




Επάνω, ο κουρδικήτ; καταγωγής Σωκράτπς στο μπακάλικο τπς Βάμος Α.Ε., άπου εργότετοι π μπτέρσ του. Κάτω, το καφενείο Μαρέντπ, στον Βάμο.



Χάρπ στπν ιδιωτική ορωτοθουλίο, σ Βάμος διασώθηκε, αναστπλώθπκε και ονοητύκθηκε τουριατικά κωρίτ; ωατάσο να χάσει τπ φυσιογνωμία του.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ'ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ Ο ΒΑΜΟΣ ήταν ένα απλό-αλλά μεγάλο-χωριό του
Αποκόρωνα, το οποίο μετά τπν Κρπτική Επανάστασπ του 1866 έγινε πρωτεύουσα του
λιΒά (νομού) Σφακίων. Με Τούρκο διοικητή, φυσικά. Ομως δεν ήταν όλοι οι Τούρκοι
ίδιοι. Ετσι ο νέος διοικηηκ; ο Σάββας Πασάς, καινοτόμος και μορφωμένος άνθρωπος,
αναμόρφωσε τον Βάμο, έχτισε δρόμους, στρατώνες, Τζαμί -παρ' ότι Τούρκοι δεν
ζούσαν εδώ- και ένα μεγαλοπρεπέστατο διοικπτΠριο. «Να, αυτό ήταν το σαράι-
διοικητήριο», μου λέει ο ζωγράφος Μανόλπς Καλ/ιγιάννπς στο καφέ του Μαρέντπ,
δείχνοντάς μου μια παμπάλαιπ δαγκεροτυπία του 190υ αιώνα.

«ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΤΕΣ.» Οντως, το σεράι καιπολ-
λά τουρκικά κτίρια τα κατεδάφισαν οι
Κρητικοί αντάρτες στη φοβεριϊ -τιλην
νικιιφόρα γι' αuτούς- μάχη του Βάμου
στην επανάσταση του 1896. Μέσα στα
οηοκοϊδια έγινετότε στον Βάμο η Γενική
Επαναστατική Συνέλευσπ των Κρπτών.
Σήμερα στο καφέ του Μαρένττι μια πα-
ρέα παίζει μπριτζ από το πρωί, μέσα σε
μυρωδιές απότσικουδιά και μπρούτζινα
μπρίκια. Η δαγκεροτυπία με το σεράι
κρέμεται στον τοίκο. Περπατάμε στην
παλιά γειτονιά του χωριού χαζεύοντας
όμορφα σπίτια, αρχοντικά και νεοκλασι-
κά - απομεινάρια της ξεχωριστής ανά-
mυξηςτου Βάμου όταν ήτανπρωτεύου-
σα νομού: λαϊκά σπίτια με θαυμάσια αρ-

κιτεκτονική, παλιά καλντερίμια, αυλές
με μηουκομβίλιε« και με τα τελευταία
σταφύλια τικ; κρονιάτ. Πολλά κτίρια εί-
ναι αναστηλωμενα. Τι συνέβη στον Βά-
μο;« Το χωριό είχε αφεθεί, όπως όλα τα
χωριά ττκ; ενδοκώραο, μιας και η ανά-
πτυξη στρεφόταν στην παραλία. Ημα-
σταν μια παρέα που σκεφτόμασταν να
κάνουμε κάτι εδώ. Στις αρκά; της δεκαε-
τίας του 1990 ήρθαμε από την Αθήνα και
το 1995 ιδρύσαμε τη Βάμος Α.Ε.», δηλώ-
νει ο Νίκος Φραντζεσκάκτκ, πρόεδρος
και διευθύνων σθμδουλοοτηι; Βάμος Α.Ε.
«Αρχικά ήμασταν 10 άτομα και σκεφτιί-
καμε να ανασττιλόσοψμε τα παλιά μας
σπίτια και να φτιάξουμε ένα στέκι για να
βρισκόμαστε. Αυτό έγινε στο ιστορικό
καφενείο του Μηλουμοσήφη. Οι παπ-

