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Welcome to Mitsis Hotels

“The only thing that 
is constant, is change”
— H e r a c l i t u s — 

“The only thing that is constant, is change”, to quote the famous 

Greek Philosopher Heraclitus, who considered change the only 

reality in nature. This exactly is the driving force behind Mitsis 

Hotels Group and this indeed was my father’s core philosophy since 

day one. Constant change was always on his mind, which paved him 

the way, along with persistent hard work, to create from the biggest 

knitting factory in the country during the 80s, to the biggest Hotel 

Chain in Greece today. Following carefully his footsteps and his 

philosophy, my brother Stavros, my mother Genny and myself, wish to 

successfully carry on his legacy after his passing away in August 2016. 

With imagination, inspiration, love for creativity and development, 

but also perseverance in every detail and dedication, we continue his 

work. Our hotels are expecting you every year refreshed with even 

richer products, greater services and more beautiful spaces.

Greece offers us everything in abundance, culture, taste, sun and 

of course the sea, our greatest tourist product. The sea to all famous 

poets, including Homer, was the woman they fell in love with, but 

never abandoned, “the eternal love”. The sea is what made our 

country even more lovable around the world, a country visited by 

more than 33 Million Tourists in 2018 and in our hotels specifically 

around 400.000 guests. 

On top of that, Greece’s recognitions succeed one another every year.

Greece was awarded “Best Leisure Destination” at the ITB Berlin 

2019, the “Global Champion 2019 Award” for its tourism strategy 

as a 365-day destination, by the WTTC in Seville, “Best Islands in  

the World” and «Star Destination for Family Holidays» in London.

Ιn some of the most beautiful locations in Greece, in Athens,  

Kamena Vourla, Kos, Rhodes and Crete, we have created our 17 

Hotels & Resorts that are ready to welcome you, our beautiful guests! 

As you read through this year’s magazine, you will visit our unique 

destinations, get inspired by some of the most prominent Greeks that 

are succeeding worldwide, discover local secrets and experience some 

of the best our country has to offer. 

We are here to make these holidays the best of your lives  

and will be truly honored to have you with us next year again!

CHRISTInA MITSIS

chairman of mitsis group of companies
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The disTinguished greek AmericAn wriTer nicholAs gAge is prepAring AT The momenT 

The biogrAphy of kosTAs miTsis, The founder And creATor of our hoTels. The following 

TribuTe is A forerunner of This book, To remind us where iT All sTArTed from.

Ο διακεκριμενΟς ελληνΟαμερικανΟς ςυγγραφεας νικΟς γκατζΟγιαννης (Nicholas GaGe) 

ετΟιμαζει αυτη τη ςτιγμη τη βιΟγραφια τΟυ κώςτα μητςη, ιδρυτη και δημιΟυργΟυ 

τών ξενΟδΟχειών μας. τΟ παρακατώ αφιερώμα απΟτελει τΟν πρΟπΟμπΟ τΟυ βιβλιΟυ 

αυτΟυ για να μας θυμιζει απΟ πΟυ ξεκινηςαν Ολα. 

A passion to please

K ostas Mitsis, who was born shortly before World War 

II in Kryoneri, a small mountain village in northern 

Greece, displayed rare entrepreneurial skills from the 

age of 12, when he left his village with his mother on 

a hazardous odyssey to join his father who had fled to Athens to 

escape the dangers of the encroaching civil war. While still in high 

school, Kostas started his own textile business and, within a few years, 

he had three factories, producing 130 tons of yarn and employing 

170 workers. As Kostas accumulated capital, he launched new 

enterprises in manufacturing, publishing and winemaking, and they 

all prospered. By age 35, he felt confident enough to test his skills 

in the industry for which Greeks were world famous, shipping. He 

planned to go to London to buy his first ships right after his wedding, 

on April 29, 1971, to a chestnut-haired law student named Eugenia 

Petropouliadi, whom he had met through a mutual friend at a 

restaurant in the tony suburb of Kifissia.

While on their honeymoon in Corfu, however, Kostas ran into a high 

official from the Ministry of Tourism, who told him that he should 

consider the hotel industry instead of shipping, because Greece was 

beginning to become a tourist destination, and hotels held a brighter 

promise for the future than ships. A born salesman who loved 

pleasing and impressing people with what he offered them, Kostas 

told his bride that he was giving up the idea of going to England to 

buy ships, and instead would start building a chain of new hotels all 

over Greece.

O Κώστας Μήτσης, γεννημένος λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο στο Κρυονέρι, ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, 

επέδειξε σπάνιες επιχειρηματικές δεξιότητες από την ηλικία 

των 12 ετών, όταν έφυγε από το χωριό του μαζί με τη μητέρα 

του σε μια επικίνδυνη οδύσσεια, για να συναντήσει τον πατέρα 

του που είχε καταφύγει στην Αθήνα, λόγω των κινδύνων του 

επικείμενου Εμφύλιου. Από το Λύκειο κιόλας, ο Κώστας ξεκίνησε 

τη δική του πλεκτοβιομηχανία, και μόλις σε λίγα χρόνια είχε τρία 

εργοστάσια, παράγοντας 130 τόνους νήματος και απασχολώντας 

170 εργαζομένους. Καθώς ο Κώστας συγκέντρωνε κεφάλαιο, 

ξεκίνησε καινούριες επιχειρήσεις στη παραγωγή, τις εκδόσεις και 

την οινοπαραγωγή, και όλες τους ευδοκίμησαν. Στην ηλικία των 35 

ετών αισθάνθηκε τον εαυτό του έτοιμο να δοκιμάσει τις ικανότητές 

του στον τομέα όπου οι Έλληνες ήταν παγκοσμίως γνωστοί - τη 

Ναυτιλία. Σκόπευε να ταξιδέψει στο Λονδίνο, για να αγοράσει 

τα πρώτα του πλοία, αμέσως μετά το γάμο του, στις 29 Απριλίου 

1971, με την καστανομάλλα φοιτήτρια της Νομικής Ευγενία 

Πετροπουλιάδη, την οποία είχε γνωρίσει μέσω ενός κοινού φίλου 

σε ένα εστιατόριο στο κοσμοπολίτικο προάστιο της Κηφισιάς.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος του ζευγαριού 

στην Κέρκυρα, ο Κώστας συνάντησε έναν υψηλά ιστάμενο του 

Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας, ο οποίος του πρότεινε να 

ασχοληθεί με τον τομέα του Τουρισμού παρά της Ναυτιλίας, 

καθώς η Ελλάδα ξεκινούσε να μετατρέπεται σε έναν τουριστικό 

προορισμό και το μέλλον των ξενοδοχειακών μονάδων φαινόταν 

λαμπρότερο απ’ ό,τι των πλοίων. Γεννημένος πωλητής, που 

αγαπούσε να ευχαριστεί και να εντυπωσιάζει τους ανθρώπους με 

αυτά που είχε να τους προσφέρει, ο Κώστας είπε στη σύζυγό του 

πως εγκατέλειπε την ιδέα να πάει στο Λονδίνο για να επενδύσει  

σε πλοία και αντί αυτού θα ξεκινούσε να οικοδομεί μια αλυσίδα 

νέων ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα.

KOSTAS MITSIS
INSPIRE  Role Model

words by: Nicholas Gage

kosTAs miTsis: A grAcious hosT

receiving more than 400,000 guests a year at his luxury hotels.
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Ξεκινώντας με το πρώτο του ξενοδοχείο, το «Ramira» στην 

Κω, ο Κώστας «βούτηξε» στη βιομηχανία της φιλοξενίας σα 

να είχε γεννηθεί για αυτό το σκοπό, διαλέγοντας τοποθεσίες 

που θα γίνονταν πόλοι έλξης για τους «διψασμένους για ήλιο» 

Βορειοευρωπαίους τουρίστες, επιλέγοντας τους καλύτερους 

αρχιτέκτονες και οικοδόμους για να δημιουργήσουν εκπληκτικές 

εγκαταστάσεις, ανακαλύπτοντας ταλαντούχους διευθυντές για 

να διοικήσουν τα ξενοδοχεία, και προσφέροντας το καλύτερο 

φαγητό, ψυχαγωγία και διαθέσιμες ανέσεις στους επισκέπτες 

του. Πάντα διάλεγε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι ενέργεια 

και ενθουσιασμό. «Μου αρέσουν αυτοί που ξυπνούν νωρίς», 

συνήθιζε να λέει. «Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, έχουν 

προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους. Κάθε πρωί, ανυπομονώ 

να ξεκινήσω». Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κώστας Μήτσης 

δημιούργησε μια αλυσίδα 20 ξενοδοχείων, τοποθετημένα 

σε κάποιες από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας, 

απασχολώντας περισσότερους από 4.000 ανθρώπους που 

εκπαιδεύονταν προσεκτικά για να προσφέρουν υπηρεσίες ισάξιες 

των υψηλότερων παγκόσμιων προδιαγραφών. Η δημιουργία του 

έγινε η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αυτοκρατορία στην Ελλάδα, 

φιλοξενώντας 400.000 επισκέπτες το χρόνο.

Ο Κώστας δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Κάθε εβδομάδα πετούσε 

με το ιδιωτικό του αεροπλάνο προς όλα τα νησιά και τις πόλεις 

όπου βρίσκονταν τα ξενοδοχεία του, για να βεβαιωθεί ότι τα 

πάντα λειτουργούν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο – συνήθως 

φτάνοντας στη μέση της νύχτας χωρίς καμία ανακοίνωση. Και όλα 

αυτά τα έκανε χωρίς ποτέ να παραμελεί την πλεκτοβιομηχανία, 

το οινοποιείο ή τις εκδόσεις. Ενώ πρόσεχε από κοντά όλα τα 

ξενοδοχεία του, παράλληλα πέταγε στο Μιλάνο για να μελετήσει 

τις τελευταίες τάσεις στη μόδα, στη Γαλλία για να μάθει τις 

καινοτομίες στο χώρο της οινοπαραγωγής, στη Θεσσαλονίκη  

για να εξετάσει τη βιομηχανία των πλεκτών.

INSPIRE  Role Model

Beginning with his first hotel, the «Ramira» in Kos, Kostas dove into 

the hospitality business as if he were born to it, picking locations that 

would become magnets for sun-starved Northern European tourists, 

selecting top architects and builders to create spectacular facilities, 

finding talented managers to run them, and providing the best food, 

entertainment and amenities available for his guests.

He always chose people who were full of energy and enthusiasm.  

«I like early risers», he often said. «People who get a head start on  

their day will make something of it. Every morning, I can’t wait to  

get started».

In the years that followed, Kostas Mitsis would create a chain of  

20 hotels nestled in some of the most beautiful locations in Greece, 

employing more than 4.000 people who were carefully trained to 

provide service equal to the highest international standards. His 

creation became the largest hotel empire in Greece, hosting some 

400.000 guests a year. Kostas left nothing to chance. Every week he 

would hop into his private plane and fly to all the islands and cities 

where his hotels were located, to make sure that everyone in his hotels 

was operating in top form - often dropping in unannounced in the 

middle of the night. And he did it all without neglecting his textile, 

winemaking or publishing enterprises. While keeping a close eye on 

his hotels, he would fly to Milan to study the latest trends in fashion, 

to France to learn about innovations in winemaking, to Thessaloniki 

to examine his tricot business. 

“People who get a head 
start on their day will make 
something of it”
— KO S TA S  M I T S I S —

The TexTile business

left: At the opening of his 2nd factory, 19 August 1970. right: 1954, his first knitting machine.  
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INSPIRE  Role Model

 «Τα ταξίδια συνεχίζονταν ασταμάτητα», θυμάται ο γιος του, 

Σταύρος. «Δε νομίζω ότι είχε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι για 

περισσότερες από τρεις μέρες στη σειρά». «Άλλα όλα του τα 

ταξίδια ήταν σύντομα», συμπληρώνει η κόρη του, η Χριστίνα, 

«και πάντα επέστρεφε στην Αθήνα για μερικές μέρες, ώστε να 

είναι με την οικογένειά του μέχρι το επόμενο ταξίδι».Παρόλο το 

εξαντλητικό του πρόγραμμα ο Κώστας προλάβαινε να καθοδηγεί 

τα παιδιά του στο πώς να διοικούν τις επιχειρήσεις όταν εκείνος 

δεν θα βρισκόταν πλέον δίπλα τους. Ακόμη, εύρισκε πάντα χρόνο 

στην πολυάσχολη ζωή του για να βοηθήσει φίλους που έπεσαν σε 

δύσκολες στιγμές, για να επισκέπτεται το χωριό στην Βορειοδυτική 

Ελλάδα όπου είχε γεννηθεί και για να χρηματοδοτεί έργα που 

διευκόλυναν τις ζωές των ανθρώπων που ακόμη ζούσαν εκεί. Αλλά 

η υπερηφάνεια και η ευχαρίστηση του ήταν τα ξενοδοχεία του. 

