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ΤΗΕ MAYOR

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ!
Φύση και ιστορία. Αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ερμιονίδας, 
που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Ελιές και πεύκα ξεκινούν 
από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τιρκουάζ των δαντελωτών ακτών, σε ένα 
τοπίο που θυμίζει νησιωτική Ελλάδα κι ας βρίσκεται σε ηπειρωτική χώρα – και μά-
λιστα μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Θα κολυμπήσετε σε διαφορετικές παραλίες, 
θα δοκιμάσετε ντόπιες ποικιλίες κρασιών και ΠΟΠ λιχουδιές, θα εξερευνήσετε 
πανέμορφα φυσικά τοπία, θα δείτε σπουδαία αξιοθέατα και βέβαια θα απολαύσετε 
τη νυχτερινή κοσμοπολίτικη ζωή. Και μην ξεχάσετε τις κοντινές αποδράσεις στις 
Σπέτσες και την Ύδρα, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μίνι οδοιπορικό σε αυτήν τη μικρή 
χερσόνησο που δικαίως χαρακτηρίζεται ως η ανερχόμενη «ελληνική ριβιέρα».

WELCOME TO 
ERMIONIDA
Nature and history. These 
are the two main elements 
of the Municipality of 
Ermionida, a settlement 
located on the eastern side 
of the Peloponnese. Olive 
and pine trees start from the 
hills and reach the turquoise 
waters of the scalloped 
coasts, in a setting with an 
island breeze, even though 
it is on the mainland, just 
2,5 hours from Athens. 
Swim at the different 
beaches, try the local wine 
varieties and products with 
a PDO, explore beautiful 
natural landscapes,marvel 
at important sights and 
enjoy the cosmopolitan 
nightlife. Don’t forget to 
make short trips to Spetses 
and Hydra to complete 
a mini tour in this small 
peninsula that is fairly 
characterised as the up-and-
coming “Greek Riviera”.

Welcome to one of the most enviable destinations, 
ideal for holidays and thematic tourism throughout 
the year. The competitive advantages of the 
area, like the natural beauty of the landscape, the 
geomorphological variety and the short distance 
from Athens showcase its image as a tourism 
destination in Greece and globally. 
Through the special edition “Gold Book of 
Ermionida”, you have the opportunity to take a small 
taste of our beautiful place and we invite you to 
live a unique experience of tours, action, adventure 
and relaxation, with the sun and the sunset in the 
background. You will get to know outstanding 
destinations and find all the information that will 
help you organise an unforgettable journey. All you 
have to do is visit our land, our Ermionida. 
In Ermionida, history blends with culture, and the 
visitors can be initiated into the cultural wealth of 
our place and the history behind it.
Nature thrives, with colours and aromas offering 
unique pictures and feelings.
The land with the verdant landscape surrounding 
it becomes one with the sea. This one-of-a-kind 
place, Ermionida, is waiting for you to live amazing 
experiences all year round. 

Σας καλωσορίζω σε μια περιοχή 
που αποτελεί έναν από τους πιο 
αξιοζήλευτους προορισμούς για 
διακοπές και θεματικό τουρισμό, 
όλο το χρόνο. Τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της, όπως η φυσική 
ομορφιά, η γεωγραφική ποικιλο-
μορφία και το γεγονός ότι βρίσκεται 
κοντά στην Αθήνα, αναδεικνύουν 
και ενισχύουν την εικόνα της ως 
τουριστικού προορισμού, ελληνι-
κού και παγκόσμιου βεληνεκούς.
Μέσα από την ειδική έκδοση «Gold 
Book of Ermionida» έχετε την δυ-
νατότητα να πάρετε μία μικρή γεύση 
του πανέμορφου τόπου μας και σας 
καλούμε να ζήσετε μια μοναδική 
εμπειρία περιήγησης, δράσης, 
περιπέτειας αλλά και ξεκούρασης, 
με φόντο τον ήλιο και την θάλασ-
σα. Θα γνωρίσετε ξεχωριστούς 
προορισμούς και να βρείτε όλες 
εκείνες τις πληροφορίες που θα σας 
βοηθήσουν να οργανώσετε ένα 
αξέχαστο ταξίδι.
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να έρθετε στον τόπο μας, 
στην Ερμιονίδα μας.
Στην Ερμιονίδα, η ιστορία «πα-
ντρεύεται» με τον πολιτισμό και ο 
επισκέπτης γνωρίζει τον πολιτιστι-
κό πλούτο του τόπου μας και την 
ιστορία του. 
Η φύση οργιάζει, με χρώματα και 
αρώματα που προσφέρουν μονα-
δικές εικόνες και αισθήσεις. Η γη 
με το πράσινο που την περιβάλλει 
γίνεται ένα με την θάλασσα. Αυτός 
ο μοναδικός τόπος, η Ερμιονίδα, 
σας περιμένει για να ζήσετε απί-
στευτες εμπειρίες. 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
Γιάννης Γεωργόπουλος
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Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Ερμιονίδα αρχίζει να καταγράφει την 
ιστορία της με λαμπρά γράμματα αλλά και δείγματα στον πολιτισμό, 
στην χριστιανική λατρεία, στην απελευθέρωση. Στα τέλη του 18ου 
αιώνα αποσπάστηκε από το βιλαέτι του Ναυπλίου, διοικητική διαίρεση 
που διατηρήθηκε έως το 1833 όταν η επαρχία Ερμιονίδας αποτέλεσε 
μία από τις επτά του νομού Αργολίδας & Κορινθίας. Αρχικά περιλάμβα-
νε την μέχρι τότε επαρχία Κάτω Νεχαγιέ, με το Καστρί, το Κρανίδι και τις 
Σπέτσες με πρωτεύουσα τις Σπέτσες, που αποσπάστηκαν το 1948. Η 
επαρχία καταργήθηκε το 1997 με το σχέδιο Καποδίστριας και στη θέση 
της δημιουργήθηκαν οι δήμοι Κρανιδίου και Ερμιόνης. Τα εδάφη της 
επαρχίας αποτελούν αυτοδιοικούμενη μονάδα ως δήμος Ερμιονίδας 
με το σχέδιο Καλλικράτης.
During the period of the Ottoman rule, Ermionida started to write its 
own history with glorious letters and examples of culture, Christian 
worship, liberation. In the late 18th century, it was seperated from 
the Vilayet of Nafplion, which was an administrative division that 
was maintained until 1833, when the province of Ermionida was 
one of the seven regions of the Prefecture of Argolis & Corinth. At 
first, it featured the until that day province of Kato Nechagie, with 
Kastri, Kranidi and Spetses (with Spetses being the capital) that were 
abstracted in 1948. The province was distastablished in 1997 with 
the implementation of Kapodistrias plan and was replacd by the 
municipalities of Kranidi and Ermioni. According to Kallikratis plan, 
the grounds of the province constitute the Municipality of Ermionida, 
an independently administrated region .

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Σπήλαιο Φράγχθι | Franchti Cave
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MUNICIPAL UNIT OF KRANIDI

Δημαρχείο, Κρανίδι | Town Hall, Kranidi

Διατηρεί τα όρια της ιστορικής Επαρχίας Ερμιονίδας και ανέρχεται σε 417,59 τ.χλμ, 
με πληθυσμό 13.551 κατοίκους, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2011, ενώ 
απέχει οδικώς από την Αθήνα μόλις 2,5 ώρες. Περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Κρανιδίου και 
Ερμιόνης, οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε κοινότητες με τους αντί-
στοιχους οικισμούς, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να απολαύσει 

διαφορετικές φυσικές εικόνες, διάσπαρτες σε έναν πρασινογάλαζο καμβά. 
The area maintains the borders of the historical Province of Ermionida. It covers 

417.59 sq. m. and has 13,551 inhabitants, according to the 2011 official inventory, 
while it is just 2,5 hours away from Athens. The regional units of Kranidi and 
Ermioni also belong to Ermionida, which are divided into municipalities with 

settlements as well, offering the guest the chance to enjoy different natural image, 
scattered in a turquoise canvas.

Περιλαμβάνει τις εξής κοινότητες και οικισμούς | It features the following municipalities and 
settlements: 

Κοινότητα Κρανιδίου: Κρανίδι, Άγιος Νικόλαος, Βλαχοπουλέικα, Δορούφι,  Θυνί, Κάμπος, 
Κουνούπι, Λάκκες, Πετροθάλασσα | Municipality of Kranidi: Kranidi, Aghios Nikolaos, 
Vlachopouleika, Doroufi, Thyni, Kambos, Kounoupi, Lakkes, Petrothalassa

Κοινότητα Κοιλάδος: Κοιλάδα, Δορούφι, Κάμπος, Κορωνίδα | Municipality of Kilada: Kilada, 
Doroufi, Kambos, Koronida

Κοινότητα Διδύμων: Δίδυμα, Άγιος Ιωάννης, Λουκαΐτι, Πελεή, Ράδο, Σαλάντι | Municipality of 
Didyma: Didyma, Aghios Ioannis, Loukaiti, Pelei, Rado, Salanti

Κοινότητα Φούρνων: Φούρνοι, Παραλία Φούρνων | Municipality of Fourni: Fourni, Fourni 
Beach

Κοινότητα Πορτοχελίου: Πορτοχέλι, Άγιος Αιμιλιανός, Βερβερούδα, Κόστα, Χηνίτσα  
Municipality of Porto Heli: Porto Heli, Aghios Emilianos, Ververouda, Kosta, Chinitsa

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
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ΚΡΑΝΙΔΙ
Αρχοντική πρωτεύουσα της Ερμιονίδας και μία από τις πιο γραφικές πόλεις της νότιας 
Αργολίδας, το Κρανίδι είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους λόφους της Αγίας Άννας και της 
Μπαρδούνιας, με πανοραμική θέα τη χερσόνησο της Ερμιονίδας. Τουριστικό θέρετρο 
χωρίς να είναι παραθαλάσσιο, σε κερδίζει αμέσως με την αρχιτεκτονική των σπιτιών και 
τις γραφικές γειτονιές του. Τα παλιά λιοτρίβια και οι υπεραιωνόβιες ελιές της ευρύτερης 
περιοχής μαρτυρούν ξεκάθαρα τον γεωργικό της χαρακτήρα. Στα must-see της πόλης, το 
μοναστήρι της Αγίας Άννας, οι ανεμόμυλοι και η παραλία Κουνούπι.

KRANIDI  The noble capital of Ermionida and one of the most picturesque towns in 
southern Argolis, Kranidi is built amphitheatrically in the hills of Aghia Anna and Bardounia, 
with an endless view of the peninsula of Ermionida. A holiday yet not coastal resort, it wins 
the visitor from the first moment with the architecture of the houses and its picturesque 
neighbourhoods. The old oil presses and the centenarian olive trees in the wider region are 
a clear proof of its agricultural character. The monastery of St. Annaς, watermills and 
Kounoupi beach are among the must-see spots of the area.

MUNICIPAL UNIT OF KRANIDI
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MUNICIPAL UNIT OF KRANIDI 

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Στην ομορφιά του τοπίου και στην κοσμοπολίτικη αύρα του ο επισκέπτης δεν μπορεί να 

αντισταθεί. Υπέροχες παραλίες, υπερπολυτελή γιοτ και εντυπωσιακές βίλες συνθέτουν 
την εικόνα της «Ριβιέρας» της Πελοποννήσου, η φήμη της οποίας δικαίως έχει ξεπεράσει 
τα σύνορα της χώρας, συγκεντρώνοντας επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Οφείλει την ονομασία του στη σταδιακή αλλαγή του ονόματος «Αλιείς», των κατοίκων 

της αρχαίας πόλης των Αλιέων, που είναι βυθισμένη στον όρμο ανατολικά, η οποία 
αναδείχτηκε από τον διάσημο Βαυαρό καθηγητή Αρχαιολογίας Δρ Ρούντολφ: «Οι 

Αλιείς ήταν η πρώτη πόλη μαζί με την Όλυνθο στη Χαλκιδική που το 700 π.χ. είχε ξεκά-
θαρο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα και ρυμοτομικό σχέδιο, ένα αρχαίο Σχέδιο Πόλεως, 

που πολλές σύγχρονες θα ζήλευαν». Η περιοχή συνδυάζει μικρές αποδράσεις από την 
Αθήνα, κολύμπι σε καταγάλανες ακτές, «γαστρονομικές» διαδρομές σε κοσμικά εστιατό-
ρια και βέβαια νυχτερινή διασκέδαση στα πολλά μπαράκια. Το Πόρτο Χέλι έχει αγαπηθεί 
από διάσημους Έλληνες και ξένους, πολλοί από τους οποίους διατηρούν εδώ τα εξοχικά 

τους. Οι παραλίες της ακτογραμμής καλύπτουν όλα τα γούστα, με τα Λιμανάκια, τον 
Άγιο Αιμιλιανό, την Κόστα, τη Χηνίτσα και τη Βερβερόντα να είναι οι καλύτερες επιλο-
γές για μπάνιο. Οι λάτρεις των διαδρομών, θα ακολουθήσουν τον δρόμο προς Κρανίδι 

για να θαυμάσουν το μοναστήρι της Παντάνασσας, ενώ οι κοσμοπολίτες μπορούν με 
ορμητήριο το Πορτοχέλι να «πεταχτούν» απέναντι στις Σπέτσες.

PORTO HELI  It is hard to resist to the beauty of the landscape and the 
cosmopolitan air of this place. Amazing beaches, luxury yachts and impressive 
villas create the setting of the “Riviera of the Peloponnese” the fame of which 
fairly extends beyond Greece, attracting visitors from the entire world. It was 
named after the gradual change of the word “Aliis”, used to describe the residents 
of the ancient town of Aliis, which is sunken in the cove in the east and was 
revealed by the famous Bavarian archaeologist called Dr. Rudolf: “Allis was 
the first town along with Olinthos in Chalkidiki that since 700 BC has had a clear 
architectural imprint and town plan, an ancient Town Plan that many modern 
cities would envy”. The area is ideal for short trips from Athens, as it combines 
swimming in crystal-clear coasts, culinary experiences in cosmopolitan restaurants 
and, of course, nightlife in many bars. Porto Heli is a favourite place for Greek 
and international celebrities, many of which have their holiday homes in the area. 
The beaches located on the coastine cover all tastes, with Limanakia, Aghios 
Emilianos, Kosta, Chinitsa and Ververonta being the top options for swimming. 
If you love explorations, follow the road to Kranidi to marvel the monastery of 
Pantanassa, while the most lovers of upscale destinations can visit Spetses. 
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ΚΟΙΛΑΔΑ
Όμορφο ψαροχώρι μόλις 3 χλμ. 
δυτικά του Κρανιδίου, είναι χτισμένο 
πάνω στην αρχαία πόλη Μάσσητα 
και βλέπει απέναντι το νησί της Κο-
ρωνίδας. Ο γραφικός οικισμός και η 
μοναδική φιλοξενία των 1.200 κατοί-
κων, ψαράδες στην πλειονότητά τους, 
κάνουν την Κοιλάδα ιδιαίτερα αγαπητή 
στους ταξιδιώτες. Εδώ θα δείτε τα τρία 
παραδοσιακά ναυπηγεία που έχουν 
απομείνει στον Δήμο Ερμιονίδας, με 
τα σκαριά τους να οργώνουν τις θά-
λασσες του κόσμου. Άξιο αναφοράς, 
το Έλος Κοιλάδας, με υδρόβια και αρ-
πακτικά πτηνά, η αμμώδης παραλία της 
Λεπίτσας και το σπήλαιο Φράγχθι. 
Καλύτερα να την επισκεφθείτε αρχές 
Αυγούστου για να πάρετε μέρος στη 
«γιορτή του ψαρά», απολαμβάνοντας 
τις ονομαστές της γαρίδες.
KILADA  A beautiful fishing village 3km 
west of Kranidi, it has been built on the 
ancient town of Massita overlooking 
Koronis island. The quaint settlement 
and the unique hospitality of its 1200 
residents, most of them fishermen, make 
Kilada a particularly favourite place. Here 
you will find three traditional shipyards 
that still remain in the Municipality of 
Ermionida, with their watercrafts sailing 
the seas of the world. A special mention 
should be made to the swamp of 
Kilada, with the aquatic and predatory 
birds, the sandy beach of Lepitsa and 
Franchti Cave. The best time to visit 
Kilada is in early August, to participate 
to the “Fisherman’s Feast” and enjoy the 
famous local shrimps. 