πούδες και οι γονείς μας είκαν τρομερά;
ανσμνήσεκ από αυτό. Κάναμε την τα-
βέρνα και ξεκινήσαμε με τρία σπίτια το
1996. Σήμερα έχουμε είκοσι ττέντε!» Η
Βάμος Α.Ε. γράφει αναμφίβολα τη σύγ-
χρονη ιστορία του χωριού. Αρχικά με
τους ξενώνες και την ταβέρνα, μετά με
το μπακάλικο, το καφέ, τη βιοτεχνία πα-
ραδοσιακών προϊόντων έδωσε μια τρο-
μερή πνοή στον τόπο. Κι άλλοι Βαμιανοί
ήρθαν πίσω και ξανάφτιαξαντα σπίτια
τους, άνοιξαν κι άλλα μαγαζιά, τα τουρι-
στικά γραφεία έβαλαν τον Βάμο στιςπε-
ρυινάοεκ τοικ, νέοι άνθρωποι επέστρε-
ψαν και εγκαταστάθηκαν εδώ υπό τη
σκέπη μιας άλλης φιλοσοφίαο, «Στόκοι
μας είναι ο αγροτοτουρισμός, ηπαραγω-
γή παραδοσιακών προϊόντων και ο πολι-
τισμός. Τα οποία και στηρίζουμε με πά-
μπολλος εκδιιλώσεκ; όλο το κρόνο.. Η
Βάμος Α.Ε. δημιούργησε μια ανάπτυ-
ξη-πρότυπο στον Αποκόρωνα, αλλά και
σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, μέτοχοι
της εταιρείας είναι άνθρωποι από πάρα
πολλά μέρη. «Η ύπαιθρος έχει ζωή -όχι
-όηωτ ττι φαντάζονται οι πολιτικάντη-
δες, αλλά μόνο αν ασχοληθούν με αυτήν
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νέοι άνθρωποι με φαντασία και συλλογι-
κότυτο.» Μ ια μεγάλη παρέα μαζεύεται
γύρω από το τραπέζι μας, στην ταβέρνα
του Μηλουμοοήφιι. Κάθε μέρα, κάθε νύ-
χτα. Μέτοχοι, υπάλληλοι, νέα παιδιά πί-
νουν, γελάνε, δουλεύουν σχεδιάζουν το
μέλλον χαλαρά και άνετα. Σαν μια γου-
λιά τσικουδιά. Και το σχεδιάζουν πολύ
όμορφα τελικά.

Η Αλ/Η ΑΝΑΠΤΥΙΗ
Η κερσόνησοοτου Βάμου είναι έναςτό-
πος γεμάτος χαμηλούς λόφους που κα-
τηφορίζουν στη θάλασσα, σκισμένοι από
Βαθιά; ρεματιές. Ελιές, δρύες, πουρνάρια
και κυρίως μεγάλα δάση από κυπαρίσσια

πολυάριθμες μεζονέτες: ροζ κίτρινες,
γαλάζιες, αλλόκοτα κουτιά άτακτα πε-
ταμένα πάνω στο κρητικό τοπίο. Μα τι
συμβαίνει; «ο Δήμο; Βάμου έχει τα τε-
λευταία χρόνια πολύ μόνιμο ξένο πλη-
θυσμό. Εχει 200 ξένους ψηφοφόροικ,
τους μισούς ξένους ψηφοφόρουο του
νομού! Είναι κυρίως Αγγλοι και Γερμα-
νοί», λέει ο δάμορκοο Βάμου, Στέλιος
Μικελάκτκ; Πριν από κάμποσα χρόνια,
οι πρώτοι ξένοι αγόραζαν παλιά σπίτια
στην περιοχή και τα αναστήλωναν με
ευαισθησία. Αργότερα η ζήτηση μεγά-
λωσε και άρχισαν οι εργολάβοι να αγο-
ράζουν γη, να σηκώνουν μεζονέτες
φουλ και να πουλάνε σωρηδόν οε

Ι
Ι Πριν από κάμποσα χρόνια, οι πρώτοι ξένοι αγόρασαν

παλιά σπίτια στnν περlOχn και τα αναστrίλωσαν
με εuαισθnσία. Αργότερα n ζnτnσn jlεγάλωσε
και οι εργολάΒοι αγόρασαν yn και εχτισαν σωρnδόv ...

