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Μενόρκα
Έχεις πάει; 

Ανεξερεύνητο από Έλληνες, άρα παρθένα γη, 
χωρίς σκουπίδια, ρακεταράδες και «Γιαννάκη, 
όχι στα βαθιά, παιδί μου». Το διαμάντι των 
Βαλεαρίδων σε καλεί προς εξερεύνηση. 
Κείμενο, Φωτογραφία Άννα Παπαρίζου

Cala Mitjana: Στο τέλος ενός δάσους προστατευμένου από την Unesco, 
θρονιασμένη ανάμεσα σε δύο ψηλούς, λευκούς βράχους στολισμένους 
με πεύκα, με νερά γαλάζια και ρηχά χωρίς ίχνος πέτρας. 
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Ανακάλυψα το νησί στο google earth, ψάχνοντας πού 
θα πάω για τα μπάνια μου. Νόμιζα ότι οι Βαλεαρίδες 
είναι μόνο η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Όταν όμως είδα 
ένα κομμάτι γης πάνω από τη Μαγιόρκα, ζούμαρα 
κατευθείαν. Μου έκανε εντύπωση η ακτογραμμή 
του μικρού αυτού νησιού, μιας και συχνά η θάλασσα 
μπαίνει μέσα στη γη σχηματίζοντας κολπίσκους. Μου 
έκανε εντύπωση και το όνομά του, μιας και δείχνει 
ότι η Μενόρκα είναι το μικρό αδερφάκι της Μαγιόρ-
κας (minor η μία, major η άλλη). Μετά από αυτά τα 
χαριτωμένα, ξεκίνησα την έρευνά μου. Έτσι, διάβασα 
ότι η Μενόρκα έχει περισσότερες παραλίες από την 
Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα μαζί. Και ότι από τις 60 (και 
βάλε) παραλίες που έχει, οι μισές έχουν χρυσή αμ-
μουδιά και οι άλλες μισές κόκκινη. 

Τις επόμενες τρεις ώρες είχα ήδη κλείσει εισιτή-
ρια και διαμονή. Κάπως έτσι, βρήκα ότι ο πιο εύκο-
λος τρόπος να φτάσεις στη Μενόρκα από την Αθήνα 
είναι με τη Vueling, μέσω Βαρκελώνης. Από εκεί, το 

νησί απέχει λιγότερο από μία ώρα. Για διαμονή  
είναι καλό και το Cala en Porter και η πρωτεύουσα,  
η Mao, αφού βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο.  
Οι περισσότεροι, βέβαια, προτιμούν την παλιά πρω-
τεύουσα, τη Ciutadella, και για τα φτηνά της κατα-
λύματα αλλά και επειδή είναι τόσο γραφική, που 
«μυρίζει» νησί. Το λιμανάκι της είναι τέλειο για βόλ-
τα και τάπας με σανγκρία στο ηλιοβασίλεμα. Εκεί 
είναι κρυμμένα κι ένα σωρό μπαράκια, τα καλύτερα 
του νησιού. Τα σοκάκια της, με τις υπαίθριες αγορές 
και τους γέρους που κάθονται και βλέπουν τα χρό-
νια να περνάνε, σε ταξιδεύουν σε άλλη εποχή.  
Ο διάσημος Catedral της βρίσκεται σε ένα από 
αυτά, μέσα σε πλακόστρωτους στενούς δρόμους.

To Cala en Porter, από την άλλη, έχει άλλες ομορ-
φιές. Είναι χτισμένο πάνω σε έναν επιβλητικό βράχο 
που σχηματίζει σπηλιές πάνω στη θάλασσα. Μια 
από αυτές είναι η Cova d’en Xoroi. Εκεί, μέσα στη 
σπηλιά, σε έναν βράχο που πέφτει απότομα στο μπλε 

της Μεσογείου, είναι το ομώνυμο μπαρ, από τα πιο 
διάσημα στις Βαλεαρίδες. Μαζεύει κάθε απόγευμα 
κόσμο που χαζεύει το ηλιοβασίλεμα και σερβίρει 
εκπληκτικά, φτηνά κοκτέιλ. Λίγα χιλιόμετρα ανατο-
λικότερα, είναι η σπηλιά Cales Coves. Πόλος έλξης 
ισπανών χίπηδων εδώ και πολλά χρόνια, είναι ωραία 
επιλογή για πεζοπορία και βουτιές από τα βράχια.

Κοντά στο Cala en Porter θα βρεις το Es Castell, 
μια μικρή πόλη γεμάτη όμορφες βίλες κι ένα χαρι-
τωμένο λιμανάκι με ψαροταβέρνες. Τέλεια επιλογή 
για να γευτείς μια αυθεντική παέγια με θαλασσινά 
ή μια caldereta de langosta, το παραδοσιακό με-
νορκέζικο πιάτο: κοκκινιστή ψαρόσουπα με βάση 
τον αστακό. Η πρωτεύουσα Mao είναι κι αυτή εκεί 
κοντά. Ενδείκνυται για περίπατο στο λιμάνι και 
ψώνια στην παλιά πόλη. Είναι όμως αρκετά αστική 
και θα σε βγάλει από το κλίμα του νησιού. 

