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Welcome to Folegandros!

Περιεχόμενα

The idea behind the Alφa Paper was to create an edition that
would feature interesting facts about Folegandros, its people, and
about anything Greek that’s of unique charm. A magazine that a visitor could easily browse through during a laid back day at the beach
or by the pool while sipping coffee.
In this first ever edition we are proud to present Folegandros through
the eyes of the exceptional artist and singer Matoula Zamani (page
3). We take you on a journey to the magical world of the one and
only Folegandrian painter Markos Venios (page 15). Uniquely eccentric fashion icon and designer Lakis Gavalas describes Folegandros,
the island that he loves and oftenly visits (page 20). We are also happy to present a story dating back to 1975, on how two young tourists
fell in love with the island as backpackers and still visit Folegandros
to this day, their children now having families of their own (page 8).
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Καλώς ήρθατε
στη Φολέγανδρο!

“Folegandros is Greece”
Λάκης Γαβαλάς | “Η Φολέγανδρος είναι Ελλάδα”
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Σε αυτό το πρώτο το πρώτο τεύχος με χαρά παρουσιάζουμε τη Φολέγανδρο από τη σκοπιά της υπέροχης Ματούλας Ζαμάνη (σελ. 3).
Φεύγουμε ταξίδι στον μαγικό κόσμο της ζωγραφικής του Φολεγάνδριου ζωγράφου Μάρκου Βενιού (σελ. 15). Ο μοναδικά εκκεντρικός
Λάκης Γαβαλάς μας περιγράφει τη Φολέγανδρο που τόσο αγαπάει
και επισκέπτεται συχνά (σελ. 20). Ακόμα, με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε την ιστορία του Klaus και της Monika, που από την πρώτη φορά που επισκέφθηκαν τη Φολέγανδρο με τα σακίδιά τους το
1975, δηλώνουν αθεράπευτα ερωτευμένοι με το νησί, ενώ εκείνοι,
τα παιδιά τους και οι οικογένειες των παιδιών τους συνεχίζουν να την
επισκέπτονται (σελ. 8).
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι με μεγάλη χαρά προσέφεραν τη βοήθειά τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό
το πρότζεκτ. Επουδενί δεν πρόκειται για δημοσιογραφικό πόνημα,
παρά επί της ουσίας, για έναν τρόπο να αναδείξουμε όλα εκείνα που
φαντάζουν όμορφα στα δικά μας μάτια, και, ευελπιστούμε, και στα
δικά σας!

Καλή Ανάγνωση!
YOUR FREE COPY - ΤΕΥΧΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
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Για τους σκοπούς του παρόντος αφιερώματος συναντήσαμε τη Ματούλα Ζαμάνη,
χειμώνας ακόμη, σε ένα καφέ στα Πετράλωνα. Το κινητό της δεν σταμάτησε να
χτυπάει ούτε για μισό λεπτό: μάνατζερ, φίλοι, μουσικοί και φυσικά η μαμά της
στην οποία τρέφει απεριόριστη λατρεία και της μιλάει στη δικής τους γλώσσα, τα
Βλάχικα, αφήνοντας όλους εμάς τους ωτακουστές έξω από αυτήν τουλάχιστον την
πτυχή της προσωπικής της ζωής. Για όλα τα υπόλοιπα, η Ματούλα είναι ανοιχτό
βιβλίο. Βροντόφωνη, δυναμική, γελαστή και ευδιάθετη, αθυρόστομη όσο πρέπει
και ειλικρινής περισσότερο απ’ όσο τολμάμε οι περισσότεροι. Γεμίζει τον χώρο,
του επιβάλλεται και τον κατακτά, μαζί με όλους όσοι είμαστε μέσα του. Στη
Φολέγανδρο την αναγνωρίζει όλο το νησί. Και όταν τη συναντούν στα σοκάκια,
όλοι της λένε καλημέρα Ματούλα. Όχι κυρία Ζαμάνη. Ματούλα.
Στις συναυλίες της γίνεται το αδιαχώρητο. Αξέχαστη η συναυλία στο Κάστρο
της Φολεγάνδρου το 2015. Ο κόσμος είχε κατακλύσει όλα τα σκαλάκια και τις
αυλές, όρθιοι, στο πάτωμα, παντού! Μία συναυλία ονειρική στο πιο όμορφο
σκηνικό των Κυκλάδων. Η ορχήστρα της πάντοτε καταπληκτική, συνταιριαγμένη,
το κοντραμπάσο και το τρομπόνι έκαναν παιχνίδι με τη φωνή της και με τη
φυσική ακουστική του Κάστρου, ο κόσμος έπινε κρύα μπύρα από το κουτάκι και
τραγουδούσε. Στα πρόσφατα χειμωνιάτικα live στην Αθήνα, άνοιγε το πρόγραμμα
με μία ηχογράφηση της ανακοίνωσης στα μεγάφωνα του πλοίου όταν πλησιάζει
στη Φολέγανδρο: “Προσοχή παρακαλώ, ενημερώνουμε τους επιβάτες ότι το πλοίο
πλησιάζει στο λιμάνι της Φολεγάνδρου…”. Ήταν σαν ένα κλείσιμο ματιού, ένα
ιδιαίτερο καλωσόρισμα σε όλους εμάς που θεωρούμε εαυτούς μύστες του νησιού.
Αδύνατον να υπολογίσεις πόσα χρόνια έρχεται στο νησί. Ήδη στο άλμπουμ “Varligali” του 2012 εμφανίζεται η “Φολέγανδρος”: “Να ‘μουν αέρας, τέλος μιας μέρας,
κύκλος φλογέρας, Βόρειο Σέλας, στην Αγκάλη μια σπηλιά και στο Κάτεργο σκιά”.

Η κεντρική ιδέα πίσω από το Αlφa Paper ήταν να δημιουργήσουμε μία έκδοση που να περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Φολέγανδρο, τους ανθρώπους της και, τελικά, οτιδήποτε
ενέχει αυτήν τη μοναδική ελληνική ομορφιά. Ένα περιοδικό που να
συντροφεύει μια χαλαρή εξόρμηση στην παραλία ή τον καφέ πλάι
στην πισίνα.