(δίνουν την ξυλεία των χωριών) σκεπά-
ζουν τον τόπο. Ο ασφαλτόδρομος κατη-
φορίζει από τον Βάμο στπν κοσμοπολί-
τισσα Αλμυρίδα, τπν πρόσφατα ταλαι-
ττωρηρένη από τις μεγάλες νεροποντές:
ακόμπ οι μπουλντόζες δουλεύουν στη
διαλυμένπ ακτή. Δεν είναι αυτή η Αλμυ-
ρίδα που θυμάμαι από παλιά. Πολύ πριν
φτάσουμε στη αμμουδιά όλη η κορυφο-
γραμμn, οι πλαγιές ώςτπν Πλάκα και το
Κόκκινο Χωριό είναι σπαρμένες από
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Αγγλους, κυρίως συνταξιοώωυτ. οι ο-
ποίοι έρχονται εδώ για το πολύπτυχο:
ήλιος - θάλασσα - βουνό - εγγύτητα με
μεγάλες πόλεις. Η ανοικοδόμηση καλ-
πάζει άναρχα στους αποκορωνιάτικους
λόφους και τα προβλήματα έρχονται
καλπάζοντας και αυτά. «Παν μέτρον ά-
ριστον ηρυτανευει ...», λέει ο δήμορκοο.
«Με τέτοια τωωτιιτα δεν μπορούμε να
ανταποκριθούμε στις αηαιτάσεκ των
ανθρώπων. Από την άλλπ n γπ πήρε α-

ξία, ο κόσμος έχει δουλειά όλο το χρό-
νο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα πά-
ντως είναι το νερό, n πυκνότητα των
σπιτιών, η ασφάλεια.» Η αυξπμένη ζn-
τηστι γης από Ελληνες και ξένους αλ-
λοιώνει εκτός από το τοπίο και την το-
πική κοινωνία, η οποία δεν προλαβαίνει
να τους αφομοιώσει. Οι πρώτοι νεο-
φερμένοι ήταν μέρος των χωριών.
Αγκαλιάστπκαν από τους ντόπιους, έ-
γιναν οικογένεια. Τώρα ένα νέο χωριό
δημιουργείται κάθε χρόνο!
Η αναρχία του τύπου «με τέσσερα
στρέμματα και δρόμο χτίζεις όπου θεο
έχει πλημμυρίσει σπίτια τη ζώνπ από τις
Καλύβες ώς το Κόκκινο Χωριό και το Γα-
βαλοκώρι. Οδηγούμε στο α-πολεοδόμπ-
το Χάος. Πουθενά σε όλη τπν Ελλάδα δεν
έχω δει περισσότερες πινακίδες reaI
estate. Αρκετοί βλέποuvτηνπεριοχή σαν
εηενδυτική ευκαιρία, άλλοι τα νοικιά-
ζοuvπαράνομα μέσωΔιαδικτύου, πολλοί
εργολάβοι πωλούν έτοιμες μεζονέτες με
σήμα ΕΟΤ. «Δεν υπάρχει κωροτσξικόο
οκεδιοσμόο., καταγγέλλει ο τοπικός άρ-
κοντοτ. «Αν δεν πάρουμε μέτρα, ο κό-
σμος θα στραφεί σε άλλες ιιεριοκά;» Και
θα μείνουν αμανάτι τα παστέλ κουτάκια
στο τοπίο, σκέφτομαι ... Θλίβομαι και
γυρνώ πλάτη στο νεότευκτο προάστιο
του Αποκόρωνα. Σταματάμε έξω από το
Κόκκινο Χωριό στο εργοστάσιο φυοητοϋ
γυαλιού ττκ οικογένειας Τζομτιανάκη.
Αλ/η ανάπτυξη εδώ. Οι στοίβεο ωφηστο
μπουκάλια στην αυλn θα ανακυκλωθούν
σε καλαίσθητα γυαλικά φτιαγμένα από
τα χέρια των Πολωνών τεχνιτών. Τσυς
χαζεύουμε να παίζουν με το πυρωμένο
μαλακό γυαλί στο μισοσκόταδο του
φούρνου. «Πήγατε από τα ητιγάδια;», με
ρωτάει στον ωρα ίο γαθαλιανό καφενέ ο
κυρ Γιάννπς Νικάκτκ, παλιόςπετροκό-
πος, από τότε που το Γαβαλωαδρι ήταν
διάσημο για τπν άσπρη μαλακή πέτρα
του και τους πετράδες του.
«Ποια, τα βενετοιάνικο;», ρωτώ ο οδωίο,
«Ιντα βενετσιάνικα;», αρπάζεται ο γέ-
ρων, «Ελληνικά ρε! Ε, κακομοίρπ μου, οι
φαμέγισι τα φτιάξανε. Ποιοι Βενετσιάνοι
οι βρόμοο Απίστευτο να τρέφει τέτοιο
μίσσς για του Ενετούς ο αγρόττκ. Τα γα-
βαλιανά πηγάδια είναι ένα θαυμάσιο
μνημείο, λίγο έξω από το χωριό, μέσα σε
ρεματιά με πλατάνια. Ο μπάρμπας μού
λέει και την ιστορία του άρχοντα Γαβαλά
που ήρθε με τα άλλα βυζαντινά βασιλό-
πουλα στην Κρήτη, έμεινε στο χωριό και
κλπροδότπσετο όνομά του. Ιστορικά πά-
ντως στον Αποκόρωνα υπήρχε η αρχαία





