Σύμη… Διαχρονική αίγλη και αρχοντιά
Αξίζει να δείτε.
Γιαλός, με χρώμα... νεοκλασικό
Ώχρα, σομόν, κόκκινο, γαλάζιο, μπλε, γκρι: Τα νεοκλασικά αρχοντικά στο
λιμάνι της Σύμης στον Γιαλό, σημεία που κρατούν ζωντανό το χρώμα του
παρελθόντος .
Ανεβαίνοντας την Καλή Στράτα
Πεντακόσια πέτρινα, φαρδιά σκαλοπάτια σας οδηγούν από το Γιαλό στο
Χωριό, την Άνω Σύμη. Κάποτε ήταν ο μοναδικός δρόμος από τον έναν στον
άλλον οικισμό.
Η αρχοντιά του Χωριού
Φτάσατε στο Χωριό! Εδώ, οι ντόπιοι θα σας τα δείξουν όλα: τη Σπετσαρία,
το παλιό δημοτικό φαρμακείο με τα γυάλινα δοχεία και τις χαρακτηριστικές
επιγραφές σε κτήριο του 1884.
Ο Ταξιάρχης Μιχαήλ ο Πανορμίτης
Οι προσκυνητές κάνουν ουρά, αλλά η αναμονή αξίζει: η ενέργεια είναι
διάχυτη στο ναό. Διάσημος για τα θαύματά του ο Πανορμίτης αποτελεί
μεγάλο προσκύνημα στο Αιγαίο.
ΠΕΖΟΠΟΡΩΝΤΑΣ
Για να γνωρίσει κάποιος το νησί με τα πόδια, ιδανική αρχή είναι η διαδρομή
Σύμη – Πανορμίτης. Ο οδοιπόρος θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς για να
αποφύγει τη ζέστη του μεσημεριού. Η διαδρομή έχει αρκετό πράσινο, ενώ
είναι διάσπαρτη με εκκλησίες: Άγιος Κωνσταντίνος, Παναγιά Στρατερή, Άγιος
Ιωάννης, Αγία Μαρίνα της Νεράς και το μοναστήρι του μεγάλου Σωτήρη.
Μια παράκαμψη από το σημείο αυτό οδηγεί, μέσα από δάσος με κυπαρίσσια,
στην περιοχή Κουρκουνιώτη, όπου υπάρχουν αναστυλωμένα 11 πέτρινα
πατητήρια.

Καλή διαμονή

Simi ... timeless glamor and elegance
Worth seeing.
Gialos, colored neoclassical ...
Ocher, salmon, red, blue, blue, gray: the neoclassical mansions in the port
of Symi Gialos points that keep alive the color of the past.
Going up the Kali Strata
Five hundred stone, your wide steps lead from the Gialos Village, Ano Symi.
It used to be the only road from one to another settlement.
The nobility of the village
You have arrived in the Village! Here, the locals will show your all to the
Spetsaria, the old pharmacy with glass containers and characteristic
inscriptions in building 1884.
Taxiarchis Michail Panormitis
The pilgrims queuing, but the wait is worth: energy is widespread in the
church. Renowned for his miracles Panormitis is a major pilgrimage in
the Aegean.
PEZOPORONTAS
To know someone island on foot, ideal authority is the path Symi Panormitis. The hiker should start early to avoid the midday heat. The
route is quite green, and is dotted with churches: Agios Konstantinos,
Panagia Strateri, Agios Ioannis, Agia Marina waters and the Monastery of
Big Savior. A deviation from this point leads through a forest of cypress, in
Kourkouniotis, where there are 11 restored stone crushers.

Enjoy your stay
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1. Κάστρο
2. Μύλοι
3. Ποντικόκαστρο
4. Νημπορειό
5. Αγ. Νικόλας Πέδι
6. Αγία Μαρίνα Πέδι
7. Δράκου
8. Μιχαήλ Ρουκουνιώτης
9. Άγιοι Ανάργυροι
10. Τολί
11. Θεολόγος
12. Άγιος Φιλήμονας
13. Άγιος Αιμιλιανός
14. Μυρταριώτισσα
15. Άγιος Γεώργιος Φτωχός
16. Άγιος Νικήτας Κωτικά
17. Κάστρο Λαππατονιού
18. Άγιος Βασίλειος
19. Άγιος Κωνσταντίνος
20. Πάνω Κρασοκέλλια

21. Άγιος Ιωάννης Τσαγκριάς
22. Αγία Μαρίνα Ποτιού
23. Καϊλιώτης
24. Καμπιώτισσα
25. Κοκκιμήδης
26. Σωτήρης Μικρός
27. Χαμές
28. Άγιος Προκόπης
29. Άγιοι Απόστολοι
30. Παναϊδι
31. Σταυρός Πολέμου
32. Αγ. Νικόλας Κεφαλής
33. Παναγία Στρατερή
34. Νανού
35. Μεγάλος Σωτήρης
36. Πατητήρια
37. Μαραθούντα
38. Πανορμίτης
39. Φανερωμένη

