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1. Δώσε ραντεβού με κάποιον κάτω από 
την Καμάρα

2. Μπες στη Ροτόντα να θαυμάσεις το 
θόλο, και μετά βγες στον κήπο να κάνεις το 

γύρο της
3. Πιες καφέ στο υπέροχο διατηρητέο Tabya

4. Κατεβαίνοντας, θαύμασε το μεγάλο gra�ti
5. Μπες και κάτσε στην πίσω αίθουσα των Star-

bucks, που είναι σα βιβλιοθήκη αμερικανικού 
πανεπιστημίου με τους φοιτητες να μελετούν       

6. Θαύμασε τον κεκλιμένο τρούλο της εκκλησίας της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα

7. Πάρε ένα χάρτη ή ένα ημερολόγιο από τον Μαλλιάρη
8. Πιες ένα φρέσκο χυμό ή γιαούρτι από το Greek Natural

9. Κοίταξε ψηλά και βγάλε φωτογραφία το gra�ti
10. Κατέβα οπωσδήποτε στο πληροφοριακό κέντρο του 

Γαλεριανού συγκροτήματος να δεις τα εντυπωσιακά βίντεο
11. Φάε ένα παγωτό από τον Ιταλό του Gelati e Amore

12. Δοκίμασε ένα Σπάτα burger
13. Πάρε το φρέσκο γαλατάκι σου 24/7 από τα αυτόματα 

μηχανήματα του ΘΕΣΓΑΛΑ
14. Αγόρασε το μέλι ή τον βασιλικό πολτό σου από το πρατήριο του 

Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης
15. Δες τη Bjork στον τοίχο της πολυκατοικίας  στο άδειο οικόπεδο

 16. Προμηθεύσου ξηρούς καρπούς και λιχουδιές από το Εν Καρπώ
17. Βγάλε φωτογραφίες στα αρχαία ανάκτορα του Γαλερίου 

18. Κάτσε για ένα καφέ με φόντο τα αρχαία στο καφέ-μπιστρό Baraka 
19. Πάρε χειροποίητες δημιουργίες από το Kitchen 29˚

20.  Αγόρασε είδη υγιεινής διατροφής από το Ζωή και Υγεία
21. Παρε για το σπίτι τρίγωνα Πανοράματος από τον Ελενίδη 

1.Meet with someone under the Gale-
rius Arch, like locals do

2.Step into the Rotunda, admire its impres-
sive dome and then get out to the yard and 

walk around
3.Have a co�ee at the marvellous renovated 

building of Tabya
4.Admire the big gra�ti

5.Go into Starbucks and head to the “secret”  room 
at the back, where students from the uni study          

6.Admire the tilted dome of the little church at the 
corner of the streets 

7.Grab a map, a diary or a book from Malliaris bookstore
8.Have a fresh juice or greek yogurt at Greek Natural

9.Look up and take a picture of the great gra�ti
10.De�nately climb down the stairs to the Galerian Complex 

Information Center and watch the videos
11.Enjoy a gelato made by the italian owner of Gelati e Amore

12.Eat a juicy Spata (ΣΠΑΤΑ) burger
13. Go to the automated machines that dispense fresh milk from 

THESGALA (ΘΕΣΓΑΛΑ) 24/7 and get a bottle or two
14. Buy delicious honey from the Halkidiki Honey Makers Coop

15. Check out Bjork watching you from the side wall of the building
 16. Get your nuts and yummie greek delicacies from En Karpo (Εν 

Καρπώ)
17. Take photos of the ancient palace of Galerius 

18. Sit for a co�ee with a view of the ruins at Baraka
19. Take with you fabric handmade creations and jewels from Kitchen 29°

20. Buy healthy and bio food from Health and Life (Υγεία και Ζωή)
21. Get your sweet “Triangles” from Elenidis 

Η περιοχή της Καμάρας έχει ως 
κεντρικό άξονα την οδό 
Δημητρίου Γούναρη (ή αλλιώς 
Ναυαρίνου), η οποία είναι σχεδόν 
σε όλο το μήκος της 
πεζόδρομος, και περπατιέται 
άνετα και πολύ ευχάριστα. 
Μπορείς να ξεκινήσεις 
από το νούμερο 1 και 
να συνεχίσεις όπως 
φαίνεται στο 
χάρτη ή, 
φυσικά, να τα 
δεις όπως 
θέλεις!

MEET ME THEREΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

SemperCuriosus