MUNICIPAL UNIT OF KRANIDI 
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MUNICIPAL UNIT OF KRANIDI

ΔΙΔΥΜΑ
Στην εύφορη κοιλάδα που περιβάλλει το όρος Δίδυμο στην Αργολίδα και σε υψόμετρο 140 
μ., ανάμεσα από τους «διάσημους» δολίνες, ήτοι τεράστιοι κρατήρες που δημιουργήθηκαν 

από την καθίζηση του εδάφους λόγω των υπόγειων υδάτων του βουνού, βρίσκεται το 
ιστορικό χωριό Δίδυμα. Ο Παυσανίας το επισκέφθηκε κατά την περιήγησή του στην 

περιοχή, αναφέροντάς το στο έργο του ως Δίδυμοι, όπου υπήρχαν τα ιερά του Απόλλωνα, 
του Ποσειδώνα και της Δήμητρας. Τα «σπήλαια» είναι πόλος έλξης των επισκεπτών, που 
θέλουν να θαυμάσουν από κοντά αυτό το παράδοξο γεωλογικό φαινόμενο αλλά και την 

πλούσια βλάστηση του ενός από τα δύο. Ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο Λυγουριού-
Κρανιδίου αξίζει να επισκεφθείτε τη Μονή Αυγού και τον παραδοσιακό διατηρητέο 

ομώνυμο οικισμό με τα πέτρινα διώροφα που θυμίζουν την οικονομική ευρωστία των ετών 
1840-1890, όταν πρωταγωνιστούσε στην ακμή της ιστιοφόρου ναυτιλίας στην Ελλάδα. 

Αξιοσημείωτη είναι η γιορτή της τουλίπας που πραγματοποιείται εδώ κάθε άνοιξη από το 
1962, αφού η περιοχή είναι από τα λίγα μέρη, όπου συναντάται αυτοφυής.

DIDYMA  The historical village of Didyma is located in the fertile valley surrounding 
mount Didymo in Argolis at an altitude of 140 meters. It is nestled between the famous 
dolines, which means enormous craters created by the soil subsidence created due to 
the underground mountain waters. Pausanias visited this place during his tour in the area, 
mentioning it as “Didyma” in his work, featuring the sanctuaries of Apollo, Poseidon 
and Dimitra. The “caves” attract visitors who want to admire this weird geological 
phaenomenon and the rich vegetation in one of them. Following the provincial road of 
Lygouri-Kranidi, it is worth making a stop to the Monastery of Avgo and the traditional 
listed settlement with the stone two-storey houses, reminiscent of the financial strength of 
the years 1840-1890, when the place was the star of the sailing shipping industry in Greece. 
The tulip festival is also worth mentioning held every spring since 1962, as the area is one 
of the few places where the flower grows uncultivated.

Προφήτης Ηλίας | Prophet Ilias

Nάος Ποσειδώνα 
Temple of Poseidon

Άγιος Ιωάννης | St. Ioannis
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ΦΟΥΡΝΟΙ
Έξι χιλιόμετρα βόρεια από το Κρα-
νίδι, αυτό το μικρό χωριό της ενδο-
χώρας εντυπωσιάζει τους επισκέπτες 
του με το παραδοσιακό νησιώτικο 
χρώμα του, που ξεχωρίζει σε κάθε 
γωνιά. Από τα στενά καλντερίμια 
και τις ανθισμένες αυλές μέχρι τα 
πολύχρωμα σπίτια, η αρχιτεκτονική 
των οποίων θυμίζει παραθαλάσσια 
χωριά του Αργοσαρωνικού, οι 
Φούρνοι είναι το «μικρό Παρίσι» του 
νομού, όπως θεωρείται από τους 
σχεδόν 400 μόνιμους κατοίκους 
του. Λέγεται ότι πήραν το όνομά 
τους από τη δευτερότοκη κόρη του 
μυθικού βασιλιά Φούρνεα, ο οποίος 
βασίλευε στην περιοχή, ενώ εδώ 
βρίσκονται τα προμυκηναϊκά ερείπια 
της πολιτείας του «αρχαίου Μάση-
τα». Αρχαιοελληνικός πύργος, που 
χρονολογείται στο 470 π.Χ. σώζεται 
στην περιοχή Λάζες. Και στη συνέ-
χεια τι καλύτερο από μια εξόρμηση 
στην κοντινή παραλία Λαμπαγιαν-
νά, μόλις 3,5 χλμ. μακριά, στο βυθό 
της οποίας βρέθηκε μεγάλης έκτασης 
οικισμός των μέσων της 3ης χιλιετίας 
π.Χ. αλλά και στο εντυπωσιακό 
Σπήλαιο Φράχθι που βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση.

FOURNI  Six kilometers north 
of Kranidi, this tiny village in 
the mainland stands out for 
its traditional island colour, 
prominent in every corner. 
From the narrow streets and the 
flowery yards to the colourful 
houses, the architecture 
of which is reminiscent of 
the coastal villages of the 
Argosaronic Gulf, Fourni is 
considered as the “small Paris” 
of the region, according to 
its almost 400 permanent 
inhabitants. It is believed that 
is was named after the second 
daughter of King Fourneas, 
who ruled in the area, while this 
is where the pre-mycenaean 
remnants of the ancient town 
of Masitas are found. In Lazes 
you will see an ancient greek 
tower dating from 470 BC. 
Complete your tour with a trip 
to Lambagianna beach, within 
short distance (just 3,5 km), 
in the sea bed of which was 
found a large settlement of the 
mid 3rd millennium BC and in 
the impressive Franchti Cave 
located within short distance.

MUNICIPAL UNIT OF KRANIDI
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MUNICIPAL UNIT OF ERMIONI

Περιλαμβάνει τις εξής κοινότητες και οικισμούς | It features the following municipalities and 
settlements: 

Κοινότητα Ερμιόνης: Ερμιόνη, Άγιοι Ανάργυροι, Αχλαδίτσα | Municipality of Ermioni: Ermioni, 
Aghii Arangyri, Achladitsa

Κοινότητα Ηλιοκάστρου: Ηλιόκαστρο | Municipality of Iliokastro: Iliokastro

Κοινότητα Θερμησίας: Θερμησία, Αγία Αικατερίνη, Ακτή Ύδρας, Μετόχι, Πηγάδια, Πλέπι, 
Σωληνάρι |  Municipality of Thermisia: Thermisia, Aghia Ekaterini, Akti Hydra, Metochi, Pigadia, 
Plepi, Solinari

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

Βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Αργολίδας και συνδυάζει με επιτυχία 
την έντονη νησιωτική ατμόσφαιρα με τη διασκέδαση και το καλό φαγητό. 

It is located in the southeastern coastline of Argolis and is a perfect 
combination of intense island vibes with entertainment and good food. 

Θερμησία | Thermisia

Ηλιόκαστρο | Iliokastro

Ερμιόνη | Ermioni 
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ΕΡΜΙΟΝΗ
Χτισμένη αμφιθεατρικά στο ΝΑ άκρο της Αργολίδας, η Ερμιόνη διατηρεί αναλλοί-
ωτο τον παραδοσιακό της χαρακτήρα και τις φυσικές ομορφιές της. Ο Στράβων την 
περιγράφει ως σημαντική πόλη: «δ’ εστίν των ουκ ασήμων πόλεων», εξαιτίας της 
γεωργίας, της ναυπηγικής και της αλιείας που ανθούσαν στην περιοχή. Το κατ’ εξοχήν 
εμπορικό κέντρο της πόλης είναι το λιμάνι, στη βόρεια πλευρά. Στα νότια τα Μανδρά-
κια, που έχουν αναγνωριστεί ως παραδοσιακός οικισμός, αποτελούν το πίσω λιμάνι 
της Ερμιόνης όπου θα δείτε να δένουν ιστιοπλοϊκά και σκάφη, ενώ συγκεντρώνει 
πολλές προτάσεις για φαγητό και ποτό. Ανηφορίζοντας στον αρχαίο λόφο «Πρωνό» 
μπορείτε να θαυμάσετε το «κυκλαδίτικο» τοπίο της πόλης και να δείτε τη μοναδική 
θέα από το εκκλησάκι της Αγίας Ερμιόνης. Για μπάνιο οι επιλογές είναι πολλές, με 
μεγάλες παραλίες αλλά και μικρούς απάνεμους κολπίσκους. Σημαντικό αξιοθέατο, το 
περίφημο φαράγγι Καταφύκι, που βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό και προ-
σφέρεται για πεζοπορία χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Με θέα την Ύδρα και τη 
Δοκό, ο παραλιακός δρόμος είναι ό,τι πρέπει για όμορφες βόλτες, ενώ για τη διαμονή 
υπάρχουν καταλύματα που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Με ορμητήριο 
την Ερμιόνη, μπορείτε επισκεφτείτε την Ύδρα.

ERMIONI  Built amphitheatrically on the 
southeastern edge of Argolis, the traditional 
character and natural beauties of Ermioni 
remain unaltered in time. Stravon describes 
it as a town of importance, due to the 
agriculture, shipyard industru and fishing that 
flourished in the area. The port is the main 
trade hub in the town, located in the north 
side. Mandrakia, to the South, ecognised as 
a traditional settlement, are the old port of 
Ermioni, where you will see anchored sailing 
yachts and watercrafts. Climbing “Pronos”, 
the ancient hill, you can marvel the amazing 
landscape of the town, reminiscent of the 
Cyclades and enjoy the unique views of 
the chapel of St. Ermioni. For swimming 
the choices are many, with large beaches 
but also small coves sheltered from the 
wind. The remowned Katafyki gorge, very 
close to the settlement, is ideal for hiking 
without particularly high level of difficulty. 
With the views of the Hydra and Dokos, the 
coastal road is ideal for scenic walks. As for 
accommodation, the area has options able 
to satisfy even the most demanding traveller. 
With Ermioni as your base, you can visit Hydra.

Αγία Ερμιόνη | St. ErmioniΚυκλώπεια Τείχη | 
Cyclopean Walls
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ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 
Ημιορεινός οικισμός με 550 περίπου κατοίκους, είναι 
χτισμένος στους πρόποδες της οροσειράς Αδέρες, 
σε υψόμετρο 196 μ. και μόλις 7 χλμ. μακριά από την 
Ερμιόνη. Οφείλει την ονομασία του πιθανώς από 
τους «Ειλεούς αμπέλους» που έβγαζαν πολύ γλυκό 
κρασί κατά την αρχαιότητα. Σε κοντινή απόσταση βρί-
σκεται το ομώνυμο φρούριο, που αποτέλεσε το σύ-
νορο της παραπαίουσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
με την βενετοκρατούμενη Τροιζηνία. Σήμερα σώζεται 
ο περίβολος των τειχών στο μικρό ύψωμα που χρη-
σίμευε ως Ακρόπολη του χωριού. Κεντρικό σημείο, η 
πλατεία με το πέτρινο συντριβάνι και η εκκλησία των 
Αποστόλου Πέτρου & Παύλου, όπου ο επισκέπτης 
θα απολαύσει ντόπια κρέατα και εκλεκτές ποικιλίες 
κρασιού στις αρκετές ταβέρνες που θα συναντήσει. 
Το άριστης ποιότητας ελαιόλαδο αποτελεί βασικό 
προϊόν παραγωγής στο Ηλιόκαστρο, αφού στο 
οροπέδιο των Ειλεών οι κάτοικοι καλλιεργούν ελιές, 
πέρα από τα αμπέλια ενώ σημαντική για την ευρύτερη 
περιοχή είναι και η ετήσια Γιορτή κρασιού που πραγ-
ματοποείται στο Ηλιόκαστρο.

ILIOKASTRO  A semi-mountainous 
settlement with around 550 inhabitants, built in 
the foothills of the mountain range of Aderes, 
at an altitude of 196 meters, and just 7 km away 
from Ermioni. It was probably named after the 
vineyards that produced particularly sweet wine 
in the ancient times. Within short distance is 
the fortress of Iliokastro, which was the border 
of the declined Byzantine Empire with the area 
of Trizinia ruled by the Venetians. Today, the 
courtyard of the walls is preserved on the small 
hill that served as the citadel of the village. The 
square is a central spot, with the stone fountain 
and the church of Apostles Peter and Paul, 
where the visitors can enjoy local meats and 
premium wine varieties at the taverns. The 
olive oil is of exceptional quality and a basic 
product in Iliokastro, as in the Plateau of Ilei, the 
inhabitants grow olives and grapevines, while 
the annual Wine  Festival held in Iliokastro is an 
important event for the wider area.Άγιοι Απόστολοι | Τhe church of Apostles

Μνημείο Πεσόντων | 
Monument of Victims

MUNICIPAL UNIT OF ERMIONI
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ΘΕΡΜΗΣΙΑ
Βρίσκεται στα νότια του νομού Αργολίδας, 7 χλμ. ανατολικά της Ερμιόνης. Στον οικισμό 

δεσπόζει το ενετικό Κάστρο, ενώ οφείλει την ονομασία του στον αρχαίο ναό της Δήμη-
τρας της Θερμασίας, που βρισκόταν στην περιοχή, ή –κατ’ άλλους– στις πολλές θερμές 

πηγές του τόπου. Η ομώνυμη λιμνοθάλασσα με τις περίφημες αλυκές της αποτελούσε κατά 
το παρελθόν το επίκεντρο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των κατοίκων. Σήμερα 

είναι σημαντικός υδροβιότοπος του νομού, συγκεντρώνοντας σπάνια αποδημητικά 
πτηνά.Γραφικά ταβερνάκια και καφενεδάκια υποδέχονται καθημερινά ντόπιους και ξένους 

μετά το μπάνιο τους στην ομώνυμη παραλία. Στην Θερμησία επίσης πραγματοποιείται 
κάθε Ιανουάριο, με αφορμή το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου, η Γιορτή Τηγανίτας. 

THERMISIA  It is located south of the region of Argolis, 7 km east of Ermioni. At 
the settlement stands majestically the Venetian Castle, while it was named after the 
ancient temple of Demetra Thermasia, that was located in the area, or, according to 
other sources, after the thermal springs of this place. The Thermisia lagoon with the 
renowned salt flat was in the past the professional hub for the locals. Today, it is an 
important wetland of the region, providing shelter to rare migratory birds. Picturesque 
taverns and traditional cafés welcome everyday locals and visitors after they swim at the  
neighbouring beach.At Thermisia is also held the Fritter Festival, held in January on the 
occasion of the end of the olive harvesting season.