Όταν ενημερώθηκε, το καλοκαίρι του 2016, ότι έπασχε από καρκίνο 

σε τελικό στάδιο, η μεγάλη του επιθυμία ήταν να κάνει ένα ακόμη 

ταξίδι σε όλα τα ξενοδοχεία του προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 

όλα ήταν σε τάξη. Η Κατερίνα Μακέδου, γενική διευθύντρια του 

ξενοδοχείου «La Vita» στη Ρόδο, θυμάται την επίσκεψή του σε αυτό 

το τελευταίο ταξίδι. Σε προηγούμενες επισκέψεις του συνήθιζε 

να της λέει ότι έχουν πολλά να πραγματοποιήσουν ακόμη, και 

όταν έρθει η ώρα θα αποχωρήσουν μαζί από την επιχείρηση. Αλλά 

σε αυτό το ταξίδι της είπε: «Ξέρεις, Καίτη, τελικά, εγώ θα φύγω 

νωρίτερα από εσένα, γιατί με ξέρεις, όπως πάντα βιάζομαι».

«The travels continued nonstop», his son Stavros remembers. «I don’t 

think he slept in the same bed for more than three nights in a row».

«But all his trips were brief», adds his daughter Christina, «and he 

would always come back to Athens for a few days to be with his family 

before going off again».

Despite his grueling schedule, Kostas managed to find time to instruct 

both his children on how to run his enterprises when he was no 

longer around. He also made room in his busy life to help out friends 

fallen on hard times, to visit the village in northwestern Greece where 

he was born, and to underwrite projects to ease the lives of those still 

living there. But his pride and his pleasure were his hotels. When he 

learned in the summer of 2016 that he was suffering from terminal 

cancer, Kostas’ major request was to make one more journey to all his 

hotels to make sure everything was in order. Katerina Makedou, the 

general manager of «La Vita Hotel» in Rhodes, remembers his visit 

on that last journey. In previous visits he often told her that they still 

had a lot to accomplish and that they would leave the hotel business 

together, when the time came. But on this visit he said, «You know, 

Katy, I’m going to leave earlier than you after all, because, as you 

know, I’m always in a hurry».

The hAppy couple

with his wife genny mitsis, at one of their nights out.

hospiTAliTy empire

left: his first hotel ramira in kos opened in 1978.

right: his latest hotel, Alila in rhodes opened in 2013.

“He would always come back to Athens for a few days 
to be with his family before going off again”

— C H R I S T I N A  M I T S I S —
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On that last visit, says his son Stavros, his father went through all 

accounts of his hotels to make sure that all contractors who had made 

renovations during the previous winter, all suppliers with outstanding 

invoices, and all employees owed past compensation were paid.

Kostas Mitsis died on August 28, 2016 and since then, according to 

his son, «no one has come to claim a single debt left by my father».

What many who worked with him and for him have said, after his 

death, is what a brilliant entrepreneur he was, as best dramatized by 

his stunning success in the hotel business. Without knowing anything 

about the hospitality industry at the start, solely on the strength of 

his intelligence, imagination and ebullient personality, Kostas Mitsis 

created the biggest hotel empire in Greece and ultimately helped 

usher in a tourist boom that would draw 30 million visitors a year  

to his homeland.

Σ’ αυτήν την τελευταία επίσκεψη, ο γιος του, ο Σταύρος, λέει ότι  

ο πατέρας του έλεγξε όλους τους λογαριασμούς των ξενοδοχείων 

του για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι εργολάβοι που έκαναν τις 

ανακαινίσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα, όλοι 

οι προμηθευτές με εκκρεμή τιμολόγια και όλοι οι εργαζόμενοι 

που τους οφειλόταν προηγούμενη αποζημίωση είχαν πληρωθεί.

Ο Κώστας Μήτσης πέθανε στις 28 Αυγούστου 2016 και από τότε, 

σύμφωνα με το γιο του, «κανείς δεν ήρθε να ζητήσει ούτε ένα χρέος 

που να άφησε ο πατέρας μου».

Αυτό που είπαν μετά το θάνατό του πολλοί που συνεργάστηκαν 

μαζί του και εργάστηκαν γι’ αυτόν, είναι ότι ήταν ένας λαμπρός 

επιχειρηματίας, όπως αυτό καλύτερα αποδείχτηκε μέσω της 

εκπληκτικής του επιτυχίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Ξεκίνησε χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τη βιομηχανία της 

φιλοξενίας, και μόνο χάρη στη δύναμη της ευφυΐας του, της 

φαντασίας και της περιπετειώδους προσωπικότητάς του, ο Κώστας 

Μήτσης δημιούργησε τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αυτοκρατορία 

στην Ελλάδα, και τελικά βοήθησε να ξεκινήσει μια τουριστική 

έκρηξη που στη συνέχεια θα έφερνε 30 εκατομμύρια επισκέπτες  

το χρόνο στην πατρίδα του.

The fAmily spiriT

his two children christina & stavros among the managers of the hotels grand hotel, norida & Alila.

“No one has come to claim 
a single debt left by my father”
— S TAv R o S  M I T S I S  —

INSPIRE  Role Model
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Theodore VAssilAkis - The VisionAry And founder of The lArgesT 

greek Airline - would be especiAlly proud And exciTed TodAy, 

if he could see how his son hAs deVeloped The business eVen 

furTher, by conquering The rAnk of 5Th besT Airliner in The world!

Ο θεΟδώρΟς βαςιλακης - Οραματιςτης και ιδρυτης της μεγαλυτερης 

ελληνικης αερΟπΟρικης εταιριας - θα ηταν ιδιαιτερα υπερηφανΟς 

και ςυγκινημενΟς, βλεπΟντας τΟν γιΟ τΟυ να την αναπτυςςει  

ακΟμη περιςςΟτερΟ, κατακτώντας την 5η θεςη ςτΟν κΟςμΟ! 

words by: Fanis Karabatsakis

AEGEAN AIRLINES
INSPIRE  Interview

Y et another international distinction for Aegean Airlines was the best occasion  

to ask the chairman for the following interview! Following the passing away  

of Theodore Vassilakis, his son, Mr. Eftychios Vassilakis, took over the 

running of this colossus of the air. With steady steps of growth, by adding 

new destinations and making new investments, the current chairman leads the company 

to a continuous upward trend. His vision is this of his father's: a quality Greek air carrier 

which honours both the passenger and the country. This vision is both realized and 

enriched today. The construction - with a two-year horizon - of a training centre at Athens 

International Airport has already been launched. In specially configured classrooms and 

state-of-the-art proprietary flight simulators, the new centre, will cover the whole variety  

of training needs for the staff of AEGEAN AIRLINES.

Μία ακόμη διεθνής διάκριση της Aegean Airlines ήταν η αφορμή να ζητήσουμε αυτή  

τη συνέντευξη από τον πρόεδρό της. Μετά τον αείμνηστο Θεόδωρο Βασιλάκη,  

ο γιός του, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση του αεροπορικού 

κολοσσού. Με σταθερά βήματα ανάπτυξης, προσθέτοντας νέους προορισμούς και 

κάνοντας καινούργιες επενδύσεις, συνεχίζει την ανοδική πορεία της εταιρίας. Το όραμα 

του πατέρα του για ένα ποιοτικό ελληνικό αερομεταφορέα που τιμά τον επιβάτη  

και την χώρα πραγματοποιείται και εμπλουτίζεται. Η κατασκευή εκπαιδευτικού 

κέντρου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ορίζοντα δύο ετών έχει ήδη δρομολογηθεί. 

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας και με υπερσύγχρονους ιδιόκτητους 

εξομοιωτές πτήσεων, θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλο τον κύκλο των αναγκών  

του πτητικού προσωπικού της Aegean.  

The National Champion
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Recently, Aegean 

Airlines has received 

another international 

distinction as it was 

included in the list 

of the top 20 airlines 

worldwide, namely 

ranking in fifth place. 

How did you manage 

to get a higher position 

than other companies 

of multiple size?

The insistence of the 

founder on quality has 

gradually become a 

culture for all our staff, 

part of the company’s 

DNA. Moreover, it was due to the daily effort of our people. 

The team of our executives has now compiled processes that not 

only maintain but also further develop our customer-centered 

philosophy.

How many travellers does your company serve each year and how 

many are your destinations?

In 2018, we accommodated 14 million passengers on Aegean 

Airlines and Olympic flights, on both domestic and international 

destinations, in 42 countries. From 2013, when Olympic Air was 

acquired, we have more than a 70% increase in passengers and we 

have almost doubled our destinations abroad.

Our goal was to make Greece more accessible by direct flights, 

not only to capitals but also to smaller cities. So we fly now, for 

example, from 9 to 11 destinations in Italy, France, Germany 

offering thus much more direct access to both Athens and the 

Greek islands.

Why did you choose to cover more destinations abroad?

We started from the internal market; and we attracted our 

Greek customers with our services. Of course, today the internal 

network is at the heart of our activity. However, the development 

of the last decade is almost entirely abroad, because this is the 

natural maturation of a successful airline. Also, during the crisis 

this became the source for tourism, the country’s basic activity 

that supported our economy in the difficult times. Nevertheless, 

the internal and external network interconnection and the 

accessibility for foreign visitors even to the smallest islands is 

always in the heart of our strategy.

Πρόσφατα η Aegean 

Airlines απέσπασε ακόμη 

μία διεθνή διάκριση, 

καθώς συμπεριλήφθηκε 

στη λίστα με τις 20 

καλύτερες αεροπορικές 

εταιρίες σε ολόκληρο 

τον κόσμο και μάλιστα 

στην 5η θέση. Πώς τα 

καταφέρατε να βρεθείτε 

ψηλότερα από άλλες 

εταιρίες πολλαπλάσιου 

μεγέθους; 

Η εμμονή του ιδρυτή 

της για την ποιότητα, 

που έγινε σταδιακά 

κουλτούρα για όλο το 

προσωπικό της, είναι μέρος του DNA αλλά και της καθημερινής 

προσπάθειας των ανθρώπων της. Η ομάδα των στελεχών μας 

έχει πια συνθέσει διαδικασίες που όχι μόνο διατηρούν, αλλά και 

εξελίσσουν περισσότερο αυτή την πελατο-κεντρική φιλοσοφία. 

Πόσους ταξιδιώτες εξυπηρετεί κάθε χρόνο η εταιρεία σας και σε πόσους 

προορισμούς; 

Το 2018, φιλοξενήσαμε στις πτήσεις της Aegean και της Olympic  

14 εκ. επιβάτες, σε προορισμούς εσωτερικού & εξωτερικού σε  

42 χώρες. Από το 2013 που έγινε η εξαγορά της Olympic Air, 

έχουμε  καταγράψει άνοδο πάνω από 70 % σε επιβάτες, ενώ 

έχουμε διπλασιάσει σχεδόν τους προορισμούς του εξωτερικού.

Ο στόχος μας ήταν να κάνουμε την Ελλάδα πιο προσβάσιμη 

με απευθείας πτήσεις, όχι μόνο σε πρωτεύουσες αλλά και 

σε μικρότερες πόλεις. Έτσι πετάμε πλέον π.χ. σε 9 έως 11 

προορισμούς σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία δίνοντας πολύ πιο άμεση 

πρόσβαση τόσο στην Αθήνα όσο και στα ελληνικά νησιά.  

