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Klasyczna moussaka  
(melitzanes moussaka)
Prawdziwą grecką moussakę – niemal 
narodową potrawę tego kraju – robi się 
z bakłażanem.

1 kg bakłażanów, 70 dag farszu wołowo-
 -wieprzowego, 3 pomidory, 1 cebula,  
1 łyżka masła, oliwa z oliwek, 1 szklanka 
białego wina, bułka tarta, 3 jajka, 0,5 l 
sosu beszamelowego, 10 dag startego 
sera, natka pietruszki, sól i pieprz, woda

Bakłażany kroimy w plastry (grubości ok. 
1 cm), solimy i pozostawiamy na godzinę. 
Farsz mięsny dodajemy do cebuli wcze-
śniej zmiękczonej na patelni (na maśle). 
Mieszamy, dolewając wodę (cztery łyżki 
stołowe). Dodajemy sparzone i obrane ze 
skórki pomidory, wino, natkę pietruszki. 
Doprawiamy solą i pieprzem i pozo-
stawiamy pod przykryciem na małym 
ogniu na 40–45 min. Po zdjęciu z ognia 
dodajemy dwie łyżki bułki tartej i mie-
szamy z białkami z dwóch jajek (żółtka 
zachowujemy). 

Bakłażany opłukujemy z soli i z obu 
stron lekko podsmażamy na oliwie. Dno 
brytfanki (naczynia żaroodpornego) 

posypujemy tartą bułką i przykrywamy 
połową oberżyn. Rozprowadzamy na 
nich farsz i przykrywamy pozostałymi 
plastrami oberżyn. Mieszamy dwa żółtka 
z całym jajkiem, sosem beszamelowym 
i większością startego sera. Takim sosem 
zalewamy bakłażany w brytfance, posy-
pujemy z wierzchu resztą sera i pieczemy 
w średnio rozgrzanym piekarniku (225°C) 
przez 45 min. 

Miodowe pączki (loukoumades)
3 dag świeżych drożdży, 45 dag mąki, 
oliwa do frytowania, cynamon, miód, sól, 
cukier, woda

W naczyniu rozrabiamy drożdże z filiżan- 
ką (200 ml) ciepłej wody. Dodajemy 
małą łyżkę cukru i 15 dag mąki. Zaczyn 
przykrywamy czystą szmatką i stawiamy 
w ciepłym miejscu. Gdy zwiększy dwu-
krotnie swoją objętość, dodajemy  
1 filiżankę wody, szczyptę soli i mąkę  
(ok. 30 dag), by uzyskać konsystencję cia-
sta. Przykrywamy ponownie i pozostawia-
my na ok. 1,5 godz. Masę wybieramy łyżką 
i wrzucamy porcje na średnio rozgrzaną 
oliwę. Gotowe pączki osączamy na pa-
pierze, przenosimy na talerze, polewamy 
miodem i posypujemy cynamonem.

PO GRECKU W DOMU
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 Klasztor  
Arkadi

To najsłynniejszy klasztor Krety i jeden 
z najpiękniejszych przykładów architektu-
ry weneckiej na wyspie. Jest wiele legend 
i opowieści o początkach i założeniu tego 
świętego miejsca. 

Jedna z legend wskazuje na cesarza 
bizantyjskiego Arkadiusza (377–408), 
który miał tu ponoć przysłać pierw-
szych zakonników. Dokumenty pisane 
poświadczają jednak początki klasztoru 

dopiero na XIV w. i pierwotny kościół 
św. Konstantyna. Jego fundatorem miał 
być niejaki Archatios. Inna wersja mówi 
o majętnej rodzinie Kallergisów, do 
której należała cała okolica. 

Kolejna świątynia wzniesiona w okresie 
weneckim w 1587 r. nosiła to samo 
wezwanie (św. Konstantyna). Wzniesiono 
ją z ociosanych bloków i z polnych ka-
mieni. Doszukując się inspiracji, niektórzy 
wymieniają architektów Sebastiano Serlia 
i Andrea Palladiego.

