ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ - Καλώς ήλθατε στην περιοχή μας !

Για τη διαµονή σας στη Βόρεια Εύβοια, καλωσήρθατε στην μοναδική παραλία Κανατάδικ
α
Ιστιαίας
της
Βόρει
ας Εύβοιας
!

Εδώ θα βρείτε μια πεντακάθαρη θάλασσα για την ξεκούραση και την χαλαρωσή σας,
κατάλυμα για τον ύπνο σας στα ΑΕΝΑΟΝ studios και ΗΛΙΟΧΑΡΗ studios και φαγητό στην
ψαροταβέρνα / μεζεδοπωλείο / ουζερί
ΤΟ ΚΥΜΑ
(Το στέκι του Ταξιάρχη)
.

Τα Κανατάδικα Εύβοιας βρίσκονται σε απόσταση 5,5 χιλιομέτρων βόρεια της Ιστιαίας και
υπάγονται στο δημοτικό διαμέρισμα
Ιστιαίας.

Τα Κανατάδικα Εύβοιας εξελίχθηκαν σε οικισμό από τους κατασκευαστές πήλινων
σκευών, οι οποίοι προτιμούσαν να διαμένουν κοντά στους τόπους εργασίας τους. Μαζί με
τους τελευταίους έμεναν εκεί και μερικοί κτηνοτρόφοι ή γεωργοί.

Αργότερα και δίπλα στη θάλασσα κατασκευάστηκε ένα μικρό καφενείο στο τέρμα του
δρόμου που ενώνει τα Κανατάδικα με την Ιστιαία και το οποίο ταυτίστηκε με το όνομα
ενός ανθρώπου με πολύ χαρακτηριστική φωνή ο οποίος έλεγε ιστορίες με κάποιες
υπερβολές.

Το καφενείο αυτό για πολλά χρόνια και από πολύ παλιά ήταν το ορμητήριο αλλά και το
καταφύγιο ψαράδων και κυνηγών, που έρχονταν από την Ιστιαία ή από άλλα μέρη.

Η περιοχή οικίστηκε από το 1890. Τα Κανατάδικα σαν επίσημος οικισμός εμφανίζονται
μετά την απογραφή του 1896 όποτε είχαν 50 κατοίκους. Ο ίδιος περίπου πληθυσμός
διατηρήθηκε μέχρι το 1961.
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Από εκεί και μετά ανακάλυψη της τουριστικής αξίας που είχε η περιοχή ανέτρεψε τις
μέχρι τότε αντιλήψεις και επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στο τοπίο όσο και στον
αριθμό των μονίμων ή μη κατοίκων των Καναταδίκων.

Περιηγηθείτε λοιπόν την ιστοσελίδα μας για τα Κανατάδικα Εύβοιας και απολαύστε την
περιοχή μας εικονικά μέσω του υπολογιστή σας.

Δείτε τις ομορφιές που έχουν τα Κανατάδικα και σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε
από κοντά και να τις γνωρίσετε οι ίδιοι καθώς και να ζήσετε την ζεστή φιλοξενία των
κατοίκων της περιοχής.

Aπολαύστε το μπάνιο σας στην υπέροχη παραλία μας, διανυκτερεύστε στα ΑΕΝΑΟΝ stud
ios,
ΗΛΙΟΧΑΡΗ
studios και
ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ
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.E
πιλέξτε για το μεζεδάκι δίπλα στην θάλασσα ή το φαγητό σας στις ψαροταβέρνες /
ταβέρνες
ΤΟ ΚΥΜΑ (Το στέκι του Ταξιάρχη)
και
ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ
(του Νίκου Μπούτσικα).

Καλώς ήλθατε λοιπόν στα Κανατάδικα !
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