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Μεσογειακό τοπίο
στα Κύθηρα

Το κτήμα Πορτάρι στα Αρωνιάδικα, στην καρδιά των Κυθήρων, 
το σταυροδρόμι της ανακάλυψης του νησιού, βρίσκεται μέσα 

σ’ έναν ανακηρυγμένο διατηρητέο οικισμό με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. 
Αναπαλαιωμένα κτίσματα, ερειπωμένες εκκλησιές, στενά σοκάκια λουσμένα 

στο ιδιαίτερο φως των Κυθήρων, όλα συνθέτουν ένα μαγικό σκηνικό. 
Κείμενο-Φωτογραφίες: Δημητρης μαυροΔημος 

Σ
το σταυροδρόμι τριών 
θαλασσών, ανάμεσα στην 
Ανατολή και τη Δύση, το 
νησί της θεάς Αφροδίτης, τα 

Κύθηρα, με τους δυνατούς ανέμους, 
την πλούσια ιστορία, τα παραδο-
σιακά χωριά, τους κάμπους και τα 
περιβόλια με όλα τα χρώματα και 
τις μυρωδιές τους από τα βότανα, 
δεν μπορεί παρά να σε μαγέψει. Να 
σε κάνει μέρος αυτού του τόπου, 
να σε καλέσει να ζήσεις εδώ μαζί με 
τους φιλόξενους κατοίκους.
Το χωριό Αρωνιάδικα είναι ένα πα-
ραδοσιακό χωριό και βρίσκεται σε 
ένα από τα πιο κομβικά σημεία του 
νησιού. Κεραμοσκεπές και ωραία 
χρώματα στο σοβά δίνουν έναν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τα τελευταία 
χρόνια τα Αρωνιάδικα έχουν επιλεγεί 
από πολλούς Έλληνες και ξένους 
ως τόπος φιλοξενίας των κατοικιών 
τους. Εδώ αναπαλαιώνονται ερει-
πωμένα κτίσματα, αναβιώνοντας 
την ιστορία του χωριού.
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Ο ξενώνας 
και τΟ κτήμα ΠΟρταρι
Η Ευμορφία Μπάρδη δημιούργησε το 
Πορτάρι με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό 
στον τόπο και το τοπίο. Ξερολιθιές περι-
βάλλουν ένα μεγάλο και πλούσιο κτήμα, 
ενώ τα πέτρινα καλντερίμια σε οδηγούν 
και σε βοηθούν να περπατήσεις μέσα 
σ’ αυτό, μυρίζοντας, αγγίζοντας, χαζεύ-
οντας ποικιλίες φυτών, βοηθώντας, αν 
το επιθυμείς, στην ανάπτυξή τους αλλά 
και στη συγκομιδή των καρπών τους. 
Ο επισκέπτης νιώθει σαν στο σπίτι του, 
απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τις ανέσεις 
ενός ξενώνα ιδιαίτερα φροντισμένου, με 
χαρακτήρα και στιλ.
Εξαιρετικά φροντισμένος και ο κήπος, με 
σωστή αρχιτεκτονική, αφήνει πλούσιο 
χώρο στα φυτά να ευδοκιμήσουν και 
παρουσιάζει μια πολύ όμορφη και ζεστή 
εικόνα. Στη σκιά των ψηλότερων σκίνων 
και των χαρουπιών, ένα λιτό, σύγχρονο 
μπάρμπεκιου και ένα μικρό καθιστικό 
συμπληρώνουν και συμβάλλουν στη φι-
λοξενία του χώρου. Εδώ οι επισκέπτες ή 
οι φιλοξενούμενοι του ξενώνα θα γευτούν 
και θα απολαύσουν προϊόντα του κήπου 
που οι ίδιοι μάζεψαν, μαζί με θαυμάσιες 
ντόπιες ποικιλίες, πίνοντας κρασί και 
δοκιμάζοντας φατουράδα.
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119

ΚΤΗΜΑ

118

καρΠΟφΟρα δεντρα 
& λαχανικα 
Στο νότιο τμήμα, ένας λαχανόκη-
πος φιλοξενεί λάχανα, μαρούλια, 
ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, 
κολοκυθάκια και κρεμμύδια, πε-
πόνια, ρόκα, σέλινο, ραδίκια και 
μαϊντανό. Κοντά στην ξερολιθιά 
που περιβάλλει το κτήμα θα δει 
κανείς προύνους και μουριές. Πολ-
λά είναι και τα καρποφόρα δέντρα 
που στρατηγικά καταλαμβάνουν 
το δικό τους χώρο: βερικοκιές 
παρέα με αχλαδιές, κυδωνιές με 
μουσμουλιές, ενώ δεν λείπουν 
και οι δαμασκηνιές.

