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CULTUREéANDéMORE
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Στον νομό Ρεθύμνου, όπως επιβεβαιώνεται και από τα σχετικά ευρήματα, φαίνεται να υπάρχει ανθρώπινη παρου-
σία από τη νεολιθική περίοδο. Στην κλασική περίοδο η αρχαία Ρίθυμνα (το σημερινό Ρέθυμνο) γνωρίζει μεγάλη 
ακμή, μεσολαβεί η Βυζαντινή περίοδος και ακολουθεί η μακρά περίοδος της Βενετοκρατίας, η Τουρκοκρατία, η 
Μεγάλη Κρητική Επανάσταση και τελικά η αυτονομία της Κρήτης το 1897. Σε αυτήν την πορεία των χιλιάδων χρό-
νων, η περιοχή του Ρεθύμνου γνώρισε ανά περιόδους σημαντική άνθηση, κληρονομώντας στους νεότερους μνη-
μεία πολιτισμού, αλώβητα στον χρόνο. Σήμερα, μια επίσκεψη στη Φορτέτζα, στη Μονή Αρκαδίου, στο Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου θα σας ταξιδέψει χιλιάδες χρόνια 
πίσω και σιγά σιγά θα σας μεταφέρει πάλι στον γραφικό νομό Ρεθύμνου. Σαν να μην πέρασε μια μέρα…  
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Ένα είναι σίγουρο: ότι ο νομός Ρεθύμνου 
έχει πολλά να σας «πει» και όσον αφορά 
τον πολιτισμό. Αν σας αρέσει λοιπόν, να 
γνωρίζετε έναν τόπο μέσα από την ιστορία 
και την κουλτούρα του, υπάρχουν συγκε-
κριμένα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να 
επισκεφθείτε, ακόμα και αν είστε απλώς πε-
ραστικοί, από τον νομό. Το Rethymnon the 
magazine επέλεξε 4 χαρακτηριστικά μέρη-
σταθμούς στον χρόνο. Ακολουθήστε μας.    

7Eé CANé BEé SUREé FORé ONEé THING�é THATé THEé 0RE
FECTUREéOFé2ETHYMNONéHASéMANYéTHINGSéTOéOFFERé
ASéCONCERNSéCULTURE�é3O�éIFéYOUéAREéINTERESTEDéINé

KNOWINGéAéPLACEéTHROUGHéITSéHISTORYéANDééCULTURE�é
THEREéAREéSOMEéPLACESéTHATéYOUéHAVEéTOéVISITéINé
ANYéCASE�éEVENé IFé YOUéAREé JUSTéPASSINGé THROUGHé
THEé 0REFECTURE�é °2ETHYMNONé THEé MAGAZINE±é
HASé CHOSENé �é CHARACTERISTICé PLACESLANDMARKSé
THROUGHéTIME�é&OLLOWéUS�é

Σταθμός 1ος:  
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου

Όπως προαναφέρθηκε, ο σημερινός νομός 
Ρεθύμνου, υπάρχει στον χάρτη της ιστορί-
ας από τους νεολιθικούς χρόνους, όπως 
επιβεβαιώνεται από τα σχετικά ευρήματα. 
Αν επισκεφθείτε, λοιπόν, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ρεθύμνου θα έχετε τη δυνατότη-
τα να δείτε κάποια από τα ευρήματα αυτά 
και να αποκτήσετε ιδίοις όμμμασι μια ει-
κόνα της πολιτισμικής ιστορίας του νομού, 
από τη νεολιθική εποχή έως τα χρόνια της 
ρωμαιοκρατίας. Η παρουσίαση των εκθε-
μάτων γίνεται ανά χρονολογικές ενότητες 
και ανά ανασκαφή. Οι συλλογές  περιλαμ-
βάνουν ευρήματα από σπήλαια, οικισμούς 
και νεκροταφεία μινωικών χρόνων, αλλά 
και αντικείμενα από τα γεωμετρικά, τα αρ-
χαϊκά, τα κλασικά, τα ελληνιστικά και τα 
ρωμαϊκά χρόνια, που τα έφεραν στο φως οι 
αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια ανασκαφών 

Άποψη της Φορτέτζαςß�ß
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αρχαίων πόλεων. Να δείτε οπωσδήποτε το 
οδοντόφρακτο κράνος και τις λάρνακες από 
το Υστερομινωικό νεκροταφείο Αρμένων, το 
άγαλμα της Αφροδίτης από την Αργυρού-
πολη, τα σφραγίσματα, καθώς και συλλογές 
χρυσών κοσμημάτων και νομισμάτων.   
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!Sé MENTIONEDé ABOVE�é TODAY³Sé 0REFECTUREé OFé
2ETHYMNONéHASéAéPLACEé INé THEéMAPéOFéHISTORYé
SINCEéTHEé.EOLITHICé!GE�éASéITéISéPROVEDéBYéREL
EVANTéFINDINGS�é3O�é IFéYOUéVISITéTHEé!RCHAEOLOGI
CALé-USEUMéOFé 2ETHYMNONé YOUéWILLé HAVEé THEé
OPPORTUNITYéTOéSEEéSOMEéOFéTHESEéFINDINGSéANDé
HAVEé ANé IMAGEé OFé THEé CULTURALé HISTORYé OFé THEé
0REFECTURE�éFROMé.EOLITHICé!GEéUNTILé2OMANé0E
RIOD�é4HEéFINDINGSéAREéEXHIBITEDéINéCHRONOLOGICALé
UNITIESéANDéINéEXCAVATIONéORDER�é4HEéCOLLECTIONSé
INCLUDEé FINDINGSé FORMé CAVES�é SETTLEMENTSé ANDé
CEMETERIESéOFéTHEé-INOANé0ERIOD�éBUTéALSOéOB
JECTSé FROMé THEé'EOMETRICAL�é!RCHAIC�é#LASSICAL�é
(ELLENISTICéANDé2OMANé0ERIOD�éBROUGHTéTOéLIGHTé
BYéTHEéARCHAEOLOGISTS�éDURINGéTHEéEXCAVATIONSéINé
ANCIENTéTOWNS�é9OUéSHOULDéNOTéMISSéTHEéSERRAT
EDéHELMETéANDéTHEéURNSéFROMéTHEé,ATEé-INOANé
CEMETERYéOFé!RMENI�é THEé SCULPTUREéOFé!PHRO

DITEéFROMé!RGYROUPOLIS�éTHEéSEALSéASéWELLéASéTHEé
COLLECTIONSéOFéGOLDENéJEWELLERYéANDéCOINS�

Σταθμός 2ος: Η Φορτέτζα του Ρεθύμνου       

Το να πας στο Ρέθυμνο και να μην επισκε-
φθείς τη Φορτέτζα είναι περίπου σαν να φτά-
σεις μέχρι την πηγή και να μην πιεις νερό. 
Ο λόγος είναι απλός: το βενετσιάνικο αυτό 
κάστρο αποτελεί μέχρι σήμερα σήμα κατα-
τεθέν για τη γραφική πόλη του Ρεθύμνου 
και φιλοξενεί εδώ και 18 χρόνια στο θέατρο 
Ερωφίλη θεατρικές παραστάσεις, μουσικο-
χορευτικές εκδηλώσεις αλλά και εκθέσεις 
ζωγραφικής, διαλέξεις και προβολές ταινι-
ών. Το βενετσιάνικο φρούριο είναι κτισμένο 
πάνω στον λόφο του Παλαιοκάστρου, στα 
δυτικά της σημερινής πόλης. Στον λόφο 
αυτό υπήρχε η ακρόπολη της αρχαίας πό-
λης της Ρίθυμνας και το ιερό της Ροκκαίας 
Αρτέμιδος. Στους επόμενους αιώνες η πόλη 
του Ρεθύμνου αναπτύχθηκε στο ίδιο σημείο. 
Η επιδρομή των Τούρκων το 1571 και η 
καταστροφή τής τότε πόλης έκανε επιτακτι-
κή την ανάγκη για νέα οχυρωματικά έργα, 
αφού το χερσαίο τείχος που προϋπήρχε δεν 
την κάλυπτε. Το 1573 θεμελιώθηκε η Φορ-
τέτζα πάνω στον λόφο του Παλαιοκάστρου. 

Ο αρχικός σκοπός της κατασκευής ήταν να 
συμπεριλάβει όλες τις κατοικίες της πόλης, 
κάτι το οποίο δεν έγινε τελικά. Οι κάτοικοι 
της πόλης μετά την απομάκρυνση του τούρ-
κικου κινδύνου άρχισαν να ξαναχτίζουν τα 
σπίτια τους. Οι εργασίες στον χώρο της Φορ-
τέτζας ολοκληρώθηκαν γύρω στο 1580. 
Μέσα στο κάστρο εγκαταστάθηκε μόνο η 
βενετική φρουρά, αφού ο χώρος που απέ-
μεινε για την κατασκευή ιδιωτικών κατοικι-
ών, μετά την ολοκλήρωση των δημόσιων 
κτιρίων, ήταν τελικά πολύ μικρός. Μετά 
το 1646 και την κατάληψη της πόλης από 
τους Τούρκους, η Φορτέτζα δεν θα υποστεί 
μεγάλες αλλαγές. Έγιναν προσθήκες και 
συμπληρώσεις στις επιχωματώσεις και τον 
περίβολο του φρουρίου. Αυξήθηκε όμως ο 
αριθμός των κατοικιών που χτίστηκαν μέσα 
στο κάστρο. 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, το εσωτερικό της 
Φορτέτζας ήταν σχεδόν εξολοκλήρου οικο-
δομημένο. Σταδιακά ξεκίνησε η μεταφορά 
των κατοίκων έξω από το φρούριο και η κα-
τεδάφιση των ερειπωμένων κτισμάτων από 
τον δήμο Ρεθύμνου. Στο μεταξύ ο δήμος, η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και ο ΕΟΤ  απαλ-
λοτρίωσαν αυτές τις εκτάσεις. Σήμερα, εκτός 
από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου 

culture and more

Το άγαλμα της Αφροδίτηςß�ß
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στη Φορτέτζα, έχετε επίσης την ευκαιρία να 
απολαύσετε την πανοραμική θέα της πόλης 
του Ρεθύμνου και την καταγάλανη θάλασσα. 
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'OINGéTOé2ETHYMNONéANDéNOTéVISITINGéTHEé&ORTEZ
ZAéITéISéLIKEéGOINGéTOé0ARISéANDéNOTéSEEINGéTHEé%IF
FELé4OWER�é4HEéREASONé ISéSIMPLE�é THISé6ENETIANé
FORTRESSéCONSTITUTESéUNTILéTODAYéAéTRADEMARKéFORé
THEéPICTURESQUEéTOWNéOFé2ETHYMNONéANDéDUR
INGéTHEéLASTé��éYEARSéTHEé%ROFILIé4HEATREéACCOM
MODATES�éDANCING�éMUSIC�éTHEATREéPERFORMANCES�é
BUTéALSOéEXHIBITIONSéOFéPAINTINGS�éSPEECHESéANDé
CINEMA�é
4HEé6ENETIANéFORTRESSéISéBUILTéONéTHEéHILLéOFé0ALE
OKASTRO�éINéTHEéWESTéSIDEéOFéTHEéMODERNéTOWN�é
/NéTHISéHILLéYOUéCANéSEEéTHEéFORTIFICATIONéOFéTHEé
ANCIENTé TOWNé OFé 2ITHIMNAé ANDé THEé TEMPLEé OFé
2OKKAIAé !RTEMIS�é $URINGé THEé FOLLOWINGé CENTU
RIES�éTHEéTOWNéOFé2ETHYMNONéWASéGROWNéINéTHEé
SAMEéPLACE�é!FTERéTHEé4URKISHéINCURSIONéINé����é
ANDéTHEéDESTRUCTIONéOFéTHEéANCIENTéTOWN�éTHEREé
WASéANéURGENTéNEEDéFORéFORTIFICATIONS�éSINCEéTHEé
ALREADYé EXISTINGé WALLSé DIDé NOTé OFFERé COMPLETEé
PROTECTION�é &ORTEZZAé WASé FOUNDEDé INé ����é ONé
THEéHILLéOFé0ALEOKASTRO�é
4HEéINITIALéAIMéOFéITSéCONSTRUCTIONéWASéTOéCOM
PRISEéALLéTHEéHOUSESéOFéTHEéTOWN�éPLANéTHATéFINALLYé
DIDéNOTéCOMEéTRUE�é!FTERéTHEéELIMINATIONéOFéTHEé
4URKISHé DANGER�é THEé INHABITANTSé OFé THEé TOWNé
STARTEDé REBUILDINGé THEIRé HOUSES�é7ORKSé INé THEé
AREAéOFé&ORTEZZAéWEREéCOMPLETEDéINéABOUTéTHEé
YEARé�����é
/NLYé6ENETIANéGARRISONéWASéINSTALLEDéINéTHEéFOR
TRESS�éSINCEéTHEéFREEéSPACEéLEFTéFORéTHEéCONSTRUC

TIONé OFé PRIVATEé HOUSES�é AFTERé THEé COMPLETIONé
OFéPUBLICéBUILDINGS�éWASé FINALLYé TOOéSMALL�é!FTERé
����éANDéTHEé4URKISHéOCCUPATION�éTHEé&ORTEZZAé
WILLéNOTéSUFFERé IMPORTANTéCHANGES�é4HEREéWEREé
EXTENSIONSéANDéMAKINGéUPSé TOé THEéBANKINGéUPé
ANDéTHEéSURROUNDINGéWALLéOFéTHEéFORTRESS�é(OW
EVER�éTHEéNUMBERéOFéTHEéHOUSESéBUILTéINSIDEéTHEé
FORTRESSéWASéINCREASED�é!TéTHEéBEGINNINGéOFéTHEé
��THéCENTURY�é THEé INTERIORéOFéTHEé&ORTEZZAéWASé
ALMOSTéCOMPLETELYéBUILT�é
4HEé INHABITANTSéGRADUALLYéBEGANé TOéMOVEéOUT
SIDEé OFé THEé FORTRESSé ANDé THEé -UNICIPALITYé OFé
2ETHYMNONé UNDERTOOKé THEé DEMOLITIONé OFé DI
LAPIDATEDéBUILDINGS�é-EANWHILE�éTHEé-UNICIPALITY�é
THEé!RCHAEOLOGICALé3ERVICEéANDéTHEé'REEKé.A
TIONALé4OURISMé/RGANISATIONéEXPROPRIATEDéTHOSEé
LANDS�é.OWADAYS�éBESIDESéTHEéCULTURALéACTIVITIESé
OFé THEé-UNICIPALITY�é INé &ORTEZZAé YOUé HAVEé ALSOé
THEéCHANCEéTOéENJOYéTHEéPANORAMICéVIEWéOFéTHEé
TOWNéOFé2ETHYMNONéANDéTHEéDEEPéBLUEéSEA�

Σταθμός 3ος: Ιερά Μονή Αρκαδίου              

Ο τρίτος σταθμός που επιλέξαμε θα σας με-
ταφέρει δυτικά, στα 500 μέτρα υψόμετρο και 
στα 23 χλμ. από την πόλη του Ρεθύμνου, 
σε ένα σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος. Ο 
λόγος για την Ιερά Μονή Αρκαδίου, που έχει 
μείνει στη μνήμη των Ελλήνων ως σύμβολο 
αυτοθυσίας και ελευθερίας, κατά τη διάρ-
κεια της επανάστασης του 1866-1869. Οι 
πολιορκημένοι στο Μοναστήρι αποφάσισαν 
να θυσιάσουν τις ζωές τους για να μην παρα-
δοθούν στους Τούρκους. 
Ο Κωστής Γιαμπουδάκης ήταν αυτός που 
έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη όπου 
ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οι πολιορκη-
μένοι και ανατίναξε το Μοναστήρι. Το Ιερό 
Λάβαρο της επανάστασης, αλλά και εκκλη-
σιαστικά σκεύη, χρυσοκέντητα άμφια και 
όπλα μπορείτε να τα δείτε στο μουσείο του 

Μοναστηρίου. Θα εντυπωσιαστείτε από την 
πρόσοψη του καθολικού με τα περίτεχνα κι-
ονόκρανα.                    
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4HEéTHIRDéSTOPéWEéHAVEéCHOSENéTRANSPORTSéYOUé
TOé THEéWEST�é ATé ANé ALTITUDEé OFé ���éMé ANDé ��é
KMé AWAYé FROMé2ETHYMNON�é INé Aé PLACEé OFé HIS
TORICALéINTEREST�é7EéAREéTALKINGéABOUTéTHEé(OLYé
-ONASTERYéOFé!RKADI�éWHICHéBECAMEéTHEéSYMBOLé
OFéSELFSACRIFICEéANDéFREEDOMéDURINGéTHEéREVOLU
TIONéOFé���������é2ATHERéTHANéSURRENDERINGéTOé
THEé4URKS�éTHEéBESIEGEDéLOCALSéINéTHEé-ONASTERYé
DECIDEDé TOé SACRIFICEé THEMSELVES�é +OSTISé 9AM
BOUDAKISé WASé THEé BRAVEé MANé WHOé SETé INé FIREé
THEéAMMUNITIONéROOMéWHEREéALLéBESIEGEDéHADé
GATHEREDéANDéTHENéBLEWéUPéTHEé-ONASTERY�é4HEé
SACREDéBANNERéOFéTHEéREVOLUTIONéASéWELLéASéMON
ASTERYé UTENSILS�é GOLDé EMBROIDEREDé VESTMENTSé
ANDéWEAPONSé AREé EXHIBITEDé INé THEé-ONASTERYé
-USEUM�é9OUéWILLéBEéIMPRESSEDéBYéTHEéFACADEé
OFéTHEéCHURCHéWITHéITSéELABORATEéCAPITALS�ééééé

Σταθμός 4ος: Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Ρεθύμνης

Έπειτα από την περιπλάνησή σας στη Φορ-
τέτζα και τις στιγμές γαλήνης και αυτοσυ-
γκέντρωσης στη Μονή Αρκαδίου, ήρθε η 
ώρα να επιστρέψουμε στα νεότερα χρόνια 
του νομού Ρεθύμνου και να γνωρίσουμε 
από κοντά τις κρητικές παραδόσεις. Και αν 
δεν έχουμε όλοι την ευκαιρία να συνομι-
λήσουμε με τους γηραιότερους για να μας 
διηγηθούν ιστορίες για περασμένα χρόνια, 
μια επίσκεψη στο Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Ρεθύμνης θα μας ταξιδέψει λίγα 
χρόνια πίσω και θα δούμε αντικείμενα του 
παρελθόντος. Πριν μπείτε στο Μουσείο, αξί-
ζει να προσέξετε τον χώρο που φιλοξενείται, 
ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού ιστορικό διατηρητέο μνη-
μείο και είναι βενετσιάνικο κτήριο του 17ου 
αιώνα. Χαρακτηριστικά του κτηρίου είναι οι 
πέτρινες σκάλες, ο οντάς με δύο σειρές βε-
νετσιάνικα παράθυρα, καθώς και η κουζίνα 
με την καμινάδα. Μπαίνοντας στο μουσείο, 
θα δείτε όμορφες συλλογές παραδοσιακής 
χειροτεχνίας και υφαντικής, καλαθοπλεκτι-
κής, κεραμικής, ιστορικά κειμήλια, έγγρα-
φα, φωτογραφίες, λάβαρα, χάρτες, όπλα, 
νομίσματα. Υπάρχει, επίσης, ειδική αίθου-
σα αφιερωμένη στην παραδοσιακή καλλι-
έργεια των δημητριακών καρπών και στην 
προετοιμασία του ρεθυμνιώτικου παραδο-
σιακού ψωμιού, η αίθουσα των παραδοσι-
ακών επαγγελμάτων (του χαλκουργού, του 
σαμαροποιού, του πεταλωτή, κ.λπ.). Μην 

ξεχάσετε να ρωτήσετε και για τις περιοδικές 
εκθέσεις που παρουσιάζονται στο μουσείο, 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

ãJ>ÞIJEF�Þ�?IJEH?97BÞ7D:Þ�EBABEH;Þ
#KI;KCÞE<Þ(;J>OCDED
!FTERé WANDERINGé INé &ORTEZZAé ANDé SPENDINGé
SOMEéMOMENTSéOFéPEACEFULNESSéANDéMEDITATIONé
INé!RKADIé-ONASTERY�é IT³SéABOUTé TIMEéTOéRETURNé
BACKéTOéTHEéMODERNéHISTORYéOFéTHEé-UNICIPALITYé
OFé2ETHYMNONéANDéMEETéTHEé#RETANéTRADITIONS�é
!NDéIFéWEéNOTéALLéHAVEéTHEéCHANCEéTOéHAVEéAéTALKé
WITHéELDERLYéPEOPLEéINéORDERéTOéHEARéOLDéSTORIES�é
Aé VISITé TOé THEé(ISTORICALé ANDé &OLKLOREé-USEUMé
OFé2ETHYMNONéWILLéMAKEéUSéTRAVELéSOMEéYEARSé
BEFOREééANDéWE³LLéSEEéOBJECTSéOFéTHEéPAST�é"EFOREé
ENTERINGéTHEé-USEUM�éIT³SéWORTHWHILEéOBSERVINGé
THEé PLACEéWHEREé ITé ISé HOUSED�é 4HEé BUILDINGé INé

QUESTIONé HASé BEENé CHARACTERIZEDé ASé Aé HISTORICé
SCHEDULEDé MONUMENTé UNDERé MINISTERIALé DECI
SIONé ANDé ITé ISé Aé 6ENETIANé BUILDINGé DATINGé BACKé
TOéTHEé��THéCENTURY�é4HEéMAINéCHARACTERISTICSéOFé
THEéBUILDINGéAREéTHEéSTONEéSTAIRS�éTHEéROOMéWITHé
TWOéSERIESéOFé6ENETIANéWINDOWSéASéWELLéASéTHEé
KITCHENéWITHé THEé CHIMNEY�é %NTERINGé THEé-USE
UM�éYOU³LLéSEEéBEAUTIFULéCOLLECTIONSéOFéTRADITIONALé
HANDICRAFTSé ANDé WEAVINGS�é BASKETRY�é CERAMICS�é
HISTORICALé RELICS�éDOCUMENTS�éPHOTOGRAPHS�éBAN
NERS�éMAPS�éWEAPONSé ANDé COINS�é 4HEREé ISé ALSOé
Aé SPECIALé ROOMé DEDICATEDé TOé TRADITIONALé GRAINé
FARMINGé ANDé THEé WAYé OFé PREPARINGé TRADITIONALé
BREADé INé2ETHYMNON�éWHILEé INé ANéOTHERé ROOMé
TRADITIONALéPROFESSIONSéAREéPRESENTEDé �COPPER
SMITH�é SADDLEMAKER�é FARRIER�é ETC	�é$ON³Té FORGETé
TOéASKéABOUTéTEMPORARYéEXHIBITIONSéPRESENTEDé
INéTHEé-USEUMéONéAéREGULARéBASIS�

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού / ?[a^OQ&�9UZU_`^e�[R�/aX`a^Q       

Το φρούριο Φορτέτζα είναι χτισμένο στον λόφο του  
Παλαιοκάστρου, στα δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου και  

αποτελεί μέχρι σήμερα το σήμα κατατεθέν της. Μάλιστα, στο 
θέατρο Ερωφίλη φιλοξενούνται εδώ και 18 χρόνια θεατρικές 

παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και εκθέσεις.