Αριστερά, π νιορηι του Απ Γιώργπ του Μεθυστπ στο μοναστόρι του Αγίου Γεωργίου, που Βρίσκεται στο χωριά Καρύδι.
Δεξιά, ο τάφος του αντάρτπ Γιώργου Κοσμαδάκπ ri Γαλανογιώργπ στο χωριά Λικοτιναρά.

πόλη Ιπποκορώνειον, πιθανότατα κο-
ντά στην Αλμυρίδα, εκεί όπου βρέθηκε
μια παλοιωφιστιονυοί Βασιλική. Πιθα-
νώς αλλού. Κω ενδεκομένωο τα δύο ονό-
ματα -Αποκόρωνας και Ιηιτοκορώνειον-
να συνδέονται Οι ντόηιοι λένε ακόμη νια
τον τόπο όπου εκτρέφονταν άλογα για
την κορώνα. Ποια κορώνα, ουδείς ξέρει
Κατά τη μισητή στον γέροντα Γαβaλlανό
Ενετοκρατία, ο Αποκόρωνας είχε ένα κά-
στρο κοντά στκ; Καλύβες, το Castei
Bicorna, το οποίο κατέλαβε το 1538 ο
Μπαρμπαρόσα. Η ηεριωσϊ βρισκόταν α-
νέκαθενστοστόχαστροκάθελογήςεπα-
ναστατώνλόγωτηςστρατη~Kήςτηςση-
μασίας. Το 1822 οΧασάνπασάς κατέκα-
ψετον Αποκόρωνα αλλά ποτέ οι Τούρκοι
δεν έμειναν ήσυχοι εδώ. Αποκορωνιάτες
ήταν και οι έσκατοι παραμένοντες στα
κρητικά βουνά αντάρτες του Δημοκρα-
τικού Στρατού, ο Τζομηονάκηο και ο
Μτιλαζάκικ; οι οποίοι κατέβηκαν από
εκεί το 1974, μετά 36 χρόνια οντάρτικο:
Από το Δράπανο φτάνουμε στον Κεφα-
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λά, ένα από τα ομορφότερα χωριά τικ
περιωοίο, με εξαιρετικά; εκκλησίετ; και
θαυμάσια οτιίτιο. Και το Ξιιροστερνι έτσι
είναι Συνεκίζουμε σε Λικοτιναρά, Λι-
τσάρδα, Σελλιά, Σούρτι -οι ντόπιοι για
κάποιο λόγο τα λένε Βαλκάνια- και θα
σταματήσουμε στα Σελλιά, στο σπίτι του
Αγγλου ζωγράφου -η περιοχή τελικά έλ-
κει πολλούς εικαστικοϋο- Alan
Tazzyman. Σουρουηωνει και τα Λευκά
Ορη κιονισμένο βάφοντοι μοβ απέναντι
από το μπαλκόνι του. Ωρα για τσάι. Ο
Alan και η Jan είναι η καλή όψη του νεο-
αγγλικού αποικισμού του Αποκόρωνα.
Μορφωμένοι, φιλόξενοι, νοιάζονται για
τον τόπο, μαθαίνουν Ελληνικά, συνανα-
στρέφονται τους ντόπιουο, αναστήλωοον
ένα παλιό σπιτάκι στο χωριό, λατρεύουν
το τοπίο. «Οι περισσότεροι Αγγ λοl αγο-
ράζουν σπίτια εδώ γιατί έχει κι άλλους
Αγγλους τους οποίους συναναστρέφο-
νται αποκλειστικά. Ζουν σαν να είναι μό-
νψα σε διακοπές. Ξένοι στον τόπο ...».

