TAΞΙΔΙ

Πορτ Ελίζαμπεθ

Και όμως, από αυτό
το σημείο, δίπλα στον
ωκεανό, τον κόλπο του
Χόμπι, περνάει ο κεντρικός
πεζόδρομος της πόλης.

Εκεί στον Νότο

Το Πορτ Ελίζαμπεθ στη Νότια Αφρική είναι η πρώτη πόλη όπου θα παίξει η Εθνική μας στο Μουντιάλ.
Είναι όμως και μια πόλη πρώτης τάξεως: ζεστή, όμορφη και οικονομική. Αυτό που
θα αποκαλούσαμε «φιλική προς τον χρήστη». Κείμενο, φωτογραφίες: Μάρω Κουρή.
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Νότια Αφρική τραβάει πάνω
της αυτό το καλοκαίρι τα φλας
της δημοσιότητας και όλη την
προσοχή μας. Γιατί όχι και το
ταξιδιωτικό ενδιαφέρον μας;
Το Πορτ Ελίζαμπεθ είναι η πόλη στην οποία
θα δώσει το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι της η
Εθνική μας ομάδα με αντίπαλο την Κορέα,
στις 12 Ιουνίου, και αποτελεί ιδανική πρότα-

ση για ολιγοήμερες διακοπές. Θα φτάσετε
εκεί με εσωτερική πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ (πληροφορίες στο τηλ. 0027
826845223 και στο tourdestinations@
worldonline.co.za) και δεν θα χρειαστεί
να ξοδέψετε πολλά. Είτε ταξιδέψετε μόνοι
είτε έχετε κανονίσει ήδη το μακρινό ταξίδι
με κάποιο γαλανόλευκο γκρουπ, η ζωή στη
Νότια Αφρική είναι φθηνή.

Το Πορτ Ελίζαμπεθ απέχει από το Γιοχάνεσμπουργκ δέκα ώρες με το αυτοκίνητο,
αλλά η πτήση σας θα διαρκέσει περίπου μία
ώρα και τρία τέταρτα. Στο ολοκαίνουργιο
Στάδιο «Νέλσον Μαντέλα» των 48.000
θέσεων μας ξενάγησε ο Kύπριος Αχιλλέας
Χαραλάμπους που έχει αναλάβει την οργάνωση του Mουντιάλ στην πόλη του.
Το γήπεδο απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο »
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Πορτ Ελίζαμπεθ