4HEé&ORTEZZAéFORTRESSéISéBUILTéONéTHEéHILLéOFé0ALEOKASTRO�éINéTHEéWESTé
SIDEéOFéTHEéTOWNéOFé2ETHYMNONéANDéCONSTITUTESéITSéTRADEMARKéUNTILéé

TODAY�é)NéPARTICULAR�éTHEéLASTé��éYEARS�éTHEé%ROFILIé4HEATREéHOSTSéé
PERFORMANCES�éMUSICéFESTIVALSéANDéEXHIBITIONS�

Ιερά Μονή Αρκαδίουß�ß
*>;Þ�EBOÞ#ED7IJ;HOÞE<Þ�HA7:?

Φορτέτσαß�ß�EHJ;PP7

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείοß�ß
�?IJEH?97BÞ�Þ�EBABEH;Þ#KI;KC

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα δείτε ευρήματα από σπήλαια, 
οικισμούς και νεκροταφεία μινωικών χρόνων, αλλά και 

αντικείμενα από τα γεωμετρικά, τα αρχαϊκά, τα κλασικά, 
τα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια.

)NéTHEé!RCHAEOLOGICALé-USEUMéYOUéWILLéHAVEéTHEéCHANCEéTOéSEEé
FINDINGSéFROMéCAVES�éSETTLEMENTSéANDéCEMETERIESéOFéTHEé-INOANé

0ERIODéASéWELLéASéOBJECTSéFROMéTHEé'EOMETRICAL�é!RCHAIC�é#LASSICAL�é
(ELLENISTICéANDé2OMANé0ERIOD�
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Τα σφάλματα της σύγχρονης διατροφής εί-
ναι τόσα πολλά ώστε να μην μπορεί κανείς 
να τα αμφισβητήσει. Η σύγχρονη διατροφή 
είναι ουσιαστικά περιορισμένη και φτωχή 
σε ουσιώδη θρεπτικά συστατικά, ενώ ταυ-
τόχρονα παρέχει θερμίδες χωρίς θρεπτική 
αξία. Η υπερκατανάλωση λιπαρών, ζάχα-
ρης, κρέατος, καθώς και βιομηχανοποιη-
μένων τροφίμων αποτελούν τους βασικό-
τερους παράγοντες που στερούν χρόνια και 
ποιότητα ζωής από τον σύγχρονο άνθρωπο. 
Οι βασικότερες αιτίες θανάτου τα τελευταία 
30 χρόνια είναι ο καρκίνος και η στεφανιαία 
νόσος, θάνατοι δηλαδή από καρδιαγγειακά 
προβλήματα. 
Τα επεξεργασμένα και έτοιμα τρόφιμα που 
απευθύνονται σε μαζικό κοινό συνήθως 
αποφέρουν και μαζικά κέρδη σε αυτούς που 
τα παρασκευάζουν. Όταν όμως οι άνθρωποι 
αυτοί επιθυμούν να έχουν περισσότερο κέρ-
δος με χαμηλότερο κόστος, το χαμηλότερο 
κόστος θα επέλθει είτε από τη χρησιμοποί-

ηση φτηνών και ακατάλληλων ζωοτροφών 
(βλ. τρελές αγελάδες, διοξίνες) είτε με τη 
χρησιμοποίηση πολλών αντιβιοτικών στα 
ζώα για γρήγορη πάχυνση είτε με τη χρησι-
μοποίηση επιπρόσθετων συντηρητικών και 
βελτιωτικών στα επεξεργασμένα τρόφιμα για 
καλύτερη εμφάνιση και γεύση. 
 
4HEéMISTAKESéOFéMODERNéDIETéAREéSOéMANYéTHATé
THEYéRESULTéINDISPUTABLE�é0RACTICALLY�éMODERNéDIETé
ISéLIMITEDéANDéPOORéINéESSENTIALéNUTRIENTS�éWHILEé
ATé THEé SAMEé TIMEé ITé CONTAINSé EMPTYé CALORIESé
WITHOUTé FOODéVALUE�é4HEéOVERCONSUMPTIONéOFé
FATS�éSUGAR�éMEATéASéWELLéASéINDUSTRIALéFOODSéCON
STITUTESé THEéBASICé FACTORé THATéDEPRIVESéMODERNé
PEOPLEéOFéLONGEVITYéANDéQUALITYéOFéLIFE�é4HEéBASICé
REASONSéOFé DEATHé DURINGé THEé LASTé ��é YEARSé AREé
CANCERéANDéCORONARYéHEARTéDISEASE�éTHATéISéTOéSAYé
DEATHSéCAUSEDéBYéCARDIOVASCULARéPROBLEMS�
0ROCESSEDéANDéPRECOOKEDéFOODéPRODUCTSéWHICHé
AREéADDRESSEDéTOéTHEéPUBLIC�éNORMALLYéYIELDéGREATé
PROFITé TOé THEIRéMANUFACTURERS�é"UTéWHENé THOSEé

PEOPLEé DESIREé HIGHERé PROFITé WITHé LOWERé COST�é
THISéLOWERéCOSTéCANéBEéACHIEVEDéEITHERéBYéUSINGé
CHEAPéANDéINAPPROPRIATEéCATTLEéFEEDSé�SEEéMADé
COWS�éDIOXINS	�éORéBYéUSINGéSEVERALéANTIBIOTICSéTOé
ANIMALSéFORéTHEIRéFASTERéFATTENINGéORéBYéUSINGéAD
DITIONALéPRESERVATIVESéANDéADDITIVESéINéTHEéPROC
ESSEDéFOODéFORéBETTERéAPPEARANCEéANDéTASTE�
 
Τα «μυστικά» της κρητικής διατροφής 
Στη δεκαετία του ‘60, η Παγκόσμια Οργάνω-
ση Υγείας ξεκίνησε μία έρευνα σε 7 χώρες 
(Φινλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, 
Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ιαπωνία και Ελλάδα) 
για να ερευνήσει σε ποιες από τις παραπά-
νω χώρες εμφανίζονται τα μικρότερα ποσο-
στά θανάτων από καρκίνο και στεφανιαία 
νόσο και ποια είναι τα αίτια που βοηθούν 
τους ανθρώπους αυτούς να μην πεθαίνουν 
από αυτά τα νοσήματα. Έπειτα από μελέτη 
10 ετών, συγκέντρωσαν τα αποτελέσματα 
της έρευνας και ανακάλυψαν ένα απίστευτο 
αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην 

�ÑÇÓÈÊ»ÞÃÈÀÓÑÎÅ»ÞÆÈÀÞÌÀÊÑÎÙÕ¼ÀÞ�Þ#RETANßDIETßFORßLONGEVITY

¥ÀßÌØÒÓÈÊ�ßÓÇÖßÊÑÇÓÈÊ»ÖßÃÈÀÓÑÎÅ»Öß�ß
4HEßSECRETSßOFß#RETANß$IETß���������������������������������������������������������������������������

�ÈÀÓ¼ßÍÀßÄÏÈËºÉÄÓÄßÊÑÇÓÈÊ»ßÃÈÀÓÑÎÅ»ß�
7HYßCHOOSINGß#RETANß$IETß����������������������������������������������������������������������������

�ÑÇÓÈÊºÖßÒØÍÓÀÆºÖß�
#RETANßRECIPESß������������������������������������������������������������������������������������������������

¥ÇÖß ¼ÊÇÖß¥ÙÎØÆÀÍ�ÊÇ�ß�ËÈÍÈÊ»Öß�ÈÀÓÑÎÅÎË½ÆÎØ�ÈÀÈÓÎË½ÆÎØ�ß-3Cß�ß"Yß.IKIß4ZOUGANAKI�ß#LINICALß.UTRITIONIST$IETICIAN�ß-3C

Πριν από αρκετές δεκαετίες, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
προέκυψε μεταξύ άλλων ότι οι κάτοικοι της Κρήτης εμφάνιζαν χαμηλά ποσοστά θανάτων από καρκίνο και 
στεφανιαία νόσο και υψηλά ποσοστά μακροβιότητας στο σύνολο του πληθυσμού. Σήμερα, ο τρόπος ζωής και 
η διατροφή των νέων Κρητικών μάλλον έχουν ανατρέψει τα αποτελέσματα αυτά. Παρ’ όλα αυτά, η κρητική 
διατροφή, όταν ακολουθείται πιστά, συνεχίζει να θεωρείται η καλύτερη πρόληψη για τις περισσότερες 
ασθένειες που οφείλονται σε κακές διατροφικές συνήθειες.     

#7DOÞ:;97:;IÞ7=E�Þ799EH:?D=ÞJEÞ7ÞH;I;7H9>Þ9ED:K9J;:Þ8OÞJ>;Þ�DJ;HD7J?ED7BÞ%H=7D?P7J?EDÞ<EHÞ�;7BJ>�ÞM;Þ7HH?L;:Þ
7JÞJ>;Þ9ED9BKI?EDÞJ>7JÞJ>;Þ?D>78?J7DJIÞE<Þ�H;J;ÞFH;I;DJ;:ÞBEMÞCEHJ7B?JOÞ?D:?9;IÞM?J>ÞH;IF;9JÞJEÞ97D9;HÞ7D:Þ

9EHED7HOÞ>;7HJÞ:?I;7I;Þ7D:Þ>?=>ÞBED=;L?JOÞ?D:?9;IÞ?DÞJ>;ÞJEJ7BÞE<ÞJ>;ÞFEFKB7J?ED�Þ$EM7:7OI�ÞJ>;ÞM7OÞE<ÞB?L?D=Þ7D:Þ
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Gabriel Tsountanis
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Κρήτη όχι απλώς εμφάνιζαν τα μικρότερα 
ποσοστά θανάτων από καρκίνο και στεφα-
νιαία νόσο αλλά παρατηρήθηκαν και υψηλά 
ποσοστά μακροβιότητας στο σύνολο του 
πληθυσμού. Τα δε ποσοστά θανάτων από 
αυτές τις ασθένειες ήταν τόσο μικρά σε σχέ-
ση με τις άλλες χώρες που έσπευσαν αμέ-
σως να ανακαλύψουν ποιο ήταν το μυστικό 
του λαού της Κρήτης και μπορούσαν αυτοί 
οι άνθρωποι να ζουν περισσότερο από τους 
άλλους λαούς. Έπειτα από νέες πολύχρονες 
μελέτες ανακάλυψαν ότι οι Κρητικοί εδώ και 
35 αιώνες δηλαδή από την εποχή του μινω-
ικού πολιτισμού τρέφονταν σχεδόν με τον 
ίδιο τρόπο. Δηλαδή, η καθημερινή τους δι-
ατροφή περιελάμβανε άφθονα ακατέργαστα 
δημητριακά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι, 
όπου τα χρησιμοποιούσαν για την παρα-
σκευή ψωμιού και παξιμαδιών. 
Έτρωγαν πολύ τακτικά όσπρια, όπως ρεβί-
θια, κουκιά και φακές. Μάζευαν από την 
εξοχή πολλά άγρια χόρτα και καλλιεργού-
σαν λάχανα, κολοκυθάκια, αγγούρια, ραπα-
νάκια και άλλα λαχανικά. Χρησιμοποιούσαν 
άφθονο σουσάμι στο ψωμί και στα φαγητά. 
Στα φαγητά τους έβαζαν μόνο ελαιόλαδο 
και έτρωγαν πολλές ελιές. Ψάρευαν επίσης 
πολύ συχνά και έτρωγαν άφθονα ψάρια και 
θαλασσινά. Μάζευαν από τα δέντρα αμύ-
γδαλα, καρύδια, φιστίκια, κάστανα, σύκα, 
αχλάδια, μήλα, ρόδια και ένα σωρό άλλα 
φρέσκα φρούτα τα οποία έτρωγαν στη φυ-
σική τους μορφή. 
Από τα πρόβατα και τα κατσίκια έφτιαχναν 
παραδοσιακό γιαούρτι και τυρί. Είχαν πολ-
λά μελίσσια για να προμηθεύονται αγνό και 
καλό μέλι. Έφτιαχναν, τέλος, το δικό τους 
κρασί που το έπιναν πάντα σε μικρές ποσό-
τητες. 

*>;Þ¥I;9H;JI¦ÞE<Þ�H;J7DÞ:?;Jé
)NéTHEéDECADEéOFé��³S�éTHEé)NTERNATIONALé(EALTHé
/RGANIZATIONéUNDERTOOKéAéRESEARCHéINé�éCOUN
TRIESé�&INLAND�é5NITEDé3TATES�é(OLLAND�é)TALY�é9U
GOSLAVIA�é *APANéANDé'REECE	é INéORDERéTOé INVES
TIGATEé WHICHé OFé THESEé COUNTRIESé MANIFESTSé THEé
LOWESTéPERCENTAGEéOFéDEATHSéCAUSEDéBYéCANCERé
ANDéCORONARYéHEARTéDISEASEéANDéWHICHéAREéTHEé
REASONSéTHATéHELPéTHOSEéPEOPLEéNOTéTOéDIEéFROMé
THESEéDISEASES�é
!FTERé ��é YEARSéOFé INVESTIGATIONS�é THEYé GATHEREDé
THEéRESULTSéOFéTHEéRESEARCHéANDéTHEYéCAMEéTOéANé
UNBELIEVABLEéCONCLUSION�é
0EOPLEé LIVINGé INé#RETEéNOTéONLYéPRESENTEDé THEé
LOWESTéPERCENTAGEéOFéDEATHSéCAUSEDéBYéCANCERé
ANDéCORONARYéHEARTéDISEASE�éBUTéTHEYéALSOéHADé
AéHIGHéLONGEVITYéPERCENTAGEéINéTHEéTOTALéOFéTHEé
POPULATION�é 4HEé PERCENTAGESé OFé DEATHSé WITHé
REGARDéTOéTHESEéDISEASESéWEREéSOéLOWéINéCOM
PARISONéWITHéTHEéOTHERéCOUNTRIESéTHATéTHEYéIM
MEDIATELYéHASTENEDéTOéDISCOVERéWHICHéWASéTHEé
°SECRET±éOFéTHEéINHABITANTSéOFé#RETEéANDéTHEéREA
SONéWHYéTHEYéCOULDéLIVEéMOREéTHANéPEOPLEéFROMé
OTHERéCOUNTRIES�é!FTERéNEWéLONGTIMEéRESEARCH

ESé THEYéDISCOVEREDéTHATé FORé��éCENTURIESéNOW�é
NAMELYé SINCEé THEé-INOANé 0ERIOD�é#RETANSé AREé
NOURISHEDéWITHéALMOSTéTHEéSAMEéWAY�é4HATéISéTOé
SAY�éTHEIRéDAILYéDIETéCOMPRISESéABUNDANTéCEREALSé
LIKEéWHEATéANDéBARLEYéUSEDéFORéTHEéPREPARATIONé
OFéBREADéANDéBARLEYéRUSKS�é4HEYéVERYéREGULARLYé
EATéLEGUMESéLIKEéCHICKPEAS�éBEANSéANDéLENTILS�é
4HEYéGATHERéMANYéWILDéGREENSéFROMéTHEéCOUN
TRYSIDEéANDéTHEYéCULTIVATEéCABBAGES�éPUMPKINS�é
CUCUMBERS�éRADISHESéANDéOTHERéVEGETABLES�é4HEYé
USEéPLENTYéOFéSESAMEéSEEDSéINéTHEéBREADéANDéTHEé
FOODS�é4HEYéONLYéCOOKéWITHéOLIVEéOILéANDéTHEYé
EATéMANYéOLIVES�é4HEYéALSOéFISHéVERYéOFTENéANDé
THEYé EATé ABUNDANTé FISHESé ANDé SEAFOOD�é 4HEYé
GATHERéFROMéTHEéTREESéALMONDS�éNUTS�éPISTACHIO�é
CHESTNUTS�éFIGS�éPEARS�éAPPLES�éPOMEGRANATESéANDé
PLENTYéOTHERéFRESHéFRUITSéWHICHéTHEYéEATéINéTHEIRé
NATURALéFORM�
4HEYéUSEéSHEEP³SéANDéGOAT³SéMILKéTOéMAKEéTRA
DITIONALéYOGHURTéANDéCHEESE�é4HEYéGROWéMANYé
BEESé INéORDERéTOéSUPPLYé THEMSELVESéWITHéPUREé
ANDéQUALITYéHONEY�é4HEYéFINALLYéMAKEéTHEIRéOWNé
WINEéWHICHéTHEYéALWAYSéDRINKéINéSMALLéPORTIONS�

Χάρη στη διατροφή τους, οι άνθρωποι που ζουν στην Κρήτη 
έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα,  

που τους προστατεύει από ασθένειες όπως ο καρκίνος  
και οι καρδιοπάθειες.

4HANKSéTOéTHEIRéDIET�é#RETANéPEOPLEéHAVEéDEVELOPEDé
AéSTRONGéIMMUNEéSYSTEMéWHICHéPROTECTSéTHEMéFROMéCANCERé

ANDéHEARTéDISEASES�

Το αγνό μέλιß�ß
&KH;Þ7D:ÞGK7B?JOÞ>ED;O

Gabriel Tsountanis
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Το ελαιόλαδο, τα ψάρια, τα φρούτα, τα δημητριακά, τα όσπρια 
και τα γαλακτοκομικά παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 

συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα που θα εξασφαλίσουν την άριστη 
σωματική ανάπτυξη του παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα.

/LIVEéOIL�éFISH�éFRUITS�éCEREALS�éLEGUMESéANDéDAIRYéPRODUCTSéPROVIDEéALLé
THEéESSENTIALéNUTRIENTS�éVITAMINS�éMINERALSéTHATéENSUREéTHEéEXCELLENTé

CORPORALéDEVELOPMENTéOFéKIDS�éADOLESCENTSéANDéADULTS�

Γιατί να επιλέξετε την κρητική διατροφή
Μέσα από αυτή την πανδαισία τροφών και 
γεύσεων, αν κάνουμε μία διατροφική ανά-
λυση πολύ εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι 
σε αυτό το μοντέλο διατροφής δεν υπάρχει 
κανένα θρεπτικό συστατικό που να μην πε-
ριέχεται. 

n Τα ακατέργαστα δημητριακά και τα 
όσπρια παρέχουν άφθονους υδατάνθρακες 
για ενέργεια και σχεδόν όλο το σύμπλεγμα 
των βιταμινών Β για την καλή λειτουργία του 
νευρικού συστήματος.

n Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά τις 
απαραίτητες βιταμίνες Α και C για την καλή 
άμυνα του οργανισμού απέναντι στις λοιμώ-
ξεις.

n Το ελαιόλαδο με την άριστη αναλογία 
«καλών» και «κακών» λιπαρών οξέων βο-
ηθά στην καλή ροή του αίματος στα αγγεία 
και παρέχει άφθονη βιταμίνη Ε για τη νεανι-
κότητα των κυττάρων.

n Το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί παρέ-
χουν το απαραίτητο ασβέστιο για γερά κόκα-
λα και δόντια, τα φρέσκα ψάρια και θαλασ-
σινά τις πρωτεΐνες για την καλή ανάπτυξη 
του οργανισμού, αλλά και πολλές ουσίες 
για την καλή λειτουργία της καρδιάς, όπως 
τα «καλά» λιπαρά οξέα.

n Οι ξηροί καρποί, τα άγρια χόρτα, τα 
όσπρια και το μέλι συμπληρώνουν με όλα 
τα απαραίτητα αμινοξέα, μέταλλα και ιχνο-
στοιχεία τη διατροφή του κρητικού λαού. 

n Τα άγρια χόρτα της Κρήτης, μάλιστα, 
απασχολούν πολλές σύγχρονες έρευνες 
παγκοσμίως, τα αποτελέσματα των οποίων 
συγκλίνουν στο γεγονός ότι αυτά ευθύνονται 
κατά μεγάλο βαθμό στην υγεία και μακροβι-
ότητα των Κρητών.

 Όσοι ακολουθούν αυτή τη διατροφή έχουν 
αναπτύξει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστη-
μα και μηχανισμούς άμυνας που τους προ-
στατεύουν από ασθένειες όπως ο καρκίνος 
και οι καρδιοπάθειες.