MUNICIPAL UNIT OF ERMIONI

Πλατεία, απέναντι ενετικό Κάστρο 
Θερμησίας | The Square opposite 
the Venetian Castle of Thermisia

Τop Εxperience
Oι επισκέπτες μπορούν να κάνουν 
μια στάση στο πολυλειτουργικό 
αγρόκτημα που υποδέχεται 
καθημερινά το κοινό για να δουν 
από κοντά διάφορα είδη καλ-
λιεργειών, παρακολουθώντας 
παράλληλα και συμμετέχοντας 
στη διαδικασία σποράς, καλλι-
έργειας αλλά και συγκομιδής 
των αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής | The visitors can make 
a stop to the multifunctional 
estate that welcomes everyday its 
guests, who come to see various 
types of crops, attending and 
participating, at the same time, into 
the process of sowing, cultivation 
and harvesting of the agricultural 
products of the area..
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FRANCHTHI CAVE Franchthi Cave, in the northern coast of Kilada Cove is an 
indisputable sign of the progress and evolution of humans in the greek area over the last 
40.000 years. It is a living monument of nature and humanity, 150 m deep and 30 m wide, 
while this is where the most ancient remnants of human activity in Ermionida and the oldest 
complete human skeleton in Greece were found. In addition, it is certain that it has been 
inhabited by Homo Sapiens (30.000 years ago). It is the most important archaeological 
finding of the 20th cen tury according to Dr. Rudolf, the famous Bavarian professor of 
Archaeology, saying that the cave “with its findings it opened new horizons in the science of 
palaeontology, anthropology and, generally, the entire world, since we have learned a lot 
about the lifestyle and the way a place was organised for twenty thousand years...”. All its 
findings are kept in the Archaelogical Museum of Nafplion. Within 15 minutes from Fourni 
and Lambagianna beach, you will arrive at the entrance of the cave, after you cross the 
path that leads to the cave, which is visible and the route is marked with red arrows. It is also 
possible to visit it from Kilada by boat within 10 minutes.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΡΑΓΧΘΙ
Ένας αδιάψευστος μάρτυρας της πορείας και της εξέλιξης του ανθρώπου στον ελλαδικό 

χώρο τα τελευταία 40.000 χρόνια αποτελεί το Σπήλαιο Φράγχθι που βρίσκεται στη βόρεια 
ακτή του Κόλπου της Κοιλάδας. Ζωντανό μνημείο της φύσης και του ανθρώπου, έχει 

βάθος 150 μ. και πλάτος εισόδου 30 μ., ενώ εδώ εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα κατάλοιπα 
ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή της Ερμιονίδας αλλά και ο αρχαιότερος πλήρης 

σκελετός ανθρώπου στην Ελλάδα. Μάλιστα, θεωρείται σίγουρο ότι έχει κατοικηθεί 
από τον Homo Sapiens (30.000 χρόνια από σήμερα). Αποτελεί τη σημαντικότερη 

αρχαιολογική ανακάλυψη του 20ού αιώνα σύμφωνα με τον διάσημο Βαυαρό καθηγητή 
Αρχαιολογίας Δρ Ρούντολφ: «Με τα ευρήματά του άνοιξε νέους ορίζοντες για την 

επιστήμη της παλαιοντολογίας, της ανθρωπολογίας και γενικά για ολόκληρο τον κόσμο, 
αφού μάθαμε πολλά για τον τρόπο οργάνωσης και ζωής σε έναν τόπο επί είκοσι χιλιάδες 

έτη…». Όλα τα ευρήματά του βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου. Από 
το χωριό Φούρνους και την παραλία του Λαμπαγιαννά μετά από 15 περίπου λεπτά, θα 

φτάσετε στην είσοδο του σπηλαίου, αφού πρώτα διασχίσετε το  μονοπάτι που οδηγεί στο 
σπήλαιο, το οποίο είναι εμφανές και η διαδρομή σημαδεμένη με κόκκινα βέλη. Υπάρχει και 

η δυνατότητα επίσκεψης σε μόλις 10 λεπτά με σκάφος από την Κοιλάδα. 

MUST VISIT LANDMARKS
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ΚΑΣΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
Σε δύο βράχους ύψους 230 μ. είναι χτισμένο 

το άγνωστο στους πολλούς Ηλιόκαστρο ή 
«Κάστρο της Ωριάς», 3 χλμ. μακριά από τη 

Θερμησία. Ανά τους αιώνες κυριεύτηκε από 
πολλούς κατακτητές, με τελευταίους τους 

Ενετούς, που το ανατίναξαν λίγο πριν ηττηθούν 
από τους Τούρκους το 1715. Σήμερα σώζεται 

ο περίβολος των τειχών με πολυγωνικό 
χτίσιμο στο μικρό ύψωμα που χρησίμευε ως 
ακρόπολη του χωριού.  Στην ακρόπολη του 

κάστρου σώζονται τα λείψανα μιας κινστέρνας 
και ενός ναού που χρονολογείται στον 11ο ή 

12ο αι. ή μετά τον 13ο αι. 

ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δέντρα με ηλικία ζωής που ξεπερνά τη 
χιλιετηρίδα, γνώρισαν Βυζαντινούς και 

Ενετούς και έζησαν την Επανάσταση 
του 1821. Οι υπεραιωνόβιες ελιές της 

Ερμιονίδας, με περίμετρο βάσης πάνω από 
10 μ., συνθέτουν έναν ιστορικό ελαιώνα που 

γίνεται πόλος έλξης των επισκεπτών αλλά 
και αντικείμενο γνώσης της συμβολής της 
ελιάς στη ζωή της Αργολίδας. Βρίσκονται 

διάσπαρτες στο Θερμήσι, στη Βερβερόντα, 
στην Πετροθάλασσα, στον Κάμπο 

Κρανιδίου-Κοιλάδας, στους Φούρνους και 
σε διάφορες θέσεις κοντά στο Πορτοχέλι.

THERMISIA CASTLE
Iliokastro, also known as “Castle of Oria” 
has been built on two 230-meter-tall 
rocks, 3km away from Thermisia. Over 
the centuries it was conquered by many 
invaders, with the last being the Venetians, 
who blew it up right before they were 
defeated by the Turks in 1715. Today, the 
compound of the walls is preserved, with 
a polygonal structure on the small mound 
that served as the citadel of the village. At 
the citadel of the castle are kept the relics of 
a cistern and a temple that dates back to the 
11th -12th century or after the 13th century. 

CENTENARIAN ERMIONIDA 
OLIVE TREES
Trees with more than a million years of 
life have survived the Byzantine Empire, 
the Venetial rule and the Greek War of 
Revolution of 1821. The centenarian 
Ermionida olive trees, with a base 
perimeter of over 10 meters, create a 
historical olive grove that attracts many 
visitors. It is a source of knowledge for 
the contribution of the olive tree in the 
life of Argolis. They are scattered at 
Thermisi, Ververonta, Petrothalassa, 
Kambo at Kranidi-Koilada, Fourni, and 
many others places near Porto Ηeli.

LANDMARKS
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ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΔΥΜΩΝ
Πίσω από το χωριό Δίδυμα έχει 

δημιουργηθεί ένα μοναδικό γεωλογικό 
φαινόμενο. Η γη έχει βυθιστεί σε δύο 
σημεία, αφήνοντας πίσω της τεράστια 

ανοίγματα που με την πρώτη ματιά 
θυμίζουν ηφαιστειακούς κρατήρες. 

Οι δολίνες της Αργολίδας, όμως, δεν 
κρύβουν πίσω τους κάποια περίεργη 
ιστορία, αλλά δημιουργήθηκαν από 

την καθίζηση του εδάφους λόγω των 
υπόγειων υδάτων του βουνού. Η Μεγάλη 

Σπηλιά βρίσκεται στους πρόποδες της 
οροσειράς των Διδύμων και η Μικρή 
Σπηλιά στην πεδιάδα, ενώ και οι δύο 

φαίνονται ξεκάθαρα από μεγάλη 
απόσταση. Στα βραχώδη τοιχώματά του 
μικρότερου «σπηλαίου» είναι λαξευμένα 

δύο εκκλησάκια, του Αϊ Γιώργη και της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενώ 

εντυπωσιάζει η ποσότητα και το μέγεθος 
της κάππαρης, που φυτρώνει παντού. 

 DIDIMA CAVES
Behind Didima village there is a unique 
geological phaenomenon. The ground 

has been sunk in two spots, leaving 
behind large openings that at first look 

like volcanic craters. But the dolines 
of Argolis don’t hide a weird story, 
but were created by the sunsidence 
of the soil due to the underground 

waters of the mountain. The Big Cave 
(“Megali Spilia”) is in the foothills of 

the mountain range of Didima and the 
Small Cave (“Mikri Spilia”) in the valley, 

while both are clearly visible from a 
long distance. At the rocky walls of the 

smaller “cave” are carved the chapels 
of St. George and Metamorfosi Sotiros 

(Transfiguration of the Saviour), while 
the quantity and size of caper that 

grows everywhere impresses the visitors. 
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ΔΑΣΟΣ ΜΠΙΣΤΙ
Καταπράσινη περιοχή στην άκρη 

της Ερμιόνης, η χερσόνησος Μπίστι 
δεντροφυτεύτηκε στις αρχές του 20ού 

αι. και αποτελεί μια όαση πρασίνου αλλά 
και έναν υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο. 

Στην είσοδο, δίπλα στο ξωκλήσι του 
Αϊ Νικόλα, υπάρχουν ευρήματα από 

κίονες των αρχαίων ναών της Αθηνάς 
και του Ποσειδώνα. Τα εργαστήρια 

επεξεργασίας πορφύρας του παρελθόντος 
έχουν αφήσει εδώ τα σημάδια τους, με 
υπολείμματα να υπάρχουν διάσπαρτα 

παντού. Βόρεια δεσπόζει ο ανεμόμυλος 
των Μητσαίων αγωνιστών του 1821 και 

στην ανατολική πλευρά ξεχωρίζει ο παλιός 
φάρος που μέχρι σήμερα λειτουργεί 
αδιάκοπα. Η πρόσβαση είναι εύκολη 

περπατώντας από την Ερμιόνη.

BISTI FOREST
A verdant area at the edge of 
Ermioni, the penninsula of Bisti was 
planted with trees in the early 20th 
century and is a green oasis and 
an outdoor archaeological site. At 
the entrance near the chapel of St. 
Nikolaos, there are findings from 
columns of the ancient temples of 
Athena and Poseidon. The laver 
processing workshops of the past 
have left their indelible marks 
in the area, with their remnants 
being scattered everywhere. North 
stands out the watermill of Mitsei 
fighters of 1821 and in the east side 
stands out the old lighthouse that 
operates continuously. It is easily 
accessbile on foot from Ermioni. 
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ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΤΑΦΥΚΙ
Μοναδικής ομορφιάς τοπίο συναντά ο επισκέπτης ανάμεσα στο χωριό Φούρνοι και την 
Ερμιόνη. Το Φαράγγι Καταφύκι συνδέεται με πολλούς θρύλους, που θέλουν μία από 
τις σπηλιές αυτού του καταφυγίου άγριων ζώων να οδηγεί στον Άδη και στο σπίτι του 
μυθικού Κένταυρου. Οι εντυπωσιακές φυσικές εικόνες σε παρακινούν να το εξερευνήσεις 
και να αφεθείς στην ηρεμία του ιδιαίτερου τοπίου που βλέπεις γύρω σου. Δύο χωρισμένα 
βουνά με απότομους και κακοτράχαλους βράχους σχηματίζουν μια βαθιά χαράδρα, η 
πεζοπορία της οποίας είναι ομολογουμένως πολύ εύκολη. Ο χείμαρρος που ρέει εδώ 
σχηματίζει ένα πανέμορφο οικοσύστημα, γεμάτο από την περίφημη αυτοφυή αργολική 
ορχιδέα και σπάνια μεταναστευτικά πτηνά να κάνουν εδώ τις φωλιές τους κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Για κατάνυξη και περισυλλογή, το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου 
Νικόλα, χτισμένο το 1740 με τμήματα μεσαιωνικού τείχους, αποτελεί την επόμενη στάση. 
Και στη συνέχεια ανάβαση μέχρι το ψηλότερο σημείο, όπου βρίσκεται η «Φούρκα του 
διαβόλου», ένας ξερός κορμός δέντρου γύρω από τον οποίο υπάρχει ο μύθος ότι ο 
διάβολος κρεμάει τα ντουφέκια του. 

KATAFYKI GORGE
The visitor finds a landscape of unique beauty between Fourni village and Ermioni. 
Katafyki gorge is linked to many legends, according to which one of the caves of 
this wild animal shelter leads to Hades and the house of the mythical Centaur. 
The impressive natural images will make you want to explore it and surrender into 
the tranquility of the special landscape around you. Two seoparate mountains 
with steep and rugged rocks create a deep gorge, where hiking is considered very 
easy. The stream that flows here creates a beautiful ecosystem, brimming with the 
famous orchid tree of Argolis and rare peregrine birds that nest in the area during the 
winter months. The Byzantine chapel of St. Nikolaos, built in 1740 with parts of the 
medieval wall is the next stop for those seeking religious fervor and reflection. Then, 
climb the highest spot, where the “Rage of Devil” is located, a dry trunk. According 
to the legens, around the tree the devil hangs his rifles.

LANDMARKS



ΤΑΡΣΑΝΑΔΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Πολύχρωμα ξύλινα σκάφη βλέπει ο 
επισκέπτης στους ταρσανάδες της 
Κοιλάδας, όπως ονομάζονται τα 
σημεία των λιμανιών που λόγω της 
κλίσης τους επιτρέπουν την ανέλκυση 
και καθέλκυση των πλοιαρίων 
για συντήρηση. Και μπορεί πλέον 
στα καρνάγια της Κοιλάδας να μη 
ναυπηγούνται τα περίφημα τρεχαντήρια 
του παρελθόντος, ωστόσο μπορείτε 
να επισκεφθείτε τους παραδοσιακούς 
ταρσανάδες των οικογενειών 
Μπασιμακοπούλου και Λέκκα, για να 
δείτε από κοντά τις εργασίες. 

TARSANES AT KILADA
The visitors can admire colourful 

wooden boats at the tarsanes 
of Kilada. Tarsanes are the parts 

of the ports that due to their 
incline are used for the launch 

and recovery of the luggers 
that are under maintenance. 

Althoufh the famous caiques of 
the past are no longer built at 

the shipyards of Kilada, however, 
you can visit the traditional 

tarsanes of Basimakopoulos 
and Lekka families, to see the 

works in person. 

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ
Στο Κρανίδι, πάνω σε έναν καταπράσινο λοφίσκο 

δεσπόζουν τρεις ανεμόμυλοι που ταξιδεύουν τους 
επισκέπτες στο παρελθόν. Οι μύλοι κατασκευάστηκαν 

από τούβλα και στο εσωτερικό τους, δύο εντυπωσιακού 
μεγέθους πελεκητές μυλόπετρες άλεθαν το σιτάρι 

παράγοντας αλεύρι. Μάλιστα, το σχήμα τους θυμίζει τους 
ανεμόμυλους του Θερβάντες. Τα καλοκαίρια φωταγογούνται 

και διοργανώνονται εκεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

WATERMILLS
 At the town of Kranidi, on a verdant hill, there are 

three watermills standing majestically and taking the 
visitor to a trip in time. The watermills created using 

bricks. In the inner part, two carved millstones in  
great size grinded the grain to produce flour.  

Their shape is reminiscent of the watermill  
of Cervantes. In the summer, they are  

illuminated and host many  
cultural events.

LANDMARKS
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ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Η «χερσόνησος των επωνύμων», όπως 

είναι περισσότερο γνωστός ο Άγιος 
Αιμιλιανός, βρίσκεται κοντά στο Πόρτο 

Χέλι και ξεχωρίζει για τα πρασινογάλαζα 
νερά και το καταπράσινο μαγευτικό τοπίο 

που προσφέρει απλόχερα στον επισκέπτη. 
Πολυτελείς βίλες και εξοχικές κατοικίες, 

ιστιοπλοϊκά και ταχύπλοα διασήμων και 
επιχειρηματιών δεν περνούν απαρατήρητα. 
Ο οικισμός οφείλει την ονομασία του στο 

ομώνυμο εκκλησάκι, ιδιαίτερα αγαπητό 
σε ντόπιους και ξένους, που μοιάζει να 

«αιωρείται» στη θάλασσα, χτισμένο πάνω 
σε ένα τεχνητό ύψωμα. Η θέα προς τα νησιά 

του Αργοσαρωνικού και τον οικισμό κόβει 
την ανάσα, ενώ το μπλε της θάλασσας το 

«αγκαλιάζει» από παντού, δημιουργώντας 
μια εικόνα μοναδικής ομορφιάς. 

AGHIOS EMILIANOS
The peninsula of celebrities”, as Aghios Emilianos is widely known, is located close 
to Porto Ηeli and stands out for the turquoise waters and the verdant magnificent 
landscape it offers generously its visitors. Luxury villas and holiday homes, yachts 
and speed boats of celebritites and businessmen steal the show. The settlement was 
named after the chapel of St. Emilanos and is particularly popular among locals and 
visitors, as it looks as if it is “hanging” over the sea, on an artificial hill. The view of the 
Argosaronic islands and the settlemet is breathtaking, surrounded by the blue of the 
sea, creating an image of unique beauty.

41



42 43

MARINA PORTO HELI
The brand-new and much awaited Shelter of Tourist Crafts in the 

cosmopolitan settlement of Porto Cheli has now been implemented. Marina 
Porto Ηeli is the ideal destination for leisure crafts, thanks to its safe position 
inside the cove of Porto Ηeli, for every craft that sails on the Gulf of Argolis. 