Το Κάστρο στη Χώρα της Φολεγάνδρου
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For the current article we met with Matoula Zamani, during wintertime, at a
cafe in Petralona, Athens. Her mobile phone didn’t stop ringing for a split second; her manager, friends, fellow musicians and of course her mom, whom
she adores and talks to in their private language, Aromanian, leaving potential
eavesdroppers blocked out of the conversation, managing to maintain a certain level of privacy to -at least- this part of her life. In all other aspects, Matoula
is an open book. Loud-voiced, strong-willed and wide-smiled, full-mouthed as
necessary and honest more than most of us would dare. Her personality fills up
and conquers the space around her, winning everyone in it. In Folegandros she
is recognised by the entire island. And when people meet her in the alleyways
of Hora, everyone says “good morning Matoula”, addressing her with her given
name.
Her live concerts are packed. The 2015 one she gave at the Folegandros Castro
is unforgettable to this day. A big crowd spread themselves all over the Castro,
sitting on stairs, standing on patios, some on the ground, literally everywhere!
A dreamy concert in one of the most traditional settings of the Cyclades. The
orchestra, always in tune, the double bass and the trombone in unison with her
voice and Castro’s natural acoustics, viewers drinking cold beers straight from
the cans, singing along. During Matoula’s recent winter live gigs in Athens, the
concert would initiate with a recording of the actual boat announcement as it
approaches Folegandros: “Your attention please, we would like to inform passengers that the boat is approaching the port of Folegandros…”. It felt like a playful
wink, a unique welcome to all of us who consider ourselves Folegandros enthusiasts. It is almost impossible to calculate how many years she’s been coming to the island for. Already in her 2012 album “Varligali”, “Folegandros” is there:
“Were I the wind, the end of a day, were I a flute’s circle, Aurora Borealis, in Agali an
embrace and in Katergo a shade”

to Aspropounta Lighthouse
Το μονοπάτι για το φάρο της Ασπρόπουντας
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Ματούλα Ζαμάνη: Η ελληνίδα ερμηνεύτρια που λατρεύει τη Φολέγανδρο

AnemomilosApartments.com

“Οι μαργαρίτες μου δείχνουν το δρόμο για το καλοκαίρι.
Η Χάιδω και το Χιόνι αλωνίζουν και κάνουν παρέα με τα κατσίκια.”
“Daisies are paving the way to summer, while my two dogs, Haido and
Hioni, roaming around, hanging out with the goats.“

Photo: ALEXIS SIDERIS
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We would like to thank everyone who excitedly offered their help in
order to make this project possible. This is by no means a journalistic
approach, but merely a way to showcase all that is beautiful to our
eyes, and hopefully, to your eyes too!

Matoula
Zamani
Greece’s captivating singer loves Folegandros

AnemomilosApartments.com
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Matoula Zamani

Ματούλα Ζαμάνη

Folegandros

τη Φολέγανδρο

Greece’s captivating singer who loves

Η ελληνίδα ερμηνεύτρια που λατρεύει

Athens, year of our Lord 1998. I was still going to school. A warm
afternoon the phone rang. A classmate of mine, Domenico, was
asking me whether I wanted to do a summer gig on an island. We
were in a band and loved doing music. I was thrilled with the idea and asked
about the name of the island. “Folegandros”. I didn’t have the slightest idea
where it lies on the map.

Αθήνα, σωτήριον έτος 1998. Ακόμα πήγαινα σχολείο. Ένα ζεστό
μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ένας συμμαθητής μου ο
Ντομένικο και με ρώτησε αν θέλουμε να πάμε το καλοκαίρι να
παίξουμε σε ένα νησί. Είχαμε μία μικρή μπάντα και παίζαμε μουσικούλα.
Χάρηκα πολύ, ρώτησα το όνομα του νησιού και μου απάντησε: Φολέγανδρος.
Δεν ήξερα καν πού πέφτει στο χάρτη.

We went to Folegandros and stayed four months. We had an amazing time.
After that summer, Folegandros became my secret kingdom, my refuge, a
hiding place where my heart and my mind felt at home and I could dream of
new adventures, new fairytales. Today it’s 2017. So, I already have a 19-yearold relationship with this blessed rock.

Ξεκινήσαμε για Φολέγανδρο και μείναμε τέσσερις μήνες. Παρά τις όποιες
δυσκολίες περάσαμε φανταστικά. Για κάποιο ακαθόριστο λόγο το νησί
αυτό με σημάδεψε. Μετά από το καλοκαίρι εκείνο, η Φολέγανδρος έγινε το
κρυφό μου βασίλειο, το καταφύγιό μου, η κρυψώνα που η καρδιά μου και το
μυαλό μου έμπαιναν στη θέση τους και ονειρεύονταν νέες περιπέτειες, νέα
παραμύθια. Σήμερα έχουμε 2017. Άρα 19 χρόνια η σχέση μου με αυτόν τον
ευλογημένο βράχο.

Photo: THANOS LAINAS

Photo: Sunshine

The aromas of the herbs, like a smell of summer in your hands, the different
colors, I know for sure are secrets bounding me to the island. I stop at Boukla’s
for a cup of coffee, two cats playing with the sun rays. I drive down to Agali
beach, say hello to Panaoutsos with his disarming smile, I put on the goggles,
dive into the aquatic kingdom and rest a bit at Fira beach before I make
my way to Hora. Hora welcomes me at the Kastro, Alex doing magic as a
guitarist or as a carpenter, Margaro murmurs a song, Maili the dog, together
with Haido and Hioni and I just cannot get enough of small talk with the
elder women and men which are full of knowledge transporting images of
yesterday, to today. A raki drink here, a bougainvillia there, inside me a song
is born out of Tzoya’s exuberant storytelling, Sideri’s fiery eyes, Utah’s gourmet dishes, Antonis that beats me at ping-pong, out of Irene’s smile and her
espresso coffees, Giouris with his Greek music, Lizbet’s creations, out of Maria
in Ano Meria, who complaints about “these stray mutts” but still gives them
food. A song is born out of Lambrini’s welcome, Antonello’s loud voice, Niko’s
violin, the twins, Venios swimming in Latinaki beach, Christoforos with his dog
Cellar and our songs, Lilly and Vasiliki with Maili the dog, Danai with her dogs
Aristos and Amir, Kritiko’s welcoming garden, Rinio with her dog Karavoli,
Aou, Paul, Takaros, Katerina, Goupaki, Melissa, Koula, Astarti, Zaharias, Takis,
Margarita, Manolis and his music, Lady Lydia’s hiding place, Ligizos, Aggela,
Mary, Xanthippi and more that could fill out entire pages.
This is Folegandros to me. It is the people, the Aegean Sea, the sky, the rock
tearing apart the water with such force, the asphodelus plants, the footpaths,
Katergo beach, Pounta square, the secret smiles, the donkeys that passively
accept their fate as carriers and brake my heart, the goats that I want to set
free, all these melodies born inside me, hurting me, each time sending me
back home fuller, longing to come back.
And as Mermigka’s father says:
“Folegandros: my Kingdom”.