τα καλλώΠιςτικα φυτα 
Στο κτήμα έχουν όλα τη θέση τους. 
Τα καλλωπιστικά φυτά τονίζουν κάθε 
γωνιά του κεντρικού κτίσματος, δη-
μιουργούν μοναδικές συνθέσεις στα 
μπαλκόνια και δίνουν χρώμα όπου 
χρειάζεται, ενώ λαντάνες (αγαπημένες 
των πεταλούδων) βρίσκονται κατά μή-
κος κάθε πέτρινου καλντεριμιού. Μια 
συστάδα τριανταφυλλιών υποκλίνεται 
στον πανέμορφο ροδίτη φίκο, που 
πρωταγωνιστεί στην κεντρική αυλή, 
ανθισμένα σπάρτα μοσχομυρίζουν, 
ενώ τα αγριολούλουδα έχουν τη 
δική τους θέση ακριβώς εκεί που η 
φύση προστάζει. Ένα μικρό αμπέλι 
καταλαμβάνει το βόρειο χώρο και σε 
υποδέχεται καθώς μπαίνεις στο κτήμα.

μπουζάκι.

Kαλλιστήμονας.

Δαμασκηνιά. μουριές.

ραδίκια.

Λουίζα.
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τΟ ςήμειΟ ςυναντήςής
Η φροντίδα του κήπου είναι συνεχής και 
πολλοί απολαμβάνουν να συμμετέχουν 
σ’ αυτήν κατά την περίοδο της παρα-
μονής τους. Δεν υπάρχει επισκέπτης 
στο κτήμα Πορτάρι που να μην έχει 
ενθουσιαστεί με την ποικιλία των φυτών 
και των δέντρων, όπως δεν υπάρχει και 
επισκέπτης ή φιλοξενούμενος εδώ στις 
καμάρες του ξενώνα που να μην τα έχει 
απολαύσει με την παρέα της ευδιάθετης 
και ευγενικής Ευμορφίας.
Αυτή η γωνιά κοντά στην ξερολιθιά, κάτω 
από τα μεγάλα δέντρα, με το χτιστό τραπέζι 
και το χτιστό, ιδιαίτερο μπάρμπεκιου, 
έχει «αγκαλιάσει» μέχρι σήμερα Έλλη-
νες και ξένους. Τους έχει προσφέρει, 
με τη φροντίδα της οικοδέσποινας, όλα 
τα αγαθά του κτήματος αλλά και πολλά 
ακόμη προϊόντα των Κυθήρων, τα οποία 
η ίδια επιλέγει προσεκτικά.
Ζουμερά φρούτα και γευστικότατα λα-
χανικά που καλλιεργούνται βιολογικά 
στο κτήμα καταφθάνουν στο πιάτο επι-
σκεπτών και ιδιοκτητών και συνθέτουν 
παραδοσιακές και υγιεινές νοστιμιές.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που το Τσιρίγο 
(Cerigo, η ενετική ονομασία των Κυθή-
ρων) παραμένει ακόμη και σήμερα ένας 
αυθεντικός προορισμός και μας ταξιδεύει 
νοσταλγικά αρκετές δεκαετίες πίσω. 

αμπέλια 
υποστηλωμένα 
σε ξερολιθιά.

Αυτή η γωνιά κοντά στην ξερολιθιά, 
κάτω από τα μεγάλα δέντρα, με το χτιστό 

τραπέζι και το χτιστό, ιδιαίτερο μπάρμπεκιου, 
έχει «αγκαλιάσει» όλους τους επισκέπτες. 

Γκρεβιλέα.

Θρούμπι και θυμάρι.


