


W
elcome to our beauti-
ful country, known for 
its endless sunny days, its 
deep blue sea and heav-
enly beaches, the unique 
Greek cuisine, the famous 

nightlife; but above all, a country with vast tradition, great 
history and culture. 
Each year, more than 400,000 people visit our Hotels: 
Resorts, Boutique Hotels, Spa, City Hotels, located in 
the most magnificent Greek destinations (Crete, Rho-
des, Kos, Kamena Vourla, Athens). Unique destinations 
for our unique guests. 
We are very pleased to have you in our country and we 
are looking forward to offering you our best services, so 
that you will be visiting us again and again. You trust our 
services and this is an honor to us; but, our great chal-
lenge is to provide you with something new, something 
that would be a surprise to you every time you visit us…
Besides, this was the philosophy of my father Kostas Mit-
sis, the founder of MITSIS Hotels. “Everything needs to 
be taken good care of, everything needs good will and at-
tention. Visitors should be treated with care”; these were 
the words of someone who was guided by the knowl-
edge and the experience he had gained after 40 years 
standing at the forefront of his hotels, welcoming his vis-
itors to Greece.
The principles and the practices he implemented are ab-
solutely adopted by my brother Stavros, myself and our 
mother Genny, as well as by all our associates. 
Enjoy your vacations!!!! We hope to have you with us 
again soon. 

Welcome to Mitsis Hotels. 

Christina Mitsi
Chairman of Mitsis Group of Companies
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By Fanis Karabatsakis

Η συναρπαστική πορεία του δραστήριου επιχειρηματία και πρωτοπόρου 
του Ελληνικού Τουρισμού που κατέκτησε την κορυφή, ξεδιπλώνεται 
στις επόμενες πέντε σελίδες. H φιλοσοφία, ο σκληρός αγώνας, αλλά 

και τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του, όπως 
τα αφηγήθηκε και ηχογράφησε ο ίδιος λίγο πριν φύγει για 

το μεγάλο ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων. 

KOSTAS MITSIS

The fascinating story of the dynamic entrepreneur and pioneer of 
the Greek Tourism, who reached the top, unfolds in the next five 
pages. The philosophy, the struggle and the dramatic events that 

marked his life, as told and recorded by himself, before he passed 
away and went to the place where angels live.

The Pioneer 
of the Greek 
Hospitality
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Kostas Mitsis enters his office. He shuts the door 
asking not to be disturbed by anyone. He holds 
a tape recorder. His voice is deep, theatrical and 
clear when he starts recording: “I am 77 years old, 
I am in Yiannena , it’s Christmas 2014 and my biog-
raphy starts here, where my whole life begun; in a 
village nearby Yiannena, named Kryoneri. My biog-
raphy will contain moments of sadness and hap-
piness; moments of grandeur, power and dignity, 
and, above all, creativity”. This brilliant entrepre-
neur, born just before the beginning of World War 
II, continues his narration about the plight suffered 
by the Greek people due to the German Occupa-
tion and the Civil War and the torturous hardships 
that his village suffered.  His father was forced to 
leave for Athens. Kostas Mitsis was left behind with 
his mother. “We were left alone; yet, we managed 
to get along, we appreciated little things in life. We 
were living a humble and austere life adjusted to 
our times”. People were producing their food on 
their own; they were bathing in washtub, and went 
everywhere they needed to on foot. They were 
living a life full of hardships in a period marked by 
lethal battles between soldiers and rebels. He did 
not know what electricity, was at the age of 8 he 
went to Yiannena with his mother, in order to trav-
el to Athens and meet his father. “It was the first 
time I realized that light could be turned on by the 
push of a small button. I had never seen that be-
fore. In my village, the light came either from the 
flame of the fire place or from the oil lamp”.  Up-
on his arrival at Yiannena, the boy was sleeping for 
a week on the floor under his uncle’s bed; he was 
the same boy who – later on – managed to build 
a chain of most luxurious hotels, with hundreds of 
rooms, comfort beds and cozy mattresses. Kostas 
Mitsis narrates: “The room was stuffed; six mates 
were there. Once my mother and I arrived, a room 
intended for two had to accommodate 8 people”. 
The trip to Athens was adventurous and lasted 11 
days; we were traveling by a wrecked bus passing 
through mines. However, what affected his life the 
most was the house they were living with his fa-
ther in Athens for six years. It had six rooms, but 
more than thirty people were living there. In the 
middle of the yard there was a stinky cesspit and 
a squat (turkish) toilet that was common for all 
of us queuing to use it. There was no toilet flush; 
instead, each one of us had to hold a bucket with 
water. There was neither a door, just a “kourelou”  
(a small blanket). “This kourelou accompanies my 

He was always busy; 
he had no personal 
life and when there 
was a little time left 
for himselve he kept 
on thinking what 
he would do the 
next day. 

ήταν το σπίτι, όπου εγκαταστάθηκαν με τον πατέρα 
στην Αθήνα και έζησαν για έξι ολόκληρα χρόνια. 
Είχε έξι δωμάτια, αλλά έμεναν περισσότερα από 
τριάντα άτομα. Στη μέση της αυλής υπήρχε ένας 
βρωμερός βόθρος και μία τουαλέτα, τούρκικη, κοι-
νή για όλους που σχημάτιζαν ουρά για να μπουν. 
Αντί για καζανάκι κρατούσε ο καθένας ένα δοχείο 
με νερό, ενώ αντί για πόρτα ήταν κρεμασμένη μια 
κουρελού. «Και η κουρελού αυτή με συνοδεύει πά-
ντα και τη βλέπω πάντα μπροστά μου και αναλο-
γίζομαι όλη μου τη ζωή, όλη τη διαδρομή, όλο το 
πέρασμα που σιγά-σιγά έφτασαν τα πράγματα να 
είναι έτσι όπως είναι, να είμαστε πολιτισμένοι, να 
έχουμε του Θεού τα καλά όλα και αυτοί που δεν 
τα έχουν νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουν. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσουν και να μην 
έχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα».

Μόλις 10 χρονών, δούλευε για ελάχιστα χρήμα-
τα σε μία ταβέρνα και στη δημοτική λαχαναγορά. 
Με περηφάνια, θυμάται ότι έδωσε εξετάσεις και πέ-
τυχε στο καλύτερο Γυμνάσιο της Αθήνας. « Ήμουν 
ευτυχισμένος που πήγαινα σε ένα τόσο καλό σχο-
λείο», λέει. Η φτώχεια και η καταγωγή του από την 
επαρχία ήταν μία παραφωνία, καθώς η συντριπτική 
πλειονότητα των συμμαθητών του ήταν γόνοι αστι-
κών και εύπορων οικογενειών. Κατάφερνε όμως να 
έχει καλούς βαθμούς, αλλά και να αποκτήσει φί-
λους. Σε ηλικία 13 ετών έμεινε μόνος στην Αθήνα, 
καθώς ο Εμφύλιος Πόλεμος είχε τελειώσει και οι 

whole life; I keep seeing it in front of me all the 
time thinking about my journey in life, thinking 
about how things turned out so well. We are now 
civilized, we have all the things we can wish for – 
with God’s help. And I think that those who do not 
have them, should try harder. And if they do, I am 
sure they will have at least the basics”. 

He was just ten years old when he started 
working in a tavern and in the municipal vegeta-
ble market for very few money. He remembered 
proudly that he took the admission examinations 
for the best High School of Athens and he suc-
ceeded. “I was very happy I was able to study in 
such a good school”, he says. His poverty and or-
igin from the province were the only “discord-
ance”, since the majority of his schoolmates came 
from rich bourgeoisie families.  However, he man-
aged to get good grades and make friends. At the 
age of 13 he was living alone in Athens, since the 
Civil War was over and his parents went back 
to their village. He was one of the very few high 
school students who had to work; so he decid-
ed to continue his studies in an evening school. In 
many occasions, after school, he went to a coffee 
shop to sleep on a bench in order to get to work 
very early in the morning. It took him about one 
hour and a half to get to work on foot. Worn out 
by hardships, he suffered from exhaustion and had 
to be hospitalised. “I was in great pain; my tem-

Ο 
Κώστας Μήτσης 
μπαίνει στο γρα-
φείο του. Κλείνει 
την πόρτα και ζητά 
να μην τον ενοχλή-
σει κανείς. Στα χέ-
ρια του κρατά ένα 
μαγνητόφωνο. Η 

βαθιά θεατρική φωνή του καταγράφεται με ευκρί-
νεια: «Είμαι 77 ετών, βρίσκομαι στα Γιάννενα, είναι 
Χριστούγεννα του 2014 και από εδώ που ξεκίνη-
σα τη ζωή μου, ένα χωριό έξω από τα Γιάννενα, το 
Κρυονέρι, από εδώ αρχίζω τη βιογραφία μου. Θα 
έχει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά λυπητερά, πολ-
λά χαρούμενα, πολλά προβληματικά, πολλές στιγ-
μές μεγαλοσύνης, δύναμης και αξιοπρέπειας, αλλά 
το πιο σπουδαίο θα είναι η δημιουργικότητα». Ο 
λαμπρός επιχειρηματίας, που γεννήθηκε λίγο πριν 
την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχί-
ζει αναφέροντας τα δεινά της Γερμανικής Κατοχής, 
του Εμφυλίου και τις κακουχίες στο μαρτυρικό χω-
ριό του. Ο πατέρας του αναγκάστηκε να φύγει για 
την Αθήνα, αφήνοντάς τον πίσω με τη μητέρα του. 
«Μείναμε μόνοι, τα καταφέρναμε, τότε δεν είχαμε 
απαιτήσεις. Η ζωή μας ήταν πολύ ταπεινή, προσι-
τή και προσαρμοσμένη στην εποχή». Το φαγη-
τό το παρήγαγαν μόνοι τους, το μπάνιο το έκα-
ναν στη σκάφη, ενώ διένυαν όλες τις αποστάσεις 
με τα πόδια. Και αυτά, σε μία περίοδο που γίνο-
νταν καθημερινά φονικές μάχες μεταξύ στρατιω-
τών και ανταρτών. Τι σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα το 
έμαθε όταν σε ηλικία 8 ετών βρέθηκε με τη μητέ-
ρα του στα Γιάννενα, με σκοπό να μεταβούν στην 
Αθήνα και να συναντήσουν τον πατέρα. «Πρώτη 
φορά είδα ότι μπορείς να πατάς ένα κουμπάκι και 
να ανάβει φως. Δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Το φως 
στο χωριό μου ήταν είτε από τη φλόγα του τζα-
κιού, είτε από μία λάμπα πετρελαίου». Φτάνοντας 
στα Γιάννενα, το παιδί που αργότερα κατάφερε να 
φτιάξει μία αλυσίδα πολυτελέστατων ξενοδοχεί-
ων, με εκατοντάδες δωμάτια, άνετα κρεβάτια και 
αναπαυτικά στρώματα, κοιμόταν επί μία εβδομά-
δα στο πάτωμα, κάτω από το κρεβάτι ενός ηλικι-
ωμένου θείου του. Ο Κώστας Μήτσης αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Το δωμάτιο ήταν γεμάτο με έξι 
ανθρώπους. Πήγαμε κι εμείς και γίναμε οκτώ, σε 
ένα χώρο που προοριζόταν για δύο». Το ταξίδι 
για την πρωτεύουσα ήταν περιπετειώδες και διήρ-
κεσε 11 ημέρες, μέσα σε ένα διαλυμένο λεωφορείο 
που περνούσε ανάμεσα από νάρκες. Αυτό όμως 
που στιγμάτισε περισσότερο απ’ όλα τη ζωή του 

1. Kostas Mitsis with Greek poet 
Nobel Academy award winner, 
Odisseas Elitis, 1981.

2. Kostas Mitsis first time in Acropolis.

3. The first knitting  machine as Kostas 
Mitsis started to build his successful 
business, 1954.
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MITSIS HOTELS, 
the greatest 
Greek owned
hotel chain, a hotel 
industry giant, was 
his own achievement. 
Receiving more 
than 400,000
visitors every year.

perature was very high, my knees were swollen 
and I felt so weak that I needed help to get to the 
bathroom. It took me two months to recover”. 
His parents, unemployed at the time, left the vil-
lage and came back to Athens. They stayed in the 
poor-house with him while he was looking for a 
job. At some time later, he started selling books; 
every day he was carrying two big bags with him. 
“I had the opportunity to read the works of Dos-
toyevsky, Tolstoy, Hugo, Karagatsis, Kazantzakis, 
and others. This became the “stepping stone” for 
my whole life”, says Kostas Mitsis, who then start-
ed to sell clothes too, carrying a big bundle on 
his back. At the age of 17, he decided to get in-
volved in the knitting industry all by himself. What 
he did first was to buy a hand-operated knitting 
machine that is still kept outside his office in the 
headquarters of Mitsis Group in Athens. The in-
scription on the machine reads: “This is how we 
started”. The mother would knit, the son would 
sell the merchandise and the father would man-
age the financial affairs. Business was going well. 
The family rented a bigger house that they al-
so used as a workshop. They kept the machine 
in the kitchen. At some point, they bought a sec-
ond one. In the meantime, they hired two em-
ployees. The number of the employees was soon 
raised to four and, later on, to one hundred. Ko-
stas Mitsis would work night and day. “I had no 
personal life. I was always busy. When I had some 
free time, all I ever thought was: what will I do to-
morrow”. Thus, at the age of 26, he was one of 
the most successful businessmen in Greece. Ac-
tually, his enterprise was among the top 5 com-
panies, ranked by annual revenue and exporting 
activities. In his mature years, Kostas Mitsis was 
far more creative and his ideas proved to be even 
more fruitful; unfortunately, he did not have time 
to narrate all that; life had other plans for him. Ko-
stas Mitsis successfully expanded his activities in-
to the winery and the construction industry. He 
also became the publisher of a newspaper and, 
thus, he occupied a special position in the nation-
al political scene. Nevertheless, the entrepreneur-
ial genius of Kostas Mitsis unfolded its brilliance 
in tourism. MITSIS HOTELS, the greatest Greek-
owned hotel chain, a hotel industry giant, was his 
own achievement. Receiving more than 400,000 
visitors every year, MITSIS HOTELS are located 
in some of the most beautiful regions of Greece; 
Rhodes, Kos, Crete, Kamena Vourla and Athens. 

από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας, όπως 
η Ρόδος, η Κως, η Κρήτη, τα Καμένα Βούρλα και η 
Αθήνα, απολαμβάνοντας τη διεθνή εμπιστοσύνη 
και κερδίζοντας βραβεία για τις ποιοτικές υπηρε-
σίες και την καινοτομία τους. Ο Κώστας Μήτσης, 
εξάλλου, ήταν ο πρώτος που συνέλαβε και έφερε 
στην Ελλάδα τις διακοπές “All Inclusive”, ανοίγο-
ντας ακόμη ένα νέο κεφάλαιο στον εγχώριο του-
ρισμό.  «Τα πάντα θέλουν φροντίδα, καλή προαί-
ρεση και προσοχή, οι επισκέπτες χρειάζονται περι-
ποίηση», υπογράμμιζε, κουβαλώντας τη γνώση και 
την εμπειρία ενός ανθρώπου που βρισκόταν πάντα 
στην πρώτη γραμμή, στην υποδοχή των επισκεπτών 
των ξενοδοχείων και της Ελλάδας. Έτσι, το όνομα 
του έγινε παγκοσμίως γνωστό και ο ίδιος αγαπη-
τός σε όλο τον κόσμο 

Σε όλη του τη ζωή ο Κώστας Μήτσης δούλευε 
σκληρά και αδιάκοπα, χωρίς να ξεχνά όσους του 
συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες περιόδους. Σε 
αντίθεση με άλλους, ήταν υπερήφανος για την κα-
ταγωγή του, τη φτώχεια και τα δεινά που πέρασε, 
γι’ αυτό και η πορεία του, εκτός από επιτυχίες, ήταν 
γεμάτη με καλοσύνη και μεγαλοψυχία. Βοηθούσε 
όποιον είχε ανάγκη τόσο οικονομικά όσο και ψυ-
χικά. Χωρίς να το γνωστοποιεί, είχε αναπτύξει ένα 
σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, είχε υπό την πλήρη 
προστασία του διάφορα ιδρύματα, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις κάλυπτε τις οικονομικές υποχρεώσεις 
ανήμπορων οικογενειών, σταθερά σε μηνιαία βά-
ση. Ακόμη και όταν η επιχειρηματική αυτοκρατο-
ρία του έφτασε να απασχολεί 4.500 υπαλλήλους, η 
πόρτα του ήταν ανοιχτή, για να ακούσει τα προβλή-
ματά τους. Για να βοηθήσει, να συμβουλεύσει και να 
δώσει δύναμη. Τους έβλεπε όλους ως συνεργάτες, 
τους σεβόταν, ενώ δούλευε καθημερινά μαζί τους 

1. With his wife Genny Mitsi, 
his mother and father. 

2 With former President of 
the Hellenic Republic, 
Konstantinos Karamanlis.

1 2

γονείς επέστρεψαν στο χωριό. Στο ημερήσιο σχο-
λείο ήταν από τους ελάχιστους μαθητές που εργα-
ζόταν κι έτσι αποφάσισε να γραφτεί σε νυχτερινό. 
Δούλευε τότε σε ένα καφενείο. Πολλές φορές τα 
βράδια, μετά το σχολείο, πήγαινε στο καφενείο να 
κοιμηθεί σε ένα πάγκο, ώστε να βρίσκεται νωρίς το 
πρωί στη δουλειά. Για να φτάσει περπατούσε μιάμι-
ση ώρα. Ώσπου μία μέρα αρρώστησε βαριά από 
υπερκόπωση και νοσηλεύτηκε σε κλινική. «Υπέφερα 
πάρα πολύ, είχα πολύ πυρετό, πονούσα, ήταν πρη-
σμένα τα γόνατά μου και με σήκωναν για να πάω 
στην τουαλέτα. Κάθισα εκεί δύο μήνες». Οι γονείς 
του, άνεργοι, ήρθαν από το χωρίο στην Αθήνα και 
εγκαταστάθηκαν πάλι μαζί του στο φτωχόσπιτο, 
ενώ εκείνος έψαχνε δουλειά. Κάποια στιγμή βρήκε 
μία ως πλασιέ. Πούλαγε βιβλία, κουβαλώντας καθη-
μερινά δύο μεγάλες τσάντες. «Βρήκα ευκαιρία και 
διάβασα Ντοστογιέφκσι, Τολστόι, Ουγκώ, Καραγά-
τση, Καζαντζάκη κ.ά., και ήταν ένα σπουδαίο εφό-
διο για όλη μου τη ζωή», λέει ο Κώστας Μήτσης, ο 
οποίος στη συνέχεια άρχισε να πουλάει και ρού-
χα, με ένα μεγάλο μπόγο στην πλάτη. Φτάνοντας 
στα 17, πήρε την απόφαση να δραστηριοποιηθεί 
μόνος του στο εμπόριο πλεκτών. Άρχισε, αγοράζο-
ντας μία χειροκίνητη πλεκτομηχανή, η οποία ακόμη 
βρίσκεται έξω από το γραφείο του, στην έδρα του 
Ομίλου στην Αθήνα, με την επιγραφή « Έτσι ξεκι-
νήσαμε». Η μητέρα έπλεκε, ο γιος πούλαγε, ο πα-
τέρας κρατούσε το ταμείο. Η δουλειά πήγαινε καλά 
και έτσι νοίκιασαν ένα μεγαλύτερο σπίτι, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν και ως εργαστήριο. Τη μηχανή 
την είχαν στην κουζίνα, ενώ στην πορεία αγόρασαν 
και δεύτερη. Παράλληλα, προσέλαβαν δύο εργα-
ζόμενους, που γρήγορα έγιναν τέσσερις και αργό-
τερα εκατό. Ο ίδιος δούλευε νυχθημερόν. «Προ-
σωπική ζωή δεν είχα. Ήμουν πάντα απασχολημέ-
νος. Κάθε φορά που μου έμενε λίγος χρόνος σκε-
φτόμουν τι θα κάνω αύριο». Έτσι, στα 26 του ήταν 
ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες βιομή-
χανους και μάλιστα στην πεντάδα με τον μεγαλύτε-
ρο κύκλο εργασιών και εξαγωγών. Ακόμη πιο γόνι-
μα και δημιουργικά ήταν τα ώριμα χρόνια του, που 
δυστυχώς δεν πρόλαβε να αφηγηθεί. Επεκτάθηκε 
με επιτυχία στην οινοποιία, τις κατασκευές και είχε 
ιδιαίτερη συμμετοχή στην πολιτική σκηνή, ως εκ-
δότης εφημερίδων. Αλλά, ο τομέας που ανέδειξε 
το επιχειρηματικό του δαιμόνιο ήταν ο τουρισμός: 
ο ξενοδοχειακός κολοσσός MITSIS που αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα 
της χώρας. Τα MITSIS HOTELS φιλοξενούν κάθε 
χρόνο πάνω από 400.000 επισκέπτες σε κάποιες 

Accommodating visitors from all over the world, 
this hotel chain has received numerous awards for 
the quality of its services and innovation. Kostas 
Mitsis was the one who conceived and introduced 
the idea of “all inclusive” vacations in Greece, forg-
ing new pathways for Greece’s tourism scene. He 
used to point out: “Everything needs to be taken 
good care of, everything needs attention, positive 
disposition is essential. Visitors should be treated 
with care”. Besides, he was guided by the knowl-
edge and the experience he had gained after all 
those years he  standing at the forefront, welcom-
ing visitors to his hotels and to Greece. Thus, his 
name became worldwide famous and himself, a 
greatly beloved person. 

Kostas Mitsis was a hard worker, a person who 
was working nonstop. He would never forget all 
those who stood by him when things were really 
tough. Contrary to the majority, he was proud of 
his roots, of all the poverty and hardship he had 
been through. However, success is only one side of 
his story. Kostas Mitsis was living a life of kindness 
and generosity. He was helping anyone in need, of-
fering not only his financial assistance but also psy-
chological support. Keeping his charitable actions 
out of the public eye, he was doing tremendous 
philanthropic work; he had taken several institu-
tions under his protective wings, while he was al-
so satisfying the financial obligations of families in 
need nonstop - on a monthly basis. His door was 
always open, even when the number of the em-
ployees in his business empire had risen to 4,500. 
He was there, ready to help, to offer his advice and 
encourage all those coming to him to talk about 
their problems. He treated everyone as an asso-
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από κοντά, παρέχοντας όχι μόνο έμπνευση αλλά 
και ασφάλεια. Πάντα αναφερόταν στους γονείς του, 
Σταύρο και Ουρανία, όπως και στο χωριό του, το 
Κρυονέρι Πωγωνίου, το οποίο υπεραγαπούσε και 
υποστήριζε. Τον τόπο αυτό, άλλωστε, επέλεξε ως 
τελευταία κατοικία του. Με εντολή και δαπάνη του 
ιδίου αναστηλώθηκε η εκκλησία και το κοιμητήριο, 
χτίστηκαν ιατρείο, ξενώνας, πολιτιστική αίθουσα και 
το καφενείο του χωριού. Στο διάβα της πολυκύμα-
ντης ζωής του, έκανε αμέτρητες συνεργασίες και 
γνωριμίες, απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απέκτησε 
πολλούς φίλους, ίσως περισσότερους απ’ όσους 
εκείνος νόμιζε. Το απέδειξε η αθρόα και ολόψυ-
χη συμμετοχή στην κηδεία του, όπου εκτός από 
πρωταγωνιστές της πολιτικής, πολιτειακής, επιχει-
ρηματικής και καλλιτεχνικής ζωής, εντυπωσίασε η 
παρουσία εκατοντάδων πρώην συνεργατών του. Ο 
δραστήριος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή την 
Κυριακή 28 Αυγούστου 2016, αφήνοντας ένα τε-
ράστιο έργο. Οι αρχές, οι φιλοσοφίες και οι πρα-
κτικές του ήταν επαναστατικές και πρωτοπόρες. 
Τις ακολουθούν με απόλυτο σεβασμό οι διάδοχοί 
του, η γυναίκα του Τζένη, ο γιος του Σταύρος και 
η κόρη του Χριστίνα. 

1. Kostas Mitsis with Chansellor of 
Germany, Angela Merkel in Berlin 
Tourism Exhibition, 2013.

2. Former Greek prime minister 
Antonis Samaras and Kostas 
Mitsis at ALILA RESORT & SPA 
in Rhodes.

3. Mr and Mrs Mitsis with former 
Greek Archibishop Christodoulos.

4. Stavros and Christina Mitsis.

ciate showing them due respect. Day in day out, 
he was working next to them. He was an inspi-
ration for all, offering a secure working environ-
ment for everyone. He would always speak about 
his parents, Stavros and Ourania. He would always 
mention his village, Kryoneri located in Pogoni at 
the north of Greece. He truly adored and sup-
ported it. Besides, this the place where he chose 
to be laid to rest. In his native village, the church 
and the cemetery were restored at his own initi-
ative and expense. A country regional infirmary, a 
guesthouse, a cultural hall, and the village’s tradi-
tional café were also built under his care. Through-
out his adventurous life, he worked with and met 
a myriad of people coming from all social class-
es. He made many friends; perhaps, much more 
than he ever thought he had. Visitors attended his 
burial service en mass with wholehearted sympa-
thy. Leading personalities from the political, busi-
ness and art stage were there, while the number 
of former associates of his was quite impressive. 
This active business man passed away on Sunday,  
August 28th 2016. The work that he left behind is 
really immense. 

The principles, the philosophy and the practic-
es he implemented were absolutely innovating and 
pioneering. His successors, his wife Genny, his son 
Stavros and his daughter Christina, are continuing 
his work with utmost respect. 

1 2

3 4
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KOMBOLOGADIKO
Υποκατάστατο του τσιγάρου, «όργανο μέτρησης» του 
καημού και του αναστεναγμού, αντίπαλον δέος του ρο-
λογιού, το κομπολόι πέρασε από χιλιάδες χέρια, πρωτα-
γωνίστησε σε τραγούδια, έγινε σύμβολο σε θρησκείες 
και παραδόσεις εκατοντάδων χρόνων. Κάθε κομπολόι 
είναι και μια ιστορία. Ένα ταξίδι στον χρόνο, ιστορίες 
χαράς, προσευχής, μοναξιάς, πόνου, προσμονής, αν-
θρώπων απλών, με εξουσία, αλλά και ταπεινών, με ένα 
κοινό γνώρισμα: αυτό το κορδόνι με τις χάντρες να κυ-
λούν κελαρυστά ανάμεσα στα δάχτυλα. Χάντρες, άλλο-
τε παλιές και πολύτιμες από κεχριμπάρι, κοράλλι, ελε-
φαντόδοντο, κόκαλο, κέρατο, έβενο, φατουράν και 
μαστίχα, άλλοτε καινούργιες που αστράφτουν στο 
φως, διάφανες, που όμως έχουν να διηγηθούν 
τη δική τους μεγάλη ιστορία.

A substitute to the cigarette, a «tool» to count longing 
and agony, a long-time foe of the clock, the komboloi 
(worry beads) has passed through thousands of hands, 
inspired a large number of songs and became a symbol 
in religions and hundred-year-old traditions. Each 
komboloi has its own story. A journey back in time, 
stories of joy, prayer, loneliness, pain and expectation, 
simple people, with power, but also humble, with one 
common habit: a komboloi flipping noisily through their 
fingers. Some beads are old and precious, made of 
amber, coral, elephant bone, bone, shell, wood, faturan 
and mastic; and others are new, glowing in the light, 
transparent, but also with a story to tell.