Οι μυρωδιές από τα βότανα, που μυρίζουν καλοκαίρι στα χέρια σου, η
εναλλαγή των χρωμάτων, ξέρω σίγουρα είναι μυστικά που με δένουν με
το νησί. Σταματάω στη Μπούκλα για ένα καφεδάκι, χαζεύω δυο γάτες που
παίζουν με τις ακτίνες του ήλιου. Κατεβαίνω στην Αγκάλη, χαιρετάω τον
Παναούτσο με το αφοπλιστικό χαμόγελο, βάζω τη μάσκα και βουτάω στο
υδάτινο βασίλειο και ξαποσταίνω στα Φηρά πριν πάρω το δρόμο για Χώρα.
Η Χώρα με καλοδέχεται στο Κάστρο της, ο Αλέξης μία με την κιθάρα μία με
τα ξύλα κάνει τα μαγικά του, η Μαργαρώ μουρμουράει τραγουδιστά, η Μάιλι
με τη Χάιδω και το Χιόνι και ‘γω δε χορταίνω να συνομιλώ με τις γιαγιάδες και
τους παππούδες που σαν κινητή βιβλιοθήκη μου μεταφέρουν εικόνες απ’ το
χτες στο σήμερα. Μία ρακούλα εδώ, μία βουκαμβίλια αργότερα, ένα τραγούδι
μέσα μου που γεννιέται απ’ τις πληθωρικές ιστορίες του Τζόγια, απ’ τα πύρινα
μάτια του Σιδερή, την Uta με τις γκουρμεδιές, απ’τον Αντώνη που χάνω στο
πινγκ πονγκ, απ’ την Ειρήνη με το χαμόγελό της και τα εσπρεσσάκια, απ’ τον
Γκιούρη με τις πενιές του, απ’ την Λίζμπετ με τις δημιουργίες της, απ’ τη Μαρία
στην Άνω Μεριά που κοροϊδεύει και λέει “οι ψόφοι” αλλά τους δίνει φαγητό, απ’
τη Λαμπρινή που με καλοδέχεται, απ’ τον Αντωνέλλο με τη φωνάρα του, τον
Νίκο με το βιολάκι του, τους δίδυμους, τον Βενιό με τις βουτιές στο Λατινάκι,
το Χριστόφορο με τον Σέλαρ και τα τραγούδια μας, τη Λιλή με τη Βασιλική και
τη Μάιλη, τη Δανάη με τον Αρίστο και τον Αμίρ, τον Κρητικό με το φιλόξενο
κήπο, τη Ρηνιώ με το Καραβόλι, τον Αού, τον Πωλ, τον Τάκαρο, την Κατερίνα,
το Γουπάκι, τη Μέλισσα, την Κούλα, την Αστάρτη, τον Ζαχαρία με το καΐκι, τον
Τάκη και τη Μαργαρίτα, τον Μανώλη με τις μουσικάρες του, την Αρχόντισσα
Λυδία με την κρυψώνα της, το Λυγίζο, την Αγγέλα, τη Μαίρη, την Ξανθίππη κι
άλλους που δε χωράνε πια στις σελίδες.
Αυτή είναι η Φολέγανδρος για μένα. Είναι οι άνθρωποι, είναι το πέλαγος,
είναι η θάλασσα κι ο ουρανός, ο βράχος που σκίζει τη θάλασσα με μανία,
οι ασφόδελλοι, τα μονοπάτια, το Κάτεργο, η Πούντα, τα μυστικά χαμόγελα,
τα γαϊδουράκια που υπομονετικά δέχονται τη μοίρα τους και μου ραγίζουν
την καρδιά, τα κατσικάκια που θέλω να ξεμπαστουρώσω, οι μελωδίες που
γεννιούνται μέσα μου και με πληγώνουν και φεύγω κάθε φορά πιο γεμάτη,
περιμένοντας να ξαναγυρίσω.

Photo: Sunshine
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Ανοίγω τα μάτια μου, πλένω το πρόσωπό μου και γυρίζω πίσω το χρόνο για
ν’ ανακαλύψω εκ νέου τη σχέση μου με το νησί. Είμαι στην Απάνω Μεριά,
στο βασίλειο του Νότου, με τις μαργαρίτες να μου δείχνουν το δρόμο για
το καλοκαίρι, τη Χάιδω και το Χιόνι να αλωνίζουν και να κάνουν παρέα με τα
κατσίκια.
Η κιθάρα είναι κολλημένη στα χέρια μου, οι μελωδίες πηγαινοέρχονται με
τον αέρα σαν τρελές και ο ήλιος που καθρεφτίζεται στη θάλασσα δίνει στη
φαντασία μου άλλες διαστάσεις. Αποφασίζω να αφήσω την ομορφιά την
απέραντη που κάνει την καρδιά μου να χτυπάει αλλιώς και να ανηφορίσω,
προς το χωριό. Ανεβαίνω στη βέσπα με τη Χάιδω και το Χιόνι, ο αέρας μου
παγώνει τις σκέψεις και τις σκορπάει στο Αιγαίο. Ο αέρας της Φολεγάνδρου
είναι διαφορετικός. Έχει ένα καλωσόρισμα, μία ευγένεια και οδηγεί εκούσια ή
ακούσια στην κάθαρση.

Photo: THANOS LAINAS

The guitar literally stuck to my arms, melodies riding the wind, swirling like
crazy and sunbeams reflected on the sea make my imagination multidimensional. I leave behind the endless beauty that makes my heart pound and
make my way up to the village. I get on my Vespa with Haido and Hioni, the
fresh breeze cleanses my thoughts and carries them in the Aegean. The air
of Folegandros is different. There is a welcoming value to it, a nobleness that
leads to katharsis.

Photo: Stelios Kargiannis

I open my eyes, wash my face and turn back the time to rediscover my relationship with the island. I find myself in Ano Meria, at the the Kingdom of the
South, daisies paving the way to summer, together with my two dogs, Haido
and Hioni, roaming around, hanging out with the goats.

Κι όπως λέει ο πατέρας του Μέρμηγκα:
“Φολέγανδρος Βασίλειό Μου”

AnemomilosApartments.com

AnemomilosApartments.com
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Μονοπάτι

The Path to Aspropounta Lighthouse
& Livadaki beach
Το Μονοπάτι για το Φάρο της Ασπρόπουντας και τo Λιβαδάκι
Photos by ANARGYROS DEKAVALLAS

The Aspropounta Lighthouse
Ο Φάρος της Ασπρόπουντας

Livadaki Beach
Η παραλία Λιβαδάκι

ANO MERIA
LIVADAKI

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ

ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Ano Meria to Livadaki - Approx. 60’
Άνω Μεριά ως το Λιβαδάκι - Περίπου 60’