From a technical point of view, it has a capacity of 149 docking positions, 
with amenities like power and water on the anchorage point of the crafts. 

Trees, bushes, climbing plants and astro surface create a green axis along the 
waterfront, upgrading the entire settlement. Marina Porto Ηeli is like a living 

organism, with services both for summer visitors and the local society all 
year round and a focal point for the organisation of cultural events, providing 

quality services with full respect of the environment of Argolis.

LANDMARKS

MAΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
Το νέο πολυαναμενόμενο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο κοσμοπολίτικο 
Πόρτο Χέλι είναι πλέον γεγονός. Η Marina Porto Heli αποτελεί τον ιδανικότερο 
προορισμό σκαφών αναψυχής, λόγω της ασφαλούς θέσης της εντός του όρμου 
Πορτοχελίου για κάθε σκάφος που καταπλέει στον Αργολικό κόλπο. Από τεχνικής 
πλευράς, έχει δυναμικότητα 149 θέσεων ελλιμενισμού, με παροχές ρεύματος και 
νερού επί του σημείου πρόσδεσης των σκαφών. Δέντρα, θάμνοι, αναρριχώμενα 
φυτά και χλοοτάπητας δημιουργούν έναν άξονα πρασίνου κατά μήκους της 
παραλιακής οδού, αναβαθμίζοντας το σύνολο του οικισμού. H Marina Porto Heli 
αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, που καλείται να προσφέρει υπηρεσίες τόσο 
στους θερινούς επισκέπτες όσο και στην τοπική κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και να γίνει εστία πολιτιστικών δρώμενων, με παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και απόλυτο σεβασμό προς το αργολικό περιβάλλον.
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ
Άρχισε να χτίζεται το 1896 με χρήματα του εθνικού μας 
ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Στέγασε για πολλά χρόνια το 
Δημοτικό Σχολείο, ενώ τη δεκαετία του 1950 στο κτήριο 
λειτούργησε ο πρώτος κινηματογράφος της Ερμιόνης με την 
επωνυμία: «ΜΟΝ CINE». Σήμερα αποτελεί ένα σύγχρονο 
πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο πραγματοποιούνται κατά 
τους χειμερινούς μήνες, όλες οι εκδηλώσεις του δήμου και 
των συλλόγων της Ερμιόνης.

SYNGROS SCHOOL 
Its construction started in 1896 with funds of Andreas 

Syngros, the Greek national benefactor. For many years 
it housed the Elementary School, while in the 1950s it 

housed “MON CINE”, the first cinema of Ermioni. Today, 
it is a modern cultural centre, hosting all the events 

organised by the Municipality and the associations of 
Ermioni during the winter months.

KRANIDI MUNICIPAL 
LIBRARY
In a building that housed the Old 
Middle School you will find the 
Kranidi Municipal Library. The Library 
is lending and organised according 
to international librarianship 
standards. Apart from the adults 
section, there is also a section for 
kids and adolescents. The library 
is estimated to exhibit 16,000 
tomes, while the collection of local 
bibliography is an special feature of 
the library. Mon.-Fri. 09:00-15:00. 
(Kranidi, Τ. +30 27540 23461) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Σε ένα κτήριο που παλιότερα στεγάζονταν 
το Παλαιό Γυμνάσιο θα συναντήσετε τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Κρανιδίου. Η 

βιβλιοθήκη είναι δανειστική και οργανωμένη 
σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά 

πρότυπα. Εκτός από το τμήμα ενηλίκων 
λειτουργεί παιδικό και εφηβικό τμήμα. 
Η συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται 

στους 16.000 τόμους ενώ ιδιαίτερη 
είναι η ενδιαφέρουσα συλλογή τοπικής 

βιβλιογραφίας. Δευτ.-Παρ. 09:00-15:00. 
(Κρανίδι, Τ. +30 27540 23461 Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Κρανιδίου Ν.Αργολίδας)  

ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ
Βρίσκεται δίπλα 
στο Καποδιστριακό 
σχολείο και μπροστά 
από τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ερμιόνης. 
Είναι χτισμένος 
πάνω στο αρχαίο 
τείχος του 4ου αιώνα 
π.Χ. και για πολλά 
χρόνια στέγασε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 
«ΛΑΣΟΣ». Σήμερα 
χρησιμοποιείται ως 
βεστιάριο, όπου 
φυλάσσονται 
αποκριάτικες στολές.

MILITARY CAMP
It is located near the 
Kapodistrian School 
and in front of the 
Municipal Library of 
Ermioni. The Military 
Camp has been built 
on an ancient wall of 
the 4th century BC 
and for many years it 
housed the “LASOS” 
Cultural Association. 
Today, it serves as 
a dressing room for 
carnival costumes.
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ΡΩΜΑΪΚΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ 
Κατά την ανέγερση του κτηρίου του ΟΤΕ, πίσω από το Αγροτικό Ιατρείο 

Ερμιόνης, εντοπίστηκε μεγάλο σκέπασμα μαρμάρινης σαρκοφάγου της Ρωμαϊκής 
Εποχής (3ος ή 4ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για γλυπτό, που πρέπει να είχε εισαχθεί 

από τη Μικρά Ασία, χωρίς, όμως, να είχε βρει αγοραστή, αφού τα πρόσωπα του 
ζεύγους των νεκρών έχουν μείνει χωρίς χαρακτηριστικά, που τα σμίλευαν εκ των 

υστέρων. Το ταφικό αυτό μνημείο θα τοποθετηθεί σε δημοτικό χώρο.

ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Εποχής η Ερμιόνη γνωρίζει μεγάλη άνθηση. 
Τελειοποιείται το υδραγωγείο (2ο αι. μ.Χ.), το οποίο μετέφερε το νερό σε 
διάσπαρτες πελεκητές στο βράχο στέρνες και ύδρευε ολόκληρη την τότε 
πολυάριθμη πολιτεία. Απομεινάρια αυτού του υδραγωγείου θα συναντήσει ο 
επισκέπτης στην είσοδο της πόλης, στους πρόποδες του λόφου των Μύλων, 
μέσα στο αλσύλλιο. 

ROMAN SARCOPHAGUS
During the construction of OTE building, behind the local medican centre of 
Ermioni, a large covering of a marble sarcophagus of the Roman Period was 
found (3rd or 4th century AD). It is a sculpture that must have been brought 
to the area from Asia Minor, without being bought by someone, because the 
faces of the dead couple have been left without characteristics as they would 
be sculpted later. Soon, it will be placed at a public space.

ROMAN AQUEDUCT
During the years of the Roman rule, Ermioni was flourished rapidly. The 

construction was completed in the 2nd century BC and the aqueduct used to 
carry water to tanks that were scattered and sculpted on the rock and supplied the 

populous town of that time with water. There are remnants of this aqueduct at 
the entrance of the town, in the foothills of Myli hill, within the grove. 
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ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ
Απάνεμα νερά, ένα καταπράσινο 

περιβάλλον και το γραφικό ξωκλήσι της 
Παναγίτσας στην άκρη της παραλίας, 

συνθέτουν το υπέροχο τοπίο της 
Λιμνοθάλασσας Βερβερόντας που 
βρίσκεται κοντά στο Πόρτο Χέλι. Η 

ονομασία της οφείλεται στον θρύλο των 
Βερβερίνων πειρατών, που βρήκαν εδώ 

καταφύγιο. Οι ιαματικές και θεραπευτικές 
ιδιότητες των υδάτων τη συμπεριέλαβαν 

στο ευρωπαϊκό δίκτυο Corine Biotopes, ως 
έναν βιότοπο σπουδαίου φυσικού πλούτου 
με σπάνια αποδημητικά πτηνά. Η τοποθεσία 

προσφέρεται για κολύμπι, θαλάσσια σπορ 
και καταδύσεις, ενώ αποτελεί επιπλέον 

ιδανικό σημείο για ψάρεμα. Εδώ λειτουργεί 
ανελλιπώς από το 1976 η Ververoda Water 

ski Center με τους Δημήτρη Κουρούνη 
και Δημήτρη Φραντζή στο τιμόνι, 

εξυπηρετώντας σκιέρ όλων των επιπέδων.

VERVERONDA LAGOON
Suntrap water, a lush lanscape and 
the picturesque chapel of Panagitsa 
at the edge of the beach create the 
magnificent setting of Ververonda 
Lagoon, within short distance from 
Porto Heli. It was named after the 
legend of the Barbarian pirates who 
found shelter in the area. The healing 
and toothing properties of the waters 
were the reason why the Lagoon 
was included in the European Corine 
Biotopes Network, as a natural reserve 
of rich nature with rare migrating birds. 
The location is ideal for swimming, 
water sports and diving, while it is 
also the perfect spot for fishing. The 
Ververonda Water Ski Center operates 
continuously since 1976, with Dimitris 
Kourounis and Dimitris Frantzis in the 
saddle, serving servers of all levels. 
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ΑΡΧΑΊΑ ΠΌΛΗ ΑΛΊΈΩΝ 
Οφείλει το όνομά της στους κατοίκους της, που ήταν αλιείς του πολύτιμου κοχυλιού 
«πορφύρα», και βρίσκεται στον νότιο λόφο του κόλπου του Πορτοχελίου. 
Πρωτοκατοικήθηκε στη Νεολιθική περίοδο και άκμασε για εκατό περίπου χρόνια (468-362 
π.Χ.), αποτελώντας σημαντικό κέντρο πολεμικών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού Πολέμου. Είναι το πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα ανασκαμμένης 
τυπικής ελληνικής πόλης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των αρχαίων Αλιέων βρίσκεται κάτω 
από το νερό, καθώς η στάθμη της θάλασσας έχει αλλάξει αρκετά εδώ και 2.500 χρόνια. 

ANCIENT TOWN OF ALIIS
It was named after its inhabitants, who were fishermen (“alliis” in ancient Greek) 
of Bolinus, the precious shell. It is located on the southern hill of the cove of 
Porto Cheli. It was first inhabited in the Neolithic period and flourished for about 
100 years (468-362 BC), becoming an important hub for war conflicts during the 
Peloponnesian War. It is the most complete example of excavated greek town, 
while the biggest part of the Ancient town of Aliis is under the water, as the sea 
level has undergone many changes over the last 2,500 years.
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ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Η όμορφη λιμνοθάλασσα 
της Θερμησίας αποτελεί τον 
μεγαλύτερο και τελευταίο 
προς τα δυτικά υγροβιότοπο 
του συμπλέγματος των 
παράκτιων υγροβιότοπων 
που απλώνονται διαδοχικά 
στη νότια ακτογραμμή 
της Ερμιονίδας. Εδώ 
συγκεντρώνονται δεκάδες είδη 
της ορνιθοπανίδας, ιδιαίτερα 
κατά τη μετανάστευση. 
Μικρότερος σε έκταση αλλά 
παράλληλα μεγάλης σημασίας 
υδροβιότοπος είναι αυτός 
της Ερμιόνης, κοντά στα 
Ποτόκια. Η σχετικά χαμηλή 
όχληση από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και η παρουσία 
δρόμων και μονοπατιών 
περιμετρικά κάνουν τις 
δύο αυτές λιμνοθάλασσες 
εξαιρετικούς τόπους  για 
ορνιθοπαρατήρηση. Στην 
ευρύτερη περιοχή των 
υγροτόπων της Ερμιονίδας 
έχουν παρατηρηθεί 
περίπου 160 είδη πουλιών, 
με τη Θερμησία να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
φιλοξενία τους. Και στους 
δύο υδροβιότοπους οι 
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 
να θαυμάσουν πολλούς 
ερωδιούς, σταχτοτσικνιάδες, 
αργυροτσικνιάδες, 
πορφυροτσικνιάδες, 
λευκοτσικνιάδες, 
κρυπτοτσικνιάδες και 
νυχτοκόρακες, αλλά και μικρά 
κοπάδια από χουλιαρομύτες.

WETLANDS
The beautiful Thermisia Lagoon is the biggest and 
westernmost wetland of the complex of coastal 
wetlands spreading across the southern coastline 
of Ermionda. It provides shelter to dozens of 
species of avifauna, especially during migration. 
The wetland of Ermionida close to Potokia is 
smaller yet of major importance. The relatively 
small nuisance from the human activities and 
the presence of roads and paths around, make 
these two lagoons ideal for birdwatching. More 
than 160 species of birds have been observed in 
the wider region of the wetlands of Ermionida, 
with Thermisia having a prominent role in their 
protection. In both wetlands, the visitors have the 
chance to marvel at herons, gray herons, silver 
herons, white herons and night herons.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Ι.Λ.Μ.Ε.)  
HISTORICAL & FOLKLORE MUSEUM OF ERMIONI

Δίπλα στον Ναό των Ταξιαρχών, σε ένα 
ιστορικό ερμιονίτικο σπίτι του 18ου αιώνα, 
όπου το 1827 πραγματοποιήθηκε η Γ  ́Εθνο-
συνέλευση, στεγάζεται το Ιστορικό & Λαο-
γραφικό Μουσείο Ερμιόνης. Στο ισόγειο φι-
λοξενεί το λαογραφικό τμήμα, με εκθέματα 
από την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστι-
κή παράδοση της περιοχής, ενώ στον επάνω 
όροφο υπάρχει το ιστορικό τμήμα. Εδώ 
ξεχωρίζει η προτομή του Θ. Κολοκοτρώνη, 
προσωπογραφίες και φωτογραφίες των 
συμμετεχόντων στην Εθνοσυνέλευση, πα-
ράσημα-αριστεία πολέμου και κειμήλια των 
αγώνων της Ελλάδας ενάντια στους κατακτη-
τές. Highlight, η βιβλιοθήκη του Μουσείου, 
με βιβλία λαϊκής τέχνης, νεότερης Ιστορίας, 
πλήρη σειρά των Απομνημονευμάτων του 
Αγώνα, καθώς και όλα τα δημοσιεύματα 
σχετικά με την Ερμιονίδα. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ   
KRANIDI FOLKLORE MUSEUM

Ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την προβολή της παράδοσης της ευρύτερης περιοχής 
μέσα από αντιπροσωπευτικά δείγματα αντικειμένων της καθημερινής ζωής που 
εκτίθενται στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Μεταξύ αυτών θα δείτε 
φωτογραφίες, κάδρα, αργαλειό αλλά και θα βρείτε διάφορες πληροφορίες. Στο πρώ-
το όροφο εκτίθενται τοπικές ενδυμασίες  και άλλα αντικείμενα όπως στεφανοθήκες 
γάμων. Πολλές είναι οι δράσεις επίσης του μουσείου. 

It was founded in 2000 with the aim to showcase the tradition of the wider area 
through representative examples of items of the everyday life in the area, exhibited on 

the ground floor and the first floor of the museum. Among them, photos, frames, a 
loom and many information. On the first floor you will see local costumes and other 

items, such as wedding wreath cases. Many actions are also held in the Museum.

Near the Temple of Taxiarches, inside a 
historical house from the 18th century 
in Ermioni, where in 1827 3rd National 
Assempbly was held, is housed the 
Historical & Folklore Museum of Ermioni. 
On the ground floor, there is the folklore 
department, with exhibits from the social, 
financial and cultural tradition of the area, 
while on the first floor there is the historical 
department. Here stands out the bust of 
Theodoros Kolokotronis, portraits and 
photos of the participants in the National 
Assembly, medals, war commendations 
and heirlooms of the Greek warriors who 
gought against the conquerors. Highlight, 
the Library of the Museum, housing books 
of folklore art, recent history, a complete 
collection of the Memoirs of the War, as 
well as all the publications on Ermionida.

