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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:   
Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:   
 

Παραδοσιακό καφενείο στη Μοχό 
(Το καφενείο µε τις αµέτρητες εικόνες) 
 
 

 
 

Την αναφορά για το “καφενείο µε τις αµέτρητες εικόνες” την λάβαµε από το µέλος της NLUK Angela Steinbichler (Wels, 
Αυστρία). Παρόλο που είχαµε επισκεφτεί τη Μοχό για πολλοστή φορά, δεν γνωρίζαµε αυτό το παραδοσιακό καφενείο 
µέχρι σήµερα – και αναπληρώσαµε αυτό το κενό. Μείναµε, όπως θα λέγαµε, “µε το στόµα ανοιχτό”· όχι µόνο µπορεί να 
πιει κανείς εδώ τον καλύτερο ελληνικό καφέ (ή φραπέ), αλλά και η ατµόσφαιρα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. 
 

Όλοι οι τοίχοι του καφενείου είναι ζωγραφισµένοι µε διάφορες  
εικόνες (πορτρέτα) που απεικονίζουν “πρόσωπα” της ελληνικής 
ιστορίας και µυθολογίας· ακόµα και η πλάτη των καθισµάτων είναι 
διακοσµηµένη µε µορφές του ελληνικού µυθικού κόσµου. Η 
ζωγράφος είναι και η ιδιοκτήτρια του καφενείου (βλ. φωτογραφία), η 
οποία από τα νεαρά της χρόνια ασχολήθηκε µε τη διαµόρφωσή του 
και σήµερα µπορεί να είναι περήφανη για το “έργο ζωής” της. Είναι 
το καφενείο των ντόπιων, οι οποίοι αισθάνονται όµορφα εδώ –  µέσα 
στον  παραστατικά απεικονισµένο µυθικό της κόσµο – και περνάνε 
“τον ελεύθερο χρόνο τους µετά τη δουλειά“ ήρεµα και χαλαρά.  
 

Για τη Μοχό πρέπει να κατευθυνθεί κανείς (ερχόµενος από το 
Ηράκλειο µέσω της καινούριας  Εθνικής Οδού, New Road) προς τα 
ανατολικά. Έπειτα στη Σταλίδα στρίβουµε, ακολουθώντας τις 
πινακίδες σήµανσης (σ’ ένα βενζινάδικο), δεξιά στα βουνά µε 

κατεύθυνση προς τα νότια. Μέχρι το οροπέδιο της Μοχού, ο δρόµος είναι περίπου 12 χιλιόµετρα, ανηφορικός µε 
στροφές και καταλήγει γύρω στα 500 µέτρα υψόµετρο. Καθ’ οδόν, η θέα είναι υπέροχη στη βόρεια ακτή της Κρήτης 
και στις τουριστικές περιοχές Σταλίδα και Χερσόνησο µέχρι το λιµάνι Σίσιο. Μετά από το πέρασµα της στενής 
εισόδου της περιοχής, µας υποδέχεται στη Μοχό µια µεγάλη σε έκταση πλατεία του χωριού, γύρω από την οποία 
συγκεντρώνονται τουριστικές ταβέρνες. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µια επίσκεψη στην πλούσια εξοπλισµένη 
εκκλησία του χωριού είναι αξιοσύστατη. Για το “καφενείο µε τις αµέτρητες εικόνες” συνεχίζουµε  πάνω στον κεντρικό 
δρόµο (προς Λασίθι) και το συναντάµε στη δεξιά πλευρά λίγο πριν την έξοδο από την περιοχή. Οι φωτογραφίες που 
ακολουθούν δίνουν µια µικρή εντύπωση σχετικά µε τις εικόνες που είναι κρεµασµένες στους τοίχους του καφενείου 
και θα έπρεπε να χρησιµεύσουν σαν ερέθισµα για µια επίσκεψη που σίγουρα αξίζει τον κόπο. Κλείνοντας, 
ανταποκρινόµαστε στην επιθυµία της ζωγράφου και απεικονίζουµε το διαφηµιστικό φυλλάδιο του µαγαζιού της σ’ 
αυτό το πληροφοριακό δελτίο (βλ. σελίδα 2). 
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