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Editorial

Φίλες και φίλοι,
Με χαρά και περηφάνια σάς καλωσορίζουμε στα υπερσύγχρονα cruise ferries του στόλου των Μινωικών Γραμμών, της κορυφαίας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, μέλους του ισχυρού -παγκοσμίου φήμης- ομίλου Grimaldi, η οποία για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ενώνει καθημερινά την Ελλάδα με την Ιταλία (και, κατ’ επέκταση, με τις χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης), καθώς και την ηπειρωτική
Ελλάδα με την Κρήτη - έχοντας ως βάση πλέον έξι λιμάνια (Ηράκλειο, Πειραιάς, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αγκώνα, Τεργέστη)
και ως θεμελιώδη αρχή το να σας παρέχουμε άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
Δεν είναι τυχαίο ότι το «Cruise Europa» των Μινωικών Γραμμών συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ασφαλέστερα πλοία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα EuroTest, κατετάγη μεταξύ των
τριών κορυφαίων πλοίων με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην Ευρώπη.
Η μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει, έμπρακτη απόδειξη της οποίας αποτελούν οι 250.000 επιβάτες
που συμμετέχουν στο Minoan Lines Bonus Club -το πρόγραμμα πιστών επιβατών μας που τους προσφέρει μοναδικά προνόμια-, μας γεμίζει ικανοποίηση αλλά και ευθύνη, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το ίδιο υψηλό επίπεδο καινοτόμων
υπηρεσιών για το οποίο έχουμε βραβευτεί τέσσερις συνεχόμενες χρονιές ως η εταιρεία με την καλύτερη φήμη στο χώρο της
ελληνικής ακτοπλοΐας.
Την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας νιώθουμε χρέος μας να
σας ανταποδίδουμε, αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα των καιρών και εφαρμόζοντας μια ευέλικτη εμπορική πολιτική, που
περιλαμβάνει ειδικές τιμές και εκπτώσεις για «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ταξίδι πρέπει να είναι προσιτό σε όλους.
Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης νέων τρόπων ώστε να
προσφέρουμε στους επιβάτες μας υπηρεσίες που θα κάνουν το
ταξίδι τους, σε όλα τα επίπεδα, πιο εύκολο, εντάσσεται και το
πλήρως ανασχεδιασμένο περιοδικό Minoan Wave που κρατάτε
στα χέρια σας. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει μια υψηλής
αισθητικής «πύλη» σε ό,τι εξαιρετικό συμβαίνει στην Κρήτη και
στα υπόλοιπα λιμάνια-προορισμούς των Μινωικών Γραμμών,
προωθώντας, μέσα από τις σελίδες του, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και εστιάζοντας σε ανθρώπους που
προσφέρουν και δημιουργούν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες
μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη για τη συμβολή τους στην
πραγματοποίηση του κοινού μας οράματος. Το θετικό πρόσημο στους δείκτες των Μινωικών Γραμμών αυτή τη χρονιά
μάς γεμίζει αισιοδοξία και αποτελεί κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.
Σας εύχομαι όμορφα και ασφαλή ταξίδια.
Αντώνης Μανιαδάκης,
Διευθύνων Σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών

Dear Friends,
It is with pride and joy that we welcome you on board the ultramodern cruise ferries that comprise the fleet of Minoan Lines, the
leading Greek maritime company and a member of the worldrenowned Grimaldi Group, which for more than four decades
has been providing daily connections between Greece and Italy –
and hence also Central and Eastern Europe – as well as mainland
Greece and Crete. The company now has operational bases in
six ports (Heraklion, Piraeus, Patras, Igoumenitsa, Ancona, and
Trieste) and continues to adhere to its basic principle, which is to
provide you with exemplary comfort, a sense of luxury, and safety.
A distinction received by Minoan Lines vessel “Cruise Europa”
as one of Europe’s safest ships comes as no surprise. Cruise Europa
was ranked as one of the continent’s three safest ships, according
to a recent study conducted by EuroTest, an independent agency.
The long-term relationship of trust that we have established
with our passengers, as illustrated by the 225,000 who have opted
to join the Minoan Lines Bonus Club, a programme which offers
our loyal clients unique privileges, fills us with satisfaction but
also serves as encouragement in our responsibility to continue
offering innovative services of the same high level for which we
have won awards for four consecutive years, as the company with
the best reputation in Greek coastal shipping.
We reciprocate your trust and support by paying careful
attention to passengers’ feedback, as well as general trends, by
applying a flexible pricing policy, comprising special prices and
discounts for a variety of social groups. Our goal has always been
to make travelling accessible to everyone, and it remains so.
The completely redesigned Minoan Wave magazine is a product
of our constant search for ways to offer services that make our
passengers’ journeys easier on all levels. Our hope is that Minoan
Wave will become a source – of the highest aesthetics – for our
passengers to learn about everything new and of interest on Crete
and at the other port destinations that Minoan Lines sails to. We
plan to achieve this by promoting aspects of culture, history, and
gastronomy, focusing on creative individuals and their offerings.
In conclusion, I would like to thank our partners both in Greece
and the rest of Europe for their contribution to the realisation
of our common vision. The positive signs already established by
market data this year fills us with optimism. They also stand as an
incentive for an even greater effort.
I wish you wonderful, safe journeys.
Antonis Maniadakis
MINOAN LINES Managing Director
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Ραντεβού
με τις τέχνες
Συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής,
στους προορισμούς των Μινωικών Γραμμών, που δεν πρέπει να χάσετε.

Rendezvous with the arts

2

Concerts, theatrical and dance productions, photography and art exhibitions not to be missed.
Της Ξένιας Γεωργιάδου / By Xenia Georgiadou
Αθήνα

Ξεχασμένα τοπία
- έως 27/6
Σκηνές από την αγροτική ζωή στην ελληνική ύπαιθρο τη δεκαετία του ’60,
πρόσωπα σκαμμένα από τον ήλιο, απόψεις της Ακρόπολης, πολύβουοι δρόμοι της Αθήνας, χωμάτινα μονοπάτια
στα νησιά: οι 48 πρωτότυπες ασπρόμαυρες φωτογραφίες που συνθέτουν
το υλικό της έκθεσης «Wolf Suschitzky.
Ταξίδι στην Ελλάδα του ’60» αποτυπώνουν τον ελληνικό χώρο και τις παραδόσεις του.
Μουσείο Μπενάκη, Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Κριεζώτου 3,
www.benaki.gr

Athens
Forgotten scenes
Until June 27
Images of agricultural life in rural Greece during the ‘60s, sun-roughened faces, views of
the Acropolis, bustling Athens streets, and dirt
tracks on islands all feature in the photography
exhibition “Wolf Suschitzky: Voyage in Greece
in the ‘60s”, capturing Greek landscapes and
traditions.
Benaki Museum, Nikos Hadjikyriakos-Ghika
Gallery, 3 Kriezotou, www.benaki.gr

Αθήνα

Ο άγνωστος Δραγούμης
- έως 18/7
Ο Δημήτρης Πικιώνης τον είχε χαρακτηρίσει «Έλληνα Βαν Γκογκ». Ο Νικόλαος Δραγούμης, γόνος της γνωστής
πολιτικής οικογένειας, παρότι φοίτησε
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στη Νομική Σχολή της Σορβόννης με
σκοπό να ακολουθήσει καριέρα διπλωμάτη, τελικά ενέδωσε στο πάθος του
για τη ζωγραφική. Η αναδρομική έκθεση «Νίκος Δραγούμης - ο ζωγράφος,
1874-1933» στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης φωτίζει τη ζωή και το
έργο ενός συναρπαστικού ζωγράφου
που για πολλά χρόνια είχε περιπέσει
στην αφάνεια.
ΜΙΕΤ- Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου, www.miet.gr

Athens
Obscure Dragoumis
Until July 18
Early-to-mid 20th century architect, academic,
writer and artist Dimitris Pikionis had once described Nikolaos Dragoumis as the “Greek Van
Gogh”. Despite studying law at the Sorbonne
with the objective of pursuing a career in diplomacy, Dragoumis eventually succumbed to
his passion for painting. The retrospective exhibition “Nikos Dragoumis – the artist, 18741933”, at the National Bank of Greece Cultural Foundation (MIET), sheds light on the life and
work of a fascinating artist whose work had remained obscure for many years.
MIET – Eynard Mansion, 20 Aghiou Konstantinou & Menandrou, www.miet.gr

Αθήνα

Νέα γενιά - έως 30/9
Νέοι Έλληνες και Κύπριοι δημιουργοί συστήνονται στο ευρύ κοινό μέσα από το Βραβείο ΔΕΣΤΕ 2015, έναν σημαντικό θεσμό που επηρεάζει σημαντικά
τα εικαστικά ελληνικά πράγματα. Οι έξι καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι για το βραβείο -Ναταλί Γιαξή,

Πέτρος Μώρης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Άγγελος Πλέσσας, Σωκράτης Σωκράτους, Μαρία Χασάπη- εκθέτουν τη
δουλειά τους στο Μέγαρο Σταθάτου, εστιάζοντας στην ελευθερία του Διαδικτύου, στον κόσμο των επιστημών, στις
διαφορετικές εκφάνσεις της εργασίας,
στη συλλογική μνήμη, στη σχέση σώματος και εικόνας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 7/9.
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μέγαρο
Σταθάτου: Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, www.cycladic.gr
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1. Κρητικό Festivalaki! / Crete-themed ‘Festivalaki’
2. Εργο του Νικολάου Δραγούμη.
/ Painting by Nikolaos Dragoumis.
3. Η Αθήνα του ’60 με το φακό του Wolf Suschitzky.
/ Athens in the ’60s through the lens of Wolf Suschitzky.
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Athens
New generation
Until September 30
Young Greek and Cypriot artists introduce
themselves to the public through the DESTE
2015 award, an important institution making
impact on the local visual arts scene. Six artists
shortlisted as candidates for the award – Natalie Yiaxi, Petros Moris, Yiannis Papadopoulos, Aggelos Plessas, Sokratis Sokratous, and
Maria Hasapi – exhibit their work at the Stathatos Mansion, focusing on themes such as internet freedom, the world of the sciences, various manifestations of labour, collective memory, and the association between body and image. The winner will be announced on September 7.
Cycladic Art Museum, Stathatos Mansion,
Vassilis Sofias & 1 Irodotou, www.cycladic.gr

Ηράκλειο

O βυθός - έως 10/2015
Το Ενυδρείο Κρήτης, η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και η «Πυξίδα της Πόλης» παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας του Σπύρου Ζερβουδάκη με
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Agenda
Μουσικές αγαπημένες

τίτλο «Παγίδα-Trap». Πρόκειται για μια
σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, χωρίς καμία ψηφιακή επεξεργασία, που
ταξιδεύουν τον θεατή σε ανεξερεύνητα
υδάτινα μονοπάτια.
Ενυδρείο-Cretaquarium, πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, Ηράκλειο, www.
cretaquarium.gr

Heraklion
Until October, 2015
Deep sea
Cretaquarium, the Cretan Cultural Society, and
“Pyxida tis Polis”, a Cretan monthly publication,
present a photography exhibition by Spyros
Zerdouvakis entitled “Trap”. Comprised of a
series of black and white shots, spared of any
digital processing, the show takes viewers on a
journey of unexplored aquatic paths.
Cretaquarium, former US base at Gournes,
Heraklion, www.cretaquarium.gr

Ηράκλειο

Χειρονομία
ευγνωμοσύνης
- από 20/6 έως 30/9

1

2

Το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, επιθυμώντας να τιμήσει τους
δωρητές του, πραγματοποιεί την έκθεση «Τιμής Ένεκεν», με έργα που παραχωρήθηκαν κυρίως από τους ίδιους
τους καλλιτέχνες προκειμένου να συμβάλουν στην ενίσχυση της συλλογής
του μουσείου. «Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προβολή, αλλά κυρίως τονίζεται η προσπάθεια για την ανάδειξη των Κρητών καλλιτεχνών, τόσο στην
καταγωγή όσο και στη διαμονή...» αναφέρει ο ιδρυτής του μουσείου, Κωστής
Σχιζάκης.
Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου,
Νυμφών 3, www.heraklionvisualarts.gr

Heraklion
Gesture of gratitude
June 20 to September 30
The Heraklion Visual Arts Museum, as a gesture of appreciation to its donators, presents an
exhibition titled “Timis Eneken” (free of charge),
comprised of works mainly donated by artists
as contributions to increase the museum’s collection. This initiative was taken to “project and
showcase” the work of Cretan artists, noted the
museum’s founder, Kostis Schizakis.
Heraklion Visual Arts Museum, 3 Nymphon,
www.heraklionvisualarts.gr

Live music adventures
l Filipos Pliatsikas & Yannis Miliokas: June 19,

γάλου Κρητικού στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη, ένα είδος πνευματικής αυτοβιογραφίας, μεταφέρεται στο θέατρο. Στον
πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τάκης Χρυσικάκος, που υπογράφει και τη σκηνοθεσία.
Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις, www.
dipethekritis.gr

Ηράκλειο

Heraklion
Rebellious spirit
July 2-4 & August 8-10

«Έρωτας ελευτερίας, να μην καταδέχεσαι, μήτε για τον παράδεισο ακόμα, να
σκλαβώνεις την ψυχή σου». «Η Αναφορά
στον Γκρέκο», το τελευταίο έργο του με-

The final book release by the great Cretan writer and philosopher Nikos Kazantzakis, “Report
to Greco”, which could be described as a spiritual autobiography, is adapted for the stage. The
production stars Takis Hrysikakos, also responsible for the play’s adaptation and direction.
Manos Hadjidakis Kipotheatro, www.dipethekritis.gr

Aνυπότακτο πνεύμα
- 2-4/7 & 8-10/8
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1. «Τα στοιχειώδη» του Χρήστου
Μποκόρου. / ‘The Essentials’,
an exhibition by Hristos Bokoros.
2. Ο Τάκης Χρυσικάκος στο ρόλο του Νίκου
Καζαντζάκη. / Takis Hrysikakos
in the role of Nikos Kazantzakis.
3. Ελλη Πασπαλά και Βασιλικός, μαζί σε
περιοδεία. / Elli Paspala and Vassilikos.

l Φίλιππος Πλιάτσικας & Γιάννης Μηλιώκας: 19/6 Κήπος Μεγάρου Μουσικής
Αθήνας, 12/7 Ηράκλειο Κρήτης, 13/7
Ρέθυμνο, 9/8 Αγιος Νικόλαος, 26/8 Κορυδαλλός - Θέατρο Θ. Βέγγος, 8/9 Νέα
Σμύρνη, Ιωνικές Γιορτές στο Άλσος
l Κωστής Μαραβέγιας: 26/6 Κήπος Μεγάρου Μουσικής Αθήνας
l Φοίβος Δεληβοριάς: 7/9 Τεχνόπολις
l Ελεωνόρα Ζουγανέλη: 24/6 Θέατρο
Βράχων Βύρωνα, 22/7 Ηράκλειο, 23/7
Ρέθυμνο, 24/7 Χανιά, 10/8 Αρκαλοχώρι,
12/8 Ιεράπετρα
l Αλκίνοος Ιωαννίδης: 17/6 Θέατρο
Βράχων Βύρωνα
l Νατάσσα Μποφίλιου: 15 & 16/6 Θέατρο Βράχων Βύρωνα, 13/7 Ηράκλειο,
14/7 Σητεία, 16/7 Χανιά, 16/9 Πάτρα
l Σωκράτης Μάλαμας: 29/6 Θέατρο
Βράχων Βύρωνα, 3/9 Τεχνόπολις
l Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Γιάννης
Κότσιρας: 29/6 Πάτρα, 13/7 Πειραιάς,
9/9 Ηράκλειο
l Θανάσης Παπακωνσταντίνου: 8/6 Παλιά Σφαγεία, Πάτρα
l Ελλη Πασπαλά - Βασιλικός: 10/7 Κηποθέατρο Παπάγου, 11/9 Ελευσίνα
l Γιάννης Χαρούλης: 8 & 9/6 Θέατρο
Βράχων Βύρωνα, 27 & 28 Ηράκλειο, 14
& 15/9 Τεχνόπολις

Αθήνα

Πανόραμα
πολιτισμού - 12/9
Παραδοσιακές τέχνες, μαντινάδες, κρητικοί χοροί, καντάδες, προβολές, εκθέσεις φωτογραφίας, διαλέξεις, γεύσεις από την Κρήτη: Το ήδη γνωστό και δημοφιλές «Festivalaki» συγκεντρώνει σε μία
διοργάνωση όλα τα πολιτιστικά... καλούδια της Κρήτης, συνταιριάζοντας με
πολύ όμορφο τρόπο σε ένα φεστιβάλ το
πολιτιστικό παρελθόν με τις σύγχρονες
καλλιτεχνικές τάσεις του τόπου. Μην
το χάσετε!
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, www.festivalaki.gr, www.
technopolis-athens.com

Athens
Cultural panorama
September 12
Cretan culture, from traditional art and craft,
“mantinades” (Cretan rhyming couplets), film
screenings, photography exhibitions, lectures,
and cuisine, are all brought together for “Festivalaki”, a Crete-themed event that juxtaposes the
island’s cultural past and contemporary trends.
Technopolis, 100 Pireos, www.festivalaki.gr,
www.technopolis-athens.com

Πειραιάς

Μόνο τα αναγκαία
- έως 30/9
Για τον Χρήστο Μποκόρο η ζωγραφική είναι άσκηση αυτογνωσίας. Στην τελευταία του έκθεση, «Τα στοιχειώδη», ε-

στιάζει στην έννοια του μέτρου στη ζωή
μας. Αποτυπώνει πάνω σε φθαρμένα από το χρόνο κομμάτια ξύλου τα απολύτως απαραίτητα: «λίγο φαΐ, νερό να ευπρεπιστούμε, ένα κατάλυμα και μια
πόρτα ανοιχτή».
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, www.dithepi.gr

Piraeus
Essentials only
Until September 30
For Hristos Bokoros, painting serves as an exercise in self-awareness. For his latest exhibition, “The Essentials”, the Piraeus-based artist
focuses on the definition and essence of moderation in human existence.
Piraeus Municipal Theatre, 32 Iroon Polytehniou, www.dithepi.gr

Athens Concert Hall (Megaron) garden; July 12,
Heraklion, Crete; July 13, Rethymno, Crete; August 9, Agios Nikolaos, Crete; August 26, Thanassis Veggos Theatre, Korydallos, Piraeus;
September 8, Nea Smyrni, Athens.
l Kostis Maraveyas: June 26, Athens Concert
Hall (Megaron) garden.
l Fivos Delivorias: September 7, Technopolis,
Gazi, Athens.
l Eleonora Zouganeli: June 24, Vrahon Theatre, Vyronas, Athens; July 22, Heraklion, Crete;
July 23, Rethymo, Crete; July 24, Hania, Crete;
August 10, Arkalohori, Crete; August 12, Ierapetra, Crete.
l Alkinoos Ioannidis: June 17, Vrahon Theatre,
Vyronas, Athens.
l Natasha Bofiliou: June 15-16, Vrahon Theatre,
Vyronas; Athens; July 13, Heraklion, Crete; July
14, Sitia, Crete; July 16, Hania, Crete; September 16, Patras.
l Sokratis Malamas: June 29, Vrahon Theatre,
Vyronas; Athens; September 3, Technopolis,
Gazi, Athens.
l Lavrentis Maheritsas & Yannis Kotsiras: June
29, Patras; July 13, Piraeus; September 9, Heraklion, Crete.
l Thanassis Papakonstantinou: June 8, Palia
Sfayia (Old abattoir), Patras.
l Elli Paspala - Vassilikos: July 10 Kipotheatro
Papagou; September 11 Elefsina
l Yiannis Haroulis: June 8-9, Vrahon Theatre,
Vyronas, Athens; September 14-15, Technopolis, Gazi, Athens.
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Agenda

Γιορτή στην πόλη

Ηράκλειο

Πλούσιο και φέτος το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου, που συμπληρώνει τα 60 του χρόνια.
ρωα (17-18/7 Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου), όπως και η Σύλβια Λιούλιου με έναν πυρήνα νέων ηθοποιών (31/7-1/8
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου). Τις
ίδιες μέρες ο Γιάννης Μπέζος ανεβάζει
για λογαριασμό του Εθνικού Θέατρου
τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη
(31/7-1/8 Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου),
ενώ ο πνευματώδης Βασίλης Παπαβασιλείου συναντά για πρώτη φορά τον Αριστοφάνη μέσα από τις «Νεφέλες» (1415/8 Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου).
Στα μουσικά, ξεχωρίζει η «Σονάτα του
σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, με
τον Σταύρο Ξαρχάκο και τη Μαρινέλλα
να αποδίδουν φόρο τιμής στον μεγάλο
Έλληνα ποιητή (15-17/7 Πειραιώς 260),
όπως και η παράσταση «Chronos», με
τη Δήμητρα Γαλάνη να αναδεικνύει σημαντικά κομμάτια της μουσικής μας παράδοσης (17-18/7 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου). Με τα σημαντικά τραγούδια ασχολείται και η παράσταση του
Θάνου Μικρούτσικου «Η μνήμη, όταν
επιστρέφει, εκδικείται». Ερμηνεύουν η
Αφροδίτη Μάνου και ο Κώστας Θωμαΐδης (24-25/7 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου). Στο Ηρώδειο, την προσοχή
συγκεντρώνει η παραγωγή της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής στην όπερα του Μπιζέ
«Κάρμεν», σε μουσική διεύθυνση Μύρωνα Μιχαηλίδη (26-31/7 Ωδείο Ηρώδου Αττικού).
* www.greekfestival.gr

Party in the city

HERAKLION

Rich agenda set for Athens and
Epidaurus Festival, turning 60.

Photo: Μαριλένα Σταφυλίδου

«Αχαρνής» του Αριστοφάνη.
/ «The Acharnians» by Aristophanes.
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Αξιοθέατα, πρόσωπα, τέχνες και χειροτεχνήματα, γαστρονομία

Stage directors Romeo Castellucci (June
28-30, Onassis Cultural Centre) and Thomas
Ostermeier (June 19-21, Pireos 260) return
to the festival with new productions, while
numerous acts from the performing arts, such
as New York’s Young Jean Lee, presenting
“Straight White Men” (June 22-24, Pireos 260),
and Portuguese choreographer Tania Carvalho,
plunging into Homer’s world with “Weaving
Chaos” (June 27-28, Pireos 260), will introduce
themselves here for the first time. The festival
will yet again offer exposure to new artists such
as Katerina Eveggelatou, Aris Biniaris, and Zoi
Hatziantoniou. Projects by both established
and new acts will be staged in Epidaurus.
The activity at Epidaurus opens with “The Trojan Women” by Euripides, directed by Sotiris
Hatzakis (July 3-4, Ancient Theatre of Epidaurus), followed by Aristophanes’s “The Acharnians” (July 10-11, Ancient Theatre of Epidaurus), a production directed by Yannis Kakleas
and featuring an impressive cast (Haralabopoulos, Hatzipanagiotis, Servetalis, and Mouratidis). Vangelis Theodoropoulos takes on “Ajax”
by Sophocles, with Nikos Kouris as its protagonist (July 17-18, Ancient Theatre of Epidaurus),
as does Sylvia Liouliou, backed by a young cast
(July 31 & August 1, Little Theatre of Ancient
Epidaurus). Yannis Bezos will stage a National Theatre production of “Ecclessiazousae” (Assemblywomen) by Aristophanes (July 31 & August 1, Ancient Theatre of Epidaurus), while the
spirited Vassilis Papavassiliou confronts Aristophanes for the first time with “The Clouds”
(August 14-15, Ancient Theatre of Epidaurus).
As for the festival’s music events, eminent
composer Stavros Xarhakos and vocalist
Marinella’s homage to great Greek poet Yannis Ritsos and his “Moonlight Sonata” (July 1517, Pireos 260) is a stand-out prospect, as is
“Chronos”, a performance by Dimitra Galani,
through which the long-serving act will cull and
highlight important work hailing from the country’s musical tradition (July 17-18, Little Theatre of Ancient Epidaurus). Composer Thanos
Mikroutsikos, joined by vocalists Aphrodite
Manou and Costas Thomaidis, will also engage
himself with pivotal material through a performance entitled “The memory, when it returns,
avenges” (July 24-25, Little Theatre of Ancient
Epidaurus). At the Odeon of Herodes Atticus,
the Greek National Opera’s production of “Carmen” by Georges Bizet, with Myron Michailidis
at the podium, is the focus of attention (July 2631, Odeon of Herodes Atticus).
* www.greekfestival.gr

From the Fortress
of Koules to the Libyan Sea
Tourist attractions, personalities, art and craft, gastronomy.

Photo: Arno Declair

Σκηνοθέτες όπως ο Ρομέο Καστελούτσι (28-30/6 Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών) και ο Τόμας Οστερμάγερ (19-21/6
Πειραιώς 260) επανέρχονται στη διοργάνωση με νέες δημιουργίες, ενώ για
πρώτη φορά συστήνονται στο ελληνικό κοινό σημαντικοί άνθρωποι των παραστατικών τεχνών, όπως η Νεοϋορκέζα Young Jean Lee με την παράσταση «Straight White Men» (22-24/6 Πειραιώς 260) και η Πορτογαλίδα χορογράφος Τάνια Καρβάλιο, που επιχειρεί μια
κατάδυση στο υλικό του Ομήρου με την
παράσταση «Weaving Chaos» (27-28/6
Πειραιώς 260). Το φεστιβάλ, συνεπές με
τη φιλοσοφία του των τελευταίων χρόνων, δίνει για μία ακόμη χρονιά βήμα
στους νέους δημιουργούς, όπως η Κατερίνα Ευαγγελάτου, ο Άρης Μπινιάρης
και η Ζωή Χατζηαντωνίου, ενώ στην Επίδαυρο φιλοξενεί τη δουλειά καταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων καλλιτεχνών. Η αρχή γίνεται με τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη (3-4/7 Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου), και ακολουθούν οι «Αχαρνής» του Αριστοφάνη (10-11/7 Αρχαίο
Θέατρο Επιδαύρου) μ’ έναν εντυπωσιακό θίασο (Χαραλαμπόπουλος, Χατζηπαναγιώτης, Σερβετάλης, Μουρατίδης) σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Με
τον «Αίαντα» του Σοφοκλή καταπιάνεται ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, με τον
Νίκο Κουρή στο ρόλο του ομηρικού ή-

Από τον Κούλε έως το Λιβυκό

Thomas Ostermeier,
«Μικρές αλεπούδες».
/ «Kleine Füchse».
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Heritage

Kνωσός

Στο παλάτι
του Μίνωα

Στον διασημότερο αρχαιολογικό
χώρο της Κρήτης -και έναν από
τους σημαντικότερους της Ελλάδαςο μύθος συναντά την ιστορία...

Knossos: Palace
of King Minos
Myth meets history at Crete’s best-known
archaeological site, one of Greece’s most prominent.

Το βόρειο τμήμα των εντυπωσιακών
-ακόμη και σήμερα- ανακτόρων.
/ Northern wing of the palace,
impressive until this very day.
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Της Ελευθερίας Κυρίμη / By Eleftheria Kyrimi
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Heritage
Το κτιριακό συγκρότημα του
παλατιού έχει έκταση 22.000 τ.μ.
/ The palace grounds cover
22,000 square metres.

Η Κνωσός
με τα μάτια
του Νίκου
Καζαντζάκη
Από την «Αναφορά
στον Γκρέκο» (1961)
«Πέρασαν πάλι από τα μάτια μου οι εξαίσιες τοιχογραφίες -μάτια μεγάλα, μυγδαλάτα, μαύρες πλεξούδες κυματιστές,
βαριές κυράδες ανοιχτοστήθες, με χοντρά φιλήδονα χείλια, πουλιά, φασιανοί
και πέρδικες, μαϊμούδες γαλάζιες, βασιλόπουλα με φτερά παγονιού στο κεφάλι, άγριοι άγιοι ταύροι, νιούτσικες ιέρειες
με τα μπράτσα περιτυλιμένα με ιερά φίδια, γαλάζια αγόρια σε ανθισμένους κήπους - χαρά, δύναμη, πλούτος μεγάλος,
ένας κόσμος όλο μυστήριο, μια Ατλαντίδα που πρόβαλε από το βυθό της κρητικιάς γης, μας κοιτάζει με τεράστια μαύρα μάτια, μα τα χείλια της είναι ακόμα
σφραγισμένα.
Τι κόσμος είναι ετούτος, συλλογιζόμουν,
πότε θ’ ανοίξει τα χείλια του να μιλήσει;
Τι άθλους να ’καμαν και τούτοι οι πρόγονοι, απάνω στο χώμα εδώ που πατούμε;»

Knossos
through the
eyes of Nikos
Kazantzakis.
Excerpt from
“Report to Greco” (1961)
“The extraordinary murals passed again
before my sight: large almond-shaped
eyes, cascades of black tresses,
imposing matrons with bare breasts and
thick voluptuous lips, birds - pheasant
and partridge – blue monkeys, princes
with peacock feathers in their hair, fierce
holy bulls, tender-aged priestesses with
sacred snakes wrapped around their
arms, blue boys in flowering gardens joy, strength, great wealth, a world full
of mystery, an Atlantis which had issued
from the depths of the Cretan soil. This
world looked at us with immense black
eyes, but its lips were still sealed.
What kind of world is this? I asked
myself. When will it open its lips and
speak? What feats did these forebears
accomplish here on the very soil we are
now treading?”
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Ο μύθος
Με την Κνωσό συνδέεται ένας από
τους πιο συναρπαστικούς μύθους -παραμύθια, αν προτιμάτε- όλων των εποχών, με απιστίες, μυθικά τέρατα, ανθρωποθυσίες και έρωτες ανάμεσα σε όμορφες πριγκιποπούλες και γενναία
πριγκιπόπουλα. Ξετυλίγοντας το κουβάρι, το «μίτο» της ιστορίας, συναντάμε την Πασιφάη, σύζυγο του Μίνωα,
μυθικού βασιλιά της Κρήτης, που ερωτεύεται παράφορα έναν λευκό ταύρο!
Από αυτή την αφύσικη ένωση γεννιέται ο Μινώταυρος, ένα τέρας με κεφάλι
ταύρου και σώμα ανθρώπου. Ο προδο-

18

μένος βασιλιάς διατάζει τον εφευρέτη
Δαίδαλο να κατασκευάσει ένα λαβύρινθο για να φυλακίσει τον καρπό της απιστίας, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο Μινώταυρος δεν θα καταφέρει ποτέ να βρει
την έξοδο και να δραπετεύσει.
Από την άλλη οι Αθηναίοι, ηττημένοι
στον πόλεμο με τον Μίνωα, υποχρεώνονται να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος, στέλνοντας κάθε εννιά χρόνια επτά νέους και νέες ως τροφή για τον
Μινώταυρο.
Μέχρι που ο γενναίος Θησέας, γιος
του βασιλιά της Αθήνας Αιγέα, αποφασίζει να δώσει τέλος σε αυτή την τραγω-

δία. Όταν με το σκοπό αυτό φτάνει στην
Κρήτη, γνωρίζει την Αριάδνη, κόρη του
Μίνωα και της Πασιφάης, η οποία τον
ερωτεύεται και αποφασίζει να τον βοηθήσει. Ο Θησέας καταφέρνει τελικά
να σκοτώσει το τέρας και χάρη στο κουβάρι της αγαπημένης του, τον περίφημο μίτο, βρίσκει την έξοδο από τον Λαβύρινθο.
Όλα αυτά, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, συνέβησαν στην περιοχή
της Κνωσού. Οι ανασκαφές, άλλωστε, έδειξαν ότι υπήρχε οικισμός ήδη από την
8η χιλιετία π.Χ., ίσως και πριν, καθώς
και ένα παλάτι από την 4η χιλιετία π.Χ.

The myth

1. Η ομάδα του Sir Arthur Evans αλλά και ντόπιοι σε αναστηλωτικές εργασίες, στις αρχές του 20ού αιώνα.
/ Sir Arthur Evans’s team and locals during restoration work in the early 20th century.
2. Aεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου. / Aerial shot of the archaeological site.
3. Μέλη της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής φωτογραφίζουν ευρήματα, το 1948.
/ Members of the English Archaeological School photographing finds, in 1948.
4. Ο Evans κρατάει την περίφημη κεφαλή ταύρου, από μαύρο στεατίτη, το 1936.
/ Evans with the renowned bull’s head, made of steatite, in 1936.

Knossos is associated with one of the most
fascinating myths - or stories, if preferred – of
all time, its elements including infidelity, a
mythical beast, human sacrifice, and romance
involving a beautiful princess and brave prince.
Unraveling the story’s mystery, Pasiphae,
wife of the mythical Cretan King Minos, falls
madly in love with a white bull! The Minotaur,
a creature with the head of a bull and the body
of a man, is born out of this unnatural union.
The betrayed king orders inventor Daedalus
to construct a labyrinth for the imprisonment
of the beast conceived through the infidelity,
thereby ensuring the Minotaur will never
manage to find its way out and escape.
At the other end, the Athenians, defeated in
their war against Minos, are forced to pay for
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Πιθάρια στα οποία αποθήκευαν
τους «θησαυρούς» της κρητικής γης.
/ Large clay pots that were used to store
the «treasures» yielded by Crete’s land.

the loss in blood, sending seven young boys
and seven young girls every nine years for
the Minotaur to devour. Eventually, the brave
prince Theseus, son of Aegeus, King of Athens,
decides to bring the unending tragedy to an
end. Arriving in Crete with this objective, he
meets Ariadne, daughter of King Minos and
Pasiphae, who falls in love with the prince and
decides to offer support for his endeavour.
Theseus manages to kill the beast and, thanks
to the ball of thread given to him by his new
love, finds his way out of the labyrinth.
All these events, according to Greek
mythology, took place in the region of Knossos.
Excavation work in the area has revealed
the existence of a settlement in the 8th
millennium BC, perhaps even further back,
and, in addition, a palace dating back to the 4th
millennium BC.

The location
Knossos is, without a doubt, one of the most
popular archaeological attractions on the
island of Crete and in Greece, overall. Its most
significant example of Minoan civilization is
located at Kephala Hill, next to the ancient
Kairatos River, nowadays known as the
Katsambas, five kilometres southeast of
Heraklion. This location’s history runs deep.
Although inhabited continuously from the late
7th millennium BC until Roman times, the
region flourished during the Minoan era (2000
BC-1350 BC).

The monuments
Visiting Knossos is a unique experience.
Visitors truly feel like they are travelling back in
time, an impression definitely assisted by the
extensive, yet archaeologically questioned,
restoration work conducted by Sir Arthur Evans
in the early 20th century.

Αναπαράσταση του ανακτόρου.
/ Visual model depicting the palace.

Ο τόπος
Η Κνωσός είναι αναμφισβήτητα ένας
από τους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το σημαντικότερο κέντρο του μινωικού πολιτισμού βρίσκεται στο ύψωμα
της Κεφάλας, δίπλα στον ποταμό Καίρατο (σημερινό Κατσαμπά), 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Η
ιστορία αυτού του τόπου χάνεται μέσα
στους αιώνες. Αν και κατοικούνταν συνεχώς από τα τέλη της 7ης χιλιετίας έως και τα ρωμαϊκά χρόνια, η περίοδος
ακμής του ανάγεται στη μινωική εποχή
(2000-1350 π.Χ.)
Τα μνημεία
Η επίσκεψη στην Κνωσό είναι εμπειρία
μοναδική. Ο επισκέπτης νιώθει να ταξιδεύει στο χρόνο και σε αυτό βοηθάει σίγουρα και η μεγάλης έκτασης -αμφιλε-
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γόμενη ωστόσο επιστημονικά- αποκατάσταση των μνημείων από τον Evans.
Τα μνημεία ανάγονται χρονολογικά κυρίως στη νεοανακτορική περίοδο
(1700-1450 π.Χ.). Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ανάκτορο -σύμφωνα με την παράδοση, έδρα του βασιλιά Μίνωα- γύρω από την ορθογώνια αυλή του οποίου αναπτύσσονται οι πτέρυγες των δωματίων.
Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα
που καλύπτει έκταση 22.000 τ.μ. Ήταν
το διοικητικό, οικονομικό, θρησκευτικό και καλλιτεχνικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Οι υψηλές τεχνικές γνώσεις κατασκευής εντυπωσιάζουν, καθώς
τα κτίρια ήταν πολυώροφα, είχαν μεγάλες σκάλες, φωταγωγούς, ακόμα και σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η έλλειψη οχύρωσης των ανακτόρων, που έκανε τους επιστήμονες να μιλούν για
pax minoica (μινωική ειρήνη).

