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In the Prefecture of Rethymnon, as is also confirmed by the respective findings there seems to have been presence back 
in the Neolithic Age. Over thousands of years, the area of Rethymnon has had times of flourishing, passing to the new 
generations monuments of civilization untouched by the pass of time. But the real renaissance for Rethymnon came 
during Venetian rule. Today, a visit to the Fortezza, the Arkadi Monastery, or the museums of the town will take back 
thousands of years back to the picturesque Prefecture of Rethymnon. As if time had never passed…  

Στον νομό Ρεθύμνης, όπως επιβεβαιώνεται και από τα σχετικά ευρήματα, υπάρχει ανθρώπινη παρουσία από τη Νε-
ολιθική περίοδο. Σε αυτήν την υπερχιλιετή διαδρομή, η περιοχή του Ρεθύμνου γνώρισε κατά περιόδους σημαντική 
άνθηση και κληροδότησε στους νεότερους πολύ σημαντικά πολιτισμικά μνημεία. Η πραγματική αναγέννηση, όμως, 
για το Ρέθυμνο έλαβε χώρα κατά την Ενετοκρατία. Σήμερα, μια επίσκεψη στη Φορτέτζα, στη Μονή Αρκαδίου ή στα 
μουσεία της πόλης θα σας ταξιδέψει χιλιάδες χρόνια πίσω. Σαν να μην πέρασε μια μέρα…     

Stop 1: Paleontological Museum
You must definitely visit the Paleontologi-
cal Museum which just recently opened 
and operates as part of the Goulandris 
Natural History Museum in Crete. It 
is housed in the Veli Pasha Mosque or 
Mastaba Mosque. The Museum exhibition 
offers visitors various brief stops along the 
history of Crete in the past 300,000,000 
years. Fossils of invertebrates from Paleo-
zoic, Mesozoic and Cenozoic sea deposits 
in Crete, along with texts, drawings, maps 
and information inform visitors about the 
geological treasures of Crete. 

highlight
The Pleistocenic native elephants are of 
special interest. Bones of such animals are 
shown, as well as material regarding the 
deer Crete.     

Σταθμός 1ος:  
Παλαιοντολογικό Μουσείο
Οπωσδήποτε να επισκεφθείτε το Παλαιο-
ντολογικό Μουσείο, το οποίο μόλις άνοι-
ξε τις πύλες του και λειτουργεί ως παράρ-
τημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας. Στεγάζεται στο τζαμί Βελή Πασά 
ή τέμενος Μασταμπά. Παρουσιάζονται 
απολιθώματα ασπονδύλων από τις πα-
λαιοζωικές, μεσοζωικές και καινοζωικές 
θαλάσσιες αποθέσεις της Κρήτης, ενώ κεί-
μενα, σχέδια, χάρτες και άφθονο πληρο-
φοριακό υλικό θα σας ξεναγήσουν στους 
γεωλογικούς θησαυρούς της Κρήτης. 

highlight
Πολύ σημαντικό είναι το υλικό των πλει-
στοκαινικών ενδημικών ελεφάντων, 
οστά των οποίων παρουσιάζονται με 
παραστατικό τρόπο, καθώς και το υλικό 
των πολύμορφων ελαφιών της Κρήτης.             
      
Stop 2: Archeological Museum  
of Rethymnon
If you visit the Archeological Museum of 
Rethymnon, which is across the street 
from the entrance of the Fortezza you will 
see with your own eyes an image of the 
history of the civilization of the prefecture, 
from the Neolithic Age to the era of Ro-
man  rule. The collections include findings 
from caves, settlements, and cemeteries of 
the Minoan Era, as well as objects from 
the Geometric, Archaic, Classic, Hellen-
istic and Roman eras brought to light by 
archeologists during excavations in ancient 
cities. 
Info: tel.: 28310 54668. Opening hours: 
daily 8.30 am - 3.00 pm except for Mon-
days. Tickets: ! 3 and ! 2 for students or 
senior citizens aged over 65 years old.
Source: Ministry of Culture

highlight    
You must definitely see the helmet which 
is covered in boar teeth and the reliquar-
ies from the post-Minoan era cemetery of 
Armeni, the statue of Aphrodite from Argi-
roupoli, the seals and collections of golden  
jewelry and coins.     

Σταθμός 2ος:  
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου
Αν επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ρεθύμνου, που βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι από την είσοδο της Φορτέτζας, 
θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε, 

ιδίοις όμμμασι, μια εικόνα της πολιτισμι-
κής ιστορίας του νομού, από τη Νεολιθική 
εποχή έως τη Ρωμαιοκρατία. Οι συλλογές 
περιλαμβάνουν ευρήματα από σπήλαια, 
οικισμούς και νεκροταφεία της Μινωικής 
περιόδου, αλλά και αντικείμενα από τα 
γεωμετρικά, τα αρχαϊκά, τα κλασικά, τα 
ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια. 

Info: τηλ.: 28310 54668, ανοιχτά 8.30 
π.μ.-15.00 μ.μ., εκτός Δευτέρας, είσοδος 
3 ευρώ, 2 ευρώ για φοιτητές ή άνω των 
65 ετών.    
Πηγή: υπουργείο Πολιτισμού

highlight
Nα δείτε οπωσδήποτε το οδοντόφρακτο 
κράνος και τις λάρνακες από το Υστερομι-
νωικό Νεκροταφείο Αρμένων, το άγαλμα 
της Αφροδίτης από την Αργυρούπολη, τα 
σφραγίσματα και τις συλλογές χρυσών 
κοσμημάτων και νομισμάτων.      

Stop 3: The Fortezza of Rethymnon      
This Venetian castle is until this day a 
trademark of Rethymnon and for years it 
has been hosting plays, music and dance 
events, but also painting exhibitions, con-
ferences and film shows. The castle is unin-
habited and the most important buildings 
in it are constantly renovated. 
Info: tel.: 28310 28101, opening hours: daily 
8.00 am 9.00 pm, tickets: ! 4, ! 3 for sen-
ior citizens aged over 65 years old, ! 10 
for families and free for the disabled, chil-
dren under the age of 18, and servicemen.     

highlight    
Besides the cultural events organized by 
the Municipality, at the Fortezza you can 
also enjoy a panoramic view of Rethymnon 
and of the blue sea.

Holy Monastery of Arkadi
Ιερά Μονή Αρκαδίου

Bones of the Pleistocenic native elephants
Οστά των πλειστοκαινικών ενδημικών ελεφάντων

The sculpture of Afrodite
Το άγαλμα της Αφροδίτης

Fortezza
Φορτέτζα
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Σταθμός 3ος: Η Φορτέτζα 
Αυτό το βενετσιάνικο κάστρο είναι το σήμα 
κατατεθέν του Ρεθύμνου και φιλοξενεί 
στους χώρους του, εδώ και πολλά χρό-
νια, θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχο-
ρευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφι-
κής, διαλέξεις και προβολές ταινιών. Είναι 
ακατοίκητο και συνεχώς ανακαινίζονται τα 
σημαντικότερα κτίσματα που φιλοξενεί. 

Info: τηλ.: 28310 28101, ανοιχτά 8.00 
π.μ.- 9.00μ.μ. καθημερινά, είσοδος 4 
ευρώ, 3 ευρώ άνω των 65 ετών, 10 ευρώ 
οικογένειες, ελεύθερη είσοδος για φοιτη-
τές, ΑΜΕΑ, παιδιά  κάτω των 18, φαντά-
ρους.      

highlight   
Εκτός από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
στη Φορτέτζα έχετε την ευκαιρία να απο-
λαύσετε την πανοραμική θέα της πόλης 
του Ρεθύμνου και την καταγάλανη θά-
λασσα.

Stop 4: Holy Monastery of Arkadi
The third stop we have chosen, will take 
you west to an altitude of 500 m and at 
23 Km. from the town of Rethymnon, to 
a location of historic interest. We are talk-
ing about the Holy Monastery of Arkadi, 
which has been engraved in the memory 
of all Greeks as a symbol of self-sacrifice 
and freedom during the 1866-1869 revolu-
tion. Unesco has declared it a European 
monument of freedom. You will admire 
the facade of the church with both Vene-
tian and Gothic elements and the well 
kept garden, as well as heirlooms of great 
value, the holy banner of the revolution, 
guns and habits, the Museum, which is cur-
rently being renovated and its exhibits are 
housed in the Monastery Refectory. 
!nfo: tel.: 28310 83116, opening hours: daily 
9.00 am-7.00 pm, tickets: ! 2.50, free for 
Greek students and children under the age 
of 12. The Museum is closed each year on 
15/08, 08/11, Christmas and Easter.    

highlight
Combine your visit to the Holy Monastery 
with a one-day trip to ancient Eleftherna, 
the village Margarites with the beautiful 
ceramics and to Panormo for a swim in the 
crystal blue waters. (see page 44)     

Σταθμός 4ος: Ιερά Μονή Αρκαδίου              
Ο τρίτος σταθμός που επιλέξαμε θα σας 
μεταφέρει δυτικά, σε υψόμετρο 500 μ., 
23 χλμ. από την πόλη του Ρεθύμνου. Ο 
λόγος για την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η 
οποία αναδείχθηκε σε σύμβολο αυτοθυ-
σίας και ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης του 1866-69 και η Unesco 
την ανακήρυξε μνημείο ελευθερίας. Θα 
θαυμάσετε την πρόσοψη του ναού με τα 
βενετσιάνικα και γοτθικά στοιχεία, περιτρι-
γυρισμένης με πολύ περιποιημένο κήπο. 
Στο μουσείο, το οποίο αυτήν την περίοδο 
ανακαινίζεται και στεγάζεται στην τράπεζα 
της μονής, θα δείτε κειμήλια μεγάλης αξί-
ας, το λάβαρο της επανάστασης, όπλα και 
ιερά άμφια. 

Ιnfo: τηλ.: 28310 83116, ανοιχτά καθη-
μερινά 9.00 π.μ. - 19.00 μ.μ., είσοδος 
2,5 ευρώ, δωρεάν για έλληνες φοιτητές 
και παιδιά κάτω των 12. Το μουσείο είναι 
κλειστό στις 15/08, στις 08/11, τα Χρι-
στούγεννα και το Πάσχα.      

highlight
Συνδυάστε την επίσκεψη στην Ιερά Μονή 
Αρκαδίου με μονοήμερη εκδρομή στην 
αρχαία Ελεύθερνα, στο χωριό Μαργαρί-
τες με τα όμορφα κεραμικά και στο Πά-
νορμο για μπάνιο στα καταγάλανα νερά. 
(βλ. σελ 44)     

Stop 5: The Ecclesiastical Museum 
Almost 2 months ago the Ecclesiastical 
Museum of the Metropolitan Cathedral 
of Rethymnon, at 3 Vas. Chazi street, be-
hind Cathedral in the old part of the town, 
opened its doors to show the ecclesiastical 
and cultural heritage of Rethymnon. At the 
museum you will find 152 exhibits (carved 
screens, ornaments, habits, icons, manu-

???????
???????

Exhibit from the Ecclesiastical Museum / Έκθεμα από το Εκκλησιαστικό Μουσείο 

Gabriel Tsountanis
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scripts). Our attention was drawn to the 
old clock, the original lithographic print of 
A. Vevelakis, and the plate in relief dating 
back to 1816 and showing the two-headed 
eagle, the latter being the oldest exhibit of 
the museum. Info: tel.: 28310 22788, open-
ing hours: Monday through Saturday 10.00 
am - 3.00 pm.     
 

highlight
The entrance to the museum is free. 

Σταθμός 5ος:  
Εκκλησιαστικό Μουσείο
Εδώ και δύο μήνες λειτουργεί το Εκκλη-
σιαστικό Μουσείο του Μητροπολιτικού 
Ναού Ρεθύμνου, πίσω από τη Μητρόπο-
λη στην παλιά πόλη, με στόχο την ανά-
δειξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της πόλης. Θα βρείτε 152 
εκθέματα (ιερά, σκεύη, άμφια, εικόνες, 

χειρόγραφα). Την προσοχή μας κέρδι-
σαν το παλιό ρολόι, η λιθογραφία του 
Α. Βεβελάκη και η ανάγλυφη πλάκα του 
1816 με τον δικέφαλο αετό, το πιο παλιό 
έκθεμα του μουσείου. Info: τηλ.: 28310 
22788, ανοιχτά Δευτέρα-Σάββατο, 10.00 
π.μ.-15.00 μ.μ.      

highlight
H είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη. 

Stop 6: History and Folk Art Museum 
of Rethymnon
Before entering the Museum it is worth-
while to take a look of the space where 
the Museum is housed (28, M. Veriadou 
street, Old Town), which has been classi-
fied as protected monument by the Minis-
try of Culture and is a Venetian building of 
the 17th Century. The stone staircase, the 
hall with two rows of Venetian windows, 

as well as the kitchen with the chimney 
are characteristic of the building. As you 
enter the museum, you will see beautiful 
collections of traditional handicrafts and 
textiles, baskets, ceramics, historic heir-
looms, documents, photographs, banners, 
maps, arms, coins. "nfo: tel.: 28310 23398, 
opening hours: Monday through Saturday 
daily 9.30 am - 2.30 pm, tickets: ! 3, !1.5 
for students, and senior citizens over 65 
years of age.     

highlight
We recommend that you visit the new hall 
of the museum on the ground floor where 
coins, arms, documents and papers from 
various periods are exhibited.  
Source: Ministry of Culture

Σταθμός 6ος: Ιστορικό  
και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης
Πριν μπείτε στο μουσείο, αξίζει να προ-
σέξετε τον χώρο όπου φιλοξενείται (Μ. 
Βεριάδου 28,  Παλιά Πόλη) - έχει χαρα-
κτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού 
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (είναι ένα 
βενετσιάνικο κτήριο του 17ου αιώνα). Θα 
σας εντυπωσιάσουν οι πέτρινες σκάλες, 
ο οντάς με δύο σειρές βενετσιάνικα πα-
ράθυρα και η κουζίνα με την καμινάδα. 
Μπαίνοντας στο μουσείο, θα δείτε όμορ-
φες συλλογές παραδοσιακής χειροτεχνίας 
και υφαντικής, καλαθοπλεκτικής, κερα-
μικής, ιστορικά κειμήλια, έγγραφα, φω-
τογραφίες, λάβαρα, χάρτες, όπλα, νομί-
σματα. Ιnfo: τηλ.: 28310 23398, ανοιχτά 
Δευτέρα-Σάββατο, 9.30 π.μ.-14.30 μ.μ., 
είσοδος 3 ευρώ, 1,5 ευρώ για φοιτητές, 
παιδιά και άνω των 65 ετών.     

highlight
Να δείτε τη νέα αίθουσα του μουσείου, 
στο ισόγειο, όπου εκτίθενται νομίσματα, 
όπλα, έγγραφα και χαρτιά από διάφορες 
ιστορικές περιόδους.  
Πηγή: υπουργείο Πολιτισμού

Historical & Folklore Museum / 

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο

Holy Monastery of Arkadi
Ιερά Μονή Αρκαδίου

Gabriel Tsountanis
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1. Why is olive oil good for the health? 
Does it help prevent certain diseases? 
What are its beneficial ingredients?
Olive oil is a very healthy oil. A proper 
and balanced diet must necessarily include 
olive oil on a daily basis. The aroma and 
flavor it gives to all foods is unique. But 
as is true of all oils, olive oil must be used 
with moderation. 
Olive oil helps: 
}�reduce the blood levels of «bad» cho-
lesterol (LDL);  }� maintain the blood 
levels of “good” cholesterol (HDL);  
}� the intestine function properly; }� pre-
vent cardiovascular diseases and protect 
the body from coronary disease due to 
the powerful antioxidants it contains; 
}�treat  stomach and duodenum ulcer as it 
facilitates digestion;  }�reduce gastric fluids;  
}�towards better absorption of calcium by 
the body; }�balance blood sugar levels;  }�

prevent cancer;  }� towards … skin reju-
venation!