μου λένε. Ο Alan όμως κάνει κάτι ανεκτί-

μοτο: σώζει στις ευαίσθητα; ακουαρέλες
του τον Αποκόρωνα που κάνεται, τα το-
πία πριν γίνουν μπετά, τκ; κορυφογραμ-
μέςπρινγεμίσουν ηλεκτρικού; λαμmή-
ρες, τα ρέματα πριν μπαζωθούν, τις πα-
ραλίες πριν νίνουν ηισίνεο, Είναι πια «Ο

ζωγράφος στα Σελλιά» για τους Κρτιτι-
κούς. Ακούωτο αισιόδοξο, γάργαρο γέλιο
του ακόμη να απλώνεται πάνω από τις
πορτοκαλιές του χωριού. Ενα διοεγγονο
του Τέρνερ στον Αποκόρωνα ...

ΜΙΑ ΠΟΛΗ χΟΡIΣ ... ΦΤΕΡΑ
Βόρεια του Βάμου ο δρόμος δtαoxίζεl ένα
-σηάνιο για τηνηεριωσϊ- άλσος με πεύκα
και κατηφορίζει μέσα σε θαυμάσια τοπία
στο μοναδικό μοναστήρι του Αποκόρωνα.
Ο Αη Γιωργικ; στο Καρύδι ήτανπάντα με-
τόχι ττκ Μονήτ; Αγίας Τριάδας Τζαγκα-
ρόλων με 25 κιλιάδει, οκάδες λάδι και
3.600 ρίζες ελιές. Μοναστήρι όμως δεν ή-
ταν. Εγινετο 1996. Κοιτάζωτοναπέρα-
ντο ελαιώνα σαν οτωσοπράσ.ντι μοκέτα
να τυλίγει τα γύρω κωράφια. «Μετά το



Ο μονοκότ; Δωρόθεος κατευθύνεται προς το παλιό ελαιουργείο ατο μονοστήρι του Απ Γιώργπ,
όλλοτε πλούσιο μετόχι με πολλά ελαιόδενδρα στπν κατοχή του.

Η ύπαιθρος αποκτά ζωn, αν ασχολnθούv με αuτι1ν
νέοι άνθρωποι με φαvrασία και συλλογικό πνεύμα,
όπως απoδεικvύει το παράδειγμα ανάπrυςnς του Βάμου.