Τοιχογραφία με εκπληκτικά χρώματα.
/ Murals featuring wonderful colours.

Heritage
Η μεγαλοπρεπής Αίθουσα του Θρόνου.
/ The majestic Throne Room.

The site’s monuments date back mainly to
the Neo-palatial sub-period (1700 BC – 1450
BC). The palace, King Minos’s headquarters,
according to legend, whose rooms surrounded
its rectangular courtyard, stands out among the
monuments. Excavation work has disclosed the
remains of a complex covering 22,000 square
metres. It served as the administrative, financial,
religious, and artistic centre for the wider region.
The advanced technical knowledge applied for
the palace’s construction is truly impressive.
The buildings were multi-leveled, featured grand
staircases, light wells, even water and sewage
systems. The palace’s lack of fortification,
which prompted researchers to talk of a Pax
Minoica, or a “Minoan peace”, is a particularly
interesting detail.

What to see

Τι να δείτε
Περιπλανηθείτε στην αίθουσα του αλαβάστρινου θρόνου, στην αίθουσα των
διπλών πελέκεων, από τα σύμβολα της
μινωικής θρησκείας, και στο διαμέρισμα
της βασίλισσας με την τοιχογραφία των
δελφινιών.
Επισκεφτείτε και τις βασιλικές αποθήκες με τα μεγάλα πιθάρια, όπου αποθήκευαν δηµητριακά, µέλι, λάδι, κρασί, όσπρια και άλλα γεωργικά προϊόντα της
εύφορης κρητικής γης.
Περπατήστε στο νοτιοδυτικό τμήμα
του ανακτόρου, στη Δυτική Αυλή και τη
Δυτική Είσοδο που οδηγεί στο Διάδρομο Πομπής, ο οποίος ήταν διακοσμημένος με τον πανέμορφο πρίγκιπα με
τα κρίνα, έμβλημα των Μινωικών Γραμμών. Στην αριστερή πλευρά του διαδρόμου βρίσκονται τα Προπύλαια και τα
περίφημα διπλά κέρατα, ένα ακόμη ιερό
σύμβολο της μινωικής θρησκείας.
Γύρω από το ανάκτορο βρίσκονται κτίρια που θεωρούνται κατοικίες αξιωματούχων. Αξίζει να σταθείτε στην οικία
των τοιχογραφιών με τον πλούσιο ζω-
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γραφικό διάκοσμο, τις τοιχογραφίες των
γαλάζιων πιθήκων και των χελιδονιών.
Αν ενδιαφέρεστε και για τη μεταγενέστερη ιστορία της Κνωσού, μην παραλείψετε μια επίσκεψη στην Έπαυλη του
Διονύσου (2ος αι. μ.X.), ιδιωτική ρωμαϊκή περίστυλη οικία με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα του ψηφοθέτη Aπολλινάριου, που εικονίζουν τον Διόνυσο.
ΑΠο τον ΜΙΝΩΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
στον sir Arthur Evans
Ο περισσότερος κόσμος έχει συνδέσει
την Κνωσό με το όνομα του Sir Arthur
Evans, του διάσημου Βρετανού αρχαιολόγου που ανέσκαψε το χώρο τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, φέρνοντας στο φως μοναδικούς θησαυρούς.
Ωστόσο, ο πρώτος που πίστεψε πως
η ιστορία του Μίνωα δεν ήταν απλώς
μύθος ήταν ένας εύπορος λόγιος Ηρακλειώτης, συνονόματος μάλιστα του μυθικού βασιλιά, ο Μίνως Καλοκαιρινός,
που έκανε την πρώτη ανασκαφή στην
Κνωσό το 1878, όταν η Κρήτη βρισκόταν ακόμη υπό τουρκική κυριαρχία.

Definitely inspect the Throne Room, the Hall
of the Double Axes, a religious symbol of the
Minoan era, and the residential quarters, or
“queen’s megaron”, featuring a reconstructed
fresco depicting dolphins. Visit the palatial
storage areas equipped with large ceramic
containers (“pitharia”) used for storing grains,
honey, oil, wine, legumes, and other agricultural
products offered by the fertile Cretan land. Also
take a walk through the palace’s southwestern
flank, the West Court, and the West Entrance
leading to the Corridor of Procession, which
was adorned with the Prince of the Lilies,
adopted as the MINOAN LINES emblem. The
Propylaea, or monumental entrance, and the
famous double horns, another Minoan religious
symbol, are located to the left sided of the
corridor.
Constructions believed to have served as
the residences of officers surround the palace.
It is worth taking a close look at the dwelling
richly adorned with blue monkey and swallow
frescoes. If interested in the subsequent history
of Knossos, do not miss out on visiting the Villa
Dionysus (2nd century AD), a Roman peristyle
dwelling decorated with wonderful floor
mosaics by Apollinarius, depicting Dionysus.

MINOS KALOKAIRINOS AND
Sir Arthur Evans
Knossos has been mostly associated with
Sir Arthur Evans, the renowned British
archaeologist who conducted prolonged
excavation work at the site during the early
decades of the 20th century, bringing to
light incredible treasures. However, the first
individual to be convinced that the story of
Minos was not merely a myth was a wealthy
scholar from Heraklion sharing the same name
as the legendary king, Minos Kalokairinos.
He discovered the site in 1878, conducting
the first excavation while Crete was still under
Ottoman rule

info
Ωρες λειτουργίας: καθημερινά 08.0020.00 (θερινό ωράριο), τηλ. 2810-231.940,
εισιτήρια: 6 €, μειωμένο: 3 €
Open daily, 8am-8pm (summer schedule),
tel. 2810-231.940. Admission: 6 euros
(adults), 3 euros (children, pensioners).

Stories

Η δική τους
Κρήτη
Τέσσερις γνωστοί και πολύ επιτυχημένοι
στο χώρο τους Κρητικοί -εκ καταγωγής
ή από... επιλογή- μιλούν για τον τόπο τους.
Των Μαρίας Αθανασίου και Τασούλας Επτακοίλη
/ By Maria Athanassiou AND Tassoula Eptakili

Their own Crete
Four well-known Cretans –by origin or choice- all
successful professionals, talk about their homeland.

Μύρων Μιχαηλίδης,
καλλιτεχνικός
διευθυντής της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
/ Myron Mihailidis, artistic
director at the Greek
National Opera.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΪΚΟΣ

Στυλιανός Παπαρδέλας, φωτογράφος.
/ Stylianos Papardelas, photographer.
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Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας.
/ Maria Papayianni, author.

BASTIAN PARSCHAU

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Ρέα Γαλανάκη, συγγραφέας.
/ Rea Galanaki, author.
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Stories
Πεζοπορία παρέα με τη Σίλα.
/ Hiking with Silla.

Maria Papayianni, author

“Feels like I am
reborn here!”
“What’s a woman hailing from Larissa

Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας
«Εδώ αισθάνομαι ότι ξαναγεννιέμαι!»
«Τι γυρεύεις εσύ, μια Λαρισαία, στην
Κρήτη;» τη ρωτούν οι φίλοι της. «Κοπιάστε και θα δείτε», τους απαντά. «Και μην
πάρετε τίποτα μαζί σας. Μόνο την απόφαση για βουτιές στα βαθιά. Μέσα σας,
δηλαδή. Γιατί εδώ στο χωριό μας ο χρόνος σταματάει. Θέλει τόλμη να συνομιλήσεις με τη σιωπή των βουνών. Πρέπει να
είσαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσεις
τα προσωπικά σου δαιμόνια για να σκαρφαλώσεις στην κορυφή του Κόφινα και ν’
αναλογιστείς πόσο μικρός είσαι μπροστά
στην ομορφιά του κόσμου...»
Την Κρήτη, για χρόνια, η συγγραφέας
Μαρία Παπαγιάννη δεν τη γνώριζε. Κάποια μέρα βρέθηκε εκεί για δουλειά και
φίλοι τής μίλησαν για ένα χωριό στα Αστερούσια όρη που ατενίζει το Λιβυκό:
τα Καπετανιανά στο νομό Ηρακλείου.
Αυτό ήταν. Έρωτας με την πρώτη ματιά!
«Μια στάλα τόπος. Πώς χωράει τόσες υποσχέσεις; Τόσα ταξίδια; Τόσες πτήσεις;
Τόσα παραμύθια;» λέει η ίδια.
Από τότε, σε κάθε ευκαιρία, η Μαρία Παπαγιάννη επιστρέφει στα Καπετανιανά μαζί με τον σύζυγό της Θάνο Μικρούτσικο και τα παιδιά τους. «Εδώ μπορείς να αφουγκραστείς τους χτύπους της καρδιάς σου αλλά και της καρδιάς μιας Κρήτης αυθεντικής. Αποτοξινώνεσαι από τους τρελούς ρυθμούς της
καθημερινότητας, αισθάνεσαι ότι ξαναγεννιέσαι, ότι ανακαλύπτεις ξανά τα μι-
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κρά θαύματα της κάθε μέρας», εξηγεί.
Καθένας, φεύγοντας από έναν τόπο,
κουβαλά τις δικές του μνήμες. Τι παίρνει μαζί της από αυτήν τη «γωνιά» της
Κρήτης η Μαρία Παπαγιάννη; «Τον ήλιο
να ανατέλλει από τη θάλασσα, την πανσέληνο να στολίζει με φωτοστέφανο τον
Κόφινα, τις βουτιές στις απάτητες παραλίες, τις πεζοπορίες έως τον Άγιο Αντώνιο, το Λουσούδι όπου ο μοναχός Ιωσήφ ο Φιλάγρης δίδασκε το λόγο του
Αριστοτέλη, τα φαράγγια, τις σπηλιές».
Στο χωριό υπάρχει ένας όμορφος ξενώνας, το «Θαλόρη». «Στην ταβέρνα
του συναντιόμαστε τα βράδια και, αφού
χορτάσουμε με τα καλύτερα της κρητικής κουζίνας, παλιοί και νέοι φίλοι με
τη συντροφιά της ρακής λέμε ιστορίες. Θέλω να γυρνάω στο χωριό για να αδειάζω απ’ όλα τα δύσκολα και να θυμάμαι πως, όσο αφόρητος κι αν έχει γίνει ο
κόσμος, η ζωή αξίζει, φτάνει να σε αξιώσει να συναντήσεις το θαύμα της...»

info
Πληροφορίες για τα βιβλία
της Μαρίας Παπαγιάννη θα βρείτε
στο www.mariapapayanni.gr.
For information on book titles
by Maria Papayianni,
visit www.mariapapayanni.gr.

(mid-northern Greece) doing in Crete,” writer
Maria Papayianni is commonly asked by
friends. “Come over and you’ll see,” she
typically responds. “And don’t bring anything
with you, just your resolve for deep diving,
within yourselves, that is, because time simply
stops here at our village. It takes boldness
to communicate with the silence of the
mountains…”
Papayianni had remained unacquainted
with Crete for years. During her summers as a
student, the budding writer always preferred
visiting the small Cycladic islands. At one
point, she found herself on Crete for work and
friends told her about a particular village on
the Asterousia Mountains facing the Libyan
Sea, as the Mediterranean Sea’s area between
southern Crete and the north coast of Africa
is known. Papayianni’s friends were referring
to the village Kapetaniana, in the Heraklion
prefecture. That was it. Love at first sight!
“Ever since her first visit to the village,
Papayianni has regularly returned to
Kapetaniana with her husband, the composer
Thanos Mikroutsikos, and their children. “Here,
you can listen carefully to your heartbeat as
well as the heart of an authentic Crete. The
place detoxifies you from the mad rhythms
of daily life – it feels like you are reborn,” she
explained.
The village alleys are small and too narrow
for cars. One of these leads to the church,
“Panagia” (Virgin Mary). Villagers feel deeply
proud of the church’s murals and history.
Another alley leads to Kakous Potamous,
an area where rare orchid species may be
discovered, and Pano (Upper) Kapetaniana.
All of us take with us memories when
departing from places. When asked what
she carried with her, from her spot on Crete,
Papayianni responded: “The sun rising from
the sea, the full moon adorning Mt Kofinas with
a halo, the swimming at the nearby pristine
beaches, hiking to Agios Antonios, Lousoudi,
where the [14th century] monk Joseph Filagris
taught the work of Aristotle, the gorges, caves,
Byzantine chapels.”
Visitors should note that a charming hostel,
“Thalori”, operates at Kapetaniana, while the
village taverna serves Cretan culinary delights
such as “kolokythoanthous” (fried zucchini),
“stamnagathi” (a kind of wild radish), and
“antikristo” (slowly grilled meat). A regular at
the taverna in the evenings, Papayianni says
she loves spending time here with friends,
old and new, sharing stories after dinner,
sipping on raki (potent grape-based spirit). “I
feel the need to keep returning to the village
to rid myself of all the burdens and remember
that, no matter how unbearable the world has
become, life is truly worthy, as long as you can
get to experience its magic…”

Stories
Σε ένα από τα πολλά ταξίδια του
στην Αφρική. / On one of his
many trips to Africa.

Στυλιανός
Παπαρδέλας,
φωτογράφος
«Οι Κρητικοί
είναι
φιλόξενοι και
μερακλήδες!»

A TRIBUTE
TO THE
VINE
& WINE

Stylianos Papardelas, photographer

“CRETANS are hospitable and passionate!”
Γεννήθηκε στη Λάρισα, αλλά μένει
στην Κρήτη τα τελευταία 26 χρόνια και
θεωρεί τον εαυτό του Κρητικό γιατί, «όπως λέει ο Καβάφης, είσαι από εκεί όπου πήρες τη μόρφωσή σου». Η κατ’ επιλογήν πατρίδα του είναι για τον φωτογράφο Στυλιανό Παπαρδέλα «ένας από τους ομορφότερους τόπους στη Γη».
Είναι πολίτης και φωτογράφος του κόσμου. Έχει ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες
φωτογραφίζοντας πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτά ακριβώς τα ταξίδια
τον βοήθησαν να συνειδητοποιήσει πόσο μοναδική είναι η Κρήτη. «Την αγαπώ
γιατί δεν με αφήνει πότε να βαρεθώ. Είναι σταυροδρόμι πολιτισμών ανάμεσα
σε τρεις ηπείρους.
Συνδυάζει στοιχεία από τόσο πολλούς πολιτισμούς και αυτό το βρίσκεις
στα φαγητά, στις μουσικές και στη διάλεκτό μας. Έχει άγριο και συνάμα γοητευτικό τοπίο. Οι άνθρωποί της ήταν πάντα, και παραμένουν, περήφανοι, φιλόξενοι και μερακλήδες. Μου αρέσει να περπατάω στα βουνά, να μυρίζω το θυμάρι και ο ήλιος που “ευλογεί” το νησί σχεδόν όλο το χρόνο να μ’

αγκαλιάζει και να με ζεσταίνει. Η μνήμη μου είναι γεμάτη ξεροτήγανα, ρυζόγαλα, καλό τυρί και παξιμάδια!»
Μεγαλώνοντας στην Κρήτη έμαθε να
είναι κοντά στη φύση, οι παιδικές του
μνήμες «φωνάζουν» ελευθερία, θάλασσα και παιχνίδι. Εκεί τράβηξε τις πρώτες του φωτογραφίες, στο λύκειο: στιγμές από τη σχολική ζωή και πάντα ανθρωποκεντρικές, γιατί οι άνθρωποι είναι για τον Στυλιανό Παπαρδέλα το πιο
ενδιαφέρον θέμα.
Στα ταξίδια του έχει γνωρίσει εκατοντάδες ανθρώπους, έχει μοιραστεί
την καθημερινότητά τους, το φαγητό
τους, έχει μείνει στα σπίτια τους. Συχνά τους αφηγείται ιστορίες από το δικό του σπίτι: «Όταν μιλάω για την Κρήτη, είμαι πάντα παθιασμένος και ενθουσιασμένος. Γιατί έχω πια συνειδητοποιήσει πόσο πολλά σημαίνει αυτός ο τόπος για μένα...».

He was born in Larissa, central Greece,
but has lived in Crete for the last 26 years
and considers himself a Cretan – for, “as
Cavafy would put it, you come from where
you received your education”. Stylianos

Papardellas’s adopted homeland is “one of the
most beautiful places on Earth”.
He is a citizen and photographer of the world.
He has travelled to dozens of countries and
photographed a great many people. It was
precisely these travels that helped him realize
how unique Crete is. “I love the island, it will
never let me get bored. It is at the crossroads of
three continents. It combines elements of many
civilizations –evident in the food, in the music
strands and in our dialect. It has a wild and,
at the same time, enchanting landscape. Its
people have always been –and remain- proud,
hospitable and passionate. I like walking in the
mountains, smell the thyme and let the sun
–which blesses the island virtually throughout
the year- hug me and warm me up. My memory
is full of fried dumplings, rice puddings, good
cheese and wholemeal rusks!”
Growing up on Crete he learned to be near
nature. His childhood memories “cry out”
freedom, sea and play. This is where he shot
his first photos, when still at high school:
moments of school life, always focused
on people –Stylianos Papardellas’s most
interesting theme.
He has met hundreds of people on his
travels, has shared their everyday lives, their
food, he has stayed in their homes. He often
narrates stories about his own home: “When
I talk about Crete I am always passionate and
enthusiastic. That’s because I now realize how
much this place means to me…”

info
Περισσότερες πληροφορίες στο www.stylianospapardelas.com. / For more information, go to www.stylianospapardelas.com.
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“Στις μέρες μας που το αμπέλι καλλιεργείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο
και τα κρασιά σε πολλές περιπτώσεις
παράγονται με βιομηχανική αντίληψη, το ερώτημα που τίθεται είναι τι
θέλει να χωρέσει σε ένα ποτήρι κρασί
ο παραγωγός του και τι αναζητά και
θέλει να απολαύσει αυτός που το πίνει. Εμείς στην οικογένεια Ζαχαριουδάκη θέλουμε σε ένα ποτήρι κρασί να
αναγνωρίζετε το πάθος και το μεράκι μας γι αυτό το προϊόν, να αισθανθείτε την ενέργεια και τα αρώματα
της φύσης της Κρήτης και να γευτείτε αυτή την πανάρχαια σχέση του τόπου μας με το κρασί το δώρο των θεών στους ανθρώπους.”

“Since grapevines are now cultivated
all over the world, in many cases wine
has been turned into an industrialised
product. So, the question is: what
does a winemaker want to offer in a
glass of wine? And what does the one
tasting it expect and desire? What we,
the Zacharioudakis family, want is that
in every glass of our wine you can see
our passion and zeal, you can take in
the energy and aromas of the Cretan
nature and feel the ancient connection
of our land with wine, which is the gift
of gods to men.”

Visit Hours: Monday - Saturday 10.00 - 17.00
Τ. 0030 28920 96226 | M. 6972 992488 | www.zacharioudakis.com

Stories
Myron Mihailidis,
artistic director at the
Greek National Opera

Μαθητής στο νηπιαγωγείο!
/ Kindergarten days!

Childhood
memories filled
with Crete’s
herbal aromas
He left Crete behind at the age of

Μύρων Μιχαηλίδης, καλλιτεχνικός
διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
«Οι παιδικές αναμνήσεις μου
έχουν άρωμα από μάραθο»
Άφησε πίσω του την Κρήτη στα 18 του
χρόνια, για να κυνηγήσει το όνειρό του.
Είκοσι έξι χρόνια μετά, ο Μύρων Μιχαηλίδης νοσταλγεί την πατρίδα του όλο και
περισσότερο και γιγαντώνεται μέσα του
η επιθυμία κάποια στιγμή να επιστρέψει
για να ζήσει στη γενέτειρά του, το Ηράκλειο. Στην πόλη όπου βρήκε τη μεγάλη
του αγάπη, τη μουσική, κάπου ανάμεσα
στα βινύλια κλασικών έργων του πατέρα
του, στους δίσκους του Χατζιδάκι, του
Θεοδωράκη και στην κρητική παραδοσιακή μουσική, στην οποία μυήθηκε στις
γιορτές και στα πανηγύρια.
Οι παιδικές αναμνήσεις του έχουν άρωμα από μάραθο, από κυπαρίσσι, από θάμνους των βουνοκορφών της Κρήτης, από πεύκο. Έχουν γεύση από σταμναγκάθι, ασκορδουλάκους, λουκάνικα
καπνιστά, ξεροτήγανα. Στο πατρικό του
σπίτι η γιαγιά είχε ένα γιασεμί που είχε
«σκαρφαλώσει» μέχρι τον πρώτο όροφο
και πλημμύριζε με την ευωδιά του το
δωμάτιο του έφηβου τότε Μύρωνα.
Οι εικόνες της Κρήτης που έχει πάντα
στις «αποσκευές» του είναι «αυτές που
περιγράφει στα βιβλία του ο Νίκος Κα-
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ζαντζάκης. Πλατάνια, μανταρινιές, το
άγριο και συγχρόνως “τρυφερό” ελληνικό τοπίο, σε συνδυασμό με το πράσινο, με το νερό, με το βουνό, με τις πηγές
στο χωριό». Αυτό που δεν αποχωρίζεται ποτέ είναι το ημερολόγιο του παππού του, στο οποίο περιγράφει τη ζωή
του από την εποχή που ήταν εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι τη μετανάστευσή του στην Αμερική,
από όπου επέστρεψε πριν από το Κραχ
του ’29. «Είναι ένας οδηγός ζωής. Κάποτε ρώτησα τον θείο μου τι είναι κάποια
στίγματα που έχουν πάνω τους μερικές
σελίδες. Μου είπε ότι ήταν τα δάκρυα
του παππού μου όταν το έγραφε».
Η Κρήτη, βέβαια, δεν υπάρχει στη ζωή
του μόνο ως ανάμνηση. Κάνει και όνειρα γι’ αυτήν. «Το Ηράκλειο έχει προοπτικές να γίνει πολιτιστικό κέντρο στην
Ανατολική Μεσόγειο. Χρειάζεται να
συνδυαστούν η πολιτική βούληση, η εξειδικευμένη γνώση και οι υποδομές».
Ο ίδιος έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων από φορείς του νησιού να βοηθήσει
στην προσπάθεια και έχει θέσει στη διάθεσή τους όλες του τις δυνάμεις.

eighteen to pursue his aspirations. Twenty-six
years on, Myron Mihailidis, conductor and
artistic director at the Greek National Opera,
admits feeling increasingly nostalgic about his
homeland and recognizes a growing desire
to eventually resettle in Heraklion. This is the
city where he discovered his major passion,
music, somewhere amidst his exploration of a
classical music record collection maintained
by his father, listening to releases by the
composers Manos Hadjidakis and Mikis
Theodorakis, as well as traditional Cretan
music, which the youngster absorbed at
celebrations. Later on, the artist embraced jazz,
while also discovering rock and ethnic music.
Mihailidis still recalls the day when his first
piano was delivered to the family home as a
present from his parents and sister.
Inherent in the artist’s childhood memories
are the aromas of Crete, as well as various food
tastes. such as “stamnagathi”, a wild radish,
smoked sausages, and “xerotigana”, traditional
fried syrup-filled confectionery. Mihailidis’s
grandmother maintained a jasmine plant whose
aroma flooded the then-youngster’s bedroom.
Mihailidis always carries with him the
images of Crete. “These are well described by
[Nikos] Kazantzakis in his books - plane trees,
mandarin trees, the rugged yet tender Greek
scenery, combined with the vegetation, water,
mountain, and village water fountains.”
His grandfather’s diary, a treasured
belonging, offers an account of the man’s life,
from his voluntary involvement in the Balkan
Wars of 1912-13 to his emigration to the USA,
where he remained for thirteen years.
“I once asked my uncle what the stains on
some of the pages were and was told they were
the tears shed by my grandfather as he wrote,”
Mihailidis remarked.
Crete does not just serve as a memory.
Mihailidis envisages future possibilities.
“Heraklion has potential to become a cultural
focal point in the eastern Mediterranean.
Political will, specialized knowledge, and
infrastructure need to join forces,” Mihailidis
noted. He has accepted requests by various
local officials to take part in the overall effort,
making himself fully available for the cause.

info
Πληροφορίες για το πλούσιο
πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής θα βρείτε στο
www.nationalopera.gr.
For information on the rich agenda
at the Greek National Opera, visit
www.nationalopera.gr.

Stories
Rea Galanaki, author

“I remember
a Heraklion
of abundant
light and windy
weather”
Looking back in time, the author Rea

Ρέα Γαλανάκη, συγγραφέας
«Θυμάμαι ένα Ηράκλειο
με πολύ φως και αέρα»
Μεγάλωσε σε ένα Ηράκλειο «με πολύ φως και αέρα. Ανέβαινα στην ταράτσα
μας, έβλεπα τη θάλασσα και τα μπεντένια. Από ένα βορινό παραθυράκι έμπαινε το μελτέμι. Παίζαμε πολύ στους δρόμους, μπαινοβγαίναμε στα σπίτια των
γειτόνων».
Η γενέθλια πόλη της υπάρχει ακόμα ατόφια στις αναμνήσεις της Ρέας Γαλανάκη: «Τα κτίρια του ανύπαρκτου πια σχολείου μου, του Κοραή. Τα τρία χρόνια
Δημοτικού στην Παιδαγωγική Ακαδημία, τότε κοντά στο σπίτι μας. Θυμάμαι
όλους τους δασκάλους μου, τους γείτονες να αποσπερίζουν καθισμένοι έξω από το σπίτι τους. Το γειτονικό Πανάνειο
δούλευε ακόμη. Δυο-τρία καλοκαίρια
στον Ντεκέ (Αμπελόκηποι). Μετά μέναμε στην πόλη και πηγαίναμε στα μπάνια
με λεωφορείο. Καθαρές Δευτέρες στην
Κνωσό. Το Μουσείο, την ωραία θέα από τον κήπο του. Την κλινική “Ευαγγελισμός”, όπου εργαζόταν ο πατέρας μου.
Το ιατρείο της μητέρας μου στο σπίτι. Τη
μαυροφορεμένη γιαγιά, αγαπημένες θείες και ξαδέρφια. Τις ιστορίες που είχε να
διηγηθεί ο καθένας. Τη γάτα μας». Η πιο
σημαντική παιδική της μνήμη είναι ωστόσο η κηδεία του Νίκου Καζαντζάκη.
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Σήμερα, δεν καταφέρνει πια να επισκέπτεται το Ηράκλειο όσο συχνά θα ήθελε. Όταν όμως βρίσκεται εκεί, δεν χάνει ευκαιρία να περπατήσει στην πόλη.
Νοσταλγεί το παλιό Μπεντενάκη με τα
παγκάκια και τη θέα από εκεί, τη βόλτα
στις Τρεις Καμάρες, το Καμαράκι με τον
αρχετυπικό λαβύρινθο των σοκακιών
του, τη γειτονιά της -αλλά με τους ζωντανούς, όχι με τον ίσκιο τους-, τη Βικελαία και όσα σηματοδότησε στη ζωή
της, την Απάνω και την Κάτω Αγορά
προτού γεμίσουν μαγαζιά με τουριστικά και τις εκκλησίες των Αγίων Μηνά,
Ματθαίου, Τίτου και Αικατερίνης.
Η Κρήτη είναι παρούσα σε πολλά από
τα λογοτεχνικά της έργα. Ο τίτλος του
τελευταίου της βιβλίου «Η άκρα ταπείνωση» είναι δανεισμένος από τη σπουδαία βυζαντινή εικόνα του Κρητικού
Νικόλαου Τζαφούρη. «Ο γενέθλιος τόπος έχει κάτι μοναδικό. Όχι μονάχα λόγω της συγγένειας, μα κι επειδή συνδέεται με τη γλώσσα, με την πρώτη συνείδηση του εαυτού μας, με τη γέννηση της
φαντασίας, συχνά με την πρώτη αγάπη,
σίγουρα με την πρώτη αίσθηση θανάτου. Είναι ο σκληρός δίσκος, πάνω του
εγγράφονται όλα τα υπόλοιπα».

info
Το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη «Η άκρα ταπείνωση» κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Καστανιώτη.
“Akra Tapeinosi” (Extreme
Humiliation) by Rea Galanaki is
published by Kastaniotis Press.

Berthold Steinhilber/laif/WWW.IML.GR

Στην Κνωσό η οικογένεια Γαλανάκη πήγαινε συχνά εκδρομή.
/ The Galanakis family often visited Knossos.

Galanaki, whose work, translated in fifteen
languages, has established her as a leading
Greek novelist, has potent recollections of her
childhood years in Heraklion, where she was
born and raised. She recalls a city of abundant
light and windy weather. “We played a lot on
the streets.” Galanaki’s birthplace remains
vivid in her mind, as highlighted by the endless
list of childhood memories she conjures up:
“The buildings of my now non-existent school,
Korais; the three years of primary school at
the Pedagogical Academy; my teachers…I
remember them all; the neighbours staying
up late and sitting outside their homes; the
neighbourhood’s Pananio [hospital]; two or
three summers at [the] Deke [area, nowadays
known as Ambelokipi]; the museum and the
lovely view from its garden; the Evangelismos
clinic, where my father worked; my mother’s
practice at home; my black-clad grandmother;
relatives from the villages who stayed at our
house whenever they were in town, and all
they stories they all had to tell; our cat.” Amid
her stream of recollections, the funeral of
Heraklion-born Cretan writer Nikos Kazantzakis
stands out as Galanaki’s most striking
childhood memory.
These days, she no longer gets to visit
Heraklion as often as she would like. She
misses the city’s old stone wall benches
and the view from there; strolls at The Three
Arches, as Heraklion’s main Eleftheria Square
is commonly known; the Kamaraki district and
its labyrinth of side alleys; her neighbourhood;
Heraklion’s Vikelaia Municipal Library; the
upper and lower market as it once stood, prior
to all the tourism-industry shops that eventually
mushroomed in the area; and the churches.
Crete figures in much of her writing. The title
of her latest novel, this year’s “Akra Tapeinosi”
(Extreme Humiliation - unofficial translation)
takes its name from a significant Byzantine icon
by Cretan painter Nikolaos Tzafouris.
“One’s birthplace carries unique qualities,
not only because of the close connection,
but also because it is linked to language,
the initial realization of our being, the birth
of our imaginations, often with our first love,
and definitely with the first sense of death,”
Galanaki notes. “It’s our hard drive. All else is
recorded on top.”
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Υδάτινος κόσμος
Ο βυθός της θάλασσας της Κρήτης και οι γοητευτικοί...
ένοικοί του μέσα από το φακό του Δημήτρη Πουρσανίδη.
Της Μαρίας Αθανασίου / By Maria Athanassiou

Water world

The Cretan seabed and its enchanting occupants,
through the lens of Dimitris Poursanidis

Με ανοιχτή ομπρέλα μοιάζουν τα συλληπτήρια όργανα
του θαλάσσιου σκουληκιού (Sabella spallanzanii).
/ The sea worm’s (Sabella spallanzanii) prehensile
organs resemble an open umbrella.
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Ο μοβ αχινός Sphaerechinus granularis.
/ The purple sea urchin, or Sphaerechinus granularis.

Από το... άλμπουμ του λείπουν μόνο οι φάλαινες
φυσητήρες που ζουν στα νερά της νότιας Κρήτης.
Η σκορπίνα ζει στα πιο σκοτεινά μέρη των βράχων.
/ Scorpion fish inhabit the darker side of rocks.
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Το θαλάσσιο σαλιγκάρι Felimare picta.
/ Felimare picta sea snail

Sperm whales, which inhabit the waters south of Crete, are the only
sea creatures missing from his photographic collection.
Τα θαλάσσια σκουλήκια έχουν ρόλο καθαριστή στο βυθό.
/ Sea worms have a seabed-cleaning role.
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Οι κόκκινοι αστερίες συνήθως κατοικούν σε βραχώδεις βυθούς.
/ Red starfish usually inhabit rocky seabeds.
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Εδώ και μία δεκαετία ο Δημήτρης
Πουρσανίδης εξερευνά με τη φωτογραφική μηχανή του το βυθό των
ελληνικών θαλασσών. Ξεκίνησε αυτά τα μαγικά υποθαλάσσια «ταξίδια» στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όταν -στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων- χρειάστηκε να αποτυπώσει φωτογραφικά θαλάσσια τοπία και οργανισμούς.
Μαγεύτηκε από τη βιοποικιλότητα και αποφάσισε να την επικοινωνήσει στον κόσμο. Οι πρώτες εικόνες του είχαν ως θέμα τους θαλάσσιους... γυμνοσάλιαγκες και από τότε έχει περιηγηθεί όλες τις κρητικές
παραλίες: στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο, στα Μάλια, στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο της Σητείας μέχρι τη Χιώνα, στον Κουρεμένο, στη
θαλάσσια περιοχή του Εθνικού Δρυμού των Λευκών Ορέων στο Φαράγγι της Σαμαριάς, στα Φαλάσαρνα,
στον Μπάλο.
Πώς είναι ένα τυπικό υποθαλάσσιο κρητικό τοπίο σύμφωνα με όσα
έχει δει όλα αυτά τα χρόνια; «Μια
παραλία με άμμο ή ψιλό βοτσαλάκι
που συνεχίζει με άμμο ή διάσπαρτα
βραχάκια, καλυμμένα με καφέ φύκια. Πάνω τους κολυμπάνε διάφορα
ψαράκια, ενώ από μια γωνία σίγουρα θα ξεπροβάλει κάποια στιγμή από το λαγούμι του ένας... ντροπαλός ροφός. Πιο μέσα θα δείτε μερικά σφουγγάρια, μαύρα συνήθως, και
κάποιους κόκκινους αστερίες να αναπαύονται νωχελικά στο βυθό μέχρι να πέσει η νύχτα και να ξεκινήσουν τη βόλτα για το φαγητό τους»,
λέει ο Δημήτρης Πουρσανίδης.
«Ο βυθός της Κρήτης είναι άγνωστος για πολλούς κατοίκους της· όσους έχουν σχέση με τη θάλασσα
μόνο το καλοκαίρι, κολυμπούν λίγο,
απολαμβάνουν την παραλία και ψαρεύουν», συμπληρώνει. Το όνειρό
του είναι «να σηκωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι από
τις ξαπλώστρες, να πάρουν τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα και να ανακαλύψουν τους θησαυρούς του
κρητικού βυθού, την τόσο πλούσια υποθαλάσσια ζωή των παραλιών στις οποίες κολυμπούν». Ο ίδιος
έχει συνδέσει άρρηκτα το άλμπουμ
της ζωής του με τέτοιες εικόνες και
φιλοδοξεί σύντομα να προσθέσει
μία ακόμη που λείπει από τη συλλογή του: τις φάλαινες φυσητήρες που
ζουν στα νερά της νότιας Κρήτης.
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Dimitris Poursanidis has been exploring

Οι καλόγριες (Chromis chromis) ζουν στα λιβάδια της Ποσειδωνίας, φυτού
που απαντάται μόνο στη Μεσόγειο. / Damselfish (Chromis chromis) inhabit
deep-sea valleys with Posidonia, a plant found only in the Mediterranean.

Βυθός σκεπασμένος με καφέ φύκια (φαιοφύκη) μπροστά από το
Φραγκοκάστελλο. / Seabed covered with brown algae in Frangokastello.

the Greek seabed with his camera for the
last 10 years. He embarked on his magical
underwater journeys during his graduate
studies at the University of the Aegean, when
–as part of his research projects- he needed
to capture sea scapes and organisms on
camera. He was captivated by biodiversity and
decided to communicate it to the world. Sea
slugs were the subject of his first images but
he has since explored wide segments of the
Cretan coastline: Iraklio, Hersonissos, Mallia,
Agios Nikolaos, the gulf of Sitia up to Hiona,
Kouremenos, the coastal area of the White
Mountains National Park in the Samaria gorge,
Falassarna, Balos.
What does a typical Cretan underwater seascape look like to a man of his experience? “A
beach with sand or thin pebbles that continues into the water with sand or dispersed rocks
covered with brown seaweed. Various little fish
swim around them but a shy grouper is certain
to appear from his hideout round the corner at
some point. Further from the coast you will see
a few sponges –usually black- and some starfish lazily resting on the seabed, until night falls
and they begin their food round”, Poursanidis
tells us.
“The seabed of Crete is unknown to many
of its inhabitants; those that come into contact with the sea only in summer, swim a little, enjoy the beach and do some angling”, he
adds. He dreams of seeing “as many people as
possible getting up from their sunbeds, grabbing their goggles and flippers and discovering
the treasures of the Cretan seabed –this very
rich underwater life of the beaches where they
swim”. The photo album of his life is inexorably linked with such images and his ambition is
to add one more that is missing from his collection: of the sperm whales that swim the waters
of southern Crete.

info
Ο Δημήτρης Πουρσανίδης είναι
ερευνητής στον Τομέα Περιφερειακής Ανάλυσης, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας. Από το 2008 έχει ιδρύσει την εταιρεία TerraSolutions
(www.terrasolutions.eu), που ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα του
θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του «Ανάδειξη των θαλάσσιων περιοχών
του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» με
την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Dimitris Poursanidis is a researcher at
the Regional Analysis Sector, Institute
of Computational Mathematics of
the Foundation of Technology and
Research. In 2008, he founded the firm
TerraSolutions (www.terrasolutions.eu),
which studies and researches the sea
and coastal environments. His book,
“Highlighting the sea areas of the Natura
2000 Network in Crete”, sponsored by the
Region of Crete, will be published soon.
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Η θαλάσσια ανεμώνη Condylactis
aurantiaca ζει σε αμμώδεις βυθούς.
/ The Condylactis sea anemone
inhabits sandy seabeds.
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On the road

Πάμε νότια!
Από το λιμάνι του Ηρακλείου -έδρα των Μινωικών Γραμμών- κατευθυνόμαστε
οδικώς προς το νότιο τμήμα του νομού, για να ανακαλύψουμε την πλούσια, ελαιοπαραγωγό
ενδοχώρα και να κολυμπήσουμε στα κρυστάλλινα νερά του Λιβυκού πελάγους.