Γιατί έχετε επιλέξει να καλύπτετε περισσότερο προορισμούς εξωτερικού;

Ξεκινήσαμε από το εσωτερικό, κερδίσαμε τους Έλληνες επιβάτες 

με τις υπηρεσίες μας. Φυσικά και σήμερα το εσωτερικό δίκτυο 

είναι στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Η ανάπτυξη όμως 

της τελευταίας δεκαετίας σχεδόν αφορά το εξωτερικό γιατί είναι 

η φυσική ωρίμανση μιας επιτυχημένης αεροπορικής εταιρείας. 

Επίσης, στην κρίση έγινε η πηγή του τουρισμού, της βασικής 

δραστηριότητας που στήριξε την οικονομία μας στα δύσκολα. Η 

διασύνδεση όμως εσωτερικού – εξωτερικού και η προσβασιμότητα 

για ξένους επισκέπτες ακόμη και στα πιο μικρά νησιά είναι πάντα 

στην καρδιά και στην στρατηγική μας.

INSPIRE  Interview

“Our goal was to make Greece 
more accessible by direct flights”.

— E f T yc h I O S  VA S S I l A K I S —
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Τον Μάρτιο του 2018 η Aegean υπέγραψε την μεγαλύτερη ιδιωτική 

επένδυση στην Ελλάδα αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων!   

Σε τι αφορά αυτό το πρωτοφανές εγχείρημα;

Πράγματι είμαστε στην αφετηρία μια εξαιρετικά σημαντικής 

και απαραίτητης επένδυσης που θα μας δώσει αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα και νέα εργαλεία για τους ανθρώπους 

μας. Τα νέα Airbus θα έχουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμου 

και μεγαλύτερη εμβέλεια.  Κυρίως όμως είναι μια καινούργια 

πλατφόρμα για τα στελέχη μας να διαμορφώσουν νέες υπηρεσίες 

για τους επιβάτες μας  κρατώντας πάντα το κέφι τους και 

την προσήλωση στην ποιότητα. Άλλωστε, για αυτό το λόγο 

η επένδυση που κάνουμε στο νέο εκπαιδευτικό μας κέντρο 

θεωρούμε ότι είναι εξίσου σημαντική. Η διαφοροποίηση είναι  

οι άνθρωποι; τα αεροπλάνα τα έχουν πολλές εταιρείες. 

Τι νέους σχεδιασμούς έχει η εταιρία;

Το πλάνο μας για το 2019 περιέχει νέα σταθερά βήματα 

ανάπτυξης, προσθέτοντας νέους προορισμούς και αυξάνοντας  

τη συνολική χωρητικότητα στις 17.7 εκατ. θέσεις, δηλαδή 700,000 

περισσότερες από πέρυσι. Συνεχίζουμε μια σταθερή πορεία 

στήριξης του ελληνικού τουρισμού και φέτος, τώρα που άλλοι 

περιορίζουν την  δραστηριότητά τους. Φυσικά μας ενδιαφέρει 

η μείωση των χρεώσεων (ΦΠΑ/ αεροδρομικά τέλη/ φορολογία 

εργαζομένων), όμως προχωράμε πάρα τις δυσκολίες. Αυτός  

είναι άλλωστε και ο ρόλος ενός «εθνικού πρωταθλητή». Το 

πρόγραμμα δρομολογίων για το 2019 καλύπτει ένα δίκτυο 151 

προορισμών, 120 εξωτερικού και 31 εσωτερικού σε 44 χώρες. Για 

το 2019 προσθέτουμε Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Ίμπιζα, Βαλένθια, 

Σαράγιεβο, Τύνιδα και Σκόπια από Αθήνα ενώ προστίθεται και 

νέο δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αννόβερο.

In March 2018 Aegean Airlines signed the largest private investment in 

Greece worth 5 billion dollars! What about this unprecedented venture?

Indeed, we are at the beginning of an extremely important and 

indispensable investment that will give us increased competitiveness 

and new tools for our people. The new Airbus will have less fuel 

consumption and greater reach. Above all, however, the investment 

is a new platform for our executives to develop new services for 

our passengers, always keeping their enjoyment and commitment 

to quality. This is the reason we make the investment in our new 

training centre, something we consider to be equally important. 

Because, it is people that make the difference! There are many 

companies one can buy planes from. 

What are the new plans for the company?

Our plan for 2019 contains new steady growth steps, adding new 

destinations and increasing total capacity to 17.7 million seats, 

700,000 more than last year. We are continuing a steady course of 

support for Greek tourism this year, while others restrict activity. 

Of course, we are calling for the reduction in charges (VAT / airport 

taxes / employee taxation), but we are going ahead despite these 

difficulties. This is, after all, the role of a “national champion”.

The route schedule for 2019 covers a network of 151 destinations, 

120 outbound and 31 domestic, in 44 countries. For 2019 we added 

Marrakech, Casablanca, Ibiza, Valencia, Sarajevo, Tunis and Skopje 

from Athens and a new route from Thessaloniki to Hannover.

The insistence of Aegean’s founder, Theodoros Vassilakis, on quality 

has gradually become a culture for all our staff, part of the company’s dnA.

INSPIRE  Interview
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eftychios Vassilakis runs one of the most important airlines 

in the world, while having other important business activities as well. 

INSPIRE  Interview

Our investment is a mix that is based on two main pillars in which 

the company works systematically: the expansion of the network 

and the prolongation of the tourist season.

Moreover, what is particularly important for us, is to proceed 

immediately and with a view to completion in the next two years, 

on to building a 12.000 m2 training centre, a total investment 

of €30 million, at Athens International Airport. The centre will 

provide specially designed teaching spaces as well as state-of-the-

art proprietary flight simulators and will now cover all the needs 

of Aegean Airlines’ flight crew, pilots and cabin crew members 

in Greece.

Vassilakis family was and is a pioneer in car rental and import, with 

Hertz and other companies. What made you visualize three decades 

ago the creation of Aegean Airlines, which has gradually become the 

top company in Greece?

As I have already said, Aegean’s journey began with the vision of 

creating a quality Greek carrier that will honour both the passenger 

and the country. This vision began with the support of a significant 

group of entrepreneurs who believed in it and of course through the 

effort and dedication of our people who, as their team was getting 

bigger, managed to infuse the culture of serving the passenger to 

everyone in Aegean Airlines. So, through hard work, investments 

and our strategy, we managed to be the first Greek company to 

travel such an extended network of destinations.

Aegean’s journey began with the vision 
of creating a quality Greek carrier.

Η επένδυση μας αυτή αποτελεί ένα μείγμα, το οποίο στηρίζεται 

σε δύο βασικούς πυλώνες στους οποίους η εταιρεία εργάζεται 

συστηματικά και οι οποίοι είναι: η διεύρυνση του δικτύου και  

η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να προχωράμε άμεσα και με 

ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα δύο χρόνια, στην κατασκευή 

εκπαιδευτικού κέντρου 12.000 τ.μ., συνολικής επένδυσης 30 

εκατ. ευρώ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το κέντρο θα 

παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας, αλλά 

και υπερσύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα 

καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλο τον κύκλο των αναγκών του 

πτητικού προσωπικού της AEGEAN, των πιλότων, αλλά και των 

πληρωμάτων καμπίνας. 

Η οικογένεια Βασιλάκη ήταν και είναι πρωτοπόρος στις ενοικιάσεις  

και εισαγωγές αυτοκινήτων, με τη Hertz και άλλες εταιρίες. Τι σας 

έκανε να οραματιστείτε πριν από τρεις δεκαετίες τη δημιουργία  

της Aegean, που σταδιακά έγινε η κορυφαία στην Ελλάδα;

Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, η διαδρομή της Aegean 

ξεκίνησε με όραμα τη δημιουργία ενός ποιοτικού ελληνικού 

αερομεταφορέα που θα τιμά τόσο τον επιβάτη όσο και τη χώρα.

Αυτό το όραμα ξεκίνησε να κτίζεται με την υποστήριξη μιας 

σημαντικής ομάδας επιχειρηματιών που πίστεψε στο όραμά 

μας και φυσικά μέσα από την προσπάθεια και την αφοσίωση 

των ανθρώπων μας, οι οποίοι κατάφεραν να εμφυσήσουν την 

κουλτούρα της εξυπηρέτησης του επιβάτη σε όλους στην 

AEGEAN όσο αυτή η ομάδα γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη.

Μέσα λοιπόν από τη σκληρή προσπάθεια, τις επενδύσεις που 

πραγματοποιούμε και τη στρατηγική μας, καταφέραμε σήμερα  

να είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που ταξιδεύει σε ένα  

τόσο διευρυμένο δίκτυο προορισμών.
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INSPIRE  Interview

The late Theodore Vassilakis, offered opportunities 

and confidence to the people of his companies,  

and they usually responded with even more effort. 

Your late father, Theodore Vassilakis, founder of Aegean Airlines, 

was a self-made businessman, just like the founder of Mitsis Hotels, 

Kostas Mitsis. What elements of his personality made him stand out 

and cover such a successful course?

Honesty, perseverance in his principles and courage in new 

challenging fields. He made decisions mostly with his instinct. 

He offered opportunities and confidence to the people of his 

companies, and they usually responded with even more effort. 

But he was also a bit lucky in choosing his people, starting with 

our mother.

You are currently running one of the most important airlines in  

the world while having other important business activities as well. 

When and how do you rest?

I’m not the best example of personal care. Fortunately, although my 

wife works too, she has the whole burden of caring for the children. 

So for me, our 3 kids, are usually part of my rest. Apart from that, 

I play a little tennis, enjoy walking and sometimes a few glasses of 

tsipouro (a Greek pomace brandy) with my good old friends. I also 

have a dinghy that allows me to escape for a few hours to nearby 

islands.

You will probably be relaxing with travelling. Which are your favourite 

destinations in Greece and abroad? Do you prefer travelling with  

a means other than a plane?

On vacation I do not like travelling very much as I travel quite a lot 

because of my job. I take an airplane trip and then I wish to just stay 

somewhere. Our country house and the islands in the Cyclades that  

I can visit from here with my dinghy are my favourites. Patmos island 

is also a place I love a lot, beyond our Crete. Yet my wife and two 

daughters, also like long distance trips; with a most recent one to Laos. 

Ο αείμνηστος πατέρας σας Θεόδωρος Βασιλάκης, ιδρυτής μεταξύ 

άλλων της Aegean, ήταν ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, όπως 

και ο ιδρυτής των Mitsis Hotels, Κώστας Μήτσης. Ποια στοιχεία της 

προσωπικότητάς του τον έκαναν να ξεχωρίσει και να διαγράψει μια τόσο 

επιτυχημένη πορεία; 

Ειλικρίνεια, επιμονή στις αρχές του και τόλμη σε νέα δύσκολα 

πεδία. Έπαιρνε αποφάσεις περισσότερο με το ένστικτο του.  Έδινε 

ευκαιρίες και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους των εταιρειών του 

και εκείνοι συνήθως ανταποκρίνονταν με ακόμη μεγαλύτερη 

προσπάθεια. Ήταν όμως και λίγο τυχερός στην επιλογή των 

ανθρώπων του, με πρώτη τη μητέρα μας. 

Αυτή τη στιγμή διευθύνετε μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές 

εταιρίες στον κόσμο, ενώ παράλληλα έχετε και άλλες σημαντικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πότε και πως ξεκουράζεστε;

Δεν είμαι το καλύτερο παράδειγμα προσωπικής φροντίδας. 

Ευτυχώς η σύζυγος μου, παρότι κι εκείνη εργάζεται, έχει όλο το 

βάρος της φροντίδας των παιδιών. Έτσι για μένα τα 3 μας παιδιά 

είναι κι αυτά, συνήθως, μέρος της ξεκούρασης. Εκτός αυτών, 

λίγο τένις, περπάτημα και κάποιες φορές τσίπουρα με τους 

καλούς, παλιούς μου φίλους. Έχω επίσης ένα φουσκωτό που 

μου επιτρέπει πότε-πότε να ξεφεύγω για λίγες ώρες σε κάποιο 

κοντινό νησί.