1957,όλα μοιράστηκαν σε ιτολεμιστετ
του Αλβανικού. Εγώ βρήκα μόνο έντεκα
ρίζες στον περίβολο», μας εξιστορεί ο
πατέρας Δωρόθεος Χαροκοττάκησ, μο-
ναδικός μονωωτ, ηγοϋμενοτ, κάτοικος
της ερτιμιάο στο Καρύδι και ένας από
τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους του
Βάμου.«Το 1996που ήρθα υπήρχε μόνο
το καθολικό και ερείπια», λέει σερβίρο-
ντας ζεστή μολοτήρα, βάλσαμο στη
σημερινή σταχτιά παγωνιά. «Υπήρχε
οικιομόςπριν από το 1600 και λεγόταν
Καρύδι, αλλά το μετόχι φτιάκττικε μετά
το 1650.Ωςτο 1924ήκμαζε, εδώ δούλευε
πολύς κόσμος σε ελιές, αμπέλια, ζώα.»
Βλέπουμε τις καμάρεςτουπαλιού ελαι-
ουργείου, σανπέτρινος σκελετός τιτάνι-
ου ζώου, τις θαυμάσια οναοτηλωμενεο

mέρυγες ττκ Μονής μετα ρόδινα χρώ-
ματα, το παλιό βενετοιόν.κοοηίτι Μυρί-
ζει λιβάνι που φτιάκνει ο Δωρόθεος και
μοοκοβολάει KUΠαρισσόξυλo.
Ακολουθούμε την εθνική οδό για Χανιά,
αλλά πριν αφήσουμε τον Αποκόρωνα,
κάνουμε μια παράκαμψη για να τον χα-
ζέψουμε από μια υπέροχη άκρη, από το
λόφο τικ; Αmερας. Γύρωαπέραντα χω-
ράφια, γεμάτα φοσκομτιλιά; και αγριε-
λιές, μέσα στα οποία είναι θαμμένα τα
λείψανα μιας σπουδαίας αρχαίαςπόλnς.
Οσα έχουν ήδη βγει στην επιφάνεια α-
σπρίζουν στον απογευματινό φως, πε-
σμένα στο μαλακό βρεγμένο κοκκινό-
κωμα. Κάθομαι πάνω σε ένα σπασμένο
μάρμαρο και διαβάζω το μύθο που λέει
ότι εδώ έγινε διαγωνισμός τραγουδιού

ανάμεσα στις Μούσες και τις Σειρήνα;
αλλά, καθώς οι Μούσες κατείχαν καλά
το θέμα, κέρδισαν και έκοψαν τα φτερά
από τις Σειράνεο και τις πέταξαν στον
κόλπο της Σούδας. Εξαυτούτουσυμβά-
ντος, οι Δωριείς που πρωτοήρθαν στο
λόφο ονόμασαν την πόλη τους Amεpa.
Στην άκρη του λόφου, σταματάμε μετο
δρόμο στο επιβλητικό φρούριο lτζεντίν,
το οποίο μέχρι τη δεκαετία του '70 ήταν
φυλακή. Ηθέα από εδώ είναι μαγευτική.
Ο Αποκόρωνας απλώνεται σαν μια κα-
ταπράσινη Γητης Επαγγελίας, με ελιές,
νερά, αμπέλια, ωραίους ανθρώπους και
ακόμη ομορφότερα χωριά. Ενα πελώριο
φωτεινό σαλιγκάρι απλώνεται πάνω από
τις ακτές: η αγγλική αποικία. Θα τα κα-
ταφέρει άραγε ο Αποκόρωνας; Σκύβω
και βλέΉωάλλα σαλιγκάρια στους βρά-
κοικ του κάστρου. Σκέφτομαι τους ντό-
πιους μεζέδες και την παρέα που μας
περιμένει στον Βάμο. Ψιλοβρέχει και
νυχτώνει, αλλά είναι ωραία να ξαναγυρ-
νάς στους φίλους σου! •
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η αεριωω του Αποκόρωνα
Βρίσκεται σνάμεσα στο Ρέθυμνο
κα ι τα Χανιά.
Το κέντρο, ο Βάμος απέχει
25 χλμ. απά τα Χανιά και 28 χλμ.
από το Ρέθυμνο. Υπάρχουν
δύο τρόποι για να φτάαει κανείς
ατα Χανιά: ακτοπλοϊκώς n
αεροπορικώς. Το χειμώνα,
καθπμερινά δρομολόγια πλοίων
από Πειραιά εκτελεί π ΑΝΕΚ
LlNES lτπλ.: 210-41.97.4201.
Γιο το αεροδρόμιο Ιωάwπς