Z czasem Arkadi stał się jednym z więk-
szych i bogatszych monastyrów na Krecie. 
Plony z należących do mnichów upraw 

umożliwiły regularne przekupywanie 
władz tureckich i dzięki temu był trochę 
inaczej traktowany, np. był jedynym 
klasztorem na Krecie, który otrzymał 
pozwolenie na używanie dzwonów.

Choć między zakonnikami i władzami 
osmańskimi panowały względnie dobre 
stosunki, to właśnie klasztor Arkadi stał 
się symbolem walki o niepodległość 
Greków. W 1866 r. na wyspie wybuchło 
kolejne powstanie przeciwko Turkom. 
Kiedy tysiące ludzi uciekło w góry przed 
działaniami wojennymi i prześladowa-
niami, setki z nich przyjęli tutejsi mnisi. 
Oddziały tureckie zażądały wydania 
uciekinierów, a po odmowie rozpoczęły 

oblężenie monastyru. Przeor wspólnoty, 
Gabriel, wygłosił wówczas do chronią-
cych się za murami klasztoru rodaków 
słynne kazanie, zaczynające się od słów: 
„Moje dzieci, śmierci nie ma”. 

Klasztor ostrzeliwało aż 30 dział. 
Wkrótce w murach powstał wyłom. 
Wlewający się przezeń potok żołnierzy 
tureckich zatrzymała jednak potężna 
eksplozja. Jeden z obrońców, Konstan-
tinos Giaboudalis, strzelając z pistoletu 
w skład amunicji, doprowadził do jej 
wybuchu. Zginęło ponad tysiąc osób, 
a może nawet dwa tysiące – podawane 
są różne wersje. 

Moni Arkadi 
 �  https://www.arkadimonastery.gr/
home.html

 �  III i X 9.00–18.00, IV–IX 9.00–19.00,  
XI 9.00–17.00

 � 3 EUR

Z Rethymnonu do klasztoru najlepiej 
dojechać samochodem – należy obrać 
główną drogę na Heraklion, po ok. 10 km 
zjechać na południe, kierując się na Ade-
le/Moni Arkadi (można też zjechać dalej, 
np. przy miejscowości Adelianos Kambos 
lub Stavromenos). Od monastyru dzielić 
nas będzie ok. 20 km, a droga będzie się 
wić i wznosić między wioskami i wzgórza-
mi – Arkadi jest położone na wysokości 
520 m n.p.m. 

Należy szczególnie uważać na jej ostatnim 
4 -kilometrowym odcinku, za osadą Amna-
tos (jeśli jedziemy z północy – za Roupes). 
Nawierzchnia jest asfaltowa, a droga 
szeroka, ale jeździ tędy dużo autobusów 
wycieczkowych. 

Do klasztoru dojeżdża też codziennie 
autobus z Rethymnonu (odjazdy z mia-
sta są o 6.15, 10.45 i 14.30, powrotny 
spod klasztoru o 7.10, 12.15, 16.00; w so-
boty i niedziele połączenia z Rethymno-
nu o 10.45 i 14.30; 40-minutowy przejazd 
kosztuje 3 EUR).

 Klasztor Arkadi
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Na południowe 
wybrzeże

Dobrym pomysłem na spędzenie dnia 
jest wycieczka przez góry na południo-
we wybrzeże i do weneckiego zamku 
Frangokastello, zdaniem miejscowych 
nawiedzanego przez duchy.

Armeni
Z Rethymnonu obieramy główną drogę  
(nr 77) na południe. Po ok. 10 km dotrzemy 
do wsi Armeni, gdzie wśród dębów znaj-
duje się niezwykłe cmentarzysko z czasów 
wczesnogreckich (tzw. okresu mykeńskie-
go, czyli XIV–XII w. p.n.e.). Około 220 grobów 
wykuto w litej skale. W każdym spoczywają 
członkowie jednej rodziny. 