9, Amerikis Str., Athens, T: +30 212 7000500-33, 

Lazaraki Str. Glyfada, T:+30 212 7000 070
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ISAPERA 
THE ONE
PAIR FOR ALL 
OCCASIONS

Melissa Metaxa, co-founder and designer of Isapera 
sandals, is combining high couture with classic Greek 
style, creating timeless pieces. Inspired by her roots and 
summers spent on the beach in Greece, her sandals 
add an elegant touch to a leisurely feel. “Isapera” in 
Greek means “Going forward, straight ahead and 
beyond.” As a native Greek and someone who grew 
up in the fashion industry—Metaxa’s family had three 
boutiques around the country—it was only a matter 
of time before she would venture off into the fashion 
world on her own. Now she is excited to do what she 
does best: creating and designing, while also bringing 
business to her Greek community.

www.freeshop.gr

Η Μελίσσα Μεταξά μετέγραψε με λατινικούς χαρακτή-
ρες την ελληνική φράση «ίσα πέρα» για να βαφτίσει 
τη δική της εκδοχή δερμάτινων σανδαλιών. «Δώδεκα 
χρόνια μετά την ενασχόλησή μου με την οικογενειακή 
μας επιχείρηση σκέφτηκα να διερευνήσω δημιουργι-
κά τις ελληνικές μας ρίζες μέσα από τον επανασχεδια-
σμό του παραδοσιακού ελληνικού σανδαλιού» σημει-
ώνει η σχεδιάστρια. Τα πουλά στις μπουτίκ Free Shop 
στη Μύκονο και την Αθήνα, καθώς και σε ιντερνετικές 
μπουτίκ όπως το shopbob.com. Κάθε μοντέλο της συ-
νοδεύει μία φωτογραφία ελληνικού καλοκαιριού: γαλά-
ζια θάλασσα, λεπτομέρεια μιας βάρκας, ένας ασβεστω-
μένος τοίχος, το προφίλ μιας φραγκοσυκιάς... Η αι-
σθητικότητα του ελληνικού τοπίου συνοδεύει τα 
σχέδια Ηλιοτρόπιο, Αζαλέα, Ζέρμπερα. Τα 
σανδάλια δηλαδή με λεπτομέρειες από τη 
σύγχρονη μόδα, όπως τρίχωμα πόνι, 
λεοπάρ ή εφέ πύθωνα.

ΚΑΡΤΕΣ

Miles & More
World

Mastercard

Συγκεντρώστε µίλια µε τις αγορές σας 
και ταξιδέψτε στον κόσµο!
Με τις πιστωτικές κάρτες Miles & More World Mastercard® 
της Τράπεζας Πειραιώς, κάθε σας αγορά µετατρέπεται σε µίλια που 
µε τη σειρά τους γίνονται ταξίδια, µοναδικά προνόµια και επώνυµα δώρα.

T. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

-  Έως και 5.000 δωρεάν µίλια καλωσορίσµατος 
-  1 δωρεάν µίλι για κάθε €1 αγορών
-  Απεριόριστη ισχύ για όλα τα µίλια σας*

Αποκτήστε µια Miles & More World Mastercard και κερδίστε:

Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση 
κεφαλαίων.

*Με την πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς, τα 
µίλια σας δεν λήγουν αρκεί να πραγµατοποιείτε τουλάχιστον µια αγορά κάθε µήνα (η 
οποία δεν θα επιστραφεί) και να έχετε την πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard 
στην κατοχή σας για τουλάχιστον 3 µήνες. Αν δεν πληρούται ένας από τους παραπάνω 
όρους, ενεργοποιείται η λήξη των µιλίων τα οποία θα λήξουν σύµφωνα µε τους όρους 
και προϋποθέσεις του προγράµµατος Miles & More. ∆εν ισχύει για τα µέλη Frequent 
Travellers, Senators και HON Circle καθώς τα µίλια τους δεν λήγουν όσο παραµένουν 
στις εν λόγω κατηγορίες.
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WOOD 
BE BAG!

Η τσάντα στην γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας αποτελεί 
μια ξεχωριστή κατηγορία από τα αξεσουάρ. Η Άννα 
Μωραΐτου βραβευμένη με το “A DESIGN AWARD 
AND COMPETITION” στην κατηγορία Σχεδίου Επί-
πλων, διακοσμητικών και ειδών σπιτιού δημιούργησε 
τσάντες από ξύλο και πλεξιγκλάς μετατρέποντας την 
τσάντα από απλή ανάγκη σε επιθυμία. Με βασικό οδη-
γό τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτο-
νικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η σχεδι-
άστρια κατασκεύασε τσάντες με στοιχεία από το βι-
ομηχανικό σχεδιασμό και τη γεωμετρία που συ-
ναντάτε κυρίως στην αρχιτεκτονική. Η αγάπη 
της για τις νέες μορφές σχεδιασμού γέν-
νησαν τσάντες που ξεχωρίζουν για τη 
δομή και την υφή τους. 

The bag in every woman’s wardrobe is an accessory 
in a category of its own. Anna Moraitou, who was 
awarded with the “A DESIGN AWARD AND 
COMPETITION” in the Furniture Design, Decorative 
Items and Homeware Design Category for objects, 
created bags out of plexiglass and wood, transforming 
the handbag from a simple need to a desire. Drawing 
on her studies at the School of Architecture at the 
National Technical University of Athens, she designed 
bags with industrial designs and geometric elements 
normally encountered in architecture. Her love 
of new design forms results in bags that are 
striking in structure and texture.

www.annamoraitou.gr

UNIQUE DESTINATION
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SADHANA “Sadhana” στα σανσκριτικά σημαίνει αναζήτηση. 
Η Φαίη Λεούση, η δημιουργός των κοσμημάτων 
“Sadhana Jewelry”, αναζητά με πάθος καινούργια υλι-
κά, νέες ιδέες και τεχνικές για να τα συνδυάσει, για να 
δημιουργήσει εμπνευσμένες σειρές κοσμημάτων.Αγα-
πά το μοντέρνο, αλλά την ίδια στιγμή, εκτιμά την ομορ-
φιά από τις διαχρονικές φόρμες. Το σλόγκαν της είναι 
«Η ομορφιά θα σώσει το κόσμο» και το αποδεικνύει 
από το γεγονός ότι εμπνέεται από οτιδήποτε βρί-
σκεται γύρω της και ιδιαίτερα από την Ελληνι-
κή θάλασσα. Η πρόσφατη συλλογή της, με 
χειροποίητα πλεκτά κοσμήματα και δια-
μάντια είναι καταπληκτική.

“Sadhana”  means exploring in Sanskrit. Faye Leoussi 
explores different materials, styles, designs and ideas, 
and bring them together in inspiring creations. 
Her motto is ‘Beauty will Save the World’ and thus 
finds beauty and inspiration in everything around her 
and more particularaly the Greek Sea. She loves the 
way the water makes everything look more vivid and 
sparkling and channel this into her work. In her latest 
collection she mixes her boho-chic elegant style 
with fine diamonds and the result is fantastic.

www.sadhanajewelry.com
instagram.com/faye–sadhana

UNIQUE DESTINATION

Beauty
wherever you are 

is so  SIMPLE

SONICE WILL MAKE THAT HAPPEN

unique& luxury brands AMAZING  SCENTS

sun care protectionAll IN

www.sonice.gr
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Δ
υόμισι χρόνια τώρα ως Πε-
ριφερειάρχης Ν. Αιγαίου 
και διανύοντας την δυσμε-
νέστερη περίοδο των τελευ-
ταίων 40 χρόνων, ο κ. Γιώρ-
γος Χατζημάρκος έχει κα-
τορθώσει όχι μόνο να στα-
θεί στο ύψος των δυσκο-

λότατων περιστάσεων που απαιτεί η Αυτοδιοίκηση, 
αλλά και να πρωτοτυπήσει πανελλαδικά σε δράσεις, 
όπως η μεταφορά των εκθεμάτων του Μουσείου του 
Λούβρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου και 
το κινηματογραφικό σχέδιο στη Σύρο. 

Η ανάδειξη της ΠNAI  σε Γαστρονομική Περι-
φέρεια της Ευρώπης για το 2019, πόσο συμβάλλει 
στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στα 
νησιά μας; Η επιτυχής διεκδίκηση του τίτλου της Γα-
στρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης  για το 2019, 
είναι μια ακόμη πτυχή της συνολικής στρατηγικής που 
έχουμε χαράξει για το Νότιο Αιγαίο, όχι μόνο για 
να διατηρήσουμε τις θεαματικές επιδόσεις του στον 
τουρισμό, αλλά κυρίως για να τις ενισχύσουμε και 
να τις επεκτείνουμε και σε άλλα πεδία, που λειτουρ-
γούν συνδυαστικά και εν τέλει πολλαπλασιαστικά. Η 
γαστρονομία συνιστά πλέον ένα από τα ισχυρότερα 
συστατικά της τουριστικής εμπειρίας διεθνώς. Το Νό-
τιο Αιγαίο έχει και εδώ μια ακόμη μοναδικότητα. 48 
νησιά, 48 διαφορετικές, τοπικές κουζίνες. Κάθε πιά-
το δεν είναι μόνο μια γευστική απόλαυση. Κάθε πιά-
το κρύβει ιστορία, παραδόσεις, πολιτισμό, συνέχεια 
στο χρόνο. Ο τεράστιος πολιτιστικός πλούτος της 
γαστρονομίας του Νοτίου Αιγαίου, είναι ένα επιπλέ-
ον ισχυρό κίνητρο  για τον επισκέπτη, να γνωρίσει 
τα νησιά μας μέσα από την κουζίνα τους. Η διάκριση 
του Νοτίου Αιγαίου ως «Γαστρονομική Περιφέρεια 

For the past two and a half years and facing the 
most adverse period over the last 40 years, Mr. 
George Hatzimarkos, Governor of the Southern 
Aegean Region, not only has managed to rise to 
the occasion and face it directly, as Local Author-
ity requires, but he has been a pioneer in running 
projects all over Greece, such as the transfer of 
exhibits from the Louvre Museum to the  Ar-
chaeological Museum of Rhodes and the organ-
ization of the Syros International Film Project. 

Will the fact that the Southern Aegean Region 
is European Region of Gastronomy for 2019 at-
tract more visitors to our islands and to what 
extent?  The award of the European Region of 
Gastronomy for 2019 constitutes just another 
aspect of our overall strategy concerning the 
Southern Aegean, in an effort to maintain the 
outstanding performance our islands exhibit, as 
far as tourism is concerned, and to enhance and 
extend this performance to other fields that are 
advantageous and can eventually yield many ben-
efits. Today, gastronomy is one of the most pow-
erful ingredients of tourism experience, interna-
tionally. The Southern Aegean is simply unique: 
48 islands with 48 different local cuisines. Every 
single dish is not just a tasteful journey. Every sin-
gle dish comes with its own everlasting history, 
tradition and culture. The huge cultural wealth of 
the Southern Aegean gastronomy is an additional 
incentive for the visitors to discover our islands 
through their cuisine. The award granted to the 
Southern Aegean as the “European Gastronomy 
Region for 2019” serves the experience tourism; 
but this is not our sole goal. Our aim is to con-
nect the primary production of our islands with 

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου 

Uncompromising and perfectionist
Μαχητικός, οξυδερκής, οργανωτικός, αποτελεσματικός, αποφασιστικός, απαιτητικός, αεικίνητος, ασυνήθιστος ο 
περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος μας μιλά για τα σχέδια του.. 

The passionate, insightful, organized, effective, decisive, rigorous, restless, exceptional George Hatzimarkos, 
Regional Governor of Southern Aegean Sea, speaks about his plans. 

 By Katerina Papapostolou
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της Ευρώπης 2019» υπηρετεί τον τουρισμό εμπειρί-
ας, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος μας. Επιδίω-
ξή μας είναι και η διασύνδεση της πρωτογενούς πα-
ραγωγής των νησιών μας με τον τουρισμό. Επιδίωξή 
μας είναι η διεθνής αναγνώριση των υψηλής ποιότη-
τας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των νησιών 
και η διοχέτευσή τους στην διεθνή αγορά. Η μικρή 
παραγωγή και η άριστη ποιότητά τους, τα κατατάσ-
σουν στην κατηγορία των ντελικατέσεν και ως τέτοια, 
μπορούν να διακριθούν διεθνώς. 

Τι εκδηλώσεις και ενέργειες περιλαμβάνει ο τίτ-
λος Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για 
το 2019; Πρόκειται για ένα μεγάλο φάσμα δράσε-
ων και εκδηλώσεων που ξεκινά άμεσα, με τον πολύ 
χαρακτηριστικό τίτλο “Taste the seasons”, του προ-
γράμματος  με τον οποίο το Νότιο Αιγαίο διεκδί-
κησε και κέρδισε τον τίτλο της Γαστρονομικής Πε-
ριφέρειας 2019. Οι δράσεις αυτές έχουν κατατεθεί 
στο Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, 
Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT). Θα κορυφωθούν 
το 2019 και κινητοποιούν ολόκληρη την τοπική κοι-
νωνία καθώς καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα  τομέ-
ων, που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την δι-
ατροφή και την γαστρονομία, όπως η εκπαίδευση, 
η υγεία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ο πρωτογενής τομέας. Αρκεί να σας 
πω ότι τον φάκελο υποψηφιότητας που καταθέσαμε 
συνυπογράφουν 117 φορείς από τα νησιά Κυκλάδων 
και Δωδεκανήσων, ως κοινωνικοί εταίροι της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι στηρίζουν και συμ-
μετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του πλάνου δρά-
σεων της Γαστρονομικής Περιφέρειας. Στόχος μας 
είναι, μέσω της Γαστρονομικής Περιφέρειας, να κα-

tourism. Our intention is the high quality of the 
local traditional products of our islands to be in-
ternationally recognized and be placed on the in-
ternational market. Their limited production and 
excellent quality can classify them in the cate-
gory of Delicatessen Products and, as such, they 
can earn international distinction.

Which are the events and actions that the Eu-
ropean Region of Gastronomy for 2019 award 
includes? The award covers a wide range of ac-
tions and events that will start immediately, un-
der the unique title of “Taste the seasons”; this 
was the title we have given to the program for 
our participation in the contest, and this is how 
we won the award of the European Region of 
Gastronomy for 2019.  These actions have been 
submitted to the International Gastronomy, Cul-
ture, Arts and Tourism Institute (IGCAT). They 
will peak in 2019 and will mobilize the entire lo-
cal society, since they cover a variety of sectors, 
directly linked with nutrition and gastronomy, 
such as education, health, tourism, culture, medi-
um-sized enterprises and the primary sector. The 
candidateship envelope was signed by 117 social 
partners of the Southern Aegean Region, coming 
from the islands of Cyclades and the Dodeca-
nese, who actively support us and participate in 
the implementation of our action plan. Our ob-
jective is to utilize “the Region of Gastronomy” 
for making the gastronomy of the Southern Ae-
gean islands the reference point in the gastron-
omy culture of the entire Europe; our incentive 
– at the same time – is to serve the basic stra-

liberi in cucina
Όταν η τεχνολογία συναντιέται αρμονικά με την 

αισθητική, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. 
Οι κουζίνες  έρχονται από την Ιταλία 

και με τη λειτουργικότητα και το άψογο design τους, 
η κουζίνα γίνεται πλέον πρότυπο “ζωντανού χώρου”.

Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 190 11 | Τ. 22950 42791 | F. 22950 42793 | www.xenex.gr | xenex@xenex.gr
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ταστήσουμε την γαστρονομία  των νησιών του Νο-
τίου Αιγαίου  σημείο αναφοράς στην γαστρονομική 
κουλτούρα της Ευρώπης, υπηρετώντας ταυτόχρο-
να τους  βασικούς στρατηγικούς στόχους που έχει 
θέσει η περιφερειακή αρχή: της εξωστρέφειας, της 
διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό 
και τον πολιτισμό,  της προβολής και διάθεσης των 
εξαιρετικής ποιότητας τοπικών προϊόντων του Νο-
τίου Αιγαίου στις αγορές του εξωτερικού. 

Ποιο είναι το τίμημα του να είναι κάποιος περι-
φερειάρχης; Δεν υπάρχει κανενός είδους τίμημα, 
όταν αυτό που κάνεις αναβλύζει αβίαστα από μέσα 
σου, ως συστατικό στοιχείο της ίδιας σου της ύπαρ-
ξης. Αγαπώ βαθιά τον τόπο μου που πιστεύω ότι έχει 
αδικηθεί όσο λίγοι. Αγαπώ και σέβομαι τους ανθρώ-
πους του, θαυμάζω τη δύναμη και τη δημιουργικότη-
τά τους. Το να υπηρετείς αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο, 
αποτελεί ύψιστη τιμή. Σκοπός μου δεν είναι η διαχεί-
ριση της υφιστάμενης κατάστασης. Σκοπός μου εί-
ναι η καθημερινή άσκηση γνήσιας πολιτικής, που θα 
ανοίξει νέους δρόμους και προοπτικές ανάπτυξης, με 
αποτελέσματα που θα έχουν συνέχεια και διάρκεια 
στο χρόνο. Το ότι μου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω, 
δεν μπορεί να ενέχει κανενός είδους τίμημα. Μόνο 
τιμή. Μεγάλη τιμή για μένα και τους συνεργάτες μου. 

Είχατε μια στενή σχέση φιλίας με τον Κωνσταντίνο 
Μήτση. Πείτε μας για τη σχέση σας... Το Μεγάλο 
Πανεπιστήμιο της Ζωής, όταν βρεί σπουδαίο υλικό 
για να δουλέψει, δημιουργεί υπέροχα αποτελέσμα-
τα. Αυτό έβλεπα στον Κωνσταντίνο Μήτση που με 
τίμησε με την φιλία του. Τον αριστούχο, χαρισματικό 
απόφοιτο του πανεπιστημίου της ζωής που ήταν πα-
θιασμένος με τους στόχους του, δημιουργικός, με-
θοδικός, εργατικός, οραματιστής και ταυτόχρονα ρε-
αλιστής. Με σκληρή και αυστηρή υφή, ευαίσθητη και 
ονειροπόλα ψυχή. Φλόγα και πάγος, μαζί. Αυθεντικά 
Ελληνικό DNA. Φοβάμαι οτι δεν βγαίνουν πια τέτοιοι 
Έλληνες και αυτό δεν είναι καλό για αυτή την χώρα.

tegic targets set by the Regional Authority: ex-
troversion, connection of gastronomy with tour-
ism and culture, promotion of the high-quality 
Southern Aegean local products and their place-
ment on the international market. 

Which is the price that someone has to pay to be 
a Regional Governor?  There is no price to pay, if 
what you do is simply pouring out of you being the 
ingredients of your own life. I deeply love my re-
gion and I believe that it has been unfairly treated. 
I love and respect people living here, I admire their 
strength and creativity. It is more than an honor 
for me to serve this special place. My objective is 
not to manage the current situation, but rather 
to exercise a genuine policy in an effort to open 
the way for development perspectives that will last 
over the years. The opportunity I have been giv-
en has no price whatsoever; I am only honored. It 
is indeed a great honor for me and my partners. 

You were close friends with Konstantinos Mitsis. 
Would you tell us something about this relation-
ship... The University of real life yields outstand-
ing results when “lessons” are taught to per-
sons with great competences. This is what I saw 
in Konstantinos Mitsis, who honored me with 
his friendship; an excellent gifted graduate of the 
University of life, a passionate, creative, method-
ical, hard-working person, realistic and visionary 
at the same time. He was tough and strict, yet 
sensitive and a dreamer; a combination of fire 
and ice, the authentic Greek DNA. I am afraid 
we are getting short of these personalities, and 
this is not good for our country.

Konstantinos Mitsis 
was tough and 
strict, yet sensitive 
and a dreamer; a 
combination of fire 
and ice, the authentic 
Greek DNA.
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Ό
τι και να πει ή να γράψει κά-
ποιος για τη Νανά Μού-
σχουρη, θα είναι πραγματι-
κά λίγο. Η πλέον επιτυχημέ-
νη ελληνίδα ερμηνεύτρια και 
μια από τις πλέον επιτυχημέ-

νες διεθνώς –οι πωλήσεις των δίσκων της σε βινύλιο 
και cd φτάνουν τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα- έχει συ-
νεργαστεί από το 1958 που έκανε το ντεμπούτο της 
με μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες και 
ξένους δημιουργούς. Έχει τραγουδήσει, στα ελληνι-
κά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, αλλά και στα 
κινέζικα, στα τουρκικά και στα εβραϊκά μεταξύ άλλων, 
προκαλώντας πάντα την ίδια θερμή ανταπόκριση στο 
κοινό, σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεται.w 
Χάρη στο μοναδικό χάρισμα της φωνής της, πέρα-
σε με μοναδική ευκολία και εξίσου απολαυστικά από 
την ελληνική μουσική στην τζαζ, την ποπ, την φολκ ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος θέλησε να δοκιμάσει. 

Αλήθεια, πώς αισθάνεται ένας ζωντανός θρύλος σαν 
εσάς;  Πάνω από όλα μια τεράστια ευθύνη αλλά και ευ-
γνωμοσύνη για όλο τον κόσμο που άκουσε τις ανά-
γκες μιας φωνής. Ανάγκες που αφορούσαν την αλή-
θεια και την αγάπη.

Although much has been written and said about 
Nana Mouskouri, it barely scrapes the surface. 
The most successful Greek singer and one of the 
most celebrated internationally (she has sold 300 
million vinyl records and CDs), has been working 
since 1958, when she made her debut with some 
of the most important Greek and foreign artists. 
She sings in Greek, English, French, German and in 
Chinese, Turkish and Hebrew, always provoking the 
same warm response from the audience, wherev-
er in the world she may be performing. Thanks to 
the unique tone of her voice, she moved with ease 
from Greek music to jazz, pop, folk and any other 
genre that appealed to her. 

What does it feel like to be a living legend? 
More than anything, it’s a huge responsibility and 
also a tremendous gratitude to all the people 
who listened to the yearnings of a voice. Yearn-
ings about truth and love.

What was your first contact with singing? Sing-
ing was and still is my first love. Perhaps I wouldn’t 
exist if I hadn’t fallen in love with singing and if mu-
sic hadn’t accepted me.

 Panayiotis Panagopoulos
 Athina Papageorgiou

Nana Mouschouri

The Grand Dame
Οι ταινίες που έβλεπε στο σινεμά, όπου εργαζόταν ο πατέρας της και ένα ραδιόφωνο, που της χάρισε ο ίδιος 
στα δέκατα τέταρτα γενέθλιά της, στάθηκαν η αφορμή για μία από τις μεγαλύτερες καριέρες που έχει κάνει 
γυναίκα τραγουδίστρια σε ολόκληρη την ιστορία της μουσικής. Η Νάνα Μούσχουρη, η σημαντικότερη ίσως 
ελληνίδα ερμηνεύτρια διεθνώς, μας μίλησε για την απίστευτη καριέρα της και τις ανεπανάληπτες συνεργασίες της.

The films she watched at the movie theatre where her father worked and a radio set he gave her on her 
fourteenth birthday motivated her to pursue one of the longest careers a female singer has ever had in 
the whole history of music. Nana Mouschouri perhaps the most famous Greek singer in the world, spoke 
to us about her incredible career and unparallleled collaborations.

www.mitsishotels.com
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Πώς έγινε και βρεθήκατε να ασχολείστε με το τρα-
γούδι; Το τραγούδι ήταν και παραμένει η πρώτη μου 
αγάπη, ίσως δεν θα υπήρχα αν δεν είχα αγαπήσει 
το τραγούδι και αν η μουσική δε με είχε αποδεχθεί. 

Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο μουσικό άκουσμα 
στη ζωή σας; Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, ήταν 
πολλές φωνές μαζί, η φωνή της Billie Holiday, της Ella  
Fitzgerald, του Nat King Cole, της Judy Garland και 
βέβαια της Μαρίας Κάλλα.

Αλήθεια, πώς είναι να συνεργάζεσαι με το Μάνο 
Χατζιδάκι και το Νίκο Γκάτσο; Ήταν το μεγάλο 
σχολείο της ζωής μου, το σχολείο του σεβασμού και 
της πειθαρχίας. Άκουγα και μάθαινα. Ο Νικος και ο 
Μάνος μου έδωσαν την ελληνική μουσική ταυτότη-
τα του πολιτισμού μας.
  
Με τη Μελίνα Μερκούρη ήσασταν φίλες. Πως ήταν; 
Η Μελίνα ήταν και παραμένει για εμένα μια απλησία-
στη σταρ, που έλαμπε όπως η Μέρλιν Μονρόε, η Ίν-
γκριντ Μπέργκμαν και η Μάρλεν Ντίντριχ. Εκείνη την 
εποχή είχε ήδη το θαυμασμό όλων και ειδικά τον δι-
κό μου. Ο Μάνος με σύστησε στη Μελίνα, όπως και 
στην Αλίκη. Τη θαυμαζα και τη σεβόμουνα, με απο-
καλούσε ή «μικρή  τραγουδίστρια, η καινούργια». Πέ-
ρασαν τρία χρόνια για να βρω τη θέση μου δίπλα της 
και να γίνουμε φίλες. Βλεπόμασταν στο περιβάλλον 
του Μάνου και του Νίκου. Εκείνες, μαζί με την Αλί-
κη, ήταν του θεάτρου και του κινηματογράφου και 
εγώ των δίσκων και των clubs, τελικά γίναμε φίλες αλ-

Could you have become anything else but a 
singer? The fact that I am here means that I’ve 
worked hard, assiduously and with absolute faith. 
I had a goal from a very young age, it was my des-
tiny, and there were people who believed in me 
and I in them. My life couldn’t have gone in any 
other direction.

Do you think you were born a great singer, or 
did you become one? I don’t believe that any-
body is born anything. Whatever you become in 
your life, you become through the need to learn 
and the need to improve. It’s a daily struggle and 
hard work.

Do you remember the first music you listened 
to? I don’t remember exactly, there were many 
voices: Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Nat King 
Cole, July Garland and of course, Maria Callas.

What was it like to collaborate with Manos 
Hadjidakis and Nikos Gatsos? It was the great-
est learning experience of my life, a school for re-
spect and discipline. I listened and learned. Nikos 
and Manos gave me the Greek musical identity of 
our culture.

You were friends with Melina Mercouri. What 
was that like? Melina was and will always be an 
inaccessible star, which shone as bright as Mari-
lyn Monroe, Ingrid Bergman and Marlene Dietrich. 

1. Nana Mouschouri with 
Bob Dylan.

2. Nana Mouschouri with 
the famous American
singer Harry Belafonte.

1 2
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When we met she had already earned the admi-
ration of one and all, and especially mine. Manos 
introduced me to Melina and Aliki Vougiouklaki. 
I admired and respected her and she called me 
the “little singer, the new girl”. It took three years 
for me to find my place by her side and for us 
to become friends. We would meet in the circle 
of Manos and Nikos. The theatre and the cinema 
were Melina and Aliki’s domain, while mine was 
records and clubs. We grew into friends and rivals 
for the songs and love of Manos. Melina and I be-
came closer during the military junta, when she 
was living in exile in Paris and again when she be-
came Minister of Culture.

And Manos? For me, Manos will always be a 
great teacher, with tremendous musical inspi-
ration. He was a special man, strict and proud, 
yet sensitive. The most important Greek com-
poser.  Also Nikos Gatsos is, I believe, the great-
est poet.