Info
Ανοιχτά Ιούλιο & Αύγουστο, καθημερινά εκτός Δευτέρας & Τρίτης,
Open July & August, daily except Monday & Tuesday
Ερμιόνη, Τ. +30 27540 31244, mouseioermionis.com | Ermioni

MUSEUMS

Info 
Είσοδος ελεύθερη. Τρίτη - Σάββατο 10:00 - 12:00 

Free entrance. Tuesday-Saturday: 10:00-12:00
Κρανίδι, Τ. +30 27540 23561, +30 6947 510558 | Kranidi
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ & ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
Δημιουργήθηκε το 2009 στο Κρανίδι από 
την οικογένεια του Κοσμά Μπαϊρακτάρη, 
που μετρά τέσσερις γενιές παράδοση στη 
μελισσοκομία. Το Μουσείο είναι χτισμένο 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική των παλαι-
ών σπιτιών του Κρανιδίου, με πέτρα και 
καλάμια στην οροφή. Όλα τα αντικείμενα 
είναι συντηρημένα από τον ιδιοκτήτη, ενώ 
έχει επιμεληθεί και τη δημιουργία γυάλινων 
κυψελών, που δίνουν τη δυνατότητα στον 
επισκέπτη να παρακολουθήσει από κοντά 
τον μαγικό κόσμο της μέλισσας. Εδώ 
θα δείτε παλαιού τύπου κυψέλες, παλιά 
μελισσοκομικά εργαλεία και θα μάθετε τον 
τρόπο εξαγωγής του μελιού 2.500 χρόνια 
πριν. Μην αμελήσετε να κάνετε μια επίσκε-
ψη στο κελάρι, τρία μέτρα κάτω από τη γη, 
όπου μέσα σε δρύινα βαρέλια παράγεται 
το μοναδικό μελόξιδο (ξίδι φτιαγμένο 
αποκλειστικά από μέλι). 

BAIRAKTARIS HONEY & BEE MUSEUM
It was established in 2009 in Kranidi by the 
family of Kosmas Bairaktaris, counting four 
generations of tradition in beekeeping. The 
Museum has been built according to the 
architecture of the old houses of Kranidi, with 
stone and reeds on the roof. All the items have 
been preserved by the tonwe, while he has 
also been responsible for the creation of glass 
hives, offering the visitor the chance to see the 
magical world of bees in person.  Here you will 
see old types of hives, old beekeeping tools 
and learn the way honey was extracted 2,500 
years ago. Don’t miss to visit the cellar, 3 meters 
under the ground, where the unique honey-
vinegar (vinegar exclusively made from honey) is 
produced in oaken barrels.

Info 
Δευτέρα έως Σάββατο (με είσοδο): 10:00-14:30 Τ. +30 27540 21899, 6932 238523 
Open Monday-Saturday (on an entrance fee): 10:00-14:30 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ
Στην περιοχή του Κρανιδίου υπάρχουν αιωνόβιες ελιές 2.000 ετών, στις οποίες έχει 
αναφερθεί ο ιστορικός Παυσανίας, ενώ η παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδου 
αποτελεί για τον τόπο μια μακρόχρονη ιστορία. Το Μουσείο Λαδιού εμπνεύστηκε και 
δημιούργησε ο Κοσμάς Μπαϊρακτάρης, με σκοπό να γνωρίσει ο κόσμος τη διαδικασία 
εξαγωγής του από το παρελθόν μέχρι σήμερα και να δει από κοντά παλαιά εργαλεία και 
μηχανήματα παραγωγής. Το μουσείο «μιμείται» ένα παλαιό ελαιοτριβείο, ενώ στους 
χώρους του θα δείτε τρία ελαιοτριβεία των ετών 1400, 1700 και 1900.

Info 
Δευτ.-Σάβ. (με είσοδο): 10:00-14:30, Τ. +30 27540  21899, 6932 238523 
Mon.-Sat. (on an entrance fee): 10:00-14:30

OLIVE OIL MUSEUM
In the area of Kranidi are centenarian olive trees of 2000 years, which have been 

mentioned by historician Pausanias , while the production of olive oil of exceptional 
quality is a long history for the area. The Olive Oil Museum was an inspitation and 

creation of Kosmas Bairaktaris, with the aim to introduce the people into the extraction 
process of olive oil from the past until this day and to see in person old tools and 

production machinery. The Museum is a representation of an old oil press, while in its 
spaces the visitor can see three oil presses dating back to 1400, 1700 and 1900.

Info 
Αύγουστος & Σεπτέμβριος, Τετ.-Κυρ.: 19:00-21:30,  Τ. +30 27540  32175 
August & September, Wed.-Sun.: 19:00-21:00

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Εγκαινιάστηκε το 2013 και 
αποτελεί έργο του Ερμιονικού 
Συνδέσμου. Στεγάζεται στην 
Εστία Πολιτισμού «Μιχαήλ Πα-
παβασιλείου». Στις προθήκες του 
φιλοξενεί παιχνίδια και αντικείμενα 
χειροποίητα και βιοτεχνικά από 
την περίοδο 1900 έως 1960, τη 
γωνιά του Καραγκιόζη, με τις αυ-
θεντικές φιγούρες και τον μπερντέ 
του σπουδαίου καραγκιοζοπαίχτη 
Χαρίδημου, αλλά και την σχολική 
“τάξη” με το θρανίο και τον μαυ-
ροπίνακα. Στο χώρο κυριαρχεί η 
αυθεντική φωτογραφία/κολλάζ 
της Ερμιόνης του 1940, με παιδιά 
να παίζουν ανέμελα στο λιμάνι. 

ERMIONI TOY MUSEUM
It was inaugurated in 2013 
and was established by the 
Association of Ermionida. 
It is housed in the “Michail 
Papavasileiou” House of Culture. 
It houses a collection of toys as 
well as handmade and crafted 
items from the period 1900-1960, 
the corner of the greek folklore 
shadow play of “Karagiozis” with 
the authentic shadow-puppets 
and the stage (“berdes”) of the 
great player called Charidimos, 
and the school class with the 
desk and the black board. At 
the museum space stands out 
the authentic photo/collage of 
Ermioni from 2940, with children 
playing carelessly at the port.

MUSEUMS
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RELIGIOUS TOURISM

ΜΟΝΗ ΑΥΓΟΥ
Από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της 
ευρύτερης περιοχής, 
η Μονή Αυγού είναι 
χτισμένη σε υψόμετρο 
853 μ., πάνω σε έναν 
απότομο βράχο 
της οροσειράς των 
Διδύμων, δίπλα στον 
οικισμό Δίδυμα. 
Είναι αφιερωμένη 
στον Άγιο Δημήτριο 
τον Μυροβλύτη 
και λόγω της θέσης 
της θεωρείται ως 
η «αετοφωλιά» 
της Αργολίδας. Η 
ιστορία της χάνεται 
πίσω στα βυζαντινά 
χρόνια, ενώ κατά την 
Επανάσταση του 1821 
φιλοξενούσε στα κελιά 
της επαναστάτες. Η 
επικρατέστερη ιστορία 
για την προέλευση του 
ονόματος συνδέεται 
με την χρήση της 
λέξης «αυγό», που σε 
πολλές διαλέκτους 
σημαίνει γυμνή 
κορυφή. Το κυρίως 
κτίσμα της μονής είναι 
χωμένο στα βράχια 
και αποτελείται από 
το ισόγειο και άλλους 
δύο ορόφους. Στον 
δεύτερο όροφο 
βρίσκεται το καθολικό 
της μονής. Σήμερα 
δεν έχει μοναχούς. 
Γιορτάζει στις 26 
Οκτωβρίου.

MONASTERY OF AVGO
One of the most important sights in the wider region, the 

Monastery of Avgo, is built at an altitude of 853 meters on a 
steep rock of the mountain rage of Didima, near the settlement 

of the same name. It is dedicated to St. Dimitrios Myrovlitis 
and due to its position it is considered as the “aerie” of Argolis. 
Its history dates back to the Byzantine years, while during the 
Greek War of Revolution in 1821, its cells housed the rebels. 

According to the oredominant version, it was named the greek 
word “avgo” (which means “egg”) and in many dialects it refers 
to a bare mountain peak. The main structure of the monastery 

is nestled in the rocks and consists of a ground floor and two 
more floors. On the second floor, there is the main temple of 

the monastery. Today the Monastery doesn’t host any monks. 
It celebrates on 26th October.
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜΩΝ
Σε ένα γραφικό τοπίο στους πρόποδες της οροσειράς Δίδυμα και στο εσωτερικό 

του ενός από τους δύο δολίνες της περιοχής, είναι λαξευμένο στα βράχια το 
ξωκλήσι του Αϊ Γιώργη. Στη μικρή “σπηλιά”, όπως ονομάζουν οι ντόπιοι τον 

κρατήρα, οι πιστοί θα θαυμάσουν τις τοιχογραφίες που χρονολογούνται από 
τον 13ο αιώνα, μια ιστορική επιγραφή που σημειώνει το πέρασμα από εδώ του 

Θωμά του Παλαιολόγου, Ηγεμόνα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και μια 
παλιά πέτρινη κολυμβήθρα. Ανατολικά της Εκκλησίας υπάρχει μικρή δεξαμενή, 

τα τοιχώματα της οποίας έχουν επιστρωθεί με ένα είδος πορσελάνης, και 
ανατολικότερα, σε ύψος 25 μ., μια οπή που ονομάζεται «Ασκηταρειό», από όπου 

οι μοναχοί ανέβαιναν στο εκκλησάκι με σχοινί. 

ST. GEORGE OF DIDYMA In a picturesque landscape in the foothills of 
Didyma mountain range and in the inner part of one of th two dolines of the area, 
the chapel of St. George is carved in the rocks. In the small “cave”, as the locals 
call the crater, the pilgrims will marvel the murals dating from the 13th century, 
a historical inscription that proves the fact that Thomas Paleologos, Leader of 
the Peloponnese passed from here, as well as an old stone baptistery. East of the 
church there is a small tank, the walls of which have been plated with some kind of 
porcelain, and easternmore, at an altitude of 25 meters, there is an opening called 
“Askitario”, from which the monks went on the chapel using a rope.
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  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Μεταξύ Πορτοχελίου και Κρανιδίου, η γυναικεία 
αυτή μονή ιδρύθηκε το 1965 από τον μακαριστό 

Γέροντα Αρχιμανδρίτη Παύλο Βενεκά. Διαθέτει 
μικρό ξενώνα και ελαιώνα.

HOLY MONASTERY OF PANTANASSA 
This monastery, located somewhere between 

Porto Cheli and Kranidi, was established in 1965 by 
the late monk and Archimandrite Pavlos Venekas. 

It has a small guest house and an olive grove.

 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Ιστορική εκκλησία της Ερμιόνης, του 15ου ή 
17ου αι. και ο Μητροπολιτικός ναός της (από 

το 1919) που συνδέεται με την ορκωμοσία των 
αγωνιστών της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης (1827). 

Γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου. 
TEMPLE OF ST. TAXIARCHES A historical 
church in Ermionida, dates from the 15th or the 

17th century and the Metropolitan Temple of 
Ermioni (from 1919) is linked to the oath of the 

greek fighters of the 3rd National Assembly 
(1827). It celebrates every year on November 8.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
Στην τοποθεσία 

Πικροδάφνη, ανάμεσα στο 
Κρανίδι και την Έρμιόνη, έχει 

διασωθεί ο αρχαιότερος 
σταυρεπίστεγος ναός της 
Αργολίδας, με πολύτιμα 

λείψανα ζωγραφικής,  που 
χρονολογείται στο 1245. 

RELIGIOUS TOURISM

AGHIA TRIADA At 
Pikrodafni, between Kranidi 

and Ermioni, there is the most 
ancient cross-vaulted temple 
in Argolis, dating from 1245.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
Ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος είναι πολιούχος 
του Κρανιδίου. Ο σημερινός 
ναός έχει χτιστεί στα ερείπια 

της πρώτης εκκλησίας και 
γιορτάζει στις 29 Αυγούστου, 
στην μνήμη της Αποτομής της 

Τιμίας Κεφαλής του. 
HOLY TEMPLE OF 

TIMIOS PRODROMOS 
Saint John the Evangelsit 

(Ioannis Prodromos) is patron 
saint of Kranidi. The current 

temple has been built on the 
remnants of the first church 

and feast is held on August 29, 
in memory of the Decapitation 

of His Holy Head. 

ΙEΡA ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Βρίσκεται στο «Πόρτο-Κάπαρη» και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική, τις τοιχογραφίες 
και τα κειμήλια. Άξια λόγου, η βιβλιοθήκη με 2.000 περίπου σπάνια συγγράμματα, οι 

απέραντοι κήποι και οι ιαματικές πηγές. 
HOLY MONASTERY OF ST. ANARGYRI In the heart of “Porto Kapari”, the visitors 

can admire the architecture, the murals and the heirlooms. A special mention should be made 
to the library, with about 2,000 rare religious, the endless gardens and the thermal springs.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Βρίσκεται στη νότια πλευρά του λόφου της Μπαρδούνιας και συγκαταλέγεται στους 

τρεις στην Ελλάδα με ρυθμό σταυρεπίστεγης βασιλικής.
HOLY TEMPLE OF ST. GEORGE It is located on the southern part of the hill of 

Bardounia and is among the three temples of cross-vaulted Basilica style in Greece.

 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 
Βορειοανατολικά του οικισμού Πελεή διακρίνεται το σταυρεπίστεγο εκκλησάκι της 
Ζωοδόχου Πηγής, που κατασκευάστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, όπως καταδεικνύουν 
το ισλαμίζων τόξο της κόγχης και τα μικρά φωτιστικά ανοίγματα στους πλάγιους τοίχους.
ZOODOCHOS PIGI In the northeast of the settlement of Peleo you will see the 
cross-vaulted chapel of Zoodochos Pigi. The islamic arc of the nook and the small 
openings of the side walls that provide light indicate that it was constructed in the mid 
18th century.

RELIGIOUS TOURISM
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BEACHES

Η Έρμιονίδα διαθέτει εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο. Όι ακτές της έχουν χα-
ρακτηριστικό δαντελωτό σχήμα και διαμορφώνονται πολλοί μικροί κολπίσκοι 

με παραλίες και λιμανάκια. Θα βρείτε ποικίλλο εύρος ακτών, ερημικές ή με 
πολυκοσμία, αμμώδεις ή με βότσαλο, αρκετές από τις οποίες είναι βραβευμένες 
με Γαλάζια Σημαία. Στις περισσότερες μπορείτε να βρεθείτε οδικώς, ενώ υπάρ-

χουν και πολλές που είναι προσβάσιμες μόνο διά θαλάσσης.
Ermionida has an extensive waterfront. Its coasts have a distincitve scalloped 
appearance, creating many small coves with beaches and small ports. You will 

find a great variety of beaches, isolated or busy, sandy or pebbled, many of which 
are awarded with the Blue Flag. Most of them are accessible by car, however 

there are also many accessible exclusively by water.

E R M I O N I

 Μπίστι | Bisti
Μέσα στο ομώνυμο πευκόφυτο δάσος, δύο παραλίες 
με βότσαλο και βράχια έχουν πόσβαση με τα πόδια από 
την Ερμιόνη. | Within the verdant Bisti forest, there are 
two beaches with pebbles and rocks, accessible from 
Ermioni on foot. 

T A K E  Μ Ε  Τ Ο  Τ Η Ε . . .  B E A C H !T A K E  Μ Ε  Τ Ο  Τ Η Ε . . .  B E A C H !

Κορωνίς | Koronis



 Δάρδιζα | Dardiza
Παραλία με μικρά βότσαλα και άμμο, 

σχετικά οργανωμένη. θα την βρείτε  
σε απόσταση 4 χλμ. βόρεια από την 

Ερμιόνη. | A beach with sand and small 
pebbles, relatively organised, located 

4km north of Ermioni.  

 Κουβέρτα | Kouverta
Ιδανική για καταδύσεις και ψαροντούφε-
κο, βρίσκεται σε έναν πανέμορφο όρμο 
με καταγάλανα ήρεμα νερά και άμμο, 
μόλις 8 χλμ. από την Ερμιόνη. | Ideal for 
diving and spearfishing, it is located in 
a beautiful cove with deep blue waters 
and sand, just 8km from Ermioni.

BEACHES

 Πετροθάλασσα | Petrothalassa
Μία από τις μεγαλύτερες παραλίες, με ψιλό βότσαλο και άμμο. Δεν είναι οργανωμένη 
οπότε προμηθευτείτε τα απαραίτητα. | One of the biggest beaches in the area, with 

fine pebbles and sand. It is not organised, so be supplied with all the necessary.

 Πηγάδια ή Σαμπάριζα | Pigadia  
- Sambariza
Βορειοανατολικά από την Ερμιόνη και σε 
απόσταση 15 χλμ. θα συναντήσετε μια 
παραλία με άμμο και παραδοσιακές τα-
βέρνες δίπλα στη θάλασσα. | Northeast 
of Ermioni and after 15km, you will find 
a sandy beach lined with traditional 
coastal taverns. 