->OÞ9>EEI?D=Þ�H;J7DÞ:?;J
#ONSIDERINGéTHISé FEASTéOFé FOODSéANDéTASTESéANDé
MAKINGéAéNUTRITIONALéANALYSIS�éWEéWILLéEASILYéFINDé
OUTéTHATéTHISéNUTRITIONALéMODELéCONTAINSéALLé THEé
ESSENTIALéNUTRIENTS�

n #EREALSéANDéLEGUMESéCONTAINéABUNDANTéCAR
BOHYDRATESéFORéENERGYéANDéALMOSTéALLéVITAMINé"é
COMPLEXéFORéTHEéAPPROPRIATEéFUNCTIONéOFéNERV
OUSéSYSTEM�

n &RESHéFRUITSéANDéVEGETABLESéPROVIDEéUSéWITHé
THEé ESSENTIALé VITAMINSé!é ANDé#é FORé THEé ACTIVEé
DEFENSEéOFéTHEéORGANISMéINéVIEWéOFéINFECTIONS�éé

n /LIVEéOILéWITHéITSéPERFECTéANALOGYéOFé°GOOD±é
ANDé°BAD±éFATTYéACIDSéHELPSéTOéTHEéGOODéBLOODé
FLOWéANDé ITé ISé RICHé INéVITAMINé%é FORéMAINTAININGé
CELLULARéYOUTHFULNESS�éééé

n -ILK�éYOGURTéANDéCHEESEéPROVIDEéUSéWITHéTHEé

ESSENTIALé CALCIUMé FORé STRONGé BONESé ANDé TEETH�é
FRESHéFISHéANDéSEAFOODéCONTAINéPROTEINSéWHICHé
INFLUENCEéTHEéGOODéDEVELOPMENTéOFéTHEéORGAN
ISM�éASéWELLéASéMANYéSUBSTANCESéWHICHéIMPROVEé
HEARTéFUNCTION�éLIKEé°GOOD±éFATTYéACIDS�

n .UTS�éWILDéGREENS�é LEGUMESéANDéHONEYé FILLé
#RETANéPEOPLE³SéDIETéWITHéTHEéESSENTIALéAMINO
ACIDS�éMINERALSéANDéMICRONUTRIENTS�

n #RETANéWILDé GREENS�é INé PARTICULAR�é AREé THEé
SUBJECTéOFéMANYéWORLDWIDEéRESEARCHES�éWHOSEé
RESULTSéSEEMéTOéCONVERGEéTOéTHEéFACTéTHATéTHESEé
GREENSé AREé RESPONSIBLE�é TOé Aé LARGEé EXTEND�é FORé
THEéGOODéHEALTHéANDéLONGEVITYéOFé#RETANS�

0EOPLEé FOLLOWINGé THISé DIETé HAVEé DEVELOPEDé Aé
STRONGé IMMUNEé SYSTEMé ANDé DEFENSEé MECHA
NISMSé WHICHé PROTECTé THEMé FROMé CANCERé ANDé
HEARTéDISEASES�

Δοκιμάστε κρητικό κρασίß�ß
*7IJ;Þ9H;J7DÞM?D;
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Υλικά για τη γέμιση 

n 2 κιλά μυζήθρα γλυκιά 
n 2 κρόκους αυγών 
n 2 φακελάκια βανίλια  
n 4 κουταλιές μέλι 
n 1 κουταλιά ξύσμα λεμονιού  
n 1 1/2 κουταλιά κανέλα 
n 1 κουταλιά βούτυρο  
n 300 γραμμ. ζάχαρη 
n 2 κρόκους αυγών 
διαλυμένους σε λίγο νερό 

Υλικά για τη ζύμη 
n 2 κιλά μαλακό αλεύρι  
n 2 ποτήρια λάδι 
n 1/2 κουταλάκι αλάτι  
n 650 γραμμ. ζάχαρη 
n 6 αυγά  
n 5 κουταλιές γιαούρτι στραγγιστό 
n 50 γραμμ. μαγιά φούρνου  
n 1/2 φλιτζάνι γάλα

�D=H;:?;DJIÞ<EHÞJ>;Þ<?BB?D=Þ
n �éKILOSéOFéSWEETéMIZITHRAé
n �éEGGéYOLKS
n �éTEASPOONSéVANILLAéEXTRACTé
n �éTEASPOONSéHONEY
n �éTEASPOONéGRATEDéLEMONéPEELé
n �éêéTEASPOONéCINNAMON
n �éTEASPOONéBUTTERé
n ���éGRéSUGARé
n �éEGGéYOLKSéBEATENé
WITHéSOMEéWATER

�D=H;:?;DJIÞ<EHÞJ>;Þ:EK=>Þ
n �éKILOSéSOFTéFLOURé
n �éCUPSéOFéOLIVEéOIL
n êéTEASPOONéSALTé
n ���éGRéSUGAR
n �éEGGSé
n �éSPOONSéOFéSTRAINEDéYOGURT
n ��éGRéYEASTé
n êéCUPéOFéMILK

Εκτέλεση 
Διαλύετε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα, προσθέτετε λίγο αλεύρι και αφήνετε το προζύμι να «ανέ-
βει». Χτυπάτε το λάδι με τη ζάχαρη σε ένα μπολ. Προσθέτετε τα αυγά χτυπημένα, το αλάτι, το 
γιαούρτι και το προζύμι. Τα ζυμώνετε όλα μαζί και προσθέτετε το υπόλοιπο αλεύρι, συνεχί-
ζοντας το ζύμωμα. Αφήνετε το ζυμάρι να φουσκώσει για λίγο μέχρι να ετοιμάσετε τη γέμιση. 
Περνάτε τη μυζήθρα από τον μύλο των λαχανικών. Προσθέτετε 2 κρόκους αυγών, τη βανίλια, 
το μέλι, το ξύσμα, 1/2 κουταλιά κανέλα και το βούτυρο και ανακατεύετε το μείγμα. Ρίχνετε 
σταδιακά τη ζάχαρη και ανακατεύετε καλά. Ανοίγετε το ζυμάρι σε φύλλο μέτριο και το κόβετε 
σε στρογγυλά φυλλαράκια. Παίρνετε με ένα υγρό κουταλάκι γέμιση και τη βάζετε στο κέντρο 
του κάθε φύλλου. Σχηματίζετε λυχναράκια «τσιμπώντας» τη ζύμη γύρω - γύρω. Αλείφετε τα 
καλιτσούνια με τους 2 κρόκους, αφού τους χτυπήσετε, και τα πασπαλίζετε με κανέλα. Τοπο-
θετείτε τα καλιτσούνια σε βουτυρωμένο ταψί και τα ψήνετε σε μέτρια προθερμασμένο φούρνο 
για 30 περίπου λεπτά. 

�DIJHK9J?EDIÞ
$ISSOLVEéTHEéYEASTéINéTEPIDéWATER�éADDéSOMEéFLOURéANDéLEAVEéITéREST�é"EATéTHEéOILéANDéTHEéSUGARéINéAé
BOWL�é!DDéTHEéBEATENéEGGS�éTHEéSALT�éTHEéYOGURTéANDéTHEéYEAST�é+NEADéTHEMéALLéTOGETHERéANDéADDéTHEé
RESTéOFéTHEéFLOUR�é,EAVEéTHEéDOUGHéRISEéUNTILéYOUéPREPAREéTHEéFILLING�é#RUMBLEéTHEéMIZITHRA�é!DDé�éEGGé
YOLKS�éVANILLA�éHONEY�éGRATEDéLEMONéPEEL�é���éTEASPOONéCINNAMONéANDéBUTTERéANDéMIXéTHEMéWELL�é0OURé
SUGARéLITTLEéBYéLITTLEéANDéMIXéTHOROUGHLY�é&LATTENéTHEéDOUGHéANDéROLLéITéOUTéINTOéAéMEDIUMéSHEETéANDéCUTé
ITéINTOéROUNDS�é0LACEé�éTEASPOONéOFéFILLINGéONéTHEéCENTERéOFéEACHéROUNDéOFéDOUGH�é&OLDéOVERéANDéPRESSé
THEéEDGESéTOGETHER�é3PREADé+ALITSOUNIAéWITHé�éBEATENéYOLKSéANDéPOWDERéWITHéCINNAMON�é0LACEéTHEé
+ALITSOUNIAéONéAéBUTTEREDéBAKINGéPANéANDéBAKEéINéAéMODERATEéOVENéFORéABOUTé��éMINUTES�

Καλιτσούνια πασχαλινά (Λυχναράκια) / �7IJ;HÞ!7B?JIEKD?7Þ�"O>D7H7A?7	

Η κρητική κουζίνα εκτός από υγιεινή είναι και νόστιμη. Θα το διαπιστώσετε αμέσως μόλις δοκιμάσετε τα τοπικά 
εδέσματα. Παρ’ όλα αυτά, αν έχετε έφεση στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, σας προτείνουμε δύο αγαπημένες 
και εύκολες τοπικές συνταγές: τον κρητικό ντάκο και τα λυχναράκια. Καλή σας όρεξη!     

�H;J7DÞ9K?I?D;Þ?IÞDEJÞEDBOÞ>;7BJ>O�Þ8KJÞ7BIEÞ:;B?9?EKI�Þ/EKÞM?BBÞ7I9;HJ7?DÞJ>7JÞH?=>JÞ7<J;HÞJ7IJ?D=ÞJ>;ÞBE97BÞ:?I>;I�Þ
�EM;L;H�Þ?<ÞOEKÞ>7L;Þ7DÞ7FJ?JK:;Þ<EHÞ9EEA?D=Þ7D:ÞF7IJHOC7A?D=ÞM;ÞIK==;IJÞOEKÞJMEÞFEFKB7HÞ7D:Þ;7IOÞC7:;Þ
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Υλικά 

n 2 παξιμάδια κριθαρένια (στρογγυλά)
n 1 μικρή ώριμη τομάτα
n 2 κουταλιές τριμμένο τυρί φέτα 
      ή φρέσκια ξινή μυζήθρα
n αλάτι
n λάδι  
n ρίγανη 

�D=H;:?;DJIÞ
n �éROUNDéBARLEYéRUSKS
n �éSMALLéRIPEéTOMATO
n �éSPOONSéOFéGRATEDéFETAéCHEESEé
ééééééORéFRESHéSOURéMIZITHRA
n 3ALT
n /LIVEéOIL
n /REGANOé

Nτάκος κρητικός / �H;J7DÞ�7AEI

Εκτέλεση 
Βρέχουμε τα παξιμάδια ελάχιστα με νερό εάν θέλουμε. Τρίβουμε τη φρέσκια τομάτα και τη 
βάζουμε πάνω στα παξιμάδια. Βάζουμε από μία κουταλιά της σούπας λάδι σε κάθε παξιμάδι. 
Προσθέτουμε το αλάτι, τη ρίγανη και τη φρέσκια μυζήθρα ή τη φέτα πάνω από την τομάτα και 
ο ντάκος μας είναι έτοιμος. 

�DIJHK9J?EDIÞ
7ETéTHEéRUSKSéWITHéSOMEéWATERéIFéYOUéWANT�é'RATEéTHEéFRESHéTOMATOéANDéSPREADéITéONéTOPéOFéTHEéRUSKS�é
0OURéAéSPOONéOFéOLIVEéOILéINéEACHéRUSK�é!DDéSALT�éOREGANOéANDéFRESHéMIZITHRAéORéFETAéOVERéTHEéTOMATOé
ANDé$AKOSéISéREADY�

Gabriel Tsountanis
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Είχα βρεθεί πριν χρόνια στην Κρήτη, φοιτή-
τρια ούσα, καλοκαιράκι. Τότε ο δρόμος μου 
με είχε βγάλει στα Χανιά. Είχα περάσει πραγ-
ματικά πολύ ωραία. Ένα μήνα πριν, επισκέ-
φθηκα το Ρέθυμνο λόγω δουλειάς. Αξέχα-
στο 24ωρο, ακόμα και υπό πίεση, ακόμα 
και εκτός καλοκαιρινής σεζόν. 
Το Ρέθυμνο είναι όμορφο όλες τις εποχές 
του χρόνου, μέρα νύχτα. Τη μέρα, τα γραφι-
κά σοκάκια του παλιού Ρεθύμνου, ενδείκνυ-
νται για περπάτημα. Ανθισμένα λουλούδια 
στα μπαλκόνια και χαμογελαστές γιαγιάδες 
που σε καλημερίζουν απ’ όπου και αν πε-
ράσεις, ακόμα και αν δεν σε ξέρουν. Πόσο 
καιρό είχα να το δω αυτό! Όταν χορτάσετε 

�ÓÇÍÞØÆÄÈ�ÞÌÀÖ�Þ�Þ#HEERS�
¥ÇÖß�ÀÒÈËÈÊ»Öß�ÀÍÔÎ¿ß�ß"Yß6ASILIKIß8ANTHOU

Στο Ρέθυμνο δεν κοιμούνται ποτέ. Γενικά στην Κρήτη. Πίνουν τσικουδιές, τρώνε σε γραφικά 
ταβερνάκια χταπόδι φρέσκο με λαδόξυδο και τηγανητά καλαμαράκια, σηκώνουν τα ποτήρια και πίνουν 
στην υγειά μας, σε κάθε ρουφηξιά λένε μαντινάδες, τραγουδάνε με τη συνοδεία της λύρας και ξέρουν να 
γεύονται κάθε στιγμή της ζωής τους. Ξέρουν επίσης να περιποιούνται τους καλεσμένους τους και να κάνουν 
τα αδύνατα δυνατά για να περάσουν καλά. Αυτοί είναι οι Κρητικοί. Αυτοί είναι οι Ρεθυμνιώτες. 

(;J>OCDEDÞ7D:Þ=;D;H7BBOÞ�H;J;ÞD;L;HÞIB;;F�Þ*>;OÞ:H?DAÞJI?AEK:?7�ÞJ>;OÞ;7JÞ<H;I>ÞE9JEFKIÞM?J>Þ
L?D7?=H;JJ;Þ7D:Þ<H?;:ÞIGK?:IÞ?DÞI9;D?9ÞJ7L;HD7I�ÞJ>;OÞH7?I;ÞJ>;Þ=B7II;IÞ7D:Þ:H?DAÞEKHÞ>;7BJ>�ÞJ>;OÞI7OÞ¥C7DJ?D7:;I¦Þ
?DÞ;79>ÞI?F�ÞJ>;OÞI?D=Þ799ECF7D?;:Þ8OÞ7ÞBOH7Þ7D:ÞJ>;OÞADEMÞ>EMÞJEÞJ7IJ;Þ;79>ÞCEC;DJÞE<ÞJ>;ÞB?<;�Þ*>;OÞ7BIEÞADEMÞ

>EMÞJEÞ7JJ;D:ÞJ>;?HÞ=K;IJIÞ7D:Þ:EÞJ>;?HÞKJCEIJÞJEÞC7A;ÞJ>;CÞ;D@EO�Þ
*>;I;Þ7H;Þ�H;J7DI�Þ*>;I;Þ7H;Þ(;J>OCD?7DI�Þ

Φεύγοντας από το Ρέθυμνο, εκτός από τα πανέμορφα τοπία  
και τα ξεχωριστά πιάτα θα θυμάστε σίγουρα και  

την κρητική φιλοξενία. Στην Κρήτη ξέρουν να περιποιούνται  
τους επισκέπτες τους.

,EAVINGé2ETHYMNON�éBESIDESéTHEéBEAUTIFULéLANDSCAPESéANDéTHEéSPE
CIALéDISHES�éWEéWILLéSURELYéREMEMBERéTHEé#RETANéHOSPITALITY�é

)Né#RETE�éPEOPLEéKNOWéHOWéTOéATTENDéTHEIRéGUESTS�

Άποψη από το Παλιό Λιμάνιß�ß
,?;MÞE<ÞJ>;Þ%B:Þ&EHJ
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ήλιο και γαλάζιο, χαμόγελο και βόλτα, τότε 
είναι η ώρα για μια κρέπα και έναν καφέ. 
Αναζητήστε την καφετέρια που σας ταιριάζει 
και απολαύστε με τις ώρες έναν κρύο καφέ. 
Γραφικά café θα βρείτε στα στενά δρομάκια 
εντός της πόλης, αλλά και εκτός των «τει-
χών», μπροστά στη θάλασσα. 
Κάποια στιγμή, κατά το μεσημεράκι, θα αρ-
χίσει να σας μυρίζει το φρέσκο χταπόδι στα 
κάρβουνα. Μάλλον ήρθε η ώρα για φαγητό. 
Και εδώ οι επιλογές είναι πολλές, για όλα τα 
γούστα και όλα τα πορτοφόλια. Αναζητήστε 
τις ψαροταβέρνες στους πρόποδες της Φορ-
τέτζας, δυτικά στον Κουμπέ, στο παλιό Βε-
νετσιάνικο λιμάνι, αλλά και ανατολικά κατά 
μήκος της νέας παραλίας. Ένα καραφάκι 
ούζο με πάγο ή χωρίς επιβάλλεται. Με μέ-
τρο όμως. Η μέρα και η νύχτα προβλέπονται 
μακριές...
Όταν βραδιάζει, το Ρέθυμνο μεταμορφώνε-
ται. Βάζει τα καλά του. Φεύγοντας από το ξε-
νοδοχείο μην ξεχάσετε να πάρετε φωτογρα-
φική μηχανή. Το φλας ταιριάζει πολύ στην 
πόλη τη νύχτα. Ετοιμαστείτε για τη βόλτα 
σας, αλλά κάντε μια στάση πρώτα σε κάποιο 

μεζεδοπωλείο για να γευτείτε τοπικούς με-
ζέδες με τη συνοδεία αρωματικού κρητικού 
κρασιού ή τσικουδιάς. Εμείς δοκιμάσαμε 
απάκι, ένα είδος καπνιστού χοιρινού κρέα-
τος που το φτιάχνουν στην Κρήτη, κοχλιούς, 
κόκορα με μακαρόνια, λαχανοντολμάδες, 
αρνί με γιαούρτι, γεμιστά... Μας άρεσαν όλα 
πολύ. Τόσο πολύ που σηκωθήκαμε να χο-

ρέψουμε. Πολλά ταβερνάκια, άλλωστε, δια-
θέτουν και ορχήστρα. Στην Κρήτη είμαστε! 
Το ξημέρωμα μας βρήκε να συνεχίζουμε να 
χορεύουμε στα μεγάλα clubs του Ρεθύμνου, 
αφού πρώτα περάσαμε από μερικά καλαί-
σθητα μπαρ και παραδοσιακά ρακάδικα και 
μας κέρασαν σφηνάκια και ρακή. Στην υγειά 
μας! 

Ακόμα και αν δεν ξέρετε να χορεύετε, ακολουθήστε τον ρυθμό 
της μουσικής. Η μελωδία θα οδηγήσει τα βήματά σας. 

Ακούστε παραδοσιακή μουσική με τη συνοδεία της λύρας 
ή διεθνείς επιτυχίες στα μεγάλα clubs της πόλης.

%VENéIFéYOUéDON³TéKNOWéHOWéTOéDANCE�éFOLLOWéTHEéRHYTHMéOFéMUSIC�é
-ELODYéWILLéGUIDEéYOURéSTEPS�é

,ISTENéTOéTRADITIONALéMUSICéWITHéTHEéCOMPANYéOFé°LYRA±é
ORéINTERNATIONALéHITSéINéTHEéBIGéCLUBSéOFéTHEéTOWN�
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3OMEéYEARSéAGO�éWHILEé)éWASéAéSTUDENT�é)éVISITEDé
#RETEéINéSUMMERTIME�é!TéTHATéTIME�éMYéDESTINA
TIONéWASé#HANIA�é)éHAVEéHADéAéREALLYéGOODéTIME�é
/NEéMONTHéAGO�é)éVISITEDé2ETHYMNONéFORéWORK�é
.OéMATTERéTHEéPRESSUREéANDéTHEéFACTéTHATéITéWASé
OUTéOFéSUMMERéSEASON�éITéWASéANéUNFORGETTABLEé
��éHéSTAY�éé
2ETHYMNONéISéBEAUTIFULéALLéSEASONSéOFéTHEéYEAR�é
DAYéANDéNIGHT�é$URINGéDAY�éWEéRECOMMENDéYOUé
TOéWALKéTHROUGHéTHEéNARROWéPICTURESQUEéSTREETSé
OFéOLDé2ETHYMNON�é
"LOSSOMEDéFLOWERSéINéTHEéBALCONIESéANDéSMILINGé
OLDé LADIESéWHOéWISHé YOUé GOODéMORNINGé FROMé
WHEREVERéYOUéPASSéANDéEVENéIFéTHEYéDON³TéKNOWé
YOU�é
(OWéLONGéHADéITéBEENéSINCEéTHEéLASTéTIMEé)éEX
PERIENCEDéSOMETHINGéLIKEéTHAT�é!FTERéHAVINGéEN
JOYEDéSUN�éCLEARéBLUEéSKY�éSMILESéANDéWALKS�é IT³Sé
TIMEéFORéAéCREPEéORéAéCOFFEE�é3EARCHéFORéTHEéCAF
ETERIAéOFéYOURéTASTEéANDéENJOYéRELAXINGLYéAéCOLDé
COFFEE�é 9OUé WILLé FINDé PICTURESQUEé CAFmSé INé THEé
NARROWéSTREETSéOFéTHEéTOWN�éASéWELLéASéOUTSIDEé
OFéTHEé°WALLS±�éNEXTéTOéTHEéSEA�é,ATERéINéTHEéDAY�é
YOUéWILLéSTARTéTAKINGéAéSMELLéOFéGRILLEDéOCTOPUSéONé
THEéCOALS�é)T³SéLUNCHéTIME�é
4HEéCHOICESéHEREéAREéMANY�é FORé ALLé TASTESé ANDé

WALLETS�é ,OOKé FORé THEé FISHé TAVERNASéATé THEé FOOTé
THEé&ORTEZZA�éATé+OUMBES�éATéTHEéOLDé6ENETIANé
HARBOURéASéWELLéASéINéTHEéEASTéOFéTHEéTOWNéALONGé
THEéNEWéBEACH�é!éSMALLéBOTTLEéOFé°OUZO±éWITHé
ORéWITHOUTé ICEé ISéESSENTIAL�é"UTé INéMODERATION�é
$AYSéANDéNIGHTSéAREéEXPECTEDéTOéBEéLONG§é
7HENéITéGETSéDARK�é2ETHYMNONéISéTRANSFORMED�é
)T³SéINéITSéBESTéTOGS�é,EAVINGéTHEéHOTEL�éDON³TéFOR
GETé YOURé CAMERA�é &LASHLIGHTé PERFECTLYé MATCHESé
THEéTOWNéBYéNIGHT�é0REPAREéYOURSELFéFORéAéWALK�é
BUTé FIRSTéMAKEé Aé STOPé TOé Aé TRADITIONALé TAVERNAé
ANDé TASTEé LOCALé TITBITS�é CALLEDé °MEZES±�é ACCOM
PANIEDéBYéAé#RETANéAROMATICéWINEéORéTSIKOUDIA�é
7EéTRIEDé°APAKI±�éAéKINDéOFéSMOKEDéPORKéMADEé
INé#RETE�é SNAILS�é ROOSTERé SPAGHETTI�é °LAHANODOL
MADES±é �STUFFEDé CABBAGEé LEAVES	�é LAMBé INé YO
GURT�é°GEMISTA±é�STUFFEDéVEGETABLES	§é7EéLIKEDé
EVERYTHINGéSOéMUCHéTHATéWEéWEREéINéMOODéFORé
DANCING�é"ESIDES�éMANYéTAVERNASéOFFERé'REEKéLIVEé
MUSIC�é4HISéISé#RETE�
4HEéDAWNéFOUNDéUSéDANCINGéINéTHEéBIGéCLUBSéOFé
2ETHYMNON�é AFTERé HAVINGé PASSEDé FROMé ONEé ORé
TWOé TASTEFULé BARSé ORé TRADITIONALé RAKIé TAVERNASé
WHEREéWEéWEREéOFFEREDéSHOTSéANDéRAKI�é#HEERS�

Στο νομό Ρεθύμνου υπάρχουν πολλά γραφικά παραθαλάσσια 
χωριά για να απολαύσετε πραγματικά φρέσκο ψάρι, 

από τα δίχτυα του ψαρά κατευθείαν στο πιάτο σας.