Najprawdopodobniej do ceremoniału 
pogrzebowego należał dawniej wspólny 
posiłek przy grobie zmarłego (zachowały 
się ławy, zapewne wykute właśnie w celu 
biesiadowania). Na miejscu znaleziono 
trójnogi ze śladami oliwy z oliwek, fasoli, 
grochu i mięsa. 

Do grobów schodzi się tzw. dromosem, 
czyli wąskim korytarzem z pochylnią 
lub schodami. Niektóre grobowce są 
niewykończone, zdążono wydrążyć jedynie 
dromos. Pochowano tu ok. pół tysiąca 
osób, ale nie wiadomo, do której osady 
antycznej należało cmentarzysko.

 Wąwóz 
Kourtaliotis
Około 11 km dalej na południe skręcamy 
w prawo na Koxare. Następne 6 km do 
wioski Asomatos prowadzi krętą wyasfal-
towaną drogą między stromymi stokami 

gór, których wysokość sięga setek metrów 
(najwyższym wzniesieniem jest Kouroupa, 
984 m n.p.m.). To wąwóz Kourtaliotis 
(Kourtaliotikos), którego nazwa wywodzi 
się od odgłosu obsuwających się po 
zboczach kamieni (kourtala). Przy drodze 
znajduje się malownicze miejsce na piknik 
z drewnianymi ławeczkami. 

Preveli
Około 2 km za Asomatos (z ciekawą 
wystawą etnograficzną Papy Michalisa), 
po przejechaniu mostu nad Wielką Rzeką 
(Mega Potamos), niosącą wodę głównie 
w porze deszczowej i wiosną, dotrzemy do 
ruin starych zabudowań klasztoru Preveli, 
a właściwie do jego części, zwanej Kato 
Moni Preveli (Niższy Klasztor Preveli), 
opuszczonej ostatecznie w połowie zeszłe-
go stulecia. Dwa kilometry dalej znajduje 
się główny monastyr. Do Preveli można 
dojechać także autobusem z Rethymnonu.

C I E K AW O S T K A

Figi i figowiec
W wiosce Gilgal w Dolinie Jordanu zna-
leziono ślady jadalnej figi datowane na 
9400–9200 p.n.e. Pierwsze udokumento-
wane uprawy figowca pospolitego (Ficus 
carica) prowadzono w państwie Sumerów 
i starożytnym Egipcie. Około IX w. p.n.e. 
to dorastające do 10 m wysokości drzewo 
pojawiło się na wyspach greckich. To 
Grecy zresztą jako pierwsi kaprifikowali, 
czyli sztucznie zapylili, figowiec. 
Świeże i suszone figi były bardzo cenione 
w starożytności. Suszone zawierają do 
75% cukrów i nadają się świetnie jako 
prowiant na drogę. Prorok Mahomet za-

lecał je też m.in. na hemoroidy, a według 
proroka Izajasza maść z fig była dobra na 
bolesne czyraki (Iz 38, 21). Z kolei Talmud 
Babiloński groził śmiercią każdemu, kto 
przedwcześnie zetnie drzewo figowe. 
Początkowo figi stanowiły pożywienie 
biedoty. Ale owoce uprawiane np. przez 
Ateńczyków były tak smaczne, że uprawę 
fig objęto monopolem państwowym. 
Stąd zresztą pochodzi słowo „sykofant”, 
czyli „zawodowy donosiciel”. W antycznej 
Grecji był nim pierwotnie ten, kto infor-
mował o nielegalnym wywozie fig (od 
grec. sykon – „ figa” i feno – „pokazuję”).

 Wąwóz Kourtaliotis
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Moni Preveli  został wzniesiony prawdo-
podobnie w czasach weneckich i nosił 
wezwanie św. Jana Ewangelisty. Mnisi 
brali aktywny udział we wszystkich  
buntach przeciwko tureckiemu okupan-
towi, a za kościelne srebro kupowali 
ponoć armaty dla powstańców. W czasie 
II wojny światowej ukrywali m.in. brytyj-
skich szpiegów.