Do you miss those days? They have become 
our country’s heritage and I promote and re-
spect them. I understand that life must evolve 
and that I must accept the evolution, even if I 
find some things very annoying.

My favourite song is “Awake my Love”, but 
when you sing “Paper Moon”, you do so with 
such emotion that your audience can’t but 

λά και αντίζηλες για τα τραγούδια και την αγάπη του 
Μάνου. Με τη Μελίνα ήρθαμε πιο κοντά στο Παρί-
σι, επί χούντας, όπου ζούσε εξόριστη και συνεχίσα-
με όταν έγινε υπουργός πολιτισμού. 

Και ο Μάνος; Ο Μάνος παραμένει για μένα ένας 
μεγάλος δάσκαλος, με τεράστια έμπνευση στη μου-
σική. Ήταν ιδιαίτερος, αυστηρός και υπερήφανος, 
ευαίσθητος. Ο  σπουδαιότερος Έλληνας συνθέτης. 
Όπως ο Νίκος Γκάτσος είναι για εμένα ο μεγαλύτε-
ρος ποιητής μας. 

Σας λείπει εκείνη η εποχή; Είναι η κληρονομιά της 
χώρας μας  και προσπαθώ να την  προωθώ και να  
τη σέβομαι. Καταλαβαίνω βέβαια  ότι η ζωή εξελίσ-
σεται και  δεν μπορώ παρά να το αποδεχθώ, ακόμη 
και αν κάποια πράγματα με ενοχλούν. 
 
Το «Ξύπνα αγάπη μου» εξακολουθεί να είναι το 
αγαπημένο μου τραγούδι. Αλλά όταν τραγουδά-
τε το «Χάρτινο το Φεγγαράκι», το λέτε με τέτοιο 
συναίσθημα, που είναι αδύνατο στο κοινό που σας 
παρακολουθεί να μην παρασυρθεί. Τι συμβαίνει με 
αυτό το τραγούδι; Είναι δύο τραγούδια με διαφο-
ρετικό περιεχόμενο. Δεν μπορούν να συγκριθούν. 
Το ένα είναι μια ευτυχισμένη πραγματικότητα, πολύ 
όμορφη και το άλλο μία συγκινητική, δυνατή αλήθεια 
ενός ονείρου που προσπαθεί να γίνει πραγματικότη-
τα. Κάτι σαν ευχή. 
Στη φωνή υπάρχει χρονικό όριο; Πότε πρέπει να 
αποσύρεται κάποιος; Δεν υπάρχει όριο στη φωνή. 

1. Nana Mouschouri with the 
great Greek poet Nikos Gatsos.

2. Nana Mouschouri with Melina 
Mercouri and Joan Baez.

1 2
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To find out more, please contact your local Ecolab representative

tel: 210 6873700  |  www.ecolab.com

Safety

SuStainability

Consultative 
serviCe

the CorreCt 
training

high 
performing 
produCts

effiCient 
dosing 

the right 
Cleaning tools

Delivering outstanding guest satisfaction

Housekeeping Program

Ecolab’s innovative, streamlined solutions, along with world-
class training and tools, let you clean with confidence 
and ensure your guests are more than satisfied.

 PERFORMANCE 

Providing solutions to your biggest 
cleaning challenges and delivering 
superior and consistent results 

 EFFICIENCY 

Bespoke training program and 
materials to help drive and 
maintain staff productivity 

 SAFETY 

Color-coded products with a  
unique dispensing method so  
there is no contact with concentrates 

Πρέπει όμως να την σέβεσαι και να την προστατεύ-
εις. Πρέπει να αποσύρεται κάποιος όταν πλέον δεν 
πιστεύει σε αυτό που κάνει, αυτό ισχύει σε όποια δου-
λειά και αν κάνει. 

Πιστεύετε ότι τα λάθη είναι πηγή γνώσης; Απόλυτα, 
όταν κάποιος μάθει να ξεχωρίζει τις επιλογές του σε 
καλές και κακές και όταν αναγνωρίζει ότι είναι αυτός 
και μόνο αυτός υπεύθυνος για τα λάθη του, άρα και 
για την ίδια του τη  ζωή και για το μέλλον του. 

Τι σας θυμώνει περισσότερο; Η αδικία, ο πόλε-
μος, η τυχοδιωκτική φιλοδοξία για την εξουσία, η 
έλλειψη ανθρωπιάς, η τεμπελιά, η πονηριά, η κα-
κία, το ψέμα.

Η κόρη σας, η Λενού, πότε αποφάσισε να ασχο-
ληθεί με το τραγούδι; Πριν από δέκα χρόνια, 
αφού προηγουμένως ασχολήθηκε με τον κινημα-
τογράφο και το θέατρο.

Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας μόλις σας ανα-
κοίνωσε την απόφασή της; Ήμουν πολύ περήφα-
νη για εκείνη και αισθάνθηκα και την ανάλογη ευ-
θύνη, αλλά η Λενού έχει πολύ καλή φωνή, αγαπά 
το τραγούδι, έχει κουράγιο και οι δυσκολίες δεν τη 
φοβίζουν.
   
Τι συμβουλές της δίνετε; Να ακολουθεί το ένστι-
κτό της, να αναγνωρίζει και να επιλέγει τον δικό της 
δρόμο. Η ζωή δεν κάνει δώρα και χρειάζεται πολ-
λή δουλειά, ειλικρίνεια και αυτογνωσία.

Τι δεν πρέπει κάποιος να χάσει στη ζωή του καθώς 
μεγαλώνει; Δεν πρέπει να χάνει ποτέ τον ενθουσια-
σμό του, την ειλικρίνεια της νιότης και τον αυθορμη-
τισμό. Πρέπει να έχει πάντα σεβασμό, και να ανακα-
λύπτει με ενδιαφέρον οτιδήποτε καινούριο, να μην 
σταματήσει να μαθαίνει ποτέ. Πρέπει να έχει πάντα 
αισιοδοξία και να μην ξεχνά ότι ο ούτε η χαρά, ού-
τε η λύπη είναι παντοτινές, ότι όλα έχουν ένα τέλος. 

be swept away. What is so special about that 
song? The two songs you mention are two songs 
with completely different stories. They cannot be 
compared. One is a happy, beautiful reality and the 
other a poignant, powerful truth of a dream trying 
to become a reality – a kind of blessing.

Does a voice have an expiry date? When should 
one retire? There is no expiry date for the voice. 
But it must be respected and protected. One 
should retire when they no longer believe in what 
they’re doing, a rule that applies to all jobs.

Do you think that mistakes are a source of 
knowledge? Absolutely. When we learn how to 
differentiate between good and bad choices and 
when we take responsibility for our mistakes, we 
are doing so for our own lives and future.

What angers you the most? Injustice, war, op-
portunistic ambition for power, lack of humanity, 
laziness, cunning, malice and lies.

When did your daughter Lenou decide to start 
singing? Ten years ago, after working for several 
years in the cinema and theatre.

What was your reaction when she announced 
her decision? I was very proud of her and felt 
some responsibility. But Lenou has a very good 
voice, loves music and is courageous. She isn’t 
frightened of facing difficulties head on.

What advice did you give her? To follow her 
instinct, to find and choose her own path. Life 
doesn’t hand out gifts and it takes a lot of work, 
honesty and self-awareness to succeed.

What should one hold on to as they get older? 
We must never lose our enthusiasm, the hon-
esty of youth and spontaneity. We must always 
respect and explore anything new with inter-
est, and never stop learning. We should always 
be optimistic and never forget that neither joy 
nor sorrow is eternal, that everything eventual-
ly comes to an end.

When we learn 
how to differentiate 
between good 
and bad choices 
and when we take 
responsibility for our 
mistakes, we are 
doing so for our own 
lives and future.
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Mykonos 1955. At a baptismal festival.

Return 
to Innocence

One could say that a picture is a kind of tombstone, 
because the moment depicted  in the shot is 

lost forever. Join us on a walk around a charming 
Mykonos that no longer exists,  through the 

photographs of Robert McCabe. 
 Vangelis Chaniotakis 
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Τα καλοκαίρια, σχεδόν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, τα πλοία 
δεν άραζαν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά λίγο πιο ανοιχτά. Μέσα 
από τις φωτογραφίες του Robert McCabe μπορούμε να θυμηθούμε 
εκείνη την γοητευτική, αυθεντική εποχή της Μυκόνου που έχει ανε-
πιστρεπτί χαθεί. Ας ξαναφέρουμε στο μυαλό μας εκείνη τη Μύκονο, 
την αλώβητη από τα απανωτά κύματα του τουρισμού και της ανάπτυ-
ξης, των εξοχικών σπιτιών, των high speed και των πτήσεων τσάρτερ.

As recently as the 70s, ships dropped anchor a short distance 
from the port of Mykonos in summer. Through the photographs 
of Robert McCabe, we recall that charming, authentic era on 
Mykonos, which is irrevocably lost. Let’s cast our minds back to 
that Mykonos – untouched by waves of tourism and development, 
summer homes, high-speed ferries and charter flights.

Mykonos 1955. Bringing home the mail. Mykonos 1955. Mykonos town and one of 
the 500 or so churches on the island.
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Mykonos 1955. Unloading the nets.
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Mykonos 1955. At a baptismal festival.
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The richness of Greece is the history, culture and its people. The unique lacy beaches with crystal clear 
waters and golden beaches. The beauty of the Aegean and Ionian sea with blue sky and the white villages 
of the islands. Greece, which we rarely see, Greece from above with its beauty and its grandeur.  As they 
said, an image is worth a thousand words.

WHEN YOU LOOK      FROM ABOVE
Ο πλούτος της Ελλάδας είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και οι άνθρωποί της. Είναι οι μοναδικές δαντελένιες πα-
ραλίες,  οι κρυστάλλινες θάλασσες, και οι χρυσές αμμουδιές. Οι ομορφιές του Αιγαίου και του Ιονίου μας με 
το γαλάζιο του πελάγους και το κυανό του ουρανού με τα κατάλευκα χωριά των νησιών. Η Ελλάδα, που σπάνια 
βλέπουμε, η Ελλάδα από ψηλά με τις ομορφιές και τα μεγαλεία της. Όταν μιλάει η εικόνα τα λόγια περιττεύουν.



54

UNIQUE DESTINATION www.mitsishotels.com

Mykonos beaches are for all kinds of taste, 
cosmopolitan beaches, family beaches, nude 
beaches, party beaches, remote ones and 
even beaches in the town, all with gold sand, 
umbrellas, sun beds, water sports, bars and 
restaurants. 

Halikounas beach is ideally located 25 km 
southwestern of Corfu town. The sandy 
beach that stretches for more than 3 km 
is considered one of the most beautiful 
coastal areas in the Ionian complex.
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Kythira is an island in Greece lying opposite 
the south-eastern tip of the Peloponnese 
peninsula. It is traditionally listed as one of 
the seven main Ionian Islands, although it is 
distant from the Ionian Sea.
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Mykonos is an island in the Cyclades group 
in the Aegean Sea. It’s popularly known for 
its summer party atmosphere. Beaches such 
as Paradise and Super Paradise have bars that 
blare thumping music.
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Milos is a volcanic Greek island in the 
Aegean Sea, just north of the Sea of 
Crete. Milos is the most southwestern 
island in the Cyclades.
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Elafonisi is an island located close to the 
southwestern corner of the  island of Crete, . When 
the weather is fine it is possible to walk to the island 
through the shallow water. It is known for its pink 
sand beaches.

 Washroom Products | Cleaning Wipers & Cloths | Chemicals | 
Cleaning Equipment |  Waste Management | Food Service Disposables | 

Personal Protective Equipment | Hotel Amenities

T 210 34108230,  E info@vario.com.gr,  www.vario.com.gr
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Sithonia, also known as Longos, 
is a peninsula of Chalkidiki, which 
itself is located on a larger peninsula 
within Greece. 
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connected experience throughout their 
journey, whether they are in an office or a 
hotel room. And, it needs to be a natural 
extension of their virtual space. Guests travel 
with several devices and expect high speed 
internet access everywhere they go, placing 
a lot of pressure on hotel infrastructures. 
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services before a guest checks in, while 
anticipating the rapid shifts in business volume 
and scaling to adapt to the occupancy rate.
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IN THE HOSPITALITY SECTOR
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and adapt to the fluctuating occupancy rate.

Moving the communications infrastructure to the cloud can help 
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scalable service model, hotels can increase their focus on the 
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Zakynthos, In Zakynthos one of the Ionian 
islands is Laganas Beach, protected by 
the Greek and international legislation as 
a birthplace of the endangered species 
of sea turtle Caretta-Caretta. 
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WALK IN 
ATHENS

Στο κέντρο της Αθήνας, σε 
ένα κτήριο που συνδέεται με 
έναν από τους πιο γνωστούς 
αστικούς θρύλους, εκείνο της 
Δουκίσσης της Πλακεντίας, 
εκτίθεται ένας ανεκτίμητος 

θησαυρός που αφηγείται την 
ιστορία του Bυζαντίου. 

Ιn the centre of Αthens, 
a building linked to one 

of the city’s most famous 
urban legends, the legend of 
Duchess of Plaisance, houses 

a priceless treasure that 
recounts the history of the 

Βyzantine Εmpire. 

BYZANTINE 
& CHRISTIAN 
M U S E U M

 Maria Konstantopoulou
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Τ
ο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο είναι ένα από τα εθνικά μου-
σεία της χώρας και ένα από τα ση-
μαντικότερα στον κόσμο για την 
τέχνη και τον πολιτισμό των βυζα-
ντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. 
Ιδρύθηκε το 1914 και διαθέτει πε-

ρισσότερα από 25.000 αντικείμενα, οργανωμένα σε 
συλλογές, τα οποία χρονολογούνται από τον 3ο έως 
τον 20ό αιώνα και προέρχονται κυρίως από τον ευρύ-
τερο ελλαδικό, μικρασιατικό και βαλκανικό χώρο. Οι 
συλλογές αυτές περιλαμβάνουν γλυπτά, εικόνες, έργα 
μικροτεχνίας, τοιχογραφίες, κεραμική και υφάσματα, 
χειρόγραφα, σχέδια, ανθίβολα, χαλκογραφίες, παλαί-
τυπα, καθώς και αντίγραφα έργων βυζαντινών και με-
ταβυζαντινών τοιχογραφιών και ψηφιδωτών. Ο πλού-
τος των συλλογών και η αξία των εκθεμάτων του το 
καθιστούν κιβωτό της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
τέχνης. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ιδρύ-
θηκε τελικά το 1914 και το 1923 ο βασικός πυρήνας 
των συλλογών του ήδη είχε σχηματισθεί από έργα 
που είχαν περισυλλεχθεί από τα μνημεία της Αττικής 
και είχαν συγκεντρωθεί στο Θησείο και τις αποθήκες 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι συλλογές 
εικόνων, μικροτεχνίας, χειρογράφων και υφασμάτων 
συγκροτήθηκαν τόσο από αγορές και δωρεές έργων 
όσο και από την κατάθεση κειμηλίων που προέρχο-
νταν από μονές της Ελλάδας και από διαλυμένες ελ-
ληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Μετά τη Μικρα-
σιατική καταστροφή (1923) διευθυντής του Μουσεί-
ου ανέλαβε ο Γεώργιος Σωτηρίου, του οποίου κύριο 
μέλημα ήταν να αναδείξει το Μουσείο στο «κατ’ εξο-
χήν εθνικόν Μουσείον της Ελλάδος», που θα αποτε-
λούσε και «πρότυπον Μουσείον ολοκλήρου της Ανα-
τολής». Το 1930 το Μουσείο εγκαταστάθηκε οριστικά 
στη Villa Ilissia, ένα συγκρότημα κτηρίων κοντά στις 
όχθες του ποταμού Ιλισσού, η οποία είχε χτιστεί από 
τον αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη (1848) για τη Γαλλί-
δα Sophie de Marbois-Lebrun, δούκισσα της Πλακε-
ντίας. Τα εγκαίνια του Μουσείου έγιναν το Σεπτέμβριο 
του 1930, ενώ μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιξε 
για το κοινό το 1946. Σταδιακά εξελίχθηκε σε σπου-
δαίο κέντρο έρευνας και συντήρησης, ενώ στις συλ-
λογές του ενσωματώθηκαν εκείνη της Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, ευρήματα από ανασκαφές 
της Αττικής, δωρεές και αγορές και τα κειμήλια των 
προσφύγων μετά το 1922. Η Villa Ilissia, που στεγάζει 
σήμερα το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, είναι 
ένα από τα πρώτα μνημειώδη κτήρια που δημιουρ-
γήθηκαν στην Αθήνα. Το κτήριο, επενδυμένο εξωτε-
ρικά με μάρμαρο, αποτελείται από δύο ορόφους και 

The Byzantine and Christian Museum is one of 
the most important museums in the world, hous-
ing considerable Byzantine and post-Byzantine art 
collections. It was founded in 1914 and compris-
es more than 25,000 items, organised in collec-
tions that show the course of Greek art from the 
3rd to the 20th century and originating from the 
Greek area,  Asia Minor and the Balkan region. 
These collections include sculptural works, paint-
ings, murals, pottery and textile, manuscripts, an-
thibola, sketches, copper engravings and copies of 
Byzantine and post-Byzantine murals and mosa-
ics. The wealth of the collections and the value of 
the exhibits render the museum a veritable treas-
ure trove of Byzantine and post-Byzantine art.

The Byzantine and Christian Museum was 
eventually established in 1914, while in 1923 the 
basic core of the collections had been formed 
from works collected from Attica monuments 
and stored in Thission and in the basement of the 
National Archaeological Museum. The collection 
of icons, small works, manuscripts and textiles 
were either bought at markets or donated by 
monasteries in Greece and Greek expat commu-
nities. After the Asia Minor Disaster (1923), Geor-
gios Sotiriou was appointed director of the Mu-
seum. His main goal was to turn the Museum in-
to “a National Museum of Greece”, which would 
also become “a model Museum of the Orient”. In 
1930, the Museum permanently settled in Villa Ilis-
sia, a complex of buildings situated on the banks 
of the Ilissos River and built in 1848 by architect 
Stamatis Kleanthes for Sophie de Marbois-Leb-
run, the French Duchess of Plaisance. The Muse-
um was inaugurated in September 1930, while its 
doors opened to the public in 1946, after the end 
of WWII. It gradually evolved into an important 
research and preservation centre, while its ex-
hibits were enriched with the CAS collections, as 
well as with finds from excavations in Attica, do-
nations, purchases and heirlooms from the 1922 
Greek refugees.  Villa Ilissia, which houses the Byz-
antine and Christian Museum, is one of the first 
monumental buildings to be erected in Athens. 
The marble-covered building is divided into two 
floors and a basement. On the northern side, to-
wards the courtyard and Lycabettus, there are 
seven stonework arches on both floors, while 
the picture is complemented with two corner 
towers that house the staircases. On the south-
ern side, towards Ilissos, there are three stone-

Marble statuette of Orpheus 
on a rough, rectangular base 
(4th century).

CLOCKWISE
Worship and Art 
Limestone grave stele, 
Coptic art (3rd-4th century)
Gold items from the “treasure” found in Kra-
tigos, on the island of Mytillini (belts, buckles, 
bracelets, necklaces, earrings, rings, amulets 
and 32 coins depicting the emperors Fokas 
and Herakleion - 7th century)
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υπόγειο. Στη βόρεια πλευρά, προς την αυλή και τον 
Λυκαβηττό, υπάρχουν και στους δύο ορόφους το-
ξοστοιχίες με επτά αψίδες, ενώ την εικόνα συμπλη-
ρώνουν οι δύο γωνιακοί πύργοι, όπου βρίσκονται τα 
κλιμακοστάσια. Στη νότια πλευρά, προς τον Ιλισσό, 
υπάρχει τοξοστοιχία με τρεις αψίδες στο κέντρο του 
ισογείου και ανοιχτή στοά με τοξοστοιχία στον πά-
νω όροφο. Το κεντρικό κτήριο υψώνεται επιβλητι-
κό στο βάθος της αυλής, το περίγραμμα της οποίας 
συμπληρώνεται από δύο χαμηλές πλευρικές πτέρυ-
γες, που προορίζονταν για βοηθητικές χρήσεις, και 
από το κτήριο με τον πυλώνα της εισόδου. Στο τό-
ξο της μαρμάρινης καμάρας της εισόδου είναι λα-
ξευμένη η ονομασία του συγκροτήματος: ILISSIA.  Η 
οικοδόμηση της Villa Ilissia ολοκληρώθηκε το 1848. 
Κατοικήθηκε από τη δούκισσα μέχρι το θάνατό της, 
το 1854. Αργότερα το συγκρότημα περιήλθε στο ελ-
ληνικό δημόσιο, στέγασε για τρία χρόνια τη Σχολή 
Ευελπίδων και στη συνέχεια άλλες στρατιωτικές αρ-
χές. Το 1926 η Villa Ilissia παραχωρήθηκε για να στε-
γάσει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η εξω-
τερική μορφή του κτηρίου παρέμεινε περίπου όπως 
είχε σχεδιαστεί από τον Κλεάνθη, ενώ το εσωτερι-
κό του προσαρμόστηκε στις ανάγκες της νέας του 
χρήσης, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζά-
χου. Οι μεγαλύτερες επεμβάσεις έγιναν στο ισόγειο 
του κτηρίου, όπου τρεις αίθουσες διαμορφώθηκαν 
σε χαρακτηριστικούς τύπους ναών της παλαιοχρι-
στιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. 
Η διαμόρφωση της αυλής έγινε σε σχέδια του αρχι-
τέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη. 

Η νέα επέκταση –εξολοκλήρου υπόγεια– ανα-
πτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα στα οποία στεγά-
ζονται νέοι εκθεσιακοί χώροι, σύγχρονες αποθήκες 
αρχαιοτήτων, καταφύγια για την προστασία των συλ-
λογών, αμφιθέατρο διαλέξεων και χώρος εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων. Ο περιβάλλων χώρος είναι ένα 
αρχαιολογικό πάρκο, ένα «ανοιχτό μουσείο» με υπαί-
θρια εκθέματα που επικοινωνεί με σημαντικούς γειτο-
νικούς αρχαιολογικούς χώρους (Λύκειο του Αριστο-
τέλη) και διαθέτει υπαίθριο αμφιθέατρο για ποικίλες 
εκδηλώσεις, σύγχρονο πωλητήριο και καφέ-εστιατό-
ριο, μια πολιτισμική «όαση» στο κέντρο της πόλης. Το 
ΒΧΜ έχει διοργανώσει εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, τη 
Ρώμη και το Λονδίνο, όπως και σε άλλες πόλεις των 
ΗΠΑ. Επίσης, το Μουσείο έχει αναπτύξει συνεργα-
σία με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας της Αιγύπτου 
με σκοπό την ίδρυση του Πατριαρχικού Μουσείου, 
ενώ παράλληλα συνεργάζεται με κρατικά μουσεία και 
πολιτιστικούς οργανισμούς στο εξωτερικό.

work arches in the centre of the basement and 
an open stone archway on the upper floor. The 
main building stands imposingly on the deep end 
of the courtyard, while its structure is comple-
mented with two low lateral wings, intended for 
auxiliary use, and a main entrance pylon. The mar-
ble arch of the entrance is engraved with the 
name of the complex: ILISSIA. The building of  Villa 
Ilissia was completed in 1848. It was inhabited by 
the duchess until her death in 1854. The complex 
later passed on to the Greek state and for three 
years housed the Cadet School and then other 
military schools. In 1926, Villa Ilissia was convert-
ed into the Byzantine and Christian Museum. The 
external façade of the building was left intact as 
originally designed by Kleanthes, while the interi-
or was adjusted to fit the needs of the new mu-
seum, following the designs of Aristotelis Zachos. 
The biggest changes were made to the basement, 
where three rooms were transformed into basic 
types of Paleochristian, Byzantine and post-Byz-
antine churches. The courtyard was altered as per 
the designs of architect Kimon Laskaris. 

The new underground extension has new ex-
hibition areas, restoration workshops, state-of-
the-art storage facilities and shelters for the pro-
tection of the collections, as well as lecture the-
atres and educational facilities. The first section 
with the new permanent exhibition of the Muse-
um’s Byzantine Collections opened its doors to 
the public in the summer of 2004, while the sec-
ond section with the Post-Byzantine and Later 
Period Collections was inaugurated in 2007. The 
common area is an archaeological park, an “open 
museum” with outdoor exhibits, which will com-
municate with important neighbouring archaeo-
logical sites (such as Aristotle’s Lyceum) includ-
ing an open amphitheatre for different events, 
a modern shop and a café-restaurant based on 
the idea of creating a cultural “oasis” in the city 
centre.The museum made several exhibitions in 
New York, Rome and London, as well as in other 
US cities. In addition, it has initiated collaboration 
with the  Alexandria Patriarchate in Egypt, in or-
der to establish the Patriarchate Museum, and is 
collaborating with many state museums and cul-
tural organisations abroad. 

22,  Vass. Sofias Ave., tel.: 210 7211027, 
www.byzantinemuseum.gr

Opening hours: Monday-Sunday 08.00-20.00
(April-October)

Scenes from the life of the Prophet
Ilia (Painter: Theodoros Poulakis, 2nd 
half of the 17th century).
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Ο
ι υπέρλαμπροι σταρ της 
ζωής μας θέλησαν να αφή-
σουν μια κοινή σφραγίδα 
προτού η εποχή τους σβή-
σει για πάντα. Στα διαλείμ-
ματα κινηματογραφικών 

υπερπαραγωγών, έξω από πολύβουες συνεντεύ-
ξεις Τύπου, στα ομιχλώδη κοκτέιλ πάρτι, στα λιγο-
στά διαλείμματα, κατά τη διάρκεια κάποιου χρω-
ματικού παροξυσμού, πριν από το ξέσπασμα της 
επόμενης λογοτεχνικής καταιγίδας, αποφάσισαν 
να δώσουν ένα αυτόγραφο στην Ιστορία. Προ-
σπάθησαν να αποτυπώσουν και να μας χαρίσουν 
τη φύση, όπως αυτοί τη βλέπουν, όπως τα δικά τους 
μάτια την αντικρίζουν. O καθένας χρησιμοποίησε 
τις δικές του πρώτες ύλες Oι εικόνες είναι σπάνιες, 
επειδή καθεμιά τους φέρει μια μεγάλη υπογραφή. 
Αλλά πώς μπορεί να ξεχωρίσει κανείς έναν καλλι-
τέχνη μέσα στο πλήθος; Kαλλιτέχνης θα είναι μό-
νο εκείνος που τόλμησε να ξεπεράσει τις νόρμες 
της φύσης, το πλαίσιο του λογικού, τα σύνορα της 
νομοτέλειας, για να καταλήξει στο πιο ασύμβατο, 
αστείο και ζωντανό σχέδιο. Ίσως τελικά αυτό να 
σημαίνει «άνθρωπος της τέχνης»: αυτή η τελείως 
αδέσμευτη και διαφορετική ματιά που ρίχνει πά-
νω στα απλά, μα τόσο υπέροχα πράγματα που μας 
περιβάλλουν.

SMELL 
LIKE A ...