1. Γιατί το ελαιόλαδο είναι ευεργετι-
κό για την υγεία; Βοηθάει και στην 
πρόληψη συγκεκριμένων παθήσε-
ων; Ποια είναι τα ωφέλιμα συστατικά 
του;
Το ελαιόλαδο είναι ένα πολύ υγιεινό λάδι. 
Μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή 
πρέπει να περιέχει καθημερινά ελαιόλα-
δο. Το άρωμα και η γεύση που δίνει σε 
όλα τα φαγητά είναι μοναδική. Όπως όλα 
τα έλαια όμως, έτσι και το ελαιόλαδο πρέ-
πει να χρησιμοποιείται με μέτρο. Το ελαι-
όλαδο βοηθάει: 
n Στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης 
(LDL) στο αίμα n Στη διατήρηση της περι-
εκτικότητας του αίματος σε «καλή» χολη-
στερίνη (HDL) n Στην καλή λειτουργία του 
εντέρου n Στην πρόληψη καρδιαγγειακών 
παθήσεων και στην προστασία του οργα-

νισμού από τη στεφανιαία νόσο, λόγω 
των ισχυρών αντιοξειδωτικών του n Στη 
θεραπεία του έλκους του στομάχου και 
το δωδεκαδακτύλου, αφού διευκολύνει 
την πέψη n Στη μείωση των γαστρικών 
υγρών n Στην καλύτερη απορρόφηση 
του ασβεστίου από τον οργανισμό n Στην 
ισορροπία των τιμών του σακχάρου n 
Στην πρόληψη του καρκίνου n Στην ανα-
ζωογόνηση του δέρματος!

2. How much olive oil can we consume 
daily?
Two to three tablespoonfuls of olive oil 
daily can reduce the risk of cardiovascular 
diseases if used to replace saturated fats, 
namely mainly animal fat. 

2. Πόση ποσότητα μπορούμε να κατα-
ναλώνουμε ημερησίως;
Δύο με τρεις κουταλιές της σούπας ελαι-
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Everybody talks about the Mediterranean diet and its benefits for those who use it. Cereals, fruit, and vegetables are 
just some of the ingredients that make it beneficial to health. However, the most important of all of its ingredients is the 
olive oil. In Greece olive oil is abundant in many places. Including Crete. Rethymnon the magazine has spoken with clinic 
Dietician - Nutritionist "Sc, Ms. Niki Tzouganaki who answered all questions about olive oil.             

Όλοι μιλάνε για τη μεσογειακή διατροφή και για τα οφέλη που έχουν όσοι την ακολουθούν. Τα δημητριακά, τα 
φρούτα και τα λαχανικά είναι μερικά από τα συστατικά που την καθιστούν ευεργετική για την ανθρώπινη υγεία. Το 
κυριότερο, όμως, όλων είναι το ελαιόλαδο. Στην Ελλάδα το βρίσκουμε άφθονο σε πολλά μέρη. Ένα από αυτά είναι 
η Κρήτη. Το Rethymnon the magazine μίλησε με την κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο κυρία Νίκη Τζουγανάκη και 
έλυσε κάθε απορία για το ελαιόλαδο.               

Gabriel Tsountanis
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όλαδο ημερησίως μειώνουν τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων, εάν χρησιμο-
ποιηθεί στη θέση των κορεσμένων λιπα-
ρών, κυρίως του ζωικού λίπους. 

3. Is it true that its better to consume 
olive oil uncooked and add it to our 
food for instance after it has been 
cooked? 
It is important to note that it is suggested 
that olive oil be consumed uncooked or 
slightly cooked. It is good not to let olive 
oil cook with the food, because the higher 
the temperatures to which it is exposed 
the higher the possibilities to become sat-
urated and affect its quality.

3. Αληθεύει ότι είναι προτιμότερο να 
καταναλώνεται ωμό και να το προ-
σθέτουμε στο τέλος στο φαγητό; 
Το ελαιόλαδο καλό είναι να καταναλώ-
νεται όσο γίνεται ωμό ή έστω ελάχιστα 
μαγειρεμένο. Καλό είναι να μην το αφή-
νουμε να βράσει με το φαγητό, διότι σε 
όσο μεγαλύτερες θερμοκρασίες εκτίθεται, 
τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να κο-
ρεστεί και να χάσει τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά του.
4. Is olive oil healthy for frying? 
Olive oil is considered to be the most suit-
able frying oil. This is because it has high 
resistance to heat, which means that its 

fatty acids become saturated at a slower 
pace. In other words, it maintains its ben-
eficial properties and its high quality for 
longer times and at higher temperatures 
as compared to any other oil.

4. Είναι υγιεινό για το τηγάνισμα;
Το ελαιόλαδο θεωρείται το πλέον κατάλ-
ληλο λάδι για τηγάνισμα. Αυτό συμβαίνει 
γιατί έχει υψηλή αντοχή στη θερμότητα. 
Μιλάμε για επιβράδυνση του κορεσμού 
των λιπαρών του οξέων. Δηλαδή διατη-
ρεί την ευνοϊκή του δράση και την υψηλή 
του ποιότητα για μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα και σε υψηλότερες θερμοκρασίες 
σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λάδι.

5. What should consumers be careful 
about when buying olive oil? 
Olive oil vendors choose the wording on 
their labels very carefully. That is the rea-
son buyers need to take into account the 
following facts before choosing the olive 
oil they will buy:
«100% Pure Olive Oil» is often the low-
est quality available in a retail store: better 
grades would have «virgin» on the label.
«Light olive oil» actually means refined ol-
ive oil, not a lower fat content. All olive oil 
has 884 calories per 100 gr.
«From hand-picked olives» may indicate 
that the oil is of better quality, since pro-

ducers harvesting olives by mechanical 
methods are inclined to leave olives to 
over-ripen in order to increase yield.
Make sure that the olive oil you buy is pro-
duced in Crete.  

5. Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλω-

τής πριν αγοράσει ελαιόλαδο; 
Οι πωλητές λαδιού επιλέγουν το τι θα μπει 
στην ετικέτα πολύ προσεκτικά. Για αυτό το 
λόγο οι αγοραστές θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τα εξής, προτού επιλέξουν: 
Η αναγραφή στην ετικέτα της φράσης 
«100% αγνό ελαιόλαδο» είναι συνήθως 
χαμηλότερης ποιότητας. Τα υψηλής ποι-
ότητας ελαιόλαδα συνήθως αναγράφουν 
στην ετικέτα το μέρος προέλευσης. 
«Ελαφρύ λάδι ελιάς» σημαίνει συνήθως 
επεξεργασμένο λάδι και όχι χαμηλότερη 
περιεκτικότητα σε λίπος. Το λάδι ελιάς 
έχει 884 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια.
Από «ελιές που έχουν μαζευτεί με το 
χέρι» ίσως υποδηλώνει ότι το λάδι εί-
ναι καλύτερης ποιότητας δεδομένου ότι 
οι παραγωγοί που μαζεύουν τις ελιές με 
μηχανήματα υποχρεούνται να αφήνουν 
τις ελιές να παραωριμάσουν προκειμένου 
να αυξήσουν την περιεκτικότητά τους σε 
λάδι.
Βεβαιωθείτε, τέλος, ότι το λάδι που αγο-
ράζετε παράγεται στην Κρήτη. 

2+1 Greek recipes / 2+1 ελληνικές συνταγές

With this issue, go to your kitchen 
and use all of your culinary skills. We 
suggest 3 authentic Greek recipes 
that you will certainly enjoy. Bon ap-
petite! 

Σε αυτό το τεύχος μπείτε στην κουζί-
να και βάλτε όλη σας την τέχνη. Σας 
προτείνουμε 3 αυθεντικές ελληνι-
κές συνταγές, τις οποίες σίγουρα θα 
απολαύσετε. Καλή σας όρεξη!   

Gabriel Tsountanis
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Small mizithra cheese pies / Μυζηθροπιτάκια

Women from Rethymnon always have 
in their houses small mizithra cheese 
pies ready to be fried. They can make 
the dough easily when there is abundant 
mizithra cheese, the unsalted soft Cretan 
cheese and then freeze the small pies 
them. You can use other types of unsalted 
soft cheese available to you and buy ready 
made dough from the super market.
Dough 
n 1 kg. flour n 2 tablespoonfuls oil  
n 1 small glass of raki to make the 
dough fluffy n Some salt n Tepid 
water as needed (about 2 glasses) 

Filling  
n 1 kg. strained mizithra cheese   
n 1 beaten egg nSpearmint or mint

Make an average sized dough layer and us-
ing a glass carve out round pieces. 
Mix the ingredients and put a teaspoonful 
of filling in the center of each round dough 

piece. Fold each piece in the middle to 
form a crescent shaped pie and press the 
edge with a fork to close the pie.
Fry on medium fire using olive oil and 
when they are ready lay them on absorb-
ent kitchen paper. 

highlight
Small mizithra cheese pies are served with 
honey or sugar and are accompanied by 
cold raki.

Οι Ρεθυμνιώτισσες έχουν πάντα στο σπίτι 
τους μυζηθροπιτάκια έτοιμα για τηγάνισμα. 
Έχουν την ευχέρεια να φτιάχνουν εύκολα 
τη ζύμη την περίοδο που υπάρχει άφθο-
νη μυζήθρα, το μαλακό ανάλατο τυρί της 
Κρήτης, και να αποθηκεύουν τα πιτάκια 
στον καταψύκτη. Μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε μαλακά ανάλατα τυριά του τόπου 
σας και ζύμη από το σούπερ μάρκετ.

Για τη ζύμη 
n 1 κιλό αλεύρι n 2 κουταλιές λάδι 
n 1 ποτηράκι ρακή για να γίνει αφράτη 
n Λίγο αλάτι n Χλιαρό νερό όσο 
πάρει (περίπου 2 ποτήρια)

Για τη ζύμη  
n 1 κιλό μυζήθρα στραγγισμένη n 1 
αυγό χτυπημένο  n Δυόσμο ή μέντα

Ανοίγουμε μέτριο φύλλο και χαράσσουμε 
στρογγυλά κομμάτια μ’ ένα μεγάλο ποτή-
ρι. Ανακατεύουμε τα υλικά και βάζουμε 
ένα κουταλάκι γέμιση σε κάθε στρογγυλό 
ζύμης. Διπλώνουμε σε μισοφέγγαρο και 
πιέζουμε τις άκρες με πιρούνι για να κολ-
λήσουν. Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά με 
ελαιόλαδο και τοποθετούμε τα πιτάκια σε 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας. 

highlight
Tα μυζηθροπιτάκια σερβίρονται με μέλι ή 
ζάχαρη και συνοδεύονται με κρύα ρακή.

Yalangi stuffed vine leaves / Ντολμαδάκια γιαλαντζί
Ingredients 
n 120 vine leaves n # kg. of short grain rice n 1 cup of finely chopped dill n 1 cup of finely chopped parsley n 1/2 cup finely 
chopped spearmint n 2# cups finely chopped spring onions n # cup finely chopped onions n Some salt n Some pepper n 1+1 
cups of olive oil (1 for the mixture and 1 for cooking) n The juice of one lemon (for the mixture) n 1/3 cup lemon juice (for cooking) 
n 2# cups of water (for cooking)

Gabriel Tsountanis
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Υλικά 
n 120 τεμάχια αμπελόφυλλα n κιλό ρύζι Καρολίνα n 1 κούπα άνηθο ψιλοκομμένο n 1 κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο n 1/2 
κούπας δυόσμο ψιλοκομμένο n 2½ κούπες κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα n κούπες κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα n λίγο 
αλάτι n λίγο πιπέρι n 1+1 κούπες ελαιόλαδο (μείγμα και βράσιμο) n χυμό ενός λεμονιού (μείγμα) n 1/3 κούπας χυμό λεμονιού 
(βράσιμο) n 2 κούπες νερό (βράσιμο)

Τρόπος παρασκευής
Σ’ ένα μπολ ετοιμάζουμε τη γέμιση για 
το ντολμαδάκι. Βάζουμε το ρύζι, τον μα-
ϊντανό, τον δυόσμο και τον άνηθο. Συνε-
χίζουμε με το φρέσκο κρεμμυδάκι και το 
ξερό κρεμμύδι, το λεμόνι και το λάδι, και 
ανακατεύουμε καλά. Έπειτα προσθέτουμε 
τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε ξανά το 
μείγμα, έτσι ώστε τα υλικά να πάνε πα-
ντού. Αν θέλουμε, βάζουμε και τις σταφί-
δες. Το μείγμα της γέμισης είναι έτοιμο. 
Σε δεύτερη φάση πλένουμε τα αμπελό-
φυλλα, τα ζεματίζουμε (γύρω στα 5 λε-
πτά, να μαλακώσουν) και τα τυλίγουμε 
ως εξής: σε κάθε αμπελόφυλλο βάζουμε 
μια κουταλιά του γλυκού γέμιση. Σχημα-
τίζουμε ένα φάκελο με το χέρι μας, δηλα-
δή κλείνουμε τις άκρες του φύλλου προς 
τα μέσα, και στη συνέχεια το τυλίγουμε 
προς τα πάνω. Αφού τυλίξουμε τα αμπε-
λόφυλλα, τοποθετούμε τα ντολμαδάκια 
στην κατσαρόλα. Πρέπει να είναι όρθια 
και κολλητά μεταξύ τους, για να βρά-
σουν ομοιόμορφα. Μόλις τα στρώσου-
με στην κατσαρόλα, βάζουμε ένα πιάτο 

πάνω τους, για να τα σκεπάζει και να μην 
ανεβούν στην επιφάνεια της κατσαρόλας 
κατά το βράσιμο. Κατόπιν, βάζουμε με 
νερό μέχρι να σκεπαστούν. Προσθέτουμε 
το υπόλοιπο λάδι και το υπόλοιπο λεμό-
νι. Τα βράζουμε περίπου για 20 λεπτά. 
Μπορούμε να βγάλουμε το πιάτο όταν 
φουσκώσουν τα ντολμαδάκια και σφη-
νώσουν στην κατσαρόλα. Τα αφήνουμε 
να κρυώσουν για δύο ώρες, για να μην 
χαλάσει το χρώμα τους, και μετά τα σερ-
βίρουμε με λίγο λεμόνι.   

highlight
Μπορείτε να συνοδεύσετε τα ντολμαδάκια 
με σπιτικό τζατζίκι. Θα χρειαστείτε:
n 1/2 κιλό (στραγγιστό) γιαούρτι ή 1,5 
ποτήρι πηχτό εμπορίου γιαούρτιn 2 με-
γάλα αγγούριαn 1 μέτριο σκόρδοn 1 
φλιτζάνι λάδι  n λίγο ξίδι  n αλάτι 

Τρόπος παρασκευής
Πλένουμε και σκουπίζουμε τα αγγούρια. 
Καθαρίζουμε ενάμισι αγγούρι και το ξύ-
νουμε. Το άλλο μισό το ξύνουμε χωρίς 

να αφαιρέσουμε το περίβλημά του. Το 
βάζουμε σ’ ένα τρυπητό να στραγγίξει 
και το πιέζουμε να φύγει το νερό. Το ρί-
χνουμε στο μπολ μαζί με το ψιλοκομμέ-
νο σκόρδο, το γιαούρτι, το αλάτι, το λάδι, 
το ξίδι και τα ανακατεύουμε ώσπου να 
γίνουν κρέμα. Προαιρετικά προσθέτουμε 
λίγο ψιλοκομμένο άνηθο.  Tα ντολμαδά-
κια γιαλαντζί μπορούν να συνοδευτούν 
μ’ ένα ποτήρι καλό λευκό κρασί, όπως 
το Πλυτό του Λυραράκη (2007).