Gareth Mccormack/getty images/ideal image, The Art Archive/Alamy, Johanna
Huber/SIME/visualhellas.gr, DEA/G. DAGLI ORTI/smartmagna.com, Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Της Κυριακής Βασσάλου / By Kyriaki Vassalou
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Let’s go south!

Taking the road from the port of Heraklion - Minoan Lines’s operating base - headed
towards the prefecture’s south leads to a hinterland of rich olive groves
and crystal-clear waters along the island’s south coast, in the Libyan Sea,
as this portion of the Mediterranean Sea is commonly referred to.

Κρυστάλλινα νερά στα Μάταλα.
/ Crystal-clear waters in Matala.
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On the road
Αφήνοντας πίσω την πόλη του Ηρακλείου με όλα τα χαρακτηριστικά της αστικής ανάπτυξης, ο δρόμος προς τον
Νότο είναι όσο μακρύς χρειάζεται για
να αλλάξει το τοπίο - αλλά και η διάθεση. Με τον Ψηλορείτη να «πατάει» κατά βάση στο Ρέθυμνο, οι ορεινοί όγκοι
δεν είναι το βασικό χαρακτηριστικό του
ταξιδιού προς την ενδοχώρα του νομού.
Ίσα-ίσα που σχετικά γρήγορα ο δρόμος
αρχίζει να κατηφορίζει, καθώς απλώνεται στα μάτια του ταξιδιώτη ο εύφορος
κάμπος της Μεσσαράς με τους απέραντους ελαιώνες, το ονομαστό κρασί και
τα νόστιμα κηπευτικά που ταξιδεύουν
ολοχρονίς εντός και εκτός συνόρων.
Μοίρες και Τυμπάκι, οι δύο κωμοπόλεις της Μεσσαράς με περισσότερους από 5.000 κατοίκους η καθεμία,
σχολεία, τράπεζες και άλλες υπηρεσίες προς διευκόλυνση κατοίκων και επισκεπτών - πληροφορία χρήσιμη για την
οργάνωση του ταξιδιού στον λιγότερο «ανεπτυγμένο» Νότο. Από εκεί και
πέρα, χρόνος, καλός χάρτης και γεμάτο ντεπόζιτο να υπάρχουν, και η περιήγηση από χωριό σε χωριό και από παραλία σε παραλία μπορεί να κρατήσει
για... πάντα.

Πέντε must στάσεις
Φαιστός
Είναι μια επίσκεψη που, την πρώτη φορά τουλάχιστον, δεν πρέπει να παραλείψετε. Πρόκειται άλλωστε για το δεύτερο σε σπουδαιότητα μινωικό ανάκτορο
της Κρήτης, που μας πηγαίνει πίσω στη
2η χιλιετία π.Χ., μνημονεύεται για πρώ-

Στη Φαιστό βρίσκεται
το δεύτερο σε σπουδαιότητα
μινωικό ανάκτορο της Κρήτης.
/ Phaistos is home to the remains
of Crete’s second most important
Minoan palace.
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Τα Καπετανιανά, με
θέα στο Λιβυκό πέλαγος.
/ Kapetaniana, offering a view
of the Libyan Sea.

τη φορά από τον Όμηρο και οι ανασκαφές του ξεκίνησαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Το γνωστότερο και
σημαντικότερο αρχαιολογικό εύρημα
της Φαιστού αποτελεί ο ομώνυμος Δίσκος (17ος αι. π.Χ.), που είναι συγχρόνως και ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας, καθώς κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να τον αποκρυπτογραφήσει (εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου).
Στη Φαιστό σήμερα θα περιηγηθείτε
στο παλιό και το νέο ανάκτορο και θα απολαύσετε τη μαγευτική θέα στα γύρω
επιβλητικά όρη (Ψηλορείτης, Αστερούσια, Λασιθιώτικα βουνά).
Μάταλα
Ο Μπομπ Ντίλαν, η Τζάνις Τζόπλιν και
ο Κατ Στίβενς είναι μόνο τρία από τα διάσημα ονόματα που πέρασαν από εδώ
πριν από τέσσερις και πλέον δεκαετίες. Ακόμη και σήμερα, άλλωστε, είναι ο
νούμερο ένα προορισμός στον Νότο του
νομού: η γνωστή τοις πάσι παραλία των
χίπηδων των ’70s, με τα μικρά σπήλαια
στους λαξευμένους βράχους και τα κρυστάλλινα νερά. Ελάτε νωρίς για να αποφύγετε την πολυκοσμία, αν και το... μαγικό σε αυτή την παραλία είναι ότι τα
νερά είναι τόσο καθαρά, που μοιάζουν
να ανήκουν σε απομονωμένη αμμουδιά
και όχι σε τούτη την οργανωμένη πλαζ
με τους χιλιάδες παραθεριστές.
Αγιοφάραγγο
Για να φτάσετε έως εδώ, χρειάζεται λίγος παραπάνω κόπος, αλλά αυτό δεν

Leaving behind the city of Heraklion and
all its manifestations of urban development,
the road towards the south is sufficiently long
enough for a real change of scene – as well as
mood. With Psiloritis (aka Mount Ida), Crete’s
highest mountain, dominating the adjacent
Rethymno prefecture, mountain range is not a
key characteristic of this journey through the
hinterland. On the contrary, the road quickly
develops into a downhill run, offering travelers a
wide view of the fertile Messara lowland, home
to a broad stretch of olive groves, renowned
wine-making, and delicious fruit and vegetables,
distributed to other parts of Greece and
abroad all year round. Banks and other useful
services for the needs of locals and travelers
are available in Mires and Tybaki, the two main
towns of the Messara region, with respective
populations of over 5,000, which is useful
information for longer journeys, considering
the island’s less “developed” south. From this
point on, time, a good map, and a tank full of
fuel are all that is needed to explore the region
from village to village, beach to beach - all so
fabulous that this adventure could last forever.

Five essential stops
Phaistos
This spot definitely needs to be visited,
especially if traveling in the area for the first
time. Located here is an archaeological site
featuring the remains of Crete’s second most
important Minoan palace, whose history
stretches back to the 2nd millennium BC. It
was first noted by Homer. Excavation work at
the site was launched at the beginning of the
previous century. The Phaistos disc, a clay
artifact dating back to the 17th century BC
that remains one of archaeology’s greatest
mysteries as its sophisticated script has never
been deciphered, is the best-known and most
significant archaeological find produced at
Phaistos. The disc is on display at the Heraklion
Archaeological Museum. Visitors may explore
the remains of the Old Palace and New Palace
and enjoy the magical view of the imposing
surrounding mountain ranges (Psiloritis,
Asterousia, Lasithiotika).

Matala
Bob Dylan, Janis Joplin, and Cat Stevens are
just three of many world-famous figures who
visited this area in the past, some four decades
ago. Even today, Matala remains the leading
destination in the Heraklion prefecture’s south.
An attraction for hippies in the ‘60s and ‘70s,
Matala features small caves amid carved rock
formations, as well as crystal-clear waters.
Arrive early to avoid the day’s rush, even
though, it must be admitted, the real beauty
of this beach is its water’s purity. At its best, it
gives the impression of being a remote sandy
beach rather than the organized stretch luring
thousands of tourists.

Agiofaraggo
Some effort is required to reach this spot, but
this should not discourage visitors. A twentyminute walk is needed from the spot where
almost all visitors tend to park their vehicles,
as experience has shown. A short walk is
needed through the gorge, where a small
chapel, Agios Antonios, stands. The beach
features tall vertical rocks to the left and right,
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On the road
where rock-climbing activity is practiced by
some enthusiasts. The beach, relatively big,
features fine pebbles mixed with sand all the
way to its crystal-clear waters. This spot is
particularly popular among free campers, while
many visitors choose to stay all day, equipped
with water and food, which is essential at this
remote spot. The beach may be approached
by boat.

Lentas

Παραλία με ψιλό βότσαλο στο Αγιοφάραγγο. / Fine-pebbled beach in Agiofaraggo.

πρέπει να σας αποθαρρύνει, καθώς απαιτείται περίπου ένα 20λεπτο περπάτημα από το σημείο όπου θα αφήσετε
το αυτοκίνητό σας - και που η εμπειρία
έδειξε ότι το κάνουν σχεδόν όλοι. Η σύντομη πεζοπορία γίνεται μέσα στο φαράγγι, στο οποίο βρίσκεται και το ξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου. Ψηλοί κάθετοι βράχοι αριστερά και δεξιά, όπου κάποιοι εξασκούνται στην αναρρίχηση,
και μια μεγάλη σχετικά παραλία με ψιλό βότσαλο ανακατεμένο με άμμο ακουμπούν στα κρυστάλλινα νερά του πελάγους. Το σημείο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους ελεύθερους κατασκηνωτές, ενώ είναι πολλοί αυτοί που έρχονται (με
νερό και φαγητό απαραιτήτως) και περνούν εδώ ολόκληρη τη μέρα. Προσεγγίζεται επίσης με σκάφος από τους παρακείμενους Καλούς Λιμένες.
Λέντας
Ήσυχο ψαράδικο χωριό, το οποίο ουκ ολίγοι Έλληνες και ξένοι επισκέπτες επιλέγουν για πολυήμερες διακοπές. Παρουσιάζει ήπια τουριστική ανάπτυξη,
με περιποιημένα ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφέ και ταβέρνες, μεγάλη παραλία
μπροστά και κάμποσες μικρές αμμουδιές τριγύρω. Η φιλοξενία των κατοίκων
είναι υποδειγματική, το φαγητό το ίδιο,
και οι απογευματινές βόλτες στη θάλασσα ή στη γύρω περιοχή με τα πόδια
ή με ποδήλατο αγαπημένη συνήθεια.
Ενδιαφέρουσα πρόταση διαμονής είναι τα καινούργια διαμερίσματα Σέλι και
τα ευρύχωρα δωμάτια Ζορμπάς, όλα ιδιοκτησίας της οικογένειας που διατη-
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ρεί και την πολύ καλή ταβέρνα Ζορμπάς
στο χωριό (τηλ. 2892-095.228, zorbaslentas.gr). Για φαγητό επίσης αναζητήστε στον οικισμό Τσίγγουνα (δυτικά του
Λέντα) την ταβέρνα Λάβρυς: βιολογικά υλικά και προϊόντα, εξαιρετικά ψητά
ψάρια και θαλασσινά, φανταστικό κόκκινο κρασί.
Καπετανιανά
Απομακρυνόμενοι κάμποσο από τη θάλασσα και εισερχόμενοι στα Αστερούσια
όρη, το ιστορικό χωριό βρίσκεται σε 800
μέτρα υψόμετρο και αποτελεί πέρασμα
πεζοπόρων (από εδώ θα ανεβείτε στην
κορυφή του Κόφινα -1.231 μ.- με τη συγκλονιστική θέα), αλλά και προορισμό
αναρριχητών, καθώς υπάρχει οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο. Ο οικισμός,
που χωρίζεται σε δύο μικρότερους (Άνω
και Κάτω), δημιουργήθηκε την περίοδο
της Τουρκοκρατίας πάνω στο Μοναστήρι του Κύριε Ελέησον, από το οποίο σώζεται ο ναός της Παναγιάς με τις μοναδικές τοιχογραφίες (1402), ενώ οφείλει
το όνομά του στη σημαντική συμβολή
των κατοίκων του στους απελευθερωτικούς αγώνες, οι περισσότεροι εκ των
οποίων εγκαταστάθηκαν εδώ από τα
Σφακιά αμέσως μετά την Επανάσταση
του Δασκαλογιάννη (1770). Εδώ αξίζει
να επισκεφτείτε -αν όχι για διαμονή, οπωσδήποτε για φαγητό- το συγκρότημα
παραδοσιακών ξενώνων Θαλόρη (τηλ.
2893-041.762, www.thalori.com), όπου ο
Μάρκος και η Πόπη Σκορδαλάκη έχουν
αναπαλαιώσει με μεράκι και σεβασμό 14
σπίτια του οικισμού.

A quiet fishing village, this spot is quite popular
among Greek and foreign tourists for extended
holiday stays. Its tourism development has
been mild, offering well-kept rooms for rent,
cafes, and tavernas, a large beach in front of
the village and a number of smaller beaches
in the wider area. The hospitality offered by
locals is exemplary, as is the quality of the food,
while afternoon strolls along the beach and
surrounding area, as well as bicycle rides, offer
blissful experiences. Seli, a block of newly built
apartments, is an interesting accommodation
proposal, as are the spacious Zorbas rooms,
run by a family that operates the Zorbas
taverna (tel. 28920-95.228, zorbas-lentas.gr) in
the village, a very good choice for food. Lavrys,
another fine choice for food, is located in the
village Tsiggounas, west of Lentas. It prepares
dishes using organic ingredients and products,
while also serving exceptional grilled fish,
seafood, and fantastic red wine.

Kapetaniana
Relatively distanced from the coastal area and
located amid the Asterousia mountain range,
the historic village of Kapetaniana sits at an
altitude of 800 metres, along a hiking route. The
location leads to the top Mount Kofinas 1,231
metres tall, which offers a sensational view.
Kapetaniana is also popular for rock-climbing.
The village, which is divided into two parts, Ano
(Upper) and Kato (Lower) Kapetaniana, was
established during Ottoman rule, developing
around the Kyrie Eleison monastery. Murals
dating back to 1402 survive. The monastery
was named in honour of significant efforts
by locals in the Greek War of Independence.
Most settled here, from Sfakia, following the
Revolution of Daskalogiannis (1770). Even if
not staying overnight, it really is worth trying
the food at the Thalori hostel (tel. 28930-41.762,
www.thalori.com), part of a complex of 14
traditional guesthouses tastefully and lovingly
restored by Marcos and Popi Skordalakis.

tip
Γενικά στην Κρήτη το φαγητό
είναι καλό και προσιτό, αρκεί να
αποφύγετε τις... τουριστικές κακοτοπιές.
Εμπιστευτείτε ιδιαίτερα τις οικογενειακές
ταβέρνες των μικρών χωριών.

The food on Crete is generally
good and affordably priced, as long as
certain crass tourism-sector examples
are avoided. Have extra faith in family
tavernas operating at small villages.

Art
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1. O Πάμπλο Πικάσο σχεδιάζει τη μορφή του Μινώταυρου
σε τζάμι στο σπίτι του, στο Βαλορί της Γαλλίας.
/ Pablo Picasso attempts to draw a Minotaur
on glass, at his home in Vallauris, France.
2. Ένα από τα πολλά έργα του με ήρωα το μυθικό τέρας (1934).
/ One of his many works featuring the mythical beast (1934).
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Ο Πικάσο
και ο
Μινώταυρος
Πώς ένας από τους συγκλονιστικότερους
αρχαιοελληνικούς μύθους ενέπνευσε την τέχνη, κυρίως
του 20ού αιώνα, με σπουδαίους εκπροσώπους της
να γοητεύονται από το μυστήριό του.
Της Ξένιας Γεωργιάδου / By Xenia Georgiadou

Picasso and
the Minotaur
One of the most fascinating ancient Greek myths inspired
art, especially during the 20th century, with significant
exponents captivated by its sense of mystery
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Art
1. John William Waterhouse, Ariadne (1898).
2. Auguste Rodin, Μινώταυρος και Νύμφη (1886).
Auguste Rodin, Minotaur and Nymph (1886).
3. Giulio Romano, H Γέννηση του Δία στην
Κρήτη (ca 1530). / Giulio Romano,
The infant Jupiter on island of Crete (ca 1530).

2

1

«Αν κάποιος σημείωνε πάνω σ’ ένα χάρτη όλους τους σταθμούς της πορείας μου και μετά τους ένωνε με μια
γραμμή, το αποτέλεσμα ίσως να έδινε τη μορφή του Μινώταυρου», είχε δηλώσει ο Pablo Picasso, γοητευμένος από τον μινωικό πολιτισμό και ειδικά από τον Μινώταυρο, «μισό άνθρωπο μισό ταύρο», ο οποίος γεννήθηκε από
την ένωση της Πασιφάης, γυναίκας του
θρυλικού βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα,
μ’ έναν θεόσταλτο ταύρο. Ο Μινώταυρος, με εντολή του βασιλιά, φυλακίστηκε στον Λαβύρινθο, κατασκευής του μηχανικού Δαίδαλου, και κάθε οκτώ χρόνια καταβρόχθιζε 7 νέους και 7 νέες από
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την Αθήνα. Από το φόρο αίματος απάλλαξε την πόλη του ο Θησέας, με τη βοήθεια της κόρης του Μίνωα, Αριάδνης.
Ήταν καταλυτική η επίδραση αυτού του
μύθου στο έργο του Picasso. Ο ίδιος πόζαρε συχνά στο φακό με μια μάσκα Μινώταυρου.
Το μυθικό τέρας, ωστόσο, εμπνέει αποκλειστικά τη σύγχρονη εποχή. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, οι καλλιτεχνικοί κύκλοι στρέφονταν σε πιο «ακίνδυνα» μυθολογικά θέματα που σχετίζονται με την Κρήτη, όπως η γέννηση του
Δία στο νησί, γιου του Κρόνου και της
Ρέας. Ενδεικτικός ο πίνακας του Giulio
Romano από το 1530. Η βασιλεία του

Μίνωα έκανε την πρώτη δειλή της παρουσία στο έργο των προ-ραφαηλιτών,
με τον John William Waterhouse να «ξαπλώνει» το 1898 στον καμβά του την Αριάδνη. Δυναμικά όμως εισέβαλε στη
ζωγραφική στη δεκαετία του 1930, με
τον Andre Masson, έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπερρεαλισμού - εκείνος, άλλωστε, πρότεινε τον
τίτλο «Le Minotaure» για την έκδοση του
Albert Skira και του Στρατή Ελευθεριάδη-Teriade. Σε κάθε τεύχος του πολυτελούς εντύπου τέχνης, που κυκλοφόρησε από το 1933 έως το 1939, οι εκδότες απευθύνονταν σε διαφορετικό καλλιτέχνη για να φιλοτεχνήσει το εξώφυλ-
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“If somebody were to make a note all
of my career’s stages on a piece of paper and
then join these with a line, the result could
possibly depict the Minotaur’s form,” Pablo
Picasso had once remarked, expressing his
deep appreciation of Minoan civilization,
especially the Minotaur, the creature with
the head of a bull on the body of a man, born
out of the love affair between Pasiphae, wife
of the mythical Cretan King Minos, and a
God-sent bull. Following an order by the king,
the Minotaur was imprisoned in a gigantic
labyrinth created by Daedalus, and, every
eight years, devoured seven young boys and
seven young girls sent to him from Athens.
Eventually, Theseus, aided by Ariadne,
daughter of King Minos, managed to kill the
Minotaur and save the Athenians. The myth
proved to be a major inspiration in the work of
Picasso. He often posed for photographs in a
Minotaur mask.
In fact, the mythical beast has had a
widespread impact on the contemporary
era. Things were different until the end of the
19th century, artists turned to less malicious
mythological themes connected with Crete,
such as the birth of Zeus, son of Cronus
and Rhea, on the island. A painting by Giulio
Romano, created in 1530, is indicative.
King Minos’s reign made its first reluctant
appearance in the work of the Pre-Raphaelites,
the art movement’s John William Waterhouse
sensually laying Ariadne down to the canvas in
1898. The story of the mythical beast emerged
dynamically in the 1930s. Andre Masson,
one of the most prominent exponents of
surrealism, suggested the “Le Minotaure” title
for a surrealism journal published by Albert
Skira and Stratis Eleftheriadis-Teriade. For
every edition of the luxurious art and literary
review, published between 1933 and 1939, its
co-publishers commissioned a different artist
to illustrate the front cover – including Picasso,
Miro, Ernst, Matisse, Dali, Magritte, Masson,
Rivera – thereby offering artistic leeway for
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Η θρυλική Αμερικανίδα χορεύτρια και
χορογράφος Martha Graham (1894-1991)
υποδυόμενη την Αριάδνη, το 1947. / The
legendary dancer/choreographer Martha
Graham (1894-1991) as Ariadne, in 1947.

λο (Picasso, Μiro, Εrnst, Μatisse, Dali,
Magritte, Masson, Rivera), δίνοντας έτσι
το περιθώριο για ποικίλες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις του Μινώταυρου και των
συμβολισμών που τον συνόδευαν.
Ο Matisse, εκτός από το εξώφυλλο της
περιοδικής έκδοσης, απέδωσε και με 90
χαρακτικά την ιστορία της Πασιφάης. O
Rodin σμίλεψε το τέρας του Λαβύρινθου μαζί μ’ ένα από τα θύματά του, ενώ ο Dali καταπιάστηκε μέσω αυτού με
τις ζωώδεις παρορμήσεις που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Ο De
Chirico παρουσίασε έναν γαλήνιο Μινώταυρο, φρουρό του Λαβύρινθου, και
αρκετές εκδοχές της Αριάδνης, ενώ ο
Jackson Pollock, πρεσβευτής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, στράφηκε τη
δεκαετία του ’40 στην Πασιφάη και έδωσε σε ένα έργο του το όνομά της.
Οι αναφορές στη Μινωική Κρήτη δεν
εξαντλούνται, όμως, στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. Στο χορό, τα μινωικά
ανάκτορα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης
τόσο για την Isadora Duncan, που χόρεψε ξυπόλητη στον αρχαιολογικό χώρο
της Κνωσού στις αρχές του 20ού αιώνα,
όσο και για τη Μartha Graham, που παρουσίασε μεταπολεμικά την περίφημη
χορογραφία «Errand into the Maze» με
κεντρικό ήρωα τον Μινώταυρο.
Η λογοτεχνία, επίσης, έχει αναπαραγάγει στοιχεία αυτού του μύθου, από τον Δάντη έως τον James Joyce και
τον Borges, ενώ και στο θέατρο ο μινωικός πολιτισμός αποτυπώνεται εντυπωσιακά μέσα από τα σκηνικά και τα
κοστούμια του Leon Βakst, συνεργάτη
του Diaghilev, για τη «Φαίδρα» του Ρακίνα. Τέλος, στη μόδα, ο Ισπανός μόδιστρος Mariano Fortuny στη διάρκεια
του Μεσοπολέμου αφομοίωσε με δημιουργικό τρόπο τα χρώματα και τις
γραμμές των μινωικών ενδυμάτων στις
δικές του δημιουργίες.
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various interpretations of the Minotaur and the
symbolism associated with the mythical beast.
Besides providing a front cover for the
journal, Henri Matisse also depicted the story
of Pasiphae through ninety etchings. Sculptor
Auguste Rodin carved the labyrinth’s beast
and one of its victims, while Salvador Dali
grappled with the Minotaur as a medium to
convey man’s animalistic impulses. Giorgio
de Chirico presented a serene Minotaur, as a
labyrinth guard, and numerous interpretations
of Ariadne. In the 1940s, influential abstract
expressionism figure Jackson Pollock turned to
Pasiphae and named one of his works after the
wife of King Minos.
The references made to Minoan Crete,
however, are not just limited to the visual arts.
In dance, the Minoan kingdom served as a
source of inspiration for Isadora Duncan, who

danced barefoot at the archaeological site of
Knossos in the early 20th century, as well as
for Martha Graham, who, following World War
II, presented her celebrated choreography
“Errand into the Maze,” with the Minotaur as its
protagonist.
Literature, too, has drawn and reenacted
elements from the myth, examples including
work by Dante, James Joyce, and Jorge Luis
Borges, while, in theatre, Minoan civilization
has been impressively depicted through the
stage sets and costumes of Leon Bakst, who
collaborated with theatre producer Serge
Diaghilev for 17th century playwright Jean
Racine’s “Phaedra”. Finally, in the field of
fashion, Spanish designer Mariano Fortuny, in
the interwar period, creatively assimilated the
colours and lines of Minoan dress for his own
creations.

Tradition

andreas lenakakis

Trustee of the
Cretan tradition

Θεματοφύλακας
της κρητικής παράδοσης
Δραστήριος και πολυγραφότατος, μας εξηγεί
γιατί η λαογραφία, την οποία ο ίδιος υπηρετεί
με πάθος, απέχει πολύ από το φολκλόρ.
Της Μαρίας Αθανασίου / by maria athanassiou
Βέρος Κρητικός, γεννημένος στον
Καλοχωραφίτη του Δήμου Φαιστού,
φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου, συνέχισε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου και πήρε πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εργάστηκε κάποια
χρόνια ως αρχαιολόγος, αλλά τον κέρδισε η εκπαίδευση και μέχρι σήμερα διδάσκει στο 4ο Λύκειο Ηρακλείου. Το πάθος του, όμως, είναι η κρητική λαογραφία. Εχει εκδώσει περισσότερα από δέκα βιβλία, ανάμεσά τους τα «Κρητικά αξεμούριστα», «Μαντινάδες», «Το κρητικό δημοτικό τραγούδι στον Κουσέ»,
«Δημοτικά τραγούδια στη Μεσαρά», «Ο
φαρμακοποιός και ο χωριάτης», «Πυργιώτισσα, ονομάτων επίσκεψις», το οποίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, και έχει ολοκληρώσει ένα γλωσσάρι κρητικών ιδιωματισμών.
Οι μαθητές του ήταν οι πρώτοι «συνεργάτες» του στη συλλογή του υλικού, μέσα από σχολικές εργασίες τις οποίες ομαδοποιούσε για περισσότερο από μία
δεκαετία. Ήταν γι’ αυτόν στοίχημα να
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εμφυσήσει στους νεαρούς Κρήτες το ενδιαφέρον γι’ αυτή την επιστήμη. «Η λαογραφία είναι ο εαυτός μας, είναι σημαντικό κριτήριο αυτοσυνειδησίας, η ζωή
μας. Η παράδοσή μας είναι τα πάντα. Για
τον ίδιο λόγο που πρέπει να γνωρίζουμε
την ιστορία μας, πρέπει να ξέρουμε και
τα δημοτικά τραγούδια», εξηγεί.
Στην Κρήτη έχει διαπιστώσει ότι «οι
άνθρωποι ασχολούνται ελάχιστα με τη
λαογραφία και πολύ με το φολκλόρ, ο
κρητικός πολιτισμός υποφέρει από το
φολκλόρ. Στο Ιστορικό Αρχείο Χανίων μένει ανέκδοτο το έργο του πατέρα
της κρητικής λαογραφίας, Παύλου Βλαστού, 93 χειρόγραφοι τόμοι, από τους οποίους οι 27.000 σελίδες αναφέρονται
στο νησί μας. Στο Πανεπιστήμιο της
Κρήτης η επιστήμη δεν διδάσκεται, δεν
υπάρχει μία έδρα Λαογραφίας». Ο ίδιος,
βέβαια, θα συνεχίσει με πάθος να ψάχνει τους λαογραφικούς θησαυρούς της
Κρήτης και έχει μόνο ένα μήνυμα για όλους: «Οποιαδήποτε πληροφορία θα με
ενδιέφερε».

An energetic philologist
and voluminous writer explains
why folk history, of which
he is a passionate devotee,
is a far cry from folklore.
Born in Kalohorafitis, a village of
Crete’s Phaestos municipality, Andreas attended primary school at Tympaki, then high school
in Heraklion and went on to obtain a degree in
History and Archaeology. He worked for some
years as an archaeologist but teaching eventually won him over and he is still serving at Iraklio’s 4th High School. But Cretan folk history is his passion. To date, he has written more
than 10 books, including “Kritika axemourista”
[“Bold-mouthed Cretan Songs”], “Mantinades”
[“Couplets”], “To Kritiko tragoudi ston Kouse”
[“The Cretan Folk Song In Kousse”], “Dimotika tragoudia sti Messara” [“Folk Songs In Messara”], “O Farmakopoios kai o horiatis” [“The
Pharmacist And The Villager”] and “Pyrgiotissa,
onomaton episkepsis” [“Pyrgiotissa, A Study
Of Names”], which received an award from the
Academy of Athens. He has also completed a
glossary of Cretan idioms.
His students were his first “partners” in the
collection of material, through school assignments which he kept and grouped for more
than 10 years. He viewed the project as a
challenge to inculcate an interest in this field
among young Cretans. “So that they learn who
they are. Folk history is our self, it is an important criterion of self awareness, what one carries in his blood, it is our life itself. Our tradition
is everything. We have to know our folk songs
for the same reason that we have to know our
history,” he explains.
He has found that “people in Crete are preoccupied with folklore and take a minimal interest
in folk history, Cretan culture suffers from folklore. The work of Pavlos Vlastos –the “father”
of Cretan folk history-, 93 handwritten volumes
with 27,000 pages dealing with Crete, remains
unpublished at Hania’s Historical Archive. The
field is not taught at the University of Crete,
there is not a single Chair of folk history”. But he
will continue passionately looking for Crete’s
folk history treasure troves and has one message for everyone: “Any information would be
of interest to me”.
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ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ
φιλόλογος

Music

Manolis
Kabourakis

Lyra player
of the 21st
century

Μανώλης Καμπουράκης

Λυράρης στον 21ο αιώνα
Γνωριμία με έναν από τους πιο σημαντικούς νέους
εκπροσώπους της παραδοσιακής κρητικής μουσικής.
Tης Αλεξάνδρας Μανδράκου / By Alexandra Mandrakou
Η πρώτη του επαφή με τη μουσική έγινε σε πολύ μικρή ηλικία: παρακολουθώντας τον πατέρα του, αυτοδίδακτο λυράρη, να συνοδεύει με το παραδοσιακό όργανο οικογενειακά γλέντια και συνάξεις με φίλους. Στα 9 του
χρόνια ξεκίνησε να παίζει μόνος του
με ένα μαντολίνο που είχε κατασκευάσει ο πατέρας του. Θυμάται ακόμη ότι το πρώτο τραγούδι που κατάφερε να
«βγάλει» από την αρχή έως το τέλος ήταν ο «Ερωτόκριτος».
Μαθητής Δημοτικού, γράφτηκε σε ωδείο, το οποίο εγκατέλειψε γρήγορα για
να μαθητεύσει κοντά στον φημισμένο
λυράρη Ροδάμανθο Ανδρουλάκη για περίπου ενάμιση χρόνο. Συνέχισε να μελετά μόνος του, δουλεύοντας πάνω σε παλιές ηχογραφήσεις των Κρητικών πρωτομαστόρων, όπως ο Μανόλης Λαγός, o
Αλέκος Καραβίτης, o Αντώνης Παπαδάκης (το ηλεκτρονικό αρχείο που διατηρεί αγγίζει πια τα 200 GB).
Σήμερα, στα 32 του, ο Μανώλης Καμπουράκης, οικονομικός διευθυντής
στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, είναι έ-
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νας από τους πιο σημαντικούς νέους
εκπροσώπους -και πρεσβευτές στον κόσμο- της παραδοσιακής κρητικής μουσικής, εκφράζοντας μέσα από τους ήχους της λύρας και του μαντολίνου όχι μόνο τα δικά του συναισθήματα, αλλά
και την ουσία της ψυχής του τόπου του.
Στη διαδρομή του μέχρι σήμερα παραδέχεται ότι τον στήριξαν σημαντικά οι
δικοί του άνθρωποι αλλά και άγνωστοι,
που δήλωσαν γοητευμένοι από την τέχνη του. «Ίσως γιατί η προσπάθειά μου
να εκφράσω μερακλίδικα αυτό που ένιωθα περιείχε τελικά μια γνησιότητα
και μια αλήθεια», λέει. Κάπως έτσι, εξάλλου, έχει καταφέρει παρά το νεαρόν της ηλικίας του να παίξει στο πλευρό σπουδαίων Κρητών μουσικών, όπως
ο δάσκαλός του Ροδάμανθος Ανδρουλάκης αλλά και οι Σπύρος Σηφογιωργάκης
και Λεωνίδας Κλάδος. Αυτές τις εμπειρίες τις κρατάει ως πολύτιμη παρακαταθήκη. «Όταν συμβαίνουν τέτοιες μουσικές συναντήσεις, πρέπει να ζεις τη στιγμή, γιατί ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξανάρθει ποτέ...»

Manolis Kabourakis first came into contact with music at a very young age, observing the ways of his father, a self-taught musician, playing the traditional lyra, a bowed string
instrument, at family celebrations and gatherings with friends. At the age of nine, Kabourakis began playing alone on a mandolin made
by his father. He still remembers the first song
he learnt to play from beginning to end, “Erotokritos”, a Cretan classic. The aspiring instrumentalist began taking music lessons while at
primary school, which he abandoned early to
focus on music, initially under the wings of renowned lyra player Rodamanthos Androulakis
for about a year and a half. He then pursued the
effort alone, working on old recordings by early Cretan masters such as Manolis Lagos, Alekos Karavitis, and Antonis Papadakis. (Kabourakis has amassed a digital music collection
close to 200 GB).
Nowadays, the 32-year-old Kabourakis, who
works at the Historical Museum of Crete as
its financial director, ranks as one of the most
significant young exponents – and world ambassadors – of traditional Cretan music, expressing both his own feelings and the soul
of his land through the sounds of the lyra and
mandolin.
He acknowledges the crucial support offered
along the way by family and friends, as well as
fans who have declared their appreciation of
the musician’s work. “This may be because my
effort at expressing - with purity and devotion what I’ve felt has managed to incorporate authenticity and truth,” he noted.
Despite his relatively young age, Kabourakis
has managed to play alongside leading Cretan
musicians such as Androulakis, his old instructor, as well as Spyros Sifogiorgakis and Leonidas Klados. Kabourakis stores away these collaborations as precious experiences that help
guide his way. “You’ve got to really take in the
moment when such musical gatherings happen
because you know there’s a chance it may never occur again…”
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Introducing one of the most
significant young exponents
of traditional Cretan music.