Προφανώς θα χαλαρώνετε και με τα ταξίδια. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι 

σας προορισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό; Προτιμάτε κάποιο άλλο 

μέσο εκτός από το αεροπλάνο; 

Στις διακοπές μου δεν μου αρέσει να ταξιδεύω πολύ, ακριβώς 

επειδή ταξιδεύω στη δουλειά αρκετά.  Ένα ταξίδι με αεροπλάνο 

και μετά θέλω να μείνω κάπου. Το εξοχικό μας και τα νησιά που 

μπορώ να επισκεφτώ από εκεί με το φουσκωτό στις Κυκλάδες 

είναι τα αγαπημένα μου. Η Πάτμος είναι επίσης ένα μέρος που 

αγαπώ πολύ, πέρα από την Κρήτη μας. Στη σύζυγο μου όμως 

και στις δυο κόρες μου, αρέσουν και τα μακρινά ταξίδια, με πιο 

πρόσφατο αυτό στο Λάος.

“Theodore Vassilakis  
was a bit lucky in choosing  

his people, starting with  
our mother”.

— E f T yc h I O S  VA S S I l A K I S —
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The greek direcTor hAs Acquired globAl recogni-

Tion And AchieVed significAnT box-office success.  

in his lATesT moVie “The fAVouriTe” he direcTs  

3 powerful women which receiVed mulTiple  

AwArds And nominATions for Their performAnces. 

Ο ελληνας ςκηνΟθετης εχει απΟκτηςει παγκΟςμια 

αναγνώριςη και πετυχει ςημαντικη ειςπρακτικη 

επιτυχια. ςτην τελευταια τΟυ ταινια “η ευνΟΟυμενη”, 

ςκηνΟθετει 3 δυναμικες γυναικες, Οι ΟπΟιες ελαβαν 

πΟλλα βραβεια κα διακριςεις για τις ερμηνειες τΟυς.  

Yorgos Lanthimos                 Our “Favourite” hollywood A-lisT

rachel weisz and emma 

stone play rivals for the 

queen’s Anne attentions.  

INSPIRE  Interview

yorgos 

lanthimos’ 

photo by 

emma stone.
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Y orgos Lanthimos’ movie «The Favourite» was 

nominated for 10 Oscars this year and left «Dolby 

Theatre» with the coveted gold statuette for Best Female 

Leading Role. The Greek director was not only able to 

rejuvenate Greek cinema, but also managed to gain a prominent 

position in the world of the Seventh Art. The first success for 

46 year-old Yorgos Lanthimos was made in 2009, with his film 

«Dogtooth», which won the first prize “Un Certain Regard” at the 

Cannes Film Festival and was nominated for an Academy Award 

for Best Foreign Language Film. Since then, Yorgos Lanthimos 

has gained worldwide acclaim and his films have become a pole 

of attraction for Hollywood stars, such as Nicole Kidman, Colin 

Farrell, Emma Stone, Rachel Weisz and Olivia Colman.

Yorgos is the son of Antonis Lanthimos, a member of Greece’s 

national basketball team, who sadly passed away just shortly before 

the Academy Awards. Yet Yorgos, since his very young age, had 

his mind set on the magical world of cinema. His first steps as a 

filmmaker were in Greece, as a director of advertising spots and 

video clips. In 2005 he presented his first long feature film, «Kineta», 

and in 2009 he surprised the world of cinema with «Dogwood». 

What followed was astonishing. Lanthimos created the «Alps» in 

2011 and in 2015 he debuted with his first English-speaking film, 

«Lobster» starring known Hollywood names, such as Colin Farrell, 

Rachel Weisz and Olivia Colman. Two years after «Lobster», Yorgos 

Lanthimos reappeared with the psychological thriller «The killing 

of a sacred deer» starring Nicole Kidman and Colin Farrell.

Η ταινία του «The Favourite» προτάθηκε φέτος για 10 Όσκαρ 

και έφυγε από το «Dolby Theatre» με το πολυπόθητο χρυσό 

αγαλματάκι του Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ο Έλληνας σκηνοθέτης 

Γιώργος Λάνθιμος δεν κατάφερε μόνο να αλλάξει σελίδα στον 

ελληνικό κινηματογράφο, αλλά να αποκτήσει περίοπτη θέση 

στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της Έβδομης Τέχνης. Το πρώτο «μπαμ» 

για τον 46χρονο Γιώργο Λάνθιμο έγινε το 2009, με την ταινία του 

«Κυνόδοντας», που στο Φεστιβάλ Καννών κέρδισε το πρώτο 

βραβείο του παράλληλου διαγωνιστικού τμήματος και ήταν 

υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Από  

τότε ο Γιώργος Λάνθιμος κατακτά την παγκόσμια καταξίωση  

και οι ταινίες του γίνονται πόλος έλξης χολιγουντιανών σταρ, 

όπως της Νικόλ Κίντμαν, του Κόλιν Φάρελ, της Έμα Στόουν,  

της Ρέιτσελ Βάις και της Ολίβια Κόλμαν.

Γιος του μπασκετμπολίστα της Εθνικής Ελλάδος Αντώνη 

Λάνθιμου, που έφυγε φέτος από τη ζωή λίγο πριν από την 

απονομή των βραβείων Οσκαρ, από μικρός τα όνειρά του 

περιπλανιόνταν στον μαγικό κόσμο του σινεμά. Ακολουθεί 

κινηματογραφικές σπουδές και τα πρώτα του βήματα στην 

Ελλάδα είναι στη σκηνοθεσία διαφημιστικών σποτ και βιντεοκλίπ. 

Το 2005 υπογράφει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 

«Κινέττα» και το 2009 έρχεται ο «Κυνόδοντας». Η πορεία που 

ακολουθεί είναι καταιγιστική. Έπεται το φιλμ «Άλπεις»  το 

2011, και το 2015 το αγγλόφωνο ντεμπούτο του σκηνοθέτη 

γίνεται με τον «Αστακό», στο οποίο και πρωταγωνιστούν σταρ 

του Χόλιγουντ, όπως οι Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ Βάις και Ολίβια 

Κόλμαν. Δύο χρόνια μετά τον «Αστακό», ο Γιώργος Λάνθιμος 

σκηνοθετεί το ψυχολογικό θρίλερ «Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» 

με πρωταγωνιστές τους Νικόλ Κίντμαν και Κόλιν Φάρελ.

AcT

emma stone was nominated for the Academy Award for best supporting Actress.

INSPIRE  Interview

“The true interest came when I read the story”. 
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lefT: nominated rachel weisz as lady sarah and oscar winner olivia colman as queen Anne. 

righT: emma stone as the queen’s servant Abigail.

INSPIRE  Interview

This year, the «The Favorite», which refers to the early 18th century, 

a period when Queen Anna is essentially governed by her advisor, 

Lady Sara, received two awards at the 75th Venice Film Festival,  

the Silver Lion and the Copa Volpi for Best Actress. 

The movie also swept the British BAFTA Awards where it was 

nominated in 12 categories and received a total of seven awards. 

«The Favourite» was also a candidate for five Golden Globes, finally 

winning the award for leading female actress. And although Yorgos 

Lanthimos did not succeed receiving the Academy’s Best Director 

Award  this year, such a possibility is extremely likely in the future. 

We republish excerpts from the director’s interview given 

to BHMAgazino, (5-6 January 2019), and journalist Yannis 

Zoumboulakis, in which Yorgos talks about his film «The Favorite»:

How exactly has your interest in old British History born?

First of all, even the fact alone that I was never so far involved with 

a period film, played a part in it. Nevertheless, the true interest 

came when I read the story, the original scenario by Deborah Davis. 

I felt that it was something I had never read before. I was totally 

blown away by this story of the three women who, at some point 

in time, had so much power and command; and how, in fact, their 

relationships and their personalities influenced the fate of a whole 

country and its politics, as well as the destiny of a war. That’s what 

initially sparkled my interest.

Τη φετινή χρονιά το «The Favourite», που αναφέρεται στις αρχές 

του 18ου αιώνα, όταν στο βρετανικό θρόνο είναι η βασίλισσα 

Άννα και ουσιαστικά κυβερνά η σύμβουλός της λαίδη Σάρα, 

κατέκτησε στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας δύο 

βραβεία, τον Αργυρό Λέοντα και το Copa Volpi - Καλύτερης 

Ηθοποιού. Σάρωσε και στα βρετανικά βραβεία BAFTA όπου ήταν 

υποψήφια σε 12 κατηγορίες και κέρδισε συνολικά επτά βραβεία. 

Επίσης, ήταν υποψήφια για πέντε Χρυσές Σφαίρες κερδίζοντας 

τελικά αυτή του Α’ Γυναικείου Ρόλου. Και μπορεί φέτος να μην 

κατάφερε ο Γιώργος Λάνθιμος να κερδίσει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, 

αλλά το μέλλον προδιαγράφεται ευοίωνο. 

Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα από συνέντευξη του σκηνοθέτη, 

που δόθηκε στο περιοδικό «BHMAgazino» (5-6 Iανουαρίου 2019), 

και στον δημοσιογράφο Γιάννη Ζουμπουλάκη, όπου μιλά για την 

ταινία του «The Favourite».

Πώς ακριβώς προέκυψε το ενδιαφέρον σας για τη βρετανική Ιστορία 

τόσων πολλών χρόνων στο παρελθόν;

Κατ’ αρχάς, ακόμα και το γεγονός ότι ποτέ μου δεν είχα 

ασχοληθεί με ταινία περιόδου έπαιξε ρόλο για να συμμετάσχω 

στην δημιουργία αυτής της ταινίας. Το ενδιαφέρον ήρθε όταν 

διάβασα την ιστορία, όταν διάβασα το πρωτότυπο σενάριο 

της Ντέμπορα Ντέιβις. Ενιωσα ότι ήταν κάτι που δεν είχα 

ξαναδιαβάσει ποτέ, με συνεπήρε αυτή η ιστορία των τριών 

γυναικών που σε κάποιο σημείο του χρόνου είχαν τόση δύναμη 

και τόση εξουσία. Αλλά και το πώς, στην ουσία, οι σχέσεις και 

οι προσωπικότητές τους επηρέασαν την μοίρα μιας ολόκληρης 

χώρας και την πολιτική αυτής της χώρας, το πεπρωμένο ενός 

πολέμου. Από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου.

“Queen Anna and Sarah had, 
the upper hand in England.”
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Authority, power, limitations, rules. These are issues that generally 

concern you in your movies. What led you to dealing with this subject?

I think in general, we are just talking about human nature. You 

recognize specific relationships; you find them in small societies 

where you can explore things and you get to progress with them. 

It is not an option per se, or a conscious decision to deal with these 

things. It is the stories that fascinate me, the ideas, or the situations. 

If by using these elements you are initially able to make a story, then 

you begin to think about additional things that encircle the story 

and are emerging in the process, including the echoes of history. 

One of the most interesting and comic elements of the film is the almost 

complete extinction, or if you want the defection of the male genus. 

Speaking of conscious choices I wonder if this decision was given to you 

from the beginning or was formed while you were filming the movie.

We knew it from the beginning. We knew that men in the movie 

would fight hard for any form of attraction in their lives, in their 

world. And we knew this would be fun and satirical. Of course 

we have continually discovered from here and there things that 

changed our original decisions. For example, as we thought we were 

going too far with men’s wigs, we discovered a drawing in which 

we saw the exact same wig on someone. I think this was a kind of 

reality of the time that we stepped up a little bit further. There was 

indeed a period in which Queen Anna and Sarah had the upper 

hand in England; that was a reality. Also, seeing men dressed in this 

extreme way, with their high heels, huge wigs and intense makeup 

one gets impressed noticing that women compared to them were 

much simpler in appearance; they wore simple dresses and wore 

their hair in a far simpler way. We intensified all of this for the sake 

of impression and humour. Absolutely consciously!

INSPIRE  Interview

“It is the stories that fascinate me, the ideas, or the situations.”

The seT

lefT: emma stone and yorgos lanthimos on set. righT: lanthimos 

directing colman, to her oscar winning queen Anne performance.

Eξουσία, δύναμη, περιορισμοί, κανόνες. Ζητήματα που σας απασχολούν 

γενικότερα στις ταινίες σας. Τι σας οδήγησε σε αυτή την θεματολογία;

Νομίζω ότι, σε γενικές γραμμές, μιλάμε απλώς για την ανθρώπινη 

φύση. Αναγνωρίζεις κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις, τις βρίσκεις 

σε μικρές κοινωνίες όπου μπορείς να εξερευνήσεις διάφορα 

πράγματα, και με αυτά προχωράς. Δεν είναι μια επιλογή μου per  

se, μια συνειδητή απόφαση να πραγματευτώ αυτά τα πράγματα.  