Preparation
In a bowl prepare the filling. Place the rice, 
parsley, spearmint and dill. Then add the 
spring onions and the onion, the lemon 
juice and the oil and mix well. Then add the 
spices and mix well so that they are evenly 
distributed in the mixture. You could 
also add raisins if you want. The mixture 
is ready. Next, wash the vine leaves, put 
them in boiled water (for approximately 
5 minutes to soften them) and then roll 
them as follows: put one teaspoonful of 
the mixture in each vine leave. 
Next fold the vine leave in the middle and 
then roll it up lengthwise. After you have 
rolled all vine leaves, place them in a pot. 
They must be upright and tightly close to 
one another to cook uniformly. After hav-
ing layered all of the stuffed vine leaves 
in the pot, put a plate on top of them to 
prevent them from going up during cook-
ing. Next, fill the pot with water until all of 
the stuffed vine leaves have been covered. 
Add the remaining oil and lemon juice. 
Cook for about 20 minutes. When they 
have cooked and the rice has expanded 
you can remove the plate. Let them cool 

for a couple of hours to prevent a change 
in the color of the leaves and then serve 
with some lemon. 

highlight
Stuffed vine leaves can be served with home 
made tzatziki. 
Ingredients:
n 1/2 kg. (strained) yoghurt or 1.5 glass of 
thick yoghurt n 2 large cucumbers n 1 
average head of garlic n 1 cup of oil  n some 
vinegar n salt

Preparation
Wash and towel dry the cucumbers. Peel 
the skin off of 1.5 cucumber and grate it. 
Grate the other half cucumber without 
peeling the skin off. 
Place the grated cucumbers in a strainer 
and press to remove the liquid. Place the 
grated cucumbers in a bowl together with 
the garlic, yoghurt, salt, oil, and vinegar 
and mix to a cream consistency. 
Optionally, you can add some finely 
chopped dill.  Yalangi stuffed vine leaves 
can be served with a glass of good white 
wine such as 2007 Plito of Lirarakis.

Gabriel Tsountanis
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Cheers!  / <.=% $6:,> µ(;!
C?B G"-$#$)<B H"&4%5 / By Vasiliki Xanthou

People in Rethymnon never sleep. People in Crete never sleep. They drink tsikoudia, eat at traditional small taverns 
savoring fresh octopus with vinaigrette, and fried squid, raise their glasses and drink to our health, and with every sip 
they recite mantinades, sing to the sound of the lyre and know how to enjoy each and every moment of their life. They 
also know how to treat their guests and they go out of their way to show them a good time. These are the Cretans. 
These are the Rethimnians. 

Στο Ρέθυμνο δεν κοιμούνται ποτέ. Γενικά στην Κρήτη δεν κοιμούνται. Πίνουν τσικουδιές, τρώνε σε γραφικά ταβερνάκια 
χταπόδι φρέσκο με λαδόξιδο και τηγανητά καλαμαράκια, σηκώνουν τα ποτήρια και πίνουν στην υγειά μας, σε κάθε ρου-
φηξιά 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 Ρεθεμνιώτες. 

Sunset at the Port of Rethymno  /

Ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι του Ρεθύμνου 

Gabriel Tsountanis
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When I was a student I had found myself 
in Crete in the summer. At that time I had 
come to Chania. I had had a really great 
time. A month ago I visited Rethymnon 
on business. I spent an unforgettable 24 
hours, although I was under pressure and 
it was not in the summer. 
Rethymnon is beautiful throughout the 
year and around the clock. During the day 
it is ideal for strolls through the narrow 
streets of the old town. Blooming flowers 
on the balconies and smiley old ladies that 
bid you good morning no matter where 
you are, and even if they do not know 
you. I had been a long time since I had last 
had such an experience! Once you have 
had enough sun and blue sea, smiles and 
strolls, then it is time for a crepe and a 
coffee. Find the coffee shop that best suits 
you and take your time to enjoy an ice 
cold coffee. In the narrow roads of the 
town, as well as outside the town walls 
by the sea you will find many picturesque 
coffee shops. There comes a time, around 
noon, when you start to smell the charcoal 
grilled octopus. Well, it must be lunch time 
then. Your have a host of lunch options 

that suit all tastes and budgets. Go to a fish 
tavern below the Fortezza, west to Koube, 
at the old Venetian port, but also to the 
east along the new beach. A small bottle 
of ouzo with or without ice is a must. But 
don’t overdo it. You still have a long day 
and a longer night ahead of you….
As the night falls, Rethymnon transforms. 
It becomes fancy. As you leave your hotel, 
do not forget to take your camera with 
you. Your camera flash fits well in the town 
at night. Get ready for your walk, but first 
make a stop at local restaurant to savor lo-
cal tidbits and drink flavored Cretan wine 
or tsikoudia. We tried apaki, some sort of 
Cretan smoked pork meat, escargots, rice 
in rolled cabbage leaves, lamb meat with 
yoghourt, stuffed vegetables... We liked 
them all a lot. Everything was so good, that 
then we got up and started dancing. Many 
of the taverns have an orchestra as well. 
After all we are in Crete! 
At the break of dawn we were still dancing 
at the big clubs of Rethymnon, after having 
first been to a couple beautiful bars and 
traditional raki shops and were treated raki 
shots. Cheers!       

# traditional small tavern  /

Ένα γραφικό ταβερνάκι

Gabriel Tsountanis

Gabriel Tsountanis
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Είχα βρεθεί πριν από χρόνια στην Κρή-
τη, φοιτήτρια ούσα, καλοκαιράκι. Τότε 
ο δρόμος μου με είχε βγάλει στα Χανιά. 
Είχα περάσει πραγματικά πολύ ωραία. 
Ένα μήνα πριν επισκέφθηκα το Ρέθυμνο, 
λόγω δουλειάς. Αξέχαστο 24ωρο, ακόμα 
και υπό πίεση, ακόμα και εκτός καλοκαι-
ρινής σαιζόν. 
Το Ρέθυμνο είναι όμορφο όλες τις επο-
χές του χρόνου, μέρα-νύχτα. Τη μέρα 
ενδείκνυνται για περπάτημα τα γραφικά 
σοκάκια της παλιάς πόλης. Ανθισμένα 
λουλούδια στα μπαλκόνια και χαμογε-
λαστές γιαγιάδες που σε καλημερίζουν 
απ’ όπου και αν περάσεις, ακόμα και αν 
δεν σε ξέρουν. Πόσο καιρό είχα να το δω 
αυτό! Όταν χορτάσετε ήλιο και γαλάζιο, 
χαμόγελο και βόλτα, τότε είναι η ώρα για 
μια κρέπα και έναν καφέ. Αναζητήστε την 
καφετέρια που σας ταιριάζει και απολαύ-

στε με τις ώρες έναν κρύο καφέ. Γραφικά 
café θα βρείτε στα στενά δρομάκια εντός 
της πόλης, αλλά και εκτός των «τειχών», 
μπροστά στη θάλασσα. Κάποια στιγμή, 
κατά το μεσημεράκι, θα αρχίσει να σας 
μυρίζει το φρέσκο χταπόδι στα κάρβου-
να. Μάλλον ήρθε η ώρα για φαγητό. Και 
εδώ οι επιλογές είναι πολλές, για όλα τα 
γούστα και όλα τα πορτοφόλια. Αναζητή-
στε τις ταβέρνες και τα εστιατόρια στην πα-
λιά πόλη, δυτικά στον Κουμπέ, στο παλιό 
βενετσιάνικο λιμάνι, αλλά και ανατολικά, 
κατά μήκος της νέας παραλίας. Ένα καρα-
φάκι ούζο με πάγο ή χωρίς, επιβάλλεται. 
Με μέτρο όμως. Η μέρα και η νύχτα προ-
βλέπονται μακριές….
Όταν βραδιάζει, το Ρέθυμνο μεταμορφώ-
νεται. Βάζει τα καλά του. Φεύγοντας από 
το ξενοδοχείο, μην ξεχάσετε να πάρετε 
φωτογραφική μηχανή. Το φλας ταιριάζει 
πολύ στην πόλη τη νύχτα. Ετοιμαστείτε για 
τη βόλτα σας, αλλά κάντε μια στάση πρώ-
τα σε κάποιο μεζεδοπωλείο για να γευτεί-
τε τοπικούς μεζέδες, συνοδεία αρωματι-
κού κρητικού κρασιού ή τσικουδιάς. Εμείς 
δοκιμάσαμε απάκι, ένα είδος καπνιστού 
χοιρινού κρέατος που το φτιάχνουν στην 
Κρήτη, κοχλιούς, κόκορα με μακαρόνια, 
λαχανοντολμάδες, αρνί με γιαούρτι, γεμι-
στά… Μας άρεσαν όλα πάρα πολύ. Τόσο 
πολύ, που σηκωθήκαμε να χορέψουμε. 
Πολλά ταβερνάκια, άλλωστε, διαθέτουν 
και ορχήστρα. Στην Κρήτη είμαστε! 
Το ξημέρωμα μάς βρήκε να συνεχίζου-
με να χορεύουμε στα μεγάλα κλαμπ του 
Ρεθύμνου, αφού πρώτα περάσαμε από 
κανά δύο καλαίσθητα μπαρ και παραδο-
σιακά ρακάδικα και μας κέρασαν σφηνά-
κια και ρακή. Στην υγειά μας!         

View of the Old Port  /

Άποψη από το Παλιό Λιμάνι 

Gabriel Tsountanis
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4+1 suggestions for your buys / 4+1 ?0&.>-:,; (6&0>;
C?B G"-$#$)<B H"&4%5 / By Vasiliki Xanthou

When I first visited Rethymnon, I 
took a suitcase with me and came 
back with two suitcases and a bro-
ken zipper. Why? Well, the answer 
is simple. In the market of Rethym-
non I had the opportunity to buy 
various small ornaments for the 
house, books, CDS, jars with local 
foods, drinks and many gifts for my 
friends. I also found all kind of brand-
ed clothes, shoes, and cosmetics at 
particularly competitive prices.  It 
is true, you can find anything in the 
picturesque and pedestrian precinct 
of the market, combining quality 
and reasonable prices suitable for all 
budgets. 

Όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά 
το Ρέθυμνο, πήγα με μια βαλίτσα και 
γύρισα πίσω με δύο και ένα χαλα-
σμένο φερμουάρ. Ο λόγος, απλός. 
Στην αγορά του Ρεθύμνου είχα την 
ευκαιρία να ψωνίσω μικροαντικείμε-
να, διακοσμητικά για το σπίτι, βιβλία, 
cd, βαζάκια με τοπικά εδέσματα, ποτά 
και πολλά δώρα για τους φίλους. 
Παράλληλα, βρήκα όλες τις επώνυ-
μες μάρκες ρούχων, παπουτσιών και 
καλλυντικών σε ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικές τιμές.  

When you leave Rethymnon you must at 
least have bought the following items:
  

A bottle of raki Or otherwise tsikoudia. 
Or otherwise tsipouro. In Crete, tsikoudia 
(or raki) is the product of the single dis-
tilling of grape juice. In Greece, distilled 
grape juice is called tsipouro  and in Crete, 
tsipouro is called tsikouda, and that is the 
reason why the name of the product is 
tsikoudia. Essentially, raki, tsipouro and 
tsikoudia are the same product, but with 
a different name depending on their geo-
graphical origin. In Greece, Thessaly, Mac-
edonia, Epirus, and certainly Crete have a 
particular tradition in grape juice distilling.    

Φεύγοντας από το Ρέθυμνο θα πρέπει 
οπωσδήποτε να έχετε στις αποσκευές 
σας:
  
Ένα μπουκάλι ρακή Ή αλλιώς τσικου-
διά. Ή αλλιώς τσίπουρο. Η τσικουδιά (ή 
η ρακή) στην Κρήτη είναι προϊόν μονής 
απόσταξης στεμφύλων. Στην Ελλάδα, η 
απόσταξη στεμφύλων λέγεται τσίπουρο. 
Στην Κρήτη, τα τσίπουρα ονομάζονται τσί-
κουδα και γι’ αυτό το προϊόν ονομάζεται 
τσικουδιά. Στην ουσία, ρακή, τσίπουρο 
και τσικουδιά είναι το ίδιο προϊόν, με δια-
φορετική ονομασία, ανάλογα τη γεωγρα-
φική προέλευση. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη 
παράδοση στην παραγωγή αποστάγματος 
στεμφύλων έχουν η Θεσσαλία, η Μακε-
δονία, η Ήπειρος και, βέβαια, η Κρήτη. 

1

Textiles in Anogia  /
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A bottle of Cretan olive oil
The use of olive oil in Cretan diet dates 
way back. Linear A and B tablets docu-
ment the use of olive oil by the Minoans at 
least since 1800 BC. Today, Cretans con-
sume a lot of virgin olive oil in all of their 
foods. It is considered a secret of longevity 
and of course the basis of the Mediterra-
nean diet.

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

Herbs
Herbs were particularly being used by an-
cient Greeks due to their therapeutic prop-
erties and their beneficial effect on the skin 
and body. Rosemary tones and has antiseptic 
properties, mallow has a soothing action and 
treats coughs, dictamnus heals wounds, and 
sage helps fight colds. At the same time, give 
a different flavor to your recipes by adding 
a dash of parsley, mint, basil, dill, and relax 
drinking mountain tea and chamomile. After 
all in Crete you will find all these herbs and 
practical packaging to take home with you. 