Handicraft

Profession:
Traditional
Cretan Boot Maker
(“Stivanas”)

Επάγγελμα: στιβανάς
Για τις παραδοσιακές κρητικές μπότες
(στιβάνια) και τα μυστικά τους μας μιλάει
ο υποδηματοποιός Μιχάλης Νινιράκης.
Tης Αλεξάνδρας Μανδράκου / By Alexandra Mandrakou
Μπήκε στο επάγγελμα στα 19 του
χρόνια, μαθαίνοντας την τέχνη από τον
πατέρα του Μανώλη, ο οποίος εξακολουθεί -στα 79 του- να περνά τα πρωινά στο μαγαζί βάζοντας και αυτός ένα χεράκι. Ο 44χρονος Μιχάλης Νινιράκης είναι ένας από τους λιγοστούς κατασκευαστές στιβανιών -δηλαδή της διάσημης κρητικής μπότας- που έχουν απομείνει στο νησί.
Στο τσαγκαράδικό του, στο χωριό Αγία
Βαρβάρα του Ηρακλείου, οι πελάτες ξέρουν ότι θα βρουν αυθεντικά στιβάνια,
τα οποία φτιάχνονται πάντα στο χέρι,
κατόπιν παραγγελίας, και κοστίζουν 200
ευρώ το ζευγάρι. «Κάθε πόδι είναι διαφορετικό, άρα κανένα στιβάνι δεν μπορεί να είναι ίδιο με ένα άλλο. Και επειδή δεν έχει κορδόνια, πρέπει να είναι
φτιαγμένο πάνω στο πόδι εκείνου που
θα το φορέσει, ώστε να μπαίνει, να βγαίνει και να εφαρμόζει σωστά», εξηγεί.
Τα στιβάνια του Μιχάλη Νινιράκη, τα
οποία αγοράζουν ως επί το πλείστον
άνδρες -αν και έχει και αρκετές γυναίκες πελάτισσες-, έχουν ταξιδέψει
σε κάθε γωνιά της Γης, «όπου υπάρχει
Κρητικός».
Όμως στο μαγαζί του, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, έρχονται και ξένοι
-Γάλλοι, Γερμανοί και κυρίως Ρώσοι-,
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καθώς στην πατρίδα τους ένα ζευγάρι
χειροποίητες μπότες μπορεί να έχει ακόμη και τριπλάσια τιμή. Υπήρξε μια εποχή που τα στιβανάδικα έκλειναν το ένα μετά το άλλο, γιατί οι νέοι δεν ήθελαν να φορούν τέτοια υποδήματα», λέει. «Γιατί, παρόλο που είναι εξαιρετικά ανθεκτικά -μπορεί να τα έχεις και 20
χρόνια χωρίς να πάθουν τίποτα-, ήταν
βαριά και κουραστικά.
»Ο πατέρας μου, λοιπόν, έκανε κάτι
πολύ έξυπνο. Κατάφερε να τα ελαφρύνει και να τους δώσει πιο λεπτό πάτο. Ετσι, δεν έχασε την πελατεία του, το αντίθετο μάλιστα. Πέτυχε να τον προτιμούν οι νέοι, που είναι και οι καλύτεροι πελάτες: Θα τα περπατούν πολύ, άρα θα χρειαστεί να αγοράσουν σύντομα
καινούργια, ή θα θελήσουν εκτός από τα
κλασικά μαύρα να πάρουν και τα άλλα
χρώματα: καφέ ή λευκά, τα γνωστά και
ως χορευτικά...»
Όσον αφορά την προέλευση της λέξης
«στιβάνι», η πιθανότερη ερμηνεία είναι
ότι προέρχεται από τη βενετσιάνικη λέξη «stival» (στα Ιταλικά «stivale»), που
σημαίνει μπότα. Καθόλου τυχαίο αν αναλογιστεί κανείς τη μακραίωνη παρουσία των Ενετών στο νησί (1211-1669).
Ιnfo: Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου,
τηλ. 28940-22.515

Mihalis Ninirakis entered the shoemaking
profession at the age of nineteen, specializing in traditional Cretan boots, as a “stivanas”
as the specific trade is known. He learned under his father Manolis, now aged 79, who continues to spend his weekday mornings at the
old workshop, lending a helping hand whenever required. Mihalis Ninirakis, 44, is one of the
island’s few remaining craftsmen who manufacture Crete’s renowned traditional “stivania” boots. Customers who visit his workshop
in Heraklion’s Agia Varvara village know they
can expect authentic, handmade boots, all custom made. They retail for 200 euros a pair. “All
feet are different, so no ‘stivania’ boots can be
like any other. As they don’t have laces, these
boots need to be made based on the feet of
their prospective owners, so that they can fit
perfectly,” Mihalis Ninirakis explained.
The “stivania” boots made by Mihalis Ninirakis, purchased primarily by men, as well as
a fair number of women, have travelled to all
parts of the world, “wherever Cretans exist”,
as the boot maker noted. During the summer
months, his workshop is also visited by customers from France, Germany and, especially, Russia, as handmade boots can cost three
times as much in their respective homelands.
The profession has needed to persevere hard
times that included a period during which a
succession of boot makers went out of business. “Younger people no longer wanted to
wear these types of boots as, even though they
were exceptionally durable – a pair could last
twenty years without any wear and tear – they
were heavy and arduous,” Mihalis Ninirakis noted. “So my father made a very smart move.
He managed to make them lighter and provide thinner soles. As a result, business did not
slow down for him – quite the contrary, in fact.
He managed to attract younger people, who
make the best customers, as they will walk their
boots more and, subsequently, will need to replace them sooner. Or, furthermore, besides
owning classic black “stivania” boots, younger
customers will also want to buy pairs in the other available colours - brown or white; dancing
boots, as they are known…”
As for the origins of the word ‘stivania’, it is
most probably derived from the Venetian word
“stival”, or “stivale” in Italian, meaning boot,
which is not surprising considering the extended period of Venetian rule on Crete, between
1211 and 1669.
Info: Agia Varvara, Heraklion, tel. 28940-22.515
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Shoemaker Mihalis Ninirakis
shares his expertise
on traditional Cretan
boots, “stivania”,
and the craft’s secrets

Wine

Κυρίες του κρητικού οίνου
Τρεις περιπτώσεις γυναικών που έχουν αναλάβει
τα οικογενειακά οινοποιεία και μεγαλουργούν
- συμβάλλοντας στην «άνοιξη» του κρητικού κρασιού!
Της Τασούλας Επτακοίλη / By Tassoula Eptakili

The ladies of Cretan wine
Three instances of women who excel at the helm of family
wineries, contributing to the “spring” of Cretan wine!

Εμμανουέλα και Νίκη Πατεριανάκη

Έχουν κάνει το κρασί γυναικεία υπόθεση
Με τέσσερις γυναίκες -Πόπη (μητέρα) και Νίκη, Εμμανουέλα, Γεωργία (κόρες)-, το
Κτήμα Πατεριανάκη είναι, ίσως, το πιο... θηλυκό οινοποιείο της Κρήτης. «Οι γυναίκες διαθέτουμε εμμονή με τη λεπτομέρεια, τελειομανία, ισχυρό ένστικτο, δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη αλλά και φινέτσα. Και όλα αυτά μπορούν να συνθέσουν το
προφίλ ενός καλού οινοποιού», λέει η Εμμανουέλα, που έχει πλέον αναλάβει τα ηνία
της οικογενειακής επιχείρησης, έχοντας κληρονομήσει την αγάπη για το αμπέλι και το
κρασί από τον παππού της, Εμμανουήλ Πατεριανάκη. Πώς είναι μοιρασμένοι οι ρόλοι
στην επιχείρηση; Η ίδια έχει αναλάβει το κομμάτι της οινοποίησης, η Νίκη (που είναι χημικός μηχανικός) εκείνο των πωλήσεων και η μικρή αδερφή, η Γεωργία, που ζει
στην Αθήνα, βοηθά στην προώθηση των κρασιών τους στην αθηναϊκή αγορά. Η μητέρα τους, ως δικηγόρος, έχει αναλάβει το νομικό τμήμα.
Ο αμπελώνας τους είναι βιολογικός. Από τις λευκές ποικιλίες που καλλιεργούν, η Εμμανουέλα δεν κρύβει την αδυναμία της στο Θραψαθήρι και το Μοσχάτο Σπίνας. «Δεν
τις βρίσκεις σε πολύ μεγάλες ποσότητες στην Κρήτη και είναι εξαιρετικές. Το Θραψαθήρι έχει μια μεταλλικότητα, έντονο στόμα και πολύ ιδιαίτερα αρώματα. Και το Μοσχάτο Σπίνας δίνει ένα υπέροχο, ευωδιαστό, ελαφρύ κρασί». Όσο για τις ερυθρές, «λατρεύω το Κοτσιφάλι και το Μαντηλάρι. Είναι οι δύο κόκκινοι βασιλιάδες της Κρήτης!».
Κτήμα Πατεριανάκη, Μελέσσες, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-226.674,
www.paterianakis.gr

Emmanuella and Niki Paterianaki
Four women –Popi, the mother, and her three daughters, Niki, Emmanuella and Georgia- make the
Paterianaki Estate perhaps the most “feminine” winery on Crete. “We women possess a capacity for
persevering with detail, a penchant for perfection, strong instinct, creativity, analytical thought but also finesse. All these features can compose the profile of a good winemaker,” says Emmanuella, who
is now at the helm of the family business, having inherited the love for the vineyard and wine from her
grandfather, Emmanuel Paterianakis. How are the roles distributed in the business? She, herself, has
assumed the vinification part, Niki is in charge of sales, and Georgia, the youngest sister who lives in
Athens, helps with promoting their wines in the Athenian market. Their mother, as a lawyer, has assumed responsibility for legal matters. Their vineyard is organic. Of the white grape varieties they cultivate, Emmanuella favors Thrapsathiri and Muscat of Spina. “They are excellent and you don’t find
them in large quantities. Thrapsathiri has a metallic character, intense mouth-feel and very particular
aromas. Muscat of Spina, on the other hand, renders a superb, fragrant, light wine”. As regards the red
varieties, “I adore Kotsifali and Mantilari. They are the two ‘red kings’ of Crete!”
Paterianaki Estate, Melesses, Heraklion, Crete, tel. 2810 226674, www.paterianakis.gr
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Νίκη (αριστερά) και Εμμανουέλα
Πατεριανάκη σε περίπατο
στα αμπέλια. / Sisters Niki (left)
and Emmanuella Paterianaki
taking a stroll at the vineyard.
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Turning winemaking into a women’s affair
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ρισσότερες ευθύνες. Πρόσφατα, μάλιστα, μαζί με τον σύζυγό της, επίσης οινολόγο, Δημήτρη Μανσόλα, προχώρησαν σε ένα δυναμικό rebranding. Έτσι,
γεννήθηκε η οινοποιία Ρους. Στα 50
στρέμματα του βιολογικού αμπελώνα
του Κτήματος καλλιεργούνται Βιδιανό,
Δαφνί, Πλυτό, Θραψαθήρι και Μοσχάτο Σπίνας - πολύτιμες ποικιλίες της
κρητικής γης. Αλλά και μερικές κοσμοπολίτικες: Syrah, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Chardonnay και Sauvignon
Blanc. Η καρδιά της Μαρίας... χτυπάει,
πάντως, για το Βιδιανό. «Είναι προικισμένη ποικιλία, που μπορείς να τη μεταχειριστείς με ποικίλους τρόπους. Εκτός από φρέσκα κρασιά, έχει τη δυνατότητα να δώσει και εκλεκτούς οίνους
παλαίωσης. Μπορεί να γίνει η σημαία
του κρητικού αμπελώνα, για να βγει εκτός συνόρων, να μας ταξιδέψει».
Οινοποιία Ρους, Χουδέτσι, Ηράκλειο
Κρήτης, τηλ. 2810-742.083,
www.rhouswinery.gr

Αλεξάνδρα
Μανουσάκη

Από το Μανχάταν
στον... Βατόλακκο!
Γεννήθηκε και σπούδασε στις ΗΠΑ. Αλλά οι δεσμοί της με την Κρήτη ήταν ανέκαθεν ισχυροί. Έτσι, από
το Μανχάταν βρέθηκε στον Βατόλακκο! Σκόπευε να δραστηριοποιηθεί στο
χώρο του real estate. Τελικά, την κέρδισε το κρασί. Δεν ήταν εύκολο. «Ήμουν
μόλις 23 ετών και γυναίκα. Δεν με έπαιρναν και πολύ στα σοβαρά. Ήταν
μια δοκιμασία, όχι μόνο επαγγελματική, αλλά και προσωπική. Όμως αγαπώ
τόσο πολύ το νησί μου, που όλα τα υπέμεινα και τα ξεπέρασα», θυμάται η
Αλεξάνδρα Μανουσάκη. Σήμερα είναι
ουσιαστικά εκείνη που «τρέχει» το οινοποιείο. «Ασχολούμαι κυρίως με τις
πωλήσεις και το μάρκετινγκ, αλλά μια
και είμαστε μια μικρή, οικογενειακή επιχείρηση, ολοένα και νέες ανάγκες
προκύπτουν».
Τι ονειρεύεται για το μέλλον του οινοποιείου; «Πάρα πολλά! Κατ’ αρχάς να
συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και
να διευρύνουμε το δίκτυό μας. Νέα
προϊόντα μας έχουν μόλις βγει στην αγορά κι έχουμε στα σκαριά κι άλλα.
Πολύ σημαντικό είναι για μας και το
κομμάτι των επισκεπτών: να έρχονται
εδώ άνθρωποι που αγαπούν το κρασί, να δοκιμάζουν τις ετικέτες μας αλλά και να γνωρίζουν τους ανθρώπους
που βρίσκονται πίσω από αυτές, που
μοχθούν για ένα καλό αποτέλεσμα».
Τα κρητικά κρασιά έχουν τη θεση που
τους αξίζει στη διεθνή αγορά; Όχι ακόμα, αλλά κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα προς την κορυφή! Κάθε φορά που ταξιδεύω στις ΗΠΑ, βλέπω ότι
κάνουν ολοένα και μεγαλύτερα άλματα
σε αναγνώριση και αποδοχή, από κριτικούς και καταναλωτές».
Οινοποιία Μανουσάκη, Βατόλακκος
Χανίων, τηλ. 28210-78.787,
www.nostoswines.com
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Maria TAmiolaki

Putting faith in Vidiano

Alexandra Manoussaki

From Manhattan to…
Vatolakkos!
She was born and studied in the U.S. but her
ties with Crete always remained strong. And so,
from Manhattan she found herself in Vatolakkos! She intended to go into real estate but
wine ultimately won her over. It was not easy.
“I was only 23 and a woman. They did not take
me very seriously. It was testing, not only professionally but also personally. But I love my island so much that I endured a lot and ultimately overcame all difficulties,” Alexandra Manoussaki recalls. In effect, she is the one who runs
the winery today. “I devote myself mainly to
sales and marketing but, since we are a small

family business, new responsibilities emerge
all the time”. Any dreams for the future? “A lot,
indeed! We shall continue growing and expanding our network, for a start. We have just
launched new products on the market and
more are in the works. Visitors are also very important to us: we wish to see wine lovers coming here, sampling our labels but also getting to
know the people behind them –those that do
their best for a good result”. Have Cretan wines
won the place they deserve on the international
market? “Not yet, but they are moving at lightning speeds to the top! Every time I travel to
the U.S., I see that they are rising with growing
leaps and bounds in recognition and acceptance, by reviewers and consumers alike”.
Manoussakis Winery, Vatolakkos, Hania, tel.
28210 78787, www.nostoswines.com

Μαρία Ταμιωλάκη

Με πίστη
στο Βιδιανό

Όταν ήταν παιδί, νόμιζε πως ο οινολόγος ήταν κάτι σαν τον... αστροναύτη. «Άκουγα τον πατέρα μου να μιλάει για ποικιλίες και κλώνους, για οινοποιήσεις και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και θεωρούσα πολύ σπουδαία
τη δουλειά του. Ήθελα να του μοιάσω!» Αλλά και ο παππούς της την επηρέασε. Ο Γιώργος Παπαδάκης, πα-

τέρας της μητέρας της, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους κρασιών του νομού Ηρακλείου. H ενασχόληση με το αμπέλι ήταν, λοιπόν, μονόδρομος για τη Μαρία Ταμιωλάκη, η οποία, ολοκληρώνοντας τις σπουδές
της στο λύκειο, έφυγε για το Μπορντό. Εκεί πήρε πτυχίο Βιολογίας και έπειτα Οινολογίας. Εργάστηκε στο φημισμένο Château Haut-Brion, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην Κρήτη. Δεν το
μετάνιωσε. Δραστηριοποιήθηκε στο
οικογενειακό οινοποιείο στο Χουδέτσι, αναλαμβάνοντας ολοένα και πε-

At childhood she thought an oenologist was
akin to an…astronaut. “I would hear my father
talk about varieties and clones, about winemaking and the sensory properties of wine and I
considered his job very special. I wanted to be
like him!” But she was influenced by her grandfather, too. Giorgos Papadakis, her mother’s father, was one of the biggest wine merchants in
the prefecture of Heraklion. And so, it was evident early on that Maria Timiolaki would hardly escape the lure of viticulture. After finishing
high school she left for Bordeaux, where she
obtained first a degree in biology and then one
in oenology. She worked in the famous Chateau Haut-Brion, gained invaluable experience
and then decided to return to Crete. She did
not regret it. She worked at the family winery in
Houdetsi, assuming ever greater responsibilities. Recently, with her husband Dimitris Mansolas, who is also an oenologist, they launched
a dynamic rebranding of the winery, naming it
Rhous. In the 12.5 acres of the organic vineyard
of the estate they cultivate Vidiano, Dafni, Plyto,
Thrapsathiri and Muscat of Spina –invaluable
varieties of the Cretan land. But also a few cosmopolitan ones: Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay και Sauvignon Blanc. Maria’s favorite is Vidiano. “It is an endowed cultivar, you can deal with it in a number of ways.
Besides fresh wines, it can yield select aged
vintages. It can become the flagship of the Cretan vineyard and take us on a long journey”.
Rhous Winery, Houdetsi, Heraklion, Crete,
tel.2810 742083, www.rhouswinery.gr
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Το Ηράκλειο της γεύσης

Peskesi
Κρητική κουζίνα νέας γενιάς
Ένα γραφικό σοκάκι γεμάτο λουλούδια σε κατευθύνει στα ενδότερα του
εστιατορίου Peskesi. Εδώ μαγειρεύουν σύγχρονη κρητική κουζίνα, με
τα εμβληματικά παραδοσιακά πιάτα
της να ανανεώνονται, χωρίς όμως να
χάνουν την ταυτότητά τους. Ακόμα,
σερβίρουν πολύ ωραίο παραδοσιακό
πρωινό, με πίτες και πιτάκια, μαραθόπιτα, σφακιανή πίτα, ντομάτα με
αυγά, καλό ψωμί και σπιτικές μαρμελάδες. Πολλά από τα προϊόντα που
χρησιμοποιεί το εστιατόριο (λαχανικά, αυγά κ.λπ.) προέρχονται από ένα
ιδιόκτητο κτήμα 60 στρεμμάτων.
Καπετάν Χαραλάμπη 6-8,
τηλ. 2810-288.887

Διευθύνσεις με μεγάλο
γαστρονομικό ενδιαφέρον
σε μια πόλη -την έδρα των
Μινωικών Γραμμών- που
εκτιμά το καλό φαγητό.

Heraklion’s
culinary
delights
Places of great gastronomic
interest in a city - Minoan Lines’s
operating base - that takes good
food seriously.
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BASTIAN PARSCHAU, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ, ΕΦΗ ΠΑΡΟΥΤΣΑ

Tης Νένας Δημητρίου
/ By Nena Dimitriou

Peskesi
New-generation Cretan cuisine
A picturesque flower-filled alley leads to
Peskesi, a discreetly located restaurant offering modern Cretan cuisine comprised
of signature traditional dishes that have
been reworked without, however, losing
their identity. This place even serves very
good traditional breakfast, including various pies, tomato with scrambled eggs, wellbaked bread, and homemade marmalades.
Many of the products and ingredients used
at the restaurant, such as the vegetables
and eggs, are supplied by a six-hectare farm
owned by the restaurant’s management.
6-8 Kapetan, tel. 2810-288.887
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Το αλάτι της γης
Μοντέρνο παντοπωλείο
Τόσα καλούδια μαζεμένα σε ένα μικρό
μαγαζί; Ας είναι καλά ο ιδιοκτήτης, ο
νεαρός Μανώλης Τζωρτζάκης, που με
γνώση και μεράκι συγκέντρωσε εκλεκτά
προϊόντα της κρητικής -και όχι μόνογης στο ολοκαίνουργιο «Αλάτι της γης».
Πάστα ελιάς και έτοιμες σαλτσούλες
από τον «Αρωδαμό» της Σητείας, γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες από
τον ηρακλειώτικο γυναικείο συνεταιρισμό «Ιδαία Γη», βολβοί και αγκινάρες σε
βαζάκια με άλμη από τη ρεθυμνιώτικη
«Άνδεια». Αλλά και ταχίνι Βόλου, ζυμαρικά Αδαμαντίνα κ.ά. Και, φυσικά, ντόπιες γραβιέρες, αλλαντικά και ξινόχοντρο. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς;
Γιαννιτσών 4, τηλ. 2811-758.458

To Alati Tis Gis
Modern-day grocery
Run by a young proprietor, Manolis Tzortzakis,
who has combined knowledge and enthusiasm
to accumulate an abundance of quality goods
amid a small outlet, To Alati Tis Gis, a newly launched grocery store, offers Cretan food
products as well as items from other regions.
Olive paste and ready-to-serve sauces from Sitia, syrup-immersed sweets and marmalades
made by an Heraklion-based women’s cooperative, artichokes in brine, from Rethymno, tahini (sesame seed paste) from Volos, in Greece’s
mid-northeast, quality pasta products, graviera cheese, and cold cuts are just some of the
carefully selected food products available.
4 Giannitson, tel. 2811-758.458

Καργάκης
Εκλεκτά ντόπια τυριά
Το τυροκομείο του Καργάκη βρίσκεται
στην Ανώπολη Ηρακλείου, κοντά στο
Κοκκίνη Χάνι, ενώ το κατάστημά του σε
έναν μικρό πεζόδρομο κοντά στην κεντρική αγορά. Εκεί θα βρείτε όλα τα τυριά που παράγουν οι ίδιοι σε μικρή παραγωγή από γάλα ντόπιων βοσκών: εξαιρετική γαλομυζήθρα, φέτα, γιαούρτι
και, φυσικά, γραβιέρα μικρής ή μεγάλης
ωρίμασης, με απαλή βουτυράτη γεύση.
Τσικριτζή 2, τηλ. 2810-342.687

Kargakis
Select local cheese products
Located in Heraklion’s Anopoli district, close to
Kokkini Hani, along a narrow pedestrian street
close to the central market, Kargakis, a small
cheese shop, offers a large variety of its own
products made in small quantities with local
milk. The cheese varieties here include exceptional galomyzithra, feta, and graviera, aged
over short and extended periods, offering a
smooth buttery taste. Yoghurt is also sold.
2 Tsikritzi, tel. 2810-342.687
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Γιανναράκης
Μισός αιώνας χειροποίητο παγωτό
Οι εκπρόσωποι της τρίτης γενιάς Γιανναράκη συνεχίζουν την παράδοση που
ξεκίνησε ο παππούς τους. Παράγουν
χειροποίητο παγωτό από ντόπιο αιγοπρόβειο γάλα σε περισσότερες από 45
γεύσεις, χρησιμοποιώντας φρούτα στην
εποχή τους και ξηρούς καρπούς. Το best
seller είναι η πραλίνα αμυγδάλου με ολόκληρα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Ως
συνοδευτικό του παγωτού προσφέρεται
και λαχταριστό καταΐφι.
Λεωφόρος Ικάρου 103,
τηλ. 2810-227.090

Giannarakis
Homemade ice cream over
half a century
A family-run business now into its third generation, this enterprise, founded in the ‘50s,
is continuing the grandfatherfounder’s tradition by producing homemade ice cream with
local goat and sheep’s milk.
Over 45 varieties, made using
fresh seasonal fruit, as well as
nuts, are offered. Its almond
praline almond ice cream, filled
with roasted almonds, is the top

seller. Mouth-watering kataifi (traditional syrupy
dessert) accompanies the ice cream.
103 Ikarou, tel. 2810-227.090

Costis
Κρουασάν α λα γαλλικά
Φούρνοι νέας γενιάς με έμφαση τόσο στα προϊόντα σφολιάτας όσο και στα
γλυκά και αλμυρά αρτοποιήματα. Διαθέτουν ίσως το καλύτερο κρουασάν
στην πόλη, τραγανό και ταυτόχρονα αφράτο. Βουτύρου ή με κρέμα πραλίνα;
Δίλημμα δύσκολο... Στο Costis θα βρείτε
επίσης υπέροχες πίτες και τάρτες, κριτσίνια, σάντουιτς και, φυσικά, ψωμί. Ιδανική πρόταση για πρωινό στο χέρι
και περπάτημα στην πόλη.
Μονής Οδηγήτριας 11,
τηλ. 2810-210.338

Costis
Croissants the French way
Run by an enthusiastic
young team, this bakery
places emphasis on pastry
products, both sweet and
savory. It arguably makes
the best croissants in town,
crispy and soft at once.
Choosing between butter
and praline croissants is a re-

Guide
visitors. During the busy summer months, the
outlet serves over 300 “bougatsa” pastries by
midday, every single day. Besides the classic
“bougatsa” with myzithra cheese, which may
be sprinkled with icing sugar and cinnamon, a
sweeter cream-filled version is also offered.
Venizelos Square, tel. 2810-242.705

Μινιατούρα

7 Θάλασσες
/ 7 Thalasses

al dilemma here. Costis also bakes wonderful
apple pies, fruit tarts, all sorts of breadsticks,
delicious sandwiches and, of course, bread.
The bakery is an ideal choice for breakfast on
the go and a stroll around town.
11 Monis Odigitrias, tel. 2810-210.338

Δανδάλης
Καφές με... άποψη
Το πρώτο καφεκοπτείο Δανδάλη πρωτολειτούργησε στην κεντρική αγορά Ηρακλείου το 1952, με ένα παραδοσιακό μηχάνημα για καβούρδισμα που άλεθε κόκκους για ελληνικό καφέ, αναστατώνοντας με τη μυρωδιά τους περαστικούς. Περισσότερα από 60 χρόνια μετά, η ίδια οικογένεια καβουρδίζει δεκάδες κιλά ελληνικού καφέ, με σύγχρονα μέσα, στο εργοστάσιό της και τα διανέμει σε όλη την Κρήτη και σε αρκετά σημεία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο
κεντρικό κατάστημα ο καφές αλέθεται
μπροστά σας.
Κεντρική αγορά Ηρακλείου, τηλ. 2810220.440

Dandalis
Coffee with an attitude
The very first Dandalis coffee grindery began
operating in Heraklion’s central market in 1952,
roasting and grinding coffee beans with traditional equipment, to the tantalizing delight of
passersby. Over 60 years later, the same family continues to prepare considerable quantities of Greek coffee, using modern facilities
at its production plant. The business distributes throughout Crete and many other parts of
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Greece. Coffee continues to be grinded for customers on the spot at the producer’s downtown
flagship store.
Heraklion central market, tel. 2810-220.440

Κιρκόρ
Μπουγάτσα-απόλαυση
Ο Αρμένιος Κιρκόρ, δηλαδή Γρηγόρης,
άνοιξε το 1922 ένα μικρό γλυκοπωλείο
όπου πωλούσε μπουγάτσα με φρέσκια
μυζήθρα, «φασκιωμένη» μέσα σε λεπτό
κριτσανιστό φύλλο. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς που να έχει ταξιδέψει στο Ηράκλειο και να μη γνωρίζει τη διάσημη
μπουγάτσα της πόλης στην πλατεία με
τα λιοντάρια. Η επιχείρηση έχει περάσει στον ανιψιό του Κιρκόρ, τον Βασίλη Κωνσταντινίδη. Τους καλοκαιρινούς
μήνες, τις πρωινές ώρες και μέχρι τις 12
το μεσημέρι δίνουν περισσότερες από
300 μερίδες ημερησίως. Υπάρχει η κλασική μπουγάτσα με μυζήθρα, στην οποία μπορείς να προσθέσεις ζάχαρη και
κανέλα, και η πιο γλυκιά με κρέμα.
Πλατεία Βενιζέλου 29, τηλ. 2810242.705

Kirkor
Pastry delight
Armenian Kirkor, known as Grigoris, opened a
small confectionery store in 1922, baking bougatsa (Greek breakfast pastry) filled with myzithra cheese wrapped in fine and crispy pastry. These days, the outlet, located at the city’s
“square with the lions”, or Venizelos Square,
and operated by the founder’s nephew, Vassilis
Konstantinidis, has developed into a staple for

Μικρό μαγαζί, μεγάλες απολαύσεις
Είναι ένα μαγαζί μια σταλιά όλο κι όλο·
και όμως, ξαναέδωσε ζωή στην πλατεία
του Αγίου Μηνά, στο κέντρο της πόλης.
Μπροστά στον επιβλητικό ναό απλώνεται η πλατεία, με κατάλευκες πλάκες
και αρχιτεκτονική Κεντρικής Ευρώπης.
Στη γωνία υπάρχει η Μινιατούρα, ένα
καλόγουστο καφέ - wine bar που προσφέρει από το πρωί εξαιρετικής ποιότητας καφέ, ενώ από νωρίς το μεσημέρι μπορεί κανείς να απολαύσει κάποιο
από τα επιλεγμένα κρασιά του, από την
Κρήτη και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη σερβίρουν ιταλικό aperitivo και λιχουδιές που συνδυάζονται με το κρασί,
ενώ την Κυριακή το πρωί προσφέρουν
και πρωινό.
Μονής Οδηγήτριας 11, πλατεία Αγίου
Μηνά, τηλ. 2810-334.019

Miniatoura
Small premises, big pleasures
Though just pint-sized, this café-wine bar has
injected new life into downtown Agios Minas
square, paved pure white, graced with surrounding central European architecture, and
spread out before the imposing church of the
same name. A tasteful little place, Miniatoura offers coffee of exceptional quality in the
morning, while, from early midday onwards,
its bar begins serving select wines, from Crete
and other locations. Italian aperitivo (happyhour equivalent) and small side dishes are offered every Tuesday and Thursday. Breakfast is
served on Sunday mornings.
11 Monis Odigitrias, Agios Minas Square, tel.
2810-334.019

Crop
Όλα από καλή σοδειά
Παρόλο που μετράει μόλις δύο χρόνια
λειτουργίας, το Crop έχει καταφέρει να
εδραιώσει τη δημοτικότητά του, κυρίως ανάμεσα στους νέους. Λειτουργεί από το πρωί, δίνοντας έμφαση στον καφέ
ανώτερης ποιότητας. Πολύ μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στις μπίρες από ελληνικές μικροζυθοποιίες. Όλες είναι από βαρέλι, φρέσκες, αφιλτράριστες και
με μικρή διάρκεια ζωής. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε και κάποιες ελάχιστα
γνωστές, όπως η θεσπέσια Χάρμα, από
τα Χανιά. Μαζί με τον καφέ και τις μπίρες σερβίρουν πιάτα μεσογειακής και
διεθνούς κουζίνας, πρωινό, μεσημερια-
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γούς στην Κρήτη και στον υπόλοιπο κόσμο: ζάχαρη και καφέ, μαρμελάδες, μέλι, βότανα. Εδώ διοργανώνονται μουσικές βραδιές, μαθήματα τέχνης, ακόμη
και πλεξίματος. Μαζί με τη ρακή σερβίρονται μεζέδες σε μικρά πιάτα παραδοσιακού καφενείου - φάβα, κεφτεδάκια,
όλα πεντανόστιμα.
Δημητρίου Τσικριτζή και Γεωργίου Καπετανάκη 6, Αρχάνες, τηλ. 6934-533.882

Ploumi

Think Tank

νό και βραδινό με ενδιαφέρον κρητικό
twist γεύσης, όπως κλαμπ σάντουιτς με
μανούρι και ανθότυρο.
Αρετούσας 4, τηλ. 2810-221.058

Crop
Top harvest, nothing less
Despite being just two years old, Crop has established itself as a popular attraction, especially for younger crowds. It is open from the morning, serving special-quality coffee. Major emphasis is also placed on the quality of beers offered, which hail from Greek microbreweries.
All beer is fresh, straight from the barrel, unfiltered, and with short expiry dates. Certain virtually unknown beers, such as the exquisite Harma brand, from Hania, are available here. Besides the coffee and beers on offer, Crop also
serves Mediterranean and international dishes
- breakfast, lunch, and dinner - all with an interesting Cretan twist, such as club sandwich with
“manouri” and “anthotyro” cheese.
4 Aretousas, tel. 2810-221.058

Γιανναράκης
/ Giannarakis

Taratsa Astoria
Κοκτέιλ με θέα
Στην ταράτσα του κεντρικού ξενοδοχείου Kapsis, στην πλατεία Ελευθερίας, κάθε καλοκαίρι στήνεται ένα από
τα πιο οργανωμένα pop up bar της πόλης από μια ομάδα ανήσυχων νεαρών επιχειρηματιών. Έχει μάλλον την καλύτερη θέα στην πόλη, ωραία μουσική και
ατμόσφαιρα πάρτι. Και ακόμα, «δυνατή» μπάρα με υπέροχα κοκτέιλ και ελαφρύ μεσογειακό μενού, pasta, σαλάτες,
μπάρμπεκιου, για να συνοδεύσετε το
ποτό ή το κρασί σας.
Ξενοδοχείο Astoria Kapsis, πλατεία Ελευθερίας, τηλ. 2810-334.019

Taratsa Astoria
Cocktails with a view
Every summer, one of the city’s most organized
pop-up bars, run by a team of young and enthusiastic entrepreneurs, is set up the rooftop
of the centrally located Astoria Kapsis hotel, at
Eleftherias Square. It probably offers the best
view of the city, plays good music, and generates a party atmosphere. Its dynamite bar
serves superb cocktails and a light Mediterranean menu of pasta, salads and barbecue offerings as accompaniment for drinks and wine.
Astoria Kapsis Hotel, Eleftherias Square, tel.
2810-334.019

Πλουμί
Συνεταιριστικό καφενείο
Oι Αρχάνες είναι ένα γραφικό προάστιο του Ηρακλείου. Εκεί, πριν από περίπου ένα χρόνο έξι φίλοι αποφάσισαν
να ανοίξουν ένα συνεταιριστικό καφενείο. Το Πλουμί, όπως ονομάζεται, λειτουργεί μεταξύ άλλων και ως παντοπωλείο με προϊόντα του λεγόμενου «δίκαιου εμπορίου» από μικρούς παραγω-
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Multifaceted café cooperative
Roughly one year ago, six friends decided
to launch a café, as a cooperative, in Heraklion’s charming district of Arhanes. Their resulting venture, named Ploumi, also assumes other roles, including that of a grocery store selling
fair-trade products supplied by small-scale producers from Crete and other parts of the world.
Goods on offer include sugar, coffee, marmalade, honey, and herbs. This multifaceted spot
also presents live music, art courses, even knitting lessons. Its raki (potent white spirit) is accompanied by small traditional side dishes, including fava (yellow split pea puree) and meatballs, all delicious.
Dimitriou Tsikritzi & 6 Georgiou Kapetanaki,
Arhanes, tel. 6934-533.882

Brilliant
«Πιάσαμε» λιμάνι
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Lato
boutique, το Brilliant, αποτελεί ικανό
λόγο για κάποιον επισκέπτη να επιλέξει το Lato για τη διαμονή του. Από τον
τελευταίο όροφο, τις καλοκαιρινές ημέρες και νύχτες που λειτουργεί το αίθριο,
απολαμβάνει κανείς τη μαγευτική θέα
στο Κούλε. Το φαγητό ακολουθεί τα μεσογειακά πρότυπα, με χόρτα, καλό ελαιόλαδο, μέλι, εποχικά λαχανικά. Δίνεται
έμφαση στο κρέας, χωρίς να λείπουν οι
θαλασσινές προτάσεις. Υπάρχουν αρκεΚιρκόρ / Kirkor

Guide
Lato Hotel

Publi

Scalani Hills Boutari Winery & Residences

Δεν είναι ξενώνας,
είναι εμπειρία

τές επιλογές σε κρασί. Ωραία μουσική,
πολύ καλό σέρβις.
Ξενοδοχείο Lato Boutique, Επιμενίδου
15, τηλ. 2810-334.959

Brilliant
Appealing restaurant
The quality of the restaurant, alone, operating
within the Lato Boutique hotel, and named Brilliant, is a worthy enough reason for travelers to
book their accommodation at this address. Located at the top floor, the restaurant’s patio offers a magnificent view of the Koules castle at
Heraklion’s port during the summer days and
nights. The menu relies on Mediterranean staples such as greens (locally known as “horta”),
good-quality olive oil, honey, and fresh vegetables. Emphasis is placed on meat dishes, without forsaking seafood proposals. A wide variety of wines is available. The music is pleasant
while high-standard service is offered.
Lato Boutique hotel, 15 Epimenidou,
tel. 2810-334.959

Think Tank
Αστική ταράτσα
Το πρώτο εναλλακτικό all day μαγαζί του Ηρακλείου βρίσκεται σε ένα ήσυχο στενό του κέντρου. Στεγάζεται
σε μια διατηρητέα μονοκατοικία με μικροσκοπική εσωτερική αυλή και ταράτσα, η οποία διαμορφώθηκε πρόσφατα
για να στεγάσει ένα καλοκαιρινό open
air μπαρ. Το Think Tank διαθέτει εξαιρετική κάρτα με κοκτέιλ, τα οποία υπογράφουν μερικοί από τους καλύτερους bartenders. Έχει σαφή προσανατολισμό στο ελληνικό ποιοτικό κρασί και
ιδιαίτερη κουζίνα με πιάτα μεσογειακής έμπνευσης, πάστα, ριζότι, αλλά και
μπέργκερ, σαλάτες, για γεύμα ή δείπνο,
καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι.
Ιδαίου Άντρου 7, τηλ. 2811-112.954
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Think Tank
Rooftop bar
Think Tank, the first alternative all-day hang-out
spot to emerge in Heraklion, is located at a quiet side-street in the centre. It is housed at a listed single-storey building with a tiny courtyard
and rooftop, which was recently transformed
into an open-air bar for the summer. Think Tank
offers exceptional cocktails made by leading
bartenders. The place has a definite tendency towards quality Greek wines and cuisine of
Mediterranean inspiration, such as pasta and
risotto dishes, while also serving burgers and
salads, all from early midday.
7 Ideou Antrou, tel. 2811-112.954

7 Θάλασσες
Ψαροφαγία περιωπής
Οι ντόπιοι για χρόνια το κρατούσαν σχεδόν... μυστικό. Στις 7 Θάλασσες ο επισκέπτης απολαμβάνει φρέσκο, καλοψημένο ψάρι και μαγειρέματα με ψαρικά κάθε λογής από το ηρακλειώτικο πέλαγος, σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον
με περιποιημένη αυλή. Όστρακα, ωμοφαγία και σούσι περιλαμβάνονται στο
καθημερινό μενού. Πολλές επιλογές σε
κρασί από τον κρητικό και ελληνικό αμπελώνα.
Ηρακλείτου και Ηροδότου 1,
Ν. Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-342.945

Iraklitou & 1 Irodotou, Nea Alikarnassos, tel.
2810-342.945

Almyra
Δίπλα στη θάλασσα
Είναι από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια για τους Ηρακλειώτες. Λειτουργεί από νωρίς το πρωί, για καφέ
και... βουτιές. Στην κουζίνα συναντάμε τον Πέτρο Κοσμαδάκη, ο οποίος με
κρητικά προϊόντα συνθέτει ένα ενδιαφέρον ελληνικό και μεσογειακό μενού.
Νέες προτάσεις για κοκτέιλ θα βρείτε
στο μπαρ, καθώς και ωραία επιδόρπια.
Παραλία Αγίας Πελαγίας,
τηλ. 2810-811.388

Almyra
By the sea
A favourite seaside spot for locals in the summer, Almyra, open from early in the morning,
is ideal for coffee and dips into the water. The
kitchen’s head, Petros Kosmadakis, uses Cretan products to create an interesting Greek and
Mediterranean menu. Innovative cocktail proposals and great desserts are offered at the bar.
Agia Pelagia beach, tel. 2810-811.388

Στην καρδιά ενός κτήματος 70 στρεμμάτων, γεμάτου αμπέλια και
ελιές, σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από το κέντρο του Ηρακλείου και
4 χλμ. από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, το Scalani Hills
Boutari Winery & Residences των Aria Hotels υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία διαμονής και γνωριμίας με τον μαγικό κόσμο
του κρασιού.
Οι τρεις πολυτελείς κατοικίες στο παλιό μετόχι, πλήρως ανακαινισμένες και με απεριόριστη θέα στον αμπελώνα, είναι εξοπλισμένες με τις πλέον σύγχρονες παροχές και ανέσεις. Με όνομα που
παραπέμπει στις ποικιλίες κρασιού που καλλιεργούνται στο κτήμα, τα δωμάτια Kotsifali και Malvasia μοιράζονται μια πλακόστρωτη υπαίθρια αυλή, ενώ το Liatiko διαθέτει ιδιωτική βεράντα με
πέργκολα.
Οι επισκέπτες του Scalani Hills έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στο κτήμα και να μυηθούν στην τέχνη της οινογνωσίας, δοκιμάζοντας τα ξηρά κρασιά Φανταξομέτοχο (λευκό) και Σκαλά-

νι (ερυθρό), καθώς επίσης τους γλυκούς οίνους Μοσχάτο Σπίνας και Ιουλιάτικο. Μέσα στα 25 χρόνια ζωής του και διατηρώντας
τον κύριο κορμό των ποικιλιών του (Kotsifali, Syrah, Chardonnay,
Malvasia Aromatica), ο αμπελώνας ετοιμάζεται για έναν νέο κύκλο δημιουργίας: η αναμπέλωση που πραγματοποιείται στο κτήμα
θα προσθέσει τρεις ακόμα ποικιλίες στο δυναμικό του (Βιδιανό, Ασύρτικο και Μαυροτράγανο), ενώ η πρώτη πλήρης σοδειά του αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Το Οινοποιείο διαθέτει επίσης αίθουσα προβολής, όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία της Κρήτης μέσα από ένα εντυπωσιακό πολυθέαμα εικόνας και ήχου, ενώ οι χώροι
προσφέρονται και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, πολιτιστικών
δρώμενων και εταιρικών συναντήσεων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται μαθήματα οινογευστικής από την οινολόγο Βιβή Παπασπύρου, ενώ η μαγείρισσα Μαρία Κωνσταντάκη δημιουργεί πεντανόστιμα πιάτα της φημισμένης ανά τον κόσμο κρητικής κουζίνας.