Β

.Axρωrηρ<o'Ι' Δραηοvo

Όρμος ΚDλιJ(JiuN
Όρμος

BράOl<OIl

Βενετσιάνικο κτίριο στο χωριό
Μωωιροί, Διακόσμπσπ και
διαρρύθμισπ χώρων με εξαιρετικιΊ
ευαιοθπσία και γούστο από τπ
Ρούλα και τον Κώστα Καστρινάκπ.
Φιλσξενία ζεστιΊ και άψογπ, μέχρι
τπν τελευταία λεπταμέρεια.
www.kamares-houses.gr

Ν ιιΑΡΓΑ

Δασκαλαγιάwπς των Χανίων
πετούν καθπμερινά π ΟλυμπιοκιΊ
Αεροπορία lτπλ.: 210-96.66.6661
και π Aegean Airlines
lτπλ.: 210-99.88.3001.

κάποιο έχουν και πισίνα. Το μόνο
που έχετε να διαλέξετε είναι το
μέγεθος και τσ στυλ του δωματίου
που σας πάει. Αν θέλετε πρωινά,
σερΒίρετοι στο ωραίσ καφέ
Λιακωτό. Ολα τα σπίτια διαθέτουν
ούνκρονετ; κουζίνες. Τιμές
παυ ξεκινούν από 60 - 80 €,
εκτός από τα σπίτια με πιαίνα.
www.vamossa.gr

Βίλα Φιλίτσα lτπλ.: 28250-23.3921
Πολύ καλιΊ πρότασπ σε ένα άψογα
αναστπλωμένο ορκοντόοσιιο του
180υ αι., χτισμένο από τον Τούρκο
διοικπτιΊ Μουσταφά Πασά, στο
χωριό Κεφαλάς. Πρόκειται για
τρία διαμερίσματα και πιοίνα και
μπορούν να φιλοξενιΊσουν μέχρι
έξι άτομα lτo μεγάλο, το Χαρέμιl.
Σπουδαία ατμόσφαιρα με καμάρες
στα δωμάτια, παλιά Τζάκια και •
καλόγουατα έπιπλα, απά 90 €.
www.villafilitsa.com

Ευτραπελία lτπλ.: 28250-41.8571:
Ωραίος ξενώνας στο χωριό
ΠράΒαρμα, στον οποίο
σργσνώνονται σεμινάρια τέχνπς,
πολιτισμού, εναλλακτικιΊς ιατρικιΊς
[ψωωδρομο, ψωωθεροτιείο κ.λη.],
οικολογικιΊς πρακτικιΊς, εκθέσεις,
παραατάσεις, γνωριμία με
παραδοαιακά επαγγέλματα.
ΨυχιΊ του ξενώνα, που συνδυάζει
ονοψωω και γνώσπ, ο ψωίοιροτ;
-ψωωθερσηευηκ; Αντώνπς
Λιοδάκπς. www.eftrapelia.gr

ΦΑΓΗΤΟ

Στον Βάμο π Στέρνα του
Μπλουμοσπφπ: Το στέκι τπς
παρέας τπς Βάμος Α.Ε. και μια
α πό τις καλύτερες τα Βέρνες τπς
ΚρΠτπς. Εκπλπκτικπ ντόπια
κουζίνα από τρεις κρυσοκέρεο
Βαμιανές μαγείρισαες που
φτιόκνουν αρνάκι στον ξυλόφουρνο,
κσυνέλι κρασάτο, ασκαλύμπρους,
κόκσρα με χυλοπίτες, αρνί
με σταμναγκάθι, καλιτσούνια,
κορτοηιτόκιο και άλλα κρπτικά
αμέτρπτα. Εξαιρετικό χύμα
κρασί lπιείτε άφθονο όφοθσί],
αυθεντικιΊ ατμόσφαιρα και
ωραία μουσική που επιμελείται
ο φαΒερός Σπύρος Φροκεσκόκ/κ.
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Ιενώνες Βάμου lτπλ: 28250-23.1001:
ΔιαμονιΊ - πράτυπο αε θαυμάσια
αναστπλωμένα σπίτια του χωριού.
Δεν υπάρχει καλύτερο. Ολα έχουν
δικπ τους κόρο: ξεχωριστπ
διακάσμπσπ, θαυμάσιες ρομαντικές
αυλές, Τζάκια, ευρύκωρσ μπάνια,