Οι ιστορίες είναι που με γοητεύουν, οι ιδέες, ή οι καταστάσεις.  

Αν με αυτά τα στοιχεία είσαι σε θέση να φτιάξεις μια ιστορία, τότε 

αρχίζεις να σκέφτεσαι άλλα πράγματα που περικυκλώνουν την 

ιστορία, που αναδεικνύονται, που αντηχούν από την ιστορία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μα και κωμικά στοιχεία της ταινίας είναι 

η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση, ή αν θέλετε η αποκαθήλωση, του ανδρικού 

γένους. Μιλώντας για ενσυνείδητες επιλογές αναρωτιέμαι αν αυτή 

η απόφασή σας ήταν δεδομένη από την αρχή ή διαμορφώθηκε ενώ 

γυρίζατε την ταινία;

Το γνωρίζαμε από την αρχή, ξέραμε δηλαδή ότι οι άντρες, εδώ, 

θα μάχονταν σκληρά για την οποιαδήποτε μορφή έλξης στην 

ζωή τους, στον κόσμο τους. Και ξέραμε ότι αυτό θα ήταν αστείο 

και σατιρικό. Βεβαίως ανακαλύπταμε συνέχεια από εδώ και 

από εκεί πράγματα που άλλαζαν τις αρχικές αποφάσεις μας. 

Για παράδειγμα, εκεί που νομίζαμε ότι το παρακάναμε με τις 

αντρικές περούκες, ανακαλύπταμε έναν πίνακα στον οποίο 

βλέπαμε ακριβώς την ίδια περούκα σε κάποιον. Νομίζω ότι 

αυτή ήταν μια είδους πραγματικότητα της εποχής που εμείς 

ενισχύσαμε λίγο παραπάνω. Γιατί υπήρξε όντως η περίοδος  

στην οποία η βασίλισσα Αννα και η Σάρα είχαν το πάνω χέρι  

στην Αγγλία, ήταν δηλαδή μια πραγματικότητα. Επίσης, 

βλέποντας άντρες ντυμένους με αυτόν τον ακραίο τρόπο, με 

τα ψηλά τακούνια και τις τεράστιες περούκες και το έντονο 

μακιγιάζ εντυπωσιάζεσαι που οι γυναίκες δίπλα τους ήταν πολύ 

πιο απλές στην εμφάνιση, φορούσαν απλά φορέματα έφτιαχναν 

πιο απλά τα μαλλιά τους. Τα ενισχύσαμε όλα αυτά για χάρη του 

εντυπωσιασμού και του χιούμορ. Απολύτως συνειδητά. 
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iolAs belieVed ThAT TAkis is one of The greATesT sculpTors of The 

20th ceNtury. aNd iNdeed he is. Ο ιΟλας πιςτευε Οτι Ο τακις ειναι ενας 

απΟ τΟυς μεγαλυτερΟυς γλυπτες τΟυ 20ου αιώνα. και, πραγματι, ειναι. 

The Stardust of TAkIS 
Takis is one of the most important personalities of the 

Greek and world art scene. Being one of the greatest, 

pioneering sculptors in the world, his artistic inspiration 

is exposed in the four corners of the planet. His works 

decorate the permanent collections of the most important 

museums, such as Pompidou in Paris, MOMA and Guggenheim 

Museum in New York, the De Menil Collection in Houston, Tate 

Modern in London, Peggy Guggenheim Collection in Venice. 

In France, the Jeu de Paume Museum, the Palais de Tokyo and the 

Fondation Maeght have organized large retrospective exhibitions 

dedicated to the artist. His work is exhibited in the UNESCO 

gardens in Paris and in the La Defense area, the largest public space 

ever given in the history of Paris to an artist, 3500sqm for a “forest” 

of 49 Light signals.

Ο Takis είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες 

της ελληνικής και της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής. 

Από τους μεγαλύτερους γλύπτες του κόσμου, πρωτοποριακός, 

η καλλιτεχνική του έμπνευση εκτίθεται στις τέσσερεις γωνιές 

του πλανήτη. Τα έργα του κοσμούν τις μόνιμες συλλογές των 

σπουδαιότερων μουσείων, όπως το Pompidou στο Παρίσι, 

το ΜΟΜΑ και το Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, 

τη De Menil Collection στο Χιούστον, την Tate Modern του 

Λονδίνου, την Peggy Guggenheim Collection στη Βενετία. 

Στη Γαλλία, το Μουσείο του Jeu de Paume, το Palais de Tokyo 

και το Fondation Maeght έχουν οργανώσει μεγάλες αναδρομικές 

εκθέσεις αφιερωμένες στον καλλιτέχνη. Το έργο του εκτίθεται 

στους κήπους της UNESCO στο Παρίσι και στην περιοχή της 

La Defense, στον μεγαλύτερο δημόσιο χώρο που δόθηκε ποτέ 

στην ιστορία του Παρισιού σε καλλιτέχνη, 3.500 τ.μ. για ένα 

«δάσος» από 49 Φωτεινά Σινιάλα. 

ArTisT’s AppeAl

“women played a big role in his 

life. he was a great womanizer. 

fascinating women such as greta 

garbo, fell in love with him”.

All oVer The world

Takis “signal” next to calder’s 

work at the beaubourg museum 

in paris.



UNIQUE DESTINATION40

In July 2019 London’s Tate Modern will be organizing a Takis 

exhibition with representative works of the sculptor.

Art advisor and biographer of Alexander Iolas, Nikos Stathoulis, 

talks about Takis and his work: «Takis is intelligent, self-made, 

sensitive, honest and instantaneous. He changed the concept of 

sculpture by adding movement to it, as well as Sound, Music, Light, 

Attraction, Magnetism». Takis as a musician, a researcher scientist 

and poet, has been distinguished by Marcel Duchamp, who called 

him «A puzzler of magnetic fields».

Nikos Stathoulis, who counts 33 years of parallel life, friendship 

and love with the great artist, describes the charm that young Takis 

possessed: «Takis was a man of extraordinary beauty. Tall, with huge 

eyes, he worshiped by both men and women. Women», Stathoulis 

tells us, «played a big role in his life. He was a great womanizer. 

Fascinating women such as Greta Garbo, fell in love with him. 

Among them Melina Merkouri, because they smoked the same 

cigarettes, Assos without filter! Among the first flirting with him was 

sculptor Natalia Mela. Yet, when the ‘citizen of the world’, Karen 

Cosby met him, she fell in love with him and took him along with 

her. It was then, when his artistic personality started to fully flourish. 

His life could no longer be but Art and nothing else. From his first 

sculptures, the plaster, the tiles, he found himself in the studio of 

Alberto Giacometti. That was the big kick in his life. He met Dali 

and made jewels with him. He met all the great artists of neo-

realism. He then met Alexander Iolas and received another boost. 

Because Iolas believed that Takis is one of the greatest sculptors 

of the 20th century. And indeed he is, because he changed the 

natural order in sculpting. Sculpture up to Takis was unobtrusive, 

classical and monumental. Takis made sculpture move. He added 

magnetism and eroticism to it. He brought sculpture closer to the 

new currents. He served his art with an orgasmic passion. He added 

the much needed anti-wrinkle cream to the old art form». 

Nikos Stathoulis adds: «Even now, that he is 94 years old, the exact 

same mood comes out of his soul. He speaks like a young man who 

wants to change the world. And despite he has already changed the 

world, it’s not enough for Takis. Watch him work today, and you 

will see the passion of creation. Behind his wrinkled flesh, there is 

still a young, sparkling, magical spirit. Takis is the eternal teenager. 

There is no concept of death for Takis. Because art work is memory 

and memory is life».

Τον Ιούλιο του 2019 η Tate Modern του Λονδίνου, οργανώνει 

έκθεση του Takis με αντιπροσωπευτικά έργα του γλύπτη. 

Ο σύμβουλος Τέχνης και βιογράφος του Αλέξανδρου Ιόλα, 

Νίκος Σταθούλης, μας μιλά για τον άνθρωπο Takis και το έργο 

του. «Ο Τάκις είναι μια ευφυΐα αυτοδημιούργητη. Ευαίσθητος, 

ειλικρινής, ακαριαίος. Άλλαξε την έννοια της Γλυπτικής, 

προσδίδοντάς της Κίνηση, Ήχο. Μουσική. Φως. Έλξη. 

Μαγνητισμό». Ο Takis ως μουσικός, ερευνητής επιστήμονας 

και ποιητής, έχει διακριθεί από τον Μαρσέλ Ντισάν. «Ζευγολάτη 

των μαγνητικών πεδίων» τον αποκάλεσε. 

Ο Νίκος Σταθούλης, που μετρά 33 χρόνια σχέσης ζωής, φιλίας 

και αγάπης με τον μεγάλο καλλιτέχνη, μας περιγράφει επίσης 

τη σαγήνη που εξέπεμπε ο νεαρός Takis. O Takis ήταν εκπάγλου 

καλλονής άντρας. Ψηλός, με πελώρια μάτια, που τον λάτρευαν 

άντρες και γυναίκες. «Οι γυναίκες», μας λέει, «έπαιξαν μεγάλο 

ρόλο στη ζωή του. Υπήρξε μεγάλος γυναικάς. Τον είχαν 

ερωτευτεί απίστευτες γυναίκες, μέχρι η Γκρέτα Γκάρμπο. Και 

η Μελίνα Μερκούρη, γιατί κάπνιζαν τα ίδια τσιγάρα, Άσσο 

άφιλτρο. Μεταξύ των πρώτων φλερτ ήταν και η Ναταλία Μελά, 

η γλύπτρια. Μέχρι που τον γνωρίζει η “πολίτης του κόσμου”, 

Κάρεν Κόσμπι. Τον ερωτεύτηκε και τον πήρε μαζί της. Τότε 

αρχίζει να βρίσκει υπόσταση η προσωπικότητά του μέσα στην 

Τέχνη. Και δεν μπορούσε πια η ζωή του να μην είναι παρά μόνο 

Τέχνη και τίποτα άλλο. Από τα πρώτα του γλυπτά, τα γύψινα, 

τα κεραμικά, βρέθηκε στο ατελιέ του Αλμπέρτο Τζιακομέτι. 

Αυτή ήταν η μεγάλη κλωτσιά ώθησης στη ζωή του. Γνώρισε 

τον Νταλί και έκανε κοσμήματα μαζί του. Γνώρισε όλους τους 

μεγάλους καλλιτέχνες του νεορεαλισμού. Μέχρι που συνάντησε 

τον Αλέξανδρο Ιόλα και έφαγε άλλη μια κλωτσιά. Γιατί ο Ιόλας 

θεώρησε ότι ο Takis είναι από τους μεγαλύτερους γλύπτες του 

20ού αιώνα. Και όντως είναι. Γιατί άλλαξε της φύσεως την τάξη, 

στη Γλυπτική. Η Γλυπτική μέχρι τον Takis ήταν ακούνητη, ήταν 

κλασική, ήταν μνημειώδης. Και ο Takis τής έβαλε κίνηση. Της 

έβαλε μαγνητισμό, ερωτισμό. Την έφερε πιο κοντά στα νέα 

ρεύματα. Την υπηρέτησε με το πάθος που τον διακατείχε όταν 

ήταν σε οργασμό με ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Αυτό ήταν 

η αντιρυτιδική κρέμα που χρειαζόταν η Τέχνη σε γερή δόση». 

Και συμπληρώνει ο Νίκος Σταθούλης: «Και τώρα που είναι 94 

χρόνων, η ίδια διάθεση βγαίνει από την ψυχή του. Μιλά σαν ένας 

νεαρός που θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Κι ας τον έχει αλλάξει 

τον κόσμο. Δεν του φτάνει. Και τώρα, την ώρα που δημιουργεί, 

βλέπεις το πάθος της δημιουργίας. Φεύγει το σαρκίο και μένει 

ένα πνεύμα αρυτίδωτο, αστραφτερό, μαγικό.

Ο Takis είναι ένας αιώνιος έφηβος. Έννοια θανάτου δεν υπάρχει. 