Βότανα 
Tα βότανα χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα από 

τους αρχαίους Έλληνες, χάρη στις θερα-
πευτικές τους ιδιότητες και στην ευεργετική 
τους επίδραση στο πρόσωπο και στο σώμα. 
Το δεντρολίβανο έχει τονωτικές και αντιση-
πτικές ιδιότητες, η μολόχα ανακουφίζει και 
θεραπεύει τον βήχα, το δίκταμο επουλώνει 
τις πληγές, ενώ το φασκόμηλο βοηθάει στην 
καταπολέμηση του κρυολογήματος. 
Παράλληλα, δώστε άλλο άρωμα στις συ-
νταγές μαγειρικής προσθέτοντας μια «πι-
νελιά» μαϊντανού, δυόσμου, βασιλικού, 
άνηθου και χαλαρώστε πίνοντας τσάι του 
βουνού  και χαμομήλι. 
Στην Κρήτη, άλλωστε, θα τα βρείτε όλα 
αυτά, και μάλιστα σε πρακτικές συσκευασίες 
για το ταξίδι σας.   

Textiles and needlepoint 
Crete has a long tradition in terms of tex-
tiles and needlepoint. 
The various textiles in Crete are made of 
wool, flax, cotton and silk using traditional 
looms available in most houses in moun-
tain villages and are renowned for their 
colorful representations inspired of daily 
life and the Minoan tradition. In the Prefec-
ture of Rethymnon you can find beautiful 
needlepoint and woven textiles at souve-
nir stores in the town, as well as in Anogia, 
a picturesque village in the mountainous 
area of Milopotamos. 
(Source: www.nah.gr) 

Yφαντά και κεντήματα 
H Κρήτη έχει μακροχρόνια παράδοση 
όσον αφορά την υφαντική και την κεντη-
τική τέχνη. 
Τα ξομπλιαστά και πλουμιστά υφαντά της 
Κρήτης γίνονται με τη χρήση μαλλιού, 
λιναριού, βαμβακιού και μεταξιού στους 
παραδοσιακούς αργαλειούς που διαθέ-
τουν τα περισσότερα σπίτια στα ορεινά 
χωριά. 
Φημίζονται για τις πολύχρωμες παραστά-
σεις τους με θέματα από την καθημερινή 

ζωή και είναι επηρεασμένα από την μινω-
ική παράδοση. 
Όμορφα κεντήματα και υφαντά στον νομό 
Ρεθύμνου θα βρείτε στα τουριστικά κατα-
στήματα στην πόλη, αλλά και στα Ανώ-
γεια. (πηγή: www.nah.gr).
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Books
There is nothing better than to enjoy the 
sea and the sun together with a book. All 
you need to relax and travel through the 
pages of a book are a beach umbrella, a 
comfortable deck chair, a hat and sun-
screen. And as you are in Crete, choose 
to read books about Cretan culture and 
the Minoan civilization, books written by 
favorite Cretan writers and travel through 
the pages of albums with photographs 
and images from all of Crete and Greece. 
Rethymnon the magazine went out and 
visited a central bookstore in Rethymnon 
and picked out for you some books that 
are worth reading: 

Nikos Kazantzakis: “Zorba the Greek”, 
“Report to Greco”, “Christ Recrucified”. 
Nikos Kazantzakis is one of the greatest 
Greek writers. He was born in 1883 in 
Heraklion, Crete and died in 1957 at the 
age of 74. The following inscription was 
carved on his tombstone which he himself 
had chosen: “I don’t hope in nothing. I am 
afraid of nothing. I’m free”. 
For more information visit the particularly 
well written webpage at www.historical-
museum.gr/kazantzakis/
George Meis, Land of Crete: An album 
with rich photographic material from Crete 
that you will not find easily anywhere else. 
$elly’s- Faces of Crete and the bilingual 
edition Crete-Kriti, from the photograph 
archive of the Benaki Museum

Thomas Balistier, Der Diskos Von Phais-
tos or else the Phaistos Disc.  Besides 
German, it is also available in English and 
French.
Wild edible plants of Crete by Kleonikos 
Stavridakis Bilingual edition.
Tourist guides on Rethymnon, orchids, 
Greek cuisine, the Fortezza.   

Enjoy your reading!

highlight
Stores are open from 9 am to 2 pm, and 
from 6 pm to 9pm, with the exception of 
Monday and Wednesday afternoons.  Sou-
venir shops are always open.
In Logia (corner of Arkadiou and Paleolo-
gou streets) near the Venetian port you can 
buy copies of exhibits in the archeological 
museums of Greece.     

Βιβλία 
Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να 
απολαμβάνεις τη θάλασσα και τον ήλιο 
με ένα καλό βιβλίο. Ομπρέλα θαλάσσης, 
αναπαυτική ξαπλώστρα, καπέλο και αντι-
ηλιακό είναι τα άκρως απαραίτητα για να 
χαλαρώσετε και να ταξιδέψετε στις σελίδες 
ενός βιβλίου. Και μια και είστε στην Κρή-
τη, προτιμήστε να διαβάσετε βιβλία για την 
κρητική κουλτούρα και τον μινωικό πολι-
τισμό, βιβλία αγαπημένων κρητικών συγ-
γραφέων και να ταξιδέψετε, βέβαια, στις 
σελίδες λευκωμάτων με πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό και εικόνες από ολόκληρη 
την Κρήτη και την Ελλάδα. Το Retymnon 
the magazine έκανε μια εξόρμηση στην 
αγορά, επισκέφθηκε ένα κεντρικό βιβλι-
οπωλείο του Ρεθύμνου και σας προτείνει 
κάποια βιβλία που αξίζει να διαβάσετε: 

Nikos Kazantzakis: Zorba the Greek, 
Report to Greco, Christ Recrucified. Ο 
Νίκος Καζαντζάκης είναι ένας από τους 
σπουδαιότερους έλληνες συγγραφείς. 
Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρή-
της και πέθανε το 1957 σε ηλικία 74 ετών. 
Στον τάφο του χαράχτηκε η επιγραφή που 
ο ίδιος επέλεξε: «Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν 
φοβούμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος.» Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.historical-museum.
gr/kazantzakis/
George Meis, Land of Crete. Λεύκωμα 
με φωτογραφίες της Κρήτης που δύσκολα 
θα βρείτε αλλού. 
Νelly’s-Πρόσωπα της Κρήτης και το δί-
γλωσσο Crete-Κρήτη από το φωτογραφι-
κό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη.
Thomas Balistier, Der Diskos Von 
Phaistos ή αλλιώς Ο δίσκος της Φαιστού.  
Εκτός από τα γερμανικά θα το βρείτε και 
στα αγγλικά και στα γαλλικά. 
Η άγρια βρώσιμη χλωρίδα της Κρήτης του 
Κλεόνικου Σταυριδάκη. 
Wild edible plants of Crete by 
kleonikos Stavridakis Bilingual edition.  
Τουριστικοί οδηγοί για το Ρέθυμνο, 
για τις ορχιδέες, την ελληνική κουζί-
να, τη Φορτέτζα. 

Καλή σας ανάγνωση!

highlight
Τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 9 το 
πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και το από-
γευμα από τις 6 έως και τις 9, εκτός από 
τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τε-
τάρτης. Τα τουριστικά καταστήματα είναι 
συνεχώς ανοιχτά.
Στη Λότζια (Αρκαδίου και Παλαιολόγου 
γωνία), κοντά στο Βενετσιάνικο λιμάνι, 
μπορείτε να αγοράσετε αντίγραφα εκθε-
μάτων από όλα τα αρχαιολογικά μουσεία 
της χώρας μας.     

shopping mall
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With 97 blue flags at its beaches, combined to its natural wealth, Crete can rightfully be included among earth paradises. 
The Prefecture of Rethymnon has 17 blue flags at beaches with blue waters and can satisfy the most demanding visitors, 
as its beaches cover a wide range of tastes.
Rethymnon the magazine has picked out for you some of the most beautiful beaches in the municipality and presents 
them to you. As for the rest, you will have to discover them yourselves.  

Με 97 γαλάζιες σημαίες στις παραλίες της, σε συνδυασμό με τον φυσικό της πλούτο, η Κρήτη μπορεί πλέον δικαίως να 
συγκαταλέγεται στους επίγειους παραδείσους. Ο νομός Ρεθύμνου έχει 17 σημαίες σε παραλίες με καταγάλανα νερά και 
μπορεί να καλύψει τις προτιμήσεις και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.            
Το Rethymnon the magazine επέλεξε για εσάς κάποιες από τις πιο όμορφες παραλίες του νομού και σας τις παρουσιάζει. 
Τις υπόλοιπες θα τις ανακαλύψετε μόνοι σας…    

Organized beaches to the northeast 
If you are vacationing with your family 
and have young children, it would be bet-
ter to choose an organized beach with 
deck chairs, umbrellas and a lifesaver. The 
beach of Rethymnon is the one for you. It 
is a sandy beach running for over 20 Km., 
starting from the town of Rethymnon and 
extending to Scaletta, crossing the Adelian 
Plain. If you are into sports, here you will 
have a chance to play racketball, beach 
volley or rent a sea bicycle. If you keep 

on going to the east, you will find Panor-
mo, a picturesque fishermen’s village that 
can satisfy all tastes. There you can take 
a swim near its port and savor fresh fish 
at the taverns. A bit farther and at about 
34 Km. from Rethymnon you will find the 
Bali cove. 
Of course we are not talking about tropical 
Bali in Indonesia, but about a very beauti-
ful settlement by the sea with small ports 
which are ideal for swimming and do not 
lack the benefits of an organized beach.  

Οι οργανωμένες 
βορειοανατολικές παραλίες 
Αν κάνετε διακοπές με την οικογένειά σας 
και έχετε και μικρά παιδιά, θα ήταν προτι-
μότερο να επιλέξετε για το μπάνιο σας μια 
οργανωμένη παραλία, η οποία να διαθέ-
τει ξαπλώστρες, ομπρέλες θαλάσσης και 
ναυαγοσώστη. Η παραλία του Ρεθύμνου 
είναι αυτή που σας ταιριάζει. Έχει μήκος 
περίπου 20 χλμ., άμμο, αρχίζει από την 
πόλη του Ρεθύμνου και εκτείνεται μέχρι 
τη Σκαλέτα, διασχίζοντας τον Αδελια-
νό Κάμπο. Αν, μάλιστα, είστε αθλητικός 

τύπος, εδώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
παίξετε ρακέτες, μπιτς βόλεϊ ή να νοικιά-
σετε θαλάσσιο ποδήλατο. Αν συνεχίσετε 
την πορεία σας προς τα ανατολικά, θα συ-
ναντήσετε το Πάνορμο, ένα γραφικό ψα-
ροχώρι. Εκεί θα κολυμπήσετε δίπλα στο 
λιμανάκι του και θα γευτείτε ολόφρεσκα 
ψάρια στις ταβέρνες του. Λίγο πιο πέρα, 
έχοντας διανύσει περίπου 34 χλμ, από το 
Ρέθυμνο θα βρεθείτε στον όρμο Μπαλί. 
Δεν μιλάμε για το εξωτικό Μπαλί, αλλά 
για έναν πανέμορφο παραθαλάσσιο οικι-
σμό με μικρά λιμανάκια, που ενδείκνυνται 
για κολύμπι, χωρίς όμως να στερούνται τα 
οφέλη μιας οργανωμένης παραλίας.  

The western side
Alternatively, you can swim at the beach 
which starts from Petre River at the old 
Rethymnon-Chania national road and ex-
tends to Georgioupoli, at the border with 
the Prefecture of Chania. In many parts of 

that area the water is particularly cold be-
cause in the sea water springs out coming 
from the surrounding mountains. 

Η δυτική πλευρά
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε το μπά-
νιο σας στην παραλία που αρχίζει από 
τον ποταμό Πετρέ, στην παλιά εθνική 
οδό Ρεθύμνου-Χανίων, και φτάνει μέχρι 
την Γεωργιούπολη, στα σύνορα με τον 
νομό Χανίων. Εκεί το νερό είναι σε πολ-
λά σημεία ιδιαίτερα παγωμένο, γιατί στη 
θαλάσσια περιοχή αναβλύζουν νερά που 
έρχονται από τα γύρω βουνά. 

And the romantic beaches to the east
The most organized beach of the eastern 
side, is Plakias beach, which gives you the 
opportunity to try sea sports, but also to 
visit more deserted beaches by taking one 
of the small boats from Plakias. If you get 
hungry you can have tidbits at the small 
taverns of this picturesque village. If you 
keep on going on the same road, after Pla-
kias you will find the quite beach of Dam-
noni, which we recommend for romantic 
strolls on the beach or to Ammoudi, a 
deserted beach for more relaxation and 
calm. Just before the Monastery of Preveli, 
and if you follow the trail on foot for about 
15 minutes you will reach the most famous 
beach in the municipality, with palm trees 
right at the embouchure of river Kourtali-
otis. If you keep to the south and follow 
the road to Aghia Galini you have three 
options. Option 1: At the 40th Km. turn 

towards the village Akoumia and carry on. 
You will find a large deserted sandy beach, 
Triopetra. Option 2: At the 46th Km. near 
the village Kria Vrisi turn right and carry on 
towards the sea until you sea the beach of 
Aghios Pavlos. The rocks and dunes form 
small coves which you will surely love. Op-
tion 3: You can continue until you have 
reached Komo and Matala, both beaches 
well known since the time of the hippies.   
Have a nice summer!   

Και οι ρομαντικές παραλίες της νότιας 
πλευράς

Η πιο οργανωμένη παραλία της νότιας 
πλευράς είναι η παραλία του Πλακιά, 
που σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε 
θαλάσσια σπορ, αλλά και να βρεθείτε 
σε πιο ερημικές παραλίες αν πάρετε κά-
ποιο από τα βαρκάκια που ξεκινούν από 
εκεί. Αν πεινάσετε, μπορείτε να τσιμπήσε-
τε ουζομεζέδες στα ταβερνάκια αυτού του 
γραφικού χωριού. Συνεχίζοντας στον ίδιο 
δρόμο, μετά τον Πλακιά θα κατευθυνθεί-
τε προς την ήσυχη παραλία στο Δαμνόνι, 
που σας την συνιστούμε για ρομαντικούς 
περιπάτους στην ακροθαλασσιά, ή προς 
το Αμμούδι, μια ερημική παραλία για 
ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση και ηρε-
μία. Λίγο πριν από τη Μονή Πρέβελη, 
ακολουθώντας το μονοπάτι με τα πόδια 
για 15 λεπτά περίπου, θα φτάσετε στην 
πιο διάσημη παραλία του νομού, με φοί-
νικες, ακριβώς στις εκβολές του ποταμού 
Κουρταλιώτη. Μένοντας στη νότια πλευ-
ρά και ακολουθώντας τον δρόμο προς 

Αγία Γαλήνη έχετε τρεις επιλογές. 1η επι-
λογή: στο 40ό χλμ. να στρίψετε προς το 
χωριό Ακούμια και να προχωρήσετε. Θα 
βρεθείτε σε μια μεγάλη ερημική παραλία 
με άμμο, την Τριόπετρα. 2η επιλογή: στο 
46ο χλμ., στο ύψος του χωριού Κρύα 
Βρύση, να στρίψετε δεξιά και να συνεχίσε-
τε προς τη θάλασσα, μέχρι να δείτε μπρο-
στά σας την παραλία του Αγίου Παύλου. 
Τα βράχια και οι αμμόλοφοι σχηματίζουν 
κολπίσκους που σίγουρα θα σας αρέ-
σουν. 3η επιλογή: να συνεχίσετε ανατολι-
κά μέχρι τον Κομό και τα Μάταλα.   
Καλό καλοκαίρι!  