)NéTHEé0REFECTUREéOFé2ETHYMNONéTHEREéAREéMANYéSEASIDE�é
PICTURESQUEéVILLAGESéWHEREéYOUéCANéENJOYéREALLYéFRESHéFISH�é

FROMéFISHERMAN³SéNETéDIRECTLYéTOéYOURéDISH�

Gabriel Tsountanis
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SHOPPINGéMALL

Όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά 
το Ρέθυμνο, πήγα με μια βαλίτσα 
και γύρισα πίσω με δύο και ένα 
χαλασμένο φερμουάρ. Ο λόγος, 
απλός. Στην αγορά του Ρεθύμνου 
είχα την ευκαιρία να ψωνίσω μικρο-
αντικείμενα, διακοσμητικά για το 
σπίτι, βιβλία, cds, βαζάκια με τοπι-
κά εδέσματα, ποτά και πολλά δώρα 
για τους φίλους. 
Παράλληλα βρήκα όλες τις επώνυ-
μες μάρκες ρούχων, παπουτσιών 
και καλλυντικών, σε ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικές τιμές. Πραγματικά, η 
γραφική και πεζοδρομημένη αγορά 
της πόλης τα έχει όλα, συνδυάζο-
ντας την ποιότητα με τις λογικές τι-
μές, για κάθε τσέπη. 

->;DÞ�ÞL?I?J;:Þ(;J>OCDEDÞ<EHÞ<?HIJÞ
J?C;�Þ�ÞM;DJÞM?J>ÞED;ÞBK==7=;Þ7D:Þ
97C;Þ879AÞM?J>ÞJMEÞ7D:Þ7Þ8HEA;DÞ
P?F�Þ *>;Þ H;7IEDÞ ?IÞ I?CFB;�Þ �DÞ J>;Þ
C7HA;JÞ E<Þ (;J>OCDEDÞ �Þ >7:Þ J>;Þ
EFFEHJKD?JOÞ JEÞ 8KOÞ IC7BBÞ ?J;CI�Þ
:;9EH7J?L;Þ F?;9;IÞ <EHÞ J>;Þ >EKI;�Þ
8EEAI�Þ9:I�ÞIC7BBÞFEJIÞE<ÞBE97BÞ<EE:�Þ
:H?DAIÞ 7D:Þ C7DOÞ =?<JIÞ <EHÞ <H?;D:I�Þ
�JÞJ>;ÞI7C;ÞJ?C;�Þ�Þ<EKD:Þ7BBÞFEFK
B7HÞ 8H7D:IÞ E<Þ 9BEJ>;I�Þ I>E;IÞ 7D:Þ
9EIC;J?9IÞ ?DÞ F7HJ?9KB7HBOÞ 9ECF;J?
J?L;ÞFH?9;I�Þ
*>;Þ F?9JKH;IGK;Þ 7D:Þ F;:;IJH?7D
?P;:ÞC7HA;JÞE<ÞJ>;ÞJEMDÞ>7IÞH;7BBOÞ
;L;HOJ>?D=Þ ED;Þ D;;:I�Þ 9EC8?D?D=Þ
GK7B?JOÞM?J>ÞH;7IED78B;ÞFH?9;I�

���ÞÏÑÎÓ�ÒÄÈÖÞÀÆÎÑ�ÖÞ�Þ���ßSHOPPINGßPROPOSALS
¥ÇÖß�ÀÒÈËÈÊ»Öß�ÀÍÔÎ¿ß�ß"Yß6ASILIKIß8ANTHOU
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shopping mall

Ένα μπουκάλι κρητικό ελαιόλαδο. Η χρή-
ση του ελαιολάδου στη διατροφή των 
Κρητικών αρχίζει από πολύ παλιά. Από τις 
πινακίδες της Γραμμικής Α’ και Β’ γραφής 
τεκμηριώνεται ότι οι Μινωίτες το χρησιμο-
ποιούσαν στη διατροφή τους τουλάχιστον 
από το 1800 π.Χ. Σήμερα, οι Κρητικοί κα-
ταναλώνουν πολύ παρθένο ελαιόλαδο σε 
όλα τα φαγητά τους. Θεωρείται το μυστικό 
της μακροζωίας και, βέβαια, η βάση της με-
σογειακής διατροφής.

!éBOTTLEéOFé#RETANéOLIVEéOIL�é/LIVEéOILéFORMSéPARTé
OFé#RETANéDIETéSINCEéANCIENTéTIMES�é!CCORDINGéTOé
,INEARé!éANDé"éTABLETS�é-INOANSéWEREéUSINGé ITé
INéTHEIRéDIETéATéLEASTéSINCEé����é"#�é.OWADAYS�é
#RETANSéCONSUMEéGREATéQUANTITIESéOFéVIRGINéOL
IVEéOILéINéALLéTHEIRéFOODS�é)TéISéCONSIDEREDéASéTHEé
SECRETéOFé LONGEVITYé ANDéOFé COURSEé THEéBASEéOFé
-EDITERRANEANéDIET�

Γραβιέρα Κρήτης. Στην Κρήτη έχουν παρά-
δοση στα τυροκομικά. Τα αιγοπρόβατα του 
Ρεθύμνου, που τρέφονται από την κρητική 
γη, έχουν εξαίσιο κρέας και από το γάλα 
τους δημιουργούν οι Κρητικοί μια μεγάλη 
σειρά από γευστικά προϊόντα. Η γραβιέρα 
Κρήτης είναι ένα από αυτά, ενώ η μυζήθρα 
και η φέτα του Ρεθύμνου είναι επίσης εξαι-
ρετικά σε γεύση και ποιότητα. 

#RETANé 'RAVIERA�é #RETEé HASé Aé TRADITIONé INé
CHEESEMAKING�é3HEEPéANDéGOATSéOFé2ETHYMNON�é
RAISEDé INé THEé#RETANé COUNTRYSIDE�é HAVEé ANéEX
QUISITEéTASTEéANDé#RETANSéUSEéTHEIRéMILKéINéORDERé
TOéPRODUCEéAéBIGéVARIETYéOFéDELICIOUSéPRODUCTS�é
#RETANé'RAVIERAéISéONEéOFéTHEM�éWHILEé-YZITHRAé
ANDé&ETAéOFé2ETHYMNONéHAVEéALSOéANéEXTRAORDI
NARYéTASTEéANDéQUALITY�

Φεύγοντας από το Ρέθυμνο, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να έχετε στις αποσκευές σας:
 Ένα μπουκάλι ρακή. Ή αλλιώς τσικουδιά. 
Ή αλλιώς τσίπουρο. Η τσικουδιά (ή η ρακή) 
στην Κρήτη είναι προϊόν μονής απόστα-
ξης στεμφύλων. Στην Ελλάδα, η απόσταξη 
στεμφύλων λέγεται τσίπουρο και στην Κρή-
τη συγκεκριμένα, τα τσίπουρα ονομάζονται 
τσίκουδα και γι’ αυτό και το προϊόν έχει ως 
τελική ονομασία τσικουδιά. Στην ουσία ρακή, 
τσίπουρο και τσικουδιά είναι το ίδιο προϊόν, 
με διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη γε-
ωγραφική προέλευση. Στην Ελλάδα, ιδιαίτε-
ρη παράδοση στην παραγωγή αποστάγματος 
στεμφύλων έχουν η Θεσσαλία, η Μακεδο-
νία, η Ήπειρος και βέβαια η Κρήτη.  

)NèANYèCASE�èYOUèCAN²TèLEAVEè2ETHYMNONèWITHOUTè
HAVINGèINèYOURèLUGGAGEèTHEèFOLLOWINGèTHINGS�
!éBOTTLEéOFé °RAKI±�é INéOTHERéWORDSé °TSIKOUDIA±é
ORé°TSIPOURO±�é )Né#RETE�é°TSIKOUDIA±é �ORé°RAKI±	é
ISéAéPRODUCTéOFéSIMPLEéGRAPEéPOMACEéDISTILLATION�é
)Né 'REECEé THEé DISTILLATIONé OFé GRAPEé POMACEé ISé
CALLEDé°TSIPOURO±éANDéPARTICULARLYéINé#RETEéITéHASé
BEENé GIVENé THEé NAMEé °TSIKOUDIA±�é %SSENTIALLY�é
°RAKI±�é °TSIPOURO±é ANDé °TSIKOUDIA±é ISé THEé SAMEé
PRODUCT�é BUTéWITHé DIFFERENTé NAMESé ACCORDINGLYé
TOéTHEéGEOGRAPHICéORIGIN�é)Né'REECE�éTHEéPRODUC
TIONéOFéGRAPEéPOMACEéISéAéSPECIALéTRADITIONéATéTHEé
FOLLOWINGéREGIONS�é4HESSALIA�é-ACEDONIA�é%PIRUSé
ANDéOFéCOURSEé#RETE�

Παραδοσιακό φύλλο από το εργαστήριον 
«Φύλλου Κρούστας & Κανταΐφι». Ο κ. Γιώρ-
γος Χατζηπαράσχου εδώ και 61 χρόνια πα-
ρασκευάζει φύλλο κρούστας και κανταΐφι. 
Μην παραλείψετε λοιπόν, να επισκεφθείτε 
το εργαστήριό του, που στεγάζεται στην κα-
τοικία του Ενετού διοικητή Clodio, στην οδό 
Βερνάρδου της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. 
Εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το 
διατηρητέο αυτό αρχοντικό, αλλά και τον κ. 
Γιώργο, εν ώρα εργασίας, να ανοίγει με μα-
εστρία τη ζύμη και να απλώνει φύλλο στο 
τραπέζι του (μήκους 2 μέτρων!). 

4RADITIONALé PASTRYé SHEETé FROMé THEé 7ORKSHOPé
OFé#RUSTé �é +ANTAIFIé 0ASTRYé 3HEET�é-R�é'IORGOSé
(ATZIPARASXOS�éFORé��éYEARSéNOW�éPREPARESéCRUSTé
ANDéKANTAIFIéPASTRYéSHEET�é3O�éDON³TéFORGETéVISIT
INGéHISéWORKSHOP�éWHICHé ISéHOUSEDé INéTHEéRESI
DENCEéOFé THEé6ENETIANéCOMMANDERé#LODIO�é INé
6ERNARDOUéSTREETéOFéTHEéOLDéTOWNéOFé2ETHYM
NON�é4HERE�éYOUéWILLéHAVEéTHEéCHANCEéTOéADMIREé
THISé SCHEDULEDé STATELYéMANSIONé ASé WELLé ASé-R�é
'IORGOSéWHILEéROLLINGéOUTéDOUGHéANDéSPREADINGé
SHEETSéONéHISéTABLEé��éMETERSéLONG�	é

Το αφήνουμε στην κρίση σας. Κάντε μια βόλτα στην αγορά του Ρε-
θύμνου και διαλέξετε δώρα για τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, 
αλλά και τον εαυτό σας. Cds με παραδοσιακή κρητική μουσική, βι-
βλία για τον κρητικό πολιτισμό, ρούχα, γκραβούρες, γλυκίσματα. Στη 
Λότζια δε (Αρκαδίου και Παλαιολόγου γωνία), κοντά στο Βενετσιά-
νικο λιμάνι, μπορείτε να αγοράσετε αντίγραφα των εκθεμάτων των 
Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας.     
Useful tip: Τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως 
τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 έως και τις 9.                   

7EéLEAVEéITéTOéYOURéDISCRETION�é'OéFORéAéWALKéINéTHEéMARKETéOFé2ETHYMNONé
ANDé CHOOSEé GIFTSé FORé YOURé FRIENDS�é YOURé RELATIVESé ANDé YOURSELF�é#DSéWITHé
TRADITIONALé#RETANéMUSIC�é BOOKSé ABOUTé#RETANé CULTURE�é CLOTHES�é GRAVURES�é
SWEETS�é-OREOVER�é INé,OTZIAé �INé THEéCORNERéOFé!RKADIOUéANDé0ALEOLOGOUé
STREET	�éNEARéTHEé6ENETIANéHARBOUR�éYOUéCANéBUYéREPLICASéOFéARTICLESéEXHIB
ITEDéINéTHEé!RCHAEOLOGICALé-USEUMSéOFéTHEéCOUNTRY�é

+I;<KBÜJ?F�Ü)>EFIÜ7H;ÜEF;DÜ<HECÜæÜJEÜßÜ7CÜ7D:Ü<HECÜãÜJEÜæÜFC�
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HIGHLIGHTS

�ÞÏÑÎÓ�ÒÄÈÖÞÆÈÀÞÓÈÖÞÃÈÀÊÎÏºÖÞÒÀÖÞ�Þ
�ßPROPOSALSßFORßYOURßHOLIDAYS

�ÆÑ½ÊÓÇÌÀÞ!GRECO�Þ¢ÞÄÍÀËËÀÊÓÈÊ½ÖÞÏÑÎÎÑÈÒÌ½ÖÞ�Þ
!GRECOß&ARM�ß4HEßALTERNATIVEßßDESTINATION

�ÆÑ½ÊÓÇÌÀß!GRECO�ß¢ßÄÍÀËËÀÊÓÈÊ½ÖßÏÑÎÎÑÈÒÌ½Öß�ß
!GRECOß&ARM�ß4HEßALTERNATIVEßDESTINATIONß�������������������������������������������������

�ÍÀÓÎËÈÊ½ß£ºÔØÌÍÎß�ß
%ASTERNß2ETHYMNONß��������������������������������������������������������������������������������������

�ÈÀÃÑÎÌ»ß£ºÔØÌÍÎß�¿ËÎÈ«ÑÕÌÎÍÀÒÓ»ÑÈß�ß
2ETHYMNONßß-ILIßß#HROMONASTIRIßROUTEß���������������������������������������������������

�Æ�ß�ÕÍÒÓÀÍÓ¼ÍÎÖßß£Î¿ÒÓÈÊÀßß�ÀÑ�ÆÆÈß�ÎÓÒØÅÎ¿ßß�ËÀÊÈ�Ößß
�ÑºÁÄËÇßß�ÀÑ�ÆÆÈß�ÎØÑÓÀËÈÐÓÈÊÎß�ß!GHIOSß+ONSTANTINOSßß
2OUSTIKAßß+OTSIFOUß&ARAGGIßß0LAKIASßß0REVELIßß
+OURTALIOTIKOß&ARAGGIß������������������������������������������������������������������������������������

�ÍÀÊÀË¿ÂÓÄßÓÈÖßÎÑ×ÈÃºÄÖßÓÇÖß�Ñ»ÓÇÖß�ß
$ISCOVERßTHEß/RCHIDSßOFß#RETEß���������������������������������������������������������������������

#RETEßAROUND�ß ÎÌ½Öß�ÑÀÊËÄ¼ÎØß�ßÍÎÌ½Öß«ÀÍ¼ÕÍ�
4HEßPREFECTUREßOFß(ERAKLIONß�ßTHEßPREFECTUREßOFß#HANIAßß�����������������������

Ο νομός Ρεθύμνου δεν έχει μόνο πανέ-
μορφες παραλίες με καταγάλανα νερά και 
γραφικές διαδρομές για ρομαντικούς πε-
ριπάτους στη φύση. Κλείστε τα μάτια και 
αφήστε τη φαντασία σας να σας ταξιδέψει. 
Αν κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής 
σας βρεθείτε μέσα σε μια φάρμα, με μυ-
ρωδιές από φρεσκοψημένο ζυμωτό ψωμί, 
αχνιστή τσικουδιά και παιδικές αναμνή-
σεις που θυμίζουν χωριό, τότε είστε στο 
σωστό μέρος. Καλώς ήρθατε στο αγρό-
κτημα Agreco.    

*>;Þ &H;<;9JKH;Þ E<Þ (;J>OCDEDÞ :E;IÞ DEJÞ
EDBOÞ>7L;Þ8;7KJ?<KBÞ8;79>;IÞM?J>Þ:;;FÞ8BK;Þ
M7J;HIÞ7D:ÞF?9JKH;IGK;ÞHEKJ;IÞ<EHÞHEC7DJ?9Þ
M7BAIÞ?DÞJ>;Þ9EKDJHOÞI?:;�Þ�BEI;ÞOEKHÞ;O;IÞ
7D:ÞI;JÞOEKHÞ?C7=?D7J?EDÞ<H;;�Þ�<Þ:KH?D=ÞJ>?IÞ
M7D:;H?D=ÞOEKÞ<?D:ÞOEKHI;B<Þ?DÞ7Þ<7HC�ÞM?J>Þ
J>;Þ IC;BBÞ E<Þ <H;I>Þ 87A;:Þ 8H;7:�Þ IJ;7C?D=Þ
>EJÞJI?AEK:?7Þ7D:Þ9>?B:?I>ÞC;CEH?;IÞM>?9>Þ
H;C?D:ÞL?BB7=;ÞB?<;�ÞJ>;DÞOEKÞ7H;Þ?DÞJ>;ÞH?=>JÞ
FB79;�Þ-;B9EC;ÞJEÞ�=H;9EÞ�7HC�

Όταν το περασμένο καλοκαίρι επισκέφθη-
κα το Ρέθυμνο, ήμουν προετοιμασμένη για 
ατέλειωτες ώρες στις παραλίες, ξενύχτι στα 
μπαράκια του Ρεθύμνου, ξεκούραση και 
φυσικά καλό φαγητό και άφθονη τσικουδιά. 
Ανάμεσα στις περιπλανήσεις μας, ένας φίλος 
μας πρότεινε να επισκεφθούμε το αγρόκτη-
μα Agreco, ιδιοκτησία της οικογένειας Νίκου 
Δασκαλαντωνάκη. Οφείλω να ομολογήσω 
ότι η ιδέα του ήταν πολύ καλή. Το παραδο-
σιακό αυτό κτήμα βιολογικής καλλιέργειας 
και κτηνοτροφίας, 40 στρεμμάτων, βρίσκε-
ται στην ενδοχώρα του νομού Ρεθύμνου, 
δίπλα στο χωριό Άδελε, μόλις 7 χλμ. του 
Ρεθύμνου και 2 χλμ. από τη θάλασσα. Είναι 
ανοιχτό για το κοινό από τον Μάιο μέχρι τον 
Οκτώβριο και ουσιαστικά αποτελεί έναν μι-
κρόκοσμο όπου αναβιώνουν όλες οι παρα-
δοσιακές αγροτικές ασχολίες της περιοχής. 