Defying the strong winds, the Aspropounta lighthouse stands proud on the
edge of the cliff, 58 meters above sea level. It first operated in 1921, using a wick
to produce light. Today the lighthouse is still in operation and is powered by solar
energy, its light being visible from 20 miles away.
To get there we recommend following a lesser known and somewhat longer
path. On the Folegandros Map by Anemomilos Apartments, look for footpath “Γ”
(gamma), the one that starts at “Stavrόs” chapel. Start your descend towards the
sea walking around Trachilas hill, keeping it to your right hand-side. This route
rewards you with endless views over the bays of Agkali and St. Nicholas.
Eventually you reach the Aspropounta lighthouse, the little house beneath it being the one that used to host the lighthouse keeper. Another 15min walk will
eventually bring you to Livadaki bay with its crystal clear water and the rocks with
the engraved names.
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Αψηφώντας τους ανέμους ο φάρος της Ασπρόπουντας στέκει αγέρωχος
στην άκρη του βράχου, 58 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Λειτούργησε για πρώτη
φορά το 1921 και άναβε με φιτίλι. Σήμερα ο φάρος είναι ακόμα σε λειτουργία και
τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια ενώ το φως του είναι ορατό από περίπου 20 μίλια
απόσταση.
Για να φτάσετε ως εκεί εμείς προτείνουμε τη λιγότερο γνωστή και κάπως μεγαλύτερη
διαδρομή. Στον Χάρτη της Φολεγάνδρου του ξενοδοχείου Ανεμόμυλος, αναζητήστε
το σημείο “Γ” στα προτεινόμενα μονοπάτια, αυτό που ξεκινάει από το ξωκλήσι του
Σταυρού. Κατηφορίζετε έχοντας στο βάθος τη θέα της θάλασσας και κάνετε τον
γύρο του λόφου του Τράχηλα. Έτσι, βάζοντας στην ουσία τον λόφο στα δεξιά σας,
έχετε απρόσκοπτη θέα πάνω από τον όρμο της Αγκάλης και του Αγίου Νικολάου.
Συνεχίζετε το μονοπάτι, το οποίο οδηγεί τελικώς στον Φάρο της Ασπρόπουντας.
Το σπιτάκι που βρίσκεται από κάτω του είναι αυτό που παλαιότερα φιλοξενούσε
τον φαροφύλακα. Άλλα δεκαπέντε λεπτά περπάτημα θα σας οδηγήσουν τελικώς
στην παραλία Λιβαδάκι με τα κρυστάλλινα νερά και τους βράχους με τα χαραγμένα
ονόματα.

AnemomilosApartments.com

The church of Agia Irini at the beginning of the path to Aspropounta Lighthouse
Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στην αρχή του μονοπατιού για το φάρο

AnemomilosApartments.com

Panoramic view of Agali (Vathi) Bay in the middle of the route
Πανοραμική θέα του κόλπου της Αγκαλης (Βαθύ) στη μέση της διαδρομής
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Folegandros in Your Words

the “ALΦA” paper

Η δική σας Φολέγανδρος

F ol e gand r o s

We simply Love it!
We are Monika and Klaus Nossek
and we live in Germany near the
town of Karlsruhe.
Back in 1974 when we were 20 years old, we came across some photos of the
Cyclades and decided to travel next summer to these beautiful islands. And so it
happened. In the summer of 1975 we travelled together with a couple of friends to
Athens. It was a long trip by train, which took a total of two days.
From Piraeus we caught the first ship to the Cyclades. She was an old wooden vessel
called “Miaoulis” and after 13 hours on the water, it was midnight when we finally
arrived to Folegandros. A small VW-Bus picked us up from the port, together with
another 11 other young tourists, and drove us to Hora where the bus driver himself
(Mr. Danassis) hosted us all in his hotel. Only the next morning did we realize what a
lovely place we had found in Folegandros.
We spent five days on the island during which we absolutely fell in love with it. We
walked to different beaches and to the village of Ano Meria and some of us actually
managed to climb all the way down to Chrysospilia cave which at the time was not
sealed off to the public. Evenings were spent learning Greek words from the barber
Niko in his “restaurant”, drinking lots of Retsina and Banana-Liqueur.
One evening I got myself in serious trouble when Mr Danassis found out that I had
used the clear water from the cistern to wash my long hair. The island had no water
resources! The precious cistern rainwater was collected drop by drop during the
winter. And today there are pools everywhere…
Monika and I decided to return to Folegandros in the future.
1975: Together with the miller and his family on the way to Ano Meria
Με τον μυλωνά και την οικογένειά του στον δρόμο για την Άνω Μεριά

We got married in 1978 and our honeymoon was spent visiting the Cyclades and
Folegandros. The following years we explored other places in Greece (Crete / Dodecanese) but we never found an island that we loved as much as Folegandros. Then we
got two children and didn’t travel with backpacks anymore.
We finally returned in 1998, when our children were already 10 and 12 years old and
we repeated this trip in the years 1999, 2003 and 2005. During the year 2014 our
daughter got married and they decided to spend their honeymoon on Folegandros.
You see: Our family is obsessed with Folegandros!
Monika and I came back in 2015. We stayed at Anemomilos Apartments. The island
had developed quite a bit: more tourists, more cars, more hotels. But it has managed
to keep the lovely character that has made us return again and again throughout
the years and we are certain that we shall come back soon –maybe next year!

Είμαστε η Monika και ο Klaus
Nossek και ζούμε στη Γερμανία
κοντά στην Καρλσρούη.
Το 1974 όταν ήμαστε 20 ετών, πέσαμε πάνω σε κάποιες
φωτογραφίες των Κυκλάδων και αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε το
επόμενο καλοκαίρι σε αυτά τα πανέμορφα νησιά. Και έτσι έγινε. Το
καλοκαίρι του 1975 ταξιδέψαμε μαζί με φίλους στην Αθήνα. Ήταν
ένα μεγάλο ταξίδι με τρένο που διήρκεσε συνολικά δύο μέρες.
Από τον Πειραιά πιάσαμε το πρώτο πλοίο για τις Κυκλάδες. Ήταν
ένα παλιό ξύλινο σκαρί με το όνομα “Μιαούλης” και ύστερα από 13
ώρες στη θάλασσα, ήταν πια μεσάνυχτα όταν επιτέλους φτάσαμε
στη Φολέγανδρο. Από το λιμάνι μας μάζεψε ένα μικρό λεωφορείο
μάρκας Volkswagen μαζί με άλλους 11 νεαρούς τουρίστες και
μας πήγε στη Χώρα όπου ο οδηγός του λεωφορείου, ο κύριος
Δανασσής, μας φιλοξένησε όλους στο ξενοδοχείο του.
Το επόμενο πρωί πια, συνειδητοποιήσαμε πόσο υπέροχο
μέρος ήταν η Φολέγανδρος. Περάσαμε 5 μέρες στο νησί και το
ερωτευτήκαμε πλήρως! Περπατήσαμε ως τις διάφορες παραλίες και
ως την Άνω Μεριά και κάποιοι από εμάς κατάφεραν να κατέβουν ως
τη Χρυσοσπηλιά που εκείνα τα χρόνια δεν ήταν κλειστή για το κοινό.
Τα απογεύματα περνούσαν μαθαίνοντας Ελληνικές λέξεις από τον
Νίκο τον κουρέα στο εστιατόριό του, πίνοντας πολλή ρετσίνα και
λικέρ μπανάνα.
Ένα απόγευμα βρήκα άσχημα τον μπελά μου, όταν ο κύριος
Δανασσής ανακάλυψε ότι είχα χρησιμοποιήσει το καθαρό νερό της
στέρνας για να λούσω τα μακριά μαλλιά μου. Το νησί δεν είχε νερό!
Το πολύτιμο βρόχινο νερό μαζευόταν σταγόνα-σταγόνα το χειμώνα
στις στέρνες. Και σήμερα, πισίνες παντού… Η Monika κι εγώ
αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στη Φολέγανδρο κάποια στιγμή
στο μέλλον.