Η Μενόρκα προσελκύει τουρίστες κυρίως από 
την ηπειρωτική Ισπανία και την Αγγλία. Είναι εναλ-

Μια από τις παραλίες κοντά στην Pregonda, στον βορρά.

Η παλιά πρωτεύουσα, Ciutadella, προσφέρει φτηνά 
καταλύματα και «νησιώτικη» γραφικότητα. 

λακτικός προορισμός για νέους και backpackers, 
αλλά ταυτόχρονα είναι φιλικό νησί και για οικογέ-
νειες. Είναι δημοφιλής προορισμός για το ισπανικό 
jet set αλλά και για όσους θέλουν οικονομικές δια-
κοπές μες στη φύση ή αγροτουρισμό. Για όλους έχει 
ο μπαξές. Πάντως, είτε είσαι camper είτε jetsetter 
είτε Ελληνίδα σαν εμένα, που απλώς θέλει να κάνει 
τα μπάνια της, η Μενόρκα θα σε τραβήξει για τη 
θάλασσά της. Για τις συγκλονιστικές, πεντακάθαρες 
παραλίες της και τα γαλαζοπράσινα νερά της.

Κρυστάλλινα μακροβούτια
Η Μενόρκα είναι σχετικά μεγάλο και επίπεδο νησί. 
Ίση με τη Χίο περίπου. Μία κεντρική οδική αρτηρία 
διασχίζει ολόκληρο το νησί, χωρίζοντάς το σε βορρά 
και νότο. Και οι παραλίες που βρίσκονται στον βορρά 
είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του νότου. 
Ένα κοινό έχουν όμως όλες: είναι μακριά από τον 

πολιτισμό. Ο κεντρικός δρόμος δεν πλησιάζει καν τις 
παραλίες του νησιού, οι οποίες είναι προσβάσιμες 
είτε από επαρχιακούς δρόμους και χωματόδρομους 
είτε με τα πόδια, μετά από αρκετό περπάτημα.  
Παρ’ όλα αυτά, τον Αύγουστο, ακόμα κι αν πας στην 
πιο δύσβατη παραλία, μόνος σου δε θα είσαι. 

Ο βορράς της Μενόρκας είναι άγριος, με παρα-
λίες με κόκκινη αμμουδιά, βράχια και εκτάσεις με 
ξερόχορτα. Ο νότος της, από την άλλη, είναι γεμάτος 
πεύκα, ειδικά κοντά στις παραλίες, οι οποίες στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ψιλή ξανθιά άμμο. 
Από αυτές, πιο φημισμένη είναι η Cala Mitjana. Στο 
τέλος ενός δάσους προστατευμένου από την Unesco, 
κάποια χιλιόμετρα μακριά από την κοντινότερη κω-
μόπολη, βρίσκεται αυτή η μακρόστενη παραλία, θρο-
νιασμένη ανάμεσα σε δύο ψηλούς, λευκούς βράχους 
στολισμένους με πεύκα. Όπως σε κάθε παραλία της 
Μενόρκα, έτσι και στη Μitjana, τα νερά είναι γαλάζια 

και ρηχά, και δεν υπάρχει ίχνος πέτρας στη θάλασσα. 
Στα αριστερά της, είναι η Cala Mitjaneta, η μικρή 

της αδερφή. Παρόμοιας ομορφιάς, αλλά σαφώς 
μικρότερη, γεμίζει από μία και μόνο παρέα. Τυχε-
ρή παρέα… Ενώ στα δεξιά της, και μετά από μισή 
ώρα πεζοπορία μέσα στο πευκοδάσος, βρίσκεται η 
Trebaluger, η μαγική. Στα γαλαζοπράσινα νερά της 
εκβάλλει ένα ποταμάκι, από όπου μπορεί κανείς 
να φτάσει στην παραλία με κανό. Άφθονη σκιά 
και δροσιά προσφέρει μια σπηλιά που προσελκύει 
κατασκηνωτές και μποέμ τύπους. Και η χρυσή 
άμμος της είναι γεμάτη κοχύλια. Θυμίζει αρκετά 
την Πρέβελη στο Ρέθυμνο, αλλά μαζεύει λιγότερο 
κόσμο - άλλωστε, είναι μια από τις λιγοστές ήσυ-
χες παραλίες της Μενόρκας.