Γιατί το έργο είναι μνήμη και η μνήμη είναι ζωή». 

INSPIRE  Arts

A True TrAilblAzer

from top left clockwise: panoramic view 

of Takis museum at the keTe foundation 

in gerovouno, Attica. one of the first Takis 

plaster works. "wind signals". even now, that 

he is 94 years old, he speaks like a young 

man who wants to change the world. 

personAl mArk

up to Takis, sculpture was unobtrusive, classical and monumental. Takis made sculpture move. 

he added magnetism and eroticism to it. he brought sculpture closer to the new currents.

“Takis is the eternal teenager.” 
— N I KO S  S TAT h O u l I S —
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“Genuine is the artist 
who is opposed to his time.” 

— N I KO S  S TAT h O u l I S —

ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Τέχνη του Takis είναι τα μαγνητικά 

γλυπτά. Ο Takis ήδη από το 1950, αφιέρωσε τη δουλειά του στην 

κίνηση, η οποία παράγεται με ηλεκτρικά ή μαγνητικά μέσα. 

«Τα έργα του Takis απευθύνονται στον μαγνητισμό του θεατή. 

Προσεγγίζοντάς τα, εισπράττεις τον μαγνητισμό που ο ίδιος 

ονομάζει: “Τέταρτη Διάσταση”. Αυτό που συμβαίνει με το έργο 

του είναι μια μαγνητική επικοινωνία. Γιατί με πρωτόγονα υλικά, 

έφτιαξε έναν καινούριο κόσμο, το ίδιο εντυπωσιακό από την 

εξουσία των μορφών του και την μυστηριώδη μυστικότητα των 

κανόνων του. “Πρέπει όταν κοιτάς ένα έργο να έρχεται αυτό 

προς εσένα και όχι να πηγαίνεις εσύ σε αυτό...”, του αρέσει να 

επαναλαμβάνει. Εισχωρεί ο μαγνητισμός στον άνθρωπο με τον 

τρόπο που εισχωρεί η μουσική στη ψυχή του», μας εξηγεί ο Νίκος 

Σταθούλης και προσθέτει: «Κάθε έργο του αρχίζει σαν Φιλοσοφία 

και τελειώνει σαν Τέχνη. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την 

Επιστήμη». 

 

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ TAKIS ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ
Ο Takis ζει, πλέον, μόνιμα στην Ελλάδα, στο Γεροβουνό Αττικής. 

Εκεί ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες.

«Στο Γεροβουνό, στο Ίδρυμα του Τάκις, γεννήθηκε η “Κινητική 

Τέχνη”. Γεννήθηκε αυτή η… Άλλη… η ανώτερη πραγματικότητα, 

η οποία έγινε μέσα του βεβαιότητα. Έτσι πήρε νόημα η ζωή 

του. Αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη, προκειμένου να συνθέσει 

το μανιφέστο του μαγνητισμού», αναφέρει ο κ. Σταθούλης και 

καταλήγει: «Γνήσιος είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος αντιπορεύεται 

την εποχή του. Μόνο και μόνο επειδή αυτός είναι που βλέπει 

το όραμα. Όραμα είναι οι αντιστοιχίες των αισθήσεων και του 

νου. Αυτό είναι το μυστήριο που εκπέμπουν τα έργα του TAKIS. 

Γι’ αυτό δε γνωρίζει όρια η τέχνη του. Στην Τέχνη υπάρχει μια 

διάσταση χρόνου. Η ανάμνηση είναι μέλλον και το μέλλον 

ανάμνηση, την ίδια στιγμή». 

TAkis foundATion

from left: “meeting point” at the keTe foundation. Together with nikos stathoulis at the exhibition 

“The sound of Apollo” at the european cultural centre of delphi together with Takis’ “musical spheres”.

INSPIRE  Arts

THE MAGNETIC SCULPTURES
A great chapter in the art of Takis is the magnetic sculpture.

Since 1950, Takis has devoted his work to motion, produced 

by electric or magnetic means. «Takis’ works are directed to the 

viewer’s magnetism. By approaching them, you get the magnetism 

he calls “Fourth Dimension”. What happens with his work is 

magnetic communication. With primitive materials, he constructed 

a new world, as impressive as his formulas and the mysterious 

secrecy of his rules. “The project should move towards you, not you 

towards the project”, Takis loves to repeat. «Magnetism enters man 

in the way music enters into his soul», Nikos Stathoulis explains and 

adds: «Each of his work begins as a Philosophy and ends up as Art. 

As is the case with Science».

THE TAKIS FOUNDATION IN GEROVOUNO
Takis is now living permanently in Greece, in Gerovouno, Attica. 

There he founded the Center for Research on Art and Sciences.

«In Gerovouno, at the Takis Foundation, Kinetic Art was born. This 

alternative, higher reality was born, a reality that became certainty 

for Takis. This gave sense to his life. And he dedicated all of this life 

to compose the manifesto of magnetism», says Mr. Stathoulis and 

concludes: «Genuine is the artist who is opposed to his time, just 

because he is seeing the vision. And vision is the correspondence of 

the senses and the mind. This is the mystery of TAKIS’ works. That’s 

why his art knows no limits. In Art, time has a different dimension: 

Memory is the future and the future is memory, at the same time».
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MARINA vERNICoS

greek phoTogrApher And enTrepreneur mArinA Vernicos cApTures 

a top choice of stuNNiNG beaches for you to uNravel. η ελληνιδα 

φώτΟγραφΟς και επιχειρηματιας μαρινα βερνικΟυ απΟτυπώνει τις 

κΟρυφαιες και πιΟ εντυπώςιακες παραλιες για να τις ανακαλυψετε.

Sea from 
above through 
Marina’s eyes

elAfonisi

pink sand beaches and shallow water close to the southwestern corner of the mediterranean island of crete. 
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to her career, Marina’s uncontested social awareness 

led her to found the non-profit organization, CREAID, 

which supports underprivileged children in her country. 

Like this isn’t enough, the artist has now created her own 

line «Marina Vernicos», where part of the proceeds are 

donated to CREAID. Being famous and acknowledged 

hasn’t changed Marina a bit, she is still this combination of 

free spirit, lover of sea, travelling soul but at the same time 

professional, approachable, friendly, and punctual. Asking 

her to share with us a few of her images for our UNIQUE 

DESTINATION readers, Marina responded «Yes of course, 

you’ll have them all by tomorrow» and exactly so she did! 

In the next pages we travel above Greece through Marina’s 

beautiful eyes.

Η Μαρίνα Βερνίκου είναι μια βραβευμένη φωτογράφος 

που είναι δεμένη με την Τέχνη της φωτογραφίας για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Το έργο της έχει αναδειχτεί 

σε διακεκριμένες γκαλερί και μουσεία σε όλο τον κόσμο, 

στην Ελλάδα, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, 

το Μονακό, την Ιταλία, την Κύπρο, το Κατάρ και την 

Κορέα.  Όντας μια παγκόσμια ταξιδιώτισσα, είναι από 

τους πρώτους που αποτύπωσε την ομορφιά του κόσμου 

μας από πάνω και από κάτω. Γέννημα-θρέμμα της 

Ελλάδας, η Μαρίνα έχει πολλές φορές κατευθύνει τον 

φακό της στο να προβάλλει την ομορφιά της χώρας της. 

«Τίποτα στον κόσμο δεν συγκρίνεται με τα νησιά μας. 

Έχω ταξιδέψει σε 117 χώρες και καμία δεν συγκρίνεται 

με την Ελλάδα», λέει. Η Μαρίνα έχει δημοσιεύσει 

6 βιβλία, έχει συνεργαστεί σε αξιοσημείωτα project 

φωτογραφίας με μεγάλες εταιρίες, όπως οι Mercedes, 

Perrier & Napapijri, και επελέγη ως πρέσβειρα για τους 

Hermes, La Prairie και Omega. Εκτός από την καριέρα 

της, η μη αμφισβητούμενη κοινωνική συνείδησή της 

άνοιξε το δρόμο στη δημιουργία του μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού CREAID, ο οποίος υποστηρίζει τα μη 

προνομιούχα παιδιά στη χώρα της. Όμως, σαν αυτό να 

μην ήταν αρκετό στο ευρύ έργο της, η καλλιτέχνις έχει 

δημιουργήσει τη δική της σειρά «Μαρίνα Βερνίκου», 

μέρος των εσόδων της οποίας δωρίζει στην CREAID.

Η φήμη και η αναγνωσιμότητα δεν έχουν αλλάξει 

τη Μαρίνα ούτε στο ελάχιστο: είναι ακόμα αυτός ο 

συνδυασμός ελεύθερου πνεύματος, λάτρη της θάλασσας 

και ταξιδιάρας ψυχής, αλλά ταυτόχρονα επαγγελματίας, 

προσιτή, φιλική και συνεπής. Ζητώντας της να 

μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις εικόνες της για τους 

αναγνώστες του UNIQUE DESTINATION, η Μαρίνα 

απάντησε: «Ναι, φυσικά, θα τα έχετε όλα αύριο» και έτσι 

ακριβώς έκανε! Στις επόμενες σελίδες ταξιδεύουμε πάνω 

από την Ελλάδα μέσα από τα όμορφα μάτια της Μαρίνας. 

Marina Vernicos is an award winning 

photographer, engaged in Art Photography  

for more than 20 years. Her work has been 

exhibited in distinguished galleries and  

museums around the world, in Greece, New York, London, 

Paris, Monaco, Italy, Cyprus, Qatar and Korea. A world traveler 

herself she was one of the first to captivate the beauty of the 

world from above and below. Born and raised in Athens, 

Greece, Marina has directed her lens numerous times to the 

beauty of her own country. «Nothing in the world compares 

to our islands. I have travelled to 117 countries and none 

compares to Greece», she says. Marina has published 6 books, 

has collaborated on photo projects with big companies such 

as Mercedes, Perrier & Napapijri, and was selected as an 

ambassador for Hermès, La Prairie and Omega. In addition 

chorA sfAkion

A pebbly beach on the south coast of crete, near the end of the imbros gorge. 

A total bliss!

INSPIRE  Greece
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“Nothing in the world compares 
to our islands” 

— M A R I N A  v E R N I C o S —

seA breeze

from top left clockwise: skopelos, lake marathon, sani- chalkidiki and milos-cyclades. 
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greek-born comediAn zAch gAlifiAnAkis, who becAme fAmous wiTh «hAngoVer»,  

mAde A comebAck wiTh The TV series «bAskeTs» As well As Two children’s films.

Ο ελληνικης καταγώγης κώμικΟς ζακ γαλυφιανακης, πΟυ εγινε γνώςτΟς απΟ τΟ  

«haNGover», επανακαμπτει με την τηλεΟπτικη ςειρα «baskets» και δυΟ παιδικες ταινιες. 

ZAcH Our Funny Guy 

GAlIfIANAKIS

The reviews were bad, nevertheless his revenues are still 

unexpectedly high:  «Hangover», the «very bad trip»  

trilogy is continually screened by global television networks 

and has grossed $ 1,58 billion so far, and still counting. 

Although he already had a 10 year career, I first discovered him in 

2009, when my daughter, who had seen «Hangover 1» four times 

already, dragged me to the cinema to watch it. Ever since then,  

I have myself watched the film many times already, without ever 

feeling bored. And I am sure; I am not the only one who wishes to 

watch the fourth sequel! It is true, his name is hard to pronounce  

or to remember, comparatively, for example, with that of his co-star 

Bradley Cooper. We Greeks however, and especially those who 

love galaktoboureko (Greek milk pie) are familiar with the name 

Galifianakis due to the homonymous confectionery chain.  Fact is, 

a compatriot has risen to the top of Hollywood stars and this, along 

with all the laughs, fills us with pride. Nobody or rather, to be absolute, 

few would bet that little Zach would follow such a brilliant career, 

especially in the highly competitive arena of show business.

Οι κριτικές ήταν κακές, όμως τα έσοδα ήταν ανέλπιστα καλά. 