1975: “Evenings were spent with the barber Niko at his restaurant”.
“Τα απογεύματα περνούσαν στο εστιατόριο του Νίκου του κουρέα”.

* Send your unique story to mystory@anemomilosapartments.com for a chance to be featured in next season’s “ALΦΑ Paper”
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1975: This was the only grocery store at the time. It is a restaurant now.
Το μοναδικό μπακάλικο. Τώρα είναι εστιατόριο.

Παντρευτήκαμε το 1978 και περάσαμε τον μήνα του μέλιτος στις
Κυκλάδες και στη Φολέγανδρο. Τα χρόνια που ακολούθησαν
εξερευνήσαμε και άλλα μέρη στην Ελλάδα (Κρήτη/Δωδεκάνησα)
αλλά ποτέ δεν βρήκαμε νησί να το αγαπήσουμε όσο τη
Φολέγανδρο. Ύστερα αποκτήσαμε δύο παιδιά και δεν ταξιδέψαμε
με σακίδια πια.
Τελικώς επιστρέψαμε το 1998 όταν τα παιδιά μας ήταν πια 10 και
12 ετών και επαναλάβαμε το ταξίδι το 1999, το 2003 και το 2005. Το
2014 η κόρη μας παντρεύτηκε και αποφάσισε να περάσει τον μήνα
του μέλιτός της στη Φολέγανδρο. Βλέπετε: η οικογένειά μας είναι
κολλημένη με τη Φολέγανδρο!
Η Monika κι εγώ επιστρέψαμε το 2015. Μείναμε στο Ξενοδοχείο
Ανεμόμυλος. Το νησί είχε αναπτυχθεί πολύ: πολλοί τουρίστες,
πολλά αυτοκίνητα, πολλά ξενοδοχεία. Έχει όμως κατορθώσει να
διατηρήσει αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα του που μας κάνει να
επιστρέφουμε ξανά και ξανά τόσα χρόνια και είμαστε σίγουροι ότι
θα επιστρέψουμε πάλι σύντομα. Ίσως του χρόνου!

1975: The piazza only had two tables at the time
Η Πλατεία της Πιάτσας είχε μόνο δυο τραπέζια

1975: The baker in front of the firewood oven - Ο φούρναρης μπροστά στον ξυλόφουρνο

1975: Folegandros had no actual pier at the port. To
get to the land you’d have to board a small boat called
“lantza”. The same applied to all goods and animals
that were being transported.
Η “λάντζα”, το καΐκι που επιστρατευόταν πριν τη
δημιουργία του λιμανιού και ήταν ο μόνος τρόπος
για να βγουν επιβάτες, εμπορεύματα και ζώα στη
στεριά.

1975: Woman working on the loom in Ano Meria.
Γυναίκα στον αργαλειό της στην Άνω Μεριά.

* Στείλτε την ιστορία σας στο mystory@anemomilosapartments.com και ίσως είναι η δική σας εκείνη που θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση του “ALΦΑ Paper”.

AnemomilosApartments.com

AnemomilosApartments.com
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Flowers Of The Rock
Flowers of the rock
facing the green sea
with veins that reminded me of other loves
glowing in the slow fine rain,
flowers of the rock,
figures
that came when no one spoke and spoke to me
that let me touch them
after the silence
among pine-trees, oleanders,
and plane-trees.

SUMMER 2017

LOURIA
of Folegandros

Greek Breakfast

the “ALΦA” paper

at Anemomilos Apartments

Ελληνικό Πρωινό

George Seferis

Greek poet, 1963 Nobel Prize for literature

“Louria” (xerolithies) is the result of a painstaking and long procedure. By filling the entire island with these low dry-stone walls, Folegandrians managed to hold back the precious soil from
crumbling down to the water, preventing erosion
and creating a space suitable for cultivation. It was
also a way to define the limits of their properties.

Τα ΛΟΥΡΙΑ της Φολεγάνδρου
Τα “λουριά” (ξερολιθιές) είναι το αποτέλεσμα μίας
εξαιρετικά επίπονης και μακρόχρονης διαδικασίας. Γαζώνοντας κυριολεκτικά το νησί με αυτές τις
χαμηλές ξερολιθιές, οι Φολεγάνδριοι κατάφερναν
αφενός να συγκρατήσουν το πολύτιμο χώμα έτσι
ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμο έδαφος και αφετέρου να ορίσουν και τα
όρια των ιδιοκτησιών τους.

Άνθη της πέτρας
Άνθη της πέτρας
μπροστά στην πράσινη θάλασσα
με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες
γυαλίζοντας στ’ αργό ψιχάλισμα,
άνθη της πέτρας
φυσιογνωμίες
που ήρθαν όταν κανένας δεν μιλούσε
και μου μίλησαν
που μ’ άφησαν να τις αγγίξω
ύστερ’ απ’ τη σιωπή
μέσα σε πέτρες σε πικροδάφνες
και σε πλατάνια.

Γιώργος Σεφέρης

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963
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Το πρωινό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είμαστε
πιστοποιημένοι από το Ελληνικό Πρωινό, που σημαίνει
ότι χρησιμοποιούμε μόνο τα καλύτερα προϊόντα και
υλικά. Απολαύστε το στη βεράντα του δωματίου σας ή
κάτω από την πέργκολα δίπλα στην πισίνα, με τη θέα
12 νησιών στον ορίζοντα.

Here at Anemomilos we take breakfast very seriously. We are a certified “Greek Breakfast” hotel, which
basically means that we use only the finest of Greek
ingredients. You can enjoy it on your private terrace
or under our pergola, with a view of up to 12 islands in
the horizon.

Στο πρωινό, πάρτε τον χρόνο σας!

So at Breakfast Time, Take Your Time!

w w w . a n e m o m i l o s a p a r t m e n t s . c o m
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Markos Venios

Capturing Folegandros on canvas
@chicands

tylishweddi

ngs

@big.zh

@elinalina

ag

nryg

@he

“To me it is the beginning of a luminous thread, to
me a constant illusion and inspiration. A perpetual
circle of life and death. My way to express myself and
my way to live, an eternal pursuit of freedom, since
its precept is and forever will be everything to me.
Those stone walls that dominate the entire island,
those rocks, those chapels that I adore, those trees,
worn-out from the north wind or the thyme, the
pistacia trees, the dew and the sprinkle of the sea
breeze that favors an unprecedented vegetation and
blossom. With a feast of colors from the wild flowers,
whilst the pure-white houses in a perpetual motion
reflect the light to the surroundings again and again.
It is almost so, or exactly so, that I get carried away
in a never-ending exciting dream and I try to capture
all this into the way that I paint.”