~ lτπλ: 28250-41.111 Ι:
Εξαιρετικό συγκρότπμα με τρεις
8ίλες και πέντε διαμερίσματα,
τα οποία Βρίσκονται σε παλαιό



Το αγΡΟΤΟΤΟUΡΙσιΙκόμοντέλο εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ mv τελευταία δεκαετία.

Στο Δράσονο Ο ΣερνΟΥιάννπς:
Απλό ταΒερνάκι με εξαιρετικό
κρέατα, απίθανο παϊδάκι,
λουκάνικο, όσπρια κ.ό.
Ο ιδιοκτιnπς είναι και λυράρπς
και ενίοτε πέφτσυν και καντυλιές!

Στπν Αλμυρίδα Ο Ψαράς: rvworn
ψαροταΒέρνα τπς παραλίας
που μένει ονουσή και το χειμώνα.
Φρέσκο ψάρι, στα κάρΒουνα.

Στους Αρμένους σ Πλάτανος
είναι παλύ καλn ψπσταριά
και στα ΤζΙΤζιφέ π TζLTζιφιά,
μια εξαιρετικn ταΒέρνα με ψπτά
και μσγειρευτά φαγπτά.

• ΜυροΒάλον: Στο μυρωδάτα
μπακάλικσ τπς Βάμος Α.Ε. θα
Βρείτε θαυμάσια παραδοσιακά
οροϊόνισ και τα ομώνυμα αροϊόνιο
τπς εταιρείας: χυλσπίτες,
παξιμάδια, Βιολαγικό λάδι και

κρασί, ξινόχοντρο, μαρμελάδες,
γλυκά, σπιτικά σαπαύνια και παλλά
άλλα.

• Μπακάλικο Γεωργιλάκπ: Στπν
πλατεία του Βάμαυ, απά το 1954,
αποτελεί ένα ταξίδι στο κρόνο.
Εξαιρετικά ντάπια αροϊόνιο
-κσρυφαία τυριά απά τυροκαμεία
τπς ΡίζΟς- άρωμα εποχnς και άψογπ
εξυππρέτπσπ από τπ κομογελοοηϊ
Γωγώ Γεωργιλάκπ.

• Βιοτεχνία ΤζΟμπανάκπ lτnλ.:
28250-31.1941: Στα Κόκκινο Χωριό,
καλόγαυστες δπμιουργίες
απά φυσπτά γυαλί, μπρσύντζΟ
και άλλα μέταλλα, κατ' ευθείαν οπό
τα καμίνι, σε τιμές Βιοτεχνίας. Με τπ
υηονρσφή του Ανδρέα ΤζΟμπανάκπ .

• Κτnμο Ντουρόκπ lτπλ.:
28250-51.7611: Πσλύ καλό
οινοποιείο, λίγο πριν απά τον
Αλίκαμπο και εξαιρετικά κρασιά
Ικαι Βιολσγικά!l. Ο Ανδρέας

Νταυράκπς θα σας μιλr'1αει για
το κρασί και θα το δοκιμάσετε
οε ένα ωραίο χώρο με αντίκες.

α Alan Tazzyman lτπλ.:
28250-Β3. 7431. Ενδιαφέραυσες
δουλειές που αξίζει να τις δείτε.

• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Στπ Σούρπ έχει
τα ερνοστόρι του, σ' εναν απίθανα
χώρα lπαλιός τουρκικός καφενέςl
ο ζωγράφος Κώστας Ζαζάς
lτπλ.: 28250-22.7711 κοι στο Σελλιά

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Κωδικός: 28250
Διiμoς Βάμου: 83.723
Αστυναμία: 22.218
Κέντρο Υγείας Βάμου: 22.580
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