смирен и малък. Особено в подножието
на връх Атон, издигащ се на цели 2033 м.

Кристално
чистите води
и красивият
подводен свят
край третия ръкав на
Халкидики.
Залезът край
о. Амулиани.

Малко останаха близките морски дестинации, където човек може да се потопи
в истински лукс. Атон е една от тях.
Тук липсват гигантските, препълнени
петзвездни ризорти, защото луксът е в
спокойствието и уюта на разкошните
бутикови хотели, където почивката е
наистина пълноценна. Хълмовете край
Уранополи, на един дъх от Света гора,
привличат поглед с разкошни вили, заобиколени от златисти плажове и буйни
градини с маслинови, палмови и борови
дървета. Спиращата дъха гледка към морето е по-ценна дори от собствения
басейн – най-малката екстра, на която
може да се насладите.
Неслучайно в района се събират творци
от Гърция и от цял свят, за да търсят
вдъхновение. По примера на известни хотели в Лондон, Милуоки и Шанхай,
Eagles Villas в Уранополи например инициира програмата Artists in Residence, която
досега е събирала писатели и фотографи
за творчески ваканции. Това е мястото,
където може да опитате кулинарните
специалитети на едни от най-добрите
шефове в Гърция. Или пък да получите необичаен кулинарен урок от монах! Може
да играете тенис, да се запишете на дайвинг или на курс за баристи, да отидете
на винен тур из района, да се насладите
на релаксиращи СПА процедури...

Включете в програмата
си круиз около Атон.
ELLE програма:
Сутрешна йога, защото хълмовете на
Уранополи са с вдъхновяващи гледки, които зареждат и тялото, и съзнанието.
Дайвинг, защото третият ръкав на
Халкидики има кристално чисти води и
красиви морски обитатели.
Дегустация на зехтин, защото Гърция е
страната на маслините, а местните найдобре познават здравословните качества
на зехтина и ще ви ги демонстрират.
Biotec процедура за лице, защото Elemis
Eagles SPA е един от най-известните центрове в света.
Винен тур в Атон, защото ще дегустирате като истински сомелиер най-добрите вина от района.
Вечерен круиз, защото залезът в
морето винаги е романтичен, а край
величествените склонове на планината
Атос – изключителен!
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