C?B I<µ?'1"B +",1/=%, / By Dimitra Mavridou

The organized beach of Rethymno  /

Η οργανωμένη παραλία του Ρεθύμνου

The beach of Panormo  /

Η παραλία Πάνορμο
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Yes to sunbathing but with caution! / 
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In Greece we know how to enjoy the sun around the year. In the winter most days are sunny even when temperatures 
are close to zero. However, climate changes and the damage to the ozone layer do not allow us any more to freely enjoy 
the sun. Sun radiation has become dangerous and sun protection is imperative. Rethymnon the magazine, spoke to Dr.  
Sofia Chatziantoniou* and gives you here some helpful advice!

Στην Ελλάδα ξέρουμε να χαιρόμαστε τον ήλιο όλες τις εποχές του χρόνου. Και τους χειμερινούς μήνες οι περισσότερες ημέ-
ρες είναι ηλιόλουστες, ακόμα και όταν η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Παρ’ όλα αυτά, οι κλιματικές αλλαγές 
και η τρύπα του όζοντος δεν μας αφήνουν πλέον να χαρούμε ελεύθερα τον ήλιο. Η ακτινοβολία έχει γίνει επικίνδυνη και 
η προστασία από τον ήλιο επιβεβλημένη. Το Rethymnon the magazine μίλησε με τη δρ Σοφία Χατζηαντωνίου* και σας 
δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές!

1. The first and most important thing you 
have to do is to choose a sunscreen suit-
able for your type of skin. When choosing 
a sunscreen product, you have to ensure 
that it is suitable for your skin’s phototype. 
We, Greeks, usually have skin phototype 
""" or IV, therefore, we have to choose me-
dium or high protection sunscreen. North-
ern Europeans, who have an even lighter 
skin complexion must definitely sunscreen 
products with higher protection. 
Further, the product packaging must in-
clude the logo that ensures that the UV-A 
radiation filters contained in the product 
provided at least 1/3 the protection pro-
vided by the UV-$ radiation filters of the 
same product. The packaging of sunscreen 
products must not indicate things such as: 
total protection, complete sun block, 100% 
protection, etc., as such a claim would be 
untrue. 

1. Το πρώτο και σημαντικότερο που πρέ-
πει να κάνετε είναι να επιλέξετε το κα-
τάλληλο αντηλιακό για το δέρμα σας. Οι 
Έλληνες έχουμε συνήθως φωτότυπο ΙΙΙ ή 
IV, άρα πρέπει να επιλέγουμε αντηλιακά 
τουλάχιστον μεσαίας ή υψηλής προστασί-
ας. Οι Βορειοευρωπαίοι, που είναι πιο ανοι-
χτόχρωμοι από εμάς, πρέπει οπωσδήποτε 
να φοράνε αντηλιακό υψηλής προστασίας. 
Επιπλέον, στη συσκευασία του προϊόντος 
πρέπει να υπάρχει το λογότυπο που δια-
σφαλίζει ότι τα αντιηλιακά φίλτρα της UV-A 
ακτινοβολίας που περιέχει το αντιηλιακό 
προϊόν πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον το 
ένα τρίτο της προστασίας που παρέχουν τα 
αντιηλιακά φίλτρα της UV-Β ακτινοβολίας 
που περιέχει το ίδιο προϊόν. Στη συσκευ-
ασία των αντηλιακών προϊόντων δεν πρέ-
πει πλέον να αναγράφονται οι όροι total 
protection, complete sun block, 100% 
προστασία, διότι απλά δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα. 

2. Once you have selected the suitable sun-
screen product, the next most important 
thing is to use it right. Therefore, you must 
apply the product on clean skin 15-30 minutes 
prior to your exposure to the sun. You must 
apply an adequate quantity on all exposed 
parts of the skin. The right quantity for an 
adult of average weight is about 35g, namely 
6 teaspoonfuls. You must reapply sunscreen 
every three hours or more frequently de-
pending on the conditions (namely if you 
move, swim or sweat too much). 

2. Αφού επιλέξετε το κατάλληλο αντη-
λιακό, είναι σημαντικό να το χρησιμο-
ποιήσετε σωστά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να 
το εφαρμόζετε σε καθαρό δέρμα, 15-30 
λεπτά πριν από την έκθεσή σας στον ήλιο. 
Πρέπει να βάζετε αρκετή ποσότητα σε όλες 
τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος. Η 
σωστή ποσότητα για έναν ενήλικα μέσου 
βάρους είναι περίπου 35 γρ., δηλαδή 6 
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κουταλάκια του γλυκού. Η εφαρμογή του 
αντηλιακού πρέπει να επαναλαμβάνεται 
κάθε τρεις ώρες ή και συχνότερα, ανάλο-
γα με τις συνθήκες (δηλαδή αν κινείστε, 
αν κολυμπάτε ή αν ιδρώνετε συχνά). 

3. It is good to avoid exposure to the sun 
during times of intense radiation (11am - 3 
pm) and this applies especially to infants 
and young children. Lastly, wear shades, a 
hat or clothes for additional protection. 

Useful tip: The protection sunscreen prod-
ucts offer against UV-B radiation is indicated 

by the sun protection factor (SPF) which 
ranges between 6 and 50. Products that of-
fer additional protection have a SPF of 50+. 
The overall protection against the entire 
spectrum of ultraviolet radiation offered by 
a product can be low (SPF 6-10), medium 
(SPF 15-25), high (SPF 30-50), and ultra high 
(SPF 50+).  

Grandma’s advice: If you stayed in the 
sun just a little bit more than you should 
have and burned, apply yoghurt on your 
skin for relief from the burn. It will cool 
and hydrate your skin.        

3. Είναι καλό να αποφεύγετε την έκθεση 
στον ήλιο, ειδικά τα βρέφη και τα μικρά 
παιδιά, κατά τις ώρες της έντονης ακτι-
νοβολίας (11π.μ.-4 μ.μ.). Και μην ξεχνάτε 
να φοράτε γυαλιά ηλίου, καπέλο ή ρούχα 
για πρόσθετη προστασία. 

Useful tip: Η προστασία που μας παρέ-
χει το αντηλιακό από την UV-B ακτινοβολία 

χαρακτηρίζεται από τον δείκτη προστασίας 

(SPF) και κυμαίνεται από 6 έως 50. Τα προ-
ϊόντα που παρέχουν επιπλέον προστασία 

έχουν SPF 50+. H συνολική προστασία σε 

όλο το φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας 

που παρέχει το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

χαμηλή (SPF 6-10), μεσαία (SPF 15-25), υψη-
λή (SPF 30-50), πολύ υψηλή (SPF 50+).  

Η συμβουλή της γιαγιάς: Σε περίπτωση 
που κάτσατε λίγο παραπάνω στον ήλιο 
και κοκκινίσατε, ένας εύκολος τρόπος για 
να ανακουφιστείτε είναι η εφαρμογή για-
ουρτιού στο δέρμα σας. Θα σας δροσίσει 
και θα ενυδατώσει την ταλαιπωρημένη 
επιδερμίδα σας.     

*Department of Pharmaceutical Technology, Fac-
ulty of Pharmacy, National & Kapodistrian Univer-
sity of Athens   

*Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρ-
μακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών

Gabriel Tsountanis
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Itinerary: Rethymnon - Arkadi - Eleftherna - Margarites - Panormo / 
C,(+0&µ8: !"#$µ%&-D04>+,-23:E#:0%(-F(06(0*.:;-@>%&0µ&   

People who visit Crete for 
the first time see a very 
beautiful island with intense 
vegetation and clean seas. 
The colors they see are 
green, dark and light blue. 
When they return, they see 
the entire range of colors 
of the rainbow and start 
to pay more attention and 
love the island more. In this 
issue we have “travelled” 
about 25 Km. away from 
the center of the town and 
we bring you what we saw. 
Don’t keep those images in 
your minds. The images you 
will see with your own will 
certainly be better.    

Όταν κανείς επισκεφθεί για 
πρώτη φορά την Κρήτη, 
βλέπει ένα πανέμορφο νησί 
με πλούσια βλάστηση και 
καθαρές θάλασσες. Βλέπει 
πράσινο, μπλε βαθύ και γα-
λάζιο. 
Όταν ξαναέρθει, βλέπει ολό-
κληρο το ουράνιο τόξο και 
τότε αρχίζει να το παρατηρεί 
προσεκτικά και να το αγαπά-
ει. Σε αυτό το τεύχος «ταξι-
δέψαμε» περίπου 25 χιλιό-
μετρα μακριά από το κέντρο 
της πόλης και σας μεταφέ-
ρουμε τις εικόνες μας.    

The itinerary we suggest to you has the 
following particularity: interchange of land-
scapes and a travel in time. We will start 
from the sea then pass on to the plains, 
smell the olive trees, feel the awe at the 
Monastery of Arkadi, cross the inland 
through mountains, admire the civilization 
of the Hellenistic and Ancient Eras and 
end up taking a swim in a traditional small 
gulf arriving back to today.  

Η διαδρομή που σας προτείνουμε έχει την 
εξής ιδιαιτερότητα: τις εναλλαγές τοπίων 
και το ταξίδι στον χρόνο. Ξεκινάμε από τη 
θάλασσα, περνάμε από τον κάμπο, μυ-
ρίζουμε τα ελαιόδεντρα, νιώθουμε δέος 
στη Μονή Αρκαδίου, διασχίζουμε την εν-
δοχώρα μέσα από τα βουνά, θαυμάζουμε 
τον πολιτισμό των ελληνιστικών και αρχα-
ϊκών χρόνων και καταλήγουμε να κάνου-
με το μπάνιο μας σ’ έναν γραφικό κόλπο, 
επιστρέφοντας στο σήμερα. 

From Rethymnon to Arkadi
Our itinerary starts east of Rethymnon, 
from the old national road to Heraklion, 
and at the road sign indicating Arkadi we 
will make a right turn. Right from the start 
of our trip what really impresses us are the 
interchanging images of natural wealth and 
beauty. The sea meets the mountain in a 
constant game of contrasts. On the one 
hand there is the north part with the plains 
and the large hotels and on the other side 
there is the inland with the enormous olive 
tree groves and the beautiful picturesque 
villages. One of them is Adele, the capi-
tal of the Municipality of Arkadi, and the 
birthplace of Konstantinos Giampoudakis, 
who set the Holy Monastery of Arkadi in 
fire in 1866. We continue our trip crossing 
the olive tree grove in Arkadi. Once upon 
a time this olive tree grove was the larg-
est one in the Prefecture of Rethymnon, 
and the oil produced at the old oil presses 

in Kapsaliana met the needs for oil of an 
entire year. As you will notice by seeing 
the thick trunks of the trees, these olive 
trees date back tot he Venetian occupa-
tion era. Further down we will see the 
gorge of Arkadi. This gorge can be crossed 
on foot and those who do cross it can 
admire the small churches built by monks, 
caves, fossils and the wild nature. Approxi-
mately 23 Km. into our trip we will get to 
the Holy Monastery of Arkadi located in 
the heart of three provinces: the Province 
of Rethymnon, the Province of Milopota-
mos and the Province of Mario, and due 
to its location this monastery has played 
an important part for the prefecture. It is 
a Byzantine building which took its current 
form after its restoration in 1575, which has 
been influenced by the work of Sebastian 
Serlio. The facade of the Monastery of 
Arkadi travelled around the world when 
in 1866, 900 women and children decided 
to blow themselves up following a 3-day 
beleaguerment rather than to fall in the 
hands of the conquerors. So hundreds of 
people breathed their last breath in the 
Monastery. Awe! This says it all. Today 
the monastery, which is dedicated to Saint 
Constantine and Santa Eleni, as we all as 
to the Transformation of Christ, is being 
progressively restored and it receives the 
highest number of visitors than any other 
point in Rethymnon. 

highlight
In the patio of the Monastery you must 
definitely notice the tree with the bullet 
in its trunk. This tree was healthy up to 5 
years ago. Unfortunately a wind made it 
fall and despite all efforts to make it stand 
tall again, it dried. Inside the church you 
must definitely notice the blood stains on 
the large wooden icon to your right as dur-
ing the revolution it had been used as a 

stretcher to carry the wounded. The gar-
den, not very well taken care of, is filled 
with roses and herbs.    

Από το Ρέθυμνο στο Αρκάδι
Η διαδρομή μας ξεκινάει από τα ανατολι-
κά του Ρεθύμνου, από την παλιά εθνική 
προς Ηράκλειο. Όταν δούμε την ταμπέλα 
προς Αρκάδι, στρίβουμε δεξιά. Η θάλασ-
σα συναντιέται με το βουνό σ’ ένα αέναο 
παιχνίδισμα αντιθέσεων. Από τη μια πλευ-
ρά ο βόρειος άξονας με τον κάμπο και τις 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και από 
την άλλη η ενδοχώρα με τους απέρα-
ντους ελαιώνες της και τα όμορφα γραφι-
κά χωριουδάκια. Ένα απ’ αυτά είναι και το 
Άδελε, η έδρα του Δήμου Αρκαδίου και 
ο τόπος καταγωγής του Κωνσταντίνου Για-
μπουδάκη, του πυρπολητή της Ιεράς Μο-
νής Αρκαδίου, το 1866. Συνεχίζουμε τη 
βόλτα μας διασχίζοντας τον αρκαδιώτικο 
ελαιώνα. Κάποτε, αυτός ο ελαιώνας ήταν 
ο μεγαλύτερος στον νομό Ρεθύμνου και 
από τα παλιά ελαιοτριβεία στα Καψαλιανά 
έβγαινε το λάδι που κάλυπτε τις ανάγκες 
όλου του έτους. Τα δέντρα του, όπως 
θα παρατηρήσετε και από τους χοντρούς 
κορμούς τους, χρονολογούνται από την 
Ενετική περίοδο. Λίγο αργότερα συναντά-
με το αρκαδιώτικο φαράγγι. Το αρκαδιώ-
τικο φαράγγι μπορεί κανείς να το διασχίσει 

Arkadi: The tree with the bullet in its trunk  /

Αρκάδι: Το δέντρο με το καρφωμένο βλήμα στον κορμό του
View of the Holy Monastery  /

Άποψη της Ιεράς Μονής
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με τα πόδια και να θαυμάσει τα εκκλησά-
κια που έχτισαν οι μοναχοί, τις σπηλιές, 
τα απολιθώματα και την υπέροχη φύση. 
Ύστερα από 23 χλμ. συναντάμε την Ιερά 
Μονή Αρκαδίου, που βρίσκεται στο κέ-
ντρο τριών πρώην επαρχιών: της επαρχί-
ας Ρεθύμνης, της επαρχίας Μυλοποτάμου 
και της επαρχίας Αμαρίου. Είναι βυζαντινό 
κτίσμα και μετά την αναστήλωσή του, το 
1575, απέκτησε τη μορφή που έχει ακό-
μα και σήμερα (θυμίζει έργα του ιταλού 
αρχιτέκτονα και ζωγράφου Sebastian 
Serlio). H πρόσοψη της Μονής Αρκαδίου 
έκανε τον γύρο του κόσμου, όταν το 1866 
εννιακόσια γυναικόπαιδα, ύστερα από 
τριήμερη πολιορκία, προτίμησαν να ανα-
τιναχτούν παρά να πέσουν στα χέρια των 
κατακτητών. Σήμερα, το μοναστήρι, που 
είναι αφιερωμένο στον Άγιο Κωνσταντίνο, 
στην Αγία Ελένη και στη Μεταμόρφωση 
του Χριστού, ανακαινίζεται και αποτελεί 
το πρώτο σε επισκεψιμότητα σημείο στον 
νομό Ρεθύμνου. 

highlight
Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε 
στην αυλή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου το 
δέντρο με το καρφωμένο βλήμα πάνω 
στον κορμό του. Αυτό το δέντρο ήταν υγι-

ές μέχρι πριν από πέντε χρόνια. Δυστυ-
χώς, όμως, ένας δυνατός άνεμος το έριξε 
κάτω και παρά τις άοκνες προσπάθειες 
να ξανασταθεί στη θέση του ξεράθηκε. 
Μέσα στην εκκλησιά να προσέξετε στη 
μεγάλη ξύλινη εικόνα δεξιά σας τα ίχνη 
από αίμα (κατά τη διάρκεια της επανά-
στασης χρησιμοποιούνταν ως φορείο για 
τη μεταφορά των τραυματιών). Ο κήπος 
είναι γεμάτος τριαντάφυλλα και άγρια 
βότανα. 