The brilliant stars of our time would like to 
leave their mark on the world before their star 
dims into eternity. They have met with history 
at blockbuster film premieres, at crowded press 
conferences, and in the lull before the next lit-
er-ary storm. They have left an imprint to show 
us nature through their own eyes. These pic-
tures are rare, for each of them bears a great 
signa-ture. How can one distinguish an artist 
among the crowd? The artist is the one who 
dares to think outside the boundaries of nature, 
logic and the constraints of necessity to pro-
duce at the most incompatible, funny and lively 
design. This may, after all, be the definition of “an 
artist”; this completely independent and differ-
ent outlook on the simple and wonderful things 
surrounding us..

Τσέχος σκηνοθέτης. Καθιερώθηκε διεθνώς το 1965 με το «Οι έρωτες μιας ξανθιάς» για να 
ακολουθήσουν τα «Φωτιά, πυροσβέστες», «Στη φωλιά του κούκου», «Hair», «Αμαντέους» και «Υπόθεση 
Λάρι Φλιντ». Είναι ίσως ο μόνος κάτοχος Όσκαρ που συνεχίζει να απαντά ο ίδιος στο τηλέφωνο.

A Czech director, Foreman became internationally renowned in 1965 with movies as: «Loves of a 
Blonde», followed by «The Firemen’s Ball», «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», «Hair», «Amadeus» 
and «The People vs. Larry Flynt».  He is perhaps the only Oscar Academy Awarded, who continues to 
answer his own phone.

MILOS 
FOREMAN

 Ioanna Papavasiliou
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Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός που ξεχώρισε στις 
ταινίες «Lady liberty», «Φωλιά του κούκου», «The Van», 
«Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι», «Το διαμάντι του 
Νείλου», «Πιάστε τον κοντό», «Oι δίδυμοι» και «Λος 
Αντζελες: εμπιστευτικό». Πίσω από την κάμερα έχει σκη-
νοθετήσει τα φιλμ «Πέτα τη μαμά από το τρένο», «O 
πόλεμος των Ρόουζ» και «Χόφα».

DeVito is an American actor and producer whose 
films include «Lady Liberty», «One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest», «The Van», «The Jewel of the Nile», 
«Get Shorty», «Twins» and «L.A. Confidential». He 
went behind the camera to direct «Throw Momma 
from the Train», «The War of the Roses» and «Hoffa».

DANI
DE VITO

Αμερικανός ηθοποιός και πρώην σύμβολο του σεξ. Διάσημες 
ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε: «Αναζητώντας τον κύριο 
Γκούντμπαρ», «Χωρίς Ανάσα», «Επάγγελμα: Ζιγκολό», «Ιπτά-
μενος και τζέντλεμαν» , «Pretty woman», κ.ά.

An American actor and former sex symbol, Gere starred in 
many films including, «Looking for Mr Goodbar», «Breath-
less», «American Gigolo»,  «An Officer and a Gentleman» 
and «Pretty Woman».

RICHARD 
GERE

VAP KOUGIOS 
 RODOS 

 www.vap.gr    fb:vapkougios

VAP KOUGIOS 
 RODOS 

 www.vap.gr    fb:vapkougios
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Ο σκηνοθέτης που δημιούργησε μερικές 
από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων 
25 χρόνων. «Κακόφημοι δρόμοι», «Η Αλί-
κη δεν μένει  πια εδώ», «O ταξιτζής», «Oρ-
γισμένο είδωλο», «Τα χρόνια της αθωότη-
τας», «Το ακρωτήρι του φόβου», «Τα καλά 
παιδιά», «Κουντούν», κ.ά.

The director who has created some of the 
best movies of the past 25 years. «Gangs 
of New York», «Alice doesn’t live here 
anymore», «Taxi Driver», «Raging Bull», 
«The Years of Innocence», «Cape Fear», 
«Goodfellas», «Kundun» etc.

MARTIN 
SCORSESE

Διάσημος αμερικανός ηθοποιός, πρότυπο ομορφιάς αλ-
λά καθόλου πλέιμποϊ. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Μπρό-
ντγουεϊ, όπου εμφανίστηκε σε θεατρικά όπως το «Πικ-νικ». 
Εκεί μάλιστα, γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του και συνερ-
γάτιδά του, Τζόαν Γούντγουορντ. Στις επιτυχημένες ται-
νίες του συμπεριλαμβάνονται οι «Μακρύ, καυτό καλοκαί-
ρι», «O κόσμος είναι δικός μου», «Άγριος σαν θύελλα», 
«Λιου Τζάκσον, ο μεγάλος δραπέτης», «Oι δύο ληστές» 
και «Το χρώμα του χρήματος» – για το τελευταίο τιμήθηκε 
με Όσκαρ ερμηνείας. Αυτό το λουλούδι είναι το μοναδικό 
αυτόγραφο που έχει δώσει ποτέ.

Newman was an American actor, paragon of beauty and 
a family man.  He began his career on Broadway, where 
he appeared in plays like «Picnic».  It was there that he 
met his second wife and partner, Joanne Woodward.  He 
starred in many successful films including «The Long, 
Hot Summer», «The Hustler», «Hud», «Cool Hand 
Luke», «The Sting» and «The Color of Money», for 
which he won Oscar Academy Award as Best Actor. This 
flower is the only autograph he ever gave.

PAUL 
NEWMAN

   Gr. Lambraki & Amerikis Str., 85100 Rhodes, Greece, T: +30 22410 36006   |   46, Alex. Diakou Str., 85100 Rhodes, Greece, T: +30 22410 38879, F: +30 22410 75726   |   

71, Ermou Str., Old Town, 85100 Rhodes, Greece, T: +30 22410 24834

Once upon a style...
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Υπήρξε μια μοντέρνα καλλιτεχνική ιδιοφυΐα. Μπορούσε να 
κοιτάξει μια κονσέρβα σούπας και να διακρίνει μια εικόνα που 
θα μπορούσε να απελευθερώσει την αντίληψη των ανθρώπων 
για την τέχνη. Η ζωή του υπήρξε ο υπέρτατος εορτασμός της 
διασημότητας, ένας ατέρμονος κύκλος από πάρτι, συνεντεύ-
ξεις, εγκαίνια εκθέσεων και βράδια σε λαμπερά εστιατόρια και 
κλαμπ. Παρουσίασε δεκάδες εκδηλώσεις σε μουσεία, ήταν κι-
νηματογραφιστής, συγγραφέας και ο ιδρυτής του περιοδικού 
«Interview». Στους προστατευόμενούς του συγκαταλέγονται 
ο Κιθ Χάρινγκ και ο Ζαν Μισέλ Μπασκιά. Δεν θα μπορούσε 
να υπάρξει θέμα με λουλούδια χωρίς αυτόν.

He was a modern genius, who was able to look at a can 
of soup and see an image that could broaden the people’s 
perception of art. His life was the ultimate celebration of 
celebrity, an endless cycle of parties, galas, interviews, art 
openings and evenings at posh restaurants and clubs. He 
presented dozens of museum exhibitions, was a filmmak-
er, writer and founder of Interview Magazine. His protégés 
include Keith Haring and Jean-Michel Basquiat.  A bouquet 
of flowers would be incomplete without him.

ANDY 
WARHOL

Μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, γιγαντιαία προσωπικότητα και καυ-
στικός παρατηρητής. O πεζός λόγος του θεωρείται από μερικούς αξεπέ-
ραστος – μετά τον Τζέιμς και τον Φόκνερ. Κυριάρχησε στην Αμερική για 
περίοδο είκοσι ετών, από το 1959 ως το 1979. Στο διάστημα αυτό έγρα-
ψε τα «Advertisements for myself» και «Tο τραγούδι του εκτελεστή», ενώ 
τα γραπτά του ανακλούν  τη λανθάνουσα επαναστατική τάση εκείνης της 
εποχής. Άλλα έργα του είναι  τα «Οι γυμνοί και οι νεκροί» και «Oι σκληροί 
δεν χορεύουν». Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι μια ανθολογία της δου-
λειάς του με τίτλο «The time of our time».

Novelist, journalist, iconic personality and caustic observer, Mailer’s 
narrative is considered exceptional by some – second only to James 
and Faulkner.  He was famous in America for a period of twenty years, 
from 1959 to 1979.  During this time he wrote «Advertisements for 
Myself» and «The Executioner’s Song», and his writings reflect the rev-
olutionary tendencies of that era. His other works include «The Na-
ked and the Dead» and «Tough Guys Don’t Dance». His most recent 
novel is an anthology of entitled «The Time of Our Time».

NORMAN 
MAILER



84

UNIQUE DESTINATION

Αμερικανός ζωγράφος, ο οποίος εμπνεόταν από τα γκραφίτι που έβλεπε στο μετρό. Η δουλειά 
του κέρδισε την προσοχή όταν το 1980 άρχισε να ζωγραφίζει σε υπόγειους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς. Εν μία νυκτί ο Κιθ Χάρινγκ μετατράπηκε σε αστέρι της τέχνης. Στη δουλειά του απο-
τυπώνονται περισσότερο κοινονικο-πολιτικά θέματα, όπως το κίνημα ενάντια στο απαρτχάιντ, 
το AIDS, και την επιδημία του κρακ. Πέθαινε σε ηλικία 32 ετών το 1990, από AIDS.

Haring was an American painter inspired by the graffiti he saw on the subway.  His work 
gained international acclaim when in 1980 he began to paint in underground railway sta-
tions. Keith Haring became a star of the art world overnight. Ηis work began reflect-
ing more socio-political themes, such as anti-Apartheid, the crack cocaine epidemic, AIDS 
awareness although he died of AIDS in 1990 at the age of 32.

KEITH 
HARING
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«EVZONES»

Εύζωνας. Ο «καλά ζωσμένος» στρατιώτης 
πολέμησε τόσο γενναία που έγινε θρύλος 
και από θρύλος επιβίωσε στο πέρασμα 
των αιώνων ως σύμβολο. 
Evzones, the “well-girt” soldiers, fought so 
bravely that they became a legend, an enduring 
symbol untouched by the passage of time.

 Thanasis Diamantopoulos,  Dimitra Chatziadam

the guardians  
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Τ
η Δήμητρα Χατζηαδάμ την συνάντησα 
κοντά στα μέρη που «έδρασε», στον 
Εθνικό κήπο λίγα μέτρα ανάμεσα από 
την Προεδρική Φρουρά και το Προ-
εδρικό Μέγαρο. «Από το 2010 μέχρι 
και σήμερα είμαι διαπιστευμένη φω-

τογράφος στο Προεδρικό Μέγαρο. Η οπτική επαφή 
που είχα με τον Εύζωνα ήταν άμεση και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Παράλληλα κατά την ίδια χρονι-
κή περίοδο, μου ζητήθηκε από την Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπολέως να αναλάβω την φωτογραφι-
κή κάλυψη των ιερών ναών της. Μέσα στα πλαίσια της 
παραγωγής φωτογράφισα την χειροτονία ενός ιερέα, 
στην οποία παρατηρώντας την διαδικασία αμφίεσης 
του Μητροπολίτη, μου γεννήθηκε η απορία: πως ντύ-
νεται ο Εύζωνας. Κάπως έτσι ξεκίνησε η φωτογράφι-
ση που κράτησε τρία χρόνια». 

Η φωτογράφος προσπαθώντας να περιγράψει 
τι ήταν αυτό που την ώθησε σε αυτή την ιδέα, αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά:«Με προσέλκυσε η λεβεντιά και η 
ατέρμονη επιμονή τους, χαρακτηριστικά που προσδί-
δουν αξία σε αυτό το σύμβολο της παγκόσμιας ανα-
γνώρισης» συμπληρώνοντας «Το ιδιαίτερο ντύσιμο 
τους, φέρει στοιχεία από την Ελλάδα, σύμβολα ορ-
θοδοξίας, σύμβολα πολέμου, σύμβολα ελληνικής πε-
ρηφάνιας». 

Το ντύσιμο του Εύζωνα αποτελεί από μόνο του μια 
ολόκληρη ιεροτελεστία, με αρκετούς συμβολισμούς 
στην στολή. «Το φάριο που φοράνε στο κεφάλι τους 
είναι κόκκινο γιατί συμβολίζει το αίμα των Ελλήνων που 
έχει χυθεί και η μαύρη φούντα που κρέμεται λέγεται 
θύσανος και συμβολίζει το δάκρυ των  Ελλήνων. Οι 
τετρακόσιες πιέτες στην φουστανέλα είναι όσα και τα 
χρόνια της σκλαβιάς του Έλληνα. Η φέρμελη, η επι-
τομή της στολής του Εύζωνα (γιλέκο) είναι όλη χειρο-
ποίητη, κεντημένη στο χέρι και έχει πάνω της διάφο-
ρους λαογραφικούς συμβολισμούς. Το λευκό χρώμα 
στο πουκάμισο παραπέμπει στην αγνότητα των αγώ-
νων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ζευγάρι τσαρου-
χιών ζυγίζει τρία κιλά και παράγει τον χαρακτηριστι-
κό ήχο στον βηματισμό από τα εκατόν είκοσι καρφιά, 
συνειδητοποιούμε το πόσο σθένος και αντοχή απαι-
τείται για την παρουσία του Εύζωνα».

Μια επιτυχημένη ανθρωποκεντρική φωτογράφη-
ση δεν αφορά μόνο την παρουσία του καλλιτέχνη στο 
χώρο αλλά και την ικανότητα του να εισβάλλει στην 
ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Η φωτογράφος χαρα-
κτηριστικά τονίζει ότι «Για να φωτογραφίσεις τον Εύ-
ζωνα πρέπει να προσπαθήσεις να σκέπτεσαι σαν τον 
Εύζωνα». Για να υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης 
χρειάστηκε να τους ακολουθεί σε κάθε δραστηριότητα 

I met Dimitra Chatziadam at the National Gar-
dens, not too far from her old stomping ground, 
the Presidential Mansion. “I’ve been an accred-
ited photographer at the Presidential Mansion 
since 2010,” she says. “The visual connection I 
had with the Evzones was direct and enduring. 
At the same time, the Holy Metropolis of Ilion, 
Acharnes and Petroupoli had asked me to cover 
their church network. During that assignment, I 
photographed the ordination of a priest, and as 
I observed him putting on his vestments, it sud-
denly occurred to me: how does an Evzone get 
dressed?  That’s how the Evzone project was 
born, a process that lasted three years.”

“I was drawn in by how brave they looked 
and how patient they were,” says the photogra-
pher, in an effort to explain what attracted her 
to this concept in the first place. “These attrib-
utes lend additional value to this instantly recog-
nizable symbol. Their dress combines elements 
of Christianity, wartime and national pride”.

Dressing is a ritual when it comes to the 
Evzones. “The red farion (cap) symbolizes the 
blood shed by the Greeks, while the black tas-
sel hanging down the side symbolizes their tears.
The 400 pleats of the foustanela (skirt) equals 
the years Greece suffered under Ottoman rule. 
The fermeli (waistcoat), entirely embroidered by 
hand, is the epitome of the Evzone uniform and 
it bears various folk symbolisms. The white color 
of the shirt refers to the purity of their strug-
gle. Bearing in mind that each pair of tsarouchia 
(shoes) weighs 3kg and features a combined 120 
nails in order to produce a specific sound when 
they march, you can imagine the strength and 
endurance it takes to be an Evzone”.

When it comes to photographing people, 
being around them isn’t enough. A photographer 
has to have the ability to penetrate the psy-
che of his subject. “In order to photograph an 
Evzone, you have to think like one,” she says. In 
order to adopt their mentality, she had to follow 
them everywhere they went. “Sunday is a festive 
day for the Evzone. It starts with an ascend to 
the Acropolis at 7:30am, hoisting the flag on the 
Sacred Rock, and then preparing for the 11:00am 
parade. Their day is over in the afternoon, after 
they haul down the flag. On weekdays, the guard 
changes every hour following the well-known 
ritual at the Presidential Mansion and the Tomb 
of the Unknown Soldier”.

Δεξιά/Right
Διμοιρία Ευζώνων στην τελετή 
έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας
που γίνεται στον Ιερό Βράχο της 
Ακροπόλης στις 8.00 το πρωί κάθε 
Κυριακής καθώς και στις εθνικές 
εορτές.
A squad of Evzones, stands to honor 
the National Flag hoisting ceremony
that takes place, on the Sacred 
rock of the Acropolis, each Sunday 
morning, at 8.00 o’clock
as well as on all national holidays.
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Οι Ευζωνικές στολές είναι 
εξ ολοκλήρου χειροποίητες 
και η κατασκευή τους 
είναι δύσκολη και 
χρονοβόρα. Απαιτείται 
μεγάλη εξειδίκευση και 
εμπειρία από τους τεχνίτες. 
Για παράδειγμα, για την 
κατασκευή της «φέρμελης», 
του περίτεχνου γιλέκου με τα 
στριφτά χειροποίητα μάλλινα 
κορδόνια, απαιτούνται έξι 
μήνες δουλειάς. 
The Evzone’s uniforms are 
entirely handcrafted and 
their manufacturing process 
is extremely difficult and 
time-consuming. They 
require special skills and 
experience on the part of 
the makers. For example, 
the manufacturing of the 
elaborated vest “ferme-
li”, with the handmade 
twisted woollen laces, takes 
more than six months to 
complete

Τα περίπου 60 καρφιά που είναι καρφωμένα στη σόλα κάθε 
«τσαρουχιού» είναι υπεύθυνα για τον επιβλητικό ήχο που ακούγεται 
κατά τον βηματισμό των Ευζώνων.
The 60 nails under the sole of each of the “tsarouchia” are 
responsible for the imposing sound that is heard as Evzones march.
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που έπαιρναν μέρος.  «Η Κυριακή είναι η μέρα γιορτής 
του Εύζωνα, όπου ξεκίνα με το ανέβασμα τους στην 
Ακρόπολη στις 7:30 το πρωί για την έπαρση της ση-
μαίας στον Ιερό βράχο και στην συνέχεια ετοιμάζονται 
για την επίσημη παράταξη που γίνεται στις 11:00 πμ.

Η Κυριακή τους καταλήγει το απόγευμα με την 
υποστολή της σημαίας. Τις καθημερινές, η υπηρεσία 
αλλάζει ανά μια ώρα, όπου και έχουμε και την γνω-
στή τελετουργική αλλαγή φρουράς στο Προεδρικό 
Μέγαρο και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη». 

Ο ρόλος της φωτογράφου διέθετε κι ένα άλλο 
ανθρώπινο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αυτό της γυ-
ναίκας, που είχε διεισδύσει σε ένα στρατιωτικό αυστη-
ρό ανδρικό περιβάλλον. «Η εικόνα του Εύζωνα είναι 
απρόσιτη και μυστική. Μια τέτοια φωτογραφική πα-
ραγωγή προϋποθέτει να καταφέρεις να κερδίσεις την 
εμπιστοσύνη τους με στόχο την καταγραφή της ευ-
ζωνικής ζωής. Η εμπειρία που είχα αποκομίσει μετά 
την συναναστροφή μου με ιερείς μέσω της Μητρό-
πολης, ωφέλησε στο να ξεπεράσω τους ενδοιασμούς 
μου και να προχωρήσω στο καλλιτεχνικό κομμάτι της 
δουλειάς μου. Προσπάθησα να γίνω όσο το δυνατόν 
πιο αόρατη, πράγμα δύσκολο λόγω της μεγάλης δι-
αφοράς ύψους που είχα μαζί τους, αν λάβουμε υπό-
ψη ότι όλοι οι Εύζωνες πρέπει να έχουν ύψος πάνω 
από 1.87 μέτρα».

Κατά την διάρκεια της τριετής φωτογράφισης 
ήταν αρκετές οι στιγμές συγκίνησης. Όπως μας είπε 
και η ίδια «υπήρξαν δυο γεγονότα που θα παραμεί-
νουν χαραγμένα στη μνήμη μου ως ένδειξη σθένους 
και λεβεντιάς, όπως επίσης και έντονης συναισθημα-

Τιμητική φρουρά στο Μνημείο 
του Aγνώστου Στρατιώτη.
Honor guard at the Memorial 
of the Unknown Soldier.

The photographer held another very special 
role: that of a woman, infiltrating a strictly male 
environment. “The image of the Evzone is very 
inapproachable and secretive. A project like this 
one required winning over their trust in order 
to capture their everyday lives. I tried to become 
as much as possible invisible. That was a difficult 
task due to the high diference i had with them 
bearing in mind that all evzones must be 1.87 me-
ters and above. The experience I had garnered 
while interacting with priests during my Metrop-
olis assignment helped be overcome my qualms 
and focus on the artistic aspect of my work”.

During the 3-year tenure, there were plenty 
of heart wrenching moments. “There were two 
incidents in particular that remain etched in my 
memory as a show of bravery. They were very 
emotional, both for me and the Evzones,” says 
the photographer. “During Karolos Papoulias’ 
Presidency, on the 21st of February, the day Ioan-
nina was liberated from Turkish rule, the Evzones 
were scheduled to parade through the city one 
last time in honor of the President, who hap-
pened to be born there.

The Evzones marching in the front line with 
the flag were due for their last leave before the 
end of their military term. When the parade was 
over they had tears in their eyes. Within the 
space of one day, they would go from Evzones 
to civilians, honorably fulfilling their term”.

“The second incident took place during 
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τικής φόρτισης για εμένα αλλά και για τους Εύζωνες. 
Κατά την Προεδρία του Κάρολου Παπούλια, στις 21 
Φεβρουαρίου 2014, που ήταν η απελευθέρωση των 
Ιωαννίνων, οι Εύζωνες θα έκαναν για τελευταία φορά 
παρέλαση στην πόλη των Ιωαννίνων, γενέτειρα πόλη 
του Προέδρου. Οι Εύζωνες που βρίσκονται μπροστά 
στην σημαία, τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες έπαιρ-
ναν την άδεια απολύσεως τους. Επέλεξαν να χάσουν 
την άδεια τους, να κάνουν δοκιμαστικές πρόβες για να 
παρευρεθούν στην παρέλαση, πράγμα ιδιαίτερα τιμη-
τικό γι’ αυτούς, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την 
θητεία τους. Όταν τελείωσε η παρέλαση, ήταν αρκε-
τά συγκινημένοι και βουρκωμένοι με το βλέμμα τους 
άδειο, κενό. Έτσι, μέσα σε μια μέρα από Εύζωνες, θα 
έπαιρναν και πάλι τις πολιτικές τους ταυτότητές τελειώ-
νοντας με τιμή την Ευζωνική θητεία». «Το δεύτερο γε-
γονός συνέβη στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Ενώ βρέ-
χει επί δύο ώρες καταρρακτωδώς οι Εύζωνες υποχρε-
ούνται να στέκονται σε απόλυτη ακινησία. Εξαιρετικά 
δύσκολες καιρικές συνθήκες ενώ παρευρίσκεσαι σε 
κάτι τόσο τιμητικό, «παίζοντας» με τα όρια της αντο-
χής και της ανθρώπινης φύσης σου. Για τον Εύζωνα 
τα δύσκολα αρχίζουν όταν πρέπει να υπερβεί τα δικά 
του όρια, αυτά για τα οποία έχει εκπαιδευτεί. Το σύμ-
βολο του Εύζωνα δεν έχει το δικαίωμα να «σπάσει», 
όπως χαρακτηριστικά λένε οι ίδιοι με οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, τη 
ρώτησα τι αποκόμισε μετά από τρία χρόνια σκληρής 
δουλειάς και χαμογελώντας μου απάντησε με μία ευ-
ζωνική φράση: «Άσε να ξέρω εγώ»!

the swearing-in ceremony of current President, 
Prokopis Pavlopoulos. It was pouring down with 
rain, yet the Evzones were forced to stand abso-
lutely still. It was an honor to attend this special 
event but, at the same time, it was pushing the 
limits of endurance, raging a battle against human 
nature. The Evzones will freely admit they can’t 
afford to break down, no matter the weather”.

Reaching the end of our conversation, I 
asked her what she gained after three years of 
hard work. Smiling, she used an Evzonic quote: 
“That’s for me to know and for you to find out!” 

Εύζωνας κατά την αλλαγή φρουράς 
στο Μνημείο του Aγνώστου Στρατιώτη.
Evzonas while changing guard at the 
Memorial of the Unknown Soldier.
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MESOGHAIA DESTINATION GASTRONOMY
MITSIS HOTELS Group keeps on developing in a most dynamic orbit, based on the principles and values 
first set by his founder Kostas Mitsis. The completely renovated restaurant MESOGHAIA is the first en-
deavor after his loss, and his family dedicated it to his memory. MESOGHAIA has already received at the 
Tourism Awards  the “Architecture & Interior Design” award. 

Ο ξενοδοχειακός όμιλος MITSIS HOTELS συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη στηριζόμενος στις αρχές και τις 
αξίες που άφησε ο ιδρυτής του Κώστας Μήτσης. Το πλήρως ανακαινισμένο εστιατόριο ΜΕΣΟΓΑΙΑ στο Sofitel 
Athens Airport είναι το πρώτο έργο που έγινε μετά την απώλεια του και η οικογένεια του το αφιερώνει στην μνή-
μη του. Το ΜΕΣΟΓΑΙΑ έχει ήδη διακριθεί στα Tourism Awards με το βραβείο «Architecture & Interior Design».
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Έ
να από τα κύρια χαρακτηριστικά 
που διέκριναν και ξεχώριζαν τον 
Κώστα Μήτση ήταν η δημιουρ-
γική του ικανότητα. Συνελάμβα-
νε την ιδέα του νέου και της έδινε 
μορφή και υπόσταση με γρήγο-

ρους ρυθμούς και ξεχωριστή επιτυχία. Η οικογέ-
νειά του συνεχίζοντας το όραμά του και την αφο-
σίωσή του στη δημιουργία του «νέου» ολοκλήρω-
σε τον Φεβρούαριο του 2017  την πλήρη ανακαίνι-
ση του εστιατορίου ΜΕΣΟΓΑΙΑ στο Sofitel Athens 
Airport. Αυτό είναι ένα από τα πολλά έργα που έχει 
ξεκινήσει ο όμιλος MITSIS Hotels σε πολλούς προ-
ορισμούς στην Ελλάδα. 

Το ΜΕΣΟΓΑΙΑ ανανεώθηκε πλήρως και μετα-
μορφώθηκε σε ένα σύγχρονο προορισμό για τον 
εκλεκτικό πελάτη, που αναζητά τη γεύση, την πρω-
τοτυπία και την αισθητική. Στόχος της ανακαίνισης 
ήταν να αναδειχθεί ο μοναδικός χαρακτήρας του 
ΜΕΣΟΓΑΙΑ, ενός εστιατορίου που είναι έντονα συ-
νυφασμένο με τον όρο «ταξιδεύω». Πριν την απο-

Creativity was one of Kostas Mitsis best char-
acteristics that made him so special. Every time 
he conceived the idea of an innovative plan, he 
gave shape and life into it quickly and successfully. 
Continuing his vision and dedication to the “in-
novative approach”, his family completed in Feb-
ruary 2017 the renovation of our MESOGHAIA 
Restaurant in the Sofitel Athens Airport. This 
Restaurant is but one of the numerous projects 
launched by the MITSIS Hotels Group in many 
destinations in Greece. 

MESOGHAIA Restaurant was fully renovat-
ed and transformed into a modern destination 
to satisfy customers with selective taste, look-
ing for originality and aesthetics. The renovation 
was focused on revealing the unique nature of 
MESOGHAIA, a restaurant inextricably inter-
twined with “traveling”. Before take-off, or af-
ter landing, or just for a quick escape from dai-
ly routine, MESOGHAIA and its high aesthetics 
offer you the ticket to a fine journey. 