7HENé)éVISITEDé2ETHYMNONéLASTéSUMMER�é)éWASé
PREPAREDé FORé SPENDINGé ENDLESSé HOURSé ATé THEé
BEACH�éSLEEPLESSéNIGHTSé INé THEéBARSéOFé2ETHYM

NON�é RELAXINGé ANDé OFé COURSEé ENJOYINGé QUALITYé
FOODéANDéABUNDANTé4SIKOUDIA�é$URINGéOURéWAN
DERINGS�é Aé FRIENDé SUGGESTEDé USé TOé VISITé !GRECOé
&ARM�éPROPERTYéOFé.IKOSé$ASKALANDONAKIS³é&AM
ILY�é)éMUSTéCONFESSéTHATéHISéIDEAéWASéREALLYéGOOD�é
4HISéTRADITIONALéFARMéFOCUSEDéONéORGANICéFARMINGé
ANDéCATTLEéREARING�é ISéSITUATEDé INé THEéHINTERLANDé
OFé2ETHYMNONN�éNEXTéTOé!DELEéVILLAGE�éONLYé�KMé
FARéFROMéTHEéTOWNéOFé2ETHYMNONéANDé�KMéFROMé
THEé SEA�é )Té ISéOPENé TOé THEéPUBLICé FROMé-AYé TOé
/CTOBERé ANDé ESSENTIALLYé CONSTITUTESé Aé MICRO
COSMé THATé REVIVESé ALLé TRADITIONALé FARMINGé PRAC
TICESéOFéTHEéAREA�

Εικόνες από το χθες στο σήμερα 
Φτάνοντας στο Agreco, η αίσθηση που κυρι-
αρχεί είναι ίδια με αυτήν ενός ταξιδιού στον 
χρόνο. Ανάμεσα στα κτίσματα βενετσιάνικης 
και κρητικής αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα 
ξεχωρίζει ένα ξωκλήσι αφιερωμένο στον Αγ. 
Νικόλαο τον Κρουταλιώτη, ένα παλιό ελαιο-
τριβείο, ένα κρητικό καφενείο-παντοπωλείο, 
μια παραδοσιακή ταβέρνα, ξενώνες για τους 

επισκέπτες, αλλά και δύο αίθουσες εργα-
στηρίων για παρασκευή τυποποιημένων 
αγροτικών προϊόντων, όπως μαρμελάδες, 
γλυκά κουταλιού κ.λπ. 
Στο μυαλό αποτυπώνονται εικόνες που 
έχουμε ξεχάσει στην πόλη: Ένα αλώνι όπου 
ο γεωργός με το γαϊδουράκι πάνω στο βολό-
συρο ξεχωρίζουν τον καρπό από τα στάχια, 
ένας νερόμυλος 100 χρόνων που αλέθει το 
στάρι, ζυμωτά ψωμιά μέσα στη σκάφη, δύο 
ξυλόφουρνοι, ένα πατητήρι και δίπλα του 
το ρακοκάζανο να βγάζει αχνιστή τσικουδιά, 
αμπέλια και λαχανόκηποι βιολογικής καλ-
λιέργειας και, βέβαια, μια φάρμα με κότες, 
πέρδικες, ορτύκια, φασιανούς, γαλοπούλες, 
κουνέλια, πρόβατα, κατσίκια, ελάφια, αγρι-
ογούρουνα, στρουθοκαμήλους, γαϊδουρά-
κια, αγελάδες…

�C7=;IÞ<HECÞO;IJ;H:7OÞJEÞFH;I;DJÞ:7OÞ
!RRIVINGé INé!GRECO�éWEé AREéDOMINATEDéBYé THEé
SAMEéSENSATIONéASé TRAVELLINGé THROUGHé THEé TIME�é
!MONGé THEé BUILDINGSé OFé 6ENETIANé ANDé#RETANé
ARCHITECTUREé OFé THEé ��THé CENTURY�é YOUé CANé FINDé
Aé COUNTRYé CHURCHé DEDICATEDé TOé !GHIOSé .ICO
LAOSé +ROUTALIOTIS�é ANé OLDé OLIVEé PRESS�é Aé #RETANé
CAFEGENERALéSTORE�éAéTRADITIONALéTAVERNA�éGUEST
HOUSESé FORé VISITORSé ASéWELLé ASé TWOéWORKSHOPSé
FORé PRODUCINGé HOMEMADEé AGRARIANé PRODUCTS�é
SUCHé ASé FRUITé JAMS�é SPOONé SWEETS�é ETC�é )MAGESé
ALREADYéFORGOTTENéINéTHEéTOWNéAREéSTAMPEDéONé
OURéMINDS�é!éTHRESHINGéFLOORéWHEREéTHEéFARMERé
WITHéTHEéDONKEYéONéTHEéTHRESHINGéTOOLéSEPARATEé
THEéSEEDSéFROMéTHEéSTRAW�éAé���éYEARSéOLDéWATER
MILLé GRINDINGéWHEAT�éHANDKNEADEDéBREAD�é TWOé
WOODBURNINGéOVENS�éAéWINEPRESSéANDéNEXTéTOé
ITé Aé RAKIBOILERé CALLEDé °RAKOKAZANO±é EXTRACTINGé
STEAMINGé HOTé TSIKOUDIA�é VINEYARDSé ANDé ORGANICé
KITCHENé GARDENSé ANDé OFé COURSEé Aé FARMé WITHé
CHICKENS�é PARTRIDGES�é QUAIL�é PHEASANTS�é TURKEY�é
RABBITS�éSHEEP�éGOATS�éDEER�éWILDéBOAR�éOSTRICHES�é
DONKEYS�éCOWS§ééé

Ώρα για δράση!
Φυσικά, κατά την επίσκεψή μας στο Agreco 
δεν μείναμε μόνο στο να αποτυπώνουμε 
φωτογραφίες στη μνήμη μας και στην ψηφι-
ακή φωτογραφική. Για όσους θέλουν να βι-
ώσουν έστω και για λίγο την αγροτική ζωή, 
υπάρχει η δυνατότητα της ενεργούς συμμε-
τοχής τους σε διάφορες αγροτικές ασχολίες-
δουλειές, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. 
Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν στις 
θεματικές γιορτές, όπου αναβιώνουν οι επο-
χιακές αγροτικές ασχολίες του κτήματος και 
μετά να παρευρεθούν στο κρητικό παραδο-
σιακό γεύμα. 
Ανάλογα με τον μήνα που θα επισκεφθείτε το 
αγρόκτημα, θα έχετε την ευκαιρία να κάνε-
τε διαφορετικά πράγματα. Τον Μάιο και τον 
Αύγουστο μπορείτε να μαζέψετε το μέλι. Με 
τη βοήθεια του μελισσουργού θα δείτε πώς 
γίνεται το ξεμέλωμα της κερήθρας, πώς φιλ-
τράρεται φυσικά το μέλι με τη βοήθεια του 
μελιτοεξαγωγέα, θα δοκιμάσετε κερήθρα με 
μέλι ή μέλι με καρύδια και θα παρασκευ-
άσετε οι ίδιοι κεριά από το κερί των μελισ-
σών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο είναι η κουρά 
των προβάτων. Θα κουρέψετε τα πρόβατα, 
θα αρμέξετε τις προβατίνες, δοκιμάζοντας 

γάλα αλλά και ξυνόχοντρο που παρασκευά-
ζεται μπροστά σας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 
μπορείτε να συμμετέχετε στον θερισμό και 
το αλώνισμα, να θερίσετε με τα δρεπάνια τα 
σπαρτά και μετά να ανέβετε πάνω στο βολό-
συρο που το σέρνει ο γάιδαρος (ο κυρ Μέ-
νιος) για να αλωνίσετε. Κατόπιν, αφού λιχνί-
σετε τον καρπό μέσα στο αλώνι, θα πάτε το 
στάρι στον νερόμυλο και θα το αλέσετε για 
να γίνει αλεύρι. Τον Αύγουστο είναι ο τρύ-
γος. Θα μαζέψετε τα σταφύλια από τ’ αμπέ-
λι, θα τα ρίξετε στο πατητήρι κατόπιν εορτής 
και θα δοκιμάσετε μούστο και μουσταλευ-
ριά από το καζάνι. Τον Σεπτέμβριο εκτός 
από το τρύγο θα φτιάξετε και τσικουδιά. Τον 
Οκτώβριο τέλος, θα μαζέψετε τις ελιές και 
θα τις αλέσετε με τη βοήθεια του γαϊδάρου 
στις μυλόπετρες, φτιάχνοντας έτσι λάδι στο 

Η επίσκεψη στο αγρόκτημα Agreco ενδείκνυται για όσους 
θέλουν να ζήσουν μια εναλλακτική εμπειρία κοντά στη φύση, 

βλέποντας να αναβιώνουν όλες οι παραδοσιακές αγροτικές 
ασχολίες της περιοχής.

!GRECOé&ARMéISéANéIDEALéDESTINATIONéFORéTHOSEéWHOéWANTéTOéLIVEé
ANéALTERNATIVEéEXPERIENCEéINéTHEéNATURE�éWATCHINGéTHEéREVIVALéOFéALLé

TRADITIONALéFARMINGéACTIVITIESéOFéTHEéAREA�
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Περίπου 7 χλμ. από την πόλη του Ρεθύ-
μνου, στον δήμο Αρκαδίου, απλώνεται 
ο Αδελιανός κάμπος, μια μεγάλη πεδινή 
έκταση με δεκάδες πολυτελείς ξενοδοχει-
ακές μονάδες, αμμώδεις παραλίες με γα-
λάζια νερά, πλήθος εμπορικών καταστη-
μάτων, εστιατόρια με φρέσκα ψάρια και 
έντονη νυχτερινή ζωή. Καλή διαμονή!

�8EKJÞæACÞ<7HÞ <HECÞJ>;ÞJEMDÞE<Þ(;J>OC
DED�Þ ?DÞ J>;Þ#KD?9?F7B?JOÞ E<Þ �HA7:?�Þ 7Þ L7IJÞ
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Αδελιανός κάμπος 
Δεν είναι τυχαίο που ο Αδελιανός κάμπος 
χαίρει τόσο έντονης τουριστικής ανάπτυξης. 
Υπάρχει ομορφότερος προορισμός για δια-
κοπές από μια πεδινή παραθαλάσσια περι-
οχή με βραβευμένες χρυσαφένιες παραλίες; 
Κάθε χρόνο, οι παραλίες του Αδελιανού 
κάμπου, όπως και όλες σχεδόν οι παραλίες 
του νομού Ρεθύμνου, βραβεύονται με τη γα-
λάζια σημαία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 
είναι πεντακάθαρες, οργανωμένες και ασφα-
λείς για τους λουόμενους. 

�:;B?7DEIÞA7CFEIÞ
)Té ISéNOTéAéCOINCIDENCEéTHATé!DELIANOSéKAMPOSé
HASéSUCHéANéEXTENSIVEéTOURISTICéDEVELOPMENT�é)Sé
THEREéANYéBETTERéSUMMERéDESTINATIONéTHANéAéFLATé
SEASIDEéAREAéWITHéPRIZEWINNINGéGOLDENéBEACHES�é
%VERYéYEAR�é THEéBEACHESéOFé!DELIANOSéKAMPOS�é
ASéWELLéASéALMOSTéALLéBEACHESéOFéTHEé0REFECTUREé
OFé2ETHYMNON�éAREéAWARDEDéWITHéTHEéBLUEéFLAG�é
4HISéPRACTICALLYéMEANSéTHATéTHEYéAREéVERYéCLEAN�é
ORGANIZEDéANDéSAFEéFORéTHEéBATHERS�é

Η Caretta Caretta
Επιπλέον, κάτι που λίγοι γνωρίζουν: Οι θα-
λάσσιες χελώνες Caretta Caretta δεν ανα-
παράγονται μόνο στη Ζάκυνθο. Οι παραλίες 
του Ρεθύμνου αποτελούν εξίσου σημαντι-
κές παραλίες ωοτοκίας του είδους αυτού. 
Αν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για το 
είδος αυτό και να προσφέρετε εθελοντικά 
ακόμα και τις υπηρεσίες σας, ευκαιρία να 
συνδυάσετε το τερπνόν μετά του ωφελίμου, 
επισκεπτόμενοι έναν από τους εποχικούς 
σταθμούς ενημέρωσης του συλλόγου «Αρ-
χελών», που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη 
και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και 
των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παρά-
κτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες 
παραλίες ωοτοκίας της Caretta στη χώρα 
μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και 
άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 
δικτυακό τόπο www. archelon.gr  

�7H;JJ7Þ�7H;JJ7
-OREOVER�é SOMETHINGé THATé ONLYé Aé FEWé PEO
PLEé KNOW�é#ARETTAé#ARETTAé SEAé TURTLESé AREéNOTé

ONLYé REPRODUCEDé INé :AKYNTHOS�é 4HEé BEACHESé
OFé2ETHYMNONéASéWELLéCONSTITUTEéANéIMPORTANTé
PLACEé OFé EGGLAYINGé FORé THISé SPECIES�é )Fé YOUé AREé
INTERESTEDé INé GETTINGé INFORMEDé ABOUTé THISé SPE
CIESéANDéEVENéOFFERéYOURéSERVICESéVOLUNTARILY�éIT³Sé
AéGOODéOPPORTUNITYé TOéCOMBINEéBUSINESSéWITHé
PLEASUREéBYéVISITINGéONEéOFéTHEéSEASONALéSTATIONSé
OFéTHEé°!RCHELON±éSOCIETY�éWHOSEéMAINéOBJECTIVEé
ISéTOéPROTECTéTHEéSEAéTURTLESéANDéTHEIRéHABITATSéINé
'REECEé THROUGHéMONITORINGé ANDé RESEARCH�éDE
VELOPINGéANDéIMPLEMENTINGéMANAGEMENTéPLANS�é
HABITATé RESTORATION�é REHABILITATINGé SICKé ANDé IN
JUREDéTURTLESéANDéRAISINGéPUBLICéAWARENESS�é
&ORé MOREé INFORMATION�é VISITé THEé FOLLOWINGé SITEé
WWW�èARCHELON�GRéé

O Άγιος Νικόλαος
Είτε διαμένετε στο Ρέθυμνο είτε σε κάποιο 
ξενοδοχείο του Αδελιανού κάμπου, είναι 
κρίμα να μην επισκεφθείτε το γραφικό εκ-
κλησάκι του Αγ. Νικολάου στη Σκαλέτα, 
μπροστά στη θάλασσα. Οι πιο ρομαντικοί 
θα απολαύσετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, 
ενώ όσοι είστε ερωτευμένοι θα ανταλλάξετε 
όρκους αιώνιας αγάπης και θα παντρευτείτε 
τον/την αγαπημένη σας σε ένα ειδυλλιακό 
τοπίο…   

�=>?EIÞ$?AEB7EI
7HETHERéYOUéSTAYéINé2ETHYMNONéORéINéAéHOTELé
OFé!DELIANOSéKAMPOS�éIT³SéAéPITYéTHATéYOUéDON³Té

VISITé THEéPICTURESQUEéSEASIDEéCHURCHéOFé!GHIOSé
.ICOLAOSéINé3CALETA�é4HEéMOREéROMANTICéOFéYOUé
WILLéENJOYéAéWONDERFULéSUNSET�éWHILEéLOVERSéWILLé
SWEARéENDLESSéLOVEéANDéMARRYéEACHéOTHERéINéANé
IDYLLICéLANDSCAPE§

παλιό λιοτρίβι.
Στο τέλος της ημέρας, κατάκοποι από τη 
συμμετοχή σας στις αγροτικές δουλειές, δεν 
υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα πλούσιο 
γεύμα με αγνά βιολογικά προϊόντα, στην 
πλατεία ή στη βεράντα της ταβέρνας, με την 
τσικουδιά να ευφραίνει την καρδίαν...
Info: τηλ. 28310 72129-72761, 
e-mail: info@agreco.gr, www.grecotel.com  

�J¨IÞJ?C;Þ<EHÞ79J?ED�
#ERTAINLY�éDURINGéOURéVISITé TOé!GRECOéWEéWEREé
NOTé LIMITEDé TOé STAMPINGé PHOTOGRAPHSé ONé OURé
MEMORYé ORé OURé DIGITALé CAMERA�é 6ISITORSé WHOé
WANTéTOéEXPERIENCEéAGRARIANéLIFEéEVENéFORéAéWHILEé
AREéGIVENéTHEéCHANCEéFORéACTIVEéPARTICIPATIONéINé
DIVERSEéFARMéACTIVITIESéDURINGéTHEIRéSTAY�é)NéADDI
TION�é THEYé CANéPARTICIPATEé INé THEMATICé CELEBRA

TIONSé WHEREé SEASONALé FARMINGé ACTIVITIESé REVIVEé
ANDéTHENéATTENDéTHEé#RETANéTRADITIONALéMEAL�
!CCORDINGLYéTOéTHEéMONTHéYOU³LLéVISITéTHEéFARM�é
YOU³LLé HAVEé THEé OPPORTUNITYé TOé ENJOYé DIFFERENTé
ACTIVITIES�é )Né -AYé ANDé !UGUSTé YOUé CANé COLLECTé
HONEY�é7ITHéTHEéHELPéOFéTHEéBEEKEEPERéYOUéWILLé
SEEéTHEéMETHODéOFéREMOVINGéHONEYéFROMéHON
EYCOMB�éTHEéNATURALéFILTERINGéOFéHONEYéBYéMEANSé
OFéHONEYéEXTRACTOR�éYOUéWILLéTRYéHONEYCOMBéORé
HONEYéWITHéWALNUTSéANDéYOUéWILLéPREPAREéCAN
DLESé FROMé BEEé WAXé WITHé YOURé OWNé HANDS�é )Né
-AYé ANDé *UNEé IT³Sé SHEEPé SHEARINGé PERIOD�é9OUé
WILLéSHEARéSHEEP�éDRAWéEWESéANDéTRYéMILKéASéWELLé
ASéSOURéMILKéFRUMENTYéPREPAREDéINéFRONTéOFéYOU�é
)Né *UNEé ANDé *ULYé YOUé CANé TAKEé PARTé INé REAPINGé
ANDéTHRESHING�éYOUéCANéHARVESTéTHEéCROPSéUSINGé
AéREAPINGHOOKéANDéTHENéMOUNTé THEéTHRESHINGé
TOOLéPULLEDéBYéAéDONKEYé�-R�é-ENIOS	éINéORDERé
TOé THRESH�é.EXT�éAFTERéWINNOWINGé THEéSEEDSé INé

THEéTHRESHINGéFLOOR�éYOUéWILLéTAKEéTHEéWHEATéTOé
THEéWATERMILLéANDéYOUéWILLéGRINDéITéSOéASéTOéMAKEé
FLOUR�é)Né!UGUSTéIT³SéGRAPEHARVESTéTIME�é9OUéWILLé
GATHERéGRAPESéFROMéTHEéVINEYARD�éYOUéWILLéDROPé
THEMéINTOéTHEéWINEPRESSéANDéLATERéYOUéWILLéTRYé
MUSTéANDéMUSTJELLYéFROMéTHEéBOILER�é)Né!UGUST�é
BESIDESé GATHERINGé GRAPES�é YOUé WILLé ALSOé MAKEé
TSIKOUDIA�é &INALLY�é INé /CTOBERé YOUé WILLé COLLECTé
OLIVESéANDéYOUéWILLéGRINDéTHEMéINéTHEéMILLSTONESé
WITHéTHEéHELPéOFéTHEéDONKEY�éMAKINGéINéTHISéWAYé
OLIVEéOILéINéTHEéOLDéOILPRESS�é
!TéTHEéENDéOFéTHEéDAY�éTIREDéOUTéFROMéPARTICIPAT
INGéINéTHEéFARMéACTIVITIES�éTHEREéISéNOTHINGéBETTERé
THANé Aé RICHé DINNER�é INé THEé SQUAREé ORé THEé TER
RACEéOFéTHEéTARERNA�éDELIGHTINGéYOURéHEARTéWITHéé
TSIKOUDIA§éééé
�D<E�éTEL��é�����é�����������é
EMAIL�éINFO AGRECO�GR�éWWW�GRECOTEL�COMé

�ÍÀÓÎËÈÊ½Þ£ºÔØÌÍÎ�Þ�ÀËÐÖÞ»ÑÔÀÓÄÞÒÓÎÍÞ�ÃÄËÈÀÍ½ÞÊ�ÌÏÎÞ�Þ
%ASTERNß2ETHYMNON�ß7ELCOMEßTOß!DELIANOSßKAMPOS

Το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου�ß
*>;ÞF?9JKH;IGK;Þ9>KH9>ÞE<Þ�=>?EIÞ$?AEB7EI

Gabriel Tsountanis
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2ETHYMNONßß-YLIßß#HROMONASTIRI�ß!ßWALKßINßTHEßNATURE

Όταν είμαστε σε διακοπές, ποτέ καμία 
μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη. Είναι 
τόσα πολλά αυτά που θέλουμε να δούμε, 
αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Να χορτά-
σουμε ήλιο και θάλασσα και ξεκούραση 
και ηρεμία, να επαναφορτίσουμε τις μπα-
ταρίες μας και... Κάποιες φορές, θέλουμε 
απλώς να κάτσουμε στο μπαλκόνι του ξε-
νοδοχείου και να απολαύσουμε τη θέα με 
κρύο καφέ. Κάποιες άλλες φορές θέλου-
με να κάνουμε πεζοπορία στη φύση. Γι’ 
αυτές ακριβώς τις στιγμές το Ρέθυμνο εν-
δείκνυται. Το Rethymnonn the magazine 
σας προτείνει τη διαδρομή. 