Ancient Eleftherna - Margarites - 
Perama
Leaving the Holy Monastery of Arkadi 
behind, we also leave behind the recent 
history of Greece and move thousands of 
years back in time to the ancient town of 
Eleftherna. Eleftherna has been declared a 
site of natural beauty, while the archeo-
logical site covers an area around 2 hills, 
Pirgi and Nisi, which are surrounded by 3 
streams that meet to the north. The Uni-
versity of Crete started the excavations in 
1985 in the area of the villages Eleftherna 
and Archea Eleftherna (Ancient Elefth-
erna). Excavations are currently under-
way and have brought important exhibits 

to light. Follow the path after the tower 
that stands tall in the area and then make 
a left turn. You will be impressed by the 
cisterns used by the locals. In the distance 
you can admire the unique view of the sea 
and straight ahead you will catch a glimpse 
of the wild nature and the mountains of 
former province of Milopotamos. A unique 
landscape. Go back and continue on the 
path to the right. The excavation sites can-
not yet be visited, but the area is filled with 
flowers and herbs, oregano, sage, and as-
paragus. If you are lucky enough you may 
see seashell fossils. 
Next the road takes us to the village Mar-
garites which is renowned for its beauti-
ful handmade ceramics. The inhabitants 
of the village in their majority are potters. 
There are many shops where you will find 
ceramic vases, ashtrays, mugs, jugs, bowls 
in various designs and colors for you and 
your loved ones. But you must not leave 
the village before you walk around the nar-
row streets and drink coffee at the square 
with the locals. 

Αρχαία Ελεύθερνα-Μαργαρίτες-
Πέραμα
Αφήνοντας πίσω μας την Ιερά Μονή Αρ-
καδίου, αφήνουμε και τη νεότερη ιστορία 
της Ελλάδας και μεταφερόμαστε χιλιά-
δες χρόνια πίσω, στην αρχαία πόλη της 
Ελεύθερνας. Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Ελεύθερνας καλύπτει μια περιοχή γύρω 
από δύο λόφους, το Πυργί και το Νησί, 
που τους περιβάλλουν τρία ρέματα, τα 
οποία ενώνονται στο βόρειο μέρος. Οι 
ανασκαφές ξεκίνησαν από το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, το 1985, στην περιοχή των 
σημερινών χωριών Ελεύθερνα και Αρχαία 
Ελεύθερνα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την πε-
ρίοδο και έχουν φέρει στο φως σημαντικά 
ευρήματα. Περπατήστε το μονοπάτι μετά 
τον πύργο που δεσπόζει στην περιοχή 
και στρίψτε αριστερά. Θα εντυπωσιαστείτε 
από τις δεξαμενές ύδρευσης. Επιστρέφετε 
και παίρνετε το μονοπάτι προς τα δεξιά. Οι 
χώροι όπου γίνονται οι ανασκαφές δεν εί-
ναι ακόμα επισκέψιμοι, αλλά η γύρω πε-
ριοχή είναι γεμάτη λουλούδια και βότανα, 
ρίγανη, φασκόμηλο, σπαράγγια. Αν είστε 
τυχεροί, θα ανακαλύψετε και απολιθώμα-
τα κοχυλιών. Στο βάθος θα θαυμάσετε τη 
θάλασσα και ακριβώς απέναντι τη φύση 
και τα βουνά της πρώην επαρχίας Μυλο-
ποτάμου. 
Ο δρόμος μας, εν συνεχεία, μας οδηγεί 
στο χωριό Μαργαρίτες, το οποίο φημίζε-
ται για τα χειροποίητα κεραμικά του. Εδώ, 
οι κάτοικοι στην πλειονότητά τους ασχο-
λούνται με την τέχνη του πηλού. Υπάρ-

χουν πολλά καταστήματα όπου θα βρείτε 
πήλινα βάζα, τασάκια, κούπες, κανάτες, 
μπολ σε διαφορετικά σχέδια και χρώματα 
για σας και για τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα. Μην αμελήσετε, όμως, να κάνετε και 
τη βόλτα σας στα σοκάκια του χωριού και 
να πιείτε καφέ στην πλατεία. 

Last stop: Panormo
Finally, it was worthwhile to make this tour 
around the Prefecture of Rethymnon. We 
are now moving towards Panormo, a pic-
turesque fishermen’s village right by the sea. 
During Venetian occupation this village was 
called Kasteli and it had its own port too. 
Nowadays, you can take a short escape trip 
from Rethymnon, as it is only a 15 minute 
drive if you take the Rethymnon - Heraklion 
national road. You can also have a swim in 
the clean and calm waters and sunbathe on 
its beach. If you get hungry there are two or 
three small taverns where you can sit and 
savor fish tidbits drinking ouzo or Cretan 
wine and of course in good company.    

highlight
On your way back follow the road signs 
that take you back to the national road 
and travel towards Rethymnon.    

Τελευταίος σταθμός: Πάνορμο
Τελικά άξιζε η περιπλάνηση στον νομό Ρέ-
θυμνου. Κατευθυνόμαστε προς το Πάνορ-
μο, ένα γραφικό ψαροχώρι. Στα χρόνια της 
Ενετοκρατίας, αυτό το χωριό ονομαζόταν 
Καστέλι και είχε μεγάλο λιμάνι. Σήμερα 
ενδείκνυται για σύντομη απόδραση από 
την πόλη του Ρεθύμνου. Αν έρθετε από 
την εθνική οδό Ρεθύμνου-Ηρακλείου, θα 
κάνετε μόλις 15 λεπτά. Μπορείτε να κά-

νετε το μπάνιο σας στα καθαρά και ήρεμα 
νερά του, και ηλιοθεραπεία στην παραλία 
του. Αν πεινάσετε, υπάρχουν δυο-τρεις 
ταβερνούλες για να τσιμπήσετε με τους 
φίλους σας ψαρομεζέδες και να πιείτε 
ούζο ή κρητικό κρασί.    

highlight
Στην επιστροφή ακολουθήσετε τις τα-
μπέλες που οδηγούν στην εθνική οδό 
και κατευθυνθείτε προς Ρέθυμνο.   

Ancient Eleftherna: Cisterns  /

Αρχαία Ελεύθερνα: Δεξαμενές

Margarites: Handmade ceramics  /

Μαργαρίτες: Χειροποίητα κεραμεικά

View of Panormo  /

Άποψη από το Πάνορμο 

Gabriel Tsountanis
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Argiroupoli: A stroll to the springs / D06$0&E?&3=: G13.( -.,; ?=6";    

Today we will visit Argiroupoli, a leading village to the west of Rethymnon which combines a long history and exceptional 
natural beauty. Our guide in this stroll will be Mrs. Katina Kandilaki. Mrs. Katina Kandilaki restored her family’s house 
and spends half of the year there with the sole purpose in her life to take down the history of each and every corner of 
the village over time. 

Σήμερα θα επισκεφθούμε την Αργυρούπολη, ένα κεφαλοχώρι δυτικά του Ρεθύμνου, που συνδυάζει μακραίωνη ιστορία 
με μοναδικές φυσικές ομορφιές και οδηγός μας σε αυτόν τον περίπατο είναι η Κατίνα Κανδυλάκη, που  αναπαλαίωσε το 
πατρικό της και περνά αρκετό χρόνο εκεί, με σκοπό να καταγράψει την ιστορία του χωριού.

She was waiting for us at the main square 
of the village with the big church of St. 
John and a magnificent view, since Argir-
oupoli has been built on a big slope across 
mountains and with a view of the sea fur-
ther in the distance... 
We started from the upper part of the 
village and passed through the small arch. 
In the parts of Crete that had been un-
der Venetian rule an arch with rooms 
built on top of it is a common sight. We 
then went on to “kintana”, the Venetian 
name by which the locals call the road 
that goes around the upper part of the vil-
lage. Remnants of Venetian buildings, signs, 
and more recent buildings incorporating 
among their building materials stones from 
ancient Lappa alternate in a harmony with 
well taken care of gardens and courtyards 
painted in white. After the Church of Vir-
gin Mary of Barotsiana (buildings that refer 
to the $arozzi family)  we had the oppor-

tunity to admire mosaics that date back to 
the Roman era in the 2nd Century AD. 
After returning to the small arch this time 
we made a stop at the stores that sell Cre-
tan handicraft to buy souvenirs. From the 
small arch we continued downhill to the 
lower village with its more recent history 
and its square which is the old commer-
cial center of the village, and from there 
we took the trail to the springs, walking 
among bougainvilleas and greengages.

The springs
At last we made it to the springs.  Here are 
the springs of Mouselas river from where 
Rethymnon is supplied with water. Thick 
vegetation and enormous plane trees offer 
to visitors a pleasant thick shade. Water 
springs out the church of Aghia Dinami in 
the cave, which is surround by small tav-
erns and old abandoned mills. The area 
flourished during the pre-industrial era, 

when mills were used to make flour and 
were the economic power of the area. 
The locals in the area used to wash their 
woolen fabrics in the waters. Further down 
you can also see remnants of “rasotrivi” (a 
special washing method that made woolen 
fabrics intended for habits very resistant). 
Nearby is also the small church of Zoodo-
chos Pigi. We recommend that you sit at 
one of the small picturesque taverns that 
are near the waterfalls and try roast meat 
and local specialties. You can also find 
trout. The uphill road back while talking 
with Katina was easier to climb than we 
had thought…

Useful tip: You can also reach Aghia Dinami 
by car. Turn right before getting to Argiroupo-
li. You can combine an excursion to the Kour-
nas lake for a bike ride, a coffee and pies 
from Sfakia with a swim in Georgioupoli. 

Μας περίμενε στην κεντρική πλατεία του 
χωριού με τη μεγάλη εκκλησία του Αϊ-
Γιάννη και την καταπληκτική θέα. Η Αργυ-
ρούπολη, βλέπετε, είναι χτισμένη σε μια 
μεγάλη πλαγιά. Απέναντι είναι τα βουνά 
και στο βάθος η θάλασσα... 
Ξεκινήσαμε από το πανωχώρι και περά-
σαμε το καμαράκι. Είναι συνηθισμένη 
εικόνα στη βενετσιάνικη Κρήτη η καμάρα 
και πάνω της, τα χτισμένα δωμάτια. Συ-
νεχίσαμε στην κιντάνα, όπως λένε, με το 
βενετσιάνικο όνομά του, οι ντόπιοι τον 
δρόμο που τυλίγει περιμετρικά το πανω-
χώρι. Απομεινάρια βενετσιάνικων κτισμά-
των, επιγραφές και νεότερες οικοδομές 
με εντοιχισμένες πέτρες από την αρχαία 
Λάππα εναλλάσσονται αρμονικά με πε-
ριποιημένους κήπους και ασβεστωμένες 
αυλές. Μετά την Παναγία στα Μπαροτσια-
νά (πρόκειται για κτίσματα που αναφέρο-
νται στην οικογένεια Βarozzi) θαυμάσαμε 

τα ψηφιδωτά που χρονολογούνται από 
τη Ρωμαιοκρατία (2ος αιώνας μ.Χ.). Ξανά 
στο καμαράκι. Αυτήν τη φορά κάναμε 
στάση στα μαγαζάκια με τα κρητικά χει-
ροτεχνήματα για να ψωνίσουμε ενθύμια. 
Από το καμαράκι κατηφορίσαμε προς το 
κατωχώρι με τη νεότερη ιστορία και την 
πλατεία του, καθώς και το παλιό εμπορι-
κό κέντρο του χωριού. Συνεχίζουμε στο 
μονοπάτι προς τις πηγές, ανάμεσα στις 
βουκαμβίλιες και στα τζάνερα.

Οι πηγές
Φτάσαμε στις πηγές του ποταμού Μουσέ-
λα, απ’ όπου υδρεύεται και το Ρέθυμνο. Η 
βλάστηση είναι πολύ πυκνή και τα θεόρα-
τα πλατάνια χαρίζουν στους επισκέπτες τον 
παχύ ίσκιο τους. Το νερό αναβλύζει από 
τον σπηλαιώδη ναό της Αγίας Δύναμης, 
που είναι περιτριγυρισμένος από ταβερ-
νάκια και εγκαταλελειμμένους μύλους. 
Η περιοχή άνθισε κατά την Προβιομηχα-
νική περίοδο, τότε που οι μύλοι άλεθαν 

αλεύρι και ενίσχυαν την οικονομία του τό-
που. Στα νερά των πηγών έπλεναν και τα 
μάλλινα της περιοχής. Πιο κάτω μπορείτε 
να δείτε και απομεινάρια της ρασοτριβής 
(ειδικός τρόπος πλυσίματος που έκανε 
πολύ ανθεκτικά τα μάλλινα υφάσματα με 
τα οποία έφτιαχναν τα ράσα). Εκεί κοντά 
είναι και ο ναΐσκος της Ζωοδόχου Πηγής. 
Στα γραφικά ταβερνάκια, ανάμεσα στους 
καταρράχτες, συστήνουμε να δοκιμάσετε 
ψητό κρέας και ντόπιες σπεσιαλιτέ. Δο-
κιμάστε και πέστροφα ψητή και θα μας 
θυμηθείτε. Ο δρόμος της επιστροφής στο 
ανηφορικό μονοπάτι με την κουβέντα της 
Κατίνας ήταν, τελικά, πιο εύκολος απ’ ό,τι 
υπολογίζαμε…

Useful tip: Στην Αγία Δύναμη μπορείτε να 

πάτε και με αυτοκίνητο. Θα στρίψετε δεξιά 

πριν φτάσετε στην Αργυρούπολη. Συνδυά-
στε μια εκδρομή στη λίμνη του Κουρνά για 

βόλτα με ποδήλατο, καφέ και σφακιανές πί-
τες, και στη Γεωργιούπολη για μπάνιο. 