MESOGHAIA 
Restaurant was 
fully renovated and 
transformed into 
a modern destination 
to satisfy customers 
with selective taste, 
looking  for originality 
and aesthetics.
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γείωση ή μετά την προσγείωση, ή απλά για μία σύ-
ντομη απόδραση από την καθημερινότητα, το ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑ σας περιμένει για να σας «ταξιδέψει» με 
την υψηλή αισθητική του.  

Λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό, oxford μπλε τε-
λειώματα και επιφάνειες από λευκό μάρμαρο δη-
μιουργούν ένα ξεχωριστό χώρο που απευθύνεται 
σε λάτρεις της διεθνούς, μεσογειακής και Ελληνι-
κής κουζίνας. Το γυάλινο κελάρι, το show-cooking 
station, ο κομψός χώρος για φαγητό και το μπαρ 
με τα ειδικά πιάτα για να συνοδέψουν το κρασί ή 
το ποτό σας, δημιουργούν το τέλειο σκηνικό από-
λαυσης για όσους αποζητούν αποδράσεις με στυλ. 
Συχνά μπορεί κανείς να απολαύσει θεματικές βρα-
διές μπουφέ με τοπικά Ελληνικά πιάτα. Το εστιατό-
ριο, που βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου, 
λειτουργεί όλο το 24ωρο και περιμένει να σας τα-
ξιδέψει με τις γεύσεις και την αισθητική του!  

Pink-gold and oxford blue finishing details, 
combined with white marble – cladded surfaces, 
create an exquisite place for International, Medi-
terranean and Greek cuisine aficionados. The glass 
cellar, the show-cooking station, the elegant dining 
room and the restaurant-bar, serving special dish-
es for your wine or drink, set the perfect scene 
for a stylish and classy escape. Theme night buf-
fets showcasing Greek plates are often organized 
in MESOGHAIA. Situated on the hotel’s ground 
floor, the restaurant is open 24/7, awaiting to take 
you on a journey filled with tasteful dishes to be 
savored in a classy environment!

Special attention 
has been given to 
every little detail 
at MESOGHAIA 
restaurant, 
making it today 
an awarded 
restaurant for its 
“Architecture & 
Interior Design”.

Η φωτογραφία είναι πρόταση σερβιρίσματος, η οποία μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες γεύσεις.
The photo is serving suggestion which may not always reflect the actual serving. Ask for the available flavors.

Πλούσια  ποικιλία κλασικών & πρωτότυπων γεύσεων που διεγείρουν τις αισθήσεις.
Δοκιμάστε την αυθεντική γκάμα παγωτών Carte D’Or που δημιουργήθηκαν για να ικανοποιήσουν 

και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Wide variety of classic and original flavors that stimulate the senses. Get ready to experience 
Carte D’Or ice creams that satisfy even the most demanding epicurean.
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CRETE

IN THE 
FOOTSTEPS 
OF ZORBA

Από το Μινωικό πολιτισμό μέχρι τη σύγχρονη πραγματικότητα 
που δείχνει να αναζητά απεγνωσμένα μία θέση στην Κρητική 
παράδοση, από τον Ελ Γκρέκο μέχρι τον Καζαντζάκη και 
από τα άγρια τοπία μέχρι τις κοσμοπολίτικες παραλίες, το 
μόνο βέβαιο είναι ότι το νησί της Κρήτης θα καταφέρει να 
αποσπάσει την προσοχή σας.

From the Minoan Civilisation to the modern age, which 
desperately seeks a place in Cretan tradition, from El 
Greco to Kazantzakis and from the wild landscapes to 
the cosmopolitan beaches, one thing for sure is that the 
island of Crete knows how to attract your attention.

 Panayiotis Panagopoulos
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Σ
το νοτιότερο άκρο της Ευρώ-
πης, αυτό το μικρό νησί γέννη-
σε τον πρώτο Ευρωπαϊκό πολι-
τισμό. Και ο Μινωικός κόσμος 
μπορεί να καταστράφηκε αλλά 
η λάμψη του έμεινε τόσο ανε-
ξίτηλη που μοιάζει να μάγεψε 
τους τόσους λαούς που θέλη-

σαν να κατακτήσουν αργότερα το Κρητικό νησί. Ρω-
μαίοι, Βυζαντινοί, Σαρακηνοί, Ενετοί και Οθωμανοί, 
κάθε ένας έχει προσθέσει τη δική του σφραγίδα και 
έχει εμπλουτίσει το νησί με το δικό του χαρακτήρα. 
Η Κρήτη φαντάζει να έχει ταξιδέψει στις χώρες των 
κατακτητών της και να έχει επιστρέψει με αμέτρητα 
σουβενίρ έτσι ώστε σήμερα να μη μπορεί κανένας 
να προσδιορίσει εάν πρόκειται για μία ανατολική 

Located in the southernmost tip of Europe, this 
small island gave birth to the first European civ-
ilisation. And although the Minoan World has 
long disappeared, its glow seems to have sur-
vived through the ages, like a beacon beckoning 
to the nations that later conquered Crete. Ro-
mans, Byzantines, Saracens, Venetians and Otto-
mans, they all left their mark on the island. Crete 
seems as if it has travelled to the countries of its 
conquerors and returned with countless souve-
nirs, giving it an indefinite character. Is it an East-
ern European province, a subtropical, exotic par-
adise or simply a picturesque Greek island? It 
is not just the island’s cosmopolitanism that is 
notable, but its varied landscape as well. At first 
glance, it seems as if it is thirsty for water. But a 

Το Φραγκοκάστελλο στο νότιο Ρέθυμνο
Fragokastello in southern Rethymno

Η βόρεια είσοδος στο Παλάτι 
της Κνωσσού, Ηράκλειο.
The North Entrance of the Palace 
with charging bull fresco 
in Knossos at Heraklio.
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Ευρωπαϊκή επαρχία, για έναν ημιτροπικό, εξωτικό 
παράδεισο ή απλά για ένα γραφικό Ελληνικό νησί.

Δεν είναι τόσο η πολυπολιτισμικότητα του νη-
σιού που εντυπωσιάζει, όσο οι αμέτρητες εναλλα-
γές τοπίων. Με μία γρήγορη ματιά η γη φαίνεται να 
διψάει για νερό. Με μία πιο προσεκτική, τα αμέτρητα 
πράσινα φαράγγια που ξεπηδούν από τους γυμνούς 
βράχους μαρτυρούν ότι ολόκληρο το νησί αναβλύ-
ζει νερό από κάθε γωνιά του. Η γενέτειρα του Δία, 
τα βουνά της Κρήτης σκεπάζονται με χιόνι μέχρι τα 
τέλη της άνοιξης, γεγονός που κάνει το νησί να ξε-
χωρίζει μέσα στο Αιγαίο μέσα από την καταπράσι-
νη φύση του. Από τους πρόποδες των βουνών μέ-
χρι τη  θάλασσα το μάτι χάνεται σε αναρίθμητους 
ελαιώνες κα στο δυνατό καλοκαιρινό ήλιο το πράσι-
νο  γίνεται χρυσό με φόντο το καταγάλανο της Με-
σογείου. Και εκεί που τα χρώματα σε νανουρίζουν, η 
έντονη μυρωδιά από ρίγανη και θυμάρι σε προκα-
λεί να εξερευνήσεις τις απάτητες παραλίες, τις μυ-
στηριώδεις σπηλιές και τα χωριά που είναι κρυμμέ-
να ανάμεσα στις βουνοκορφές. Το Βάι, ο Μπάλος, 
το Ελαφονήσι, το φαράγγι της Σαμαριάς, τα καλντε-
ρίμια της πόλης του Ρεθύμνου. Τα μέρη είναι αμέ-
τρητα και κάθε ένα από αυτά αποτελεί μία μοναδική 
εμπειρία. Κι αν τα χιλιόμετρα πολυσχιδών παραλιών 
κατάφεραν να μαγέψουν Βυζαντινούς και Ρωμαίους, 
η Κρήτη κρύβει πολλούς περισσότερους θησαυ-
ρούς που πρέπει εσύ ο ίδιος να ψάξεις για να τους 
βρεις. Κρύβει μουσικές και αρώματα, κρύβει γεύσεις 
που δε θυμίζουν σε τίποτα τις αποστειρωμένες συ-
σκευασίες των σούπερ μάρκετ. Κρύβει ανθρώπους 
που αν καταφέρεις να δεις πίσω από την αγριάδα 
που απέκτησαν μετά από χρόνια προσπαθειών να 
κρατήσουν το νησί τους, θα ανακαλύψεις μία απέ-
ραντη αγαθότητα, μία βαθιά κουλτούρα κι ένα τρό-
πο ζωής που θα τον ζήλευαν πολλοί. Εκεί στα μι-
κρά χωριά, τα ξεχασμένα από το χρόνο στη μέση 
του πουθενά, σε κάποιο ετοιμόρροπο καφενεδάκι 
με σοβαντισμένα ντουβάρια, κάτω από κάποιο γέρι-
κο πλατάνι τριακοσίων ετών, εκεί, μιλώντας με τους 
ανθρώπους θα καταλάβεις το λόγο για τον οποίο, 
αν ρωτήσεις κάποιον για την Κρήτη δε θα σου μι-
λήσει για την ιστορία ή τα τοπία της αλλά για τη φι-
λοξενία της, για τα πανηγύρια της, για τη ζεστασιά 
των ανθρώπων της. Και τους ίδιους ανθρώπους δε 
θα τους βρεις μόνο στα χωριά, θα τους βρεις μετέ-
ωρους ανάμεσα στο σήμερα και το χθες και πάντα 
εδώ, στο νησί των αντιθέσεων.

closer look will reveal a myriad of green gorges, 
hidden among barren rocks, which states to the 
existence of water in every corner of the island. 
The mountains of Crete – the birthplace of Zeus 
- are covered with snow until spring, a unique 
trait for an Aegean island that also boasts a lush 
green nature. From the mountains to the sea, 
the eye wanders through countless olive groves, 
where the strong summer sun turns green to 
gold against the backdrop of the Mediterranean. 
And there, where the colours soothe you, the 
strong smells of oregano and thyme invite you 
to explore the unspoilt beaches, the mysterious 
caves and the graphic villages perched on moun-
tain tops. Vai, Balos, Elafonissi, the Gorge of Sama-
ria, the cobbled streets of Rethymno – there are 
many interesting places, each offering a unique 
experience. And if the endless, different beaches 
were a magnet for the Byzantines and the Ro-
mans, Crete hides many more treasures that you 
should seek by yourself. It hides music and aro-
mas, tastes that are nothing like the sterile, super-
market foods. It hides people who, behind their 
wild façade acquired from years of struggle to 
keep their island free, bare an infinite innocence, 
a deep culture and a unique lifestyle that many 
would envy. In the small villages, forgotten by time 
in the middle of nowhere, and in an almost-di-
lapidated café, beneath some 300-year-old plane 
tree, there if you talk to the locals you will under-
stand why, if you ask anyone about Crete, he/she 
will not mention its history or sights, but rather 
its hospitality, festivals and mostly the warmth 
of its inhabitants. These people, you won’t find 
them only in the villages. You will find them hov-
ering between yesterday and today, always here, 
on this island of opposites.

The strong smells 
of oregano and 
thyme invite you to 
explore the unspoilt 
beaches, the 
mysterious caves 
and the graphic 
villages perched on 
mountain tops.
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Τρεις Εκκλησιές – Αστερούσια
Η χωμάτινη διαδρομή μετά τον Πύργο είναι απαιτητική 
(προτιμήστε όχημα 4Χ4) αλλά θα σας αποζημιώσει με τη 
μοναδική θέα στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων: μικροί 
καταρράκτες, πηγές, κοπάδια από αιγοπρόβατα, πετρό-
κτιστες μάντρες και μιτάτα, πανέμορφα ξωκλήσια...

Πλατιά Περάματα - Λέντας
Στον δρόμο από το Λέντα προς τα Καλά Λιμάνια, μια σει-
ρά από κολπάκια, μερικά άναρχα δομημένα λυόμενα και 
δυο τρεις μονάδες με μπαγκαλόους που απευθύνονται 
κυρίως σε οικογένειες ντόπιων.

Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή - Ιεράπετρα
Το καραβάκι αναχωρεί καθημερινά από την Ιεράπετρα για 
να σας οδηγήσει επτά μίλια νότια, σε ένα νησάκι καλυμ-
μένο με κεδρόδασος και περιστοιχισμένο από παραλίες 
στρωμένες με ροζ θραύσματα οστράκων.

Μπάλος – ακρωτήριο Γραμβούσα
Ολες οι αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου, ζεστή 
ρηχή λιμνοθάλασσα διάστικτη με όστρακα, πρόσβαση με 
ημίωρη πορεία ή με καραβάκι από το Καστέλι Κισάμου.

Ελαφονήσι
Δαντελωτές παραλίες με ροζ άμμο από θραύσματα κο-
χυλιών, αμμοθίνες και κρινάκια, μια χούφτα βραχονησίδες 
που ωθεί στο όνειρο.

Φραγκοκάστελλο
Το ομώνυμο φρούριο χτίσθηκε από τους Ενετούς τον 14ο 
αιώνα σαν φυλάκιο της περιοχής και του πελάγους. Σήμε-
ρα τα ερείπια του, στοιχειωμένα από τους Δροσουλίτες, 
δεσπόζουν πάνω από μια λιμνοθάλασσα με γαλαζοπρά-
σινα – ή πρασινογάλαζα – νερά

Πλακιάς
Μια σειρά μικρών, ιδιωτικών όρμων για ολικό μαύρισμα…

Σαρακίνικο
Η κοσμικότερη παραλία της Γαύδου

Αγιος Παύλος – νότιο Ρέθυμνο
Πίσω από το προφυλαγμένο λιμάνι αμμόλοφοι τριάντα μέ-
τρων και εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα πίσω από την Τριόπετρα.

Πρέβελη – νότιο Ρέθυμνο
Η πλέον φωτογραφημένη παραλία της Κρήτης. Νωρίς το 
πρωί και αργά το απόγευμα, όταν αποχωρήσουν οι μονοή-
μερες εκδρομές, θα καταλάβετε γιατί κάποτε οι «χίππηδες» 
την θεωρούσαν κέντρο διαλογισμού και εσωτερικής ανα-
ζήτησης…

Χώρα Σφακίων
Ο ήλιος καυτός, τα γαλαζοπράσινα νερά παγωμένα και ο 
ίσκιος της σπηλιάς ευπρόσδεκτος! 

Τριόπετρα – νότιο Ρέθυμνο
Αγιος Παύλος, Τριόπετρα, Πλατιά Περάματα, Καλά Λιμά-
νια, μια χωμάτινη διαδρομή με θέα σε ορισμένες από τις 
ομορφότερες και πιο “πριβέ” ακρογιαλιές της Κρήτης

Κομμός
Η παραλία του Κομμού σας προσφέρει το μπάνιο σας στα 
πεντακάθαρα της νερά, μπορείτε να δείτε το αρχαίο λιμά-
νι της Φαιστού, το οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια,υπάρχει 
υπερήφανα εκεί για να μας θυμίζει την μεγάλη ιστορία του 
τόπου μας. Κάθε χρόνο οι χελώνες Karetta-Karetta συνηθί-
ζουν να γεννούν τα αυγά τους στην παραλία αυτή.

Η Κρήτη έχει 155 
χιλιόμετρα από 
τις ωραιότερες 
παραλίες του κόσμου, 
οι περισσότερες από 
τις οποίες βρίσκονται 
στη βόρεια πλευρά 
του νησιού.

ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παραλία Δαμνόνι, Πλακιάς.
Damnoni Beach, Plakias.
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Balos, Chania.

Treis Ekklisies (Three Churches) - Asterousia
The dirt road after Pyrgos is difficult (choose a 4x4 ve-
hicle) but you will be rewarded at the end with a most 
splendid view of the mountainous mass of Asterousia: 
small waterfalls, water springs, goat herds, stone-built 
stockyards and  mitata (small round rooms for making 
cheese), beautiful churches, etc.

Platia Peramata - Lentas
On the road from Lentas to Kala Limania, you will find 
a series of small coves, some prefabricated structures 
and two to three bungalow units that target mainly lo-
cal families.

Gaidouronissi or Chryssi – Ierapetra
A boat leaves daily from Ierapetra, taking you seven miles 
east to an islet hidden by a forest of pine trees and sur-
rounded by beaches covered in pink shell pieces.

Balos – Cape Gramvoussa
All the nuances of blue and green, a shallow lagoon cov-
ered in shells. It is reached either by walking (half an 
hour) or by boat from Kastelli Kisamou.

Elafonissi
Sinuous beaches with pink sand made of shell pieces, 
sand dunes and sea lilies, a handful of rocky islets that 
make you dream.

Frangokastello
The same-named fortress was built by the Venetians in 
the 14th century as an outpost for the region and its 
seas. Today the ruins, haunted each year by the Drossou-
lites, tower above the lagoon with the emerald – or az-
ure – waters.

Plakias
A series of small, private coves for a total body tan…

Sarakiniko
The most popular beach of Gavdos.

Agios Pavlos – south of Rethymno
Behind the sheltered harbour, three-metre-high sand 
dunes and an amazing sunset behind Triopetra.

Preveli – south of Rethymno
The most photographed beach of Crete. Early in the 
morning and late in the afternoon, when most people are 
gone, you will understand why “hippies” considered it a 
centre for meditation and internal transformation…

Chora Sfakion
In the sizzling sun, the cold, azure waters and the shade 
offered by the cave are most welcome! 

Triopetra – south of Rethymno
Agios Pavlos, Triopetra, Platia Peramata, Kala Limania, a 
dirt road with a view of some of the best and most pri-
vate beaches of Crete.

Kommos
The beach of Kommos offers a dip in crystal-clear waters 
and a view of the ancient harbour of Phaistos, which has 
existed for thousands of years, a reminder of the great 
history of this place. Every year, dozens of careta careta 
turtles lay their eggs on this beach.

Crete has 155 km of 
the mostlt beautiful 
beaches of the world 
which are found in 
the northern side of 
the island.

THE 
BEACHES 
OF CRETE
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Η παλιά πόλη της Ρόδου είναι η μεγαλύτερη 
ζωντανή μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης. 
Από το 1993, ανήκει στον Οργανισμό Πόλεων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς και από το 1998, 
στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO.

The old town of Rhodes is the largest and 
liveliest medieval town in Europe. It was 
designated a World Heritage City in 1993, and
included in UNESCO’s list of World Heritage 
Monuments in 1998.

Follow the 
knights

 Antonis Theodorou,  Vangelis Korros
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Τ
η δημιούργησαν οι Ιππότες του 
Τάγματος του Αγίου Ιωάννη, 
την πολιόρκησαν οι Οθωμα-
νοί, την ερωτεύτηκαν οι Ιτα-
λοί. Ο καθένας μόνος αλλά 
και όλοι μαζί δημιούργησαν 
μία πόλη πραγματικό κομψο-
τέχνημα οικιστικής ανάπτυξης. 

Φιλόξενη, γοητευτική και μυστηριώδης, γεμάτη χρώ-
ματα και αρώματα, η πόλη της Ρόδου αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του νησιού και πα-
ράλληλα ένα ζωντανό του κύτταρο.

Το μωσαϊκό της πόλης
Πλακόστρωτα σοκάκια, στοές, γοτθικοί πύργοι, βυ-
ζαντινές εκκλησίες, τζαμιά, πλατείες και σπίτια με 
ολάνθιστες αυλές, δημιουργούν το μωσαϊκό της 
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, της μεγαλύτερης 
ζωντανής μεσαιωνικής πόλης της Ευρώπης. Κράμα 
διαφορετικών πολιτισμών του χθες με το σήμερα, 
μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στις σκιές των ιππο-
τών και στο σύγχρονο παρόν. Η Μεσαιωνική Πόλη 
άρχισε να διαμορφώνεται στο τελευταίο τέταρτο 
του 7ου αιώνα μ.Χ., στα λείψανα του προϋπάρχο-

Established by the Knights of St John, it was be-
sieged by the Ottomans and adored by the Ital-
ians. Each group alone, yet somehow acting to-
gether, managed to create a true development 
masterpiece. Welcoming, charming and mysteri-
ous, full of colours and aromas, the old town of 
Rhodes is an integral component of the histo-
ry of the island, as well as one of its living cells.

The mosaic of the town
Cobblestone alleys, arcades, gothic towers, Byzan-
tine churches, mosques, squares and houses with 
flower-filled gardens form the mosaic of the Me-
dieval Town of Rhodes, the largest and liveliest 
medieval town in Europe. A collage of different 
cultures, comprising both the past and present, 
seems to hover between the shadows of knights 
and the present (here and now). The Medieval 
Town took shape in the last twenty-five years of 
the 7th century AD, on the remains of the earlier 
Hellenistic settlement in the north of the island. 
Its current image results mainly from the occu-
pation by the Knights of St John in 1309, which 
lasted for almost two centuries.

Λίνδος, Άγιος Παύλος.
Lindos,  Agios Pavlos (Saint Paul).
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ντος ελληνιστικού οικισμού, στο βόρειο τμήμα του 
νησιού. Τη σημερινή της δε εικόνα οφείλει, κυρίως, 
στην εγκατάσταση των Ιωαννιτών Ιπποτών, από το 
1309 και για δύο περίπου αιώνες.

Η περιπλάνηση στη Μεσαιωνική Πόλη είναι μύ-
ηση στην αισθητική και την αρχιτεκτονική. Τα χαρα-
κτηριστικά μίας σύγχρονης πόλης, όπως ξενώνες και 
καφέ, χώροι εστίασης, καταστήματα, μουσεία, βιβλι-
οθήκες, αίθουσες τέχνης, συνυπάρχουν λειτουργι-
κά με τα μνημεία...

Συνάντηση πολιτισμών 
Η Παλιά Πόλη χωριζόταν με ένα εσωτερικό τείχος 
σε δύο μέρη: το Κολλάκιο ή Chateau, τόπο διαμο-
νής των ιπποτών και ευγενών, στη βόρεια πλευρά 
της, και τη Χώρα ή Μπούργκο, όπου διέμεναν και 
εργάζονταν οι Έλληνες, οι Eβραίοι και οι Φράγκοι. 
Χαρακτηριστικό της Μεσαιωνικής Πόλης αποτελεί 
το επιβλητικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το 
περίφημο Καστέλο, στο Κολλάκιο, ένα από τα ση-
μαντικότερα μνημεία που ανεγέρθηκε το μεσαίωνα 
στέκει αγέρωχο στο ψηλότερο σημείο της Πόλης, 
με τον επιβλητικό όγκο του να προκαλεί δέος στον 
επισκέπτη. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 7ου αιώ-
να μ.Χ. από τους Βυζαντινούς και αρχικά λειτούρ-

Wandering through the Medieval Town ini-
tiates visitors to its aesthetics and architecture. 
The aspects of a modern city, such as guesthous-
es and cafés, restaurants, shops, museums, librar-
ies and art galleries coexist harmoniously with 
the monuments…

The crossroad of cultures 
(Meeting of cultures)
The Old Town is divided into two sections by 
an inner wall: the Kollakio (or Chateau), the res-
idence of knights and nobles in the north, and 
the Chora (or Bourgo), were the Greeks, Jews 
and Franks lived and worked. The imposing Pal-
ace of the Grand Master, the glorious Kastello 
in Kollakio, is one of its most important monu-
ments and was erected in the Middle Ages. Stand-
ing proudly on the highest point of the town, its 
vast size is guaranteed to awe visitors. Construct-
ed in the late 7th century AD by the Byzantines, 
the Kastello initially functioned as a fortress and 
became the residence of the Grand Master of 
the Knights of St John, as well as the administra-
tive centre of the state, in the early 14th centu-
ry. Today, it is a museum and visitor’s centre, with 
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Παραλία Τσαμπίκα.
Tsabika Beach.
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γησε ως φρούριο, για να μετατραπεί, στις αρχές 
του 14ου αιώνα, από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάν-
νη σε κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου καθώς και 
σε διοικητικό κέντρο του ιπποτικού κράτους. Σήμε-
ρα λειτουργεί ως επισκέψιμος χώρος και μουσείο, 
με πλήθος εκθεμάτων, και αποτελεί τον μεγαλύτε-
ρο πόλο έλξης επισκεπτών στη Μεσαιωνική Πόλη.

Η πιο εντυπωσιακή είσοδος στην Παλιά Πόλη 
γίνεται από τη Θαλασσινή Πύλη. Παρατηρώντας 
τον θυρεό του Τάγματος των Ιωαννιτών και το οι-
κόσημο του Μεγάλου Μαγίστρου D’Amboise πά-
νω από την καμάρα, δεν υπάρχει καμμία αμφιβο-
λία ότι βρίσκεστε μπροστά στην εντυπωσιακότερη 
και πιο σημαντική πύλη του κάστρου. Από εδώ ξε-
κινά η διάσημη Οδός των Ιπποτών. Η λιθόστρωτη 
Οδός των Ιπποτών, με 200 μέτρα μήκος και 6 μέ-
τρα πλάτος, είναι ο καλύτερα διατηρημένος μεσαι-
ωνικός δρόμος της Ευρώπης και αποτελούσε την 
κύρια αρτηρία του βόρειου τμήματος, όπου βρίσκο-
νταν και τα διοικητήρια. Η πλακόστρωτη Οδός των 
Ιπποτών καταλήγει στην Πλατεία Μεγάλου Αλεξάν-
δρου ή Πλατεία Μουσείου, όπου στέκει η Παναγιά 
του Κάστρου, εκκλησία η οποία χρονολογείται από 

countless exhibits and is the biggest tourist at-
traction in the Medieval Town.

The Thalassini Gate is the most impressive 
entrance to the Old Town. Visitors observing the 
escutcheon of the Order of the Knights and the 
coat of arms of the Grand Master D’Amboise 
above the arch of the gate will be in no doubt 
they are standing in front of the most impressive 
and important entrance to the castle. It is from 
here that the famous Street of the Knights be-
gins. The best-preserved medieval street in Eu-
rope, the Street of the Knights is lined with cob-
blestones, is 200 metres long and 6 metres wide, 
and comprised the main artery of the northern 
section of the town, where the courts were once 
situated. The Street of the Knights leads to Alex-
ander (or Museum) Square, where the Panaghia 
of the castle stands, a church that dates from the 
11th century AD. The square is also the site of the 
hospital of the Knights, a unique gothic master-
piece, which today houses the Archaeological Mu-
seum of Rhodes, with a plethora of finds from the 
long history of the island.

Η παραλία της Καλλιθέας.
Kallithea’s Bath.

The Thalassini Gate is 
the most impressive 
entrance to the 
Old Town. Visitors 
approaches the 
escutcheon of the 
Order of the Knights 
and the coat of arms 
of the Grand Master 
D’Amboise.

Η DOLE HELLAS, η μοναδική εται-
ρεία στην ελληνική αγορά που 
μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρό-
ταση φρούτων, γνωρίζει πάρα πολύ 
καλά τη διατροφική αξία των φρού-
των και τη συμβολή τους στην υγεία 
μας.
Για τη Dole, το να παρέχει στους 
καταναλωτές προϊόντα που πληρούν 
τα υψηλότερα πρότυπα είναι αναμφί-
βολα το πρώτο μέλημά της και όλα τα 
φρούτα της DOLE επιλέγονται και 
συσκευάζονται προσεκτικά περνώ-
ντας καθημερινά αυστηρούς ποιοτι-
κούς ελέγχους.