->;DÞM;Þ 7H;Þ EDÞ >EB?:7O�Þ ;79>Þ :7OÞ ?IÞ :?<
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;D@EOÞ J>;Þ IKD�Þ J>;Þ I;7�Þ J>;Þ F;79;<KBD;II�Þ
JEÞ H;B7N�Þ JEÞ H;9>7H=;Þ EKHÞ 87JJ;H?;IÞ 7D:�Þ
)EC;J?C;I�ÞM;Þ@KIJÞM7DJÞJEÞI;7JÞ7JÞJ>;Þ>E
J;B¨IÞ87B9EDOÞ7D:Þ;D@EOÞJ>;ÞL?;MÞ:H?DA?D=Þ7Þ
9EB:Þ9E<<;;�Þ)EC;ÞEJ>;HIÞJ?C;I�ÞM;ÞM7DJÞJEÞ
>?A;Þ?DÞJ>;ÞD7JKH;�Þ�EHÞJ>;I;ÞFH;9?I;ÞJ?C;I�Þ
(;J>OCDEDÞ ?IÞ 7DÞ ?:;7BÞ :;IJ?D7J?ED�Þ *>;Þ
(;J>OCDEDÞJ>;ÞC7=7P?D;ÞIK==;IJIÞOEKÞ7DÞ
?J?D;H7HO�Þ

Με αφετηρία για μια ακόμη μέρα την πόλη 
του Ρεθύμνου, ξεκινήσαμε να πάμε στο 
Χρωμοναστήρι. Βάλαμε αθλητικά παπού-
τσια (προβλέπεται πεζοπορία), φορέσαμε 
καπέλο, φτιάξαμε κρύο φραπέ (κλασική 
ελληνική συνήθεια) και επιβιβαστήκαμε. 
Κατευθυνόμαστε νότια, προς την ενδοχώ-
ρα του νομού και η διαδρομή είναι για μια 

ακόμη φορά μαγευτική. Κοιτάζω έξω από το 
παράθυρο και βλέπω πανέμορφα χωριά, με 
βενετσιάνικα σπίτια. Είμαστε σε έναν λόφο 
κατάφυτο με ελιές και πάμε προς το Φαράγ-
γι των Μύλων. Σταματάμε με το αυτοκίνητο 
στην άκρη του δρόμου, παίρνουμε τη φω-
τογραφική μηχανή ανά χείρας και ξεκινάμε 
να κατηφορίζουμε από ένα παραδοσιακό 
καλντερίμι με ξύλινα κάγκελα και πέτρινες 
πλάκες. Στα αριστερά μας, το τοπίο εντυπω-
σιακό. Έντονη βλάστηση, μυρωδιές από λε-
μονιές και πορτοκαλιές ανθισμένες και ένα 
εγκαταλελειμμένο χωριό, οι Μύλοι. Παλαι-
ότερα στο χωριό αυτό υπήρχαν νερόμυλοι 
για να αλέθουν το σιτάρι. Σήμερα, υπάρχει 
μόνο η ονομασία και μια αίσθηση εγκατά-
λειψης να πλανάται στον αέρα, παρόλο που 
έχουν ξεκινήσει κάποιες αναπαλαιώσεις 
κτηρίων. Στο βάθος διακρίνεται η θάλασ-
σα. Δεν είμαστε άλλωστε μακριά. Λίγο πιο 
πέρα, στα δεξιά μας, μέσα στον βράχο, το 
εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη. Μια πρωτότυπη 
αρχιτεκτονική προσέγγιση. Στον βράχο, η 
φύση έχει δημιουργήσει μια σπηλιά και οι 
άνθρωποι έναν πέτρινο ασβεστωμένο τοίχο 
με μια πόρτα. Μέσα στη σπηλιά, δυο τρεις 
εικόνες και ήλιος από τους φεγγίτες. Μια 
γραφικότατη εκκλησία, που φέρνει πιο κο-
ντά τους ανθρώπους στο θείο, κατευνάζει τα 
πάθη και γαληνεύει την ψυχή. Ανάψαμε ένα 

κεράκι και σιωπηλοί συνεχίσαμε το περπά-
τημα μέσα στο φαράγγι. Αμέτρητες εικόνες. 
Τι να πρωτοτραβήξουμε με τη φωτογραφική 
μας μηχανή. Μετά από καμιά ώρα περιπλά-
νησης στα άδεια σπίτια και στον ανακαινι-
σμένο νερόμυλο, απολαύσαμε τη θέα στη 
θάλασσα, για να ξαποστάσουμε και πήραμε 
τον δρόμο για το Χρωμοναστήρι. Όταν φτά-
σαμε στο χωριό, επιβεβαιώνουμε ότι άξιζε 
τον κόπο. Βαδίσαμε στα σοκάκια, ήπιαμε 
νερό από τις πέτρινες βρύσες, θαυμάσαμε 
τα αναπαλαιωμένα κτήρια, μυρίσαμε τα αν-
θισμένα λουλούδια σε γλάστρες και αυλές. 
Τελευταίο επισκεφθήκαμε το εντυπωσιακό, 
αναπαλαιωμένο αρχοντικό του Ενετού Διοι-
κητή, όπου πρόκειται να στεγαστούν συλ-
λογές στρατιωτικών αγώνων. Στη συνέχεια 
πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.      

(AVINGéASéSTARTINGéPOINTéTHEéTOWNéOFé2ETHYMNONé
FORéONEéMOREéTIME�éWEéHEADéTOWARDé#HROMO
NASTIRI�é7EéWEARéSPORTSéSHOESé�HIKINGéISéPLANNED	�é
WEéWEARéAéHAT�éWEéMAKEéCOLDéFRAPPmé�AéTYPICALé
'REEKéHABIT	éANDéWEéGOéABOARD�é7EéAREéTAKINGé
Aé SOUTHERNéDIRECTIONé TOWARDSé THEéMAINLANDéOFé
THEé0REFECTUREéANDéTHEéROUTEéISéMAGICALéFORéONEé
MOREéTIME�é)éLOOKéOUTéOFéTHEéWINDOWéANDé)éSEEé
BEAUTIFULéVILLAGESéWITHé6ENETIANéHOUSES�é7EéAREé
ONé Aé HILLé FULLé OFé OLIVEé TREESé ANDéWEé AREé GOINGé

TOéTHEéGORGEéOFé-YLI�é7EéSTOPéTHEéCAR�éATé THEé
EDGEéOFéTHEéROAD�éWEéTAKEéTHEéCAMERAéWITHéUSé
ANDéWEéGOéDOWNHILLéFOLLOWINGéAéTRADITIONALéCOB
BLEDéROADéWITHéWOODENéRAILSéANDéPAVINGSTONES�é
/NéTHEéLEFT�éTHEéLANDSCAPEéISéIMPRESSIVE�é)NTENSEé
VEGETATION�éSCENTéOFéBLOSSOMEDéLEMONéANDéOR
ANGEéTREESéANDéTHEéDESERTEDéVILLAGEéOFé-YLI�é )Né
THEé PAST�é THEREé WEREé WATERMILLSé INé THEé VILLAGEé
FORéGRINDINGéWHEAT�é.OWADAYS�éTHEREéISéONLYéTHEé
NAMEéLEFTéANDéAéSENSEéOFéABANDONMENTéHOVER
INGéINéTHEéAIR�éALTHOUGHéRESTORATIONSéOFéBUILDINGSé
AREéBEINGé CONDUCTED�é7EéHAVEéAé VIEWéOFé THEé
SEAéINéTHEéBACKGROUND�é
!CTUALLY�éWEéAREéNOTéFAR�é!éLITTLEéFURTHER�éONéTHEé
RIGHT�é INSIDEé THEé ROCK�éWEéMEETé THEé CHURCHéOFé
!GHIOSé'IANNIS�é)T³SéANéORIGINALéARCHITECTURALéAP
PROACH�é/NéTHEéROCK�éNATUREéHASéCREATEDéAéCAVEé
ANDé HUMANSé Aé WHITEé STONEéWALLé WITHé Aé DOOR�é
)NSIDEé THEé CAVE�é THEREé AREé TWOéORé THREEé ICONSé
ANDéTHEéLIGHTéENTERINGéFROMéTHEéSKYLIGHT�é
!éREALLYéPICTURESQUEéCHURCHéTHATéBRINGSéHUMANSé
CLOSERéTOé'OD�éAPPEASESéPASSIONSéANDéSMOOTHESé
THEé SOUL�é7Eé LIGHTé Aé CANDLEé ANDéWEé CONTINUEé
WALKINGéSILENTLYéTHROUGHéTHEéGORGE�é5NCOUNTABLEé
IMAGES�é)T³SéHARDéTOéDECIDEéWHATéPICTUREéTOéTAKEé
FIRST�é
!FTERéWANDERINGéFORéABOUTéANéHOURéAMONGéTHEé
EMPTYéHOUSESéANDé THEéRESTOREDéWATERMILL�éWEé
HAVEé Aé RESTé ENJOYINGé THEé VIEWéOFé THEé SEAé ANDé
WEéMAKEéOURéWAYéTOé#HROMONASTIRI�é7HENéWEé

ARRIVEéATéTHEéVILLAGE�éWEéCONFIRMéTHATéIT³SéWORTHé
SEEING�é7EéWALKé THROUGHé THEé NARROWé STREETS�é
WEéDRINKéWATERé FROMé THEé STONEé FOUNTAINS�éWEé
ADMIREé THEé RESTOREDé BUILDINGS�éWEé SMELLé BLOS
SOMEDéFLOWERSéINéFLOWERPOTSéANDéYARDS�é)NéTHEé
END�éWEéVISITéTHEéIMPRESSIVE�éRESTOREDéMANSIONé
OFéTHEé6ENETIANé#OMMANDER�éWHEREéCOLLECTIONSé
OFé MILITARYé STRUGGLESé WILLé BEé ACCOMMODATED�é
4HEN�éWEéTAKEéTHEéWAYéBACK�é

Μέσα στο Φαράγγι των Μύλων κάποτε υπήρχε ένα ολόκληρο 
χωριό και πολλοί νερόμυλοι για να αλέθουν οι κάτοικοι το σιτά-
ρι. Σήμερα, το χωριό Μύλοι δεν κατοικείται.

)NéTHEéPAST�éAéWHOLEéVILLAGEéANDéMANYéWATERMILLSéFORéGRINDINGéWHEATé
WEREéHOSTEDéINéTHEéGORGEéOFé-YLI�é.OWADAYS�éTHEéVILLAGEéOFé-YLIéISé
UNINHABITED�

Το φαράγγι των Μύλωνß�ß
*>;Þ=EH=;ÞE<Þ#OB?

Το αρχοντικό του Ενετού Διοικητή 
στο Χρωμοναστήριß�ß
*>;ÞC7DI?EDÞE<ÞJ>;Þ,;D;J?7DÞ�ECC7D:;H
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�ÎØÑÓÀËÈÐÓÈÊÎ�Þ�ÈÀÞÃÈÀÃÑÎÌ»ÞÀÉº×ÀÒÓÇ�Þ�Þ!GHIOSß+ONSTANTINOSßß2OUSTIKAßß'ORGEß
OFß+OTSIFOSßß0LAKIASßß0REVELIßß'ORGEßOFß+OURTALIOTIS�ß!NßUNFORGETTABLEßITINERARY

Την άνοιξη, η φύση είναι πιο όμορφη. Βά-
ζει τα καλά της. Αναρίθμητες οι μυρωδιές, 
ακόμα πιο πολλά τα χρώματα. Το Ρέθυμνο 
αυτές τις ημέρες είναι πιο όμορφο. Όχι 
μόνο η πόλη, ολόκληρος ο νομός. Για του 
λόγου το αληθές, ακολουθήστε τη διαδρο-
μή που σας προτείνουμε. Θα καταλάβετε τι 
εννοούμε. 

�J¨IÞIFH?D=J?C;Þ7D:ÞJ>;ÞD7JKH;Þ?IÞ8;7KJ?<KB�Þ
�J¨IÞ ?DÞ ?JIÞ 8;IJÞ JE=I�Þ �EKDJB;IIÞ I9;DJIÞ 7D:Þ
;L;DÞCEH;Þ9EBEHI�Þ*>;I;Þ:7OIÞ(;J>OCDEDÞ
?IÞ=EH=;EKI�Þ
$EJÞEDBOÞJ>;ÞJEMD�Þ8KJÞ7BIEÞJ>;ÞM>EB;Þ&H;
<;9JKH;�Þ�<ÞOEKÞM7DJÞJEÞI;;Þ?JÞM?J>ÞOEKHÞEMDÞ
;O;I�Þ<EBBEMÞJ>;Þ?J?D;H7HOÞM;ÞFHEFEI;�Þ/EKÞ
M?BBÞH;7B?I;ÞM>7JÞM;ÞC;7D�Þ

Ώρα εκκίνησης: Πρωί 
Σημείο εκκίνησης: Ρέθυμνο
Σηκώνομαι πρωί. Ανοίγω το παράθυρο 
του ξενοδοχείου να μπει φυσικό φως και 
φρέσκος αέρας. Τι ωραία μέρα. Η θάλασ-
σα είναι λάδι. Ώρα για εκδρομή. Ανοίγου-
με τον χάρτη και επιλέγουμε να πάμε στην 
Μονή Πρέβελη. Όχι όμως ακολουθώντας 
τη γνωστή διαδρομή. Επιλέγουμε να πάμε 
από τον παλιό επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου-
Χανίων, διασχίζοντας τον δήμο Νικηφό-
ρου Φωκά. Όμορφη διαδρομή με αρκετές 
στροφές ανεβαίνοντας το βουνό και πολλά 
ελαιόδεντρα. Περνάμε μέσα από τα χωριά 
του Δυτικού Ρεθύμνου, που αποτελούσαν 
στο παρελθόν βενετσιάνικα θέρετρα και 
κάνουμε την πρώτη στάση μας στο γραφικό 
χωριό Αγ. Κωνσταντίνο. Προσκυνάμε στην 
κατάλευκη ομώνυμη εκκλησιά, με το σκα-
λιστό καμπαναριό και επισκεπτόμαστε τον 
τοπικό Συνεταιρισμό Γυναικών «Άρτεμις» 
για να δοκιμάσουμε γλυκά του κουταλιού, 
παραδοσιακά ποτά, λικέρ από καρπούς, 
φρούτα, τσικουδιά και μέλι και να πάρουμε 
προμήθειες για τον δρόμο της επιστροφής. 
Αφήνοντας τον Αγ. Κωνσταντίνο, κατευθυ-
νόμαστε στα Ρούστικα, ένα ακόμα όμορφο 
χωριό. Εκεί επισκεφθήκαμε το Ρουστίκων 
Μέλαθρον, όπου και στεγάζεται το «Μου-
σείο Ελληνικών Παραδοσιακών Ενδυμασι-
ών» της Καίτης και του Ανδρέα Φραγκια-
δάκη. Μια μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία 
με ενδυμασίες από όλη την Ελλάδα, ηπει-
ρωτική και νησιωτική και από τις «αλύτρω-
τες» πατρίδες. Ήπιαμε το καφεδάκι μας και 
προχωρήσαμε, με το αυτοκίνητο πάντα, 
προς τον παραδοσιακό οικισμό Μούνδρο, 
με τα βενετσιάνικα κτήρια και τα γραφικά 
σπίτια. Στρίβουμε στον δρόμο προς Καλή 
Συκιά και Πλακιά, κάναμε μια στάση σε μια 
παραδοσιακή ταβέρνα, δοκιμάσαμε σπιτικά 
μαγειρευτά φαγητά, ήπιαμε λίγη ρακή (ένα 
ποτηράκι μόνο καθότι οδηγούμε) και μετά 
προς ολοταχώς για το Φαράγγι Κοτσυφού. 
Επιβλητικό το τοπίο, απόλυτη η σιωπή. Δεν 
περιγράφεται με λέξεις. Ξαφνικά, πίσω από 
τα βουνά ξεπροβάλλει η θάλασσα. Είναι το 
Λιβυκό πέλαγος και ο Πλακιάς, ένα επίσης 
γραφικό ψαροχώρι, του δήμου Φοίνικα. Κά-
νουμε βόλτα στην παραλία και χαζεύουμε 
τα ψαροκάικα με τα ζωντανά χρώματα. Στα 
δεξιά μας, «κρέμονται» από το βουνό τα 
Σελιά, ένα χωριό που αξίζει να επισκεφθεί-
τε. Φεύγουμε και κατευθυνόμαστε προς τη 
Μονή Πρέβελη. Οι πιο τολμηροί της παρέας 
κάνουν μια βουτιά στην παραλία, στο Δα-
μνόνι και συνεχίζουμε. Πρώτα συναντάμε το 
Κάτω Μοναστήρι του Προδρόμου της Μο-
νής Πρέβελη. Είναι το ένα εκ των δύο κτηρι-
ακών συγκροτημάτων της Μονής Πρέβελη. 

Άποψη της Ιεράς Μονής Πρεβέληß�ß
,?;MÞE<ÞJ>;Þ�EBOÞ#ED7IJ;HOÞE<Þ&H;L;B?

Η κατάλευκη εκκλησία Άγιος Κωνσταντίνοςß�ß
*>;ÞIDEMÞM>?J;Þ9>KH9>Þ�=>?EIÞ!EDIJ7DJ?DEI
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Τρία χιλιόμετρα πιο κάτω, στην πλαγιά ενός 
βουνού και πάλι με θέα στο Λιβυκό πέλα-
γος βρίσκεται το Πίσω Μοναστήρι του Θεο-
λόγου, όπου είναι και η έδρα της Ιεράς Μο-
νής. Μοναδική θέα από την Ιερά Μονή, με 
τη γεμάτη ιστορία με τους αγώνες για ελευ-
θερία και τα μνημεία των συμμάχων, αλλά 
και ένα έναυσμα για να «συνομιλήσουμε» 
με τον εαυτό μας στην ιστορική εκκλησία. 
Στη συνέχεια κατηφορίζουμε προς την αμ-
μώδη παραλία Πρέβελη, στις εκβολές του 
ποταμού Κουρταλιώτη, με τους εξωτικούς 
φοίνικες και κάνουμε μια βουτιά στα γαλα-
νά νερά. Με τον ήλιο να δύει μπροστά μας, 
διασχίζουμε το Κουρταλιώτικο φαράγγι και 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Τελι-
κά το Ρέθυμνο μ’ αρέσει. Είναι πιο όμορφο 
κάτι μέρες σαν και αυτές…    

)J7HJ?D=ÞJ?C;�Þ?DÞJ>;ÞCEHD?D=Þ
)J7HJ?D=ÞFE?DJ�Þ(;J>OCDED
)éWAKEéUPéEARLY�é )éOPENéTHEéHOTEL³SéWINDOWéTOé
LETéNATURALéLIGHTéANDéFRESHéAIRéIN�é7HATéAéBEAUTI
FULé DAY�é 4HEé SEAé ISé LIKEé GLASS�é )T³Sé TIMEé FORé OURé
EXCURSION�é7EéOPENéTHEéMAPéANDéWEéCHOOSEé
TOéGOéTOéTHEé-ONASTERYéOFé0REVELI�é!CTUALLY�éWEé
WILLéNOéFOLLOWéTHEéKNOWNéITINERARY�é7EéCHOOSEé
TOé TAKEé THEé OLDé NATIONALé ROADé OFé 2ETHYMNON
#HANIA�é CROSSINGé THEé -UNICIPALITYé OFé .IKIFOROSé
&OKAS�é)T³SéAéBEAUTIFULéITINERARYéWITHéMANYéCURVESé
ANDéTURNSéCLIMBINGéTHEéMOUNTAINéANDéMANYéOL

IVEéTREES�é7EéPASSéTHROUGHéTHEéWESTERNéVILLAGESé
OFé2ETHYMNONéWHICHéINéTHEéPASTéWEREéUSEDéASé
6ENETIANé RESORTSé ANDé WEéMAKEé OURé FIRSTé STOPé
ATéTHEéPICTURESQUEéVILLAGEéOFé!GHIOSé+ONSTANTI
NOS�é7EéPRAYéINéTHEéSNOWWHITEéHOMONYMOUSé
CHURCHéWITHéTHEéSCULPTUREDéBELFRYéANDéWEéVISITé
THEé LOCALé 7OMEN³Sé !SSOCIATIONé °!RTEMIS±é INé
ORDERé TOé TRYé SPOONé SWEETS�é TRADITIONALé DRINKS�é
FRUITé LIQUEURS�é TSIKOUDIA�é HONEYé ANDé FRUITSé ANDé
TOé GETé SOMEé FOODé FORé THEé WAYé BACK�é ,EAVINGé
!GHIOSé+ONSTANTINOS�éWEéCONTINUEé INéDIRECTIONé
OFé2OUSTIKA�éANOTHERéBEAUTIFULéVILLAGE�é4HEREéWEé
VISITEé2OUSTIKONé-ELATHRONéWHEREé THEé °-USE
UMéOFé'REEKé4RADITIONALé#OSTUMES±�éOWNEDéBYé
+AITIéANDé!NDREASé&RAGIADAKIS�éISéHOUSED�é)TéISéAé
UNIQUEéPRIVATEéINITIATIVEéWITHéCOSTUMESéFROMéALLé
OVERé'REECE�é CONTINENTALé ANDé INSULARé ANDé ALSOé
FROMéTHEé°NOTéFREE±éCOUNTIES�é7EéTAKEéOURéCOF

FEEé ANDéWEéMOVEé FORWARD�é ALWAYSé BYé CAR�é TOé
THEéTRADITIONALéSETTLEMENTéOFé-OUNDROS�éWITHéITSé
6ENETIANéBUILDINGSéANDéPICTURESQUEéHOUSES�é7Eé
TURNéINéTHEéDIRECTIONéOFé+ALIé3YKIAéANDé0LAKIAS�éWEé
STOPéTOéAéTRADITIONALéTAVERNA�éWEéTRYéHOMEMADEé
COOKEDéFOOD�éWEéDRINKéRAKIé�JUSTéAéTOTéBECAUSEé
WEéDRIVE	éANDéTHENéWEéHEADéTOWARDéTHEé'ORGEé
OFé +OTSIFOS�é )T³Sé ANé IMPOSINGé LANDSCAPEé WITHé
ABSOLUTEé SILENCE�é )Té CANNOTé BEé DESCRIBEDé WITHé
WORDS�é3UDDENLY�éTHEéSEAéCOMESéINTOéVIEWéBE
HINDéTHEéMOUNTAIN�é)TéISé,IBYANé3EAéANDé0LAKIAS�é
ANOTHERéFISHéVILLAGEéOFéTHEé-UNICIPALITYéOFé&INIKAS�é
7EéWALKéALONGéTHEéBEACHéWATCHINGéTHEéCOLORFULé
FISHINGé BOATS�é/Né THEé RIGHT�é WEé CANé SEEé 3ELIA�é
ANOTHERé WORTHé VISITINGé VILLAGEé WHICHé ISé °HANG
ING±é FROMé THEéMOUNTAIN�é7Eé LEAVEé TAKINGé THEé
DIRECTIONéOFéTHEé-ONASTERYéOFé0REVELI�é4HEéMOSTé
DARINGéOFéUSé TAKEéAéDIPé INé THEéBEACHéOFé$AM
NONIéANDéTHENéWEéCONTINUE�é7EéFIRSTéMEETéTHEé
,OWERé-ONASTERYéOFé3AINTé*OHNéTHEé"APTIST�é)T³Sé
ONEéOFéTHEéTWOéMAINéBUILDINGéCOMPLEXESéOFéTHEé
-ONASTERYé OFé 0REVELI�é 4HREEé KILOMETERSé LATER�é
ONé THEéSLOPEéOFéAéMOUNTAINéANDéWITHéVIEWéTOé
THEé,IBYANé3EA�éWEéCANéFINDéTHEé2EARé-ONASTERYé
OFé3AINTé*OHNéTHEé4HEOLOGIANéWHICHéCONSTITUTESé
THEéHEADéOFéTHEé(OLYé-ONASTERY�é4HEéEXQUISITEé
VIEWéFROMéTHEé(OLYé-ONASTERY�éWITHéITSéGLORIOUSé
HISTORYéDUEéTOéITSéENDEAVOURSéFORéFREEDOMéANDé
THEé ALLY³SéMONUMENTS�é TRIGGERSé USé TOé CONVERSEé
WITHéOURSELVESéINéTHISéHISTORICé#HURCH�é4HEN�éWEé
GOéDOWNHILLéTOéTHEéSANDYéBEACHéOFé0REVELI�éINéTHEé
MOUTHéOFéTHEéRIVERé+OURTALIOTISéWITHéTHEéEXOTICé
PALMéTREESéANDéWEéTAKEéAéDIPéINéTHEéCLEARéBLUEé
WATERS�é7ITHéTHEéSUNéGOINGéDOWNéINéFRONDéOFéUS�é
WEéCROSSéTHEéGORGEéOFé+OURTALIOTISéANDéWEéTAKEé
THEéWAYéBACK�é&INALLY�é)éLIKEé2ETHYMNON�é/NéDAYSé
LIKEéTHESEéIT³SéEVENéMOREéBEAUTIFUL���                    

Έδρα της Ιεράς Μονής Πρέβελη είναι το Μοναστήρι του 
Θεολόγου, στην πλαγιά ενός βουνού, με απέραντη θέα στο 
Λιβυκό πέλαγος.