Epta Thalasses
Quality fish dishes
For years, locals had kept it a secret. At Epta
Thalasses (seven seas), diners may enjoy fresh,
carefully-grilled fish, as well as casserole recipes, all prepared with a wide range of fish coming straight from Heraklion’s surrounding sea,
amid a setting with a well-kept courtyard. Shellfish, raw food proposals, and sushi are included on the menu, on a daily basis. Many wines
from Crete and other Greek winemaking regions are on offer.

Crop

Info: Το Scalani Hills, στο κτήμα του Οινοποιείου Μπουτάρη, βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Σκαλάνι
στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.boutari.gr & www.ariahotels.gr

Trend

Η τσικουδιά στο σέικερ
Λαχταριστά κοκτέιλ με αρώματα και γεύσεις Κρήτης
διά χειρός του bartender Γιώργου Δενδράκη.

Visit Greece
50 ml μονοποικιλιακή τσικουδιά
από σταφύλια Μαλβάζια
l 10 ml κρητικό σιρόπι λεβάντας (όπως
το Dinapoja που φτιάχνει η Καίτη Ντιναπόγια
στο Ασήμι Ηρακλείου και πωλείται
σε επιλεγμένα καταστήματα)
l 10 ml σιρόπι θυμαρίσιου μελιού*
l 20 ml χυμός λεμονιού
l 7 - 8 φύλλα δυόσμου
l Για το γαρνίρισμα: τριμμένος πάγος,
κλαράκια δυόσμου, λεβάντα, φλούδα
λεμονιού, ζάχαρη άχνη
l

Shaken by the Cretan spirit
Irresistible cocktails with Cretan aromas and flavors, by the hand of bartender Giorgos Dendrakis.
Η επιστροφή στην παράδοση
είναι η τάση που κυριαρχεί αυτήν
τη στιγμή, τόσο στη γαστρονομία
όσο και στη μιξολογία.
Έτσι, ελληνικοί οίνοι, ποτά και αποστάγματα, μαζί με ποικίλες ντόπιες πρώτες ύλες και, φυσικά, μυρωδικά από τους αγρούς και τα
βουνά της χώρας, μπαίνουν στο σέικερ και μετατρέπονται σε νόστιμα,
ευφάνταστα κοκτέιλ.
Ο Ηρακλειώτης μπαρτέντερ
Γιώργος Δενδράκης, ιδιοκτήτης
της εταιρείας The Art Of Cocktail
(Bar Consulting, Training, Cocktail
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Training), έχοντας παρακολουθήσει περισσότερα από 60 διεθνή σεμινάρια με αντικείμενο τις νέες τεχνικές των κοκτέιλ, την παλαίωσή
τους και τη μοριακή μιξολογία και
έχοντας εμπλουτίσει το βιογραφικό του με ουκ ολίγες βραβεύσεις,
αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες του: μέσα από τα λαχταριστά
κοκτέιλ που φτιάχνει -με κρητικό θυμαρίσιο μέλι, τσικουδιά, κρασί από Μαντηλάρι και άλλα «ακριβά» υλικά- φέρνει τον γευστικό και
αρωματικό πλούτο της Κρήτης στα
ποτήρια μας.

The return to tradition is currently a
dominant trend, both in gastronomy and
mixology. Greek wines, drinks and distillates, with varied local ingredients and, naturally, herbs from the country’s meadows and
mountains, are shaken and turned into flavorful, imaginative cocktails. Having attended more than 60 international seminars on
new cocktail techniques, their aging and molecular mixology, and having added several
awards to his CV, bartender Giorgos Dendrakis of Heraklion, owner of The Art of Cocktail (Bar Consulting, Training, Cocktail Training), decided to return to his roots: his irresistible cocktails –mixing Cretan thyme honey, tsikoudia spirit, mantilari wine and other
“expensive” materials- bring the island’s rich
flavors and aromas to our glasses.

Visit Greece
l 50 ml tsikoudia, exclusively from the Malvazia
grape variety
l 10 ml Cretan lavender syrup (such as
Dinapoja, made by Katy Dinapoja at Asimi,
Iraklio and sold in selected shops)
l 10 ml of thyme honey syrup
l 20 ml lemon juice
l 7-8 mint leaves
l Topped with crushed ice, sprigs
of mint, lavender, lemon skin, icing sugar

Put all the ingredients in a highball glass, add
crushed ice to about two-thirds of the glass, stir
well and fill up with ice. Serve with a straw.

EΦΗ ΠΑΡΟΥΤΣΑ

Της Νικολέτας Μακρυωνίτου / By Nikoletta Makryonitou

Βάζουμε σε ένα ποτήρι highball όλα τα
υλικά της συνταγής, προσθέτουμε τριμμένο
πάγο μέχρι τα 2/3 του ποτηριού, ανακατεύουμε
καλά και απογεμίζουμε με πάγο.
Γαρνίρουμε με κορφές από δυόσμο,
κλαδάκια λεβάντας, τη φλούδα λεμονιού
και ζάχαρη άχνη. Σερβίρουμε με καλαμάκι.

Χάνδαξ

(η παλαιότερη ονομασία
του Ηρακλείου)
l 45 ml μονοποικιλιακή τσικουδιά
από σταφύλια Μαλβάζια
l 40 ml φρέσκος χυμός μανταρινιού
l 20 ml φρέσκος χυμός λεμονιού
l 15 ml σιρόπι θυμαρίσιου μελιού*
l 2 κοφτά κ.γλ. μαρμελάδα πορτοκάλι
l Για το γαρνίρισμα: φλούδα μανταρινιού,
κορφές από δυόσμο

Βάζουμε όλα τα υλικά στο σέικερ,
προσθέτουμε πάγο και χτυπάμε 10 - 12 φορές.
Διπλοσουρώνουμε σε παγωμένο ποτήρι
(ιδανικά της σαμπάνιας). Γαρνίρουμε με
φλούδες μανταρινιού και κορφές από δυόσμο.
*Πώς θα φτιάξουμε
σιρόπι θυμαρίσιου μελιού
Υλικά: 1 μέρος κρητικό θυμαρίσιο
μέλι, 1 μέρος ζεστό νερό
Βάζουμε σε ένα μεγάλο δοχείο το μέλι και το
νερό. Τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει το
μέλι. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και είτε το
χρησιμοποιούμε αμέσως είτε το μεταγγίζουμε
σε μπουκάλι που να κλείνει με καπάκι και το
διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι ένα μήνα.

Handax

(Iraklio’s old name)

Κρητική Σανγκρία
80 ml κόκκινο κρασί από Μαντηλάρι
30 ml λικέρ πορτοκάλι με τσικουδιά
(σπιτικό ή του εμπορίου)
l 20 ml σιρόπι θυμαρίσιου μελιού
l 5 ml χαρουπόμελο
l 5 ml χυμός λεμονιού
l Για το γαρνίρισμα: πάγος, φλούδα
πορτοκαλιού
l
l

Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπουκάλι με
καπάκι, ανακινούμε μια-δυο φορές για να
ομογενοποιηθούν και βάζουμε το μπουκάλι στο
ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες. Σερβίρουμε
σε ποτήρια του κρασιού με πάγο, αν θέλουμε,
και γαρνίρουμε με τη φλούδα πορτοκαλιού.

Cretan sangria
80 ml red Mantilari wine
30 ml orange liqueur with tsikoudia
(homemade or bought)
l 20 ml thyme honey syrup
l 5 ml carob molasses
l 5 ml lemon juice
l Ice and orange peel for the topping
l
l

Place all the ingredients in a bottle with a top,
shake until they are homogenized and leave
the bottle in the fridge for at least two hours.
Serve in wine glasses, with ice if you prefer,
and top with the orange peel.

l 45 ml tsikoudia, exclusively from
the Malvazia grape variety
l 40 ml fresh tangerine juice
Put all the ingredients in a shaker, add ice and
shake 10-12 times. Double strain into a chilled
glass (preferably for champagne).
Top with tangerine peel and sprigs of mint.

*How to make thyme honey suryp
Put honey and water in a large receptacle.
Stir well until honey melts. Leave the mix to
cool and either use it right away or transfer
it into a well-topped bottle and keep it in the
fridge up to a month.
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Gastronomy
Αρνάκι ΄ή κατσικάκι με
αγκινάρες αυγολέμονο
l 1 κιλό αρνάκι ή κατσικάκι σε κομμάτια
(κατά προτίμηση μπούτι)
l 1/2 κούπα ελαιόλαδο
l 1/2 κούπα λευκό κρασί
l 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ή 5-6 φρέσκα
κρεμμυδάκια
l 10 αγκινάρες, καρδιές
l 1 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος
l 2 αυγά
l χυμός 2 λεμονιών
l αλάτι, πιπέρι

Ντάκος ή
πολυσπόρια;

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
και τσιγαρίζουμε το κρέας να ροδίσει.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τσιγαρίζουμε
2-3 λεπτά ακόμη. Προσθέτουμε το κρασί,
χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και
σιγομαγειρεύουμε το κρέας με σκεπασμένη
κατσαρόλα για μισή ώρα.
Εν τω μεταξύ, καθαρίζουμε τις αγκινάρες
(αν δεν χρησιμοποιήσουμε κατεψυγμένες) και
τις τρίβουμε με λεμόνι για να μη μαυρίσουν.
Προσθέτουμε τις αγκινάρες στην
κατσαρόλα μαζί με τον άνηθο, αλάτι,
πιπέρι και 1-2 κούπες νερό και βράζουμε
άλλη μισή ώρα. Σβήνουμε τη φωτιά και
ετοιμάζουμε το αυγολέμονο: πρώτα χτυπάμε
καλά τα ασπράδια, προσθέτουμε ένανέναν τους κρόκους και, αφού χτυπηθούν
καλά, ρίχνουμε και το λεμόνι. Ρίχνουμε
στο αυγολέμονο κουταλιές από το ζουμί
του φαγητού για να εξισορροπήσει η
θερμοκρασία και αδειάζουμε όλο το διάλυμα
στην κατσαρόλα, κουνώντας την για να πάει
παντού.

Πέντε από τα πιο διάσημα κρητικά πιάτα -και ένα παραδοσιακό γλυκό-, για
να τα αναζητήσετε στο ταξίδι σας στο νησί, αλλά και να τα φτιάξετε στο σπίτι!
Της Γιούλης Επτακοίλη / By Yiouli Eptakili

Cretan cuisine
going international

Five of Crete’s most renowned recipes, and a traditional dessert,
to look out for on your visit to the island, and make at home!
είναι πιάτα διάσημα. Στην προσπάθεια
μεγαλύτερης ανάδειξης και προώθησης
της κρητικής διατροφής, η Περιφέρεια
Κρήτης με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη έχει ξεκινήσει τη σήμανση τυποποιημένων, ποιοτικών τοπικών προϊόντων με το σήμα «Κρήτη», που στοχεύει στη συμμετοχή χώρων εστίασης
(ξενοδοχεία και εστιατόρια) εντός και
εκτός του νησιού και στη δημιουργία
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές εντός και εκτός Ελλάδας. Η Κρήτη μπορεί να γίνει ένας παγκόσμιος ποιοτικός γαστρονομικός προορισμός. Η
Μαρία και ο Νίκος Ψιλάκης, συγγραφείς
και θεματοφύλακες της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, μας προσφέρουν έξι
αυθεντικές συνταγές από τα πιο πολυταξιδεμένα πιάτα της Κρήτης.

info
ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ είναι από το βιβλίο της Μαρίας και του Νίκου Ψιλάκη «Κρητική Παραδοσιακή
Κουζίνα - το θαύμα της κρητικής διατροφής», Ηράκλειο, εκδόσεις Καρμάνωρ.
THE RECIPES are taken from the book title “Cretan Cooking - the miracle of the Cretan diet”
(Karmanor Press, Heraklion) by Maria and Nikos Psilakis
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The most highly read foreign travel guide
publications and international magazines
covering culinary tourism have, for years,
been presenting features that highly praise
Cretan cuisine. The wide variety of dishes, their
undoubted nutritional value - as has now also
been proven by international scientific research
– and the wisdom involved in how ingredients
are used, have all merged to establish a unique
cuisine of uninterrupted historical flow. Many
Cretan recipes have travelled to other parts
of the world and been included on menus
compiled by internationally renowned chefs.
Even though pronunciation problems may be
common, dishes such as Hohlii boubouristi,
Dakos, and Kalitsounia have become famous
Cretan recipes. In an effort to further establish
and promote Cretan cuisine, the local
government’s “Agri-food Partnership” initiative
has begun labeling standardized, quality local
products with the “Crete” tag. The campaign
aims to promote the use of Cretan products
in the hotel and restaurant sectors, both on
and beyond the island, while also developing
trust-based relationships with consumers in
Greece and abroad. Crete has the potential to
become a quality culinary tourism destination
of global proportions. Maria and Nikos Psilakis,
food writers and archivists of traditional Cretan
cuisine, present six authentic recipes for
Crete’s most widely travelled dishes:

Lamb or goat with
artichokes in
egg-lemon sauce
ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
STOCKFOOD/VISUALHELLAS.GR, ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ

Οι πιο γνωστοί ξένοι ταξιδιωτικοί οδηγοί και τα σημαντικότερα διεθνή περιοδικά για τον γαστρονομικό τουρισμό κάνουν εδώ και χρόνια μεγάλα αφιερώματα εξυμνώντας την κρητική κουζίνα. Η
μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, η αδιαμφισβήτητη -όπως έχει αποδειχθεί και
με διεθνείς επιστημονικές έρευνες- διατροφική τους αξία, η σοφία που χαρακτηρίζει τη διαχείριση των πρώτων υλών συνθέτουν μια κουζίνα μοναδική
και με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια.
Πολλές παραδοσιακές συνταγές της
Κρήτης έχουν ταξιδέψει σε κουζίνες άλλων χωρών και έχουν ενταχθεί στα μενού καταξιωμένων σεφ σε ολόκληρο
τον κόσμο. Ακόμη κι αν δεν μπορούν
να τα προφέρουν σωστά, οι Chohlioi
boubouristoi, ο Dakos, τα Kalitsounia

l 1 kg lamb or goat meat, cut into pieces
(preferably leg)
l ½ cup olive oil
l ½ cup white wine
l 1 large onion or 5-6 spring onions
l 10 artichoke hearts
l 1 bunch dill, chopped
l 2 eggs
l lemon juice (2 lemons)
l salt, pepper

Heat olive oil in a pot and sautée meat until
brown on all sides. Add the onion and sautée
for 2-3 more minutes. Add the wine, lower the
temperature, cover the pot and cook for half
an hour.
Meanwhile, prepare the artichokes (if you
don’t use frozen): remove the leaves, trim the
heart and rub with lemon to avoid browning.
Add the artichokes into the cooking pot
along with dill, salt, pepper and 1-2 cups
water and cook for another half an hour.
Remove the cooking pot from the fire and
prepare the egg-lemon sauce: first beat egg
whites well, add the yolks and then the lemon
juice. Add a few spoonfuls of stock from the
cooking pot, beating constantly to balance
the temperature, and pour the mixture into
the cooking pot. Shake the cooking pot to
allow the sauce to combine with the rest of
the food.
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Παλληκάρια ΄ή Πολυσπόρια
l 100 γρ. ρεβίθια
l 100 γρ. φασόλια
l 100 γρ. μπιζέλια
l 100 γρ. φακές
l 100 γρ. κουκιά
l 100 γρ. καλαμπόκι
l 150 γρ. σιτάρι

Για το σερβίρισμα: κρεμμύδι φρέσκο ή
ξερό, 1 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος,
αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, χυμός λεμονιού
(κατά βούληση)
Αποβραδίς μουσκεύουμε τα όσπρια
σε νερό, χωριστά το στάρι μαζί με τα
ρεβίθια, καθώς χρειάζονται περισσότερο
χρόνο, και χωριστά τα υπόλοιπα
όσπρια, εκτός από τις φακές ή τη φάβα,
αν χρησιμοποιήσουμε, τα οποία δεν
χρειάζονται μούλιασμα.
Την επομένη, βράζουμε πρώτα το στάρι
με τα ρεβίθια για μισή ώρα. Προσθέτουμε
τα υπόλοιπα όσπρια και βράζουμε μέχρι
να μαλακώσουν. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι
και σερβίρουμε, είτε σαν σούπα με το
ζουμί τους είτε στεγνά σαν σαλάτα, με
ελαιόλαδο, λεμόνι, άνηθο και κρεμμύδι
κατά βούληση.
l Μπορούμε να παραλείψουμε κάποιο
όσπριο και να αυξήσουμε ή να μειώσουμε
τις ποσότητες κατά βούληση.

“Palikaria”:
a mixture of legumes
l 100 g. chickpeas
l 100 g. beans
l 100 g. peas
l 100 g. lentils
l 100 g. broad beans
l 100 g. corn
l 150 g. wheat

To serve: dried or spring onion
l 1 bunch of dill, finely chopped
l salt, pepper
l olive oil, lemon juice (to taste)
Soak all legumes in water overnight; place
wheat and chick peas in a separate bowl,
as they need more time in cooking, and
the remaining legumes in another bowl.
Lentils and split peas do not need to be
soaked.
The next day, boil wheat and chickpeas
first in a large pot with enough water for
half an hour. Add the remaining legumes
and continue boiling until soft. Add salt
and pepper and serve either as a soup in
its own juice or strained as a salad with
olive oil, lemon juice, a sprinkling of finely
chopped dill and finely chopped onion to
desired taste.
l You can omit some legumes and
increase or reduce quantities at will.

80

Κρητικός ντάκος ΄ή κουκουβάγια
l 1 κριθαροκουλούρα
l 1 τριμμένη ώριμη ντομάτα
l 2 κουταλιές ελαιόλαδο
l 100 γρ. ξινομυζήθρα Κρήτης ή φέτα τριμμένη
l αλάτι και ρίγανη

Αν το παξιμάδι είναι σκληρό, το ραντίζουμε με ελάχιστο νερό, διαφορετικά αρκεί ο χυμός της
ντομάτας για να το μαλακώσει. Τοποθετούμε πάνω στην κουλούρα την ντομάτα, πασπαλίζουμε με
την ξινομυζήθρα ή τη φέτα, αλάτι και ρίγανη. Τέλος, περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

Cretan dakos (rusks) or “koukouvaya”
l 1 barley rusk (preferably round)
l 1 grated ripe tomato
l 2 tbsps olive oil
l 100 g. xinomyzithra cheese or crumbled feta cheese
l salt and oregano

If the rusk is hard, sprinkle it with little water, otherwise it will soften with just the tomato juice.
Cover the rusk with the tomato, sprinkle with xinomizithra or crumbled feta cheese, salt and
oregano. Finally dress with olive oil and serve.
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Παστός μπακαλιάρος
με ρεβίθια
l 800 γρ. φιλέτο παστού μπακαλιάρου,
κομμένο σε μερίδες
l 1/2 κιλό ρεβίθια
l 1/2 κούπα ελαιόλαδο
l 2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
l 1/2 κιλό ώριμες ντομάτες,
ψιλοκομμένες, ή χυμός από 2 λεμόνια
l αλάτι, πιπέρι

Είκοσι τέσσερις ώρες νωρίτερα
μουσκεύουμε τα ρεβίθια, μαζί με τον
μπακαλιάρο, σε λεκάνη με μπόλικο νερό,
το οποίο αλλάζουμε 2-3 φορές.
Την επομένη, σε μια μεγάλη
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι για 2-3
λεπτά. Στραγγίζουμε τα ρεβίθια και τα
ρίχνουμε στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε
για 5 λεπτά και προσθέτουμε άφθονο
νερό που να τα σκεπάζει. Όταν πάρουν
βράση, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία
και σιγοβράζουμε για 1 ώρα μέχρι να
μαλακώσουν. Αν χρησιμοποιήσουμε
ντομάτα, την προσθέτουμε σ’ αυτό το
σημείο, διαφορετικά προσθέτουμε τον
μπακαλιάρο, ελάχιστο αλάτι και πιπέρι και
βράζουμε άλλα 20 λεπτά. (Μπορούμε να
μεταφέρουμε το φαγητό σε ταψί και να το
τελειώσουμε στο φούρνο.)
Πέντε λεπτά πριν κατεβάσουμε το
φαγητό από τη φωτιά, προσθέτουμε
το χυμό λεμονιού και κουνάμε την
κατσαρόλα να πάει παντού.

Salted cod with
chickpeas
l 800 g. fillet salted cod cut into portions
l 500 grams of chickpeas
l ½ cup olive oil
l 2 medium-sized onions, finely chopped
l 500 grams ripe chopped tomatoes or

lemon juice (2 lemons)
l salt, pepper
Soak fish and chickpeas in a large bowl
for at least 24 hours, changing the water
2-3 times.
The next day, heat olive oil in a heavy
cooking pot and sautée the onion for 2-3
minutes, until golden. Drain the chickpeas
and add them into the cooking pot, stir
for 5 minutes and add plenty of water to
cover them. When it comes to the boil,
lower the temperature and cook for an
hour until the chickpeas are soft. If you
use tomatoes, add them at this point,
otherwise add the cod, very little salt and
pepper and cook for another 20 minutes.
(Food may be transferred into a pan and
completed in the oven).
Five minutes before removing the
cooking pot from the fire, add the lemon
juice and shake to go everywhere.
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Χοχλιοί μπουμπουριστοί
l 1/2 κιλό χοχλιοί (σαλιγκάρια)
l 1/2 κούπα ελαιόλαδο
l 1 κρασοπότηρο ξίδι
l αλάτι
l 1 κουταλιά αλεύρι
l 2 κλωνάρια δεντρολίβανο

Βάζουμε τους χοχλιούς σε κατσαρόλα με
νερό και λίγο αλάτι, για να ζωντανέψουν
και να βγουν από το κέλυφος. Πετάμε
όσους δεν είναι ζωντανοί. Βάζουμε την
κατσαρόλα στη φωτιά και τη σβήνουμε
μόλις βράσει το νερό. Με ένα μαχαίρι
αφαιρούμε όλα τα υπολείμματα που
υπάρχουν στο κέλυφος και τους
ξεπλένουμε.
Πασπαλίζουμε τον πάτο ενός τηγανιού
με 1 κουταλιά αλάτι και 1 κουταλιά αλεύρι
και βάζουμε μέσα τους χοχλιούς με το
στόμιο προς τα κάτω. Μόλις ζεσταθεί το
τηγάνι, ρίχνουμε το λάδι, ανακατεύουμε
τους χοχλιούς και τηγανίζουμε 5 λεπτά,
όχι περισσότερο. Προσθέτουμε το
δεντρολίβανο και σβήνουμε με το ξίδι.
Σερβίρουμε τους χοχλιούς μαζί με το
λαδόξιδο.

Hohlii boubouristoi
(snails in the
cooking pot)
l ½ kg snails
l ½ cup olive oil
l 1 wineglass vinegar
l salt
l 1 tablespoon flour
l 2 sprigs rosemary

First clean the snails: place them in a
cooking pot with water and a little salt
so that they may liven up and emerge
from their shells. Throw away those not
alive. Place the pot on fire and bring to
the boil. Remove from fire and rinse. With
a knife scrape the shells and discard the
membrane coverings. Rinse well and
drain.
Spread enough salt (2 tbsps) and 1
tbsp flour over the surface of a cooking
pot and place the snails open side down.
Heat for 2 minutes, add olive oil and stir
for another 3-4 minutes. Add rosemary
and vinegar leave and remove from fire.
Serve hot with all the juice in the
cooking pot.
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Τα άλλα λιμάνια

Πειραιάς, Πάτρα,
Ηγουμενίτσα, Αγκώνα, Τεργέστη
Αξιοθέατα, εκδρομές, εστιατόρια, προτάσεις διαμονής
the other ports

Piraeus, Patras, Igoumenitsa,
Ancona, Trieste
Tourist attractions, excursions, restaurants, accommodation proposals

Καλιτσούνια

Kalitsounia (cheese pastries)

l 1 κούπα ελαιόλαδο
l 1½ κούπα ζάχαρη
l 3 αυγά
l 1 κούπα γάλα ή 250 γρ. γιαούρτι
l βανίλια
l ξύσμα και χυμός 1 πορτοκαλιού
l 1½ φακελάκι baking powder
l περίπου 1.300 γρ. αλεύρι

l 1 cup olive oil
l 1½ cup sugar
l 3 eggs
l 1 cup milk or 250 g. yoghurt
l vanilla
l zest and juice of 1 orange
l 1½ sachet baking powder
l about 1,300 g. flour

Για τη γέμιση:
l 1½ κιλό μυζήθρα
l 1/2 κούπα ζάχαρη
l 3 κουταλιές μέλι
l 1 κρόκος + 1 ολόκληρο αυγό
l 1 κουταλιά κανέλα
l 1 κουταλιά αλεύρι

For the filling:
l 1½ kg mizithra cheese (fresh soft goat cheese)
l ½ cup sugar
l 3 tablespoons honey
l 1 yolk and one whole egg
l 1 tablespoon cinnamon
l 1 tablespoon flour

Χτυπάμε στο χέρι για λίγο το ελαιόλαδο με το γάλα ή το γιαούρτι, τα αυγά,
τη ζάχαρη και στη συνέχεια με το χυμό πορτοκαλιού. Αναμειγνύουμε το
αλεύρι με το μπέικιν, τη βανίλια και το ξύσμα και το προσθέτουμε σιγά-σιγά
στο μπολ, ζυμώνοντας συνεχώς μέχρι να έχουμε μια ζύμη μαλακή, αλλά
που δεν κολλάει στα χέρια. Αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί μέχρι
να ετοιμάσουμε τη γέμιση: Πολτοποιούμε με ένα πιρούνι τη μυζήθρα,
προσθέτουμε τη ζάχαρη, το μέλι, τα αυγά, την κανέλα και το αλεύρι και
ανακατεύουμε καλά.
Κόβουμε κομμάτια μεγέθους καρυδιού, ανοίγουμε στρογγυλά
φυλλαράκια διαμέτρου περίπου 10 εκ. και πάχους 3-4 χιλιοστών, βάζουμε 1
κουταλιά γέμιση στο κέντρο και τσιμπάμε γύρω-γύρω να γίνουν λυχναράκια
ή διπλώνουμε τριγωνικά, φροντίζοντας να σκεπαστεί η γέμιση. Αλείφουμε
με το ασπράδι και ψήνουμε σε μέτριο προθερμασμένο φούρνο περίπου για
40 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

In a bowl beat by hand olive oil, milk or yogurt, eggs, sugar for a while and
then stir in the orange juice. Mix the flour with the baking powder, vanilla
and zest and add slowly to the bowl. Knead all the ingredients together
until you have soft dough which does not stick to the hands. Allow the
dough to rest and, in the meantime, prepare the filling: purée the mizithra
cheese with a fork, add sugar, honey, eggs, cinnamon and flour and
combine well.
Get walnut-sized pieces of dough and roll each one into a circle about 10
cm in diameter and 3-4 mm in thickness. Place 1 spoonful of filling in the
centre of each circle and shape them into small oil lamps (lychnarakia), by
pinching the edges together, or fold them to shape triangles, taking care to
cover the filling.
Brush with beaten egg white and bake in moderate preheated oven for
about 40 minutes, until golden brown.
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Αρχαιολογικό
Μουσείο Πειραιά
Οι άγνωστοι
θησαυροί
του μεγάλου
λιμανιού

Χάλκινο άγαλμα
της θεάς Αθηνάς,
με ύψος 2,35 μ.!
/ Bronze statue of the
goddess Athena,
standing 2.35 metres tall!

Σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς των Μινωικών Γραμμών, εκατοντάδες
εκθέµατα µας αφηγούνται συναρπαστικές ιστορίες από τη ζωή των αρχαίων Πειραιωτών.

Piraeus Archaeological Museum
The unknown treasures
of Greece’s largest port

Της Ελευθερίας Κυρίμη / By Eleftheria Kyrimi
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ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΝΕΡΑΚΗ

Hundreds of exhibited artifacts convey captivating stories about the lives of the
people in ancient Piraeus, one of Minoan Lines’s most significant destinations.
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Για τον πρόθυμο επισκέπτη που θα
θελήσει να εξερευνήσει τα μονοπάτια
της ιστορίας του, ο Πειραιάς επιφυλάσσει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Αναμφισβήτητα, μία από αυτές είναι το
Αρχαιολογικό Μουσείο του, όπου φιλοξενούνται εκθέματα που αναδεικνύουν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον νευραλγικό ρόλο του στο θαύμα της Κλασικής Αθήνας: λειτουργούσε από τη μια
ως πολεμικός ναύσταθμος και από την
άλλη ως σημαντικό εμπορικό λιμάνι,
συμβάλλοντας καθοριστικά στη θαλασσοκρατορία αλλά και στην οικονομική
και πολιτιστική ακμή της.
Τον στρατιωτικό χαρακτήρα της πόλης
φανερώνουν εκθέματα που σχετίζονται
με τις περίφημες τριήρεις, όπως το χάλκινο έμβολο με τη μορφή τρίαινας που
χρησίμευε στον εμβολισμό εχθρικών
πλοίων και ο μαρμάρινος οφθαλμός με
τη χρωματισμένη ίριδα στο κέντρο του,
που κοσμούσε τα πλάγια της πλώρης,
δίνοντας στο πλοίο την εικόνα ενός θαλάσσιου όντος! Μια άλλη ομάδα εκθεμάτων σχετίζονται με τον εμπορικό χαρακτήρα του λιμανιού και κυρίως με τη
λειτουργία και τον έλεγχο της αγοράς,
όπως διάφορα είδη μετρητών που προστάτευαν τον αγοραστή από την πονηριά του εμπόρου που θα επιχειρούσε να
τον ξεγελάσει.
Επιπλέον, στις αίθουσες του μουσείου
θα δούμε εξαιρετικά δείγματα της αρχαίας τέχνης και τον μοναδικό σωζόμενο χάλκινο κούρο της αρχαιότητας. Άλλωστε, η συλλογή χάλκινων αγαλµάτων του θεωρείται από τις σηµαντικότερες στον κόσµο. Δεν λείπουν και τα εκθέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και καλύπτουν
μια μεγάλη χρονική περίοδο από τους
Αρχαϊκούς έως τους Ελληνιστικούς χρόνους. Τις προθήκες κοσμούν ευρήματα
από παιδικούς τάφους, όπως κουδουνίστρες, κούκλες με κινητά μέλη, πήλινα
ζωάκια και ένα αλφαβητάριο χαραγμένο
σε όστρακο (θραύσμα αγγείου). Από τον
κόσμο του γυναικωνίτη προέρχονται αρωματοδοχεία, κάτοπτρα (καθρέφτες),
πυξίδες (κοσμηματοθήκες), μαγειρικά
σκεύη και τα υφαντικά βάρη από έναν
πρωτόγονο αργαλειό.
Τέλος, ο ανδρικός κόσμος αντιπροσωπεύεται με αντικείμενα από τις βασικές ασχολίες των ανδρών της αρχαιότη-
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1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αίθουσα με τις επιτύμβιες στήλες.
/ Educational programme in progress at the tombstone room.
2. Χάλκινο άγαλμα της θεάς Άρτεμης.
/ Bronze statue of the ancient Greek goddess Artemis.
3. Κορινθιακό κράνος του 7ου αι. π.Χ.
/ Corinthian helmet of the 7th century BC.
4. Πήλινο ειδώλιο του θεού Έρωτα.
/ Ceramic figurine of the Greek god Eros.
5. Ερυθρόμορφος αμφορέας. / Red-figure amphora.
6. Ο περίβολος του μουσείου με το ελληνιστικό θέατρο της Ζέας.
/ The museum’s courtyard with the Hellenistic theatre of Zea.