Δάρδιζα | Dardiza

Κουβέρτα | Kouverta
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 Κόστα | Kosta
Βραβευμένη με γαλάζια σημαία, διαθέτει 
ρηχά νερά, άμμο και βότσαλο αλλά και 
υπέροχη θέα στο νησί των Σπετσών. Απέχει 
4,5 χλμ. νοτιοανατολικά από το Πορτοχέλι, 
στον όμορφο οικισμό της Κόστας, μπροστά 
σε εστιατόρια και καφέ. | Awarded with the 
Blue Flag, it has shallow waters, sand and 
pebbles as well as great vies of Spetses 
island. It is 4,5 km southeast of Porto Cheli, 
on the beautiful settlement of Kosta, in front 
on restaurants and cafes.

 Kωστούλα | Kostoula
Μια από τις ομορφότερες παραλίες της 

περιοχής  σε ένα παρθένο περιβάλλον με 
ρηχά πρασινογάλανα νερά. Η ακτή είναι 

ουσιαστικά μια στενή λωρίδα με πεύκα κατά 
μήκος της. Δεν είναι οργανωμένη και αξίζει 

σίγουρα να κολυμπήσετε καθώς η θάλασσα 
είναι υπέροχη, το περιβάλλον ήρεμο και συ-

νήθως χωρίς πολύ κόσμο. | One of the most 
beautiful beaches in the area, in a pristine 

setting, with shallow emerald waters. The 
coast is basically a narrow strip lined with 

pine trees. It is not organised and is definitely 
worth swimming there, as the  environment 
is peaceful and usually not overly crowded. 

 Χινίτσα | Hinitsa
Βρίσκεται ανάμεσα στην Κόστα και στο 
Πόρτο Χέλι και είναι βραβευμένη με γαλάζια 
σημαία. Διαθέτει ρηχά νερά και αμμώδη 
ακτή, είναι πλήρως οργανωμένη και από 
εδώ θα απολαύσετε την υπέροχη θέα στο 
νησάκι της Χηνίτσας. | Between Kosta and 
Porto Cheli this beach has been awarded 
with the Blue Flag. It is a sandy coast with 
shallow waters, fully organised and offering 
magnificent views of the islet of Hinitsa.

Κόστα | Kosta

Χινίτσα | Chinitsa

P O R T O  H E L I
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 Βερβερόντα | Ververonda 
Απάνεμα νερά, ένα καταπράσινο περιβάλλον και το γραφικό ξωκλήσι της 
Παναγίτσας στην άκρη της παραλίας, συνθέτουν το υπέροχο τοπίο της 
Λιμνοθάλασσας Βερβερόντας που βρίσκεται κοντά στο Πόρτο Χέλι. Tα νερά της 
έχουν ιαματικές ιδιότητες και πρόκειται για έναν βιότοπο σπουδαίου φυσικού 
πλούτου. Έκτός από κολύμπι εδώ θα κάνετε θαλάσσια σπορ και καταδύσεις 
αλλά και ψάρεμα. | Waters sheltered from the wind, a verdant landscape and 
the picturesque chapel of Panagitsa at the end of the beach create the amazing 
setting of Ververonda lale at Porto Cheli. It has thermal springs with healing 
properties and is a natural reserve of great natural value. Apart from swimming, it 
is the ideal place for water sports, diving and fishing.
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 Λιμανάκια | Limanakia
Στα νοτιοανατολικά του Αγ.Αιμιλιανού, είναι αμ-
μώδης παραλία με πεντακάθαρα νερά. | Located 
in the southeast of Aghios Emilianos is this 
sandy beach with the crystal-clear waters. 

 Χρυσή Ακτή | Chryssi Akti
Ακριβώς απέναντι από τις Σπέτσες, στον 

οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού, με άμμο και 
ρηχά νερά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. | Right 
opposite Spetses, at the settlement of Aghios 

Emilianos, sandy and with shallow waters, it is a 
particularly popular beach.

 Κουνούπι | Kounoupi
Η όμορφη αυτή παραλία ανήκει στο Κρανίδι 
αλλά αποτελεί συνέχεια του Αγίου Αιμιλιανού. 
Ένα μονοπάτι σε αδιέξοδο χωματόδρομο κα-
ταλήγει σε μια βοτσαλωτη πανέμορφη παραλία 
με θέα στο νησάκι Κουνούπι, ενώ αν συνεχίσε-
τε το δρόμο μέχρι το αδιέξοδο θα βρείτε μία 
ακόμα πανέμορφη ακτή. | This beautiful beach 
may belong to Kranidi but is the natural exten-
sion of Aghios Emilianos. A pathway through 
a dirt road with no exit leads to a gorgeous 
pebbled beach with the islet of Kounoupi in the 
background. If you follow the road until the im-
passe, you will find another beautiful coast.

Λιμανάκια | Limanakia

 Παραλία Κορακιάς | Korakia beach
Διπλή παραλία βορειοδυτικά του Πορτοχελίου, εξαιρετικού φυσικού κάλλους λόγω της 
μαγευτικής τοποθεσίας. Από τις ομορφότερες στην περιοχή, με μεγάλα βότσαλα, βρίσκεται 
μέσα σε ένα πευκόφυτο δάσος της Κορακιάς. Η πρόσβαση εδώ είναι δύσκολη λόγω του 
χωματόδρομου, αλλά το τοπίο θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω. Μπορείτε να 
πάτε στο νησάκι απέναντι με τα πόδια για να μαζέψετε κοχύλια. | A double-sides beach in the 
northeast of Porto Cheli, of exceptional natural beauty thanks to its magnificent location. 
It is one of the most beautiful beaches in the area, with large pebbles, located within the 
Korakia forest covered in pine trees. The access is hard due to the dirt road, but the landscape 
reward you. You can walk across theislet opposite the beach for shell hunting.

Κουνούπι | Kounoupi

Κουνούπι | Kounoupi

K R A N I D I S T .  E M I L I A N O S 



74 75

Δορούφι | Doroufi

BEACHES

K I L A D A

T H E R M I S I A

 Δορούφι | Doroufi
Αμμώδης ακτή σε απόσταση 
2,5 χλμ. νοτιοδυτικά από την 
Κοιλάδα. Ιδανική εάν θέλετε 
να ψαρέψετε. | A sandy beach 
located 2,5 southwest of Kilada. 
Ideal for fishing. 

 Λάκκες | Lakkes
Διαθέτει ψιλό βότσαλο και θα 
φτάσετε εδώ σε μόλις 6 χλμ. 
από την Κοιλάδα. | It has fine 
pebbles and is just 6km away 

from Kilada.

 Θυνί | Thyni
Καταγάλανα νερά, λεπτή άμ-
μος και πράσινο που φτάνει 
σχεδόν στη θάλασσα είναι τα 
βασικά της χαρακτηριστικά. 
Βρίσκεται νότια, σε απόσταση 
6 χλμ. από την Κοιλάδα και δεν 
είναι οργανωμένη. | Deep blue 
waters, fine sand and a green 
landscape that almost touches 
the sea are the main charac-
teristics of this beach. It is 
located south, 6km away from 
Kilada and not organised. 

 Λεπίτσα | Lepitsa
Αμμουδιά πνιγμένη στο πρά-

σινο και θάλασσα με ζεστά και 
ρηχά νερά, 1,5 χλμ. δυτικά από 
την Κοιλάδα. Ιδανική κυρίως για 
οικογένειες με παιδιά. | A sandy 

beach, surrounded by greenery 
with warm and shallow waters, 
1,5 km west of Kilada. It is ideal 

mainly for families with children.

Λεπίτσα | Lepitsa

 Θερμήσι | Thermisi
Μόλις 1 χλμ. από τον ομώνυμο οικισμό, έχει άμμο, ρηχά νερά και 
είναι οργανωμένη με θαλάσσια σπορ και καφέ. | Just 1km from the 
settlement of the same name, it is sandy, with shallow waters, 
organised with water sport facilities and cafes.
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 Λάζες | Lazes
Βρίσκεται 3,5 χλμ. από 
τον οικισμό των Φούρ-
νων και διαθέτει χοντρό 
βότσαλο. | It is 3,5 km 
away from the settle-
ment of Fourni and has 
large pebbles.

 Λαμπαγιαννάς 
Lambagiannas

Με ψιλό βότσαλο και άμ-
μο, θα τη συναντήσετε σε 
3,5 χλμ. από τους Φούρ-
νους. | It has fine pebbles 
and sand, located 3,5km 

away from Fourni.

 Σαλάντι | Salanti
Μία από τις μεγαλύτερες παραλίες του νομού, με χοντρό 
βότσαλο και πεντακάθαρα βαθιά νερά. Θα την βρείτε σε από-
σταση 5 χλμ. από τα Δίδυμα. | One of the biggest beaches 
of the region, with large pebbles and crystal-clear deep 
waters. It is 5km from Didyma.

D I D Y M A

F O U R N I

BEACHES
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SCUBA DIVING 
Σημαντικό κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού, αφορά στην εξερεύνηση του βυθού 
της Ερμιονίδας. Η επαφή με τα κρυστάλλινα νερά των κόλπων του Πορτοχελίου, της 
Ερμιόνης και της ευρύτερης περιοχής και οι υποβρύχιες εξερευνήσεις θα σας μείνουν 
αξέχαστες. Ειδικότερα είναι ανεπτυγμένες οι καταδύσεις γνωριμίας, γνωστές και ως DSD 
(Discover Scuba Diving), όπου άτομα χωρίς βασική εκπαίδευση αυτοδύτη ή πιστοποίηση 
μπορούν -υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή- να κάνουν την πρώτη τους γνωριμία 
με τον υποβρύχιο κόσμο. Στις υπέροχες καταγάλανες θάλασσες της Ερμιονίδας θα έχετε 
τη δυνατότητα να απολαύσετε εξαιρετικές εικόνες κάτω από το νερό, που θα μείνουν 
ανεξίτηλες στην μνήμη σας, συμπεριλαμβανομένης και της βυθισμένης αρχαίας πόλης των 
Αλιέων, κολυμπώντας ανάμεσα στα ερείπιά της που βρίσκονται σε μικρό βάθος. Και στη 
συνέχεια είναι σχεδόν βέβαιο -όπως συνέβη με 75% περίπου όσων το επιχείρησαν- ότι θα 
υιοθετήσετε τις καταδύσεις ως ξεχωριστό χόμπι ή θα το εξελίξετε σε επάγγελμα!
An important part of diving tourism in the area is about the exploration of the sea bed of 
Ermionida. The contact with the crystal-clear waters of the coves in Porto Cheli, Ermioni 
and the wider area and the underwater explorations are an unforgettable experience. The 
Get-to-Know diving, also known as DSD (Discover Scuba Diving) is a particular popular 
activity, in which people without basic diving education or certification, can -under the 
guidance of a specialised instructor- have their first contact with underwater world. In the 
amazing blue seas of Ermionida, you will have the chance to enjoy exceptional underwater 
images that will become an unforgettable experience, including the the sunk ancient town 
of Aliis, as you swim between its remnants that are in a small depth. For 75% of those who 
tried it, diving became a special hobby or even a profession!

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ 
Συνδυάζει το υδάτινο στοιχείο, την ταχύτητα, ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη και 
παράλληλα αποτελεί την καλύτερη άσκηση για ολόκληρο το σώμα. Ο λόγος για το 

θαλάσσιο σκι που εδώ στην Ερμιονίδα θα το απολαύσετε και με το παραπάνω, αφού 
υπάρχουν όλες οι φυσικές αλλά και οι τεχνικές... προϋποθέσεις για να είναι διασκεδαστικό 

και ασφαλές. Στη λιμνοθάλασσα της Βερβρόντας στο Πόρτο Χελι υπάρχει σχολή για να 
προμηθευτείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και ταχύπλοα για να οργώσετε τα νερά. Το 
άγνωστο πάντα φοβίζει, αλλά εάν δοκιμάσετε μία φορά το σπορ, σίγουρα θα το εντάξετε 

στις αγαπημένες σας δραστηριότητες. Και με έναν εκπαιδευτή στο πλευρό σας, μπορείτε να 
κάνετε πράγματα που ποτέ δεν θα πιστεύατε – γιατί όχι απίθανα άλματα και ακροβατικά! 

WATER SKIING A combination of the water element with speed, an adrenaline booster 
and the best exercise for the entire body. Ermionida is the ideal place to enjoy water skiing, 
as there are all the natural and technical conditions for a fun and safe experiences. In Lake 

Ververonda at Porto Heli you will there is school to get the proper equipment, as well as jet 
boats to cross the water. If you feel insecure about the unknown sport, be sure that if you try 

it once, it will become one of your favourite activities. With an instructor by your side, you 
will try things you never thought you would, and why not some incredible jumps and tricks?
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 
Ο ιστορικός Παυσανίας αναφέρει στα «Κορινθιακά» ότι κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα 
στην Ερμιόνη, στον ναό της Αφροδίτης, γίνονταν κολυμβητικοί και ιστιοπλοϊκοί 
αγώνες προς τιμήν του Διονύσου Μελαναίγιδος. Στα προστατευμένα νερά 
του Αργολικού κόλπου, στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη, μπορείτε να 
απολαύσετε το σπορ δίπλα στους ειδικούς, αφού στις εν λόγω περιοχές η 
ιστιοπλοΐα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη τόσο ανάμεσα στους ντόπιους όσο 
και στους ξένους. Εδώ υπάρχουν πολλές σχολές εκπαίδευσης και εξάσκησης, 
όπου έμπειροι εκπαιδευτές θα σας εισάγουν στον μαγικό κόσμο της και στη 
συνέχεια θα «ανοίξετε πανιά» στ’ ανοιχτά! Αξιόλογος και με πολλές δράσεις 
είναι ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ερμιόνης. Η σχολή περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα 
μάθησης, εκπαίδευσης και εξάσκησης.
SAILING Historian Pausanias, in “Corinthian” refers that in the 2nd century 
BC in Ermioni, at the temple of Aphrodite, swimming and sailing races used 
to take place to honour Dionysus Melanaegidos. In the protected waters of 
the Gulf of Argolis, at Porto Cheli and Ermioni, you can enjoy your sport 
accompanied by the experts, as in the area sailing is extremely popular for 
locals and visitors. Here, you will find many schools for educcation and training, 
where exprerienced instructors will initiate you into the magical world of sailing 
and then you will ciontinue at full sail! The Yacht Sports Club of Ermioni is a 
remarkable association  organising many actions. The school includes all the 
learning, education and practicing levels.

ΨΑΡΕΜΑ 
Αγαπημένη ερασιτεχνική αλλά και επαγγελματική ενασχόληση των ντόπιων 

στην ευρύτερη περιοχή είναι το ψάρεμα. Οι ψαρόβαρκες, άλλωστε, στολίζουν 
τα λιμανάκια και τις μαρίνες στην Ερμιόνη και στην Κοιλάδα, επιστρέφοντας 

καθημερινά με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά από τα ανοιχτά. Μπορείτε να 
δείτε από κοντά τη διαδικασία της προετοιμασίας των διχτυών που κάνουν οι 

ψαράδες το ξημέρωμα ή να ψαρέψετε μόνοι σας με καλάμι. Σε κάθε περίπτωση η 
εμπειρία είναι μοναδική.

FISHING is a popular amateur and professional occupation for locals in the 
wider area. Fishing boats adorn the quaint ports and marinas in Ermioni and 

Koilada, bringing every day fresh fish and seafood from the open sea. You can 
see the the fishermen preparing their net in the dawn or you can go line fishing. 