4HEé-ONASTERYéOFé4HEOLOGOSéISéTHEéHEADéOFéTHEé(OLYé-ONASTERYéOFé
0REVELIéANDéITéISéSITUATEDéONéTHEéSLOPEéOFéAéMOUNTAIN�éWITHéINFINITEé
VIEWéTOéTHEé,IBYANé3EA�

ALIANTHOS Crete car rental and bike rental company welcomes you 
to sunny and beautiful Crete, an island of unique and unforget-
table experiences. Our company offers high quality rent a car and 
rent a bike services in low prices and special internet offers.

Alianthos is a family company, which was founded in Plakias, Crete, 
in 1980, aiming at providing high quality crete rent car services 
and crete rent bike services for short & long term periods, for 
companies & private individuals. We started with 10 cars and in 
the short space of time the quality of our services, our low costs 
& flexibility were recognized and prompted us into rapid growth.

Today, Alianthos Crete car rental and bike rental is one of the 
largest car hire and bike hire companies in Crete, with a fleet of 
more than 800 new cars and bikes that are continuously expanding 
and renewing, flexible programs and special offers adapted to 
provide a solution to each of your needs.

Rent a Car and Bike to 
explore Crete with Alianthos!

Rethymnon Area +30 28310 71141 
Plakias Rethymnon +30 28320 31851 

Η παραλία του Πλακιάß�ß
*>;Þ8;79>ÞE<Þ&B7A?7I

Το Κάτω Μοναστήρι της Μονής Πρέβεληß�ß
*>;Þ"EM;HÞ#ED7IJ;HOÞE<Þ&H;L;B?

Το Φαράγγι Κοτσυφούß�ß
*>;Þ�EH=;ÞE<Þ!EJI?<EI

Mία γραφική γέφυραß�ß
�ÞF?9JKH;IGK;Þ8H?:=;
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�ÍÀÊÀË¿ÂÓÄÞÓÈÖÞÎÑ×ÈÃºÄÖÞÓÇÖÞ�Ñ»ÓÇÖÞ�Þ
$ISCOVERßTHEßORCHIDSßOFß#RETE

Όσοι έρχονται την άνοιξη στην Κρήτη την 
βλέπουν πιο όμορφη. Εκατοντάδες λου-
λούδια ανθίζουν και δίνουν χρώμα στα 
μονοπάτια, στα φαράγγια, ακόμα και πα-
ραθαλάσσια. Μάλιστα, κάποια από αυτά 
«διαμένουν» μόνο στην Κρήτη και δεν 
θα έχετε την ευκαιρία να τα θαυμάσετε 
αλλού. Το κρινάκι της θάλασσας, τα αρ-
μυρίκια, ο Φοίνικας του Θεόφραστου, ο 
δίκταμος, τα κυκλάμινα, οι τουλίπες, τα 
βολβολούλουδα, είναι ένα μικρό μόνο 
δείγμα από αυτά που θα δείτε. Οι ορχιδέ-
ες είναι αυτές που θα σας μαγέψουν. 

*>EI;Þ M>EÞ L?I?JÞ �H;J;Þ 7JÞ IFH?D=J?C;Þ 97DÞ
I;;Þ ?JÞ ?DÞ 7BBÞ ?JIÞ 8;7KJO�Þ �KD:H;:IÞ E<Þ 8BEI
IEC;:Þ<BEM;HIÞ=?L;Þ9EBEKHÞJEÞF7J>I�Þ=EH=;IÞ
7D:Þ;L;DÞI;7I?:;ÞFB79;I�Þ�DÞF7HJ?9KB7H�ÞIEC;Þ
E<ÞJ>;CÞ7H;Þ;D:;C?9ÞJEÞJ>;Þ?IB7D:Þ7D:ÞOEKÞ
M?BBÞDEJÞ>7L;ÞJ>;Þ9>7D9;ÞJEÞ7:C?H;ÞJ>;CÞ?DÞ
EJ>;HÞFB79;I�Þ*>;ÞI;7ÞB?BOÞ�&7D9H7J?KCÞC7J
?J?CKC	�Þ J>;Þ J7C7H?IAIÞ �*7C7H?NÞ 9H;J?97	�Þ
J>;Þ�H;J7DÞF7BCÞJH;;Þ�&>E;D?NÞJ>;EF>H7IJ?	�Þ
J>;Þ�H;J7DÞ�?AJ7CEÞ�%H?=7DKCÞ:?9J7CKI	�Þ
J>;Þ�H;J7DÞ9O9B7C;DIÞ��O9B7C;DÞ9H;J?9KC	�Þ
J>;ÞJKB?FIÞ�*KB?F7ÞEHF>7D?:;7	�ÞJ>;Þ>O79?DJ>IÞ
�#KI97H?Þ9ECCEIKC	�Þ7H;Þ@KIJÞ7ÞIC7BBÞI7C
FB;ÞE<ÞM>7JÞOEKÞM?BBÞI;;�Þ*>;ÞEH9>?:Þ?IÞM>7JÞ
M?BBÞ:;<?D?J;BOÞ<7I9?D7J;ÞOEK�

Στον Κρήτη και βέβαια και στον νομό Ρεθύ-
μνου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία ορχιδέ-
ων, αρκεί βέβαια να είστε παρατηρητικοί. 
Ο αρχαίος συγγραφέας Θεόφραστος ήταν 
αυτός που έδωσε την ονομασία όρχις στο 
λουλούδι αυτό, εξαιτίας της ομοιότητας της 
διπλοκόνδυλης ρίζας του φυτού με τα αν-
δρικά γεννητικά όργανα. Λέγονται επίσης 
και σερνικοβότανα, γιατί σύμφωνα πάλι με 
τους αρχαίους Έλληνες, αν ο άντρας έτρω-
γε μεγάλους κονδύλους ορχιδέας θα έκανε 
αγόρι. 
Στην Κρήτη, τις ορχιδέες τις λέμε μελισσά-
κια. Ο λόγος είναι απλός. Οι ορχιδέες δεν 

περιέχουν αρκετή γύρη για να μεταφερθεί 
με τον αέρα και να γονιμοποιηθούν. Γι’ αυτό 
η φύση έχει προνοήσει κάνοντάς τες να 
μοιάζουν με θηλυκές μέλισσες. Παραπλα-
νούν λοιπόν τα αρσενικά έντομα, τα οποία 
μεταφέρουν τη γύρη στο επόμενο λουλούδι 
και επιτυγχάνεται έτσι η γονιμοποίηση. Το 
θαύμα της φύσης… 

)Né #RETEé ANDé OFé COURSEé INé THEé 0REFECTUREé OFé
2ETHYMNONéYOUéWILLé FINDéAé LARGEéVARIETYéOFéOR
CHIDS�éPROVIDEDéYOUéAREéOBSERVANT�é4HEéFLOWERé
TOOKé THEéNAMEé°ORCHIS±éBYé THEéANCIENTéWRITERé
4HEOFRASTOS�éBECAUSEéOFéTHEéSIMILARITYéOFéITSéTWOé
TUBEROUSéROOTSéWITHéTHEéMASCULINEéGENITALS�é)TéISé
ALSOéCALLEDéFLYORCHISéAND�éACCORDINGéTOé!NCIENTé
'REEKS�éAéMANéWHOéEATSéBIGéORCHIDéTUBERSéWILLé
HAVEéAéBABYéBOY�é
)Né#RETE�éTHISéFLOWERéISéCALLEDé°BEEéORCHID±�é4HEé
REASONéISéSIMPLE�é/RCHIDSéDOéNOTéHAVEéENOUGHé
POLLENéSOéASéTOéBEéEASILYéPOLLINATED�é4HAT³SéWHYé
NATUREéHASé FORESEENéBYéMAKINGéTHEMéLOOKé LIKEé
FEMALEé BEES�é 3O�é THEYé MISLEADé MALEé INSECTSé
WHICHé TRANSFERé THEé POLLENé TOé THEé NEXTé FLOWERé
ANDéSOéPOLLINATIONéISéSUCCEEDED�é4HEéMIRACLEéOFé
NATURE§é

Ορχιδέες μπορείτε να βρείτε στο Φαράγγι της Ίμβρου, που ξεκινά 
από το οροπέδιο Ασκύφου και καταλήγει στο Λιβυκό πέλαγος, 
στην περιοχή Ζουρίδι-Κάτω Πόρος κοντά στην Αργυρούπολη, 
καθώς και στο οροπέδιο Γιους Κάμπος (πριν το Σπήλι στρίβετε 
αριστερά για το Γερακάρι).

9OUéCANéFINDéORCHIDSéINéTHEéGORGEéOFé)MVROS�éWHICHéSTARTSéFROMé
THEéPLATEAUéOFé!SKIFOUéANDéENDSéTOéTHEé,IBYANé3EA�éATéTHEéAREAé
OFé:OURIDI+ATOé0OROSéNEARéTHEéVILLAGEéOFé!RGYROUPOLIéASéWELLéASé
ATéTHEéTABLEAUéOFé9IOUSé+AMBOSé�BEFOREé3PILIéYOUéTURNéLEFTéINéTHEé
DIRECTIONéOFé'ERAKARI	�

Gabriel Tsountanis
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#RETEÞAROUND�Þ ÎÌ½ÖÞ�ÑÀÊËÄ¼ÎØÞ�ÞÍÎÌ½ÖÞ«ÀÍ¼ÕÍÞ�Þ
ß ß ßßßßß4HEßPREFECTUREßOFß(ERAKLIONß�ßTHEßPREFECTUREßOFß#HANIA

Κρήτη δεν είναι μόνο το Ρέθυμνο. Είναι 
και ο νομός Ηρακλείου, ο νομός Χανίων, 
ο νομός Λασιθίου. Αν βρείτε χρόνο καλό 
θα ήταν να επισκεφθείτε το Ανάκτορο της 
Κνωσού, να δείτε περίπου 2.500 οργανι-
σμούς στο Ενυδρείο Κρήτης «Θαλασσό-
κοσμος» και να διασχίσετε το Φαράγγι της 
Σαμαριάς. Αν βέβαια το πρόγραμμά σας 
είναι ήδη κανονισμένο, ευκαιρία να μας 
ξανάρθετε.   

�H;J;Þ ?IÞ DEJÞ EDBOÞ (;J>OCDED�Þ *>;H;Þ ?IÞ
7BIEÞ J>;Þ &H;<;9JKH;Þ E<Þ �;H7AB?ED�Þ �>7D?7Þ
7D:Þ"7I?J>?�Þ�<ÞOEKÞ<?D:ÞJ?C;�Þ?JÞMEKB:Þ8;Þ?D
J;H;IJ?D=ÞJEÞL?I?JÞ!DEIIEIÞ&7B79;�ÞJEÞI;;ÞJ>;Þ
7FFHEN?C7J;BOÞá�äßßÞEH=7D?ICIÞE<Þ J>;Þ�H;JÞ
�GK7H?KCÞ ¥*>7B7IIE9EICEI¦Þ 7D:Þ JEÞ 9HEIIÞ
J>;Þ �EH=;Þ E<Þ )7C7H?7�Þ �EM;L;H�Þ ?<Þ OEKHÞ
FHE=H7CÞ?IÞ7BH;7:OÞ7HH7D=;:�Þ?JÞMEKB:Þ8;Þ7Þ
=EE:ÞEFFEHJKD?JOÞJEÞ9EC;Þ879A�Þé 

To ανάκτορο της Κνωσού
Το σημαντικότερο κέντρο του μινωικού πο-
λιτισμού, η Κνωσός, αναπτύσσεται 5 χλμ. 
νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Σύμφω-
να με την παράδοση αποτέλεσε την έδρα 
του βασιλιά Μίνωα. Η περίοδος ακμής της 

πόλης ανάγεται στη μινωική εποχή (2000 - 
1350 π.Χ.) κατά την οποία αποτελεί το βα-
σικότερο και πολυπληθέστερο κέντρο της 
Κρήτης. Με τον χώρο του ανακτόρου της 
Κνωσού συνδέονται οι συναρπαστικοί μύθοι 
του Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο και του 
Δαίδαλου με τον Ίκαρο. Το ανάκτορο της 
Kνωσού είναι το μεγαλύτερο από τα κέντρα 
της μινωικής εξουσίας. Πρόκειται για ένα 
κτηριακό συγκρότημα που αναπτύσσεται σε 
χώρο 22.000 τ.μ. 
Οι πρώτες ανασκαφές στον χώρο της Kνω-
σού διενεργήθηκαν το 1878 από τον έμπο-
ρο Mίνωα Kαλοκαιρινό, ενώ η ανασκαφή 
του ανακτόρου έγινε το 1900 από τον A. 
Evans μέχρι και το 1931 με μικρές διακοπές. 
Από τα σημαντικότερα δωμάτια του ανακτό-
ρου είναι η αίθουσα των Διπλών Πελέκεων 
και το Διαμέρισμα της Βασίλισσας με την τοι-
χογραφία των δελφινιών.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού 

!DEIIEIÞ&7B79;
+NOSSOS�é THEéMOSTé IMPORTANTé REMNANTé OFé-I
NOANé#IVILIZATION�é ISé SITUATEDé�KMéSOUTHEASTéOFé
THEé CITYé OFé(ERAKLION�é!CCORDINGé TOé THEé TRADI

TION�éITéCONSTITUTEDéTHEéMAINéPLACEéOFéRESIDENCEé
OFé +INGé -INOS�é "ETWEENé ��������é "#�é THEé
-INOANé #IVILIZATIONé WASé THRIVINGé ANDé +NOSSOSé
WASé THEé FUNDAMENTALé ANDéMOSTéMULTITUDINOUSé
CITYSTATEé INé#RETE�é+NOSSOSé0ALACEé ISéCONNECT
EDé WITHé THEé THRILLINGé LEGENDé OFé THEé ,ABYRINTHé
WITHé THEé-INOTAURé ANDé THEéMYTHéOFé$AEDALUSé
ANDé )CARUS�é 4HEé 0ALACEé OFé +NOSSOSé ISé THEé BIG
GESTéCENTERéOFéTHEé-INOANé3TATE�é)TéISéAéBUILDINGé
COMPLEXé WHICHé COVERSé ANé AREAé OFé ������é SQ�é
M�é4HEéFIRSTéEXCAVATIONSéINéTHEéSITEéOFé+NOSSOSé
WEREéCONDUCTEDéINé����éBYéTHEéMERCHANTé-INOSé
+ALOKAIRINOS�é (OWEVER�é THEé EXCAVATIONé OFé THEé
PALACEéWASéCARRIEDéOUTéINé����éBYé!�é%VANSéANDé
LASTEDé UNTILé ����éWITHé SMALLé INTERRUPTIONS�é 4WOé
OFéTHEéMOSTéIMPORTANTéROOMSéOFéTHEéPALACEéARE�é
THEé(OUSEéOFéTHEé$OUBLEé!XEéANDéTHEé1UEEN³Sé
#HAMBERéWITHéTHEé$OLPHINé&RESCO�

?[a^OQ&�9UZU_`^e�[R�/aX`a^Q

Ενυδρείο Κρήτης «Θαλασσόκοσμος»
Επίσης, στον νομό Ηρακλείου, «μια σκη-
νογραφία της Μεσογείου, των ελληνικών 
βυθών και του τροπικού περιβάλλοντος μή-
κους 600 μέτρων περιμένει τον επισκέπτη, 
κατά μήκος της οποίας θα έρθει πρόσωπο 

με πρόσωπο με 2.500 περίπου οργανι-
σμούς που κατανέμονται σε 200 είδη. Οι 
οργανισμοί φιλοξενούνται σε 32 δεξαμενές 
συνολικής χωρητικότητας 1.600.000 λί-
τρων, που εναλλάσσονται ανάλογα με τα 
φιλοξενούμενα είδη, τους βιοτόπους τους ή 
τις συνήθειές τους. 
Σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής ο 
επισκέπτης μπορεί να ξεκουράζεται απο-
λαμβάνοντας το θέαμα θαλάσσιων ζώων να 
περιπλανώνται πίσω από τις γυάλινες επιφά-
νειες των ενυδρείων, που μερικές φθάνουν, 
σε εμβαδόν μέχρι και τα 10 τ.μ.».

Πηγή: www.cretaquarium.gr
Info: τηλ. + 302810 337788 

�H;J�GK7H?KCÞ¥*>7B7IIE9EICEI¦
)NéTHEé0REFECTUREéOFé(ERAKLIONéAGAIN�é°THEéVISITORé
WILLéBEéFASCINATEDéBYéTHEé���éMéLONGéSEASCAPEéOFé
THEé-EDITERRANEAN�é THEé'REEKéSEASéANDéTROPICALé
WATERSé ANDéHEéWILLé COMEé FACEé TOé FACEéWITHé AP
PROXIMATELYé�����éORGANISMSéDIVIDEDéINé���éSPE
CIES�é4HESEéORGANISMSéAREéACCOMMODATEDéINé��é
TANKSéOFéAéTOTALéCAPACITYéOFé���������éLITRES�éWHICHé
ALTERNATEéACCORDINGLYéTOéTHEéHOSTEDéSPECIES�éTHEIRé
HABITATSéORéHABITS�é)NéCONCRETEéPOINTSéOFéTHEéROUTE�é
THEéVISITORéCANéRESTéENJOYINGéTHEéSPECTACLEéOFéMA
RINEéSPECIESéMOVINGéBEHINDéTHEéGLASSéOFéTHEéTANKS�é
SOMEéOFéWHICHéCOVERéUPéTOé��éSQ�éM�ééé

?[a^OQ&�ccc�O^Q`M]aM^UaY�S^
5ZR[&�`QX�������$�����##$$

Το ανάκτορο της Κνωσούß�ß
!DEIIEIÞ&7B79;

Gabriel Tsountanis
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Το Φαράγγι της Σαμαριάς
Ακόμα και αν δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ 
την Κρήτη, το έχουμε σίγουρα ακουστά. Εί-
ναι το μακρύτερο φαράγγι της Ευρώπης, με 
μήκος 18 χλμ. και έχει ανακηρυχθεί Εθνικός 
Δρυμός. Ο λόγος για το Φαράγγι της Σαμα-
ριάς, στον νομό Χανίων. Εφοδιαστείτε με 
καπέλο, φορέστε ανθεκτικά αθλητικά πα-
πούτσια και ετοιμαστείτε για μια πεζοπορία 
6 έως 8 ωρών, ανάλογα με τον ρυθμό που 
προχωράτε. 
Με σημείο εκκίνησης την εντυπωσιακή το-
ποθεσία Ξυλόσκαλο και αφού θαυμάσετε 
σπάνια βότανα και αγριολούλουδα, θα κα-
ταλήξετε στην Αγία Ρούμελη, με το Λιβυκό 
πέλαγος μπροστά σας. Και αν είστε και λίγο 
τυχεροί, διασχίζοντας το φαράγγι θα δείτε 
και το Κρι-Κρι, ένα αγριοκάτσικο που ζει 
μόνο στην Κρήτη. Το πέρασμά του επιτρέπε-
ται από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. 

*>;Þ�EH=;ÞE<Þ)7C7H?7
%VENé IFéWEéHAVEéNEVERéVISITEDé#RETE�éWEéHAVEé
SURELYéHEARDéABOUTé IT�é )T³Sé THEé LONGESTéGORGEé INé
%UROPEéWITHéAéLENGHTHéOFé��éKMéANDéITéHASéBEENé
DECLAREDéAé.ATIONALé0ARK�é
7EéREFERéTOéTHEé'ORGEéOFé3AMARIA�éSITUATEDéINé
THEé0REFECTUREéOFé#HANIA�é4AKEéAéHATéWITHéYOU�é
WEARéDURABLEéSHOESéANDéPREPAREéYOURSELFéFORéAé
�éTOé�éHOURSéHIKE�éDEPENDINGéONéYOURéRHYTHMé
OFéWALKING�é
(AVINGé ASé STARTINGé POINTé THEé IMPRESSIVEé LAND
SCAPEé OFé 8YLOSKALOé ANDé AFTERé ADMIRINGé RAREé
HERBSéANDéWILDéFLOWER�éYOUéWILLéENDéUPéTOé!GIAé
2OUMELI�éHAVINGéTHEé,IBYANé3EAéINéFRONDéOFéYOU�é
!NDéIFéYOUéAREéAéLITTLEéLUCKY�éCROSSINGéTHEéGORGEé
YOUéWILLé SEEé THEé+RI+RI�é AéWILDéGOATéWHOé LIVESé
ONLYéINé#RETE�é4HEéGORGEéISéOPENéFROMé-AYéTOé
/CTOBER�é

01
Ιανουάριος / January

09
Σεπτέμβριος / September

11
Νοέμβριος / November

10
Οκτώριος / October

12
Δεκέμβριος / December

AGENDAé����

05
Την Πρωτομαγιά θα φτιάξουμε ένα όμορφο στεφάνι. Από τις 
6 έως και τις 10 Μαΐου, στον Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου, 
θα παρακολουθήσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Νο-
μαρχίας Ρεθύμνου με θέμα Τουρισμός-Πολιτισμός. Αναλυ-
τικότερα, στις 6/05 θα δείτε παραδοσιακούς χορούς από το 
Λύκειο Ελληνίδων και την Ένωση παραδοσιακών μουσικο-
χορευτικών συλλόγων Ρεθύμνου, στις 7/05 θα ακούσετε τη 
χορωδία Ρεθύμνου με τη συμμετοχή της Ειρήνης Σταυρίδου, 
στις 8/05 θα απολαύσετε τη μουσική παράσταση από την 
ομάδα «Φωνές του Νότου», στις 9/05 τη Συμφωνική Ορχή-
στρα Νέων σε ελληνικό και ξένο συμφωνικό ρεπερτόριο και 
τέλος στις 10/05 τις αντιπροσωπευτικές παραδοσιακές παρέ-
ες της Κρήτης (Ανωγειανοί, Μελαμπιανοί, Ριζίτες) με τη συμ-
μετοχή του Αλέξανδρου Παπαδάκη στην ασκομαντούρα. 
Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κρητικό γλέντι με μουσική, 
μπουφέ και διαγωνισμός Κρητικής κουζίνας. 