Η DOLE HELLAS, η μοναδική εται-
ρεία στην ελληνική αγορά που 
μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρό-
ταση φρούτων, γνωρίζει πάρα πολύ 
καλά τη διατροφική αξία των φρού-
των και τη συμβολή τους στην υγεία 
μας.
Για τη Dole, το να παρέχει στους 
καταναλωτές προϊόντα που πληρούν 
τα υψηλότερα πρότυπα είναι αναμφί-
βολα το πρώτο μέλημά της και όλα τα 
φρούτα της DOLE επιλέγονται και 
συσκευάζονται προσεκτικά περνώ-
ντας καθημερινά αυστηρούς ποιοτι-
κούς ελέγχους.
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τον 11ο μ.Χ. αιώνα. Εκεί βρίσκεται και το νοσοκομείο 
των Ιπποτών, ένα μοναδικό γοτθικό κομψοτέχνημα, 
το οποίο σήμερα φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Ρόδου, με πλήθος ευρημάτων από τη μα-
κραίωνη ιστορία του νησιού. 

Το «χθες» σε σύμπνοια με το «σήμερα»
Η περιπλάνηση στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης συ-
νεχίζεται στην περιοχή του Μπούργκου, με τα αρ-
χοντικά των Ελλήνων και Φράγκων εμπόρων. Κοντά 
στην αρχή της οδού Σωκράτους, του πιο εμπορι-
κού δρόμου της Μεσαιωνικής Πόλης μέχρι και σή-
μερα, που σφύζει από ζωή, στην Πλατεία Ιπποκρά-
τους, βρίσκεται το κτήριο της Καστελλανίας. Ένα 
από τα ωραιότερα ιπποτικά αρχιτεκτονικά μνημεία 
της Ρόδου, με στοιχεία αναγεννησιακής τεχνοτρο-
πίας, χτισμένο το 1506, φιλοξενεί σήμερα 55.000 
τόμους της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Στην 
άλλη πλευρά της οδού Σωκράτους, συναντά κα-
νείς το τέμενος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, 
με την περίτεχνη, μαρμάρινη είσοδο, το οποίο χτί-
στηκε στη θέση ενός παλαιότερου, που όπως λέ-
γεται είχε ανεγείρει ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν, κατα-
κτητής της πόλης. 

Στο σημείο όπου συναντώνται η οδός Σωκρά-

“Yesterday” and “today” in harmony
Strolling through streets of the Old Town, visi-
tors will continue to the Bourgo quarter, which 
features the mansions of the Greek and Frank 
traders. The Kastellania building stands on Hippo-
crates Square, near the start of Socratous Street, 
which is still the most commercial street of the 
Medieval Town. Built in 1506, it is one of the finest 
architectural monuments of the Knights on Rho-
des, with elements of Renaissance art, and now 
houses the 55,000 volumes of the Central Public 
Library. The mosque of Suleiman the Magnificent 
is situated across Socratous Street, whose ornate 
marble entranceway was constructed to replace 
the older one, which is said to have been erect-
ed by Sultan Suleiman, the conqueror of the city.

The Clock Tower, which was built by Fechti 
Pasha in 1857, stands at the corner of Socratous 
and Orpheos streets and originally served as an 
observatory. The view of the Old Town from the 
top is, quite simply, extraordinary.

Arionos Square is located along Archelaou 
Street, and is the site of the mosque of Mustafa 
Pasha and the Turkish baths, which were built in 
the 16th century and still operate today. Aristo-

H Ακρόπολη της Λίνδου. 
The Acropolis of Lindos.
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τους με την οδό Ορφέως βρίσκεται ο Πύργος του 
Ρολογιού, που έχτισε ο Φεχτί πασάς το 1857 και αρ-
χικά χρησίμευε ως παρατηρητήριο. Η θέα της Πα-
λιάς Πόλης από την κορυφή του είναι μαγική.

Ακολουθώντας κάποιος την οδό Αρχελάου, θα 
βρεθεί στην πλατεία Αρίωνος, με το τζαμί του Μου-
σταφά πασά και τα τουρκικά λουτρά, χτισμένα τον 
16ο αιώνα, που λειτουργούν και σήμερα. Από την 
πλατεία Ιπποκράτους ξεκινά και η οδός Αριστοτέ-
λους, που οδηγεί ανατολικά στην πλατεία Εβραίων 
Μαρτύρων - με το γνωστό σιντριβάνι με τους ιπ-
πόκαμπους -που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των 
Εβραίων του Ολοκαυτώματος. Από εκεί, μέσω της 
Πινδάρου, καταλήγει κανείς στην Παναγία των Αγ-
γέλων ή Παναγία του Μπούργκου, με τις τρεις αψί-
δες του ιερού βήματος, ό,τι απέμεινε από τον υπέ-
ροχο υστερογοτθικό ναό του 14ου αιώνα μετά τον 
βομβαρδισμό του στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου, να στέκουν πεισματικά. Το θέαμα, με τις 
ειδικά φωτιζόμενες αψίδες, το βράδυ, είναι εντυπω-
σιακό. Η περιπλάνηση στα σοκάκια της παλιάς πό-
λης είναι μαγική. Το παραμύθι και η πραγματικότητα 
ακροβατούν στο τεράστιο Παλάτι του Μαγίστρου 
και στις πύλες του Κάστρου, και δεν έχεις παρά να 
ζήσεις τις λεπτομέρειες που κάνουν την Παλιά Πό-
λη της Ρόδου τόσο ξεχωριστή... 

telous Street starts at Hippocrates Square and 
leads east to the Jewish Martyr’s Square, with 
the renowned seahorse fountain, commemorat-
ing the Holocaust. 

Continuing along Pindarou Street, one finds 
himselve at the remains of the magnificent 14th 
century gothic cathedral of Panaghia ton Aggelon, 
or Panagia tou Bourgou. Bombed during World 
War II, the three apses of the sanctuary contin-
ue to stubbornly stand, preserved in their entire 
height. The spectacle, whose arches are illuminat-
ed at night, is truly impressive.

A walk through the streets of the Old Town 
is magical. Fairy-tale and reality seem to meander 
through the huge Palace of the Grand Master and 
the gates of the castle, beckoning visitors to en-
ter and experience the fine points that made the 
Old Town of Rhodes so very special…
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Ρόδος. Παλιά Πόλη.
Rhodos Old Town.
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Κιοτάρι
Η παραλία ακολουθεί τη νέα αισθητική γραμμή μιας άλ-
λης τουριστικής οπτικής, πάνω στο μοντέλο περισσότε-
ρο της Μυκόνου παρά της τοπικής παράδοσης. Απέρα-
ντη ψιλή άμμος, ξαπλώστρες, και το πιο chic απ’όλα τα 
κέντρα θαλάσσιων σπορ στο νησί, το διάσημο Kiotari 
Watersportcenter.

Λαδικό
Ψιλή άμμος, σμαραγδένια νερά, δέντρα μέχρι χαμη-
λά στα γύρω λοφάκια. Στα μικρά τετραγωνικά του χωρά-
ει τρεις ταβέρνες, ξαπλώστρες μέχρι πάνω στα βραχάκια, 
ντους και ομπρέλες.

Λίνδος
Η θαλαμηγός του Ωνάση δεν αράζει πια εδώ, ωστόσο, 
τα κότερα αράζουν ακόμη στα βαθιά και οι ηλιοκαμένοι 
στυλάτοι ιταλοί μαζί με τους μόνιμους πλούσιους που δι-
ατηρούν εδώ τα εξοχικά τους, καλλιεργούν ακόμη τον 
κοσμικό μύθο της Λίνδου. Η πλαζ χωρίζεται σε δυό «συ-
νοικίες» Η δεξιά, γνωστή και ως παραλία του Παλλά, εί-
ναι λίγο πιο κοσμική και πιο γαλήνια. Υψηλό βαρομετρικό, 
υγρή ατμόσφαιρα, βραχάκια, ρηχά νερά, ξαπλώστρες μέ-
χρι μέσα στο νερό, σμαραγδένια νερά, ταβέρνες, συνο-
στισμός, εξέδρα για θαλασσινές αθλοπαιδειές και μέχρι 
το μεσημέρι, οι αλεξιπτωτιστές κολυμβητές που έρχονται 
με τα πούλμαν των διάφορων tours. Για να την απολαύ-
σεις στα καλύτερά της, κάνε όπως οι ντόπιοι: έλα αργά το 
απόγευμα παίρνοντας μαζί σου τα απαραίτητα μιας δια-
νυκτέρευσης, τη ξαπλώστρα φυσικά.

Άγιος Παύλος
Η οικογενειακή εκδοχή του λινδιώτικου μπάνιου, την προτι-
μά κυρίως η πάνω γειτονιά του χωριού. Αίσθηση λίμνης, ψι-
λή άμμος, βραχάκια για βουτιές και γαλήνια, καταπράσινα 
νερά, ξαπλώστρα σε ασφυκτική διάταξη, κάτω από το λευ-
κό, γραφικό βλέμμα του Άγιου Παύλου. Η γραφική καντίνα 
στη δεξιά άκρη ξεσαλώνει με ελληνικά και νησιώτικα. Ανα-
ζητώντας μια σχετική ησυχία, προτιμάς την άκρη αριστε-
ρά. Οι βαρκάρηδες που αράζουν εδώ, με ένα μικρό αντί-
τιμο θα σε ξεναγήσουν στους Λάκκους όπου γυρίστηκαν 
σκηνές από τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Η διαδρομή εί-
ναι όλα τα λεφτά!

Γλυφάδα
Πεύκα που φτάνουν μέχρι το κύμα, σμαραγδένια τα νερά, ο 
αέρας μαίνεται σχεδόν μονίμως. Τα βραχάκια δυσκολεύουν 
κάπως την πρόσβαση στο νερό και το κύμα ξεβράζει φύκια, 
ωστόσο, παραμένει η χαρά του εξερευνητή, που ξέρει να 
εκτιμά την παρθένα αγριάδα της φύσης. Φτάνεις ακολου-
θώντας την πινακίδα στα Σιάνα.

Φούρνοι
Φτάνεις από τον χωματόδρομο που ενώνει το Μονόλιθο με 
την Κατταβιά. Μαγική παραλία, ιδανική για πριβέ χαλάρωση. 
Η προνομιακή θέση κάτω από το βράχο διαθέτει σκιά, αλ-
λιώς φροντίζεις για τη δική σου ομπρέλα. Μοναδικός ήχος 
ο ψίθυρος του αέρα και ακόμη περισσότερη ησυχία στην 
άλλη άκρη, κάτω από τα λιγοστά πεύκα και δίπλα στα βρα-
χάκια. Απέναντι από το βράχο σε σχήμα καραβιού που δε-
σπόζει μεσοπέλαγα, θα βρεις ακόμη πιο άγριους κολπί-
σκους με άμμο και χοντρό βότσαλο. Μοναδικό προβλημα-
τάκι το κύμα.

Χαράκι
Ατού της, η επιβλητική, ανεμπόδιστη θέα του κάστρου της 
Φαρακλού. Ήσυχη, με βοτσαλάκι στην δεξιά πλευρά και ψι-
λή άμμο στην αριστερή είναι κάτι σαν το τοπικό Λουτράκι. 
Ατμόσφαιρα χωριού στα 70s, παραλία κάτω από την προ-
βλήτα, περαντζάδα μπροστά στα καφέ και φρέσκο ψάρι 
στην «Αργώ» που έχουν τιμήσει πολλές διασημότητες.

Άντονυ Κουίν
Ο πιο «κινηματογραφικός» κολπίσκος του νησιού, στρογ-
γυλός σαν αγκαλιά, με φυσικές πέτρινες ξαπλώστρες, βο-
τσαλάκι, βραχάκια που δημιουργούν ρομαντικές φωλίτσες, 
πεύκα ως κάτω στην ακτή και καταπράσινα, σμαραγδένια 
νερά. Την αγαπούν οι Iταλοί, αλλά και οι κοσμικοί Pοδίτες 
και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που ζεσταίνουν τα νερά 
της, η ξαπλώστρα φτάνει μέχρι μέσα στο νερό. Ιδανική και 
πιο φωτογενής στιγμή της, στις 8 το πρωί.

Αφάντου
Ίσως η μεγαλύτερης έκτασης σε όλη τη Ρόδο, κοντά στο 
ομώνυμο χωριό. Κατά τόπους οργανωμένη, με δυο καντί-
νες, το «Φάντασμα» και το «La Plaz» εν είδει beach bar που 
διοργανώνουν parties. Το σίγουρο είναι ένα: εδώ δεν υπάρ-
χει περίπτωση να μην βρείτε χώρο για την πετσέτα σας!

Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά 
για κολύμπι, extreme 
sports, ήσυχες παραλίες 
για ρομαντικές βόλτες με 
θέα το ηλιοβασίλεμα και 
βέβαια διασκέδαση. 
Πολύ διασκέδαση! 
Η Ρόδος έχει το 
προνόμιο των πολλών και 
οργανωμένων παραλιών. 
Οι πιο πολυσύχναστες 
και δημοφιλείς παραλίες 
της Ρόδου είναι 
συγκεντρωμένες στην 
ανατολική ακτή του νησιού. 
Οι πιο ήσυχες βρίσκονται 
στα νότια.

ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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Kiotari
The aesthetics here follow the style of the famous My-
conian summer rather than the felt experience of a typ-
ical summer in Rhodes. An endless stretch of fine sand, 
sun loungers and the most chic sports center on the is-
land, the famous Kiotari Watersportcenter.

Ladiko 
Fine floury sand, emerald waters. Trees cloaking the sur-
rounding hills that almost reach the sea. In this small 
expanse of beach, you’ll find three taverns, sun loungers 
stretching up to the low-rising rocky coastline, shower 
and sun umbrellas. 

Lindos
Even though Onassis’s yacht is no longer moored here, 
you’ll still see sailing boats moored far off shore. Sun-
burned elegant Italians and wealthy locals with their va-
cation homes here, keep the myth alive that Lindos is a 
true cosmopolitan hub. The beach is divided in two … 
“quarters”. More serene with a cosmopolitan flair, Pal-
las Beach is on the right. The beach on the left is viv-
id and loud. The climate is humid here. Low-rising rocky 
cliffs, emerald waters, sun loungers abound almost 
touching the sea, taverns, flocks of crowds, a sea diving 
board. Tourist coaches arrive here, so be prepared to 
see tourists hitting the sea out of the blue by noon. Yet, 
there is one thing you can do to enjoy this beach at its 
best: follow the locals. Arrive in the afternoon with all 
gear necessary to spend the night … on a sun lounger. 

Aghios Pavlos (Saint Paul)
Best for families. The preferred choice of locals from 
the upper district of Lindos. Lake resembling scenery, 
powdered-soft sand, rocky coastline just made for leap-
ing off, serene green waters, sun loungers tightly ar-
ranged beneath the white sugar-cube picturesque chap-
el of Aghios Pavlos. The picturesque canteen on the 
right end jams modern Greek hits and traditional folk 
music from the islands. For a more peaceful experience, 
head to the left end. Against a small fee, ask the owners 
of the boats for a trip to the coves where scenes from 
the famous war film the “Guns of Navarone” were 
filmed. The journey is a true feast for the eyes!

Glyfada
Pine trees reaching down to the shore, emerald wa-
ters, blasts of wind sweeping down almost unceasing-
ly, a rocky coast that makes entering the sea a small ad-
venture. The beach is often “taken over” by seaweed. A 
top choice for those into discoveries, a pure delight for 
those appreciating nature and its untamed wilderness. 
Follow the sign from Siana village. 

Fournoi
The dirt road uniting Monolithos with Katavia will take 
you there. A magical beach, ideal for chilling out in com-
plete privacy. The shadow of the rock backdrop of-
fers the most privileged spot to sit. Since you cannot 
reserve your seat here, do come equipped with your 
own sun umbrella. The only noise here is the whisper 
of the wind. Walk to the other tip of the beach for ex-
tra serenity underneath the few pine trees, next to the 
low-rising rocks. Right across the rock which resembles 
a boat sailing proudly in the sea, there are wild bays 
with sand or thick pebbles. There is one thing though 
that could spoil the journey over there; the sea is not 
always quiet. 

Charaki
Unhindered views to the impressive Faraklou castle: 
the beach’s unrivalled advantage. Quiet, with fine peb-
bles on the right and fine sand on its left tip. Locals hit 
this beach, so be prepared, it gets really crowed.  A typi-
cal scenery of Greece at 70s: houses to rent on the pier 
and the beach underneath. In front on the cafes, people 
scrolling. If you get hungry, you can try freshly caught 
fish in “Argo” tavern, a celebrities’ choice.

Anthony Quinn
A small bay with the aura of a movie star. Cradled in 
the warm embrace of sea cliffs, a round-shaped beach 
with small pebbles adorned with natural sunbeds on 
the rocky coast, romantic coves offering seclusion 
necklacing the coastline, pine trees reaching down the 
shore and green emerald waters. The favourite choice 
of the Italians and the island’s cosmopolitans. When wa-
ter temperature rises, sun loungers stretch as far as the 
water. Most photogenic moment: 8 in the morning. The 
beach is at its best then. 

Afantou
Lying close to Afantou village, this is possibly the long-
est beach in Rhodes. Offering organized facilities in 
parts, the beach features two canteens; “Fantasma” 
(ghost in English) and “La Plaz”, a beach bar-like can-
teen, where beach parties are thrown. One thing is for 
sure though: you will always find a spot to spread your 
towel in this place!

Dive in crystal-clear 
waters for unparal-
leled swimming or ex-
treme sports experienc-
es, stroll on quiet beach-
es for a romantic sunset 
walk. But above all, write 
your own ticket for end-
less fun on the island! 
Mind you, Rhodes boasts 
a long list of organized 
beaches. The busiest and 
most popular ones are 
located to the east. If 
you love peace and quiet, 
head north. 

RHODES, 
THE BEACHES 

Sokratous 3-5, Old Town, Rhodes, Greece 
Tel.: +30 22410 21113, email: info@papoulis.com.gr
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Οι υπέροχες παραλίες, τα εντυπωσιακά αρχαία μνημεία αρμονικά δεμένα με την 
αρχιτεκτονική του νησιού, ο κοσμοπολίτικος αέρας με τους χιλιάδες κάθε χρόνο 
Έλληνες και ξένους επισκέπτες κάνουν τη Κω ένα μοναδικό προορισμό…

Sublime beaches. Traditional villages in whitewashed cottages and yards in full 
bloom. Temperate climate. Lush vegetation. Impressive ancient sites in full har-
mony with the island’s architecture, interesting and multifarious per se. Last but 
not least, a true cosmopolitan atmosphere; thousands of Greek and foreign visi-
tors every year. This is what Kos is all about, a truly unique destination.

 Antonis Theodorou,  Vangelis Korros
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Τ
ι θέλουν οι ξένοι για να αγα-
πήσουν έναν τόπο; Λαμπερό 
ήλιο, αστραφτερή θάλασσα 
και ζωντανά κατάλοιπα της 
αρχαίας Ελλάδας. Αυτά βρή-
καν και στην Κω και μάλιστα 
σε υπερθετικό βαθμό. Αμέ-
τρητες χρυσές αμμουδιές, 

κρυστάλλινα νερά και μνημεία όλων των εποχών 
την κατακλύζουν. Απολαμβάνω την ησυχία της πλα-
τείας Ελευθερίας: το διαχρονικό σημείο συνάντη-
σης Ελλήνων και ξένων. Τα ασυνήθιστά κτήρια και 
οι δημοφιλείς καφενέδες δεν σε αφήνουν να την 
προσπεράσεις αδιάφορα. Σε λίγο οι επευφημίες 
των περαστικών, τα Segways, τα ποδήλατα και η 
πραμάτεια των μαγαζιών θα γεμίσουν την άδεια 
πλατεία με χρώμα και φωνές και δεκάδες ξένες 
γλώσσες. Παραδίπλα στέκει αγέραστο το Κάστρο 
της Νεραντζιάς, το οποίο μαζί με το alter ego του, 
το Κάστρο του Μπόντρουμ, ήλεγχαν το στενό θα-
λάσσιο πέρασμα που διέσχιζαν οι σταυροφόροι 
στο ταξίδι προς τους Αγίους Τόπους. Το ίδιο κα-
μαρωτή και νεαρή η καμάρα της Κω, με τους φοί-
νικες απλώς να ενισχύουν την αποικιακή αύρα της. 
Ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, όμως, δεί-

What is it that makes foreign visitors fall in 
love with a Greek landscape? The bright shin-
ing sun, the blue sea sparking in the sunlight and 
surviving relics of ancient Greece. Well, Kos has 
got it all in utmost uniqueness. Countless gold-
en beaches, crystal-clear waters and archaeo-
logical sites from each different Era scattered 
everywhere. I am sitting in Eleftheria Square en-
joying its sedate pace; this is a traditional meet-
ing spot for both the island’s residents and for-
eign visitors. The buildings here are rare and the 
traditional cafes busy enough; this one will de-
finitively catch your eye! Cheering passers-by, 
Segways and bicycles will fill the empty square 
pretty soon with sounds and thousands of idi-
oms while a colour explosion will get your at-
tention as shops exhibit their merchandise in 
the street. Neratzia Castle stands a few meters 
away unaltered by time. Together with its alter 
ego the Bodrum Castle, this fortress was used 
to control the narrow seaway pathway crossed 
by the crusaders on their way to the Holy Land. 
Well-preserved, creating the impression of hav-
ing been recently built, the Arch of Kos stands 
equally proud adorned with the famous palm 

Ruins of Asclepeion, 
ancient Hospital
of Hippocrates

View from the streets of Kos Island

The Kastri small island in Kos island

The Defderdar Mosque 
in Eleftheria square.
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The Ancient Agora 
(market), the Odeion 
(Roman theatre), the 
Great Alley featuring 
the Altar of Dionysus 
have proved more 
durable over time 
though. This is your 
chance to feel like a 
2,500-year old pupil 
under the famous 
Hippocrates 
Plane Tree.

χνουν η Αρχαία Αγορά με το Ωδείο και η Μεγά-
λη Στοά με τα ιερά του Διονύσου. Αυτό είναι το 
κατάλληλο σημείο για να νιώσετε μαθητής 2.500 
ετών σε μία από τις διαλέξεις του Ιπποκράτη, κά-
τω από τον περίφημο πλάτανό του. Πριν αποχαι-
ρετήσετε το διοικητικό κέντρο του νησιού, κάντε 
μία στάση στο ολοκαίνουργιο μεζεδοπωλείο του 
«Αλή», ο οποίος μετέφερε τα «Τούρκικα» από το 
Πλατάνι στην πόλη. Στη Μινιέρα Ασφενδίου, το 
κτήμα Τριανταφυλλόπουλου εκπροσωπεί επαξίως 
τον αρχαίο Κώιο Οίνο. Το οινοποιείο είναι επισκέ-
ψιμο και ανοιχτό κάθε μέρα, ακόμη και το χειμώ-
να, και θα εκπλαγείτε με την πληθώρα των ετικε-
τών και των ποικιλιών. Στην Αλυκή, για λίγο, ακόμη 
βασιλεύουν τα φλαμίγνκος. Το καλοκαίρι, όμως, τη 
σκυτάλη παίρνουν οι εκατοντάδες kite surfers. Στο 
Πυλί και τη Ζιά, του όρους Δικαίου, θα νιώσετε ότι 
βρίσκεστε στην ηπειρωτική Ελλάδα και όχι σε νη-
σί. Στα Θερμά θα κολυμπήσετε σε ζεστή θάλασσα, 
αφού η παραλία τροφοδοτείται υπογείως με ιαμα-
τικά νερά από το βουνό. Και στην Κέφαλο, ανάμε-
σα στα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Στεφάνου, 
που επιβιώνει στην άκρη της παραλίας, θα αναστε-
νάξετε ουκ ολίγες φορές βλέποντας, τον ήλιο να 
χάνεται στο βάθος του ορίζοντα.

Με άλλα λόγια τα πράγματα είναι απλά στη Κω. 
Ο κεντρικός δρόμος περνάει πάνω από την ακτή 
και διασχίζει όλο το νησί. Ένας δεύτερος ανηφορί-
ζει προς το Πλατάνι, το χωριό των μουσουλμάνων 
με τις καταπληκτικές ταβέρνες ανατολίτικης κουζί-
νας και αφού περάσει από το Ιπποκράτειο Ιδρυμα 

trees highlighting its colonial aura. The Ancient 
Agora (market), the Odeion (Roman theatre), 
the Great Alley featuring the Altar of Dionysus 
have proved more durable over time though. 
This is your chance to feel like a 2,500-year 
old pupil under the famous Hippocrates Plane 
Tree where the philosopher is said to have giv-
en lectures to his students. Before saying good-
bye to the island’s administrative centre, think 
of having something to eat at the brand new 
meze-restaurant “Alis” that recently moved to 
the city centre from the Turkish quarter, called 
Platani.  Located in Miniera near the village of 
Asfendiou, Triantafyllopoulos Estate is a worthy 
representative of the ancient tradition of Kos in 
wine. Don’t miss out on the opportunity to vis-
it the winery, open every day even during win-
ter. Featuring a wide variety of wine labels and 
wine varieties, the winery will definitely leave 
you amazed. Flamingos enjoy their sovereign-
ty in the region of Alykes; it won’t be for long 
though, so make your plans accordingly! 

In summer time, kite surfers, arriving in 
herds, are the ones that set the tone here. Vis-
it the villages of Pyli and Zia on Dikaios Moun-
tain and transport yourself to the Greek main-
land with your feet still on the island of Kos. 
Dive in the warm waters of the sea in Therma 
where the healing waters flow as they reach 
the end of their journey descending from the 
mountains. Catch yourself sighing quite a few 
times watching the sun sinking below the hori-
zon from the surviving relics of Aghios Stefanos 
Basilica at the edge of the coast in Kefalos. 

In other words, things are really straight 
forward here. The main road is aligned parallel 
to the coast and crosses the island.  Another 
one ascends to Platani, the village where the 
muslim population lives there are amazing tav-
ernas (traditional restaurants) serving oriental 
dishes.  Past the Hippocratic Foundation and its 
botanical garden, the road heads to Asklepieion 
and the mountainous villages offering amazing 
views to the city and the Turkish coast.

Camel beach, Kochylari, Limnionas, Magic 
Paradise, Markos… meet the western beach-
es. More relaxed, but equally beautiful, they are 
the locals’ and Greek visitors’ favourites. Offer-
ing unhindered sea views, Kefalos, the promi-
nent large village, and the small islet of Kas-
tro near-by are teeming with life. Enjoy a tra-

Stone Bridge - the entrance to the 
fortress. Kos.
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ditionally Greek side of the island in Kamari, 
the village’s port. The beautiful mountains on 
the background are full of small chapels, mi-
nuscule castles and untrodden slopes.  As you 
head west, coming across another vehicle is 
a rare occesion.  Those to finally make it to 
Aghios Theologos are really counted on the fin-
gers of one hand.  Some relax at the small tra-
ditional taverna on the seafront, while others 
head to the near-by sandy beaches to rest un-
der the small cedar trees. Continuing the jour-
ney southern to Cape Krikelos is a challenge 
through the rocky dirt road, for the ones wish-
ing to go to the ends of Kos.  

This is the only way to arrive at Ormos 
Chilandriou, lately called Cavo Paradiso beach. 
A handful of sun beds and an amazing, long 
stretching beach. The impressive Krikelos rock 
lies in the background. You won’t arrive here 
unless someone has spread the word to you. 