1

2

3

For the visitor willing to explore the trails
of its history, Piraeus has many pleasant
surprises in store. One of them undoubtedly is
its Archaeological Museum, where the exhibits
highlight in the best possible way the key role
of the city in the wonder of classical Athens: it
served both as a naval base and commercial
port, making a decisive contribution to its
emergence as a dominant power at sea but
also to its economic and cultural flowering.
The military character of the city is shown by
exhibits related to the famous triremes, such
as the trident-shaped bronze ram used to attack enemy ships, and the marble eye with the
colored iris at its center that adorned the side
of the bow, giving the ship the image of a sea
creature. Another group of exhibits is related
to the commercial character of the port, particularly the functioning and controls of the market, such as various kinds of measuring mechanisms that protected buyers from crafty sales-

men that might attempt to deceive them.
The museum’s chambers, moreover, host excellent samples of ancient art and the only salvaged to date bronze kouros of antiquity –an
oversized statue of a young man. The museum’s collection of bronze statues is, in fact,
considered one of the most important in the
world. Other exhibits are related to people’s
everyday lives, covering a long period, from archaic to Hellenistic times. The showcases also feature items from infant tombs such as rattles, dolls with flexible limbs, clay animal figurines and an alphabet carved on a shell (vessel
fragment). Items saved from women’s quarters
include perfume receptacles, mirrors, jewelry
cases, cooking vessels and weaving weights
used in a primitive loom.
And last, the men’s world is represented by
objects used in the main masculine domains
of antiquity –war and sports. A stop is a must
at the showcase with the finds in the tomb of

6

4

5
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H αίθουσα με τα χάλκινα αγάλματα.
/ Room featuring bronze statues.

τας, τον πόλεμο και τον αθλητισμό. Μια
στάση επιβάλλεται και στην προθήκη
με τα ευρήματα του τάφου του ποιητή
από τη Δάφνη, καθώς εκεί έχει κανείς
τη σπάνια ευκαιρία να δει αρχαία μουσικά όργανα, το κέλυφος χελώνας που
χρησίμευε ως ηχείο λύρας, έναν αυλό
και ένα μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα,
μια μορφή άρπας, το τρίγωνον.
Προετοιμαστείτε και για στιγμές συγκίνησης, όταν μπροστά σας θα δείτε να
ξεδιπλώνεται η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού νεκρών και ζωντανών
συγγενών στους χώρους που φιλοξε-

νούν τα εξαιρετικά επιτύμβια ανάγλυφα
του 5ου και του 4ου αι. π.X. Αυτό όμως
που πραγματικά καθιστά ξεχωριστή την
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πειραιά είναι το αρχαίο ελληνιστικό θέατρο της Ζέας που «αναπαύεται» στον
περίβολό του!
Περιπλανηθείτε στο χώρο και είναι σίγουρο ότι θα γοητευτείτε όχι μόνο από τα κατάλοιπα ενός πανέμορφου θεάτρου, αλλά και από την καλαίσθητη υπαίθρια έκθεση αρχαίων γλυπτών που
φιλοξενείται σε στέγαστρο στα νοτιοανατολικά της σκηνής.

the poet from Dafni which includes rare ancient
musical instruments –a tortoise shell used as
a sound box for a lyre, a flute and a unique archaeological find –trigonon, a form of harp.
You must also be prepared for moving moments, when, for instance, you see the dead
bid farewell by their living relatives on the sepulchral headstone reliefs of the 5th and 4th centuries BC. But what really makes a visit to the
Piraeus Archaeological Museum special is the
ancient Hellenistic theater of Zea, located in its
courtyard. Wander about the place and you are
sure to be enchanted not only by the remains
of a beautiful theater but also by the elegant
outdoor exhibition of ancient sculptures, hosted under a shelter on the southeastern side of
the stage.

Info
Χαριλάου Τρικούπη 21, τηλ. 210-45.21.598, http://odysseus.culture.gr. Ώρες λειτουργίας: έως 31 Οκτωβρίου 2015, 08.00-15.00. Δευτέρα: κλειστά.
Harilaou Trikoupi 21, tel. 210-45.21.598, http://odysseus.culture.gr. Open 8 a.m.-3 p.m. till October 31, 2015. Closed on Mondays.
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City life

Τα νέα στέκια
της Αθήνας

Metropolis Sandwiches

Μετρούν λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας και όμως έχουν ήδη αποκτήσει
φανατικό κοινό, χάρη στη συνεπή εξυπηρέτηση, στις προσεγμένες
πρώτες ύλες και στην καλή σχέση ποιότητας - τιμής.

New popular spots in Athens

Though still less than a year old, a number of bars and restaurants in the capital have already managed
to attract a loyal clientele on the strength of top service, quality offerings, and good value for money.
Της Νένας Δημητρίου / By Nena Dimitriou

Στη φασαρία της οδού Βουλής, εδώ και λίγες εβδομάδες λειτουργεί μια μικρή όαση με... σάντουιτς. Μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά έχει φτιαχτεί ένα
καλόγουστο μαγαζί-εργαστήριο από τον Λεωνίδα Τοπιντζή και τον Φίλιππο Κολόκα. Το πρωί σχηματίζεται μεγάλη ουρά στον στενό διάδρομό του
για να εξυπηρετήσει αυτούς που βιάζονται και παίρνουν το κολατσιό στο
χέρι. Αν έχετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να απολαύσετε το σάντουιτς
της επιλογής σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τα λουλούδια ή στο
ήσυχο πατάρι, όπου υπάρχει ένα τραπέζι για 10 άτομα. Τα σάντουιτς στο
Metropolis φτιάχνονται μπροστά σας, με εκλεκτά υλικά από μικρούς Έλληνες παραγωγούς ή από επιλεγμένες εταιρείες του εξωτερικού - από μορταδέλα Δράμας και γραβιέρα Τήνου μέχρι παρμεζάνα και ιταλικό προσούτο.
Ζυμωτό ψωμί, μπαγκέτα, μπριός ή τζιαπάτα είναι οι επιλογές σε ψωμί.
Βουλής 9-11, Σύνταγμα, 211-32.22.122

92

Metropolis Sandwiches
Emerging just recently, in spring, as an oasis amid the bustle
of downtown Voulis St, this spot makes terrific sandwiches. A
pint-sized operation, it has been tastefully designed by its proprietors Leonidas Topintzis and Philippos Kolokas. Long cues
typically form along the narrow corridor in the morning hours
for take-away orders by customers in a rush. If more time is
available, this intimate place offers a flower-decorated spot
for customers to sit and enjoy the sandwiches of their choice,
as well as a quiet loft with a table for ten. The sandwiches at
Metropolis are made on the spot, based on customer orders,
and before their eyes. Carefully selected ingredients supplied by small-scale domestic producers, or select producers abroad, are used, such as mortadella from Drama, northern Greece, graviera cheese from the Greek island of Tinos,
parmesan, and Italian prosciutto. Freshly baked bread, baguettes, brioche, and ciabatta are the bread types used here.
9-11 Voulis, Syntagma, 211-32.22.122

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΡΝΕΡΑΚΗ, PETROS DELLATOLAS PHOTOGRAPHY

Metropolis Sandwiches
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Cookoovaya

Cookoovaya

Θεωρήθηκε η σημαντικότερη άφιξη των
τελευταίων χρόνων στο χώρο της εστίασης και όχι άδικα, αφού στην κουζίνα της αυτή η σοφή Cookoovaya συγκεντρώνει πέντε μεγάλα ονόματα της ελληνικής γαστρονομίας, τους σεφ Περικλή Κοσκινά, Κλεομένη Ζουρνατζή, Νίκο Καραθάνο, Σπύρο και Βαγγέλη Λιάκο. Δική τους επιλογή ήταν φυσικά ο Σπύρος Παυλίδης, επίσης μάγειρας - μαέστρος αυτής της πεντανόστιμης συμφωνίας. Σε έναν καλαίσθητο χώρο, που λούζεται από το αθηναϊκό φως, θα δοκιμάσετε γνήσια ελληνική κουζίνα από εξαιρετικές πρώτες ύλες. Μαζί με το φαγητό αξίζει να δοκιμάσετε το κρασί που εμφιαλώνεται ειδικά για την Cookoovaya από το οινοποιείο της οικογένειας Γκιρλέμη, όπως επίσης και κάποιο από τα εξαιρετικά κοκτέιλ-απεριτίφ. Κράτηση απαραίτητη. Σας προτείνουμε να το επισκεφτείτε
μεσημέρι που έχει λιγότερο κόσμο, σε
περίπτωση που σας... κόβει την όρεξη η
βαβούρα την ώρα του φαγητού.
Χατζηγιάννη Μέξη 2Α, Ιλίσια,
τηλ. 210-72.35.005

Cookoovaya
Widely regarded as the most significant arrival
to have emerged on the capital’s dining scene
in recent years, Cookoovaya offers the combined strength of a team of chefs who rank as
leading exponents of Greek gastronomy - Periklis Koskinas, Kleomeni Zournatzi, Nikos Karathanos, Spyros Liakos and Vaggelis Liakos. This
quintet also brought in another culinary master
to the team, Spyros Pavlidis. Set amid a tasteful environment filled with natural light, Cookoovaya, meaning owl, serves authentic Greek
dishes prepared with top-quality fresh ingredients. Accompanying the food dishes with wine
bottled exclusively for Cookoovaya by the Girlemi family winery, as well as some of the exceptional cocktails served, is highly recommended. Reservations are essential. Opting
for a midday meal, when the restaurant’s pace
is less frantic, is recommended if noise affects
your appetite.
2A Hatzigianni Mexi, Ilissia, tel. 210-72.35.005

CV Distiller
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ναός του
ουίσκι. Ο αρχιτέκτονας και συλλέκτης
αποσταγμάτων Στέφανος Ψυλλάκης
σχεδίασε το μπαρ των ονείρων του πίσω από το Hilton και τοποθέτησε στην
κάβα του ένα σημαντικό μέρος των πολύτιμων φιαλών που έκρυβε για ξεχωριστές περιστάσεις. Δημιούργησε, επίσης, την πρέπουσα ατμόσφαιρα για σο-
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CV Distiller

βαρούς πότες. Εδώ μπορεί κανείς να
βρει περισσότερες από 300 ετικέτες ουίσκι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το CV
distiller στερείται των άλλων αποσταγμάτων. Premium ετικέτες όλων των ειδών, ρούμι, τεκίλα, κονιάκ, τζιν, σερβίρονται στην κατάλληλη θερμοκρασία,
στο ποτήρι που τους ταιριάζει. Όσοι δεν
είστε συνηθισμένοι στα straight αποστάγματα μπορείτε να επιλέξετε κάποιο
από τα εμπνευσμένα κοκτέιλ της λίστας
με βάση το ποτό της αρεσκείας σας.
Xατζηγιάννη Μέξη 7, Ιλίσια,
τηλ. 210-72.31.767

CV distiller
This bar could be described as a whiskey mecca. Architect and distilled spirits collector Stefanos Psillakis designed the bar of his dreams
behind the Athens Hilton, adding to its bar
shelves a considerable part of his collection
that had been stored away for special occasions. He also managed to create an appropriate setting for serious drinkers and bon viveur
types. Over 300 whiskey brands are on offer here, which does not mean that CV distiller
lacks other spirits. Premium labels, rum, tequila, cognac, and gin are served at the right temperatures, and in matching glasses. Drinkers
not accustomed to having their spirits straight
may choose from the list of inspired cocktails.
7 Hatzigianni Mexi, Ilissia, tel. 210-72.31.767

Barreldier
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The Clumsies
Στο κτίριο όπου για χρόνια στεγαζόταν το ιστορικό εστιατόριο Δωρίς, στην
Πραξιτέλους, βρίσκεται εδώ και λίγους
μήνες το μπαρ των «αδέξιων». Με διάθεση για αυτοσαρκασμό αλλά και περίσσια δεξιότητα, πέντε φίλοι και συνεργάτες στο χώρο της εστίασης διαχειρίζονται πλέον αυτό το all day μπαρ. Ο επισκέπτης έχει την αίσθηση πως μπαίνει σε σπίτι, υπάρχει ισόγειο με πίσω
αυλή, καθώς και αίθριο με οροφή, η οποία ανοίγει τις ηλιόλουστες μέρες. Στο
Clumsies μπορεί κανείς να πιει καφέ και
να φάει πρωινό ή να τσιμπήσει κάτι ελαφρύ για μεσημέρι ή βράδυ, όμως η εμπειρία του δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι
να δοκιμάσει τα κοκτέιλ που υπογράφουν οι βραβευμένοι Νίκος Μπάκουλης και Βασίλης Κυρίτσης από έναν κατάλογο με signature επιλογές τους, που
βασίζεται κυρίως στα πειράματά τους.
Μπορείτε να παραγγείλετε απλώς περιγράφοντας το κοκτέιλ που θέλετε να
δοκιμάσετε ως γλυκό, πικρό, αλμυρό ή
με τζιν, ρούμι, φράουλες, μέντα κ.ο.κ. Υπάρχουν ακόμη επιλογές με λιγότερο ή
καθόλου αλκοόλ, ακόμη και σε κλασικές
εκδοχές. Όπως το τζιν τόνικ χωρίς αλκοόλ. Και όμως, γίνεται!
Πραξιτέλους 30, τηλ. 210-32.32.682

The Clumsies

Satyrus by CV

Underdog

Set up just months ago at a building that previously housed the historic Doris restaurant for
years, on downtown Praxitelous st, Clumsies,
launched by five friends-turned-business partners, may feel comfortable with the idea of applying some self-sarcasm here and there, but
the business is run with dexterity to spare, as
an all-day bar. An intimate warmth may be instantly felt upon entering this place. It features
a ground-level space with a yard at the back, as
well as a patio with a roof that is opened on sunny days. Clumsies serves coffee, breakfast, as
well as light snacks at midday and later in the
day. But the experience is not complete without
trying the cocktails created by two prize-winning mixologists, Nikos Bakoulis and Vassilis
Kyritsis, who have put together a menu that is
dominated by their own signature concoctions.
Customers may order by simply indicating how
they would like their cocktails to be – sweet,
bitter, salty, with gin, rum, strawberries, mint
and so on – leaving the rest for the bar tenders.
Low-alcohol and alcohol-free selections are also available, including for classic cocktail recipes, such as gin and tonic without alcohol. This
may sound odd, but it can be done!
30 Praxitelous, tel. 210-32.32.682

Root Art Space
Ο χώρος που δημιουργήθηκε πριν από 165 χρόνια για να στεγάσει τους στάβλους του βασιλιά Όθωνα σήμερα έ-
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The Clumsies

χει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό
πολυχώρο εστίασης: το Root Art Space
στον πεζόδρομο της Ηρακλειδών. Διαθέτει εστιατόρια, γκαλερί, ένα κελάρι με
κρασιά όπου μπορεί κανείς να αγοράσει κρασί για το σπίτι ή να το απολαύσει
επιτόπου και μια κινηματογραφική αίθουσα. Λειτουργεί από το πρωί για καφέ
μέχρι αργά το βράδυ για ποτό και φαγητό. Τη λίστα των κοκτέιλ έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Σαμαράς, ενώ το φαγητό βασίζεται στην Paleo Diet, τη διατροφή των παλαιολιθικών χρόνων! Η ιδέα
μπορεί να σας ξενίζει, ωστόσο οι γεύσεις έχουν προσαρμοστεί στη σύγχρονη
διατροφική πραγματικότητα και έτσι η
κουζίνα τους είναι ενδιαφέρουσα αλλά
και νόστιμη. Δοκιμάστε την πίτσα με ζύμη από χαρουπάλευρο και προσούτο.
Ηρακλειδών 10, Θησείο,
τηλ. 210-34.50.003

Root Art Space

Root Art Space

A location developed 165 years ago to house
King Otto’s stables has nowadays been transformed into Root Art Space, an impressive
complex along pedestrianized Iraklidon St in
Thissio, offering restaurants, a gallery, a cellar stocked with wines that may be bought for
home or enjoyed at the premises, as well as a
cinema. The complex is open all day, serving
coffee in the morning and food and drinks later
in the day, until late. The establishment’s cocktail list has been compiled by Yannis Samaras, while the food menu is based on Paleo Diet principles, or raw, unprocessed food, as consumed in Paleolithic times. The idea may not
sound too appealing, but the menu’s choices
have been adjusted to modern culinary preferences, making them interesting and delicious.
Try the carob-flour dough pizza with prosciutto.
10 Iraklidon, Thissio, tel. 210-34.50.003

Noel
Ενα καινούργιο μπαρ με θέμα τα Χριστούγεννα! Το Noel έχει μια ιδιαίτερη
φιλοσοφία για την εστίαση, η οποία πηγάζει από την οικειότητα και τη ζεστασιά που νιώθουμε μέσα σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Ο χώρος έχει αβανγκάρντ επιρροές, έντονα χρώματα,
έπιπλα αντίκες συλλεγμένα με γούστο όλα αποπνέουν ένα αίσθημα γιορτής. Ανοίγει από το πρωί και σερβίρει ανώτερης ποιότητας καφέ, ενώ από νωρίς λειτουργεί και η κουζίνα με πιάτα της ιταλικής και μεσογειακής, γενικότερα, κουζίνας. Πίσω από το μπαρ έχει μεγαλουργήσει ο Γιάννης Κοροβέσης, ο οποίος έφτιαξε έναν κατάλογο με 21 κοκτέιλ με ευφάνταστα ονόματα. Ζητήστε το
Shangri-La και θα με θυμηθείτε...
Κολοκοτρώνη 59Β, Στοά Κουρτάκη,
τηλ. 211-21.59.534
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επίπεδο, ψηλοτάβανο, με πολύ φυσικό φως, με το βιομηχανικό design να κυριαρχεί. Εδώ μπορεί να βρει κανείς ιδιαίτερα ροφήματα καφέ, τα οποία φτιάχνουν οι πολύ ενημερωμένοι baristas, ενώ μεγάλη σημασία έχει δοθεί στα κοκτέιλ και στις μπίρες. Τα κοκτέιλ με τις
ευρηματικές συνταγές φέρουν την υπογραφή του Χρήστου Χουσέα, ενώ πίσω από την μπάρα βρίσκουμε έναν πολύ χαρισματικό μπαρτέντερ, τον Αλέξανδρο Γκικόπουλο. Όσο για τις μπίρες,
περισσότερες από 100 ετικέτες θα βρείτε στον κατάλογό του, οι περισσότερες
από τις οποίες, μάλιστα, εισάγονται σε
αποκλειστικότητα. Απολαύστε τες μαζί
με ελαφριά σνακ στο αίθριο - είναι ιδανικό για το καλοκαίρι.
Ηρακλειδών 8, Θησείο,
τηλ. 213-03.65.393

Underdog

Noel

Noel
As suggested by its name, Noel is a Christmasthemed place whose principles are based on
the intimacy and warmth felt during the festive
season. It features avant-garde influenced décor, bright colours, and tastefully collected antique furniture, all of which generates a celebrative spirit. Noel opens early in the morning,
serving top-quality coffee, while production in
the kitchen begins early, offering Italian and other Mediterranean dishes, including pizza, bruschetta, and salads, delivered by its chef Nikos
Thomas. Behind the bar, Yannis Korovesis has
compiled a splendid cocktail menu featuring 21
imaginative drinks with names to match. Try the
Shagri-La and you’ll appreciate the tip given.
59B Kolokotroni, Kourtaki arcade,
tel. 211-21.59.534

Monk Grapes
and Spirits
Με σαφή οινικό προσανατολισμό και
περισσότερες από 100 ετικέτες στη λίστα του, σίγουρα θα ικανοποιήσει τους
απαιτητικούς οινόφιλους. Φυσικά δεν
είναι μόνο wine bar. Σερβίρει πολύ καλό
καφέ, premium ποτά και εμπνευσμένα
κοκτέιλ, έχει fusion μεσογειακή κουζί-
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να, φιλοξενεί εκθέσεις ζωγραφικής,
ενώ στον ίδιο χώρο οργανώνονται σεμινάρια και γευσιγνωσίες κρασιού. Και
μας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε σε ποτήρι όλες τις ετικέτες του καταλόγου - τον έχει επιμεληθεί ο σομελιέ
Βασίλης Παπαδόπουλος, φροντίζοντας
για μια ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις
χώρες παραγωγής και τις ποικιλίες. Στο
Monk σερβίρονται επίσης και 10 κοκτέιλ με βάση το κρασί.
Καρόρη 4, Μοναστηράκι,
τηλ. 210-32.11.117

Monk Grapes and Spirits
Clearly wine-inclined with over 100 wines on offer, this bar will definitely satisfy demanding
wine enthusiasts. Of course, it is not only a wine
bar. Monk Grapes and Spirits also makes very
good coffee, serves premium drinks, inspired
cocktails, and Mediterranean fusion cuisine,
while also hosting art exhibitions and wine-related seminars and events. This is a truly eminent place as it offers customers the ability to
order, by the glass, all wines on the list, compiled by sommelier Vassilis Papadopoulos. He
has taken great care to strike a good balance in
terms of wine-producing countries and grape
varieties represented on the catalogue. The bar

also serves ten wine-based cocktails.
4 Karori, Monastiraki, tel. 210-32.11.117

Barreldier
Με ένα ιδιαίτερο concept συστήθηκε
αυτό το μαγαζί στο Σύνταγμα. Το όνομά του σημαίνει «ο δρόμος του βαρελιού» και διαθέτει κατά κύριο λόγο κοκτέιλ παλαιωμένα. Το Barreldier είναι ανοιχτό από το πρωί, σερβίρει καφέ από
μικρές φάρμες, πρωινό και ελαφριά γεύματα. Οι σπεσιαλιτέ του είναι όμως τα
βερμούτ, τα οποία δεν θα βρείτε πουθενά αλλού, καθώς είναι χειροποίητα, βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές. Ο
συνιδιοκτήτης, Mario Basso, έχει καταγωγή από την Ελλάδα και την Ιταλία και
έμαθε να φτιάχνει βερμούτ κάθε λογής.
Άλλα τα παλαιώνει, άλλα τα βάζει σε
κοκτέιλ και άλλα τα σερβίρει ως έχουν.
Προτείνουμε ανεπιφύλακτα κάποιο από τα παλαιωμένα κοκτέιλ. Το μεσημέρι
της Κυριακής σερβίρονται πολύ νόστιμα πιάτα για brunch.
Βουλής 7, Σύνταγμα,
τηλ. 210-32.54.711

Barreldier

An old listed building along pedestrianized Iraklidon st in the inner Thissio district was restored
to house Underdog. Upon entering the premises, through its red door, one is immediately
struck by the bar’s sense of vibrancy. It is multileveled, high-ceilinged, full of natural light, and
dominated by industrial design, with special
emphasis placed at the bar area. The coffee is
made by well-informed baristas, while great attention has been given to the cocktail and beer
selections. The bar’s cocktails are based on imaginative recipes created by Hristos Houseas, while bar tender Alexandros Gikopoulos is
a charismatic figure behind the bar. As for the
beers, over 100 brands are included on the list,
the majority of these imported exclusively. Enjoy them out on the patio, ideal for summer,
with light snacks served.
8 Iraklidon, Thissio, tel. 213-03.65.393

Satyrus by CV
Με διονυσιακά στοιχεία, μάσκες αρχαίας τραγωδίας, χαμηλό φωτισμό και άφθονο κρασί, το Satyrus είναι ένα wine
bar με έντονο χαρακτήρα. Σε αυτήν τη
γωνιά του Κεραμεικού συγκεντρώνονται άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου αλλά και όσοι αγαπούν το κρασί.
Διαθέτει περισσότερες από 100 ετικέτες, κυρίως από τον ελληνικό αμπελώνα
και κάποιες ξεχωριστές φιάλες από τον
διεθνή. Μπορεί κανείς να απολαύσει 12
από αυτές σε ποτήρι, ενώ υπάρχει και
μια κάρτα με κοκτέιλ με βάση το κρασί.
Το κρασί σας θα συνοδεύσουν πιάτα της
μεσογειακής κουζίνας, επιλεγμένα τυριά και αλλαντικά. Όσοι αγαπούν την έντεχνη ελληνική μουσική θα το αγαπήσουν ακόμη περισσότερο.
Κωνσταντινουπόλεως 108 και Μυκάλης,
Κεραμεικός, τηλ. 210-34.51.744

Satyrus by CV
Dionysian elements, ancient Greek tragedy
masks, dim lighting, and abundant wine all help
muster a lively atmosphere at Satyrus, a wine
bar. This haunt in the capital’s Keramikos district attracts artistic figures as well as wine lovers. The bar offers over 100 wines, hailing chiefly from Greek wineries, as well as a smaller number of select imported bottles. Twelve
of the wines on the list may be ordered by the
glass, while a wine-based cocktail list is also provided. Wines here are accompanied by
Mediterranean cuisine dishes, select cheese
varieties, and cold cuts. Appreciators of more
sophisticated forms of contemporary Greek
music will love this place even more.
108 Konstantinoupoleos & Mykalis, Keramikos,
tel. 210-34.51.744

This bar in central Syntagma was developed
based on a particular concept, reflected by the
venture’s business name, which means “barrel road”. It mainly offers cocktails aged in small
barrels, located at the bar. Most are filled with
classic cocktails, while others contain interesting surprises. Barreldier is open from the morning hours, serving coffee made using smallscale coffee bean production, breakfast, and
light meals. The vermouth choices figure as
this bar’s specialty. They cannot be found elsewhere as they are homemade, based on traditional recipes. Co-owner Mario Basso, a
Greek-Italian, has learnt to make vermouths
of all types. Some are aged, others are added
to cocktails, and others served straight, with
or without ice. The aged cocktails are highly recommended. Delicious brunch dishes are
served on Sundays.
7 Voulis, Syntagma, tel. 210-32.54.711

Underdog
Ένα παλιό διατηρητέο στο Θησείο ανακαινίστηκε για να φιλοξενήσει το
Underdog, δηλαδή το αουτσάιντερ. Όποιος περάσει την κόκκινη πόρτα του
θα καταλάβει αμέσως πως πρόκειται για
ένα χώρο με έντονο χαρακτήρα: πολυ-

Monk
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Ναύπακτος

Ξακουστή
καστροπολιτεία
Ανακαλύψτε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Αιτωλοακαρνανίας, στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου
και σε απόσταση αναπνοής από το λιμάνι της Πάτρας, έναν
από τους προορισμούς των Μινωικών Γραμμών.

Nafpaktos

Renowned
fortified city
Discover the Etoloakarnania
region’s second-largest city,
located at the entrance of the
Corinthian Gulf and within close
proximity of port-city Patras,
a Minoan Lines destination.

Danita Delimont/GETTY IMAGES/IDEAL IMAGE,
Ioannis Tsouratzis/IML Image Group, SHUTTERSTOCK

Της Κυριακής Βασσάλου / By Kyriaki Vassalou
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Βγαίνοντας από το γραφικό λιμάνι της πόλης.
Δεξιά διακρίνεται το άγαλμα του Θερβάντες,
σήμα κατατεθέν της Ναυπάκτου.
/ Departing from the ciy’s charming port.
The statue of Cervantes, a Nafpaktos
landmark, may be seen to the right.
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1

Θέα, θάλασσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και ιστορία που ξεπερνά τις τρεις χιλιετηρίδες (θεωρείται
από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις,
καθώς πρωτοκατοικήθηκε από Δωριείς
το 1104 π.Χ.): αυτά είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία μας «συστήνεται» η
ωραία Ναύπακτος των 20.000 κατοίκων.
Απέχει μόλις 28 χλμ. από την Πάτρα
(και 218 από την Αθήνα) και είναι χτισμένη πάνω σε λόφο που αγναντεύει τη
γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, ενώ αποτελεί και ιδανική αφετηρία για εξορμήσεις σε κοντινούς παραθαλάσσιους οικισμούς με πανέμορφες παραλίες.
Ξεκινήστε την περιήγησή σας από το
Κάστρο, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα δείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Η καλύτερη ώρα
γι’ αυτήν τη βόλτα με τη μοναδική θέα
είναι πριν από τη δύση του ηλίου και ο
πιο εύκολος τρόπος για να φτάσετε έως
εδώ είναι με το αυτοκίνητο. Υπάρχει ωστόσο και η επιλογή να ανεβείτε με τα
πόδια. Η συνέχεια περιλαμβάνει περπάτημα στη γειτονιά του Κάστρου με τα
πέτρινα καλντερίμια, τα παλιά αρχοντικά και τις πετρόκτιστες κατοικίες και
μια επίσκεψη στον Πύργο Μπότσαρη
στα Μποτσαραίικα. Χτισμένος τον 15ο
αιώνα, χρησιμοποιήθηκε έκτοτε ως κατοικία από τους διοικητές των κατά καιρούς κατακτητών της πόλης, ενώ σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με εκθέματα
από την περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (τηλ. 26340-29.779).
Η ναυμαχία έγινε το 1571 και αποτελεί
ορόσημο για την ιστορία όχι μόνο της
Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς η νίκη του συνασπισμένου χριστιανικού στόλου ανέκοψε την
πορεία των Οθωμανών στα ευρωπαϊκά
εδάφη. Εκείνα τα ηρωικά χρόνια μάς θυμίζει και το άγαλμα του μεγάλου Ισπανού λογοτέχνη Μιγκέλ ντε Θερβάντες
που βρίσκεται στο λιμάνι: ο διάσημος
συγγραφέας του «Δον Κιχώτη» όχι μόνο
έλαβε μέρος στη ναυμαχία, αλλά επέδειξε και ξεχωριστή γενναιότητα.
Πρώτα βουτιές, μετά φαγητό
Στα όρια της πόλης υπάρχουν δύο παραλίες, η Ψανή και το Γρίμποβο - ιδανικές για μια βουτιά εντός των... τειχών.
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1. Ο καταπράσινος λόφος
πάνω στον οποίο είναι χτισμένη
αμφιθεατρικά η πόλη.
/ The richly green hill
on which the city has been
amphitheatrically developed.
2. Παλιά αρχοντικά στο λιμάνι.
/ Old mansions at the port.
3. Το Κάστρο, από τα καλύτερα
δείγματα φρουριακής
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.
/ The port, one of Greece’s
finest examples of castle architecture.
4. Η καστροπολιτεία από ψηλά.
/ The fortified city from high above.

4

Με αφετηρία τη Ναύπακτο μπορείτε να
γνωρίσετε μία προς μία τις δαντελωτές
ακρογιαλιές και τους κολπίσκους που
απλώνονται στα ανατολικά: την αμμώδη
Χιλιαδού, το Μοναστηράκι με το γραφικό λιμανάκι, το Σκάλωμα με τα καταπράσινα νερά και το ξωκλήσι στην άκρη
του βράχου, το ψαροχώρι Μαραθιά, την
όμορφη Σεργούλα και τον οικισμό της
Γλυφάδας, που «βλέπει» στο νησάκι
Τριζόνια (το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε με βάρκα).
Οδηγώντας, τέλος, βόρεια από τη
Ναύπακτο, στον μικρό οικισμό Χάνι
Μπανιά (16 χλμ.), μπορείτε -τα Σαββατοκύριακα κυρίως- να κάνετε rafting
και kayak στον ποταμό Εύηνο, αλλά
και mountain bike, αναρρίχηση, τοξοβολία, ιππασία και πεζοπορία (www.
evinosriver.gr, τηλ. 26340-26.435).
Ενδιαφέρουσες επιλογές για διαμονή στην πόλη είναι το φιλόξενο και περιποιημένο Hotel Nafpaktos (Παρα-

λία Γριμπόβου, τηλ. 26340-23.788, www.
hotelnafpaktos.gr), το πιο μοντέρνο Akti
(Θ. Κορυδαλλέως 3, Γρίμποβο, τηλ.
26340-28.464-5, www.akti.gr), το πολυτελές Nafs Hotel (Αθανασιάδη Νόβα
33, παραλία Ψανής, τηλ. 26340-38.216,
www.nafshotel.gr) και το παραδοσιακό Ilion Hotel (Νταλιάνη και Μποτσαραίων, Ναύπακτος, τηλ. 26340-38.088,
nafpaktoshotel.gr).
Για φαγητό, μέσα στη Ναύπακτο, υπάρχει ο Ευ-οίνος (Σισμάνη 3, τηλ.
26340-28.266) με ευφάνταστους παραδοσιακούς μεζέδες ή το Ανέμελα (Παραλία Γριμπόβου, τηλ. 6978-984.535)
για καλό και φθηνό φρέσκο ψάρι και
κρέας. Μπορείτε όμως να κινηθείτε
και εκτός: στον Θωμόπουλο στον Λυγιά (τηλ. 26340-21.000), που φημίζεται για τα κρέατα και το κοκορέτσι του,
και στον Μελίστα στον Μαραθιά (τηλ.
26340-91.200) για φρέσκα ψάρια και
θαλασσινά.

A superb vista, sea, exceptionally
interesting architecture, and a history
stretching back three thousand years stand as
the trademarks of Nafpaktos, considered as
being one of the most ancient Greek cities. First
inhabited by the Dorians in 1104 BC, the city
nowadays has a population of 20,000. Located
just 28 kilometres from western port-city Patras
and 218 kilometres from Athens, Nafpaktos,
built on top of a hill, enjoys a marvelous view of
the Rio-Antirrio bridge linking the Peloponnese
with mainland Greece, and serves as an ideal
launching pad for excursions to nearby seaside
villages with gorgeous beaches.
The Castle of Nafpaktos, one of Greece’s
best preserved examples of fortress-related
architecture, is an ideal place to start. The best
time to visit this spot with a singular view is before sunset. It is most conveniently accessed
by car. Walking up to the castle is also an option. Visitors may also take a walk around the
surrounding areas, along stone-paved tracks,
and observe old mansions, stone houses, as
well as the Botsaris Tower in the Botsaraika district. Built in the 15th century, the tower was
used as the residence of governors representing various conquerors of the city. These days,
the tower serves as a museum (tel. 26340-

29.779) with exhibits from the famous naval
battle of Nafpaktos, a landmark event for European history that took place in 1571 between
unified European forces and their Ottoman rivals. The battle’s outcome halted an Ottoman
drive into Europe.
Positioned at the port, a statue of Miguel
de Cervantes, the great Spanish writer who
penned “Don Quixote”, serves as a reminder
of those heroic years. Cervantes not only took
part in the naval battle, but also displayed exceptional braveness.

Swimming then food
Two beaches, Psani and Gribovo, located at
the city’s edge, are ideal for swimming. Beginning from Nafpaktos, visitors can explore,
one by one, the area’s beautiful beaches and
coves that stretch out to the east. Sandy Hiliadou, Monastiraki and its picturesque little port,
Skaloma, graced by its deep green waters and
the chapel at the edge of the rock, fishing village Marathia, charming Sergoula, and the village of Glyfada, offering a view of the islet Trizonia, which may be visited by boat, all await to
be discovered.
A drive north of Nafpaktos, to the small village
of Hani Bania, 16 kilometres away, offers visi-

tors the opportunity – especially on weekends
- to engage in rafting and kayaking at Evinos
River, as well as mountain biking, climbing, archery, horse riding, and hiking (www.evinosriver.gr, tel. 26340-26.435).
For accommodation in Nafpaktos, consider
the hospitable and well-kept Hotel Nafpaktos
(Gribovo beach, tel. 26340-23.788, www.hotelnafpaktos.gr), the more modern Akti (3 Th. Korydalleos, Gribovo, tel. 26340-28.464-5, www.
akti.gr), the luxury-class Nafs Hotel (33 Athanasiadi Nova, Psani beach, tel. 26340-38.216,
www.nafshotel.gr), and the traditional Ilion Hotel (Daliani and Botsareon, Nafpaktos, tel.
26340-38.088, nafpaktoshotel.gr).
For food, within Nafpaktos, Ev-enos (3 Sismani, tel. 26340-28.266) serves imaginative traditional “meze” (small and assorted) dishes, while
Anemela (Gribovo beach, tel. 6978-984.535) offers well prepared and well priced fresh fish and
meat dishes.
If willing to venture beyond the city for food,
Thomopoulos in Lygia (tel. 26340-21.000) is renowned for its meat dishes, including traditional “kokoretsi”, lamb or goat intestine wrapping
seasoned offal, roasted on a horizontal skewer.
Melista in the Marathia area (tel. 26340-91.200)
is a good choice for fresh fish and seafood.
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Νόστιμη
Πάτρα
10+1 προτάσεις για καφέ, φαγητό και γλυκό στην
αχαϊκή πρωτεύουσα - λιμάνι των Μινωικών Γραμμών.

Delicious Patra

10+1 proposals for coffee, food, and dessert
in the Achaia area’s capital, a Minoan Lines destination.