Definitely a unique experience! 
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ 
Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα για την 

οποία αξίζει να ενημερωθείτε και να ευαισθητοποιηθείτε είναι η αθλητική/θεραπευτική 
ιππασία. Το ΚΕΘΙΑ Ιπποκράτης, με την παιδίατρο και εκπαιδεύτρια Καλλιρρόη Καμιζή, 

προσφέρει θεραπεία και άθληση μέσω ιπποειδών σε άτομα με αναπηρία και γενικότερα 
σε ευπαθείς ομάδες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεραπευτική εκπαιδευτική ιππασία, 

ιπποθεραπεία, γυμνιππευτική, ιππική δεξιοτεχνία κ.ά., οπότε θα συναντήσετε στον 
χώρο πόνι, γαϊδουράκια και θα μάθετε τους τρόπους που τα φιλικά αυτά ζώα συντελούν 

στη σωματική και ψυχική βελτίωση μικρών και μεγάλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει 
ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα των Special Olympics Hellas για το άθλημα της 

Ιππασίας.  (Κάμπος Κοιλάδας, Κρανίδι Αργολίδας, T. 6977352670) 
SPORTS/THERAPEUTIC HORSEBACK RIDING A very important initiative of 

public interest that is worth knowing and being aware of is sports/therapeutic horseback 
riding. The Centre of Therapeutic Horseback Riding of Argolis (KETHIA) “Hippokrates”, 

with the paediatrician and instructor Kalliroi Kamizi offers healing and exercise with 
equidae for people with disabilities or vulnerable people. The program includes 

therapeutic educational horseback riding, horse therapy, vaulting, riding skills, etc. In the 
area you can see ponys, donkeys and learn the ways in which these animals contribute 

to the improvement of body and soul of kids and adults. It is worth mentioning that 
it has been integrated into the training program of Special Olympics Hellas for 

horseback riding. (Kambos at Koilada, Kranidi Argolida, T. +30 6977352670)

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ / ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
Η Ερμιονίδα αποτελεί τον παράδεισο του περιπατητή, του αναρριχητή και του 
φυσιολάτρη. Προσφέρει εξαιρετικές διαδρομές πεζοπορίας στο φαράγγι 
Καταφύκι (που διαρκεί περίπου μισή με μία ώρα), όπου θα εξερευνήσετε τις 
σπηλιές και θα χαθείτε στην πλούσια βλάστησή του, και στα Παπούλια, 2 χλμ. από 
τους Φούρνους. Θα φτάσετε μετά από 1 ώρα περίπου περπάτημα. Εξαιρετικό είναι 
στο Καταφύκι και το αναρριχητικό πεδίο για τους λάτρεις του είδους. 
HIKING Ermionida is a heaven for hikers, climbers and nature enthusiasts. It offers 
exceptional hiking trails at Katafyki gorge (about half-one hour long), where you 
can explore caves and get lost into the rich vegetation, as well as Papoulia, 2km 
from Fourni. You will arrive after about 1 hour on foot. Katafyki is an exceptional 
place and the Climbing Field is ideal for action lovers.

8282
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Ο Δήμος Ερμιονίδας, αναγνωρίζοντας 
τη μεγάλη προσφορά της Ερμιονίτισ-
σας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, 
«Πρέσβεως Καλής Θελήσεως της 
UNESCO», θέσπισε έναν ετήσιο θε-
σμό, που πραγματοποιείται κατά τους 
θερινούς μήνες για να τιμήσει πρόσω-
πα ή φορείς που έχουν συμβάλει στην 
ανάδειξη του πολιτισμού σε εθνικό ή 
τοπικό επίπεδο. Το βραβείο που δίνεται 
έχει φιλοτεχνήσει ο Ερμιονίτης ζωγρά-
φος Ανάργυρος Δ. Πασχάλης.

The Municipality of Ermionida, 
recognizing the great contribution 
of Marianna Vardinogiannis from 
Ermionida, a UNESCO Goodwill 
Ambassador, establishes an annual 
institution held in the summer months 
to honour people or organisations 
that have contributed to the cultural 
development at a national or local 
level. The award offered has been 
created by painter from Ermionida, 
Anargyros D. Paschalis.

Φεστιβάλ Θεάτρου 
«Ερμηνείες στην 
Ερμιονίδα» | “Acting 
in Ermionida” Theatre 
Festival
Ο Θεατρικός Όμιλος 
Ερμιονίδας έχει 
πλούσια καλλιτεχνική 
δραστηριότητα. Από το 
2104, και κάθε καλοκαίρι, 
διοργανώνει το Φεστιβάλ 
Θεάτρου «Ερμηνείες 
στην Ερμιονίδα», 
υπό την καλλιτεχνική 
καθοδήγηση του κριτικού 
θεάτρου κ. Κώστα 
Γεωργουσόπουλου, 
συγκεντρώνοντας τις  
καλύτερες αθηναϊκές 
παραστάσεις, με τα 
μεγαλύτερα ονόματα του 
ελληνικού θεάτρου μέσα 
σε διάστημα ενός μήνα. 
The theatrical group of Er-
mionida has a rich cultural 
activity. From 2014 and 
every summer, it organises 
the “Acting in Ermionida” 
Theatre Festival, under the 
artistic guidance of the 
theatre critic Mr. Kostas 
Georgousopoulos, featur-
ing within one month the 
greatest performances from 
Athens, with the top figures 
of the Greek theatre. 

Βραβεία Πολιτισμού «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» | Marianna 
Vardinogiannis Cultural Awards

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  |  C U L T U R E

Έκθεση Φωτογραφίας | Photography 
Exhibition
Μια εντυπωσιακή έκθεση φωτογραφίας πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο τον Αύγουστο στα Μαντράκια 
Ερμιόνης, όπου συμμετέχουν ερασιτέχνες φωτο-
γράφοι και γίνεται πόλος έλξης ντόπιων και παρα-
θεριστών, οι οποίοι συμμετείχαν με την ψήφο τους. 
Δύσκολη η επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών, 
που κάθε χρόνο εκπλήσσουν το κοινό.
An impressive photography exhibition takes place 
every year in August at Mantrakia, Ermioni, with the 
participation of amateur. It is an attraction for locals 
and visitors in the area, who participate with their 
vote. Every year the selection of the best photos 
impresses the public, making the decision difficult. 

Διεθνές Φεστιβάλ Πορτοχελίου Τέχνης & 
Πολιτισμού | Porto Ηeli International Festival 
for Art & Culture
Το μη κερδοσκοπικό σωματείο Όμιλος για την 
Μελέτη, Έρευνα & Διάχυση του Πολιτισμού 
(ΟΜ.Ε.ΔΙ.ΠΟ.) σε συνεργασία με τον Δήμο 
Ερμιονίδας και τη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχε-
λίου και με την οικονομική και ηθική υποστήριξη 
του Συλλόγου Φίλων Πορτοχελίου (Σ.Φ.Ι.Π.), 
πραγματοποιεί κάθε χρόνο στο Πορτοχέλι το Διε-
θνές Φεστιβάλ Πορτοχελίου για την Τέχνη και τον 
Πολιτισμό, με πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
The non-profitmaking association Group for 
the Study, Research & Dissemination of Culture 
(OMEDIPO), in collaboration with the Municipality 
of Ermionida and the Municipal Unit of Porto 
Ηeli and with the financial and moral support 
of the Porto Che;i Friends Association (SFIP), 
organises every year at Porto Ηeli, the Porto Cheli 
International Festival for Art & Culture, featuring a 
plethora of art events.
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Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  |  G A S T R O N O M Y

Γιορτή Ψαρά | Fisherman’s Festival
Σε ένα από τα πιο όμορφα ψαροχώρια της Αργολίδας, στην Κοιλάδα, δι-

οργανώνεται στα μέσα του Αυγούστου μια ιδιαίτερη γιορτή με θαλασσινά 
εδέσματα και κρασί προς τιμήν των ψαράδων της περιοχής. 

At Koilada, one of the most beautiful fishing villages in Argolis, a special feast 
is organised in the mid of August, with fish, seafood and wine to honour the 

local fishermen.

Γιορτή Ελιάς | Olive Festival
Η διήμερη Γιορτή της Ελιάς πραγματο-

ποιείται κάθε χρόνο το φθινόπωρο στο 
Κρανίδι και περιλαμβάνει ομιλίες για τα 

οφέλη του λαδιού, περίπτερα με εκθέσεις 
τοπικών προϊόντων και λιχουδιές για 
τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
The two-day Olive Festival takes place 

every year in Automn at Kranidi and features 
speeches on the benefits of olive oil, stalls 
exhibiting local products and delicacies for 

the visitors from every part of Greece. 

Γιορτή Ροδιού | Pomegranate 
Festival

Το ρόδι Ερμιόνης, με πρωτοβουλία του 
Δήμου και των ροδοπαραγωγών του τό-

που, γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο 
στην Ερμιόνη, με σκοπό την προβολή του 

και έξω από τα όρια του δήμου.
The pomegranate from Ermioni is 

celebrated every year in the area, at an 
initiative of the Municipality of Ermionida 

and the local pomegranate producers, 
with the aim to showcase it outside the 

borders of the municipality as well.

Γιορτή Τουλίπας | Tulip Festival
Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, στην 

περιοχή της Αργολίδας, στα Δίδυμα, αυ-
τοφύεται η άγρια τουλίπα. Το 1962 καθι-
ερώθηκε η γιορτή της, που πραγματοποι-

είται κάθε Απρίλιο, με σκοπό να γνωρίσει 
ο κόσμος αυτό το σπάνιο φυτό.

No matter how weird it might sound, 
in Argolis, and specifically, at Didyma, 
grows the wild tulip. In 1962 the area 
established its celebration, which is  
held in April, so that people will get  

to know this rare species.

Γιορτή Τηγανίτας | The Fritter Festival
Κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Ια-

νουαρίου, γίνεται η Γιορτή της Τηγανίτας στην 
πλατεία του χωριού της Θερμησίας, για τον 

εορτασμό του τέλους της ελαιοκομικής περιό-
δου και την ανάδειξη του εξαιρετικής ποιότη-

τας παρθένου ελαιολάδου της περιοχής. 
Every year, on the last Sunday of Janurary, 

takes place the Fritter Festival on the square 
of Thermisia village, to celebrate the end of 
the olive harvesting period and showcase 

the extra virgin olive oil of the area. 

Γιορτή Πατάτας | Potato Festival
Την περίφημη πατάτα, που καλλιεργείται 

εδώ και 100 περίπου χρόνια στο όμορφο 
χωριό των Διδύμων, γιορτάζουν ντόπιοι 

και ξένοι κάθε Αύγουστο από το 2013. Με 
σκοπό την γνωριμία και την προβολή του 
προϊόντος στήνεται γλέντι με παραδοσια-

κές λιχουδιές και εξαιρετικό κρασί. 
Every year in August since 2013, locals 

and visitors celebrate the renowned local 
potato that grows for almost 100 years  
at the beautiful Didyma village. To get  
to know and showcase the product, a 
feast is held, with traditional delicacies 

and exceptional wine. 

Γιορτή τρύγου | Grape Harvest Festival
Κάθε Σεπτέμβριο το Ηλιόκαστρο γεμίζει 
αρώματα από τις ποικιλίες κρασιιών που 
παράγονται εδώ και οι κάτοικοι τιμούν 

τον τρύγο, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να 
δοκιμάσουν τοπικούς οίνους.

Every September, Iliokastro is filled with 
aromas from the wine varieties produced in 
the area and the locals honor grape harvest, 

while the visitors can try local wines. 
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Πορτοχελιώτικο Καρ-
ναβάλι | Porto Heli 
Carnival
Στο Πορτοχέλι οι ρίζες των 
λαογραφικών εθίμων των 
Απόκρεων χρονολογούνται 
από τις αρχές του 20ού αιώ-
να. Από το 1990, όμως, ορ-
γανώθηκαν σε έναν θεσμό, 
που περιλαμβάνει ποικίλες 
εκδηλώσεις με αποκορύφω-
μα τη μεγάλη καρναβαλική 
παρέλαση την τελευταία 
Κυριακή της Αποκριάς.
At Porto Heli, the roots 
of the folklore customs 
of the Carnival date back 
to the early 20th century. 
However, since 1990, 
they are an organised 
institution, including 
various events, culminating 
in the great carnival parade 
on the last Sunday of the 
Carnival Season. 

Κάψιμο Ιούδα σε Πόρτο 
Χέλι & Ερμιόνη | Burning 
of Judas at Porto Heli & 
Ermioni 
Το έθιμο λαμβάνει χώρα 
κάθε χρόνο το βράδυ 
της Κυριακής του Πάσχα, 
στο Πόρτο Χέλι και στην 
Ερμιόνη όπου στήνεται το 
ομοίωμα του Ιούδα. Οι 
ψαράδες ξεκινάνε με τα 
καΐκια τους και ο αρχηγός 
αναλαμβάνει την πυρπό-

λησή του. Το θέαμα είναι 
εντυπωσιακό και συνο-
δεύεται από μουσική και 
πυροτεχνήματα. 
Every year in the night of 
Easter Sunday, this tradi-
tion takes place at Porto 
Heli and Ermioni, where a 
model of Jesus is set up. 
The fishermen star with 
their fishing boats and the 
leader undertakes to burn 
it. It is a particularly impres-
sive sight, accompanied by 
music and fireworks. 

Γιορτή της Άνοιξης | Spring 
Festival
Τιμώντας την άνθιση της 
φύσης και την αισιοδοξία 
που επιφέρει στους αν-
θρώπους, οι κάτοικοι των 
Φούρνων γιορτάζουν κάθε 
χρόνο τον Μάιο την Άνοι-
ξη, μέσα από εκδηλώσεις 
που λαμβάνουν χώρα στα 
Παπούλια και συγκεντρώ-
νουν πλήθος ντόπιων και 
ξένων επισκεπτών. 
To honour the blooming of 
nature and the optimism it 
brings, every year in May, the 
people from Fourni celebrate 
Spring, through events that 
take place at Papoulia and 
attract a great number of 
locals and visitors. 

Γιάλα Γιάλα | Giala 
Giala
Tην παραμονή των Φώ-
των στην Ερμιόνη οι νέοι 
στολίζουν τις βάρκες στο 
λιμάνι με φοίνικες. Τη νύ-
χτα, φορώντας παραδοσι-
ακές στολές, τραγουδούν 
και περνούν σπίτι-σπίτι για 
κεράσματα τραγουδώντας 
«γιάλα-γιάλα» μέχρι να 
γίνει ο καθαγιασμός των 
υδάτων, με την κατάδυση 
του Σταυρού και την εικόνα 
της Θεοτόκου στη θάλασ-
σα, όπου θα βουτήξουν 
για να την πιάσουν.
On the day before 
Epiphany, the young 
people from Ermioni adorn 
the boats at the port with 
palms, wearing traditional 
costumes, singing and 
passing from house to 
house singing “giala 
giala” until the waters are 
sancitificated, with the Dive 
of the Cross and the icon of 
the Mother of God in the 
sea, where the youth of the 
area dip to get it. 

EVENTS

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  |  T R A D I T I O N
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Τσέτα | Tseta
Τον δημοφιλή και περί-
τεχνο τρόπο ομαδικού 
ψαρέματος, τον οποίο χρη-
σιμοποιούσαν οι Ερμιονείς 
μέχρι και πριν από μισό 
αιώνα περίπου, αναβιώνει 
κάθε χρόνο η περίφημη 
γιορτή Τσέτας στο Πόρτο 
Χέλι, με τη συμβολή σύγ-
χρονων ομολόγων τους 
και χορευτικών ομάδων. 
The renowned Tseta festival 
represents every year the 
famous and elaborate way 
of group fishing at Porto 
Heli, used by the people 
from Ermionida until about 
half a century ago, with the 
contribution of modern 
fishermen and dance groups. 

Γαϊτάνακι | “Gaitanaki” - 
Maypole
Την περίοδο της Αποκριάς 
στο λιμάνι της Ερμιόνης 
στήνεται το Γαϊτανάκι της 
Χορευτικής Ομάδας Ερμιό-
νης, για να σας στροβιλίσει 
στην αποκριάτικη δίνη του, 
με συνοδεία ερμιονίτικων 
τραγουδιών. 
During the Carnival Season, 
the Maypole of the Ermioni 
Dancing Group is places 
at the port of Ermioni, to 
take you away in its carnival 
swirling, accompanied by 
local songs.