με τον βοτανολογικό κήπο, πάει προς το Ασκλη-
πιείο και τα ορεινά χωριά δίνοντας υπέροχη θέα 
στην πόλη και τα μικρασιατικά παράλια.

Καμήλα, Κοχυλάρι, Λιμνιώνας, Μagic Paradise, 
Markos... Οι παραλίες στα δυτικά είναι πιο χαλα-
ρές, εξίσου όμορφες, αγαπημένες ντόπιων και Ελ-
λήνων επισκεπτών. Το κεφαλοχώρι της Κεφάλου με 
την απρόσκοπτη θέα και το καστράκι είναι ολοζώ-
ντανα, το Καμάρι, το επίνειό της, πιο... ελληνικό και 
τα βουνά από πάνω τους πανέμορφα, γεμάτα ξω-
κλήσια, καστέλια και απάτητες πλαγιές. Τέρμα δυ-
τικά, τα συναπαντήματα στο δρόμο λιγοστεύουν 
εντυπωσιακά. Και στον Αη Γιάννη τον Θεολόγο λί-
γοι τελικά θα φτάσουν. Θα βολευτούν στο ταβερ-
νάκι, στις αμμουδιές πλάι στους μικρούς κέδρους 
και όσοι δεν φοβηθούν τον κακοτράχαλο χωμα-
τόδρομο θα συνεχίσουν προς το Νότο, προς το 
ακρωτήριο του Κρίκελου, μέχρι να... τερματίσουν 
την Κω. Μόνο έτσι θα φτάσουν στον όρμο Χιλαν-
δρίου, στην παραλία Cavo Paradiso, όπως λέγεται 
τα τελευταία χρόνια. Μια χούφτα ξαπλώστρες, μια 
καταπληκτική τεράστια παραλία, με φόντο τον εντυ-
πωσιακό βράχο του Κρίκελου και λίγος κόσμος που 
έρχεται συστημένα, είναι τα μόνα που θα βρουν.

The beautiful 
mountains on the 
background are full 
with small chapels, 
minuscule castles 
and untrodden 
slopes.

Tigaki beach.
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Στην πολυετή πορεία µας, έχουµε συνεργαστεί
και προµηθεύσει µε προϊόντα µας µεγάλα έργα, όπως:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΟΕ ΚΡΗΤΗΣ - ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΥ∆ΑΠ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ

Μάρµαρο, πλακάκι, µπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, παιδικό
πόρτες, παρκέ, πέτρες, τζάκια, πλάκες, τσιµέντινα
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H 
μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδο-
χειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, 
πρωτοπορεί εδώ και 40 χρόνια, 
βάζοντας το δικό της σημάδι 
στην Ελληνική τουριστική βιο-
μηχανία, καθοδηγούμενη από 

την πελατοκεντρική της φιλοσοφία και την υπόσχε-
ση μιας ασύγκριτης εμπειρίας διακοπών.

Με 17 ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό του, 
το καθένα και ένας μοναδικός προορισμός που 
αντιπροσωπεύει επάξια το motto του «Unique 
Destination», ο Όμιλος MITSIS HOTELS σας προ-
σκαλεί να ζήσετε το Ελληνικό όνειρο σε μερικούς 
από τους ωραιότερους προορισμούς της χώρας, 
κάτω από τον ήλιο των Ελληνικών νησιών ή σε πό-
λεις με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό - την Αθή-
να, την Κρήτη, τα Καμένα Βούρλα, την Κω και τη Ρό-
δο. Κάθε τοποθεσία είναι προσεκτικά επιλεγμένη, 
διατηρώντας τη φυσική ομορφιά και τον μοναδικό 
χαρακτήρα του τοπίου, σε συνδυασμό με ένα ξε-
χωριστό αρχιτεκτονικό στυλ.

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος MITSIS HOTELS 
προσφέρει επιπρόσθετη αξία και ιδιαίτερα υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών σε όλα του τα ξενοδοχεία μέ-
σα από ένα πλούσιο μείγμα φιλοξενίας - premium, 
luxury, city & resort, boutique & all-inclusive ξενο-
δοχεία. Πολυτελείς υποδομές, χώροι αναψυχής, 
υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας, υπέροχο φαγη-
τό και υπερσύγχρονες αίθουσες συνεδριάσεων - 
όλα είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιήσουν κάθε 
σας επιθυμία, είτε ταξιδεύετε για δουλειά, για δια-
κοπές ή για τον μήνα του μέλιτός σας. Επιπλέον, το 
προσωπικό του Ομίλου είναι αφοσιωμένο στο να 
προσφέρει στους πελάτες του την γνωστή φιλοξε-
νία Μήτση και μία αξέχαστη διαμονή.

Τα MITSIS HOTELS έχουν κερδίσει έναν μεγά-
λο αριθμό βραβείων από εγχώριους και διεθνείς 
τουριστικούς οργανισμούς σαν αναγνώριση για την 

As Greece’s largest owned hotel chain, MITSIS 
HOTELS has been pioneering for over 40 years 
now, making its own mark on Greece’s tourist 
industry, driven by a customer - centered phi-
losophy and the promise of an unparalleled hol-
iday experience.

With 17 hotels in its portfolio righteously 
representing its motto “Unique Destination”, 
MITSIS HOTELS invites you to live the Greek 
dream in some of the most beautiful destina-
tions of the country, under the sunlight of the 
Greek islands or amid the history and culture 
of mythical cities - in Athens, Crete, Kamena 
Vourla, Kos and Rhodes. Every handpicked lo-
cation lends its unique landscapes to the hotels, 
whilst each of the hotels, situated perfectly in its 
natural surroundings, boasts its own character, 
couleur locale and architectural style.

The group is offering added value and excel-
lent service at every one of its hotels, through-
out its rich hospitality blend - premium, luxu-
ry, city & resort, boutique & all-inclusive hotels. 
Lavish facilities, recreational venues, delicious 
food, well-equipped meeting rooms and relax-
ing beauty & wellness services - all is in place to 
provide anything you might think of whether 
you are travelling on leisure, business or enjoy-
ing your honeymoon. Additionally, the Group’s 
staff is committed to offering guests Mitsis’ cel-
ebrated service and an unforgettable stay.

MITSIS HOTELS has been awarded several 
prizes by local and international tour operators 
and travel organizations in recognition of the 
high quality of the services provided, its contri-
bution to upgrading local tourism and its respect 
for the environment. 

The chain MITSIS HOTELS S.A. was found-
ed by Kostas Mitsis in 1976 and represents the 

A HOSPITALITY 
LEGEND

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, 
την συνεισφορά τους στην αναβάθμιση του του-
ρισμού της χώρας καθώς επίσης και για τον σεβα-
σμό τους στο φυσικό περιβάλλον.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος MITSIS HOTELS 
ιδρύθηκε από τον Κώστα Μήτση το 1976 και απο-
τελεί το μεγαλύτερο μέρος από μια σειρά δραστη-
ριοτήτων του Ομίλου Επιχειρήσεων Μήτση. Τα θε-
μέλια για τη δημιουργία του Ομίλου τοποθετήθη-
καν στις 5 Σεπτεμβρίου 1954, oπότε δημιουργήθη-
κε η πρώτη βιομηχανία πλεκτών, σηματοδοτώντας 
την αρχή μιας μεγάλης και επιτυχημένης πορείας. 
Η εξέλιξη ήταν ταχύτατη: Κλωστοϋφαντουργία, οι-
νοποιία, κατασκευαστική εταιρεία, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Το 1976, με τη λειτουργία της πρώτης 
ξενοδοχειακής μονάδας στην Κω, ήταν η αρχή για 
τη δημιουργία ενός μεγάλου ξενοδοχειακού ομί-
λου, που απαριθμεί σήμερα 17 ξενοδοχεία στους
ωραιότερους προορισμούς στην Ελλάδα.

most important of a series of activities of the 
Mitsis Group of Enterprises. The foundations for 
the creation of the Group were laid on the 5th 
of September 1954, when the first textile indus-
try was created, signaling the beginning of a long 
successful career, which evolved at a fast pace: 
textile industry, wine production, constructions 
and mass media. In 1976, the first hotel unit op-
erates in Kos leading to the creation of a large 
Hotel Group featuring 17 hotels & resorts in 
Greece.

The group is offering 
added value and 
excellent service 
at every one of its 
hotels, throughout 
its rich hospitality 
blend - premium, 
luxury, city & resort, 
boutique & all-
inclusive hotels.
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SOFITEL 
ATHENS AIRPORT 
MEMBER OF MITSIS 
PREMIUM COLLECTION

ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Το SOFITEL ATHENS AIRPORT, ένα από τα πιο σύγχρονα 
και πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων της Αθήνας, βρίσκεται 
λίγα μόλις βήματα από το χώρο των αφίξεων του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών. Το ξενοδοχείο διαθέτει 345 δωμά-
τια, συμπεριλαμβανομένων 12 σουιτών και μιας προεδρικής 
σουίτας. Η απέριττη πολυτέλεια που σκοπό έχει την άνεση 
και τη λειτουργικότητα, χαρακτηρίζει, τόσο τα δωμάτια και 
τις σουίτες, όσο και τους κοινόχρηστους χώρους του ξενο-
δοχείου. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν 2 executive 
όροφοι, 3 μπαρ και 2 gourmet εστιατόρια με επικεφαλής 
τον Έλληνα chef, Φάνη Στάθη. Το ΚΑΡΑΒΙ στον 9ο όροφο, 
σε έναν εκλεπτυσμένο χώρο με απίστευτη θέα, προσφέ-
ρει γαλλική κουζίνα και πιάτα με επιρροές από όλο τον κό-
σμο. Το εστιατόριο ΜΕΣΟΓΑΙΑ, με μεσογειακή κουζίνα, το 
οποίο μετά από μια εντυπωσιακή ολοκληρωτική ανακαίνι-
ση το 2017 αποτελεί σήμερα ένα από τα ωραιότερα εστια-
τόρια της Αθήνας, με έναν ιδιαίτερα μοντέρνο σχεδιασμό 
που εκπλήσσει ακόμα και τον πιο εκλεκτικό πελάτη.Ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα του ξενοδοχείου αποτελούν οι 11 σύγ-
χρονες αίθουσες συναντήσεων, οι οποίες εξοπλισμένες 
με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, είναι κατάλληλες 
για τη φιλοξενία τόσο ολιγομελών συναντήσεων 
όσο και επαγγελματικών συνεδρίων για εκα-
τοντάδες συνέδρους.

SOFITEL ATHENS AIRPORT is one of the most mod-
ern and luxurious 5* hotels in Athens and the only one 
in the region, only a few steps away from the arrivals 
terminal of the Athens International Airport. The ho-
tel has 345 rooms, including 12 suites and a presiden-
tial suite. Its plain luxury, aiming at comfort and func-
tionality, is typical in the rooms, the suites, as well as in 
the public spaces of the hotel. In its premises, there are 
two executive floors, three bars and two gourmet res-
taurants with Fanis Stathis as Head Chef. KARAVI, on 
the 9th floor, in a refined space with spectacular views, 
is serving French cuisine with international influences. 
The brand new and super stylish MESOGHAIA on the 
ground floor, serving Mediterranean cuisine, which after 
an impressive total refurbishment in 2017, is standing out 
today as one of the most beautiful restaurants in Ath-
ens, surprising even the most eclectic client. The 
11 meeting rooms, equipped with high technol-
ogy equipment, suitable for the hosting of 
both small and big business conferences 
are the hotel’s competitive advantage.

Στην Αθήνα, την ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης, την πόλη που γέν-
νησε την δημοκρατία και έθεσε τις βάσεις για τον σύγχρονο Δυτικό πο-
λιτισμό, βρίσκεται το SOFITEL ATHENS AIRPORT. Το ξενοδοχείο εί-
ναι μόλις 35 λεπτά από το κέντρο της πόλης απέναντι από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Αθηνών. Είναι το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο αερο-
δρομίου στην Ελλάδα, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Ομίλου Μήτση.

In Athens, the historical capital of Europe, the city that gave birth to 
democracy and set the basis for the modern western civilization is 
where you will find the unique Sofitel Athens Airport. The hotel is 
located at only a 35 minute drive from the city centre, opposite the 
Athens International Airport. It is the first and only airport hotel in 
Greece that carries the Mitsis Group seal.A
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Το GALLINI WELLNESS SPA & RESORT βρίσκεται 150χλμ βόρεια της Αθή-
νας, στα Καμένα Βούρλα, τη διάσημη για τις ιαματικές πηγές της παραθαλάσ-
σια κωμόπολη. Κτισμένο σε μια πανέμορφη, καταπράσινη τοποθεσία με ευ-
καλύπτους και απίθανη θέα στη θάλασσα. 

GALINI WELLNESS SPA & RESORT of MITSIS HOTELS is 150 km north 
of Athens, in Kamena Vourla, a seaside town renowned for its thermal 
springs. The resort is built on a beautiful location with eucalyptus trees 
and a breathtaking sea view.K
A

M
E

N
A

 
V

O
U

R
LA

GALINI WELLNESS 
SPA & RESORT
  
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ / KAMENA VOURLA 

Το πέντε αστέρων GALLINI WELLNESS SPA & RESORT 
είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο spa στα Βαλκάνια. Αποτελεί 
την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν χαλάρωση και ευ-
εξία. Το ξενοδοχείο διαθέτει 224 δωμάτια (200 superior, 10 
executive, 10 μεζονέτες, 3 junior σουίτες και μια προεδρική 
σουίτα), εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 
5 αστέρων, όμορφα διακοσμημένα και με θέα στο απέραντο 
γαλάζιο της θάλασσας και το καταπράσινο φυσικό τοπίο. 
Ποικιλία επιλογών περιμένει τους πελάτες του, για να καλύ-
ψει κάθε τους επιθυμία, όπως: μια εξωτερική πισίνα με γλυκό 
νερό, μια εξωτερική πισίνα με ιαματικό νερό, μεγάλη επιλογή 
από σπορ και φυσικά το 3.000 τετραγωνικών μέτρων spa με 
ιαματικό νερό, το GALINI SPA. Στο GALINI SPA προσφέ-
ρονται υπηρεσίες όπως: σάουνα, σολάριουμ, ρασούλ, χα-
μάμ, τζακούζι, πολλά διαφορετικά είδη μασάζ, προσώπου και 
σώματος, ειδικές θεραπείες με χρήση ιαματικού νερού, υπη-
ρεσίες κομμωτηρίου,  καθώς και ατομικά προγράμματα για 
μείωση βάρους και ανανέωση. Επίσης, στις εγκαταστάσεις 
του λειτουργεί ένα γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο για 
την καθημερινή σας άσκηση. Το GALINI αναδεικνύεται 
σε ιδανικό προορισμό και για επιχειρηματικές ή άλλες 
εκδηλώσεις, αφού στους χώρους του λειτουργούν 
τέσσερις αίθουσες συνεδριάσεων, χωρητικότη-
τας από 40 έως 330 άτομα ανά αίθουσα.

The five-star GALINI WELLNESS SPA & RESORT is the 
largest wellness hotel spa in the Balkans. It is the ide-
al choice for those seeking relaxation and wellness. The 
resort has 224 rooms (200 superior, 10 executive, 10 
maisonettes, 3 junior suites and a presidential suite) all 
equipped with the comforts of a five-star hotel, beau-
tifully decorated and with views over the shimmering 
blue sea and the natural green landscape. There is a va-
riety of choices awaiting the resort’s guests to fulfill all 
their needs, such as: an outdoor fresh water swimming 
pool, an outdoor swimming pool with thermal water, 
a wide variety of sports and of course the 3,000 sq.m. 
thermal water spa, GALINI SPA. The spa provides ser-
vices such as: sauna, Rasul, Hammam, Jacuzzi, a variety 
of different massages, face and body treatments, special 
thermal water treatments, a hair salon and personalized 
programs for weight loss and rejuvenation. There is 
also a fully equipped gym for your daily exercise 
routine. GALINI is an ideal venue for business 
or other events, in the resort’s four confer-
ence rooms with a capacity of 40 to 330 
people per room.
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Το GRAND HOTEL, το μοναδικό all-inclusive ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων στην πόλη της Ρόδου, είναι συνώνυμο της 
υψηλής φιλοξενίας. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 
τη μεσαιωνική πόλη και τα αξιοθέατά της, είναι πλήρως ανα-
καινισμένο και διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Διαθέτει 
405 δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στη θάλασσα, μεταξύ 
των οποίων 5 σουίτες που ξεχωρίζουν για την ευρυχωρία 
και την υψηλή τους αισθητική. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του, το ξενοδοχείο περιλαμβάνει ένα πλήρως εξοπλισμέ-
νο γυμναστήριο με εσωτερική πισίνα, spa, δύο εξωτερικές 
πισίνες, καθώς και επιλογή από αθλητικές δραστηριότητες 
για ενηλίκους και παιδιά. Δύο αίθουσες συνεδριάσεων, δυ-
ναμικότητας 600 και 200 ατόμων αντίστοιχα, ένας εντυ-
πωσιακός χώρος εκδηλώσεων με άρτια τεχνολογικά μέσα, 
σε συνδυασμό με έμπειρο προσωπικό, υπόσχονται ξεχω-
ριστές εκδηλώσεις. Το GRAND HOTEL προσφέρει στα 
έξι εστιατόριά του μια ποικιλία gourmet εμπειριών και 
για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, ενώ στην 
Creperie - Gelateria και τον ξυλόφουρνό του, 
προσφέρονται snacks καθ’ όλη τη διάρκεια 
όλης της ημέρας.

GRAND HOTEL, the only five-star all-inclusive beach-
front city hotel in Rhodes, is synonymous to first class 
hospitality. Located in the city of Rhodes, at a short dis-
tance from the medieval town, the hotel is fully renovat-
ed and offers its guests all modern facilities. It has 405 
luxurious guestrooms, most of which have a view to the 
sea and of which 5 are suites that stand out for their ex-
ceptional grace and comfort. The package of the services 
provided to the hotel guests includes a fully equipped 
gym with an indoor swimming pool,  a spa, two outdoor 
swimming pools and a variety of sports activities for 
both adults and children. There are also two conference 
rooms of a capacity of 600 and 200 people respective-
ly and an impressive ballroom, equipped with technolo-
gy to fit the most demanding communication require-
ments. All these, in combination with the experienced 
personnel, promise exceptional events. GRAND HO-
TEL offers at its 6 different restaurants a variety 
of gourmet experiences for the most discern-
ing palates and offers snacks throughout the 
day at the Creperie - Gelateria and its 
wooden stove.R
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GRAND HOTEL 

ΡΟΔΟΣ / RHODΕS

Στη Ρόδο γνωστή και ως «νησί των Ιπποτών», έναν από τους δημοφιλέστερους τουρι-
στικούς προορισμούς διεθνώς, με σήμα κατατεθέν της τη «ζωντανή» Μεσαιωνική πό-
λη, τη μεγαλύτερη και καλύτερα διατηρημένη οχυρωμένη πόλη της Ευρώπης, Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο ξενοδοχειακός όμιλος MITSIS HOTELS δί-
νει δυναμικά το «παρόν». Στη Ρόδο, ο Όμιλος διαθέτει 8 ξενοδοχεία: ALILA RESORT 
& SPA, FALIRAKI BEACH HOTEL & SPA, GRAND HOTEL RHODES, LA VITA 
BEACH HOTEL, PETIT PALAIS BEACH HOTEL, LINDOS MEMORIES RESORT & 
SPA, RODOS MARIS RESORT & SPA, RODOS VILLAGE BEACH HOTEL.

In Rhodes, also known as “the island of the Knights”, one of the most popular internation-
al destinations for decades, with the lively medieval town as its landmark, which is the big-
gest and most well-preserved fortified city in Europe and a cultural heritage monument of 
UNESCO, Mitsis Group makes a strong presence. There are 8 MITSIS HOTELS in Rhodes: 
ALILA RESORT & SPA, FALIRAKI BEACH HOTEL & SPA, GRAND HOTEL RHODES, LA 
VITA BEACH HOTEL, PETIT PALAIS BEACH HOTEL, LINDOS MEMORIES RESORT & 
SPA, RODOS MARIS RESORT & SPA, RODOS VILLAGE BEACH HOTEL.



UNIQUE DESTINATION www.mitsishotels.com

152

Οι εξαιρετικές υποδομές, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
το φιλικό προσωπικό είναι τα στοιχεία που κάνουν το πέντε 
αστέρων RODOS MARIS RESORT & SPA έναν μοναδικό 
οικογενειακό προορισμό. Το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται 
σε απόσταση αναπνοής από το Κιοτάρι, διαθέτει 432 δωμά-
τια, πλήρως ανακαινισμένα το 2010, τα οποία προσφέρουν 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Είτε κάποιος ονειρεύεται διακο-
πές δραστηριότητας, είτε χαλάρωσης, το RODOS MARIS 
ικανοποιεί όλα τα γούστα!  Από τη γευστική κουζίνα μέχρι 
τη μεγάλη επιλογή δραστηριοτήτων, η all-incusive μονάδα 
υπόσχεται αξέχαστες διακοπές. Οι πελάτες όλων των ηλικι-
ών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις 3 πισίνες με γλυκό 
νερό και την βραβευμένη με “Γαλάζια Σημαία” παραλία. Το 
RODOS MARIS καλωσορίζει τις οικογένειες με ένα πρό-
γραμμα αποκλειστικά για παιδιά (4-12 ετών) και για εφήβους 
(12-16 ετών) που προσφέρει καθημερινά μοναδικές δραστη-
ριότητες. Σημείο αναφοράς του ξενοδοχείου αποτελεί 
το spa, το όποιο έχοντας στη διάθεσή του το πλέον 
άρτια καταρτισμένο προσωπικό και εξοπλισμέ-
νο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 
εγγυάται μοναδικές στιγμές χαλάρωσης.

The excellent infrastructure, the high quality services 
and the friendly staff are what make the five-star RO-
DOS MARIS RESORT & SPA a unique family destina-
tion. The resort, situated at a short distance from Kio-
tari, has 432 guestrooms fully renovated in 2010, offering 
all modern comforts. Whether a guest is looking for ac-
tion or relaxation holidays, RODOS MARIS is a perfect 
fit for all tastes! The all-inclusive hotel promises unfor-
gettable holidays, from the tasty cuisine to a wide vari-
ety of activities. Guests of all ages can choose between 
the three fresh water swimming pools and the awarded 
with the “Blue Flag” beach. RODOS MARIS welcomes 
families with a program exclusively designed for chil-
dren (4-12 years old) and teenagers (12-16 years old) 
offering unique activities daily. The Wellness Spa is 
a point of reference at this hotel, with its expe-
rienced personnel and its modern state-of-
the-art technological equipment, guaran-
teeing unique moments of relaxation. 

RODOS MARIS
RESORT & SPA  

ΡΟΔΟΣ / RHODES
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Το RODOS VILLAGE BEACH HOTEL, ένα ξενοδοχείο πέ-
ντε αστέρων με υπέροχη θέα στη θάλασσα και υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου, αποτελεί ένα αριστούργημα αρχιτεκτονι-
κής με εντυπωσιακούς χρωματικούς συνδυασμούς, εμπνευ-
σμένους από την Παλιά Πόλη της Ρόδου. Το ξενοδοχείο, 
μόλις 200 μέτρα από το Κιοτάρι και 12 χμ από την γραφική 
Λίνδο, υπόσχεται «σπιτική φιλοξενία». Το ξενοδοχείο δι-
αθέτει 408 δωμάτια, τα οποία παρέχουν όλες τις ανέσεις 
ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων. Η πλειοψηφία των δωματίων 
βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο και έχουν θέα στους πανέ-
μορφους κήπους και τη θάλασσα, ενώ 140 δωμάτια ανακαι-
νίσθηκαν πλήρως για να σας υποδεχθούν το 2017. Τρεις πι-
σίνες με γλυκό νερό -η μια με καταρράκτες-, μια εσωτερική 
πισίνα, δύο γήπεδα τένις, ένα γήπεδο beach volley, bridge 
room, πινγκ πονγκ, γυμναστήριο με σάουνα και τζακούζι, 
μια πολύγλωσση ομάδα ψυχαγωγίας, η οποία προσφέρει 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέ-
ρας, και πλήθος άλλων υποδομών και υπηρεσιών 
συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο σκηνικό καλοκαι-
ρινών διακοπών. Η παραλία του ξενοδοχείου 
βραβεύτηκε με “Γαλάζια Σημαία” το 2017.

RODOS  VILLAGE BEACH HOTEL, a great sea view, 
premium service five-star hotel in Rhodes, is an archi-
tectural masterpiece, built with impressive color com-
binations inspired by the old town of Rhodes. The hotel 
that is only 200 meters from Kiotari and 12 km from the 
picturesque Lindos is promising a warm homey hospi-
tality. It offers 408 rooms providing all the comforts of 
a five-star hotel. Most of the rooms are situated in the 
main building, overlooking the magnificent gardens and 
the sea, while 140 rooms were completely refurbished 
to welcome you in 2017. Three fresh water swimming 
pools, one with waterfalls, an indoor swimming pool, 
two tennis courts, a beach volley court, a bridge room, 
table tennis, a gym with sauna and Jacuzzi, a multilin-
gual animation team, offering a daylong entertain-
ment program and a variety of infrastructures 
compose an unparallel holiday scenery. The 
hotel’s beach was awarded internation-
ally a “Blue Flag” in 2017.

RODOS VILLAGE 
BEACH HOTEL 

ΡΟΔΟΣ / RHODES



UNIQUE DESTINATION www.mitsishotels.com

156

PETIT PALAIS 
BEACH HOTEL

ΡΟΔΟΣ / RHODES

Το PETIT PALAIS BEACH HOTEL είναι το μοναδικό all-inclusive ξενοδο-
χείο τεσσάρων αστέρων στην πόλη της Ρόδου. Λίγα μόλις μέτρα από την 
Παλιά Πόλη της Ρόδου, με τα σπουδαία ιστορικά αξιοθέατα, το PETIT 
PALAIS αποτελεί το ιδανικό ορμητήριο για να εξερευνήσει κανείς το όμορ-
φο νησί. Τα 215 πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτιά του, παρέχουν όλες 
τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 4 αστέρων. Επίσης, το ξενοδοχείο διαθέ-
τει εξωτερική πισίνα με γλυκό νερό, τζακούζι, ενώ η παραλία βρίσκεται 
σε απόσταση μόλις 150 μέτρων και είναι ιδανική για παιδιά καθώς 
η θάλασσα βαθαίνει ομαλά. Μια σειρά επιλογών από θαλάσσια 
σπορ, όπως jet ski, μπανάνα, parasailing, catamaran sailing και 
καταδύσεις, είναι διαθέσιμες στην παραλία. 