@aureejew
ellery

M. Venios

Folegandros, 11th of April 2017
for ALΦΑ Paper

“Για μένα η αρχή του φωτεινού νήματος, για μένα
διαρκής οπτασία και έμπνευση. Αέναος κύκλος
ζωής και θανάτου. Έκφραση και τρόπος ζωής μου,
παντοτινή αναζήτηση ελευθερίας, αφού η διδαχή
της είναι και θα είναι τα πάντα για μένα. Είναι οι
ξερολιθιές αυτές που κυριαρχούν σε όλο το νησί, οι
βράχοι, τα ξωκλήσια που λατρεύω, τα καταπονημένα δένδρα από τον Βοριά ή το θυμάρι, τα σχίνα,
η δροσιά και η πάσπαλη της θαλάσσιας αύρας που
ευνοεί μια πρωτόγνωρη βλάστηση και ανθοφορία.
Με μία πανδαισία χρωμάτων από τ’ αγριολούλουδα, ενώ τα πάλλευκα σπίτια σε μία αέναη κίνηση
αντανακλούν το φως προς τον περιβάλλοντα χώρο
και ξανά από την αρχή. Περίπου έτσι, ή έτσι, παρασύρομαι σε ένα ατέρμονο συναρπαστικό όνειρο και
προσπαθώ να τα εγκλωβίσω όλα αυτά στη ζωγραφική μου.”
Μ. Βενιός
Φολέγανδρος, 11 Απριλίου 2017
για το ALΦΑ Paper

@elinalina
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Folegandrians

Φολεγάνδριοι

Μάρκος Βενιός

Αποτυπώνοντας τη Φολέγανδρο σε καμβά

Το ατελιέ του καλλιτέχνη
The artist’s atelier

You will often meet Markos Venios walking
around the paved alleyways of Folegandros, with a
gaze that examines everything with an everlasting
childlike curiosity. His figure, the way he moves, the way
he speaks, they all bring about an effortless elegance.

Από τη συλλογή “Αλκυονίδες Ημέρες”, ο
συγκεκριμένος πίνακας βρίσκεται στο χώρο
της ρεσεψιόν του Ανεμόμυλου.
From the “Alkyonides Meres” collection, this specific
painting can be seen at the Anemomilos Apartments reception area.
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Τον Μάρκο Βενιό θα τον συναντήσεις πολύ συχνά
να περπατάει στα σοκάκια της Φολεγάνδρου, με ένα
βλέμμα που εξετάζει τα πάντα με μία αστείρευτη παιδική περιέργεια. Η φιγούρα του, οι κινήσεις του, η ομιλία
του, αποπνέουν μία κομψότητα αλλοτινή και ανεπιτήδευτη.

Born in Folegandros his love for painting grew from a very
early age. When he was still a child, he was longing for the accidental
piece of paper to happen from the local grocery shop, so as to capture
on this unconventional and solely available canvas, the beauty of the island on
which he lived.

Γεννήθηκε στη Φολέγανδρο και η αγάπη του για τη ζωγραφική
ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Παιδί ακόμα, περίμενε να πέσει στα
χέρια του κανένα κομματάκι χαρτόνι από το μπακάλικο, έτσι ώστε να
μπορέσει να αποτυπώσει την ομορφιά του νησιού στο οποίο μεγάλωνε, επάνω
σε αυτόν τον ιδιότυπο και μοναδικό διαθέσιμο “καμβά”.

His beloved spot on the island was the edge of the cliff over Pounta square,
where the path to the Church of the Virgin Mary (Panaghia) starts. From there
he would gaze at the endless sea stretching out in front of him. It is the exact
same spot where Anemomilos Apartments now stands and this view has been
captured in a lot of his paintings since then.

Αγαπημένο του σημείο ήταν η άκρη του βράχου πάνω από την πλατεία της Πούντας, στην αρχή του μονοπατιού για την Παναγία, απ’ όπου ατένιζε την απεραντοσύνη της θάλασσας και τη Δυτική πλευρά του νησιού να απλώνεται μπροστά του.
Είναι το ίδιο σημείο στο οποίο σήμερα βρίσκεται o Ανεμόμυλος και η θέα αυτή
έχει αποτυπωθεί σε πολλούς από τους πίνακές του από τότε έως και σήμερα.

Markos Venios is an active painter since 1969. He has taken part in more than
400 group exhibitions in Greece and abroad and he has showcased his work
in 26 personal exhibitions. He has worked as an art conservator at the Greek
Ministry of Culture and he has worked on the conservation of most ceramic
exhibits on display at the Acropolis Museum in Athens. Today his work can be
found in galleries, museums, private and public institutions as well as in many
private collections in Greece and abroad. He is the founder and director of the
Folegandros EcoMuseum, situated in Ano Meria.

Ο Μάρκος Βενιός ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική από το 1969. Έχει
λάβει μέρος σε περισσότερες από 400 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και έχει παρουσιάσει έργα του σε 26 ατομικές εκθέσεις. Εργάστηκε
ως συντηρητής έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει συντηρήσει τα
περισσότερα κεραμικά εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης. Σήμερα έργα
του βρίσκονται σε πινακοθήκες, μουσεία, ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα καθώς
και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ιδρυτής
και διευθυντής του Οικομουσείου Φολεγάνδρου.

In 2015 he created a series of paintings under the general title “Alkyonides Meres”
depicting the various wildflowers that one can find in Folegandros. Four of these
paintings can be seen at the Anemomilos Apartments reception area.

Το 2015 δημιούργησε τις “Αλκυονίδες Ημέρες”, μία σειρά έργων με θέμα τα
αγριολούλουδα της Φολεγάνδρου. Τέσσερις από τους πίνακες της συγκεκριμένης σειράς κοσμούν τη ρεσεψιόν του Ανεμόμυλου.

Markos Venios lives and works in Athens but spends a great deal of his time in
Folegandros. If you come across him, go ahead and ask any questions you might
have about Folegandros, art and culture, the types of birds, the names of the
sea-winds or about the meaning of life· it is for certain that you will receive a
response.

Ο Μάρκος Βενιός ζει στην Αθήνα αλλά περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του
στη Φολέγανδρο. Αν τον συναντήσεις δεν έχεις παρά να ρωτήσεις όποια απορία
έχεις σχετικά με τη Φολέγανδρο, την τέχνη και τον πολιτισμό, τα είδη των πουλιών και τους ανέμους της θάλασσας ή για το νόημα της ζωής και το σίγουρο
είναι πως θα λάβεις απάντηση.

AnemomilosApartments.com

17

the “ALΦA” paper

FOLEGANDROS

SUMMER 2017

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

Local Architecture

Τοπική Αρχιτεκτονική

Castro
by Myrsini Kopanari
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Κάστρο
Της Μυρσίνης Κοπανάρη

Aegean island’s folk architecture, is the territorial imprint of the simple
needs of people, which manages to serve the social and cultural characteristics of each place. It is a clean-cut, simple architecture with basic geometric
elements, based on local materials and just basic technical knowledge. Constructions are plain, cheap, creative but nevertheless functional. The shape of
the buildings derivered from people’s experiences and needs and it would
accordingly evolve and transform itself in the course of time. Traditions in
general, are created silently, they are persistent and evolve throughout the
years, parallel to human existence itself. The very word “tradition” derives
from the latin “tradere” or “traderer” (Greek: paradosi) meaning to pass on, to
transmit, to safeguard, to hold cautiously onto something. Folk architecture
does exactly that· it passes on the needs of each settlement’s population,
which is either the need to socialize (hence the proximity between homes)
or the need to protect oneself.