Η πόλη, αν και μικρή, είναι πλημμυρισμένη από στέκια κοντά στον ωκεανό.
Τεράστια κύματα χαϊδεύουν ατελείωτες, ολόχρυσες αμμουδιές
από το κέντρο της πόλης, στην όχθη της
λίμνης Νορθ Εντ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
γιορτής του ποδοσφαίρου λεωφορεία θα
μετακινούνται από και προς όλα τα πολυσύχναστα σημεία της πόλης και βέβαια προς
το γήπεδο.
Το «Πι.Ι.» (P.E.), όπως λέγεται χάριν
συντομίας η πόλη, χαρακτηρίζεται «φιλική
πόλη». Δικαίως. Στο πάρκο Σεν Τζορτζ
των 16.000 καταπράσινων τετραγωνικών
μέτρων, τα ματς θα μεταδίδονται απευθείας
από τις γιγαντιαίες οθόνες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα, με υψηλής τεχνολογίας
οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Οι 17.500
θεατές χωρίς εισιτήριο ίσως περάσουν
καλύτερα από όσους θα βρίσκονται στις
πραγματικές κερκίδες, παρακολουθώντας
από εκεί τους αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ συνολικά 30.000 επισκέπτες θα
απολαύσουν στο πάρκο συναυλίες και
δρώμενα.
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πόλη, αν και μικρή, είναι
πλημμυρισμένη από στέκια
κοντά στον ωκεανό. Τεράστια
κύματα χαϊδεύουν ατελείωτες,
ολόχρυσες αμμουδιές στην
παραλία Νέλσον Μαντέλα. Και ένα εκατομμύριο ευγενέστατοι πολίτες κατοικούν
σε κτίρια αποικιακής αρχιτεκτονικής του
1820, που κάποτε έχτισαν Αγγλοι, Ολλανδοί και Γερμανοί. Το τέμπο της ζωής
μοιάζει να μην έχει αλλάξει από την εποχή
των ιθαγενών Ξόζα, οι οποίοι υπολογίζεται
ότι κατοικούσαν εδώ από το 1100 μ.Χ. Ζωή
ελεύθερη, που μοιάζει επηρεασμένη από
την αύρα του Ινδικού Ωκεανού και τη νύχτα
ακολουθεί τους ρυθμούς ενός ξέφρενου
πάρτι. Ενας ατελείωτος φαρδύς πεζόδρομος με φοινικιές, πάνω στην ακτή, ανοίγει
την όρεξη για περιπάτους. Στο κέντρο του
προεξέχει κάθετα η χιλιοπερπατημένη
προβλήτα δημιουργώντας ένα ρομαντικό
τοπίο. Υψώνεται πάνω από τα κύματα και
φτάνει ως τον φάρο, από όπου αγναντεύουμε τα δελφίνια. Τα πρωινά οι φυλές της
Νότιας Αφρικής αναμειγνύονται στα παζάρια είτε μέσα στην πόλη, είτε στην παραλία,
είτε στον πολυχώρο Boardwalk (με καζίνα,
μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα, παιδικές
χαρές κ.ά.). Στις αγορές του Πορτ Ελίζαμπεθ αξίζει να ρίξετε μια ματιά στα χρήσιμα
αντικείμενα που είναι φτιαγμένα από βινύλιο, κοχύλια, κονσερβοκούτια και σύρματα.
Μουσεία και αξιοθέατα υπάρχουν πολλά,
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περίπου 40 στο σύνολο. Εμείς προτείνουμε
το Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας και
το μουσειακό συγκρότημα Bayworld, μέσα
στο οποίο θα δείτε έναν σκελετό φάλαινας
μήκους 15 μέτρων, την αναπαράσταση του
δεινόσαυρου Αlgoasaurus και εκθέματα
πολιτισμού των Ξόζα. Επισκεφθείτε επίσης
τη γοτθική βιβλιοθήκη, την Γκαλερί «Ζορζ
Πέμπα» και την Πυραμίδα στο Ντόνκιν,
δίπλα στον φάρο.
Αξίζει να δοκιμάσετε το σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Ελεφάντων Αντο και τη βαρκάδα
στο μοναδικό χωριό Σαν Φράνσις με τα
θαλασσινά κανάλια, καθώς και μια εκδρομή
με το διάσημο τρένο Απλ Εξπρές που διαβαί-

νει την πιο στενή γέφυρα του κόσμου μέσα
σε ένα φαράγγι (www.appleexpresstrain.
co.za). Η νύχτα μοιάζει περιπετειώδης στον
πολυχώρο Boardwalk. Tραγουδοποιοί α λα
Φρανκ Σινάτρα και Nτέιβιντ Μπερν, πλεύσεις στη φωταγωγημένη με λαμπιόνια λίμνη,
εστιατόρια με εθνικές γεύσεις – ακόμη και
ελληνικά –υπαίθρια μπαρ... Ξεχωρίζουν το
ρεστοράν της παγόδας και ο κήπος του.
Χανόμαστε στο γήπεδο του γκολφ, που
μοιάζει με μικρογραφία ζούγκλας. Αργότερα, πλάι στα κύματα που λαμπυρίζουν στο
σεληνόφως, καθόμαστε στο μπαρ-τρένο
της αμμουδιάς «Gypsie Jack’s», τον φάρο
των ξενύχτηδων. Εδώ, κοινός κώδικας