1,58 δισεκατομμύρια δολλάρια και το μέτρημα συνεχίζεται, 

αφού η τριλογία «Hangover», the «Very bad trip» συνεχίζει να 

προβάλλεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της υφηλίου. Παρότι η 

καριέρα του μετρούσε ήδη δέκα χρόνια, έμαθα για την ύπαρξή 

του μόλις το 2009, όταν η κόρη μου, η οποία είχε δει την πρώτη 

ταινία ήδη τέσσερις φορές, με πήγε στον κινηματογράφο για 

να παρακολουθήσουμε το «Hangover». Έκτοτε, την είδα και 

εγώ άλλες τόσες, χωρίς να βαρεθώ ούτε λεπτό, ενώ φαντάζομαι 

ότι δεν είμαι ο μόνος που επιθυμεί και το τέταρτο sequel. Το 

όνομά του είναι αλήθεια ότι ήταν δύσκολο να το αποστηθίσεις 

συγκριτικώς, επί παραδείγματι, με αυτό του συμπρωταγωνιστή 

του Μπράντλεϋ Κούπερ. Εμάς, όμως, τους Έλληνες γενικώς και 

τους λάτρεις του γαλακτομπούρεκου ειδικώς, αφού υπάρχει 

μία ομώνυμη αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, η είδησις ότι ένας 

συμπατριώτης μας εκτοξεύεται στην πρώτη σειρά των αστέρων 

του Χόλλυγουντ μας γεμίζει με υπερηφάνεια, πέραν από τα γέλια 

που σκορπούσε άφθονα ο ήρωας που υποδύετο. Ουδείς ή μάλλον, 

για να είμεθα τελείως απόλυτοι, ελάχιστοι θα στοιχημάτιζαν 

όταν το στρουμπουλό παιδάκι έβλεπε το φως της ημέρας ότι 

θα ακολουθούσε μία τόσο λαμπρή καριέρα, και δη στον άκρως 

ανταγωνιστικό χώρο της show business. 

A big heArT

success did not result in 

zach losing his humanity, 

nor did he forget his humble 

origins.
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O Zακ Γαλυφιανάκης γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1969, 

στο Wilkesboro της Βορείου Καρολίνας. Η οικογένειά του ήταν η 

μοναδική ελληνική παρουσία στην κωμόπολη των περίπου 3.000 

κατοίκων. Μία λεπτομέρεια που έχει σημασία είναι ότι ο θείος του, 

Νίκος Γαλυφιανάκης, υπήρξε γερουσιαστής της Βορείου Καρολίνας 

από το 1967 έως το 1973. Βαφτίστηκε, σύμφωνα με την παράδοση, 

χριστιανός ορθόδοξος και του δόθηκε το όνομα Ζαχαρίας. Στην 

Κρήτη, τόπο καταγωγής του παππού του, πήγε για πρώτη φορά 

το 1983, ταξίδι που επανέλαβε αργότερα μόνος του, σαν ένα είδος 

προσκυνήματος στους προγόνους του. Ελληνικά δεν κατάφερε 

να μάθει ουσιαστικά, αλλά καταλαβαίνει ορισμένες φράσεις και 

διαθέτει ένα σχετικά βασικό λεξιλόγιο.

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Σε ηλικία τριών ετών έδειξε στους έκπληκτους γονείς του την 

συσκευή τηλεοράσεως και τους ρώτησε: «Πώς μπορώ να μπω εκεί 

μέσα;». Ο κύβος είχε ριφθεί. Ύστερα από άκαρπες προσπάθειες 

να σπουδάσει, πήρε το λεωφορείο και κατευθύνθηκε στην 

Νέα Υόρκη, με την προοπτική να αφοσιωθεί στην stand up 

κωμωδία. Η πρώτη του προσπάθεια στην Τάιμς Σκουέρ υπήρξε 

μια παταγώδης αποτυχία. «Είπα ένα αστείο τύπου “δεν θέλω 

να κοιμηθώ στο φουτόν μιας κοπέλας” γιατί έκανε ρίμα με το 

κρουτόν. Δεν θυμάμαι να γέλασε κανείς», αναπολεί σήμερα. Και 

οι επόμενες απόπειρές του, όμως, δεν προκάλεσαν την θετική 

ανταπόκριση του κοινού.

Οι μετρημένοι στα δάκτυλα των δύο χεριών θεατές στα 

περιθωριακά κέντρα όπου εμφανίζεται, δεν γελούν με τα αστεία 

του. «Ήμουν πραγματικά χάλια», είναι το λακωνικό του σχόλιο 

για εκείνη την εποχή. Νέα μετακίνηση, αυτήν την φορά στο Λος 

Άντζελες, την «Μέκκα» του Κινηματογράφου. Νέες απογοητεύσεις. 

Ατελείωτες ώρες αναμονής σε κάστινγκ, όπου λαμβάνει την 

στερεότυπη απάντηση «θα σας ειδοποιήσουμε», πρώτοι μικροί 

ρόλοι σε ασήμαντες τηλεοπτικές σειρές, οι οποίες εάν δεν 

κόβονται προτού προβληθούν, κόβονται στη μέση της σεζόν, και 

εξίσου ατελείωτοι πιλότοι για την παρουσίαση κωμικών talk shows 

που ποτέ δεν βλέπουν το φως της μικρής οθόνης. Και ύστερα κάτι 

αρχίζει να κινείται. «Με τα χρόνια άρχισα να βρίσκω τον εαυτό 

μου, το προσωπικό μου στυλ, και να κάνω τους ανθρώπους να 

γελάνε, όπως ονειρευόμουν από παιδί», δίνει την εξήγησή του για 

την αιφνίδια αλλαγή. Το όνομά του αρχίζει να συζητιέται στους 

μυημένους, και δειλά-δειλά οι πόρτες αρχίζουν να ανοίγουν.

Οι πρώτοι του ρόλοι είναι ουσιαστικώς δεύτεροι σε ταινίες 

που κανείς δεν θυμάται. Τον θυμούνται, όμως, οι διευθυντές 

κάστινγκ, που τον προσλαμβάνουν. Η πρώτη του τηλεοπτική 

εκπομπή «Late World with Zach Galifianakis» προβάλλεται στο 

κανάλι VH1 το 2002, το ίδιο κανάλι όπου μεγαλουργεί σήμερα 

με την εκπομπή «Ανάμεσα σε δύο φτέρες». Ιστορική έχει μείνει 

η σκηνή όπου αγνόησε την κεντρική καλεσμένη του Τζένιφερ 

Άνιστον για να ασχοληθεί με την Τίνα Τεκίλα, μία σέξι μπίμπο που 

δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως. «Στημένο» ή όχι, το επεισόδιο 

ενθουσίασε τους θεατές και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ως ένα 

από τα πιο αστεία βίντεο του 2011. 
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Zach Galifianakis was born on October 1, 1969, in Wilkesboro, 

North Carolina. He belonged to the only Greek family in a town of 

about 3,000 inhabitants. Zach’s uncle, Nikos Galifianakis, was elected 

senator for North Carolina from 1967 to 1973. According to tradition, 

Zach was baptized a Christian Orthodox and was given the name 

Zacharias. In Crete, home of his grandfather, he travelled with his 

family for the first time in 1983, a journey that he repeated later on his 

own, as a kind of pilgrimage to his ancestors. He never really managed 

to speak Greek; he has a relatively basic vocabulary and understands 

some phrases.

CAREER STEPS
At the age of three, Zach pointed to the television set and surprised his 

parents by asking them: «How can I get in there?». The die was cast. 

After making fruitless attempts to be studious at school, he caught the 

bus and headed for New York, with the prospect of dedicating himself 

to the stand up comedy. His first attempt at the Times Square was a 

pathetic failure. «I said a joke: I do not want to sleep in a girl’s futon 

because it rimes with crouton».  «I don’t remember anyone laughing», 

he recalls today. His following attempts to succeed failed as well. The 

audience would not respond positively. The scarce viewers in the 

marginal joints in which he appeared did not find him funny. «I was 

really crap», he comments laconically for this period of his life. 

Zach made a new move, this time in Los Angeles, the «Mecca» of 

cinema.  And along came new disappointments. He spent endless 

hours in queuing for castings where he kept being rejected with 

the cliché «we will let you know». He got some small roles in trivial 

television series, most of which were never screened, and those 

screened were «cut» mid-season.  He also made an equally endless 

series of pilots for presenting comic talk shows that never made it 

«on air». And then, there was some light at the end of the tunnel! 

«Over the years I began to find myself, my personal style, and make 

people laugh, just as I was dreaming of a child», is Zach’s explanation 

for the sudden positive change in his professional route. His name 

begun to be mentioned among the initiates, and the big doors timidly 

started to open. His first roles were essentially second in films no one 

remembers. However, the casting directors did indeed remember 

him.  His first TV show, «Late World with Zach Galifianakis» was 

aired on the VH1 channel in 2002. It is VH1 where he stars today with 

his current show, «Between two Ferns».  This is the stage where Zach 

famously ignored his star guest, Jennifer Aniston, in order to focus his 

attention on Tina Tequila, a hardly known sexy bimbo. Spontaneous 

or not, the episode excited the audience and was released on the 

internet as one of the funniest videos of 2011. 

“Over the years I began 
to make people laugh”

— Z A C H  G A L I F I A N A K I S —
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everyone might have wanted to join zach galifianakis’ crazy gang in “The hangover”

 - a huge success of the box office.
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Since “Hangover”, Zach has become one 
of Hollywood’s top actors, enjoying a stream of job offers

Η κορυφαία, όμως, το δίχως άλλο, στιγμή της καριέρας του ήταν 

όταν ο Τοντ Φίλλιπς τον διάλεξε να πρωταγωνιστήσει σε μία 

κωμωδία όπου μία παρέα φίλων πήγαν στο Λας Βέγκας για να 

διασκεδάσουν πριν από τον γάμο ενός από αυτούς και συμμετείχαν 

σε μία ιλαροτραγική περιπέτεια με αδιαμφισβήτητο νικητή τον 

συμπατριώτη μας. Έκτοτε, έγινε ένας από τους κορυφαίους 

ηθοποιούς του Χόλλυγουντ, με τις επαγγελματικές προτάσεις να 

διαδέχονται η μία την άλλη. Όμως, δεν ξέχασε ούτε την καταγωγή 

του ούτε την ανθρωπιά του. Πριν από λίγο καιρό, ήλθε στην 

δημοσιότητα μία απίστευτη ιστορία γενναιοδωρίας που τον αφορά. 

Πρόκειται για μία ηλικιωμένη άστεγη που ο Ζακ γνώρισε όταν ήταν 

ακόμη άσημος και εκείνη δούλευε και έμενε σε ένα κατάστημα 

πλυντηρίου ρούχων, και έπλενε τα ρούχα του. Όταν οι ιδιοκτήτες 

του καταστήματος της έκαναν έξωση, ο συμπατριώτης μας όχι 

μόνον ανέλαβε να της βρει στέγη, αλλά της αγόρασε ένα σπίτι και 

ανέλαβε όλα τα έξοδά της. Σήμερα, η 87χρονη Μίμι τον συνοδεύει 

στις πρεμιέρες και ορκίζεται στο όνομά του.

But the top-notch moment of his career was when Todd Phillips 

chose him to star in a comedy where a group of friends went to Las 

Vegas to have fun before the marriage of one of them and took part in 

a merry-go-round adventure; and undeniable victor of it all, was our 

funny compatriot. Since then, Zach has become one of Hollywood’s 

top actors, enjoying a stream of job offers. Yet success did not result in 

Zach losing his humanity, nor did he forget his humble origins. Some 

time ago, an incredible story of generosity surfaced the news:  When 

Zach was not famous yet, he used to wash his clothes at a washing 

machine shop, where Mimi, an elderly homeless lady frequently 

helped him. When, later, Mimi was evicted Zach not only offered 

shelter to her, but he bought a whole house for her and helped with  

all her expenses. Today, 87-year-old Mimi is his greatest follower  

and accompanies him everywhere! 
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The TAlenTed fAshion phoTogrApher mArA desypris uTilizes her cAmerA 

to recreate icoNic female “sNapshots”. η ταλαντΟυχα φώτΟγραφΟς 

μΟδας, μαρα δεςυπρη χρηςιμΟπΟιει την καμερα της για να δημιΟυργηςει 

απΟ την αρχη εμβληματικα γυναικεια ςτιγμιΟτυπα. 