Η λαϊκή αρχιτεκτονική στα νησιά του Αιγαίου, είναι το χωρικό αποτύπωμα των απλών αναγκών του ανθρώπου, που υπηρετεί τα κοινωνικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τόπου. Είναι μια καθαρή, απλή αρχιτεκτονική με βασικά γεωμετρικά στοιχεία, τοπικά υλικά και λίγες τεχνικές γνώσεις. Οι
κατασκευές, λιτές, φθηνές, ευφάνταστες αλλά λειτουργικές. Οι μορφές των
κτηρίων προέκυπταν από τις εμπειρίες και τις ανάγκες των ανθρώπων, άλλαζαν και εξελίσσονταν στο πέρασμα του χρόνου σύμφωνα με αυτές. Άλλωστε
οι παραδόσεις δημιουργούνται αθόρυβα, επιμένουν και εξελίσσονται στα
χρόνια παράλληλα με την ανθρώπινη ύπαρξη. Η λέξη παράδοση (tradition)
απορρέει από την λατινική λέξη ‘’tradere’’ ή ‘’traderer’’ (Ελληνικά: παράδοση
<παραδίδω< παρά+δίδω) και σημαίνει να μεταδίδεις, να διαφυλάττεις, να
κρατάς με προσοχή. Η λαική αρχιτεκτονική μας μεταδίδει - παραδίδει λοιπόν
τις ανάγκες των κατοίκων του κάθε οικισμού, που μπορεί να είναι ανάγκη για
κοινωνικοποίηση (εγγύτητα μεταξύ των σπιτιών) ή ανάγκη για προφύλαξη.

The latter, more or less, forged the defensive element evident in some of
the settlements of the Aegean, such as the Kastro of Folegandros (~1212
AD). The Kastro is a miniature fortified settlement with an overall structure
that relates more to a form of defensive housing development, rather than
to a real fortress. The Kastro is a combination of private and public space
that includes residences, monuments, plazas and covered walkways. Passing
either through the Southeast entrance “Paraporti” or “Lotzia” in the south, a
walk around the narrow alleyways of Kastro will give the visitor a very good
idea about the way the houses look, the way families live together, the tiny
spaces and openings, the miniscule outdoor areas: the lack of a private patio,
the stone-built stairs and the common balconies. During this walk, the visitor can see up-close and realize the small measurements of the “monospita”
(single-room houses), the so-called “eternal archetypes of the Cycladic folk
architecture”, miniscule in size (total width of 2,5-3m) and with each floor
constituting a unique household. A walk around the Kastro area offers to the
visitor the chance to appreciate the multiple functions of this settlement, to
understand the fact that the Folegandros Kastro is both a historical monument as well as a neighborhood and, finally, to ponder where architecture
ends and sculpting begins.

Κάπως έτσι προέκυψε και ο αμυντικός χαρακτήρας στη μορφή διαφόρων
οικισμών του Αιγαίου, όπως το κάστρο της Φολεγάνδρου (~1212μ.Χ.). Το
Κάστρο είναι ένας μικρός οχυρωματικός οικισμός που η οργάνωσή του παραπέμπει κυρίως σε μορφή αμυντικής οικιστικής οργάνωσης, παρά σε οχυρωματική κατασκευή. Είναι ένας συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού χώρου
που περιλαμβάνει κατοικίες, μνημεία, πλατείες και στεγασμένα διαβατικά.
Περνώντας τις δύο εισόδους του (νοτιοανατολικά το “Παραπόρτι” και νότια
την “Λότζια”), μια μικρή περιήγηση στα στενά δρομάκια θα δώσει στον επισκέπτη πληροφορίες για τη μορφή των σπιτιών, τον τρόπο συγκατοίκησης
των οικογενειών, τα ελάχιστα μεγέθη χώρων, ανοιγμάτων και διαμορφώσεων
εξωτερικών χώρων, όπως η έλλειψη ιδιωτικής αυλής, τα χτιστά κλιμακοστάσια και τα κοινά μπαλκόνια. Σε αυτή την περιήγηση θα δει πιο κοντά από ποτέ
και θα διαπιστώσει το πραγματικό μέγεθός τους, τα μονόσπιτα, τα λεγόμενα
“αιώνια πρότυπα της κυκλαδίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής“, με τις ελάχιστες
διαστάσεις ( πλάτος 2,5 -3 μ) και τον κάθε όροφο να είναι και ένα ξεχωριστό νοικοκυριό. Η περιήγηση λοιπόν στο Κάστρο, δίνει στον επισκέπτη την
δυνατότητα να κατανοήσει τη λειτουργία του οικισμού, να αντιληφθεί ότι το
Κάστρο της Φολεγάνδρου είναι και μνημείο και γειτονιά και τέλος να αναρωτηθεί που τελειώνει η αρχιτεκτονική και αρχίζει η γλυπτική.
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Myrsini Kopanari is an architectural engineer and interior
designer. She resides in Folegandros since 2010 and is currently
working on an architectural lighting design project of the Folegandros Kastro area.
Η Μυρσίνη Κοπανάρη είναι μηχανικός και σχεδιάστρια
εσωτερικών χώρων. Μένει μόνιμα στη Φολέγανδρο από το
2010 και το τελευταίο της πρότζεκτ αφορά στον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό φωτισμού του Κάστρου της Φολεγάνδρου.
Instagram: mkstudio_architecture_design
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Fashion Icon

Lakis Gavalas
“Folegandros is Greece”
Greek fashion dealer and designer who started off working as
a shoemaker in downtown Athens
at the age of 17 and today is one
of the most recognised people in
the fashion business. He loves to
travel and speaks about his travel
experiences in his personal blog
lakigram.gr. He has been visiting
Folegandros for a long time and
he describes the island in his own
tender words.

Λάκης Γαβαλάς

“Η Φολέγανδρος είναι Ελλάδα”
“The Cyclades always bring in
mind the Doric beauty of 80’s
actress Elena Nathanail, walking
along the seashore, the wind blowing her caftan, her black hair on her
shoulders.”

Ο Έλληνας εισαγωγέας ρούχων και σχεδιαστής που
ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας σε ένα τσαγκαράδικο στο Μοναστηράκι στα 17 του χρόνια φτάνοντας
σήμερα να είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στον τομέα της μόδας. Λατρεύει τα ταξίδια και μιλάει
γι’αυτά στο προσωπικό του blog lakigram.gr. Επισκέπτεται τη Φολέγανδρο εδώ και πολλά χρόνια και την περιγράφει με τη μοναδική ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει.

“Οι Κυκλάδες πάντα μου φέρνουν
στο νου τη δωρική ομορφιά της
Έλενας Ναθαναήλ να περπατά
στην αμμουδιά, με ένα καφτάνι να
ανεμίζει, τα μαύρα της μαλλιά να
πέφτουν στους ώμους της.”