Po przebudowach, najstarszym zabyt-
kiem klasztoru jest fontanna (1701) 
z napisem „Zmyj swoje grzechy, a nie 
tylko twarz”. Nowy kościół zbudowano 
w 1837 r. W dawnych stajniach urządzo-
no małe muzeum z kilkoma cennymi 

XVII -wiecznymi ikonami, szatami 
i sprzętem liturgicznym. Wielkie srebrne 
kandelabry to dar rządu brytyjskiego 
w podzięce za rolę, którą klasztor ode-
grał w ostatniej wojnie. 

Moni Preveli
 � http://www.preveli.org
 �  VI–X 9.00–13.30, 15.30–19.00, IV–V 
9.00–18.00

 � 3 EUR

Okolica słynie z urokliwych zatoczek 
z plażami – poniżej samego monastyru 
znajduje się plaża Preveli z palmami, 
gdzie dawniej mieszkali w chatach hipisi; 
na zachodzie z kolei rozciąga się Ammo-

udi i Plakia, wzdłuż której wyrósł ośrodek 
turystyczny. 

Na wschód od wioski Plakia leży wąwóz 
Preveli. Prowadzone tu w ostatnich latach 
prace badawcze doprowadziły do odkrycia 
śladów pobytu ludzi sprzed ok. 1,7 mln– 
250 tys. lat. Znalezione artefakty to głów-
nie obrobione kamienie (kwarc) należące 
do tzw. kultury acheuleńskiej.

Frangokastello
Drogą wijącą się po stokach łańcucha 
górskiego Kryoneritis (1312 m n.p.m.) 

dojedziemy w trzy kwadranse, przez 
wioskę Rodakino, do wznoszących się na 
wybrzeżu pozostałości weneckiej twierdzy. 
Znajdujące się ok. 80 km od Chanii ruiny 
zwane są  Frangokastello,  czyli „Zamek 
Cudzoziemców”.

Budowla, wzniesiona w 1371 r., służyła 
jako skład materiałowy floty. W czasie 
powstania przeciwko Turkom w 1828 r. 
kilkuset wyspiarzy pod dowództwem Mi-
chalisa Dalianisa zamknęło się w murach 
twierdzy, wytrzymując tydzień oblężenia, 
które ostatecznie zakończyło się masakrą. 
Według legendy od tej pory na wydmach, 
w każdą rocznicę buntu (17/18 maja) 
pojawiają się duchy poległych, tzw. dros-
soulites („zjawy wydmowe”). 

Zamek wygląda imponująco zwłasz-
cza z zewnątrz i z większej odległości. 
Wewnątrz murów nie znajdziemy niczego 
z pierwotnej zabudowy. Na północno-
 -zachodniej wieży zachowało się godło 
Wenecji – lew św. Marka.

Wąwoz Imbros
Do Rethymnonu możemy wrócić inną 
drogą, dojeżdżając z Frangokastello na 
zachód do Komitades (10 km), u końca 
8-kilometrowego wąwozu Imbros.  
Imbros – zwany też Nimbros – jest 
alternatywą dla tych piechurów, którzy 
obawiają się letnich tłumów w wąwozie 
Samaria. Szlak przez ten wąwóz nie jest 
trudny, a w trakcie wędrówki można po-
dziwiać jego strome ściany o wysokości 
sięgającej 300 m. W niektórych miejscach 
wąwóz ma zaledwie 2 m szerokości.

Z Komitades wijąca się górska, ale o do-
brej nawierzchni szosa doprowadzi nas 
po 40 km do wioski Vrysses, słynącej 
z pysznego jogurtu. Z niej wyjeżdża się 
na główną drogę Chania – Rethymnon. 
Od Rethymnonu dzieli nas 25 km, od 
 Chanii – 32 km.

 Preveli
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