PETIT PALAIS BEACH HOTEL is the only four-star all-inclusive city 
hotel in Rhodes. Centrally located, very close to the Old City of Rho-
des with the remarkable sights, PETIT PALAIS is a unique starting point 
for someone to explore the island. The 215 recently renovated gues-
trooms offer all the comforts of a 4 star hotel. The hotel has an out-
door fresh water swimming pool and Jacuzzi while the beach is only 
150 meters away and is ideal for children as it is gently sloping. A va-
riety of water sports choices such as jet ski, banana boat, paras-
ailing, catamaran sailing and diving are available on the beach.
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LINDOS MEMORIES 
RESORT & SPA 
MEMBER OF MITSIS 
PREMIUM COLLECTION 

ΡΟΔΟΣ / RHODES

Το LINDOS MEMORIES RESORT & SPA, ένα ατμοσφαιρικό παραθαλάσ-
σιο καταφύγιο πέντε αστέρων, είναι μια ιδανική επιλογή για ζευγάρια που 
ονειρεύονται ρομαντικές στιγμές και μια εξαιρετική εμπειρία διακοπών γε-
μάτη από μοναδικές αναμνήσεις στη Ρόδο. Μόλις, 1,5 χλμ., από την πανέ-
μορφη Λίνδο, χτισμένο με υλικά, όπως πέτρα και ξύλο, ακολουθώντας τη 
βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, το συγκρότημα είναι απόλυτα ενταγμένο στο 
φυσικό περιβάλλον. Τα 70 πολυτελή δωμάτια του ξενοδοχείου συνδυάζουν 
την ανεπιτήδευτη κομψότητα με την εκπληκτική θέα. Μια βουτιά στην αμ-
μώδη παραλία με τα τυρκουάζ νερά ή στην πισίνα διώχνει όλο το άγχος. 
Για όσους δεν θέλουν να ξεφύγουν από το πρόγραμμα της γυμναστικής 
τους, ένα σύγχρονο γυμναστήριο είναι στη διάθεση τους. Μια ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα για επιτραπέζια παιχνίδα σας περιμένει 
το απόγευμα ή το βράδυ μετά το δείπνο σας στο εστιατόριο 
NAVARINO του ξενοδοχείου

LINDOS MEMORIES RESORT & SPA, a five-star atmospheric boutique 
hideaway by the sea, is an ideal choice for couples who are dreaming 
of romantic moments and an exceptional holiday experience in Rho-
des, with unique memories. Only 1,5 km from beautiful Lindos, LIN-
DOS MEMORIES is fully integrated into the natural environment since 
it is built with materials such as wood and stone following the Vene-
tian architecture. Its 70 luxurious rooms combine unpretentious ele-
gance with impressive views. A dive in the sandy beach with the tur-
quoise water or in the swimming pool releases all your stress. If you 
wish to follow your daily exercise routine, modern gym facilities 
are available. A specially designed games room is waiting for you 
in the afternoon or after your dinner at the hotel’s restau-
rant NAVARINO.
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FALIRAKI 
BEACH HOTEL & SPA   

ΡΟΔΟΣ / RHODES

Το γοητευτικό πεντάστερο all-inclusive ξενοδοχείο FALIRAKI BEACH
HOTEL & SPA βρίσκεται στο κοσμοπολίτικο Φαληράκι, σε απόσταση
μόλις 12 χμ από την πρωτεύουσα του νησιού. Το ξενοδοχείο είναι πρόσφα-
τα πλήρως ανακαινισμένο και διαθέτει 348 δωμάτια, εκ των οποίων τα 27 
βρίσκονται σε χώρο με ξεχωριστή πισίνα. Έχει πλούσιες υποδομές, πισί-
νες, γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.ά., καθώς και σειρά επιλογών 
από θαλάσσια σπορ, όπως θαλάσσιο σκι, jet-ski, μπανάνα, parasailing, 
θαλάσσια ποδήλατα και κανό, αλλά και μια έμπειρη ομάδα ψυχα-
γωγών που υπόσχονται αξέχαστες διακοπές. Σημείο αναφοράς 
και στο FALIRAKI αποτελεί το spa, στο οποίο προσφέρεται 
ένας κόσμος χαλάρωσης, φροντίδας
και αναζωογόνησης.

The charming five-star all-inclusive FALIRAKI BEACH HOTEL & SPA 
is located in the most cosmopolitan resort in Rhodes, Faliraki, at a dis-
tance of just 12 km from the capital. The hotel is completely renovated 
and has 348 rooms, of which 27 are placed around a separate swim-
ming pool. There is a variety of facilities and activities, such as swim-
ming pools, tennis courts, football and basketball courts etc, and a 
variety of water sports activities, such as water ski, jet-ski, banana 
boat, parasailing, pedal boats and canoes and an experienced 
team of animators, promising unforgettable holidays. A point 
of reference at FALIRAKI is the spa offering relaxation 
and rejuvenation.
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LA VITA 
BEACH HOTEL   

ΡΟΔΟΣ / RHODES

Το τεσσάρων αστέρων LA VITA BEACH HOTEL είναι ένα 
ζεστό παραθαλάσσιο ξενοδοχείο πόλης στη Ρόδο, δίπλα 
στο ενυδρείο. Πέρα από την ιδανική του τοποθεσία, το ξε-
νοδοχείο υπόσχεται στιγμές χαλάρωσης, τόσο στα 126 άνε-
τα και όμορφα διακοσμημένα δωμάτιά του, όσο και στους 
κοινόχρηστους χώρους του. Το ξενοδοχείο προσφέρει ποι-
κιλία δραστηριοτήτων και επιλογών ψυχαγωγίας για όμορ-
φες διακοπές στο νησί των Ιπποτών, καθώς και μια σει-
ρά από θαλάσσια σπορ, όπως θαλάσσιο σκι, jet-ski, 
μπανάνα, parasailing, θαλάσσια ποδήλατα και κα-
νό, κρίκοι, ιστιοσανίδα, catamaran sailing, κα-
ταδύσεις και θαλάσσιες εκδρομές.

The four-star LA VITA BEACH HOTEL is a warm 
beachfront city hotel in the city of Rhodes, next to the 
aquarium. Besides its ideal location, the hotel promis-
es moments of relaxation, both in its 126 comfortable 
and beautifully decorated rooms as well as in its pub-
lic spaces. The hotel offers a variety of activities and 
leisure choices for unforgettable holidays on the is-
land of the Knights, as well as a series of water 
sports, such as water ski, jet-ski, banana boat, 
parasailing, pedal boats and canoes, rings, 
windsurfing, catamaran sailing, diving and 
boat trips.
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ALILA 
RESORT & SPA 
MEMBER OF MITSIS 
PREMIUM COLLECTION

ΡΟΔΟΣ / RHODES

Το πεντάστερο ALILA RESORT & SPA άνοιξε το Μάιο του 
2013 και αποτελεί ένα ξενοδοχείο κόσμημα, με ιδιαίτερη αρ-
χιτεκτονική και μοναδικό στυλ. To ALILA βρίσκεται στο πιο 
κοσμοπολίτικο θέρετρο της Ρόδου, το Φαληράκι, και προ-
σφέρει το πλουσιότερο all-inclusive πρόγραμμα στη Ρόδο. 
Διαθέτει 314  πολυτελή δωμάτια, εκ των οποίων 2 executive 
suites (70 m2), 23 Junior Suites, 22 οικογενειακά δωμάτια με 
ατομική πισίνα, 22 standard δίκλινα δωμάτια, 102 superior 
δίκλινα δωμάτια με θέα θάλασσα και 143 οικογενειακά δω-
μάτια με μπροστινή η πλαϊνή θέα θάλασσα. Στο ALILA, η 
διασκέδαση, η αναψυχή και η ευεξία είναι σε πρώτο πλάνο, 
καθώς στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν κεντρική εξω-
τερική πισίνα με θαλασσινό νερό, νεροτσουλίθρες (για ενή-
λικες και παιδιά), γυμναστήριο, γήπεδο τένις, κέντρο θα-
λάσσιων σπορ, γήπεδο beach volley, games room και ένα 
πλήρως εξοπλισμένο κέντρο spa. Το ξενοδοχείο προσφέ-
ρει πολλές γαστρονομικές απολαύσεις και επιλογές γεύ-
σεων από όλο τον κόσμο καθώς διαθέτει εστιατόρια 
με ιταλική, μεξικάνικη, ασιατική κι ελληνική κουζίνα 
μεταξύ άλλων, καθώς και πλήθος μπαρ όπου 
μπορεί κανείς να απολαύσει κρασί, cocktails 
ή  σαμπάνια.

The five star ALILA RESORT & SPA opened in May 2013 
and is today a real jewel, with amazing architecture epit-
omising style. ALILA lies at one of the most cosmopol-
itan resorts in Rhodes, Faliraki, and offers the richest 
all-inclusive 5* program in Rhodes. The five-star resort 
has 314 luxurious rooms, of which 2 executive suites 
(70 m2), 23 junior suites, 22 family rooms with private 
swimming pool, 22 standard double rooms, 102 superi-
or double rooms with sea view and 143 family rooms 
with sea or side sea view. At ALILA, entertainment, lei-
sure and wellness are centre-stage, since the resort fea-
tures: a main seawater outdoor swimming pool, water 
slides (for adults and children) a gym, a tennis court, 
beach volley, a center for water sports, games room and 
a fully equipped spa. The resort offers numerous gas-
tronomic delights and a choice of tastes from all 
around the world, such as Italian, Mexican, Asian 
and Greek cuisine among other, as well as 
numerous bars, where you can sip your 
wine, cocktails or champagne.
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FAMILY VILLAGE 
BEACH HOTEL 

ΚΩΣ / KOS

Η φιλική ατμόσφαιρα και το οικείο περιβάλλον, σε συνδυ-
ασμό με την υπέροχη θέα, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
του τετράστερου, all-inclusive FAMILY VILLAGE BEACH 
HOTEL. Το ξενοδοχείο προσφέρει συνολικά 219 δωμάτια 
στα οποία περιλαμβάνονται 21 σουίτες, 24 μεζονέτες και 54 
οικογενειακά δωμάτια, διακοσμημένα με μεσογειακό στυλ 
και με μαγευτική θέα στους πολύχρωμους κήπους και το Αι-
γαίο πέλαγος. Πισίνες με θαλασσινό νερό και νεροτσου-
λήθρες, μια πεντακάθαρη παραλία με βότσαλο, ιδανική 
για παιδιά, γήπεδο τένις, beach volley, beach soccer 
και διάφορες αθλητικές και άλλες δραστηριότη-
τες αποτελούν εχέγγυα για ξέγνοιαστες και 
απολαυστικές διακοπές.

The cozy and friendly atmosphere, along with a superb 
view, is the main feature of the four-star all-inclusive 
FAMILY VILLAGE BEACH HOTEL. The hotel offers 219 
rooms including 21 suites, 24 maisonettes and 54 fami-
ly rooms with a Mediterranean style décor and an im-
pressive view to the colorful gardens and the Aege-
an Sea. The seawater swimming pools and the wa-
ter slides, the clean pebbled beach, which is ideal 
for children, a tennis court, beach volley, beach 
soccer and numerous sports and other ac-
tivities guarantee carefree and enjoya-
ble holidays.

K
O

S

Στην Κω, με τη μακραίωνη ιστορία που χάνεται στα βάθη της 3ης χιλιετίας π.Χ., γενέτειρα του πατέρα της ιατρικής 
Ιπποκράτη, με τις καταπράσινες πλαγιές, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις υπέροχες παραλίες με τα κρυστάλλι-
να νερά, αλλά και τους σύγχρονους ποδηλατοδρόμους, ο Όμιλος MITSIS HOTELS προσφέρει ποικιλία από επι-
λογές διαμονής στα 5 του ξενοδοχεία: BLUE DOMES RESORT & SPA, NORIDA BEACH HOTEL, SUMMER 
PALACE BEACH HOTEL, FAMILY VILLAGE BEACH HOTEL και RAMIRA BEACH HOTEL. Τα περισσότερα ξε-
νοδοχεία του Ομίλου είναι πάνω σε παραλίες στις οποίες κυματίζει η «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρισμέ-
νο διεθνώς πιστοποιητικό ποιότητας.

Kos, with a long history dating back to the 3rd millennium BC, birth town of Hippocrates, the father of Med-
icine, is a wonderful island with green mountain slopes, traditional villages, pristine beaches with crystal clear 
waters and modern bicycle lanes. In Kos, Mitsis Group offers a variety of accommodation choices at its 5 ho-
tels: BLUE DOMES RESORT & SPA, NORIDA BEACH HOTEL, SUMMER PALACE BEACH HOTEL, FAMI-
LY VILLAGE BEACH HOTEL and RAMIRA BEACH HOTEL. Most of the hotel beaches are awarded a «Blue 
Flag» an internationak certificate of quality
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NORIDA 
BEACH HOTEL  

ΚΩΣ / KOS

Το NORIDA BEACH HOTEL είναι ένα άνετο οικογενειακό 
πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω μόλις 7 χλμ από το παρα-
δοσιακό χωριό Καρδάμαινα. Οι αποκλειστικές παροχές του 
ξενοδοχείου και η κομψότητά του, σε συνδυασμό με το πά-
ντα φιλικό και διακριτικό προσωπικό του, καθιστούν το all-
inclusive NORIDA ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, αλλά 
και για οικογένειες με παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί 
σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Από τις πισίνες, μετα-
ξύ των οποίων μια relax pool, μέχρι τα ειδικά προγράμματα 
και παροχές για παιδιά - mini club για παιδιά 4 έως 12 ετών, 
junior club για παιδιά 12-16 ετών, νεροτσουλήθρες, δυο παι-
δικές πισίνες, μια με θαλασσινό νερό και μια με γλυκό, ένα 
παιδικό εστιατόριο -, ένα πλήθος αθλητικών και άλλων 
δραστηριοτήτων, καθώς και αμέτρητες γευστικές 
επιλογές καθιστούν το NORIDA έναν ιδανικό 
προορισμό από μόνο του στην Κω.

NORIDA BEACH HOTEL is a comfortable five-star fam-
ily beach resort in Kos only 7 km outside the traditional 
village Kardamena. The hotel’s exclusive provisions and 
elegance, in combination with the friendly and discreet 
personnel, make the all-inclusive NORIDA, the perfect 
destination for couples as well as for families with chil-
dren. Special attention has been given to all services pro-
vided by the hotel. From the swimming pools, among 
which there is a relax pool, to the special programs and 
services for children - including a mini club for children 
4-12 years old, a junior club for children 12-16 years old, 
water slides, two children’s swimming pools, one with 
seawater and one with fresh water, a children’s res-
taurant -, the variety of sports and other activi-
ties, as well as the numerous choices of dish-
es, NORIDA is an ideal destination on its 
owns in Kos.
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RAMIRA 
BEACH HOTEL  

ΚΩΣ / KOS

Το RAMIRA BEACH HOTEL εκπροσωπεί την επιτομή των 
υψηλών υπηρεσιών σε ένα μοναδικό πεντάστερο παραθα-
λάσσιο ξενοδοχείο. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την 
πόλη της Κω, μόλις 3,5 χλμ. Μπορείτε εύκολα να την επισκε-
φτείτε, παραμένοντας παράλληλα σε φόρμα, είτε περπατώ-
ντας προς την πόλη, είτε πηγαίνοντας με το ποδήλατο, ξεκι-
νώντας από την παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Το all-
inclusive RAMIRA είναι σχεδιασμένο να υπερκαλύπτει τις 
προσδοκίες και του πιο απαιτητικού του επισκέπτη, παρέ-
χοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ένα απομονωμένο 
και ήσυχο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο διαθέτει 338 δωμά-
τια, εκ των οποίων 16 με ατομική πισίνα, διακοσμημένα με 
κομψότητα και εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. 
Τόσο για τους πελάτες εκείνους οι οποίοι ονειρεύονται δι-
ακοπές δράσης, όσο και για εκείνους που αναζητούν την 
χαλάρωση, το RAMIRA προσφέρει ποικιλία επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων για όλα τα γούστα. Πισίνες με θαλασσινό 
νερό, γήπεδο τένις, beach volley, beach soccer, mini soccer, 
mini golf, air hockey, χόκεϊ, σκοποβολή, μαθήματα ψαρέμα-
τος, ποδηλασία, πεζοπορία και πολλές ακόμη αθλητικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων 
ιππασία, paintball και καταδύσεις, είναι μερικές από 
τις επιλογές αναψυχής που μπορεί να απολαύ-
σει όποιος μένει στο RAMIRA.

RAMIRA BEACH HOTEL represents the epitomy of 
service in a unique five-star beach hotel. It is at a short 
distance from the town of Kos, only 3,5 km away. You can 
easily visit the town while at the same time staying fit 
by either walking or biking towards it, starting from the 
beach in front of the hotel. The all-inclusive RAMIRA is 
designed to fulfill the expectations of the most demand-
ing guest, offering high quality services in an isolated and 
quite environment. Guest accommodation includes 338 
rooms, of which 16 with an individual swimming pool, all 
decorated finely and equipped with all modern comforts. 
Both for guests dreaming of action holidays and those 
looking for relaxation, Ramira offers a variety of select-
ed activities for all tastes: Seawater swimming pools, a 
tennis court, beach volley, beach soccer, mini soccer, 
mini golf, air hockey, hockey, darts, fishing lessons, 
cycling, trekking and many other activities, such 
as horse riding, paintball and diving are some 
of the things you can enjoy while staying 
at RAMIRA.
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SUMMER PALACE 
BEACH HOTEL 

ΚΩΣ / KOS

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία αναψυχής αποτελεί το πέντε 
αστέρων all-inclusive SUMMER PALACE BEACH HOTEL, 
κοντά στο παραδοσιακό χωριό Καρδάμαινα και με θέα 360* 
στη θάλασσα που κόβει την ανάσα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
252 δωμάτια και σουίτες, που αντικατοπτρίζουν την παρα-
δοσιακή φιλοξενία, σε συνδυασμό με τις παροχές ενός πο-
λυτελούς ξενοδοχείου. Με πελατοκεντρική φιλοσοφία, το 
ξενοδοχείο, όπως άλλωστε όλα τα MITSIS HOTELS, παρέ-
χει πλήθος επιλογών αναψυχής και άθλησης: Μια εξωτερική 
πισίνα με θαλασσινό νερό, το Relax Atrium με εσωτερική πι-
σίνα, ένα water park με τέσσερις νεροτσουλήθρες διαθέσιμο 
για παιδιά άνω των 8 ετών, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστή-
ριο, δυο γήπεδα τένις, bridge room, beach volley, beach 
football και πολλές ακόμη παροχές, όπως κέντρο θα-
λασσίων σπορ με θαλάσσιο σκι, jet ski, paragliding, 
κρίκους, catamaran sailing, μπανάνα, μαθήματα 
καταδύσεων, ιππασία, ποδηλασία. 

The five-star all-inclusive SUMMER PALACE BEACH 
HOTEL is a complete leisure experience, at a short dis-
tance from the traditional village Kardamena in Kos, of-
fering 360o views of the shimmering sea. Guest accom-
modation includes 252 rooms and suites, reflecting tra-
ditional hospitality in combination with the services of a 
luxurious hotel. The hotel with its client-centered philos-
ophy, like all MITSIS HOTELS, offers a variety of leisure 
and sports choices, including an outdoor swimming pool 
with sea water, a Relax Atrium with an indoor swimming 
pool, a water park with huge water slides available for 
children above the age of 8, a fully equipped gym, two 
tennis courts, a bridge room, beach volley, beach 
football and many other services, such as the 
water sports centre with water ski, jet ski, 
paragliding, rings, catamaran sailing, banana 
boat, diving lessons, horse riding, cycling.
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BLUE DOMES 
RESORT & SPA
MEMBER  OF MITSIS 
PREMIUM COLLECTION

ΚΩΣ / KOS

Το απόλυτο ultra all-inclusive resort πέντε αστέρων στην Κω, το BLUE 
DOMES RESORT & SPA, μόλις 7 χλμ από το παραδοσιακό χωριό Καρ-
δάμαινα, αποτελεί την επιτομή των πολυτελών διακοπών. Το ξενοδοχείο 
έχει 499 δωμάτια και προσφέρει πληθώρα επιλογών, από standard δωμάτια 
και bungalows μέχρι μεζονέτες και βίλες με ιδιωτική πισίνα. Πισίνες συνολι-
κού μήκους 650μ οι οποίες περνάνε μπροστά από όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου, 10 εστιατόρια και 7 μπαρ, νεροτσουλήθρες, παιδική χαρά και 
εσωτερικοί χώροι ψυχαγωγίας (βιβλιοθήκη, δωμάτιο ζωγραφικής, δω-
μάτιο μουσικής, κουκλοθέατρο, δωμάτιο προβολής ταινιών, χώρος 
ανάπαυσης), internet corner, γήπεδα τένις, γήπεδο mini soccer, 
μια συνεδριακή αίθουσα χωρητικότητας 500 ατόμων, ένα αμ-
φιθέατρο χωρητικότητας 800 ατόμων, όλα αυτά συνθέτουν 
το ιδανικό σκηνικό για αξέχαστες διακοπές. 

The absolute ultra all-inclusive five-star beach resort in Kos, BLUE 
DOMES RESORT & SPA, only 7 km away from the traditional village 
Kardamena, is the quintessence of luxurious holidays. The resort has 
499 rooms and offers numerous choices, from standard guestrooms 
and bungalows to maisonettes and villas with a private pool. The swim-
ming pools, which are throughout the entire resort, are 650m long. 
There are also 10 restaurants, 7 bars, water slides, a playground, inte-
rior leisure rooms (a library, a painting room, a music room, puppet 
theater, a projection room and a relaxation room), an internet cor-
ner,  tennis courts, a mini soccer court, a conference hall, with 
a capacity of 500 people and an amphitheater with a capac-
ity of 800 people, a Wellness Spa to relax your body and 
soul, all these compose the ideal scenery for unfor-
gettable holidays.



CRETE
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Στην Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, το 5ο μεγαλύτερο 
νησί της Μεσογείου και συνάμα το νοτιότερο σύνορο της Ευρώ-
πης, κοιτίδα του Μινωικού πολιτισμού, του παλαιότερου πολιτισμού 
στην Ευρώπη και σημείο συνάντησης ετερόκλιτων πολιτισμών, βρί-
σκονται τα ξενοδοχεία LAGUNA RESORT & SPA και RINELA 
BEACH RESORT & SPA.

In Crete, the biggest Greek island, the fifth biggest island in 
the Mediterranean and the furthest south border in Europe, 
the cradle of the Minoan civilization - the oldest civilization in 
Europe- and a meeting point of heterogeneous cultures, the 
Group marks its presence with LAGUNA RESORT & SPA and 
RINELA BEACH RESORT & SPA.C

R
ET

E

RINELA BEACH 
RESORT & SPA 

ΚΡΗΤΗ/CRETE

Στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, ανατολικά του Ηρακλείου, το 
all-inclusive RINELA BEACH RESORT & SPA είναι ένα πε-
ντάστερο resort στην ομορφότερη παραλία της βόρειας 
Κρήτης. Το ξενοδοχείο διαθέτει 441 δωμάτια προσεκτικά 
σχεδιασμένα για να παρέχουν όλες τις ανέσεις ενός παρα-
θεριστικού ξενοδοχείου 5 αστέρων. Το RINELA είναι ένας 
υδάτινος παράδεισος, αφού στις εγκαταστάσεις του μπο-
ρεί κανείς να απολαύσει windsurfing, θαλάσσιο σκι, κανό ή 
καταδύσεις, aqua aerobics με την καθοδήγηση εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, καθώς και παιχνίδια στις νεροτσουλήθρες, 
στην πισίνα και την παραλία! Και για όσους επιθυμούν να 
συνδυάσουν δουλειά με αναψυχή, το κλειστό θέατρο μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα συνεδριάσεων, δυ-
ναμικότητας 400 ατόμων, ενώ μια ακόμα μικρότερη αίθου-
σα μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια και εκδηλώσεις, χωρη-
τικότητας έως 100 ατόμων. Ειδικά προγράμματα ψυχαγω-
γίας για παιδιά και ενήλικες, πολλές δραστηριότητες 
για όλη την οικογένεια, ένα πολυτελές spa και μια 
σειρά γαστρονομικών προτάσεων ολοκληρώ-
νουν την εικόνα του ιδανικού resort. 

All-inclusive RINELA BEACH RESORT & SPA in the ar-
ea of Kokkini Hani, east of Heraklion, is a five-star fam-
ily resort on the finest beach of northern Crete. The 
hotel has 411 rooms carefully designed to provide all 
the comforts of a five-star holiday resort. Rinela Beach 
Resort & Spa is a water paradise, since in its facilities 
guests can enjoy windsurfing, water ski, canoe or diving, 
aquarobics with the guidance of trained personnel, wa-
ter slide games in the pool and on the beach! For those 
who wish to combine business with pleasure, the closed 
theater can also be used as a conference room for 400 
people, while a smaller hall can host conferences and 
events for 100 people. Special entertainment pro-
grams for guests of all ages, many family activ-
ities, a luxurious spa and a series of gastro-
nomical proposals complete the image 
of the ideal resort.



UNIQUE DESTINATION www.mitsishotels.com

182

LAGUNA 
RESORT & SPA 
MEMBER OF MITSIS 
PREMIUM COLLECTION 

ΚΡΗΤΗ/CRETE  

Το LAGUNA RESORT & SPA βρίσκεται στην παραλία του 
Ανισσαρά στην περιοχή της Χερσονήσου στη Κρήτη. Πρό-
κειται για ένα μεγαλοπρεπές και πολυτελέστατο πεντάστερο 
ξενοδοχείο με ένα υπερσύγχρονο Spa που προσφέρει υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες. Το LAGUNA διαθέτει συνολικά 351 
πολυτελή δωμάτια, εκ των οποίων 180 bungalows (τα 34 από 
τα οποία σχηματίζουν ένα μικρό νησί περιτριγυρισμένα από 
μια λίμνη και ταυπόλοιπα είναι οικογενειακά bungalows), 90 
πανέμορφα sea view και garden view δωμάτια, 79 superior 
δωμάτια στο κεντρικό κτίριο και 2 προεδρικές σουίτες με 
ιδιωτική πισίνα η κάθε μία. Μια σειρά από σύγχρονες υπο-
δομές και πολυτελείς εγκαταστάσεις, όπως αίθουσα συνε-
δρίων, γήπεδο τένις, γήπεδο mini soccer, beach volley, γυ-
μναστήριο, τρεις επιπλέον πισίνες με θαλασσινό νερό και 
μία παιδική, νεροτσουλήθρες κλπ. καθιστούν το ξενοδοχείο 
έναν παράδεισο διακοπών και διασκέδασης για μικρούς και 
μεγάλους. Ιδιαίτερη σημασία στο ξενοδοχείο δίνεται στην 
υψηλή γαστρονομία, καθώς οι επισκέπτες του μπορούν 
να απολαύσουν εξαιρετικές επιλογές στα 7 εστιατόρια 
και στα bars του. Το σημείο αναφοράς όμως πα-
ραμένει πάντα η μοναδική αίσθηση φιλοξενίας 
και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

LAGUNA RESORT & SPA lies on the beach of Anissaras 
in the area of Hersonissos in Crete. It is a majestic and 
luxurious five-star hotel with a state of the art Wellness 
Spa that provides premium service. Guest accommoda-
tion in this five-star resort includes 351 luxurious rooms, 
consisting of 180 bungalows (34 of which shape a small 
island, surrounded by a lake and the rest are family bun-
galows), 90 beautiful sea view and garden view rooms, 
79 superior rooms in the main building, and 2 presiden-
tial suites with a private pool for each. A number of in-
frastructures and facilities such as meeting rooms, tennis 
courts, beach volley, mini soccer court, gym, 3 seawater 
swimming pools, a kid’s pool, water slides etc. make the 
hotel an entertainment paradise for guests of all ages. 
The hotel places great importance on high quality gas-
tronomy, as guests can try various gastronomic se-
lections in the resort’s 7 restaurants and 4 bars. 
The point of reference though is the unique 
sense of hospitality and the high stand-
ard of service in every guest encounter.
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