I have been visiting the island for a long
time now. To me, Folegandros equals the
amazing sunsets from the church of Panaghia, the
smell of thyme around on footpaths, the smell of
warm bread and spinach pies from the bakery (I usually don’t eat carbs, but here I have no choice but to
give in!). With its countless squares and its unique
Castro, the Hora of Folegandros still remains one of
the prettiest, if not the prettiest, of all the Cyclades. Sitting under the pink and the white bougainvilleas, next
to the hibiscus flowers, drinking double Greek coffee
at the main square which has always been a central
meeting point, filled with the sweet noise of the loud
“kalimeras” and the glasses that clink together in a
toast. Even the new additions that have been built are
in perfect harmony with the local architecture. Prog-
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Είναι πολλά τα χρόνια που επισκέπτομαι το νησί. Φολέγανδρος για μένα είναι η εκκλησία της Παναγιάς με το εκπληκτικό
ηλιοβασίλεμα, η μυρωδιά του θυμαριού στα μονοπάτια και του ζεστού
ψωμιού από τον φούρνο, οι σπιτικές σπανακόπιτες (εντάξει δεν τρώω
υδατάνθρακες συχνά αλλά εδώ κάνω παρασπονδίες!). Με τις αμέτρητες
πλατείες της και το μοναδικό της Κάστρο, η Χώρα εξακολουθεί να είναι
μία από τις ομορφότερες, αν όχι η ομορφότερη, των Κυκλάδων. Κάτω
από τις ροζ και τις λευκές μπουκαμβίλιες, δίπλα στους ιβίσκους, οι διπλοί
ελληνικοί καφέδες παραμένουν θεσμός και η πλατεία κέντρο καθημερινής συνάντησης με μία γλυκιά φασαρία, με φωναχτές καλημέρες και
ποτήρια που τσουγκρίζουν. Ακόμα και τα όσα καινούρια έχουν χτιστεί
είναι όμορφα εναρμονισμένα. Η πρόοδος έχει και τα καλά της. Το παλιό
πλοίο ήθελε ώρες να μας φέρει, ενώ πλέον με το ταχύπλοο ερχόμαστε
ακόμη και για long weekend! Δεν θα δεις πουθενά πλαστική καρέκλα και
ξαπλώστρες στις παραλίες, σήμα κατατεθέν του ελληνικού καλοκαιριού
σε άλλα νησιά.

ress has it pros, if you take into consideration the older
ships that took hours to bring us to Folegandros. We
can now board the hydrofoil and get here even for a
long weekend! Plastic chairs and chaise-longues at
the beaches -a trademark in other Greek islands are
there no other scents available?)- are nowhere to be
spotted.
A trip to Folegandros, in spite of its general progress,
feels like diving into purely greek memories, traditions
that are still kept. It is a private affair, a conspiracy of
sorts, like something small and fragile to be carried
cautiously onto one’s palms. It is peacefulness and
loudness together.

Η Φολέγανδρος, παρά την εξέλιξη, είναι μία βουτιά σε μνήμες ελληνικές, παραδόσεις που κρατούμε. Είναι τελικά υπόθεση για μυημένους,
μοιάζει με συνωμοσία, σαν κάτι μικρό και εύθραυστο που κρατάς με
προσοχή ανάμεσα στα δάχτυλά σου. Είναι γαλήνη και φασαρία μαζί.
Είναι Ελλάδα

It is Greece.

AnemomilosApartments.com
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Τοπική Συνταγή
“Escence of Cycla

des”
N. Dareioti / T. Tsichla
ki/ A.N. Androulidaki
s
Chamber of Cyclades,
2016
The recipe for the Fol
egandrian Kalasoun
a pie is included in the
“Essence of the Aegean
book
”, which is available for
purchase
at Anemomilos.

“Του Ανέμου και της
Αλ

Ν. Δαρειώτη / Θ. Τσιχλά

μύρας”

κη / Α.Ν. Ανδρουλιδά
κης, Επιμελητήριο
Κυκλάδων, 2016
Η συνταγή για την Καλ
ασούνα Φολεγάνδρο
υ συμπεριλαμβάνεται
βιβλίο “Του Ανέμου και
στο
της Αρμύρας”, που δια
τίθεται στο πωλητήρ
ιο
του Ανεμόμυλου.

Kalasouna
sourotenia tyrenia
or

Ingredients Method
FOR THE DOUGH
½ kg flour
1 glass hot water
50 gr butter
1 tsp dry yeast
50 ml extra virgin olive oil (a little
extra to oil the baking tray and for
the top of the pie)
1 tsp salt

FOR THE FILLING
600 gr Souroto cheese
2 onions, grated
2 eggs, beaten
salt, pepper

DOUGH:
Work all the ingredients in together,
until you have a malleable, elastic
dough. Leave the dough to rest and
rise for about 1 hour, in a warm, dry
environment.

FILLING:
In a basin mix the cheese, onions, beaten eggs and seasoning.

PIE:
Divide the pastry in half and roll out
two sheets. Oil a relatively deep oven
dish, enough for a “plump” pie, and lay
one of the sheets on the bottom.
Spread the filling out evenly and cover
with the second sheet of pastry. Oil
again and mark the surface in squares.
Preheat the oven and bake at
around 190°C for about 1 hour, until the
pastry is crisp and golden.
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Καλασούνα
σουρωτένια ή τυρένια

Taste Life

Υλικά Εκτέλεση
ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ
½ κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 ποτήρι βραστό νερό
50γρ. Βούτυρο
1 κ.γ. Ξηρή μαγιά
50ml έ.π. Ελαιόλαδο (+ λίγο επιπλέον
για το άλειμμα του ταψιού
και την επιφάνεια της πίτας)

1 κ.γ. Αλάτι

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
600γρ. Τυρί Σουρωτό
2 ξερά κρεμμύδια
τριμμένα στον τρίφτη
2 αυγά, χτυπημένα
αλάτι, πιπέρι

ΖΥΜΗ:
Δουλεύουμε καλά όλα τα υλικά μαζί, μέχρι
να έχουμε μία εύπλαστη, ελαστική ζύμη.
Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί και να
φουσκώσει για περίπου 1 ώρα, σε ζεστό,
ξηρό περιβάλλον.

ΓΕΜΙΣΗ:
Σε μία λεκάνη αναμειγνύουμε το τυρί, τα
κρεμμύδια, τα αυγά και το αλατοπίπερο.

PIE:
Χωρίζουμε τη ζύμη στη μέση και ανοίγουμε
δύο φύλλα. Λαδώνουμε ένα σχετικά βαθύ
ταψί, που θα μας δώσει μία “παχουλή”
πίτα και στρώνουμε στη βάση του το
ένα φύλλο. Απλώνουμε ομοιόμορφα τη
γέμιση και καλύπτουμε με το δεύτερο
φύλλο. Λαδώνουμε και χαράζουμε την
επιφάνεια σε τετράγωνα. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο, στους 190 οC φούρνο
για περίπου 1 ώρα, μέχρι το φύλλο να γίνει
τραγανό και να ροδοκοκκινίσει.
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