1 Μακρινοί απόγονοι της φυλής Ξόζα
συντροφεύουν με τον παραδοσιακό χορό
τους τον περίπατο των επισκεπτών στον
παραλιακό πεζόδρομο. 2 Δειλινό στην άκρη
της πόλης. Βόλτες στην παραλία, ψάρεμα,
σφιχταγκαλιάσματα. Ετσι τελειώνει η
ημέρα στο Πορτ Ελίζαμπεθ. 3 Η πόλη
χαρακτηρίζεται «φιλική» και «νυχτόβια».
Στα μπαρ-εστιατόρια της οδού Πάρλαμεντ
αποδεικνύονται και τα δύο. 4 Ο μικρός
Νοτιοαφρικανός σουτάρει περιμένοντας
τις ημέρες που στο πάρκο Σεν Τζορτζ
θα μπορεί να παρακολουθήσει από
γιγαντοοθόνες και τα οκτώ παιχνίδια
που θα διεξαχθούν εδώ. 5 Mαθήτριες
που γιορτάζουν τη νίκη τους στο τοπικό
πρωτάθλημα χάντμπολ. 6 Τουλάχιστον
μία φορά αξίζει να δοκιμάστε τα fish &
chips από φρεσκότατα θαλασσινά που
ετοιμάζουν οι καντίνες.

επικοινωνίας είναι ο χορός. Η περιήγηση
στο Πορτ Ελίζαμπεθ τελειώνει εδώ. Εσείς
όμως μπορείτε να συνεχίσετε. Η Garden
Route ως το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας
είναι μία από τις μαγευτικότερες διαδρομές
του πλανήτη. Διασχίζει χωριά ιθαγενών
και αγγίζει χρυσές ακρογιαλιές και συνάμα
τοπία άγριας ζούγκλας. Επόμενη στάση
στη... ροκ πόλη της Μαύρης Ηπείρου, το
Κέιπ Τάουν. Αν η Εθνική μας περάσει στον
δεύτερο γύρο, τότε εδώ θα τη χαρείτε πάλι
να παίζει, σε ένα γήπεδο-κόσμημα.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία όλων των αστέρων.
Οικονομικότερα είναι τα bed & breakfast με
οικογενειακή ατμόσφαιρα, ενώ τα λεγόμενα
backpackers (ξενώνες με κοινά δωμάτια)
διαθέτουν dormitoria (δωμάτια ύπνου) με
κουκέτες. Εδώ συχνάζουν έμπειροι ταξιδιώτες που
θα ανταλλάξουν μαζί σας προτάσεις εξερεύνησης.
Προτείνουμε επίσης τα: Aristoteles
(τηλ. 00 27 415850816). Τετράστερο, σε ήσυχη
γειτονιά, με θέα στο λιμάνι, πολυτελέστατο, σε
κτίριο που θυμίζει νεοκλασικό της Αθήνας και με το
πρωινό να σερβίρεται στον κήπο της πισίνας.

Wunford (τηλ. 00 27 415824304). Το όνομα της
οικοδέσποινας είναι Νόμπουγιου, που σημαίνει
ευτυχία. Μεγάλος κήπος, πάνω σε έναν ήσυχο
λόφο. Διαθέτει κοινή κουζίνα και ρομαντικά
διακοσμημένες κάμαρες. Από τα πάνω κρεβάτια
του κοιτώνα η θέα του έναστρου ουρανού και του
φωτισμένου λιμανιού σε νανουρίζει.

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ
Brazilia Fusion restaurant (τηλ. 00 27
128881004): φρεσκότατα ψάρια του ωκεανού
σερβιρισμένα με βραζιλιάνικη σάλτσα και με θέα
στον ήλιο που δύει πίσω από το βιομηχανικό λιμάνι.
Το σκηνικό ολοκληρώνει μια γουλιά πόρτο στα
χείλη. San Francisco (τηλ. 00 27 413687848):
φαγητό, πίτες και γλυκίσματα, καφές και πρωινό.
Αναζητήστε τον έλληνα ιδιοκτήτη. Ocean Fresh
Deli (τηλ. 00 27 415821106): τα δύο ψαρομάγαζα
του λιμανιού είναι γραφικά και προσφέρουν
γευστικούς ψαρομεζέδες σε πολύ οικονομικές
τιμές. Τέλος, ένα γλέντι-έκπληξη περιμένει τους
έλληνες φιλάθλους και παίκτες τη νύχτα της 12ης
Ιουνίου, με σουβλάκια, μουσακάδες,
μπακλαβαδάκια και μπουζούκι, οργανωμένο από
τις κυρίες της ελληνικής παροικίας στη λέσχη τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 00 27 832756 12 l
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