By Lila Papadouraki  / C?B @/#"B !"E"=%,1;)?

The springs of Mouselas river  /

Οι πηγές του ποταμού Μουσελά

Bougainvilleas at Argiroupoli  /

Μπουκαμβίλιες στην Αργυρούπολη

Latin sign in front of a house entrance  /

Λατινική επιγραφή σε είσοδο οικίας
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Russian presence in Rethymnon / H !7-,48 ?(0&$-*( -.& !"#$µ%&    

When in February 1897 the Cretans 
declined the autonomy solution, the 
Great Powers occupied the island and 
divided it into occupation zones. The 
Russians took over Rethymnon and 
stayed there for over a decade (1897-
1909). Their presence was more intense 
in the first years later becoming more 
discrete. Today, they come for tourism 
in luxurius hotels of Rethymno.

Η μη αποδοχή από τους Κρητικούς της 
λύσης της αυτονομίας, τον Φεβρουάριο 
του 1897, οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις 
στην κατάληψη της Κρήτης και στη διαί-
ρεσή της σε ζώνες κατοχής. Οι Ρώσοι 
κατέλαβαν το Ρέθυμνο και παρέμειναν 
σε αυτό πάνω από μια δεκαετία (1897-
1909). Η παρουσία τους ήταν έντονη τα 
πρώτα χρόνια και διακριτική τα επόμε-
να. Σήμερα έρχονται για τουρισμό στα 
πολυτελή ξενοδοχεία του Ρεθύμνου. 

Given that the Russians were also Ortho-
dox Christians, the Christian population of 
Rethymnon welcomed them, but the Rus-
sians from their part did not in any way be-
have as an occupation army. What’s more, 
Russian commander, coronel Fiodor De 
Schostak exercised his power in an ex-
emplary manner and laid the bases for the 
transition of the area and of the town of 
Rethymnon from the Ottoman lag and un-
derdevelopment to the prospect of a Eu-
ropean town. The restructuring measures 
adopted by Schostak also included the 
opening and construction of roads, laying 
the roads of the town with cobblestones 
and naming them, the removal of the ot-
toman balconies (kiosks) that blocked the 
roads, the expansion of the cemetery, the 
construction of the new Bishop offices, the 
repair of the cathedral, the operation of 
a post office, the construction and repair 
of bridges, the construction of the Saint 
Theodor church in Fortezza, etc. The Rus-
sians also built the public hospital which 
was named Tsario (Czarist) after Czar 
Nikolai II and which currently houses the 
Police Academy.         

highlight
You can see Russian heirlooms and sou-
venirs at the Ecclesiastic Museum of the 

Metropolitan Cathedral of Rethymnon, the 
Monastery of Arkadi, and the Monastery 
of Preveli.    

Ως ομόδοξος λαός έτυχαν καλής υποδο-
χής από πλευράς του χριστιανικού πλη-
θυσμού, αλλά και εκείνοι σε καμία περί-
πτωση δεν συμπεριφέρθηκαν ως στρατός 
κατοχής. Μάλιστα, ο ρώσος διοικητής, 
συνταγματάρχης Θεόδωρος Δε Χιόστακ 
(Schostak), άσκησε την εξουσία του με 
υποδειγματικό τρόπο και έθεσε τις βάσεις 
για το πέρασμα του τόπου, ιδιαίτερα της 
πόλης του Ρεθύμνου, από το καθεστώς 
της οθωμανικής καθυστέρησης και υπο-
ανάπτυξης στην προοπτική μιας ευρωπα-
ϊκής πόλης. Στα μέτρα ανασυγκρότησης 
που έλαβε περιλαμβάνονται και η διάνοι-
ξη και κατασκευή δρόμων, η πλακόστρω-
ση και η ονοματοθεσία των οδών της 
πόλης, το γκρέμισμα του τείχους, η απο-
καθήλωση των οθωμανικών μπαλκονιών 
(κιόσκια) που έκλειναν τους δρόμους, η 
επέκταση του νεκροταφείου, η ανέγερση 
νέου επισκοπείου, η επισκευή του καθε-
δρικού ναού, η λειτουργία ταχυδρομείου, 
η κατασκευή και επισκευή γεφυρών, η 
οικοδόμηση του ναού του Αγίου Θεο-
δώρου στη Φορτέτζα κ.λπ. Έκτισε επίσης 
το δημοτικό νοσοκομείο, το οποίο ονο-
μάστηκε Τσάρειο προς τιμήν του τσάρου 
Νικολάου Β’. Σήμερα στεγάζει τη Σχολή 
Αστυνομίας.               

highlight
Ρωσικά κειμήλια και ενθυμήματα μπο-
ρείτε να δείτε στα εκκλησιαστικά μουσεία 
της Μητρόπολης Ρεθύμνου, στη Μονή 
Αρκαδίου και στη Μονή Πρέβελη.

   

We would like to thank Mr. G. Papiomy-
toglou, general manager of the Public Library 
of Rethymno for the text and the photo-
graphs, as well as Mr. Troulis, President of 
the E.C. for the book «Daily orders of the 
Russian governance in Retymno». 

Public Library of Rethymno, (www.libret.gr)
Agias Varvaras 26, Rethymno
TEL. 28310 29215
%on-Sat 8-14 and afternoon Monday and 
Friday 18-20.30 

Ευχαριστούμε 
τον κ. Γ. Παπιομύτογλου, διευθυντή της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου για το κείμενο 
και τις φωτογραφίες και τον κ. Μ. Τρούλη, 
Πρόεδρο του Ε.Σ. για το βιβλίο ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟ. 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
(www.libret.gr) 
Αγίας Βαρβάρας 26, Ρέθυμνο
Τηλ 28310 29215

Δε-Σα 8-14 και απόγευμα Δε +Πε 18-20,30

By Giannis Papiomitoglou / C%, O$;&&? !"E$%µ5'%(#%,

View of the Old Port  /

Άποψη από το Παλιό Λιμάνι 

Gabriel Tsountanis
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“Travel” with the Cretan lyre / «'(),+"I.:» µ: .=% 40=.,48 3E0(    

The Cretan lyre is closely related 
to Cretan tradition, and specifically 
its music tradition. It is used when 
singing the mantinades (rhymed 
couplets) among friends and peo-
ple throughout Greece dance to its 
sweet melody. We are of course 
talking about the Cretan lyre, a tra-
ditional music instrument which you 
have to listen to live during your stay 
in Crete. 

Είναι έντονα συνδεδεμένη με την 
κρητική παράδοση, και μάλιστα με τη 
μουσική παράδοση. Συνοδεύει την 
απαγγελία των μαντινάδων σε κεφά-
τες συντροφιές και με τον γλυκό της 
ήχο χορεύουν σε όλη την Ελλάδα. Ο 
λόγος για την κρητική λύρα, αυτό το 
παραδοσιακό μουσικό όργανο που 
αξίζει να ακούσετε ζωντανά όσο είστε 
στην Κρήτη. 

In ancient times, the lyre was a string in-
strument which was used when verses 
where recited and according to mythology 
it was Hermes to devise it. Initially, it had 7 
or 8 strings, each one of which had a dif-
ferent name and was played by bear hand 
without a fiddlestick. The sound it made 
resembled the sound of a guitar. At a later 
time, 9-string lyres appeared too. The first 
clear references to a string instrument 
with a fiddlestick appear in Digenis Akritas’ 
epic poems that date back to the late 10th 
Century to early 11th Century AD. Cur-
rently, the lyre is used as a music instru-
ment in various parts of Greece such as 
Crete and the Dodecanese. Especially for 
the Cretans, the lyre is a powerful symbol 
of national cultural identity and a of course 
a trademark of Cretan music. According 
to tradition, lyres are handmade, and the 
frame is made of wood at least 10 years 
old. The wood usually used is maple, wal-
nut tree or mahogany.       
 

highlight
Take a walk in the Rethymnon market and 
you will discover a huge collection of CDs 

with traditional Cretan music and you will 
also have an opportunity to listen live the 
unique sound of the lyre. If you want to see 
how the lyre is made, visit the Stagakis Mu-
sic Instruments Workshop (currently Papal-
exakis Music Instruments Workshop), also 
in Rethymnon, where lyres have been man-
ufactured since 1945 to this date. That is 
where the lyre used in the performance of 
Elena Paparizou who won first place in the 
2005 Eurovision song contest was made.  
       
Στην αρχαιότητα, η λύρα ήταν ένα έγ-
χορδο μουσικό όργανο που συνόδευε 
την απαγγελία στίχων. Σύμφωνα με τη 
μυθολογία, εφευρέθηκε από τον Ερμή. 
Αρχικά είχε 7 ή 8 χορδές, καθεμία από τις 
οποίες είχε διαφορετικό όνομα και παιζό-
ταν με τα χέρια, χωρίς δοξάρι. Ο ήχος της 
έμοιαζε με αυτόν της κιθάρας. Αργότερα 
εμφανίστηκαν και οι εννιάχορδες λύρες. 
Πάντως, οι πρώτες σαφείς αναφορές σ’ 
ένα χορδόφωνο όργανο με δοξάρι εντο-
πίζονται στο έπος του Διγενή Ακρίτα, το 
οποίο χρονολογείται στα τέλη του 10ου 
με αρχές του 11ου αιώνα μ.Χ. Σήμερα, η 
λύρα χρησιμοποιείται ως μουσικό όργανο 
κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. 

Ειδικά για τους Κρητικούς, αποτελεί σύμ-
βολο εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας και 
σήμα κατατεθέν της κρητικής μουσικής. 
Σύμφωνα με την παράδοση, η λύρα εί-
ναι χειροποίητη. Το σκάφος της (δηλαδή 
το πίσω μέρος) κατασκευάζεται από ξύλο 
τουλάχιστον 10 ετών. Συνήθως χρησιμο-
ποιούνται ασφένταμος, καρυδιά ή μουρ-
νιά.
                  

highlight
Κάνοντας βόλτα στην αγορά του Ρεθύ-
μνου, θ’ ανακαλύψετε μια μεγάλη συλ-
λογή από CD με παραδοσιακή κρητική 
μουσική και θα έχετε την ευκαιρία να 
ακούσετε ζωντανά τον ξεχωριστό ήχο της 
λύρας. Αν θέλετε να δείτε πώς κατασκευ-
άζεται μια λύρα, επισκεφθείτε το Οργα-
νοποιείο Σταγάκη (νυν Παπαλεξάκη), 
επίσης στο Ρέθυμνο, που κατασκευάζει 
λύρες από το 1945 έως σήμερα. Σε αυτό 
το οργανοποιείο κατασκευάστηκε και η 
λύρα που έπαιζαν όταν η Έλενα Παπα-
ρίζου κέρδισε το πρώτο βραβείο στον 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurοvision, 
το 2005.   

«     Hand me my lyre, 
my poor fiddlestick 
to remember my love 
that I will lose today.
Digenis Akritas »

«     Για δώστε μου τη λύρα 
μου, το δόλιο μου δοξάρι
να θυμηθώ τσ’ αγάπης μου 
σήμερα τηνε χάνω.
Διγενής Ακρίτας»

Gabriel Tsountanis
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ALIANTHOS Crete car rental and bike rental company welcomes 
you to sunny and beautiful Crete, an island of unique and 
unforgettable 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 start-
ed 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 ex-
panding 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 

highlights

2008 Rethymnon Renaissance Festival (July 5th -23rd) / 
D%(6:%%=-,(41 J:-.,G>3 !:#Eµ%=; 2008 (5 - 23 K&$3*&$)   

Given the bloom of 
Rethymnon during 
the Renaissance, a 
very important cul-
tural event has been 
held every year for 

22 years: The Rethymnon Renais-
sance Festival. For the Rethimnians, 
it is one of the main cultural pillars 
both at local level and at the level 
of cultural communication with the 
rest of the world. However, this year 
is a special year for the festival, as 
out of respect for its holding to this 
date starts its “renaissance”.  

Λόγω της ακμής του Ρέθυμνου κατά 
την περίοδο της Αναγέννησης, εδώ 
και 22 χρόνια λαμβάνει χώρα στην 
ομώνυμη πόλη ένας πολύ σημαντι-
κός πολιτιστικός θεσμός: το Ανα-
γεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνης. 
Για τους Ρεθυμνιώτες αποτελεί έναν 
από τους βασικούς άξονες πολιτι-
σμού σε τοπικό επίπεδο, αλλά και 
σε επίπεδο πολιτιστικής επικοινωνί-
ας με τον υπόλοιπο κόσμο. Φέτος, 
όμως, είναι μια ξεχωριστή χρονιά 
για το φεστιβάλ. Με σεβασμό στην 
έως σήμερα πορεία του, τίθενται οι 
βάσεις για την «αναγέννησή» του. 

The goal is for the Rethymnon Renais-
sance Festival to act as the center of ren-
aissance and support for the cultural dialog 
among the peoples of the North and the 
South, the East and the West, as well as 
for Science and Art in the Mediterranean, 
the Balkans and Europe. To contribute to 
the renaissance of the dialog among the 
peoples. Lastly, it is everybody’s goal to 
avoid a mere description of the actions of 
the past, but to express and cause new 
actions to take place. 
This year’s event will serve as an intro-
duction to the festivals of the years to 
come. The events of the 2008 festival aim 
at showcasing various music “languages” 
from Central Europe, as well as that of 
Crete. The link amongst them is the rela-
tion between music and dance, and music 
and speech. Through a number of contin-
uous concerts and activities, all of you who 
will be present will be introduced to the 
various types of pre-Classical music from 
the United Kingdom and Ireland, France, 
Germany, the Iberian Peninsula, the Neth-
erlands, as well as to Cretan music. Cop-
ies of the original music instruments used 
in this period of time shall be used for all 
performances.

For the detailed program of the Festival 

see the agenda of Rethymnon the maga-
zine (page 60) .