Στον νότο αξίζει επίσης να κολυμπήσεις στην Cala 
Turqueta και στη Μacarelleta. Μια μικρή παραλία με 
πολύ χώρο και πυκνή σκιά για ελεύθερο camping, 

Το μπαρ «Cova d’en Xoroi», στο Cala en Porter, μαζεύει 
κάθε απόγευμα κόσμο που χαζεύει το ηλιοβασίλεμα.

Macarella, μια ευρύχωρη παραλία στον νότο. 
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στην οποία φτάνει κανείς με τα πόδια από τη μεγάλη 
παραλία, τη Macarella. Τα νερά της είναι κρυστάλλι-
να και ο κόσμος που μαζεύει είναι πιο εναλλακτικός.

Αλλά όχι πιο εναλλακτικός από αυτόν που προ-
σελκύουν οι παραλίες του βορρά. Αυτές είναι πιο 
άγριες και αφιλόξενες. Σκιά θα βρει κανείς μόνο 
κάτω από τους μαύρους βράχους τους. Και είναι 
ακόμα πιο δύσκολα προσβάσιμες από αυτές του 
νότου, μιας και το περπάτημα που θα ρίξεις για να 
κολυμπήσεις στον βορρά δε γίνεται κάτω από τη 
σκιά των πεύκων, αλλά κάτω από τον καυτό ήλιο της 
Μεσογείου. Όταν φτάσεις ιδρωμένος και κατάκο-
πος στις βορινές ακτές, σε περιμένει η εμπειρία της 
κόκκινης άμμου με τις θεραπευτικές ιδιότητες της 
Cavelleria και το αραλίκι κάτω από τον ήλιο στις πα-
ραλίες κοντά στην Pregonda. Εκεί, ηλιοκαμένοι ισπα-

νόφωνοι χίπηδες πουλάνε αυτοσχέδια κοσμήματα 
με χάντρες. Τα σουτιέν οι γυναίκες τα άφησαν σπίτια 
τους. Και τα παιδιά παίζουν με αστερίες και κοχύλια.

Στη Μενόρκα όλη μέρα θα είσαι δίπλα στη θά-
λασσα - τα πρωινά για μπάνιο και τα απογεύματα 
για εξερεύνηση. Θυμίζει αρκετά τα ελληνικά νησιά. 
Ψαροταβέρνες, γραφικά μικρά λιμανάκια, ονειρεμέ-
νες παραλίες με πεύκα ή βράχια είναι τα συστατικά 
που μαγεύουν τον επισκέπτη σε όλη τη Μεσόγειο. 
Η διαφορά της Μενόρκας από τους ελληνικούς πα-
ραθαλάσσιους προορισμούς είναι η καθαριότητα, 
η οργάνωση κι ο σεβασμός στο περιβάλλον. Η Με-
νόρκα είναι δημοφιλές νησί που σφύζει από κόσμο, 
με παραλίες γεμάτες μέχρι το βράδυ. Κι όμως, όταν 
κολυμπάς, στην παραλία πίσω σου δε βλέπεις ούτε 
ένα αυτοκίνητο. Η άμμος είναι πεντακάθαρη, χωρίς 

ίχνος σκουπιδιού. Οι ταβέρνες και οι καφετέριες είναι 
στα λιμανάκια και όχι πάνω στην αμμουδιά. Ελάχι-
στες παραλίες είναι οργανωμένες, αλλά ακόμα και 
σε αυτές μπορείς να λιαστείς χωρίς να πληρώσεις.

Η Μενόρκα είναι τέλειος προορισμός για τον έλ-
ληνα ταξιδιώτη. Γιατί εμείς ξέρουμε πώς να απολαύ-
σουμε διακοπές στη θάλασσα. Είναι επίσης ωραία 
η εμπειρία μακριά από ελληνικό νησί. Ειδικά όταν 
αυτό μοιάζει τόσο πολύ με τα δικά μας. Η Μενόρκα 
έχει παραλίες σαν της Χαλκιδικής αλλά και σαν της 
Σαντορίνης. Στη Μενόρκα θα βρεις τον Μπάλο και το 
Ναυάγιο πλάι πλάι με τη Σάρτη και τη Βουρβουρού. 
Τις φτηνές επιλογές της Ικαρίας αλλά και την πολυ-
τέλεια της Μυκόνου. Κόσμο σαν αυτόν που μαζεύει 
η Σκόπελος αλλά και η Αστυπάλαια. Και όλ’ αυτά, σε 
ένα νησί μόλις πέντε ώρες μακριά από την Αθήνα.

Μacarelleta, μια μικρή «indie» παραλία με πολύ 
χώρο και πυκνή σκιά για ελεύθερο camping.

Τυρκουάζ νερά και σκάφη στη Macarella. 

Το λιμανάκι της Ciutadella είναι τέλειο για βόλτα 
και τάπας με σανγκρία στο ηλιοβασίλεμα.

Η Cales Coves είναι ωραία επιλογή για 
πεζοπορία και βουτιές από τα βράχια.