Δασύλλιο
Δίπλα στον πευκόφυτο λόφο που
οι ντόπιοι αποκαλούν «Βεράντα
του Πατραϊκού», το Δασύλλιο είναι
ιδανική επιλογή για καφέ ή φαγητό
- και για χάζι της πόλης σαν από
αεροπλάνο! Η θέα του κόβει την
ανάσα: από την Κάτω Πόλη έως τα
βουνά της Ρούμελης!
Οδός Αλσυλλίου, τηλ. 2610-240.566

Dasyllio
Standing on the pine hill dubbed “Veranda
on the Gulf of Patra” by the locals, Dasyllio
is the ideal option for coffee or food –and for
gazing at the city as if from a plane! Breathtaking views, from the Lower Town to the
mountains of Roumeli across the gulf!
Alsilliou Str., tel. 2610-240.566

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ

Της Τασούλας Επτακοίλη / By Tassoula Eptakili
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Φάρος εν Πάτραις
Βρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, εκεί όπου κάποτε έστεκε ο παλιός
φάρος της Πάτρας. Προσφέρει από καφέ και γλυκό μέχρι ποικιλίες για ουζάκι
και μπίρα, πίτσες και σνακ. Θα τα απολαύσετε εκεί όπου σκάει το κύμα. Σαν
να βρίσκεστε στο κατάστρωμα πλοίου!
Ακτή Δυμαίων, τηλ. 2610-362.191

Faros en Patrais
Located on the city’s seafront, where the old
lighthouse once stood, it offers coffee and
desserts, tidbits for ouzo and beer, pizza and
snacks. Enjoy them where the waves break, as
if you were on a ship deck!
Akti Drymeon, tel. 2610-362.191

Carousello
Ένα καλαίσθητο καφέ-wine bar. Το μενού του είναι «σφιχτό», με έμφαση στα
εποχιακά υλικά. Η λίστα κρασιών περιλαμβάνει 37 ετικέτες από την «αφρόκρεμα» των ελληνικών οινοποιείων.
Υπάρχουν επιλογές και σε ποτήρι.
Ρήγα Φεραίου και Πατρέως,
τηλ. 2614-007.536

Carousello
An elegant café/wine bar, with a limited menu
and a focus on seasonal produce. Its wine list
comprises 37 labels –the crème-de-la-crème of
Greek wineries.
Riga Feraiou and Patreos, tel. 2614-007.536

Η Κατσαρόλα
της Τούλας
Οι ντόπιοι την αγαπούν και οι επισκέπτες που την ανακαλύπτουν αισθάνονται τυχεροί. Είναι ένα παραδοσιακό
μαγέρικο. Η ιδιοκτήτρια και μαγείρισσα, Τούλα Κωνσταντάτου, «κρατάει» το
μαγαζί με τα πέντε παιδιά της και μαγειρεύει κάθε μέρα από τα χαράματα με
ό,τι καλύτερο βρει στην αγορά.
Ρήγα Φεραίου 49, τηλ. 2610-271.555

Katsarola tis Toulas
A traditional eatery, loved by locals and visitors alike. Owner and chef Toula Constantatou,
mother of five, cooks from daybreak the best
she finds in the market.
49 Riga Feraiou, tel. 2610-271.555
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Salumeria
Εκλεκτό φαγητό, ενδιαφέρουσα wine
list και ωραίες μπίρες draft. Η Salumeria
είναι από τις πιο... νόστιμες διευθύνσεις της Πάτρας. Δοκιμάστε οπωσδήποτε μπιφτέκι από βουβάλι Κερκίνης
με φουρνιστές πατατούλες.
Παντανάσσης 27, τηλ. 2610-225.930

Salumeria
Select food, interesting wine list and good draft
beers –among the best places in the city. Buffalo burger with potatoes in the oven is a must.
27 Pantanassis, tel. 2610-225.930

Η Κουζίνα
της Κορνηλίας
Εστιατόριο-θεσμός για την Πάτρα. Σερβίρει γνώριμα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, αλλά με «αναβαθμισμένη» γεύση.
Δοκιμάστε κρέπα με σπανάκι και ανθότυρο, λιγκουίνι με γαρίδες και φυσικά το
δικό τους ζυμωτό ψωμί.
Πουκεβίλ 5, 2610-272.987

Ο σεφ του Carousello.
/ The chef at Carousello.

Kouzina tis Cornilias
Enjoying “institution” status in the city, it serves
upgraded versions of standard Greek dishes.
Try crepe with spinach and cottage cheese, linguini with shrimp and house-baked bread.
5 Poukevil, tel. 2610-272.987

Απέναντι από το Ωδείο
Χορταστικές σαλάτες (μέσα σε καρβέλι!), λαχταριστά ζυμαρικά, ζουμερά ψητά και άλλες λιχουδιές περιλαμβάνονται
στο μενού τού Απέναντι από το Ωδείο
- το Ρωμαϊκό, εννοείται, ένα από τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της πόλης.
Γερμανού και Σωτηριάδου 27,
τηλ. 2610-621.004

Apenanti apo to Odeio
Wholesome salads, delicious pasta and juicy
grilled dishes are among the highlights across
from the Roman conservatory –one of the city’s
most important sights.
27 Germanou and Sotiriadou, tel. 2610-621.004

Restaurants
Βιζαβί & Απεναντίας
Μοντέρνο γαλακτοπωλείο, με μεγάλη
γκάμα γλυκισμάτων: καρυδόπιτα, προφιτερόλ, μιλφέιγ, τάρτα λεμόνι, αφράτα κέικ και πολύχρωμες τούρτες. Τα απολαμβάνετε στα τραπεζάκια του ή τα
παίρνετε μαζί σας, για το δρόμο.
Γερμανού 32, τηλ. 2610-621.004

Vizavi & Apenantias
The wide range of sweet delicacies of this modern pastry shop includes walnut pie, millefeuille, lemon tart and fluffy cakes.
32 Germanou, tel. 2610-621.004

Υποβρύχιο Βανίλια
Νόστιμα μεζεδάκια για μπίρα, ούζο ή
τσίπουρο και ατμόσφαιρα νησιού σ’ ένα
παραδοσιακό καφενείο, στην πλατεία
Καποδιστρίου (Μαρκάτου λεγόταν παλιά), όπου κάποτε βρισκόταν η πρώτη
αγορά της Κάτω Πόλης.
Πλατεία Καποδιστρίου 7,
τηλ. 2610-226.522

Ypovryhio Vanilia
1

2

4

3

Tasteful tidbits for beer, ouzo or tsipouro in a
traditional coffee shop with an island atmosphere.
7 Kapodistriou Square, tel. 2610-995.992.

Bodegas
Ένα wine bar που δεν κρύβει την αγάπη
του για το φαγητό. Το Bodegas, εκτός από εκλεκτά κρασιά, σερβίρει και σαλάτες, ζυμαρικά, ψητά και γλυκά - όλα
καλοφτιαγμένα και νόστιμα.
Ρήγα Φεραίου 147, τηλ. 2610-221.113

Bodegas
1. Απέναντι από το Ωδείο.
/ Apenanti apo to Odeio, named after
the Roman conservatory across the road.
2. Η Κατσαρόλα της Τούλας.
/ Katsarola Tis Toulas, a traditional eatery.
3. Η Κουζίνα της Κορνηλίας.
/ Kouzina Tis Cornilias,
serving upgraded Greek cuisine.
4. Βιζαβί & Απεναντίας.
/ Vizavi & Apenantias pastry shop offerings.
5. Ναύτοικο.
/ Naftoiko, for seafood enthusiasts.

A select wine bar with food to match: tasteful
salads, pasta, grilled dishes and desserts.
147 Riga Feraiou, tel.2610-221.113

Ναύτοικο
Στην παραλία του Ρίου, ένα εστιατόριο
που θα εκτιμήσουν οι φανατικοί της ψαροφαγίας και οι καλοφαγάδες εν γένει.
Μεσογειακή κουζίνα με καλές πρώτες
ύλες, αλλά χωρίς... ακροβασίες, φρέσκα
ψάρια και θαλασσινά. Και όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα.
Ποσειδώνος 12, Ρίο, τηλ. 2610-995.992

Naftoiko
An excellent option for seafood lovers and
gourmets on the Rio seafront, a few kilometers
outside Patra. Quality Mediterranean cuisine.
12 Poseidonos, tel. 2610-995.992
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Η Πάργα και το γραφικό λιμάνι της.
/ Parga and its picturesque port.

Στις ακτές της Ηπείρου
Είκοσι σταθμοί σε μια όμορφη διαδρομή από την Ηγουμενίτσα, έναν
από τους προορισμούς των Μινωικών Γραμμών, μέχρι την Πάργα και την Πρέβεζα.
Της Λίνας Καπετάνιου / By Lina Kapetaniou
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Along the
Epirus
coastline

Twenty stops on a beautiful route from Igoumenitsa
–one of Minoan Lines’ destinations– to Parga and Preveza
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On the road
At Igoumenitsa

Στην Ηγουμενίτσα
l 36 χιλιόμετρα ανατολικά της Ηγουμενίτσας βρίσκεται η κωμόπολη Παραμυθιά, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού Κορύλας. Δείτε το επιβλητικό πετρόχτιστο τριώροφο κτίριο
όπου στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο,
κάντε βόλτα στη γραφική Παλιά Πόλη
και, αν θέλετε, διανυκτερεύστε στον ξενώνα Ρίγγα (Μητροπολίτου Νεοφύτου
11, Παραμυθιά, www.arhontiko-riga.gr):
στεγάζεται σε αρχοντικό του 1872, το οποίο είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
l Η παραλία Αρίλλας (40 χλμ. μετά την
Ηγουμενίτσα στο δρόμο προς Πάργα)
είναι ιδανική για οικογένειες με παιδιά,
επειδή είναι αρκετά ρηχή. Η ψιλή άμμος συνδυάζεται με κρυστάλλινα νερά.
l Απλά, λιτά και πεντακάθαρα δωμάτια -αλλά και σουίτες- διαθέτει το ξενοδοχείο «Angelika Pallas» (Αγίων Αποστόλων 63, www.angelikapallas.gr). Βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα και κοντά
στο λιμάνι.
l Φρέσκα και καλοψημένα κρεατικά θα απολαύσετε στο «Μπριζολάδικο του Λούη» (Εθνικής Αντιστάσεως 110, παραλία Ηγουμενίτσας, www.
mprizoladiko.gr). Σερβίρει μπέργκερ,
μπιφτέκι, παϊδάκια αλλά και το κλασικό
τυλιχτό σουβλάκι.

2

At Parga

3
1. Πανέμορφοι κολπίσκοι στην Πάργα.
/ Beautiful coves in Parga.
2. Ιστιοφόρα στο λιμάνι της Πρέβεζας.
/ Yachts at Preveza port.
3. Το Ρωμαϊκό Ωδείο
της αρχαίας Νικόπολης.
/ The Roman Odeon at ancient Nicopolis.
4. Μπλε και πράσινη
«συμφωνία» στα Σύβοτα.
/ Elegant blend of blue
and white colours at Sivota.

Στην Πάργα
l Στο λόφο πάνω από το λιμάνι δεσπό-

ζει το Κάστρο της Πάργας. Χτίστηκε
και καταστράφηκε αρκετές φορές, ακολουθώντας την πολυτάραχη ιστορία της
πόλης. Τη σημερινή του μορφή οφείλει στους Βενετούς του 17ου αιώνα αλλά και στον Αλή Πασά, που προχώρησε σε κάποιες προσθήκες στις αρχές του
19ου αιώνα.
l Η παραλία της Λούτσας (27 χλμ. μετά την Πάργα, προς Πρέβεζα) διαθέτει πλατιά αμμουδιά, πεντακάθαρα νερά και όλα τα... κομφόρ (beach bars, ταβέρνες). Αλλά και αρκετό χώρο, ώστε
να είστε άνετα, ακόμη και αν έχει πολύ κόσμο.
l Στην τοποθεσία Γλυκή, μετά το χωριό Βουβοπόταμος (υπάρχουν πινακίδες πάνω στην εθνική οδό ΠρέβεζαςΠάργας), βρίσκεται το ιδανικό σημείο
για να δείτε τον ποταμό Αχέροντα αλλά και να περπατήσετε μέχρι τις πηγές του. Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ
βρίσκονταν οι πύλες του Άδη και ο Αχέροντας ήταν ο ποταμός τον οποίο διέσχιζαν οι ψυχές των νεκρών. Στο χωριό
Μεσοπόταμος βρίσκεται και το Νεκρομαντείο του Αχέροντα, όπου γινόταν η

114

l 36 km east of Igoumenitsa is the small town
of Paramythia, built in amphitheatric fashion
on the slopes of Mt. Korylas. See the imposing, three-storey, stone-built building that used
to house the primary school, stroll around the
picturesque Old Town and, if you wish, stay at
the guesthouse Riga (11 Mitropolitou Neofytou, Paramythia, www.arhontiko-riga.gr): it is
housed in an 1872 mansion –a listed building.
l Arillas beach (40 km after Igoumenitsa, on the
road to Parga) is ideal for families and children,
being quite shallow. It combines thin sand with
crystal-clear waters.
l Hotel Angelika Pallas (63 Agion Apostolon,
www.angelikapallas.gr) offers simple, plain and
spotlessly clean rooms. It is located on the seafront, near the port.
l At Mpritzoladiko tou Loui (110 Ethnikis
Antistaseos, Igoumenitsa seafront, www.mprizoladiko.gr) you can sample fresh and wellgrilled meats. It serves burgers, chops and the
classic, wrapped Greek souvlaki.
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επικοινωνία των ζωντανών με τους νεκρούς. Μπορείτε να επιχειρήσετε να
κολυμπήσετε στον ποταμό. Θυμηθείτε
μόνο ότι τα νερά είναι μεν πεντακάθαρα, αλλά πολύ κρύα, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες!
l Από deluxe δωμάτια μέχρι σουίτες και
βίλες με ιδιωτική πισίνα προσφέρει το
πολυτελές συγκρότημα «Salvator Villas
& Spa» (Κυπέρη, Πάργα, www.salvator.
gr). Στις παροχές περιλαμβάνονται υπηρεσίες spa και μαθήματα γιόγκα. Διαθέτει και εστιατόριο.
l Κοντά στο κέντρο της Πάργας βρίσκεται το «Enetiko Resort» (οδός Ρήγα Φεραίου, Πάργα, www.enetikoresort.com),
με απλά αλλά στυλάτα δωμάτια, διαμερίσματα, μεζονέτες και σουίτες.
l Πολυεθνικές γεύσεις σερβίρει το εστιατόριο «Castello» (Αγίων Αποστόλων 4,
Πάργα, 26840-31.239): ταρτάρ σολομού,
αρνίσιο φιλέτο με δεντρολίβανο και μύδια προβενσάλ. Αξιοσημείωτη και η λί-

στα κρασιών με περισσότερες από 200
ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα.
Στην Πρέβεζα
l Βόρεια της Πρέβεζας (σε απόσταση

περίπου 8 χλμ.) βρίσκεται η αρχαία Νικόπολη (Τρίτη-Κυριακή 08.00-15.00,
είσοδος 3 ευρώ), η οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους το 31 π.Χ. Αποτελεί
τη μεγαλύτερη σωζόμενη αρχαία πόλη
στην Ελλάδα και οι επισκέπτες θα δουν
εδώ ρωμαϊκά τείχη, οικίες, ωδείο, στάδιο και θέατρο. Λειτουργεί και Αρχαιολογικό Μουσείο (5ο χλμ. εθνικής οδού Πρεβέζης-Ιωαννίνων, τηλ. 2682089.892, Δευτέρα-Παρασκευή 08.3015.00, είσοδος 3 ευρώ).
l Το «Dioni Boutique Hotel» (Ι. Καλού
και Πλ. Θ. Παπαγεωργίου, Πρέβεζα,
www.masthotels.gr/boutiquehoteldioni)
βρίσκεται μέσα στην αγορά, στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας. Πλήρως ανακαινισμένο, με eco friendly διαχείρι-

4

l Parga fort (Kastro) makes an imposing presence on the bill above the port. It was built
and sacked several times, in tandem with the
town’s tumultuous history. It owes its present
form to its 17th century Venetian occupants
and to the Ottoman ruler Ali Pasha of Ioannina who made some additions early in the 19th
century.
l Loutsa beach, 27 km after Parga towards
Preveza, features a wide sandy stretch, crystalclear waters and a good number of beach bars
and tavernas. Space is ample, so you will not
feel constricted even when it’s crowded.
l Glyki, after the village of Vouvopotamos
(there are direction signs on the Preveza-Parga highway), offers the ideal spot for seeing the
river Aheron and start a walk to its sources. According to mythology, this is where the gates
to Hades (or Underworld) were located and
Aheron was the river that the souls of the dead
would cross. At the village of Mesopotamos
is the Aheron Nekromanteion (Oracle of the
Dead), where the living communicated with the
deceased. If you are tempted to test the crystal-clear river waters, just remember that they
are very cold, even in summer!
l The luxury Salvator Villas & Spa complex (Kyperi, Parga, www.salvator.gr) offers deluxe
rooms, suites and villas with private pool. Facilities include a restaurant, spa and yoga lessons.
l Enetiko Resort, near Parga center (Riga Fereou St., www.enetikoresort.com) has plain but
stylish rooms, apartments and suites.
l Castello restaurant (4 Agion Apostolon, Parga, 26840-31239) offers a range of ethnic dishes, including salmon tartare, lamb fillet with
rosemary and oysters provencal.

At Preveza
l Ancient Nicopolis, founded by the Romans in

31 BC, is located about 8 km north of Preveza. It
is the largest site of an ancient city in Greece, featuring defensive walls, houses, conservatory, stadium and theater (Tue-Sun 8am-3pm, entrance
€3). There is also an archaeological museum (5th
km Preveza-Ioannina highway, 26820-89892,
Mon-Fri 8.30am-3pm, entrance €3).
l Dioni Boutique Hotel (I.Kalou &Papageorgiou
Sq., www.masthotels.gr/boutiquehoteldioni)
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On the road
ση, ξεχωρίζει για το εστιατόριο-μπαρ
στην ταράτσα του, με πανοραμική θέα
στην πόλη.
l Χτισμένο το 1896 είναι το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει τον ξενώνα «Captain’s House» (Καρυωτάκη 4-6,
Πρέβεζα, www.captainshousepreveza.
gr). Στα «ατού» του η παραδοσιακή εσωτερική αυλή και το πρωινό με αγνά
τοπικά προϊόντα.
l Στα στενά σοκάκια στο κέντρο της
Πρέβεζας βρίσκεται η μικρή ψαροταβέρνα «Γκάφας» (Τσακάλωφ 2, Πρέβεζα,
26820-28.309). Ψαρικά και θαλασσινά,
χαμηλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση.
l Με το ευφάνταστο όνομα «Τρελή
Γαρίδα» (Αδριανουπόλεως 7, 2682025.691) λειτουργεί αυτό το ταβερνάκι σε
ένα από τα στενά δρομάκια κοντά στη
θάλασσα και εννοείται ότι σπεσιαλιτέ
του είναι οι γαρίδες σαγανάκι - αλλά και
οι σαρδέλες στη σχάρα.
l Στο μικρό λιμανάκι της Λυγιάς (στο
δρόμο Πρέβεζας-Πάργας) θα βρείτε
την οικογενειακή ταβέρνα «Σκάλωμα»
(www.skaloma.gr). Ειδικεύεται στους
θαλασσινούς μεζέδες, όπως μύδια, καλαμαράκια και γαρίδες. Είναι δίπλα στη
θάλασσα και αξίζει να την επισκεφτείτε
την ώρα που δύει ο ήλιος. Ενδείκνυται
και για οικογένειες, αφού έχει χώρο για
να παίζουν τα παιδιά.
l Στο «Memories Cocktail Bar» (Δαρδανελλίων 10, Πρέβεζα, 6973-801.477) συγκλίνουν οι δρόμοι της βραδινής διασκέδασης. Εδώ θα δείτε τόσο ντόπιους
όσο και τουρίστες να απολαμβάνουν
πολύχρωμα κοκτέιλ υπό τους ήχους
jazz, soul, latin και funky μουσικής.
l Από ένα ποίημα του Γιώργου Σεφέρη
πήρε το όνομά του το art café «Μποτίλια
στο πέλαγο» (Θεοφάνους 9 και Ιωνίας,
Πρέβεζα, 26824-00.432). Ανοιχτό από
νωρίς για καφέ και ροφήματα, συνεχίζει
το βράδυ με ψαγμένη εναλλακτική μουσική. Διοργανώνει συχνά μουσικά live.
l Το καφενείο «Σεϊτάν Παζάρ» (Χρ. Κοντού 18, Πρέβεζα, 26820-60.863) είναι
το meeting point της πόλης, ειδικά για
τους κάτω των 30. Τραπεζάκια στον πεζόδρομο, παρεΐστικη ατμόσφαιρα, μεζέδες, τσίπουρο και μπίρες.
l Ονομάζεται «Τζίτζικας», αλλά για
τους ντόπιους είναι γνωστή ως η ταβέρνα του Τούρκου. Και αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης Χασάν σερβίρει, εκτός από ψάρια, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδα και
πολλά ανατολίτικα πιάτα, όπως παστουρμαδόπιτα, κεμπάπ γιαουρτλού
και χιουνκιάρ μπεγεντί. Στη Μαργαρώνα, κοντά στο ξενοδοχείο Margarona
Royal Hotel.
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Φύση που... οργιάζει στον ποταμό Αχέροντα.
/ Nature at the Aheron River.

is located within the market precinct, in Preveza’s historical center. Fully renovated, it operates on an eco-friendly mode and its highlight
is its rooftop restaurant/bar, with a panoramic
view of the town.
l Captain’s House guesthouse occupies an impressive 1896 building (4-6 Karyotatki, www.
captainshousepreveza.gr). It features an ambient internal courtyard and offers breakfast with
high-quality local products.
l Gafas, a small fish-taverna, is located in one
of the narrow alleyways in the center of Preveza (2 Tsakalof, 26820-28309). Wide array of sea
food, low prices and excellent service.
l Treli Garida (“Crazy Shrimp”) taverna is also located in one of the narrow alleyways near
the seafront (7 Adrianoupoleos, 26820-25691).
True to its name, it specializes in shrimps –but
also grilled sardines.
l The small family taverna Skaloma (www.skaloma.gr) is found by the water at the small port
of Lygia, on the Preveza-Parga road. It specializes in sea food –mussels, small squid and
shrimps. Worth visiting especially at sunset, it

also suitable for families, with ample space for
kids to play.
l Μemories Cocktail Bar (10 Dardenellion,
6973801477) attracts both locals and visitors
who enjoy colorful cocktails under the sounds
of jazz, soul, latin and funky music.
l Art café Botillia sto Pelago, named after a
poem by Nobel-prize winner Giorgos Seferis,
opens early in the morning and continues well
into the evening with select, alternative music.
It often hosts live music events (9 Theofanous &
Ionias, 26824-00432).
l Traditional café Seitan Pazar (18 C. Kontou,
26820-60863) is the town’s meeting point, especially for those under 30. Tables on the pedestrian street, lively atmosphere, tidbits,
tsipouro spirit and beers.
l Tzitzikas (“Cicada”) is also known to the locals as “The Turk’s Tavern”. That’s because
Hasan, its Turkish owner, serves, besides fish,
sea food and shrimp spaghetti, many oriental dishes, like pastrami pie, kebab yaurtlu and
hunkiar beyendi. Located at Margarona, near
Margarona Royal Hotel.
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Με την εγγύηση
της Grimaldi
O δυναμικός όμιλος προσφέρει ένα ευρύ δίκτυο θαλάσσιων
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για επιβάτες στη Μεσόγειο.

GUARANTEED
BY GRIMALDI
The dynamic corporate group offers a wide network
of high-quality services for sea travellers in the Mediterranean.

Με μακρά πείρα, που πάει πίσω στο
1947, ο όμιλος Grimaldi εξειδικεύεται
στη λειτουργία φορτηγών, οχηματαγωγών και επιβατηγών πλοίων. Είναι ένας
οργανισμός προσηλωμένος στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επιμελητείας (logistics) στους μεγαλύτερους
παραγωγούς οχημάτων παγκοσμίως, με
βάση τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο όμιλος, με έδρα τη
Νάπολη, περιλαμβάνουν επίσης τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, παλετοποιημένων και ενοποιημένων φορτίων, όπως επίσης και επιβατών, με έναν
σύγχρονο στόλο περισσοτέρων των 100
φορτηγών πλοίων πολλαπλών χρήσεων,
αποκλειστικά οχηματαγωγών, όπως επίσης και επιβατηγών.
Ο όμιλος Grimaldi λειτουργεί ένα ευρύ
δίκτυο θαλάσσιων υπηρεσιών για επιβάτες στη Μεσόγειο, με τις θυγατρικές του
Grimaldi Lines και Μινωικές Γραμμές,
καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα μέσω
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της ελεγχόμενης εταιρείας Finnlines.
Η Grimaldi Lines παρέχει θαλάσσιες
συνδέσεις στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, την Ισπανία,
την Ελλάδα, την Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων της Σικελίας και της Σαρδηνίας), την Τυνησία και το Μαρόκο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία συνδέει σε καθημερινή βάση τα λιμάνια της Πάτρας και
της Ηγουμενίτσας με το ιταλικό λιμάνι
του Μπρίντιζι στην ακτή της Απουλίας.
Συνειδητοποιώντας την ανάγκη για
παροχή περισσότερο καινοτόμων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο όμιλος λειτουργεί ένα στόλο σύγχρονων επιβατηγών κρουαζερόπλοιων, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες κρουαζιέρας, καθώς και επιβατηγών
οχηματαγωγών πλοίων (Ro/Ro) νέας
γενιάς. Οι ναυαρχίδες του στόλου της
Grimaldi Lines είναι τα Cruise Roma και
Cruise Barcelona, τα μεγαλύτερα επιβατηγά κρουαζερόπλοια της Μεσογεί-

ου, τα οποία εκτελούν δρομολόγια στη
γραμμή Τσιβιταβέκια-Βαρκελώνη και έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν μέχρι 3.000 επιβάτες. Και τα δύο πλοία είναι εξοπλισμένα με μεγάλες και καλαίσθητες καμπίνες, ένα à la carte και ένα
self service εστιατόριο, πισίνα, σολάριουμ και ένα σύγχρονο κέντρο wellness
με σάουνα, χαμάμ και αίθουσα μασάζ.
Παρέχονται επίσης υπηρεσίες αναψυχής εν πλω, όπως καζίνο, γωνιά video
games, ντισκοτέκ, παιδική χαρά και μία
αίθουσα συνεδρίων δυναμικότητας 300
ατόμων.
Όλα τα επιβατηγά πλοία συνδυάζουν
εξαιρετική άνεση με επιλογές χαμηλού κόστους. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις οικογένειες, καθώς και σε ομάδες φίλων και φοιτητών, με εκπτώσεις
ναύλων σε όλες τις γραμμές. Επιπροσθέτως, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μίνι κρουαζιερών και θεματικών εκδηλώσεων εν πλω στα πλοία της γραμ-

μής Τσιβιταβέκια-Βαρκελώνη.
Επιπλέον, η Grimaldi Lines Tour
Operator προσφέρει πακέτα πλοίου και
ξενοδοχείου σε Ισπανία, Ιταλία, Τυνησία και Ελλάδα.
Ο όμιλος Grimaldi είναι η πρώτη ιταλική ναυτιλιακή εταιρεία που απέκτησε τα πιστοποιητικά SMS, ISO 9001 και
ISO 14001 για την Ασφάλεια, την Ποιότητα και το Περιβάλλον. Το 2009
ο όμιλος κέρδισε την πρώτη έκδοση
των Lloyd’s List Global Awards στην κατηγορία «Cruise & Ferry», μια διάκριση που απονέμεται από την εφημερίδα
του Λονδίνου Lloyd’s List για την
αναγνώριση της αριστείας σε μια ευρεία
γκάμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων
παγκοσμίως.
info: Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλώ επισκεφτείτε τους ιστότοπους www.grimaldi-lines.com και
www.grimaldi.napoli.it

With a long experience dating back to 1947,
the Grimaldi Group is specialised in the operation of roll-on/roll-off vessels, car carriers and
ferries. It is a dedicated supplier of integrated logistics services based on maritime transport to the world’s major vehicle manufacturers. Through its maritime services, the Naplesbased Group also transports containers, palletised/unitised cargo and passengers with a
modern fleet of more than 100 ro/ro multipurpose vessels, pure car carriers and ferries.
The Grimaldi Group offers a wide network of
maritime services for passengers in the Mediterranean Sea, with the “Grimaldi Lines” and
“Minoan Lines” brands, and in the Baltic Sea,
through the controlled company “Finnlines”.
Grimaldi Lines offers maritime connections to
the most popular tourist destinations in Spain,
Greece, Italy (including Sicily and Sardinia), Tunisia and Morocco. In particular, between Italy
and Greece the company offers a daily service
from the ports of Igoumenitsa and Patras to the
Apulian port of Brindisi.
Aware of the need to offer more innovative, high quality and competitive services, the
Group deploys a fleet of modern cruise ferries,
providing cruise ship standard facilities, and
new generation Ro/Ro-Passenger ferries.
The flagships of the Grimaldi Lines fleet are
the “Cruise Roma” and “Cruise Barcelona”, the
biggest cruise ferries in the Mediterranean deployed on the Civitavecchia-Barcelona route,

able to transport up to 3,000 passengers. Both
ships are equipped with large and elegant cabins, an à la carte and a self service restaurant,
a swimming pool, solarium bar and a modern
wellness center with sauna, Turkish bath and
massage room. Onboard entertainment services are also offered such as a casino, a video
game corner, a discotheque, a playroom area
for children and a conference room with a capacity for 300 persons.
All passenger ships combine excellent comfort on board with “low cost” formulas. Special attention is devoted to families, groups of
friends and students, with fare reductions offered on all routes. In addition, a rich calendar
of mini-cruises and theme events is organised
on board the Grimaldi Lines vessels on the Civitavecchia-Barcelona route.
Moreover, Grimaldi Lines Tour Operator offers ship + hotel packages in Spain, Italy, Tunisia and Greece.
The Grimaldi Group is the first Italian shipping
company to have obtained the SMS, ISO 9001
and ISO 14001 certifications for Safety, Quality and Environment. In 2009, the Group won the
first edition of Lloyd’s List Global Awards for the
category “Cruise & Ferry”, an award created by
the London newspaper Lloyd’s List to recognize
a wide range of maritime excellence globally.
info: For further information please visit www.
grimaldi-lines.com and www.grimaldi.napoli.it
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Το ιστορικό κέντρο της Πιέντσα έχει
ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
UNESCO. / The historic city centre
of Pienza has been declared a World
Heritage Site by UNESCO.
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Discovery

Μαγευτική
Τοσκάνη

Χρώματα, γεύσεις, αρώματα και δυνατές συγκινήσεις σε μία από τις
ομορφότερες περιοχές όχι μόνο της Ιταλίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Της Αλεξάνδρας Μανδράκου / By Alexandra Mandrakou

Magical Tuscany

An abundance of colours, flavours, aromas, and excitement awaits
visitors in one of the most beautiful regions of Italy and Europe, overall.
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Discovery
Περίπου 3 ώρες οδήγησης χωρίζουν
το λιμάνι της Αγκώνας από τη μαγευτική Τοσκάνη, με τα υπέροχα τοπία, τους
κουκλίστικους μεσαιωνικούς οικισμούς
και τους ονειρεμένους γευστικούς πειρασμούς. Είτε επιλέξετε ως ορμητήριό
σας την αριστοκρατική Φλωρεντία (μέσω Α14 προς Μπολόνια και Α1/Ε35), για
ημερήσιες εκδρομές στα πέριξ, είτε κάποιο από τα γραφικά χωριά της όπου ο
χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει εδώ
και αιώνες, η Τοσκάνη θα σας γοητεύσει. Τέχνη, αρχιτεκτονική, ιστορία και
γαστρονομία τέρπουν τις αισθήσεις και
χαρίζουν στον επισκέπτη αλησμόνητες
εμπειρίες.
Πριν από την εξόρμηση στους τοσκανικούς αγρούς, μια ολιγοήμερη στάση στη Φλωρεντία σαφώς και επιβάλλεται: εξασφαλίστε εγκαίρως το εισιτήριό σας για την Πινακοθήκη του Uffizi,
ώστε να αποφύγετε τις μεγάλες ουρές, και υποκλιθείτε στα έργα των μεγάλων δασκάλων της Αναγέννησης. Περιηγηθείτε στον εμβληματικό καθεδρικό Duomo, βολτάρετε στο ιστορικό κέντρο, πιείτε ένα aperitivo όπως οι ντόπιοι στην Piazza della Signoria και γίνετε ξανά παιδιά με ένα λαχταριστό παγωτό από το Carabe (Via Ricasoli 60, www.
parcocarabe.it).
Ο προφανής επόμενος σταθμός είναι
η μεσαιωνική Σιένα με την εμβληματική
πλατεία της, που προσφέρεται για χαλάρωση από τους φρενήρεις ρυθμούς
της πολύβουης Φλωρεντίας. Μεσαιωνικό χαρακτήρα έχει και το Σαν Τζιμινιάνο, γνωστό και ως... Μανχάταν της Το-

σκάνης, με τους μεγαλοπρεπείς πύργους του που δεσπόζουν από μακριά
στην κορυφή του λόφου όπου είναι χτισμένο. Σήμερα διατηρούνται οι 14 από τους 72 και ξεπερνούν σε ύψος τα 50
μέτρα.
Αφιερώστε οπωσδήποτε ένα απόγευμα στην καστροπολιτεία του Μοντεπουλτσιάνο, όπου παράγεται το ονομαστό κρασί Vino Nobile. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα διασημότερα καφέ
της Ιταλίας, το Caffe Poliziano (www.
caffepoliziano.it) με τη συγκλονιστική θέα, την αρ νουβό ατμόσφαιρα και
τα λαχταριστά γλυκά. Και φυσικά περιηγηθείτε στη γραφική Πιέντσα, την οποία το 1459 ο Πάπας Πίος ΙΙ αποφάσισε να μεταμορφώσει σε πρότυπο αναγεννησιακού αστικού σχεδιασμού, αναθέτοντας την εκτέλεση του μεγαλεπήβολου έργου στον αρχιτέκτονα Μπερνάρντο Ροσελίνο. Στο ιστορικό κέντρο
της, που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
από την UNESCO, τις εντυπώσεις κλέβουν η πλατεία Piazza Pio II, το Palazzo
Piccolomini, το Palazzo Borgia και ο καθεδρικός ναός. Στο δρόμο της επιστροφής, αναζητήστε το τυράδικο Bottega
del Naturista στην Corso II Rossellino
για να γευτείτε το ονομαστό πεκορίνο που παράγεται εδώ. Στο Μονταλτσίνο, την πατρίδα του αριστοκρατικού ερυθρού κρασιού Brunello, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ινοτέκα La Fortezza
di Montalcino. Λύστε κάθε απορία σας,
μάθετε τα πάντα για τις «καλές» χρονιές και τα μυστικά της οινοποίησης και

1. Η Πινακοθήκη του Uffizi στη Φλωρεντία διαθέτει μία από τις σημαντικότερες
συλλογές αναγεννησιακής τέχνης στον κόσμο. / The Uffizi Gallery in Florence
carries one of the world’s most significant collections of Renaissance-era art.
2. Απολαύστε τα κρασιά της Τοσκάνης σε κάποιο από τα υπέροχα wine bars της.
/ Enjoy the wines of Tuscany at one of the many wonderful wine bars in the region.
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Discovery
The magical region of Tuscany and

ετοιμαστείτε να βάλετε... βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσετε ένα
μπουκάλι.
ΦΑΓΗΤΟ
Ως γαστρονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Τοσκάνη έχει να επιδείξει εξαιρετικά εστιατόρια αλλά και κουζίνα αξιώσεων.
Osteria di Passignano, Via Passignano
33, Tavarnelle Val di Pesa, www.
osteriadipassignano.com: Σε ειδυλλιακή τοποθεσία, δίπλα σε ένα ιστορικό αββαείο της Τοσκάνης, με θέα στο
Chianti και μενού βραβευμένο με αστέρι Michelin.
Osteria dell’ Acquacheta, Via del Teatro
22, Montepulciano, www.acquacheta.eu):
Χειροποίητα ζυμαρικά, τοπικές σπεσιαλιτέ και αφοσιωμένη πελατεία που
το εμπιστεύεται με τα μάτια κλειστά. Η
2
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its wonderful vistas, charming medieval
villages, and fabulous culinary delights is
about a three-hour drive away from port-city
Ancona. Whether you choose the refined
city of Florence, via the A14 highway headed
towards Bologna and the A1/E35, or one
of the many picturesque villages as your
base for day trips in the wider area, Tuscany
will undoubtedly prove to be a beguiling
experience. The region’s art, architecture,
history, and gastronomy promise to offer
visitors unforgettable experiences.
Before departing for Tuscany’s rural areas, a
stop of a few days in Florence is definitely recommended. Make sure you book your ticket for
the Uffizi Gallery in advance to avoid long cues.
Works by Renaissance masters may be marveled at here. Also take a stroll around the emblematic Florence Cathedral, or Il Duomo di
Firenze; the historic city centre; enjoy an aperitivo along with locals at the Piazza della Signoria; and revisit your childhood by enjoying a delicious ice cream at Carabe (60 Via Ricasoli).
The next stop is medieval Siena, graced by

an emblematic main square, for laid-back activity following the faster rhythms of boisterous
Florence. Also possessing a medieval character, San Gimignano, which has also become
known as the Manhattan of Tuscany, features
a number of magnificent towers that dominate
the town on the hill. These days, fourteen towers, of seventy-two originally built, have been
preserved. Their height exceeds 50 metres.
Definitely devote an afternoon to Montepulciano, a city renowned for its Vino Nobile wine.
One of Italy’s most famous cafes, Caffe Poliziano
(www.caffepoliziano.it), offering a sensational
view and delicious sweets, is located here. Also
visit the picturesque town of Pienza, which Pope
Pius II decided to transform into an ideal Renaissance town, commissioning architect Bernando Rossellino for the ambitious project in 1459.
The Piazza Pio II square, Palazzo Piccolomini,
Palazzo Borgia, and the Cathedral of Pienza are
stand-out attractions at the city’s historic centre,
declared a World Heritage Site by UNESCO.
Look out for Bottega del Naturista, a cheese
shop in Pienza (16 Corso il Rossellino), which
sells the renowned pecorino produced in the

1. Η μεσαιωνική γέφυρα Ponte Vecchio, σήμα κατατεθέν της Φλωρεντίας.
/ The Ponte Vecchio, a medieval bridge, is a landmark in Florence.
2. Πανοραμική γεύση... Φλωρεντίας προσφέρει η πλατεία Michelangelo.
/ Michelangelo square offers a full taste of Florence.
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region. In Montalcino, home of the exquisite
Brunello red wine, the Enoteca La Fortezza Di
Montalcino, a wine shop and wine bar, stands
as the town’s focal point. Solve all your wine-related queries, be informed of the best vintages, as well as various wine-making secrets, and
purchase exceptional wines here.