Στόχος είναι το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ 
Ρεθύμνης να λειτουργήσει ως κέντρο ανα-
γέννησης και υποστήριξης του πολιτισμικού 
διαλόγου μεταξύ των λαών του Βορρά και 
του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης, 
καθώς και της επιστήμης και της τέχνης στη 
Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. 
Επιδίωξη όλων είναι να μην περιγράφει 
απλώς τις δράσεις του παρελθόντος, αλλά 
να εκφράζει και να προκαλεί νέες δράσεις. 
Η φετινή εκδήλωση θα αποτελέσει το προ-
ανάκρουσμα για τις επόμενες διοργανώσεις. 
Στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώσεων 
(2008) είναι η ανάδειξη των διαφορετικών 
μουσικών ιδιωμάτων της κεντρικής Ευρώ-
πης, αλλά και του σύγχρονου κρητικού 
μουσικού ιδιώματος, και η διασύνδεσή τους 
με τον χορό και τον λόγο. Μέσα από συ-
ναυλίες και δρώμενα θα ξεναγηθείτε στην 
προκλασική μουσική (από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ιβηρική χερσόνησο και τις Κάτω Χώρες), 
αλλά και στην κρητική μουσική. Για τις ερ-
μηνείες των έργων προκλασικής μουσικής 
θα χρησιμοποιηθούν πιστά αντίγραφα των 
αυθεντικών οργάνων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ 
παρατίθεται στην agenda του Rethymnon 
the magazine (σελ. 60 ).                                                                                       

Gabriel Tsountanis
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highlights

Crete around: Prefectures of Heraklion, Chania, Lasithi / 
Crete around: %&µ1; H0(43:*&$, %&µ1; L(%*7%, %&µ1; M(-,#*&$   

Crete is not just Rethymnon. There are also the Prefectures of Heraklion, Chania and Lasithi. If you get the time, it 
would be good to visit the Knossos Palace, the Archeological Museum of Heraklion, the Aquarium of Crete “Thalasso-
cosmos”, cross the Gorge of Samaria or swim at the beach of Vai next to the palm trees.   

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, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Ενυδρείο Κρήτης 
«Θαλασσόκοσμος», να διασχίσετε το Φαράγγι της Σαμαριάς ή να κάνετε το μπάνιο σας στο Φοινικόδασος του Βάι. 

The Knossos Palace
The most important center of the Minoan 
Civilization, Knossos, lies at 5 Km. south-
east of Heraklion. According to tradition 
the Knossos Palace was the house of King 
Minos. The city flourished in the Minoan 
era (2000 - 1350 BC), when it was the 
principal center of Crete with the highest 
population. The Knossos Palace is a com-
plex of buildings covering a surface area of 
22,000 sq.m. One of the most important 
rooms of the palace is the Hall of the Dou-
ble Axes and the Quarters of the Queen 
with the dolphin fresco.
 Info: tel.: 2810231940, opening  hours: daily 
8.00 am - 7.00 pm. Ticket: ! 6, ! 3 for 
senior citizens aged over 65 years of age, 
free entrance for students and children un-
der the age of 18.

highlight
There are buses running frequently from 

Heraklion, but we suggest you go on an 
organized excursion with a licensed tour 
guide.
Source: Ministry of Culture

To Ανάκτορο της Κνωσού
Το σημαντικότερο κέντρο του Μινωικού 
Πολιτισμού, η Κνωσός αναπτύσσεται 
5 χλμ. νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. 
Σύμφωνα με την παράδοση, αποτέλεσε 
την έδρα του βασιλιά Μίνωα. Η ακμή της 
ανάγεται στη Μινωική εποχή (2000-1350 
π.Χ.). 
Πρόκειται για κτιριακό συγκρότημα που 
αναπτύσσεται σε χώρο 22.000 τετρα-
γωνικών μέτρων. Από τα σημαντικότερα 
δωμάτια του ανακτόρου είναι η αίθουσα 
των Διπλών Πελέκεων και το Διαμέρισμα 
της Βασίλισσας, με την τοιχογραφία των 
δελφινιών. 
Info: τηλ.: 2810 231940, ανοικτά 8.00 
π.μ.-19.00 μ.μ. κάθε μέρα, εισιτήριο 6 
ευρώ, 3 ευρώ για άνω των 65, ελεύθερα 
για φοιτητές και παιδιά κάτω των 18.

highlight
Υπάρχει συχνή συγκοινωνία με το ΚΤΕΛ 
από Ηράκλειο, αλλά σας συστήνουμε να 
προτιμήσετε κάποια οργανωμένη εκδρο-
μή και την ξενάγηση με έναν διπλωμα-
τούχο ξεναγό.
Πηγή: υπουργείο Πολιτισμού  

Archeological Museum of Heraklion
The museum is currently being renovated and 
for the time being only an exhibitions of 400 
exhibits representative of the Minoan Civiliza-
tion is open. Info: tel.: 2810 279000, opening 
hours: daily 8.00 am - 7.30 pm, Duke Beaufort 
street, Heraklion. Tickets: ! 4, free entrance 
for students and children under the age of 18.

highlight
The Phaistos Disc, zatrikio (a kind of chess), 
the snake goddesses, the frescos of the Pa-
risian, the bull-leaping games, the Ring of 
King Minos, etc.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Το μουσείο ανακαινίζεται. Προσωρινά 
λειτουργεί μια έκθεση με 400 μόνο εκ-
θέματα, αντιπροσωπευτικά πάντως του 
μινωικού πολιτισμού. Info: τηλ.: 2810 
279000, ανοιχτά 8.00 π.μ.-19.30 μ.μ. 
κάθε μέρα, Δουκός Μποφόρ, Ηράκλειο, 
εισιτήριο 4 ευρώ, ελεύθερα για φοιτητές 
και παιδιά κάτω των 18.

highlight
O δίσκος της Φαιστού, το ζατρίκιο, οι θεές 
των όφεων, η τοιχογραφία της Παριζιά-
νας, των Ταυροκαθαψίων, το «Δαχτυλίδι 
του Μίνωα» κ.λπ.

Aquarium of Crete “Thalassocosmos”
Also located in the Prefecture of Heraklion, 
the 600 meter long Aquarium of Crete 
shows to its visitors a representation of 
the Mediterranean, of Greek waters and of 
tropical seas. Visitors come face to face with 
approximately 2,500 sea creatures repre-
senting 200 species, housed in 32 tanks of an 
overall capacity of 1,600,000 liters where de-
pending on the species housed in each tank 
their habitats and their respective behaviors. 
"nfo: tel.: 28310 337788. Opening hours: daily 
9.00 am - 9.00 pm.

highlight
The Aquarium of Crete is at a 10 minute ride 
from Heraklion Airport and you can com-
bine your visit with a trip to Knossos and the 
Archeological Museum of Heraklion or to 
AQUA SPLASH, a fun place for children. You 
can also take the bus from Heraklion. 

Ενυδρείο Κρήτης «Θαλασσόκοσμος»
Επίσης στον νομό Ηρακλείου, μια σκη-
νογραφία της Μεσογείου, των ελληνικών 
βυθών και του τροπικού περιβάλλοντος, 
μήκους 600 μ., περιμένει τον επισκέπτη, 
που κατά μήκος της θα θαυμάσει από 
πολύ κοντά περίπου 2.500 θαλάσσιους 
οργανισμούς από 200 είδη. Αυτοί οι ορ-
γανισμοί φιλοξενούνται σε 32 δεξαμενές, 
χωρητικότητας 1.600.000 λίτρων, που 
εναλλάσσονται ανάλογα με τα φιλοξενού-

μενα είδη, τους βιοτόπους τους ή τις συ-
νήθειές τους. Ιnfo: τηλ.: 28310 337788, 
ανοιχτά κάθε μέρα 9.00 π.μ.-21.00 μ.μ.

highlight
Απέχει 10 λεπτά από το αεροδρόμιο Ηρα-
κλείου και μπορείτε να το συνδυάσετε με 
εκδρομή στην Κνωσό και στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ηρακλείου, ή στο AQUA 
SPLASH για τα παιδιά. Μπορείτε να πάτε 
και με το ΚΤΕΛ από το Ηράκλειο. 

The Gorge of Samaria
Even if you have never visited Crete, you 
certainly have heard of the Gorge of Sa-
maria. It is the longest gorge in Europe, 
running across 18 Km. and it has been de-
clared a National Park. And of course we 
are talking about the Gorge of Samaria, in 
the Prefecture of Chania. Get a hat, wear a 
pair  of comfortable snickers and get ready 
to hike for 6 to 8 hours depending on how 
fast you walk. You will start at the impres-
sive location of Xiloskalo, and after having 
admired rare herbs and wild flowers you 
will end up in Aghia Roumeli facing the 
Libyan Sea. And with a little of luck as you 
cross the gorge you might catch a glimpse 
of a Kri-Kri, a wild goat species that lives 

only in Crete.  Crossing the gorge is al-
lowed only between May and October.

Tο Φαράγγι της Σαμαριάς
Είναι το πιο μακρύ φαράγγι της Ευρώπης 
(18 χλμ.) και έχει ανακηρυχθεί εθνικός 
δρυμός. Ο λόγος για το Φαράγγι της Σα-
μαριάς, το οποίο βρίσκεται στον νομό Χα-
νίων. Εφοδιαστείτε με καπέλο, φορέστε 
ανθεκτικά αθλητικά παπούτσια και ετοι-
μαστείτε για πεζοπορία (περίπου 6 έως 
8 ώρες, ανάλογα με τον ρυθμό που θα 
βαδίζετε). 
Με σημείο εκκίνησης το Ξυλόσκαλο και 
αφού θαυμάσετε σπάνια βότανα και αγρι-
ολούλουδα, θα καταλήξετε στην Αγία 
Ρούμελη, όπου θα σας περιμένει το απέ-
ραντο Λιβυκό πέλαγος. 
Αν είστε και λίγο τυχεροί, διασχίζοντας 
το φαράγγι θα δείτε και το κρι-κρι (Capra 
aegagrus creticus), ένα αγριοκάτσικο που 
ενδημεί μόνο στην Κρήτη. Το πέρασμά 
του φαραγγιού επιτρέπεται από τον Μάιο 
έως τον Οκτώβριο.

The Palm Tree Forest in Vai
It is found in Crete, in the Prefecture of 
Lasithi. It is one of the 19 Esthetic Forests 
in Greece and it was created in 1973. The 
reason that this forest is a protected natu-
ral area is the native Cretan Palm Tree. The 
forest covers a surface area of 20 hectares 
and it takes its name from the Palm Trees 
which in Crete are called Vagies - Vagia - 
Vai. Source: http://el.wikipedia.org   

Το Φοινικόδασος του Βάι 
Βρίσκεται στην Κρήτη, στον νομό Λασιθί-
ου. Είναι ένα από τα 19 αισθητικά δάση 
της Ελλάδας (ιδρύθηκε το 1973). Ο λόγος 
για τον οποίο ανήκει σε αυτήν τη κατηγο-
ρία προστατευόμενων φυσικών περιοχών 
είναι η ύπαρξη του ενδημικού κρητικού 
φοίνικα. Η έκταση του αισθητικού δάσους 
είναι 20 εκτάρια και η ονομασία του προ-
έρχεται από τα φοινικόδεντρα. Στην Κρήτη 
ονομάζονται Βάγιες-Βάγια-Βάι.
Πηγή: http://el.wikipedia.org   

View of Knossos Palace  /

Άποψη του Μινωικού Ανακτόρου
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news and more

Yes to recycling
The contribution of hotels rewarded each 
year by tour operators for their environ-
mental policy is important. Simply and eas-
ily you can double the 235,000 kg. recy-
cled by the Municipality of Rethymnon, by 
disposing of recyclable materials using the 
blue and yellow recycling containers near 
your hotel. 
A recycling themed event was held in the 
Rethymnon marina during the operation 
hours of the open-air market by the group 
“epete ke sinechia” (there’s more to 
come). 1,000 reused bags of clothe were 
given out and visitors-tourists took great 
interest in the photography exhibition.

Nαι στην ανακύκλωση! 
Σημαντική είναι η συμβολή των ξενοδο-
χειακών μονάδων που βραβεύονται κάθε 
χρόνο από τους tour operators για την 
περιβαλλοντική πολιτική τους. Με απλές 
κινήσεις μπορείτε να διπλασιάσετε τα 
235.000 κιλά που ανακυκλώνει ο Δήμος 
Ρεθύμνου, αναζητώντας τον μπλε και τον 
κίτρινο κάδο της ανακύκλωσης κοντά στο 
ξενοδοχείο σας. 
Εκδήλωση για την ανακύκλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στη μαρίνα Ρεθύμνου, κατά 
την διάρκεια της λαϊκής αγοράς, από την 
ομάδα «έπεται και συνέχεια». Μοιρά-
στηκαν 1.000 επαναχρησιμοποιούμενες 
υφασμάτινες τσάντες και ήταν έντονο το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών-τουριστών 
για την έκθεση φωτογραφίας. 

Amario Rivers Dam
280,000 cm3 of water from the springs in 
the area filled the artificial lake at the Am-
ario Rivers Dam, which was inaugurated in 
May. By the end of 2008 22.5 million cm3 
are anticipated which will change the face 
of the area and contribute another site of 
natural beauty in Rethymnon. 

Φράγμα Ποταμών Αμαρίου
Με 280.000 κυβικά νερό από τις πηγές 
της περιοχής γέμισε η τεχνητή λίμνη στο 
Φράγμα Ποταμών Αμαρίου, που εγκαινι-
άστηκε τον Μάιο. Έως τα τέλη του 2008 
αναμένονται 22,5 εκατομμύρια κυβικά 
νερού, τα οποία θα αλλάξουν την φυσιο-
γνωμία της περιοχής και θα προσθέσουν 
άλλη μια τοποθεσία φυσικού κάλλους 
στο Ρέθυμνο. 

Rethymnon Beach
At the central beach of Rethymnon visi-
tors can find beach soccer, beach volley 
and beach tennis courts. Also, 48 persons 
at a time will be able to use the chess-
boards.   

Παραλία Ρεθύμνου
Στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου σάς 
περιμένουν γήπεδα μπιτς σόκερ, μπιτς 
βόλεϊ και μπιτς τένις. Επίσης, 48 άτομα 
θα μπορούν να παίζουν συγχρόνως στις 
σκακιέρες.   

Congratulations!
The first Caretta-Caretta sea turtle for this period was hatched at Scaletta Beach in Rethym-
non, and another one was hatched in Komos, to the south of the Prefecture. To contribute 
to the efforts made by the Association for the protection of this sea life species which is 
threatened with extinction, ARHELON, let’s avoid the use of lights and of the beach at 
night at nest sites. Should you sight an injured turtle call immediately at  210 8944444.

Να μας ζήσουν!
Γεννήθηκε το πρώτο χελωνάκι Caretta caretta αυτής της περιόδου στην παραλία της 
Σκαλέτας στο Ρέθυμνο και λίγο αργότερα ένα ακόμα στον Κομό. Για να βοηθήσουμε στις 
προσπάθειες που καταβάλλει ο ΑΡΧΕΛΩΝ, ο σύλλογος για την προστασία αυτού του 
απειλούμενου με εξαφάνιση είδους, ας αποφεύγουμε τα φώτα και τη χρήση της παραλίας 
κατά τις βραδινές ώρες σε μέρη που υπάρχουν φωλιές. Σε περίπτωση που δούμε κάποια 
τραυματισμένη χελώνα πρέπει να τηλεφωνήσουμε αμέσως στο 210 8944444.
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