Λύριζα | Lyriza
Ένα έθιμο που μετρά πολλά 
χρόνια στο Κρανίδι αναβιώνει 
κάθε τελευταία Κυριακή της 
Αποκριάς στην πλατεία της πό-
λης. Οι Λύριζες ήταν τα υπαί-
θρια κέντρα διασκέδασης που 
στήνονταν τις τρεις Κυριακές 
της Αποκριάς στις γειτονιές. 
Στο γλέντι προσφέρονται 
μεζέδες και κρασί, ενώ άντρες 
με γυναικείες φορεσιές και γυ-
ναίκες με αντρικές χορεύουν 
και τραγουδάνε.
A custom that counts many 
years of presence at Kranidi 
revives the last Sunday of 
the Carnival Season on the 
square of the town. “Lyrizes” 
were outdoor entertainment 
spots that were set up in the 
neighbourhoods three Sundays 
in the Carnival Season. The 
feast includes mezes and wine, 
with men dressed in womens 
costumes and vice versa 
dancing and singing.

Κλήδονας | Klidonas
Από το 2007 αναβιώνει 
στην Ερμιόνη στις 23 
Ιουνίου, στο Πόρτο 
Χέλι στις 24 Ιουνίου και 
στην Κοιλάδα επίσης 
στις 23 Ιουνίου, το 
έθιμο του Αϊ-Γιάννη 
του Κλήδονα. Λαμπα-
δηδρόμοι διασχίζουν 
τα στενά των πόλεων, 
καταλήγοντας σε κε-
ντρικά σημεία όπου 
πραγματοποιείται το 
δρώμενο του εθίμου. 
Ολοκληρώνεται με το 
πήδημα της φωτιάς, συ-
νοδεία παραδοσιακής 
μουσικής και χορού. 
Since 2007, the custom 
of St. Ioannis Klidonas 
revives in Ermioni 
on June 23, in Porto 
Heli on June 24 and 
in Kilada on June 23. 
Τorchbearers cross the 
alleys of the town, 
ending up at Mandrakia, 
where the event is held. 
It is completed with 
the jumping of the 
fire, accompanied by 
traditional music  
and dances. 
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YOUR DREAMS COME TRUE!
Σχεδόν σε κάθε πολιτισμό, ο γάμος αποτελεί σημαντικό γεγονός που αφήνει μια 
αξέχαστη ανάμνηση. Οι άνθρωποι, ο τόπος και η προετοιμασία είναι σημαντικά για 
το μυστήριο, καθώς τα ζευγάρια ονειρεύονται να δημιουργήσουν το δικό τους προ-
σωπικό γαμήλιο παραμύθι! Είτε αρχίσει η σχέση σας στην Ερμιονίδα είτε ανθίσει σε 
αυτή, η περιοχή αποτελεί σίγουρα ένα σημείο αναφοράς. Στο κοσμοπολίτικο Πόρτο 
Χέλι, στην γραφική Ερμιόνη, στο ειδυλλιακό Σαλάντι ή στην παραδοσιακή Κοιλάδα, 
παντού μπορείτε να πραγματοποιήσετε όσα σκέφτεστε. Γιατί στην Ερμιονίδα; Είναι 
η φυσική ομορφιά που μαγεύει, είναι η οργάνωση που θυμίζει διακοπές, είναι ένας 
προορισμός όπου θα συνεχίσετε τον μήνα του μέλιτος... και βέβαια οι εκκλησίες 
και τα ξωκλήσια πολλά και υπέροχα: Στο Πόρτο Χέλι η Παναγία Ευαγγελίστρια, ο 
γραφικός Άγιος Αιμιλιανός, ο Άγιος Δημήτριος, στην Ερμιόνη ο Άγιος Γεράσιμος και 
ο Άγιος Ιωάννης, στο Σαλάντι ο Άγιος Ιωάννης, στην Κοιλάδα η Παναγία Ευαγγελί-
στρια και ο Άγιος Νικόλαος... Επιλέξτε τους συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν να 
κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτε-
ρότητες του τόπου και θα σας προτείνουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές σε διοργά-
νωση, στολισμό, catering, φωτογραφία και ό,τι άλλο χρειαστείτε...

Almost in every culture, wedding is an important event that leaves 
unforgettable memories. The people, the place and the preparation are 
important for the mystery, as the couples dream of creating their own wedding 
tale! Either your relation starts in Ermionida or it blooms here, the area will 
definitely be a point of reference. In the cosmopolitan town of Porto Cheli, the 
picturesque municipality of Ermioni or the idyllic and traditional settlemens 
of Salanti and Koilada, here your dreams may come true. Do you need a 
reason to get married in Ermionida? Because the natural beauty that steals 
the show, the organisation feels like vacation, it is a destination you can live 
your honeymoon... and, of course, the churches and chapels are many and 
gorgeous: Panaghia Evangelsitria at Porto chelim the picturesque churche of 
St. Emilianos, St. Dimitrios, Ermioni with St. Gerasimos and St. Ioannis, Salanti 
with St. Ioannis and Koilada with Panaghia Evangelistria and  St. Nikolaos...  
All you have to do is choose the partners that will help you make your dream 
come true, those who know the special features of this place the best and 
will suggest you the most attractive options in the organisation, decoration, 
catering, photography and anything you need...
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CONFERENCE TOURISM

BUSINESS TRAVEL
Τόπος πολιτισμού, τέχνης και επιστημών, η Ερμιονίδα, σε συνδυασμό με το 
φυσικό της κάλλος και τις άρτιες υποδομές, αποτελεί ιδανικό προορισμό για συ-
νεδριακό τουρισμό, συμβάλλοντας ενεργά στην ελληνική οικονομία. Διαθέτει 
επίσης σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό και ένα υψηλού επιπέδου υπόβαθρο, 
χώρους μεγάλης πολιτιστικής αξίας και πολυτελή ξενοδοχεία και την κατάλληλη 
τεχνολογική υποδομή και ειδικά σχεδιασμένους χώρους για να υποδεχτεί 
σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, δίνοντας πα-
ράλληλα τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τα ανθρώπινα 
επιτεύγματα και τις καινοτομίες του τόπου, αναδεικνύοντας το πολιτιστικό «προ-
ϊόν» της ευρύτερης περιοχής. Τα τελευταία χρόνια πολλά είναι τα επιστημονικά 
συνέδρια, που αφορούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

A place of culture, art and science, Ermionida, combined with the natural beauty 
and the exceptional infrastructure, it is the ideal conference tourism destination, 
contributing actively to the Greek economy. It has also a very important 
potential to develop and a high-level base, sites of major cultural value and 
upscale hotels, to welcome important figures from Greece and the entire world, 
offering, at the same time, tis guests the opportunity to get into contact with 
the human achievements and innovations of the area, showcasing the cultural 
product of the wider region. Over the last years, many scientific conferences of 
all the sectors, as well as the exhibitions have taken place.
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GASTRONOMY & LOCAL PRODUCTS

Η τοπική κουζίνα στηρίζεται στα αγνά 
προϊόντα της γης της Ερμιονίδας, με βα-
σικό συστατικό το παρθένο ελαιόλα-
δο. Μάλιστα, το λάδι Κρανιδίου είναι 
πολυβραβευμένο, λόγω της άριστης 
γεύσης και του ιδιαίτερου αρώματός 
του. Αμιγώς θαλασσινός τόπος, η ελεύ-
θερη αλιεία στην Ερμιονίδα προσφέρει 
πολλά φρέσκα ψάρια, ενώ στις ιχθυο-
καλλιέργειες τον πρώτο λόγο έχουν τα 
λιθρίνια και οι τσιπούρες. Στην κατηγο-
ρία των θαλασσινών, ονομαστές είναι 
οι γαρίδες Κοιλάδας, που ψαρεύονται 
σε 300μ. βάθος και ξεχωρίζουν για το 
έντονο κόκκινο χρώμα και το μέγεθός 
τους (μέχρι 13 εκ.), και οι περίφημες 
πορφύρες, όστρακα που κατά την αρ-
χαιότητα έδιναν το άλικο χρώμα στους 
βασιλικούς χιτώνες. Οι ντόπιοι ψαρά-
δες, μάλιστα, τις βράζουν και τις τρώνε 
σαν μεζέ στην πιο απλή τους μορφή. Το 
αρωματικό ρόδι αποτελεί προϊόν ΠΟΠ 
του τόπου, που μαζί με το αγνό μέλι 
αλλά και το χαρούπι αποτελούν βασικά 
εδέσματα στο πρωινό των ντόπιων. 
Σημαντική «συμμετοχή» στη διατροφή 
έχει το κρέας, από κοπάδια αιγοπροβά-
των που βόσκουν στο Αρτεμίσιο, που 
συνοδεύεται με τις μοναδικές ποικιλίες 
κρασιού Ροκανιάρης και Σκλάβος, 
αποκλειστικής παραγωγής Κρανιδίου. 
Εξαιρετικής ποιότητας και τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα, με διάσημη την πικάντικη 
φέτα και τη βουτυρωμένη γραβιέρα. 
Σε μικρές  παραδοσιακές οικοτεχνίες 
θα βρείτε χειροποίητες «γκόγκες», τα 
ονομαστά ζυμαρικά της Αργολίδας που 
μοιάζουν με κοχύλια, αλλά και μαρμε-
λάδες και γλυκά του κουταλιού από τα 
φημισμένα εσπεριδοειδή που καλλιερ-
γούνται στον αργολικό κάμπο.

The local cuisine is based on pure 
products of the land of Ermionida, 
with the extra virgin olive oil being 
the main element. The olive oil of 
Kranidi is multi-awarded, thanks 
to its exceptional taste and special 
aroma. As Ermionida is a coastal 
place, the freedom of fishing in the 
area offers many fresh fish, with the 
pandora fish and sea breams. As for 
the seafood in the area, the shrimps 
of Kilada, caught at a depth of 300 
meters stand out for their bright 
red colour and size (up to 13cm), 
while the famous Bolinus Bandaris 
shells used to offer their deep red 
colour in the royal chitons. The local 
fishermen, actually, boil them and 
eat them as meze in ther simplest 
form. The fragrant pomegranate is 
a product registered as PDO in the 
area, which, along with the pure 
honey and carob , are basic foods 
in the breakfast of the locals. Meat 
has a prominent place in the local 
cuisine, which comes from herds of 
goats and sheep grazing at Artemisio 
and paired with the unique wine 
varieties Rokaniaris and Sklavos, 
exclusively produced in Kranidi.
The dairy products of the area are 
also of exceptional quality, with the 
spicy feta and the buttery graviera 
being very popular. In traditional, 
small cottage industries, you will find 
the local “goges”, the famous pasta 
of Argolis that look like shells, as 
well as the marmelades and spoon 
sweets from the famous citrus fruits 
grown in the plain of Argolis.
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CLOSE TRIPS

 Σπέτσες
Η «κοσμοπολίτισσα» του Αργοσαρω-
νικού περιμένει να την ανακαλύψετε... 
Αφού περάσετε το Κρανίδι και το Πόρτο 
Χέλι θα φτάσετε στην Κόστα μετά από 
2,5 ώρες. Θα αφήσετε εκεί το όχημά σας 
και θα περάσετε στις Σπέτσες με φερι-
μπότ σε 15΄ ή με θαλάσσιο ταξί σε 8 .́ 

 Ύδρα
Με πλούσια ιστορία και παράδοση, κάθε 
γωνιά της είναι συναρπαστική. Η από-
σταση Πόρτο Χέλι - Ύδρα με πλοίο είναι 
1 ώρα και 15 ,́ ενώ από την Ερμιόνη θα 
κάνετε μόλις 25 .́  

 Πόρος
Θα φωτογραφηθείτε κάτω από το Ρο-
λόι, σήμα-κατατεθέν του νησιού, και θα 
κάνετε βόλτα στη Χώρα. Η απόσταση με 
πλοίο από την Ερμιόνη είναι 1 ώρα.

 Μυκήνες 
Οι «πολύχρυσες» Μυκήνες είναι από 
τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ελλάδας. Θα χρειαστείτε 
μόλις 1,5 ώρα από την Ερμιονίδα με το 
αυτοκίνητό σας (91 χλμ).

 Επίδαυρος 
Μόλις 50 λεπτά από την Ερμιονίδα, 
φροντίστε να έχετε ενημερωθεί για το 
πρόγραμμα των παραστάσεων του αρχαί-
ου θεάτρου, για μια μοναδική πολιτιστική 
εμπειρία.

 Ναύπλιο
Μία από τις ωραιότερες πόλεις της αργολι-
κής γης, με πλούσια ιστορία. Απέχει από την 
Ερμιονίδα 72 χλμ. και θα φτάσετε μετά από 
οδήγηση 1 ώρας περίπου. Μην αμελήσετε 
να θαυμάσετε τη θέα από το Μπούρτζι.

 Spetses
The cosmopolitan island of the 
Argosaronic Gulf is waiting for you to 
explore... After Kranidi and Porto Cheli, 
you will arrive at Kosta after 2,5 hours. 
Leave your vehicle and pass to Spetses 
with a ferry in 15΄ or a water taxi in 8 .́ 

 Hydra
With rich history and tradition, every 
corner of the island is exciting. You 
will reach Hydra within 1 hour and 
15’ from Porto Cheli, and just 25΄ 
from Ermioni. 

 Poros
Take a pictiure atr the Clock, the 
landmark of the island, and walk 
around Chora. The distance from 
Ermioni is 1 hour by boat. 

 Mycenae
The “golden” site of Mycenae 
is one of the most important 
archaeological sites in Greece. From 
Ermionida it is accessible within 1,5 
hour by car (91km).

 Epidaurus
It is just 50 minutes from Ermionida. 
Don’t miss to be informed about the 
schedule of the performances held 
in the ancient theatre for a unique 
cultural experience. 

 Nafplio
One of the most beautiful town in 
Argolis, rich in history. It is 72km 
away from Ermionida and you can 
get there in about 1 hour by car. 
Don’t miss to marvel the view of 
Bourtzi.

Ναύπλιο | Nafplio

Επίδαυρος | Epidaurus 

Σπέτσες | Spetses
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ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΕ
ΟΔΙΚΏΣ
Το Κρανίδι απέχει από την Αθήνα περίπου 
3 ώρες (167 χλμ.). Θα φτάσετε εκεί με 
δικό σας ΙΧ ή με ΚΤΕΛ καθημερινά με το 
δρομολόγιο: Αθήνα-Κρανίδι (Επίδαυρος, 
Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι, Κόστα, Σπέτσες). 
Νότια βρίσκεται το Πόρτο Χέλι (9 χλμ.) 
και ανατολικά η Ερμιόνη (11 χλμ.). Η πα-
ραλιακή Θερμησία απλώνεται νότια της 
Ερμιόνης, σε απόσταση 7 χλμ., ενώ πιο 
βόρεια της πόλης είναι το Ηλιόκαστρο. 
Με αφετηρία το Κρανίδι θα προσεγγίσετε 
τους Φούρνους (8 χλμ.) και από εκεί θα 
φτάσετε στα Δίδυμα μετά από 5 χλμ., ενώ 
ακολουθώντας τον δρόμο βορειοδυτικά 
θα συναντήσετε τον μαγευτικό όρμο της 
Κοιλάδας (6 χλμ.). 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΏΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ Από τον Πειραιά (διάρκεια 
2,5 ώρες, €40/άτομο,  
Τ. 210 4199000, hsw.gr)
ΕΡΜΙΟΝΗ Από τον Πειραιά (διάρκεια 
2,5 ώρες, €32/άτομο, Τ. 210 4199000, 
hsw.gr)

HOW TO GO
BY ROAD
KRANIDI It is about 3 hours 
away from Athens (167 km).  
You can get there by car or the 
intercity bus (KTEL) from Athens 
everyday with the route Athens-
Kranidi (Epidaurus, Ermioni, Porto 
Cheli, Kosta, Spetses). The coastal 
settlement of Thermisia spreads 
to the south of Ermioni, within 
7 km, while in the south of the 
town is Iliokastro. With Kranidi 
as your base approach Fourni 
(8km) and then head to Didyma 
(5km). Following the road in 
the northeast, you will find the 
magnificent Koilada cove (6km).

BY SHIP
PORTO CHELI From Piraeus  
(in 2,5 hours, €40/person,  
Τ. +30 210 4199000, hsw.gr)

ERMIONI From Piraeus  
(in 2,5 hours, €32/person,  
Τ. +30 210 4199000, hsw.gr)

Ερμιόνη | Ermioni