3

FOOD
As Italy’s gastronomic capital, Tuscany has
plenty of exceptional restaurants to offer.
Osteria di Passignano, 33 Via Passignano,
Tavarnelle Val di Pesa, www.osteriadipassignano.com: Located at an idyllic spot, this place offers a view of the Chianti vista and a Michelin
star-awarded menu.
Osteria dell’ Acquacheta, 22 Via del Teatro,
Montepulciano, www.acquacheta.eu: Offering
homemade pasta and local specialties, this restaurant attracts a loyal clientele.
Ιl Leccio, Via Costa Castellare, Sant’angelo
in colle, Montalcino, www.trattoriailleccio.com:
Based on a seasonal menu, the food on offer here is made using fresh ingredients and
served amid a wonderful setting.

ACCOMMODATION

1. Το φημισμένο τυροπωλείο Bottega del Naturista στην Πιέντσα.
/ The renowned Bottega del Naturista cheese shop in Pienza.
2. Καλωσόρισμα με ένα ποτήρι κρασί σε αγροτουριστικό ξενώνα της Τοσκάνης.
/ Greeted by a glass of wine at an agrotourism hostel in Tuscany.
3. Ο μεσαιωνικός οικισμός του Σαν Τζιμινιάνο. / The medieval town San Gimignano.

κράτηση επιβάλλεται.
Ιl Leccio, Via Costa Castellare,
Sant’angelo in colle, Montalcino, www.
trattoriailleccio.com: Εποχιακό μενού,
που ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα,
ολόφρεσκες πρώτες ύλες και υπέροχη
ατμόσφαιρα.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Στους αμπελώνες όπου παράγεται το βραβευμένο Chianti Classico
του Castello di Tornano (www.
castelloditornano.it) λειτουργεί και το ομώνυμο ξενοδοχείο, που στεγάζεται σε
έναν τοσκανικό πύργο ηλικίας 1.000 ετών. Προσφέρονται μαθήματα μαγειρικής, ξενάγηση στο οινοποιείο και οινικές δοκιμές.
Ο πολυτάλαντος Σαλβατόρε Γκανγκάλε μεταμόρφωσε το Castello delle Serre
(www.castellodelleserre.com), το παλιό
κάστρο του μικρού μεσαιωνικού χωριού
Σέρε ντι Ραπολάνο, σε ονειρεμένο ξενο-
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δοχείο υψηλών προδιαγραφών, διακοσμώντας τα δωμάτια με έπιπλα-αντίκες
από την ιδιωτική συλλογή του.
Μια πολύ διαδεδομένη επιλογή διαμονής στην Τοσκάνη είναι τα αγροτουριστικά της καταλύματα, δηλαδή ξενώνες σε αγροκτήματα που προσφέρουν
όλες τις σύγχρονες ανέσεις αλλά και
στενή επαφή με τη φύση. Ο ιστότοπος
www.agriturismo.it αποτελεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα αναζήτησης για περισσότερα από 10.000 αγροτουριστικά καταλύματα από όλη την Ιταλία και περίπου χίλια από την Τοσκάνη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αγροτουριστικού ξενώνα αξιώσεων είναι
ο Orgiaglia (www.orgialia.it). Πάνω από 3.000 ελιές βιολογικής καλλιέργειας πλαισιώνουν ένα υπέροχο ανακαινισμένο κτίσμα του 17ου αιώνα, που διαθέτει 9 δωμάτια και 3 διαμερίσματα, πισίνα, άλογα, γήπεδο τένις, οικόσιτα ζώα
και σερβίρει εξαιρετικό φαγητό.

Located at the vineyards that produce the
award-winning Chianti Classico by Castello di
Tomano (www.castelloditornano.it), a hotel of
the same name operates amid a 1,000 year-old
Tuscan tower. Cooking lessons, tours of the
winery, and wine-tasting are offered.
The multitalented Salvatore Gangale transformed Castello delle Serre (www.castellodelleserre.com), an old Tuscan castle in the small
medieval town Serre di Rapolano, into an amazing hotel of high standards, furnishing its rooms
with antique items from his private collection.
Agrotourism, combining accommodation and
activities at farms that offer modern conveniences and close contact with nature, ranks as
a highly popular choice among visitors to Tuscany. The website www.agriturismo.it, a reliable
source for information on the sector, offers links
to 10,000 such agriculturally based operations
throughout Italy, approximately 1,000 of these
in the Tuscan region.
Orgiaglia (www.orgialia.it) is a typical agrotourism example. Set within an olive grove comprised of over 3,000 organically cultivated olive
trees, the facility, a wonderfully restored 17th
century building, offers nine rooms, three apartments, a swimming pool, horse riding, tennis
court, is inhabited by domestic animals, and
serves exceptional food.

2

tip
Φροντίστε να έχετε μαζί σας
GPS, καθώς η οδική σήμανση στους
επαρχιακούς δρόμους είναι αρκετά
φτωχή.
GPS navigation devices are highly
advisable as the road signs in the rural
regions are not reliable.
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Ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι.
/ Τhe harbor of Ancona at sunset.

Αγκώνα,

η πληθωρική
Η πόλη των 100.000 κατοίκων -και προορισμός των Μινωικών Γραμμών- έχει μακραίωνη ιστορία,
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, πλούσια γαστρονομική παράδοση και έντονη προσωπικότητα.

Danilo Antonini/getty images/deal image, Massimo Borchi,
Maurizio Rellini, Johanna Huber/SIME/visualhellas.gr,
Atlantide Phototravel/Corbis/smartmagna.com

Της Λίνας Καπετάνιου / By Lina Kapetaniou
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Ancona,
city of
plenty

The city of 100,000 residents, a Minoan Lines destination,
possesses a deep history, interesting architecture,
a rich gastronomic tradition, and vibrant character.
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Ο κεντρικός
πεζόδρομος Mazzini.
/ The central Mazzini
pedestrian street.

Aπέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από
τη Φλωρεντία, άλλα τόσα από τη Ρώμη
και 365 από τη Βενετία. Ομως, την αδικεί να αποτελεί μόνο μία στάση στο ταξίδι μας προς άλλες πόλεις της Ιταλίας.
Πληθωρική και πολύχρωμη, είναι από
μόνη της προορισμός.
Κάθε πολυσύχναστο λιμάνι έχει χιλιάδες ιστορίες να διηγηθεί - αγάπης, μίσους, ελπίδας και απογοήτευσης. H Αγκώνα όμως συνεχίζει την αφήγηση και
μακριά από το παραλιακό μέτωπο: στις
μεγάλες πλατείες, στους επιβλητικούς
καθεδρικούς ναούς, στα παλιά αρχοντικά, στα στενά σοκάκια. Μια ολοζώντανη
πόλη με ιστορικά μνημεία, πλούσια λαϊκή παράδοση, έντονη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα και ενδιαφέρουσα
γαστρονομία ξεδιπλώνεται στις ανηφοριές πίσω από το λιμάνι. Το τέρμα μιας
τέτοιας ανηφοριάς είναι το καλύτερο
σημείο για να τη θαυμάσουμε από ψηλά. Στο λόφο Guasco βρίσκεται ο ρωμαιοκαθολικός καθεδρικός ναός (Piazzale
del Duomo), ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Κυριάκο της Αγκώνας,
πρόδρομο του περιηγητισμού.
Λίγη ιστορία
Στους πρόποδες του λόφου Guasco επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο (Via Gabriele Ferretti 6, www.
archeomarche.beniculturali.it) για να
γνωρίσουμε καλύτερα τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής. Εδώ μαθαίνουμε
ότι την πόλη ίδρυσαν Συρακούσιοι το
387 π.Χ. και οφείλει το όνομά της στην
ελληνική λέξη «αγκώνας», λόγω του
σχήματός της. Το μουσείο -με πλούσια
εκθέματα από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους- στεγάζεται στο πανέμορφο Palazzo Ferretti,
χτισμένο το 1566.
Κατηφορίζοντας προς τη θάλασσα,
μένουμε εντυπωσιασμένοι από τις αψίδες που συναντάμε στο δρόμο μας. Η
πιο γνωστή είναι η αψίδα του Τραϊανού.
Χτίστηκε το 115 π.Χ., προς τιμήν του
Ρωμαίου αυτοκράτορα που είχε χαρίσει
στην Αγκώνα ένα πολύτιμο «δώρο» για
εκείνη την εποχή: έναν κυματοθραύστη! Φτάνοντας στο λιμάνι, βλέπουμε
την Porta Pia, χτισμένη τον 18ο αιώνα
ως πύλη της πόλης, και λίγο πιο κάτω ένα από τα πιο όμορφα μνημεία: το Λαζαρέττο της Αγκώνας (αντίστοιχο υπάρ-
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Το χωριό Sirolo, στα όρια
του Parco del Conero.
/ The village Sirolo,
at the edge of Parco del Conero.

Η Αψίδα του Τραϊανού.
/ Arco di Traiano.

Located approximately 300 kilometres

Some history

from Florence, that many more from Rome, and
365 kilometres from Venice, it is unfair to regard
Ancona as a mere stopover on the way to other
Italian cities. Exuberant and colourful, the city is
a destination in itself.
All bustling ports have countless stories to
tell – ones of love, hate, hope, and disappointment. The story of Ancona stretches well beyond the city’s coastal front, to large squares,
imposing cathedrals, old mansions, and narrow alleys. An extremely lively city possessing
historical monuments, a rich popular tradition,
vibrant contemporary cultural activity, and interesting gastronomy unfolds in the uphill areas behind the port. The top end of this uphill
area offers the best view of the city. The Roman Catholic cathedral Piazzale del Duomo,
perched on Guasco Hill, is dedicated to Saint
Cyriacus of Ancona, the city’s patron saint and
an early explorer.

Located at the foot of Guasco Hill, the Archaeological Museum (6 Via Gabriele Ferretti, www.
archeomarche.beniculturali.it) presents fascinating details on the origins of the city, founded
by the Syracusans in 387 BC and named after
the Greek word “aggonas”, meaning elbow, as
a result of its shape. It is housed at the elegant
Palazzo Ferretti building, dating back to 1566.
Heading downhill towards the sea, visitors
will encounter impressive arches along the
way. The Arch of Trajan, the best known of all,
was built in 115 BC in honour of the Roman
emperor who had offered Ancona a precious
“gift” for that period in history, a wave barrier!
Once down at the port, visitors will see the Porta Pia, built in the 18th century as a gateway
for the city, while, a little further on, Lazaretto,
one of Ancona’s most striking monuments, is
an 18th-century pentagon-shaped building that
stands on a man-made island. The construc-

131

Τravel
tion once served as a quarantine and health inspection station for all travellers arriving by sea.
The building nowadays hosts events and exhibitions. Incidentally, similar structures exist on
the Greek islands of Syros and Corfu.
It is worth visiting two more monuments. Fontana del Calamo, a renaissance-styled water
fountain (Via Corso Mazzini) features thirteen
bronze human heads, water running from their
mouths. Just metres away, the Piazza del Plebiscito, a large square, is graced by the San Domenico church and the impressive Palazzo del
Governo.

Ο καθεδρικός ναός του
Λορέτο, μιας όμορφης,
μικρής πόλης που απέχει μόλις
μισή ώρα από την Αγκώνα.
/ The cathedral at Loreto,
an elegant town just half
an hour’s drive from Ancona.

Rooms with a view
Located at the city centre, the Residence Vanvitelli (Piazza Saffi, www.residencevanvitelli.it)
offers apartments ideal for families. Most of the
apartments at the Grand Hotel Palace (6 Lungomare Vanvitelli, www.residenceancona.it) provide a view of the port. A little beyond the centre of Ancona, Ego Hotel (220 Via Flaminia,
www.egohotelancona.it), a modern and stylish
hotel, offers accommodation for two, as well as
family rooms and suites with a sea view.

‘Queen of Seafood’

Το λιμάνι, με τον καθεδρικό ναό να
ξεχωρίζει αριστερά στο λόφο.
/ The port with the city’s cathedral
standing out on the hill to the left.

χει σε δύο ελληνικά νησιά, τη Σύρο και
την Κέρκυρα) είναι ένα πεντάγωνο κτίριο του 18ου αιώνα που στέκει πάνω σε
ένα τεχνητό νησί. Ηταν λοιμοκαθαρτήριο και σταθμός υγειονομικού ελέγχου
για όσους έφταναν εδώ διά θαλάσσης.
Σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων.
Αξίζει η επίσκεψη σε δύο ακόμη μνημεία: στη Fontana del Calamo, την αναγεννησιακού στυλ πηγή με 13 χάλκινα ανθρώπινα κεφάλια από το στόμα των οποίων τρέχει νερό (οδός Corso
Mazzini), ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω θαυμάζουμε την Piazza del Plebiscito, τη μεγάλη πλατεία με την εκκλησία του San
Domenico και το εντυπωσιακό Palazzo
del Governo.
Δωμάτια με θέα
Στο κέντρο της πόλης, το Residence
Vanvitelli (Piazza Saffi, www.
residencevanvitelli.it) προσφέρει διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες και παρέες. Θέα στο λιμάνι διαθέτουν τα περισσότερα διαμερίσματα του Grand
Hotel Palace (Lungomare Vanvitelli 6,
www.residenceancona.it). Λίγο έξω από το κέντρο της Αγκώνας, το Ego Hotel
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(Via Flaminia 220, www.egohotelancona.
it) είναι ένα μοντέρνο και στυλάτο ξενοδοχείο με δίκλινα και οικογενειακά δωμάτια καθώς και σουίτες, που επίσης
«βλέπουν» τη θάλασσα.
«Βασίλισσα των θαλασσινών»
Το μικρό εστιατόριο Sot’Ajarchi
(Via Guglielmo Marconi 93, www.
ristorantesotajarchi.it) ειδικεύεται στα
ψάρια και τα θαλασσινά και το προτιμούν όχι μόνο οι ταξιδιώτες, αλλά και
πολλοί ντόπιοι. To La Moretta (Piazza
del Plebiscito 52, www.trattorialamoretta.
com) βρίσκεται στην κεντρική πλατεία
Plebiscito από το 1897 και σερβίρει παραδοσιακά πιάτα με ολόφρεσκες πρώτες ύλες. Σπαγκέτι με θαλασσινά, ψητό
λαβράκι, βακαλάος είναι μόνο μερικές
από τις σπεσιαλιτέ της Osteria del Pozzo
(Via Bonda 2, www.osteriadelpozzo.net).
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η Αγκώνα αποκαλείται «βασίλισσα των θαλασσινών». Την ευκαιρία να δοκιμάσει εξαιρετικά κρασιά της περιοχής έχει όποιος
βρεθεί στο Enopolis (Corso Mazzini 7,
www.enopolis.it), ένα wine bar το οποίο
στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό.
Σερβίρει και φαγητό.

Sot’Ajarchi (93 Via Guglielmo Marconi, www.
ristorantesotajarchi.it), a small restaurant specializing in fish and seafood, is a leading choice
for both travellers and locals. La Moretta (52 Piazza del Plebiscito, www.trattorialamoretta.
com), which has operated at the central Plebiscito square since 1897, serves traditional dishes made using fresh ingredients. Spaghetti marinara, grilled sea bass and cod are just
some of the specialities at Osteria del Pozzo (2
Via Bonda, www.osteriadelpozzo.net). These
restaurants all live up to Ancona’s reputation
as the “Queen of Seafood”. Exceptional regional wines may be enjoyed at Enopolis (7 Corso
Mazzini, www.enopolis.it), a wine bar housed at
an old mansion. Food is also served here.

tip
Πράσινη «ανάσα»
Το Parco del Conero (ή Ριβιέρα Conero,
όπως επίσης ονομάζεται) ξεκινάει από την
Αγκώνα και συνεχίζει νότια, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, για περίπου 20 χιλιόμετρα. Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή λόγω του φυσικού κάλλους αλλά και
της πανίδας του. Υπάρχουν 18 μονοπάτια για να εξερευνήσετε τις ομορφιές του.
Στο νότιο άκρο του πάρκου βρίσκεται το
Λορέτο, μια μικρή και ήσυχη πόλη, η οποία αξίζει επίσκεψης λόγω της Basilica della
Santa Casa (Piazza della Madonna) - ένα
εντυπωσιακό γοτθικό κτίσμα με αναγεννησιακά στοιχεία. Στα όρια του πάρκου βρίσκεται και το γραφικό χωριό Sirolo.

Green respite
The Parco del Conero, also known as
Riviera Conero, a natural reserve located
right by the sea, beginning from Ancona
and continuing south for approximately
twenty kilometres, is a protected area
for its natural beauty and fauna. Visitors
can explore the reserve’s beauty along
eighteen trails.
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Μινωικές Γραμμές

Αγαπητοί επιβάτες...
Καλώς ήρθατε στο πλοίο!
Υψηλού επιπέδου φιλοξενία εν πλω, άνεση και ασφάλεια
minoan lines

dear traveller...
welcome on board!
High-quality hospitality, comfort and safety at sea
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Minoan Lines

Φιλοξενία
πολλών αστέρων
Ασφάλεια, άνεση και πολυτέλεια εν πλω,
με τον τρόπο των Μινωικών Γραμμών.

Multi-star hospitality

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΝΕΡΑΚΗ

Safety, comfort and luxury at sea, the Minoan Lines way
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Οι διακρίσεις
συνεχίζονται

Γευστικές απολαύσεις στο εστιατόριο α λα καρτ.
/ Culinary delights at the a la carte restaurant.

l Μεταξύ των ασφαλέστερων πλοίων στην Ευρώπη συγκαταλέγεται το
«Cruise Europa» των Μινωικών Γραμμών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα EuroTest για λογαριασμό των 18 μελών του -αυτοκινητιστικών λεσχών- από 17 χώρες, το «Cruise
Europa» κατετάγη μεταξύ των τριών κορυφαίων πλοίων με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην Ευρώπη.
l 250.000 μέλη και δέκα χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας έχει να επιδείξει το
Minoan Lines Bonus Club, το πρωτοποριακό πρόγραμμα πιστότητας επιβατών
των Μινωικών Γραμμών, αποδεικνύοντας την απήχησή του στο επιβατικό κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αναγνώριση της πρωτοπόρου αυτής προσπάθειας της εταιρείας επιβραβεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
κατηγορία «Προγράμματα Πελατειακής
Πιστότητας» στην τελετή απονομής των
Tourism Awards 2015.

Distinctions
continue

Η εντυπωσιακή ρεσεψιόν.
/ The impressive reception area.

Ασφάλεια, άνεση, πολυτέλεια είναι
το τρίπτυχο της φιλοξενίας εν πλω των
Μινωικών Γραμμών. Η εταιρεία βάζει
στο επίκεντρο της πολιτικής της τον επιβάτη και τις ανάγκες του, με στόχο να
εξασφαλίσει ευχάριστη παραμονή και άψογη εξυπηρέτηση σε όλα τα πλοία της,
μια ταξιδιωτική εμπειρία αντίστοιχη ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.
Από τη στιγμή της επιβίβασης μέχρι την άφιξη στον προορισμό, πρώτο
και βασικό μέλημα των ανθρώπων των
Μινωικών Γραμμών είναι η κάλυψη όλων των αναγκών διατροφής, ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και χαλάρωσης των επιβατών.
Στις πολυτελείς, ευρύχωρες καμπίνες των cruise ferries οι φιλοξενούμενοι
μπορούν να βρουν την άνεση και την οικειότητα ενός χώρου σχεδιασμένου για
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. Στις
deluxe καμπίνες των πλοίων της γραμμής Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο θα
έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν
τον ύπνο τους με τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά της εταιρείας COCOMAT, αλλά και να κάνουν χρήση της υπηρεσίας room servise. Στα δύο εστιατό-
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Άνεση και πολυτέλεια στο σαλόνι.
/ Comfort and luxury in the lounge area.

Cruise Europa is regarded as being
one of the safest ships in Europe,
according to a recent study conducted
by the independent EuroTest agency
on behalf of 18 member groups from
17 countries. The Cruise Europa was
ranked as one of the continent’s three
safest ships, maintaining highest
security standards in Europe.
The Minoan Lines Bonus Club, a
pioneering programme rewarding
passenger loyalty, now numbers
250,000 members, accumulated over a
successful ten-year course, highlighting
the offer’s appeal for passengers in
Greece and abroad. This innovative
company initiative received a Tourism
Awards 2015 prize, in the Customer
Loyalty Programmes category.

Στο πλευρό των
Γιατρών του Αιγαίου
Τέλος, οι Μινωικές Γραμμές αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά την κοινωνική
ευαισθησία τους, στηρίζοντας -για δεύτερη χρονιά- με μια σημαντική οικονομική χορηγία το έργο της εθελοντικής ομάδας «Γιατροί Αιγαίου - ΠΑΓΝΗ».

support to PAGNI
- Aegean Doctors
Minoan Lines has once again, for a
second consecutive year, displayed its
sensitivity to social matters by offering
significant sponsorship support to
PAGNI - Aegean Doctors, a voluntary
medical group.

Χαλάρωση στο σπα.
/ Relaxation at the spa.

00

Minoan Lines
Ατμόσφαιρα σαν στο... σπίτι σας
στην καμπίνα λουξ.
/ A home-like atmosphere
is offered by the luxury cabins.

Η πισίνα σάς περιμένει για μια αναζωογονητική βουτιά.
/ The swimming pool awaits you for a reinvigorating dip.

ρια που διαθέτει κάθε πλοίο, self service
και a la carte, όσοι εκτιμούν το καλό φαγητό μπορούν να ξεκινήσουν ένα γαστριμαργικό ταξίδι με εξαιρετικά πιάτα,
παρασκευασμένα με τα πιο ποιοτικά υλικά, πολλά από τα οποία παράγονται
στα εύφορα εδάφη της κρητικής γης.
Για τις ώρες της χαλάρωσης, στα καταστήματα του πλοίου μπορεί κανείς
να προμηθευτεί βιβλία, να κολυμπήσει
στα δροσερά νερά της πισίνας ή να απολαύσει το χυμό ή το κοκτέιλ του στο
pool bar, αλλά και να επιλέξει δώρα για
τους αγαπημένους του από το εμπορικό κέντρο. Φυσικά στους ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώ-
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ρους ή μέσω του ασύρματου δικτύου
Wi-Fi μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση
στο Διαδίκτυο.
Στα «Cruise Europa» και «Cruise
Olympia» λειτουργούν επίσης κέντρο
ευεξίας (spa), γυμναστήριο, ντίσκο, καζίνο και slot machines για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την πολυτέλεια
και τη χαλάρωση με τη διασκέδαση. Επίσης, επαγγελματίες και εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν
συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους επαγγελματικές εκδηλώσεις στα πλήρως
εξοπλισμένα συνεδριακά κέντρα των υπερπολυτελών cruise ferries των Μινωικών Γραμμών.

SAFETY, comfort and luxury are the principles behind the hospitality offered at sea by
Minoan Lines. The company places travellers
and their needs at the core of its policies with
the aim of ensuring a pleasant stay and excellent services on all its vessels for a travel experience at par with five-star hotel standards.
From boarding time to destination arrival, the
first and foremost concern of all Minoan Lines
crew members is to satisfy all passenger
needs concerning food, rest, entertainment,
and relaxation.
On cruise ferries, guests may choose from luxurious and spacious cabins of their liking, designed to provide comfort and make travellers
feel at home. Deluxe cabins on vessels serving the Heraklion-Piraeus-Heraklion line offer
passengers the opportunity to enjoy sleeping
on ultra-comfort mattresses made with natural
materials by the COCO-MAT company, and also enjoy room-service conveniences. All company vessels offer two restaurants, one operating on a self-service basis, the other a la carte.
These provide passengers who appreciate
good food the opportunity to embark on a parallel gastronomic journey by devouring exceptional dishes, prepared using top-quality ingredients, many of which are produced by Crete’s
fertile land.
As for relaxation time, passengers may consider purchasing book titles available at shops
on board, go swimming in the cool and refreshing swimming pools on all vessels and enjoy a fruit juice or cocktail at the pool bar, or
go shopping for presents, with loved ones in
mind, at the on-board outlets. Of course, internet connections are offered at specially
equipped spots on board or through wireless
WiFi connection.
The Cruise Europa and Cruise Olympia ships
also offer a spa, gym, disco, casino and slot
machines for passengers wishing to combine
luxury and relaxation with entertainment. In addition, professionals and companies may organize conferences, seminars, and all other types of business-related events at the fully
equipped conference centres offered on board
our cruise ferries.

Minoan Lines

Με τις Μινωικές
Γραμμές
στη... φανέλα!
Η εταιρεία, στο πλαίσιο
των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, στηρίζει τις προσπάθειες
δύο σπουδαίων Ελλήνων αθλητών.

Backing worthy endeavours
MINOAN LINES supporting two great athletes
as part of its corporate social responsibility initiatives
Της Μαρίας Αθανασίου / By Maria Athanasiou

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

BASTIAN PARSCHAU

Με το βλέμμα στους Παραολυμπιακούς του Ρίο
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ΟΙ MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, στο πλαίσιο
των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζουν τις προσπάθειες του
Παραολυμπιονίκη πρωταθλητή στο ακόντιο και στη σφαίρα Μανώλη Στεφανουδάκη. Η εταιρεία, συναισθανόμενη
την εθνική σημασία αλλά και τις πρακτικές δυσκολίες του αγώνα του, έχει αναλάβει τη δωρεάν μεταφορά του από το
Ηράκλειο προς την Αθήνα -όπου χρειάζεται να ταξιδεύει για εξετάσεις και μέρος της προετοιμασίας του- και αντίστροφα, αλλά και προς και από την Ιταλία, όπου μεταβαίνει για αγώνες. «Είναι σημαντική βοήθεια αλλά και μεγάλη
τιμή να έχω τις Μινωικές Γραμμές στο
πλευρό μου και στη φανέλα μου και της
οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ», μας είπε ο Ηρακλειώτης χάλκινος Παραολυμπιονίκης του Λονδίνου το 2012. Τους
τελευταίους μήνες βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα του Κατάρ
τον Οκτώβριο, αλλά και για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.
Οι προπονήσεις του στο στάδιο με ρίψεις στο ακόντιο και στη σφαίρα, αλλά και στο γυμναστήριο, είναι καθημερινές και επίπονες, αποζημιώνεται ό-

μως με τις καλές του επιδόσεις στους αγώνες στους οποίους έχει λάβει μέρος
το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει ήδη συμμετάσχει σε αρκετές διοργανώσεις: στο Ντουμπάι, έπειτα στην Τυνησία, στην Ιταλία και στο Βερολίνο, ενώ
ακολουθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
και ένα μίτινγκ στη Ρωσία, όπου θα έχει
την ευκαιρία να αγωνιστεί στην «έδρα»
του μεγάλου αντιπάλου του για τον παγκόσμιο τίτλο.
«Ο συναγωνισμός είναι έντονος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, στους Παραολυμπιακούς και στον ειδικό αθλητισμό το
επίπεδο έχει ανέβει πολύ ψηλά, γίνεται
μελετημένη και ποιοτική προσπάθεια
και γι’ αυτό έχουν αυξηθεί και οι επιδόσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που στοχεύω να δίνω το “παρών” σε όλες αυτές
τις διοργανώσεις, γιατί εκεί συναντώ αθλητές υψηλού επιπέδου. Στο Ντουμπάι
βρέθηκαν 700 αθλητές από 80 χώρες»,
μας λέει. Ο ίδιος είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας του κατέγραψε επίδοση 80 εκ. χαμηλότερα από το παγκόσμιο ρεκόρ. «Βρέθηκα ένα βήμα πριν»,
μας είπε, «και παρότι δεν μου αρέσει να
λέω ότι θέλω ένα παγκόσμιο ρεκόρ, έχω
τις δυνατότητες και θα το παλέψω».

MANOLIS
STEFANOUDAKIS
Focused on the
Rio Paralymic Games
MINOAN LINES, as part of its corporate social responsibility initiatives, is backing the efforts of javelin and shot put athlete Manolis Stefanoudakis, a Paralympic medalist. Well aware
of the national importance associated with his
mission, as well as the practical difficulties entailed, the company provides Stefanoudakis
free transport from Heraklion to Athens, and
vice versa, as well as two-way coverage of trips
by the athlete to Italy, for competition purposes. “It’s a great help and also a great honour
for me to have MINOAN LINES by my side and
[displayed] on my sportswear. I owe them a big
thank you,” noted the Heraklion-based athlete,
who won a bronze medal at the London Paralympics in 2012.
Over the past few months, Stefanoudakis
has been working through the final stage of his
preparations for the upcoming Athletics World
Championships in Doha, Qatar, this coming October, the final major event ahead of next year’s
Rio Paralympics. The Cretan athlete is training
for the javelin and shot put events on a daily basis, both out in the field and at the gym. His persistence is yielding results, as has been highlighted by solid performances registered at recent events.
Stefanoudakis has competed at a number of
meetings, beginning with an event in Dubai, followed by ones in Tunisia, Italy, and Berlin, and
has scheduled to continue with quests at the
Greek National Championships as well as a
meeting in Russia, where he will have the opportunity to face his main rival for the world title,
Russian multiple medalist Alexey Ashapatov,
competing on home turf.
“The competition has intensified, especially in more recent years at the Paralympics,
where standards have risen considerably.
Well planned, quality training programmes are
being carried out, which is why performance
levels have increased,” noted Stefanoudakis.
“This is the reason why I want to be there for
all these events. I get to compete against toplevel athletes. Seven-hundred athletes from
eighty countries took part at the [recent] Dubai meeting.”
Stefanoudakis is currently in great shape and
excellent form. He came close to breaking the
javelin world record at the most recent meeting he took part in, missing out by eighty centimeters. “I was just a step away from it,” he recalled. “Even though I don’t like to say that I
want a world record, I have the capability to do
so and will fight for it.”
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NIKOS
KAKLAMANAKIS

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ
Διδάσκοντας τη νέα γενιά
ΟΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ «φουσκώνουν» τα πανιά και του «γιου του ανέμου» Νικόλα Κακλαμανάκη, ο οποίος έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του
υπουργείου Παιδείας και, στο πλαίσιο
του θεσμού του Κοινωνικού Σχολείου
αλλά και με δική του πρωτοβουλία, επισκέφθηκε φέτος σχολεία της Αθήνας
και της Κρήτης ως πρεσβευτής του διά
βίου «ευ αγωνίζεσθαι». Και θα συνεχίσει να το κάνει από το φθινόπωρο. Η εταιρεία έχει αναλάβει για μία εξαετία τη
μεταφορά του Ολυμπιονίκη και της οικογένειάς του από το Ηράκλειο στην Αθήνα και την επιστροφή τους στην Κρήτη. Οι παρουσιάσεις που πραγματοποιεί σε παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, αλλά και σε γονείς
και δασκάλους, στοχεύουν να εμπνεύσουν το ακροατήριό του και να του μεταδώσουν τη θέληση για υπέρβαση.
«Τους λέω με πολύ απλά λόγια ότι αξίζει σήμερα να ονειρεύονται, να προσπαθούν για να πετύχουν, ότι η νίκη είναι επιλογή και ότι, αν δεν δοκιμάσεις, δεν
ξέρεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις.
Ότι τελικά ο μόνος αγώνας που χάνουμε είναι αυτός που δεν δίνουμε», εξηγεί.
Ο Νικόλας Κακλαμανάκης μάς δίνει μια
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γεύση από αυτές τις ομιλίες: «Τους λέω
ότι αξίζει να προσπαθείς και ότι, αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τα κίνητρά σου είναι αγνά και η θέλησή σου ξεπερνά την
ικανότητά σου, τίποτα δεν μπορεί να σε
σταματήσει. Κλείνοντας, τους δίνω ένα
μεγάλο παράδειγμα ζωής: στην ιστιοσανίδα όπως και στη ζωή δεν έχει σημασία
αν πέσεις ή πόσες φορές θα πέσεις, σημασία έχει αν είσαι αποφασισμένος να
σηκωθείς και πόσο γρήγορα». Μια μεγάλη απορία των παιδιών είναι πάντα
η ήττα και η διαχείρισή της, καθώς και
η αντιμετώπιση του σωματικού και του
ψυχικού πόνου. Η ανταπόκριση των μαθητών είναι φυσικά θερμή. Εκατοντάδες παιδιά γεμίζουν τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολείων τους και
με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν
εικόνες από τον διάπλου του Αιγαίου
του Νικόλα Κακλαμανάκη. Στον αποχαιρετισμό, δε, τον γεμίζουν με ζωγραφιές και μαντινάδες, που δεν χωρούν
πια στα συρτάρια του γραφείου του: «Ο
άνεμος σου χάρισε δύναμη στα πανιά
σου κι εσύ στην Κρήτη έδωσες για πάντα την καρδιά σου», «Είσαι λαμπρό παράδειγμα, Νίκο, για τον καθένα, να κάνεις υπερήφανη τη χώρα όπως εσένα».

MINOAN LINES is providing wind to the sails
of windsurfing great Nikos Kaklamanakis, who,
by making himself available for the Education
Ministry’s wider socially-oriented programme,
visits schools in Athens and Crete as an ambassador of sportsmanship, relaying precious
advice. As part of the now-retired windsurfer’s campaign, MINOAN LINES has committed itself to offering free transport for Kaklamanis - a gold medalist at the 1996 Olympics in Atlanta and silver medalist eight years later at the
Athens Olympics - and his family, over a sixyear period, between Athens and Heraklion.
His presentations offered to primary and high
school students, as well as parents and teachers, aim to inspire listeners and instill in them
the incentive to strive for extraordinary performance, beyond ordinary limits.
“I tell them, in simple language, that it’s worth
dreaming and then striving to succeed, and
that victory is a choice which, if not attempted,
will never allow you to see how far you can go.
I let them now that, ultimately, the only contest
we end up losing is the one we don’t compete
in,” Kaklamanakis explained.
Offering some insight into the proceedings at
his school events, Kaklamanakis noted that one
question always asked by youngsters concerns
the subject of defeat and its management. “I let
them know that it is worth persisting and that
if you love what you do your motives are pure,
willingness exceeds ability, and nothing can
stop you,” Kaklamanakis remarked. “I conclude
by offering them a significant life lesson: When
on the surf board, as is the case with life itself,
it doesn’t matter whether you fall, or how many
times you fall. The important thing is being determined to get up and how quickly you manage to do so.”
Kaklamanakis’s sessions with students are
enthusiastically received. Hundreds of children typically fill the multi-purpose facilities at
their schools, paying undivided attention to
the windsurfing champion’s words of wisdom.
At the end of his presentations, Kaklamanakis is, without fail, showered with drawings and
“mantinades” (Cretan rhyming couplets) as
gifts, which have filled his draws at home. “The
wind offered you strength in your sails and you
forever offered your heart to Crete…You’re
a bright example, Nikos, for all, to make the
country proud like yourself,” the translation of
one couplet goes.

EΦΗ ΠΑΡΟΥΤΣΑ

Offering guidance to the
new generation of athletes