/Né-AYè$AYéWEéWILLéMAKEéAéBEAUTIFULéWREATH�é&ROMè�èTOè
��è-AY�éINéTHEé-UNICIPALé'ARDENéOFé2ETHYMNON�éWEéWILLéAT
TENDéTHEéCULTURALéEVENTSéOFéTHEé-UNICIPALITYéOFé2ETHYMNONé
DEDICATEDé TOé4OURISMé ANDé#ULTURE�é-OREé ANALYTICALLY�é ONé
����éYOUéWILLéWATCHéTRADITIONALéDANCESéFROMéTHEé,YCEUMéOFé
'REEKé7OMENéANDéTHEé5NIONéOFéDANCEéANDéMUSICéASSOCIA
TIONSéOFé2ETHYMNON�éONé����éYOUéWILLéLISTENéTOéTHEéCHORUSé
OFé2ETHYMNONéWITHéTHEéPARTICIPATIONéOFé-RS�é )RINIé3TRAVRI
DOU�éONé����éYOUéWILLéENJOYéTHEéMUSICéPERFORMANCEéOFéTHEé
GROUPé°&ONESéTOUé.OTOU±�éONé����éTHEé9OUTHé3YMPHONICé
/RCHESTRAéPERFORMINGéAé'REEKéANDéFOREIGNéSYMPHONICéREP
ERTOIREéANDéFINALLY�éONé�����éTHEéREPRESENTATIVEéTRADITIONALé
COMPANIESéOFé#RETEé�!NOGIANS�é-ELAMPIANS�é2IZITES	éWITHé
THEéPARTICIPATIONéOFé!LEXANDROSé0APADAKISéPLAYINGé°!SKO
MANDOURA±�é!é TRADITIONALé#RETANé FEASTéWITHéMUSIC�éBUFFETé
ANDéCOMPETITIONéOFé#RETANéCOOKERéWILLéFOLLOW�

Μάιος / May

02/03
Φεβρουάριος / February
Μάρτιος / March

Κάθε χρόνο, το Ρέθυμνο ξεφαντώνει στο Ρεθυμνιώτικο Καρ-
ναβάλι. Φέτος, 9.000 καρναβαλιστές και πάρα πολλοί επισκέ-
πτες παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους του Ρεθύμνου την 
Κυριακή 9 Μαρτίου και κατέληξαν στην παραλία. Εκεί, πειρα-
τές αποβιβάστηκαν από το πειρατικό τους και έβαλαν φωτιά 
στον Βασιλιά Καρνάβαλο εν μέσω πυροτεχνημάτων.

%VERYéYEARé2ETHYMNONéREVELSé INé ITSé#ARNIVALéATMOSPHERE�é
4HISé YEAR�é ONé 3UNDAY�é-ARCHé �TH�é �����é PARTICIPANTSé ANDé
MANYéVISITORSéPARADEDéINéTHEéCENTRALéROADSéOFé2ETHYMNONé
ANDé THEYé ENDEDé UPé ATé THEé BEACH�é WHEREé PIRATESé DISEM
BARKEDéFROMéTHEIRéPIRATEéBOATéANDéSETéFIREéTOéTHEé#ARNIVALé
+INGéAMIDSTéFIREWORKS�é

07/08
Ιούλιος / July
Αύγουστος / August

Τους 2 αυτούς καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιείται 
το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου.  
Info: www.rfr.gr

4HEé2ENAISSANCEé&ESTIVALéOFé2ETHYMNONé ISéBEINGéHELDéDURINGé
THESEéSUMMERéMONTHS�éééé
�D<E�éWWW�RFR�GR

Περισσότερα για τους φθινοπωρινούς 
μήνες στο επόμενο τεύχος / MOREé
ABOUTéAUTUMNéINéTHEéNEXTéISSUE

06
Ιούνιος / June Στις 24 Ιουνίου, την ημέρα της γιορτής της γέννησης του 

Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, θα κάψουμε το πρωτομα-
γιάτικο στεφάνι στη φωτιά στον Κλήδονα στην εκδήλω-
ση του Λυκείου Ελληνίδων, στο Βενετσιάνικο λιμάνι.               

/Né*UNEé��TH�éONé3T�é*OHNéTHEé"APTIST³SéDAYéWEéWILLéBURNéTHEé
-AYé$AYéWREATHéINéTHEéFIREéOFé+LIDONASéINéTHEéFRAMEWORKé
OFéANéEVENTéORGANIZEDéBYéTHEé,YCEUMéOFé'REEKé7OMEN�éATé
THEé6ENETIANéHARBOUR�

04
Απρίλιος / April To Πάσχα στο νησί είναι διαφορετικό. Το βράδυ της Με-

γάλης Παρασκευής όλοι οι επιτάφιοι του Ρεθύμνου συ-
γκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία των τεσσάρων μαρ-
τύρων με προεξέχουσα την πομπή της Μητρόπολης που 
συνοδεύεται από τη φιλαρμονική του δήμου. Μετά τη 
λειτουργία ετοιμαστείτε για μια βόλτα στα ρακάδικα της 
παλιάς πόλης για να γευτείτε τα νηστίσιμα μεζεδάκια. Το 
Μεγάλο Σάββατο, στις 12 τα μεσάνυχτα, θα πούμε όλοι 
μαζί «Χριστός Ανέστη», οι καμπάνες θα ηχήσουν χαρμό-
συνα, θα τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά στο πασχαλινό 
τραπέζι και θα φάμε μαγειρίτσα και παραδοσιακό ανε-
βατό κουλούρι. Την Κυριακή του Πάσχα θα φάμε αρνί 
σούβλας και θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς.    

%ASTERéINéTHEéISLANDéOFé#RETEéISéAéDIFFERENTéEXPERIENCE�é/Né
'OODè&RIDAYé NIGHT�é ALLé %PITAPHSéOFé2ETHYMNONé AREé GATH
EREDéATé THEéCENTRALé SQUAREéOFé4ESSERISé-ARTYRESéWITHé THEé
PROCESSIONéOFéTHEé#ATHEDRALéHAVINGéAéPROMINENTéPLACEéAC
COMPANIEDéBYé THEé-UNICIPALéBAND�é!FTERé THEé#EREMONY�é
PREPAREé YOURSELFé FORé Aé WALKé INé THEé RAKIé TAVERNASé OFé THEé
OLDé TOWNéWHEREéYOUéCANé TASTEé,ENTENé TITBITS�é/Né%ASTERè
3ATURDAY�éATéMIDNIGHTéWEéWILLéALLéSAYé°(RISTOSé!NESTI±�éTHEé
BELLSéWILLéRINGéJOYFULLY�éWEéWILLéSMASHéTHEéREDéPAINTEDéEGGSé
INéTHEéFESTIVEéTABLEéANDéWEéWILLéENJOYéTHEé-AYIRITSAéANDéTHEé
TRADITIONALé LEAVENEDé BREADé ROLLé �°ANEVATOé KOULOURI±	�é/Né
%ASTERè3UNDAYéWEéWILLéEATéGRILLEDéLAMBéANDéWEéWILLéDANCEé
TRADITIONALéDANCES�

Το Φαράγγι της Σαμαριάςß�ß
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Εκδηλώσεις για τον τουρισμό και τον πολιτισμό
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο γίνονται εκ-
δηλώσεις στον νομό Ρεθύμνου. Το 2007, στην ατζέντα των πενθήμερων εκδηλώσεων για 
τον τουρισμό και τον πολιτισμό, που έλαβαν χώρα στον Δημοτικό Κήπο, συμπεριλήφθηκαν 
μεταξύ άλλων βραβεύσεις γυναικών που διακρίθηκαν στον τομέα του τουρισμού. Η κα Ιωάννα 
Βαλαρή τιμήθηκε με το Βραβείο της Πρωτοπόρας Γυναίκας, ενώ η κα Ντάνιελσον τιμήθηκε 
με αντίστοιχο βραβείο για την πολύχρονη συνεργασία της με τουριστικούς παράγοντες του 
Ρεθύμνου και του εξωτερικού. Επιπλέον, τιμήθηκαν με το βραβείο «Φιλίας» 18 οικογένειες 
τουριστών που ήρθαν κάποτε στο Ρέθυμνο ως επισκέπτες και τώρα το έχουν κάνει δεύτερη 
κατοικία τους, αλλά και ο κ. Γιώργος Χατζηπαράσχος, ιδιοκτήτης του εργαστηρίου «Φύλλο 
Κρούστας και Κανταΐφι», με το βραβείο «Καλού Επαγγελματία».      

*EKH?IJÞ7D:Þ�KBJKH7BÞ;L;DJI
%VERYéYEAR�éONéTHEéOCCASIONéOFéTHEé7ORLDé4OURISMé$AY�éONé��é3EPTEMBER�éSEVERALéEVENTSéAREéORGAN
IZEDéINéTHEé0REFECTUREéOFé2ETHYMNON�é)Né�����éTHEéAGENDAéOFéTHOSEéFIVEéDAYSéTOURISTéANDéCULTURALéEVENTS�é
WHICHéTOOKéPLACEéINéTHEé-UNICIPALé'ARDEN�éINCLUDEDéAMONGéOTHERéTHINGS�éAWARDINGSéOFéWOMENéWHOé
DISTINGUISHEDéTHEMSELVESéINéTOURISMéSECTOR�é-RS�é)OANNAé6ALARIéWASéAWARDEDéWITHé0IONEER³Sé7OMANé
0RIZE�éWHILEé-RS�é$ANIELSONéWASéGIVENéAéPRIZEéFORéHERéLONGLASTINGéCOOPERATIONéWITHéTOURISTéAGENTSéINé
2ETHYMNONéANDéABROAD�é-OREOVER�é°&RIENDSHIP±éPRIZEéWASéAWARDEDéTOé ��é FAMILIESéOFé TOURISTSéWHOé
VISITEDéONCEé2ETHYMNONéANDéDECIDEDéTOéMAKEéITéTHEIRéSECONDéHOME�é!LSO�é-R�é'IORGOSé(ATZIPARASXOS�é
OWNERéOFéTHEéWORKSHOPé°&YLLO+ANTAIFI±�éWASéGIVENéTHEéPROFESSIONALéPRIZE�ééééééé

Γαλάζιες σημαίες σε 97 παραλίες!
Ο δήμος Ρεθύμνου ενδιαφέρεται για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Τα ξενοδο-
χεία της πόλης σε συνεργασία με την πε-
ριβαλλοντική οργάνωση «LEGAMBIENTE 
CLEAN THE MED» που στην Ελλάδα συντο-
νίζεται από το δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν 
από τον δήμο Ρεθύμνου για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου. Μα-
θητές των σχολείων μάζεψαν και διαχώρισαν 
ανακυκλώσιμα υλικά από τις παραλίες, ενώ 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αναρτήθηκαν 
στις ακτές γαλάζιες σημαίες, αφού 17 ακτές 
στον νομό Ρεθύμνου κέρδισαν το βραβείο 
ποιότητας «Γαλάζιες Σημαίες 2007». Να ση-
μειωθεί ότι η Κρήτη με 97 γαλάζιες σημαίες 
αποτελεί το νησί με τις περισσότερες βρα-
βευμένες ακτές για το 2007. 
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4HEé -UNICIPALITYé OFé 2ETHYMNONé ISé INTERESTEDé
INéENVIRONMENTALéPROTECTION�é4HEéHOTELSéOFéTHEé
TOWNé INé COOPERATIONé WITHé THEé ENVIRONMENTALé
ORGANIZATIONé °,%'!-")%.4%é #,%!.é 4(%é
-%$±�éWHOSEéCOORDINATORéINé'REECEéISé°-%$)
4%22!.%!.é3/3±�éPARTICIPATEDéINéTHEéEVENTSé
ORGANIZEDéBYéTHEé-UNICIPALITYéOFé2ETHYMNONéFORé
THEé7ORLDé%NVIRONMENTé$AYéCELEBRATEDéONé�é
*UNE�é3CHOOLé STUDENTSéCOLLECTEDéANDéSEPARATEDé
RECYCLABLEé MATERIALSé FROMé THEé BEACHES�é WHILE�é
INéTHEéCONTEXTéOFéTHEéEVENTS�é°BLUEéFLAGS±éWEREé
HUNGé ALONGé THEé COASTS�é SINCEé ��é COASTSé OFé THEé
-UNICIPALITYéOFé2ETHYMNONéWEREéAWARDEDéWITHé
THEéQUALITYéPRIZEé°"LUEé&LAGSé����±�é
)TéISéREMARKABLEéTHATé#RETEéWITHéITSé��éBLUEéFLAGSé
CONSTITUTESé THEé ISLANDéWITHé THEéMOSTé AWARDEDé
COASTSéFORé�����é

Δωρεά φανέλας στον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Ρεθύμνης  
Ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς. Το 2007, ο Δανός υπήκοος Jorgen Alex Nielsen, που από 
το 1996 επισκέπτεται ανελλιπώς το Ρέθυμνο, δώρισε στον ΔΑΟΡ τη φανέλα των Ολυπιακών 
Αγώνων του 2004 με τις υπογραφές των κοριτσιών της Εθνικής Δανίας Handball, που χάρισαν 
στη χώρα του το χρυσό μετάλλιο. Ο κ. Nielsen, μαζί με τον γιο του Henrik, έδωσε τη φανέλα 
στον πρόεδρο του Οργανισμού κ. Αναγνωστάκη, ο οποίος τους απένειμε αναμνηστικό δίπλωμα 
του Οργανισμού και μια συλλογή από γκραβούρες που απεικονίζουν το Ρέθυμνο της Βενετο-
κρατίας. Ο κ. Nielsen τόνισε: «Επέλεξα να δώσω τη φανέλα στον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό 
Ρεθύμνης για να δείξω στους ανθρώπους του ότι οφείλουν να εργάζονται για να μπορούν οι 
Ρεθυμνιώτες να αθλούνται ολοένα και περισσότερο». 
Από την πλευρά του ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: «Το διαχρονικό μήνυμα ενότητας του Ολυ-
μπισμού, που σταματούσε ακόμα και πολέμους μεταξύ κρατών στην αρχαία Ελλάδα, παραμέ-
νει άσβεστο ακόμη και σήμερα εξαιτίας ανθρώπων όπως ο κ. Nielsen».  
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3PORTSéUNITEéPEOPLE�é)Né�����éTHEé$ANISHéCITIZENé*ORGENé!LEXé.IELSENéWHOéVISITSé2ETHYMNONéREGULARLYé
SINCEé�����éDONATEDéTOé-!/2éTHEéOFFICIALéSHIRTéOFé����é/LYMPICé'AMESéSIGNEDéBYéTHEéGIRLSéOFéTHEé
$ANISHé.ATIONé(ANDBALLé 4EAMéWHOéWONé THEé GOLDéMEDAL�é-R�é.IELSEN�é ACCOMPANIEDé BYé HISé SON�é
GAVEéTHEéATHLETICéSHIRTéTOéTHEéPRESIDENTéOFéTHEé/RGANIZATION�é-R�é!NAGNOSTAKIS�éWHOéAWARDEDéHIMéAé
COMMEMORATIVEéDIPLOMAéOFéTHEé/RGANIZATIONéANDéAéCOLLECTIONéOFéGRAVURESéREPRESENTINGéTHEéTOWNéOFé
2ETHYMNONéDURINGé6ENETIANé/CCUPATION�é-R�é.IELSENéUNDERLINED�é°)éCHOSEéTOéGIVEéTHEéSHIRTéTOéTHEé
-UNICIPALé!THLETICé/RGANIZATIONéOFé2ETHYMNONéINéORDERéTOéSHOWéTOéITSéMEMBERSéTHATéTHEYéHAVEéTOé
WORKéHARDéSOéASé2ETHYMNIANSéTOéBEéABLEéTOéPRACTICEéMOREéANDéMORE±�é
&ROMéHISéSIDE�é-R�é!NAGNOSTAKISéSTATED�é°4HEé/LYMPISMéEVERLASTINGéMESSAGEéFORéUNION�éWHICHéSTOPPEDé
EVENéWARSéBETWEENéSTATESéINé!NCIENTé'REECE�éREMAINSéINDELIBLEéUNTILéTODAYéTHANKSéTOéPEOPLEéLIKEé-R�é
.IELSEN±�

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου βραβεύει  
την κ. Βαλαρήß�ß
*>;Þ#7OEHÞE<Þ(;J>OCDEDÞ7M7H:IÞÞ
#HIÞ,7B7H?

Από αριστερά προς δεξιά: 
κ. Αναγνωστάκης, κ. H. Nielsen, κ. Α. Νielsenß�ß
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Χρυσή πορεία για τον Α.Γ.Ο.Ρ. 
O Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Ρεθύμνου (Α.Γ.Ο.Ρ.) ιδρύθηκε το 1965 και το τμήμα μπάσκετ 
το 1986. Μετά από 2 χρόνια στην Α2 κατηγορία, το 2007 κατάφερε να αγωνιστεί στην Α1 
κατηγορία του επαγγελματικού μπάσκετ και να προκριθεί στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 
μπάσκετ, αντιμετωπίζοντας στις 25 Μαρτίου 2007 τον Πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό, 
χάνοντας τελικά με σκορ 48-87. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αθλητική διάκριση του Ρεθύμνου 
και ίσως όλης της Κρήτης σε συλλογικό επίπεδο. 
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των αγώνων, στον χώρο του γυμναστηρίου φιλοξενούνται εκθέ-
σεις γλυπτικής, ζωγραφικής, κ.λπ.  
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4HEéATHLETICéANDéGYMNASTICéCLUBéOFé2ETHYMNONé�!�'�/�2	éWASéFOUNDEDéINé����éANDéTHEéBASKETBALLé
ACADEMYéINé�����é!FTERéPLAYINGéFORé�éYEARSéINé!�éNATIONALéDIVISION�éINé����éTHEéTEAMéMADEéITéTOéPARTICI
PATEéINé!�éNATIONALéDIVISIONéOFéPROFESSIONALéBASKETBALLéANDéTOéREACHéTHEé&INALéOFéTHEé'REEKé"ASKETBALLé
#UP�éPLAYINGéONé��THé-ARCHé����éAGAINSTéTHEé%UROPEANé#HAMPION�é0ANATHINAIKOSéANDéLOOSINGéFINALLYé
WITHéAéSCOREéOFé�����é4HISéISéTHEéMOSTéIMPORTANTéATHLETICéDISTINCTIONéOFé2ETHYMNONéANDéPROBABLYéOFé
THEéWHOLEé#RETEéATéAéCOLLECTIVEéLEVEL�é)TéISéWORTHFULéTOéMENTIONéTHAT�éINéTHEéCONTEXTéOFéTHEéGAMES�éTHEé
STADIUMéACCOMMODATESéSCULPTUREéANDéPAINTINGéEXHIBITIONS�

Ξενάγηση στο Ρέθυμνο 

Ανακαλύψτε το Ρέθυμνο σε μικρά γκρουπ, 
με τη συνοδεία ενός επαγγελματία ξεναγού. 

Μάθετε για την ιστορία και τον πολιτισμό 
της πόλης, μακριά από τον μαζικό τουρισμό. 

Info: www.city-tour.gr, info@city-tour.gr, 
Fax: 28310 20967, τηλ.: 28310 22010

*EKHÞ?DÞJ>;ÞJEMDÞE<Þ(;J>OCDEDé
$ISCOVERé2ETHYMNON�éINéSMALLéGROUPS�é

UNDERéTHEéESCORTéOFéAéPROFESSIONALéGUIDE�é
,EARNéABOUTéTHEéHISTORYéANDéTHEéCULTUREé
OFéTHEéTOWN�éFARéFROMéMASSéTOURISM�

)NFO�éWWW�CITYTOUR�GR�éINFO CITYTOUR�GR�é
&AX�é�����é������éTEL��é����������

Βεβαιωθείτε ότι ο ξεναγός σας 
είναι διπλωματούχος! 
Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών 
Κρήτης και Σαντορίνης
Δημοκρατίας 10, 
Ηράκλειο Κρήτης 71306
τηλέφωνο και φαξ: 
+30 2810 288802
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cretanguides@her.forthnet.gr
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4RADEè5NIONèOFè0ROFESSIONALè4OURIST
'UIDESèONè#RETEèANDè3ANTORINI
��è$EMOKRATIASèSTR�è(ERAKLION#RETE
'REECEè�����
TEL�è�èFAX�è���è����è������
EMAIL�èCRETANGUIDES HER�FORTHNET�GR
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