Sweet wildness
of Mara Desypris
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She appeared as a heavenly stone in Greek 

fashion and left her mark as a photo model. Yet, 

before reaching the age of 25, she decided to 

take the bold step and pass behind the lens. As 

she was being tested in the field of stylisme and creative 

consulting, she left behind a distinctive footprint. Going 

through the pages of her album, “Self-Portrait”, which 

is actually a selection of women’s portraits, one instantly 

perceives the meaning of the album’s title: It is the 

reflection of a woman with a thousand faces, both sweet 

and wild. Just like Mara!

Eνεφανίσθη ως ουρανόθεν λίθος στον χώρο της 

ελληνικής μόδας και άφησε εποχή ως φωτομοντέλο.  

Πριν όμως συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας της 

απεφάσισε να κάνει το τολμηρό βήμα και να περάσει 

πίσω από τον φακό. Παραλλήλως, εδοκιμάσθη στον χώρο 

του stylisme και του δημιουργικού consulting, αφήνοντας 

ένα αναγνωρίσιμο αποτύπωμα. Φυλλομετρώντας το 

λεύκωμα “Self-Portrait” με επιλεγμένα πορτραίτα 

γυναικών αντιλαμβάνεται κανείς το νόημα του τίτλου. 

Είναι η αντανάκλασις μίας γυναίκας με χίλια πρόσωπα, 

γλυκιά και άγρια μαζί. Όπως η Μάρα.

sTylish

mara offers us a sensual journey to the unexpected landscapes of greece.

INSPIRE  Muse
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“A woman with a thousand faces, 
both sweet and wild. ”

feminiTy

mara’s images seem kind of seductive, divine and colorful.  

INSPIRE  Muse
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he becAme The firsT greek plAyer To win An ATp TiTle climbing The globAl 

teNNis raNkiNGs. εγινε Ο πρώτΟς ελληνας παικτης πΟυ κατεκτηςε τιτλΟ atp 

ςκαρφαλώνΟντας ςτην παγκΟςμια καταταξη τΟυ τενις.

Stefanos Tsitsipas
A star has risen

A t 20 he already shines at the top of world tennis. 

His name is Stefanos Tsitsipas, and it’s more than 

obvious that he is not a falling star that soon will 

be forgotten, but someone who has just started an 

extremely promising journey! He became famous only recently  

in his country, Greece, but in countries possessing a tennis 

culture, he was more than known for some time: They could  

see him “coming”! Truth is, sports experts began to take a close 

look at him since he was at the age of 18. Ever since then, his 

development has been one great leap forward after the other.

Within two years’ time, he managed to become the top tennis 

player at his age, and reached the Australian OPEN final. At 

the time this article is written, Stefanos has already managed to 

climb to 12th place in world tennis ranking.  These distinctions 

seemed unimaginable for a Greek - and not just a Greek - tennis 

player. These achievements came a lot sooner than expected.  

Even those who had predicted that Tsitsipas would reach a high 

level, were truly surprised by the speed with which the young 

Greek climbed the steps to the top. Even he seemed surprised: 

“If you would tell me, two years ago, that I would beat players 

like Djokovic and Federer and I would play the Grand Slam 

against Nadal, I would call you crazy. I had it in my mind that 

I can do that, but not this early” he said during the interviews 

following his dreamy journey in Melbourne.  Somehow, 

Tsitsipas has now become “Tsitsifast”, although he argues he  

is not in a hurry. It is obvious that he keeps his feet on the 

ground as he constantly emphasizes that the road to success  

is long.  Hard work and systematic training is the only way not 

to ruin what was already achieved and all his efforts go in vain. 

A disciplinary task seemingly difficult for a 20-year-old, but  

not for Stefanos who was schooled in this type of strict life.  

Stefanos trains abroad, far from Greece and is now a member 

of the famous Monaco based tennis academy of Patrick 

Muratoglou.

Στα 20 του ήδη λάμπει στον ουρανό του παγκόσμιου τέννις.  

Το όνομα του είναι Στέφανος Τσιτσιπάς και όλα δείχνουν ότι δεν 

έχουμε να κάνουμε με έναν διάττοντα αστέρα, αλλά για ένα παιδί 

που ετοιμάζεται για να μεσουρανήσει. Και αν στη χώρα καταγωγής 

του, την Ελλάδα τον μάθανε τον τελευταίο μόλις χρόνο, στο 

εξωτερικό και κυρίως στις χώρες που έχουν στις κουλτούρες τους 

το τέννις, τον ήξεραν αρκετά πριν και κυρίως τον έβλεπαν να 

έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι  εξέλιξη του από την ηλικία των 18, 

όταν οι ειδικοί του αθλήματος άρχισαν να στρέφουν το βλέμμα 

τους πάνω του, ήταν αλματώδης.

Μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να αναδειχτεί στον κορυφαίο 

τεννίστα του κόσμου στην ηλικία του, έφτασε στον τελικό του 

Αυστραλιανού OPEN και την ώρα που γραφόταν αυτές οι γραμμές 

είχε σκαρφαλώσει στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

Διακρίσεις αδιανόητες για Έλληνα, και όχι μόνο, τεννίστα και 

που στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν πολύ πιο γρήγορα από 

το αναμενόμενο. Ακόμη και όσοι προέβλεπαν ότι ο Τσιτσιπάς θα 

φτάσει σε υψηλό επίπεδο, αιφνιδιάστηκαν από την ταχύτητα με 

την οποία ο νεαρός Έλληνας ανεβαίνει τα σκαλιά προς την κορυφή. 

Ακόμη και ο ίδιος έδειξε να αιφνιδιάζεται. «Αν μου έλεγες πριν 

δυο χρόνια ότι θα κέρδιζα παίκτες όπως ο Τζόκοβιτς και Φέντερερ 

και θα έπαιζα τελικό Grand Slam κόντρα στον Ναδάλ, θα σε έλεγα 

τρελό. Το είχα στο μυαλό μου ότι μπορώ να καταφέρω κάτι τέτοιο, 

αλλά όχι από τώρα», έλεγε στις συνεντεύξεις που έδινε μετά τον 

ονειρική του πορεία στην Μελβούρνη. Και κάπως έτσι ο Τσιτσιπάς 

έχει γίνει πλέον «Tsitsifast», αν και ο ίδιος δεν βιάζεται. Δείχνει 

απολύτως προσγειωμένος και τονίζει συνεχώς ότι ο δρόμος για 

την επιτυχία είναι μακρύς και ο μόνος τρόπος για να μην γκρεμιστεί 

το ότι έχει χτίσει μέχρι τώρα είναι αυτός που τον έφερε ως εδώ. 

Η σκληρή δουλειά και η συστηματική προπόνηση. Δύσκολο για 

ένα παιδί 20 ετών, αλλά όχι για τον Στέφανο που έχει μάθει σε αυτό 

το είδος ζωής, καθώς από πολύ μικρός προπονείται εκτός Ελλάδας 

και πλέον είναι μέλος της περίφημης ακαδημίας τέννις του Πάτρικ 

Μουράτογλου, που εδρεύει στο Μονακό.  
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Nowadays, especially in countries more seriously involved with 

tennis, tributes to Stefanos Tsitsipas in the media are a norm. 

Everyone focuses not on what has been already accomplished by 

him so far, but on what he seems capable of achieving in the future. 

The world’s tennis elite treat him as “the next big thing” of the field.  

Sports legends such as Roger Federer, Novak Djokovic and Rafael 

Nadal are bowing to his talent and declare that this young man will 

be their successor at the top.

Moreover, tennis experts are also converging on this prediction. 

Well known for his spontaneity, John McEnroe said that since the 

Australian OPEN, a change of relay is due. ABC AMRO World 

Tennis Tour Manager, Richard Kreiczek, said that in 2024, when 

Federer and Nadal are likely to be retired, the top five names in 

tennis will be Djokovic, Zverev, Khachanov, Shapovalov and of 

course Tsitsipas. David Ferrer is predicting an even shorter list, 

placing Tsitsipas, Zverev and Thiem, as the top trinity that will 

replace the current Djokovic, Nadal and Federer trio.

As we said in the beginning, Stephanos Tsitsipas’s star has just risen 

and will shine over the world of tennis for many years to come! 

Πλέον στις χώρες που ασχολούνται σοβαρά με το τέννις, τα 

αφιερώματα στα ΜΜΕ είναι συνηθισμένα. Και όλα στέκονται όχι  

στα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα ο Τσιτσιπάς, αλλά σε αυτά που 

δείχνει ικανός να καταφέρει στο μέλλον. Η ελίτ του παγκόσμιου 

τέννις τον αντιμετωπίζει ως το επόμενο next big thing του χώρου. 

Αθλητές μύθοι όπως ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς 

και ο Ραφαέλ Ναδάλ, υποκλίνονται στο ταλέντο του και όπου 

βρεθούν λένε ότι αυτός ο μικρός θα είναι ο διάδοχος τους στην 

κορυφή. Και οι ειδικοί όμως συγκλίνουν σε αυτή την άποψη.  

Ο γνωστός για τον αυθορμητισμό του, Τζον ΜακΕνρό έχει ήδη 

μετά το Αυστραλιανό OPEN κάνει λόγω για αλλαγή σκυτάλης.  

Ο διευθυντής της ABN AMRO World Tennis Tournament, 

Ρίτσαρντ Κράιτσεκ υποστηρίζει ότι το 2024, όταν οι Φέντερερ 

και Ναδάλ θα έχουν πιθανότατα αποσυρθεί, η κορυφαία πεντάδα 

στα κορτ θα αποτελείται από τους Τζόκοβιτς, Σβέρεφ, Κατσάνοφ, 

Σοποβέλοφ και φυσικά τον Τσιτσιπά. Ο Νταβίντ Φερέρ, μικραίνει 

ακόμη περισσότερο τη λίστα και προβλέπει ότι στο κοντινό 

μέλλον, ο Έλληνας τενίστας μαζί με τον Σβερέφ και τον Τιμ θα 

είναι ότι είναι σήμερα η τριάδα Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Φέντερερ.

Σας το είπαμε και στην αρχή. Το αστέρι του Στέφανου Τσιτσιπά 

μόλις ανέτειλε και θα λάμπει στο στερέωμα του παγκόσμιου 

τέννις για πολλά χρόνια… 

Somehow, Tsitsipas has now become “Tsitsifast”, 
although he argues he is not in a hurry.

sTefAnos TsiTsipAs

within two years’ time, he managed to become the top tennis player at his age.

INSPIRE  Sports
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The All Time greATesT diVA of The operA wAs A greek!

η μεγαλυτερη ντιβα της Οπερας Ολών τών επΟχών ηταν ελληνιδα!

MARIA cAllAS
The Woman behind the Legend

O 
n the frozen day of December 2, 1923, in New York, Maria 

Sophia Anna Cecilia Kalogeropoulou was born. No one 

imagined what a global star this little girl was to become in 

the course of her life.  Though, it seemed as if all the good 

fairies showed up at her birth and blessed her with their magic. Yet, all 

fairies came except one: The fairy of happiness. This is the story of the 

unique phenomenon called Maria Callas, who enjoyed glory in her 

professional career while facing misery in her personal life.

Maria Sophia Anna Cecilia was the daughter of pharmacist Georgios 

Kalogeropoulos from Messinia and Evangelia Dimitriadis from 

Fthiotida, who immigrated to the American Metropolis in search 

for a better life. Maria started music lessons early, and by the age 

of 11 she won her first prize at the Children’s Voice Competition. 

Following her parents’ divorce in 1937, she returned with her mother 

and sister to Athens, where she began taking classes at the Athens 

Conservatory with the famous Elvira de Hidalgo. By 1940, she was 

recruited to the Lyrical Stage. At the end of 1945, she returned back to 

her father in New York, in order to promote her international career 

under the name of Callas. Two years later, she finally got a job at the 

Verona Arena, where she sang “La Gioconda” under the conductor 

Tullio Serafin, who admired her talent and became her teacher. In 

Verona, however, Maria met with the industrialist Giovanni Battista 

Meneghini, who fell in love with her and consequently married her, 

even though he was twice her age.  Meneghini invested all of his 

money in Callas’ promotion and her career took off. At the premiere 

of “Medea” in Covent Garden in 1959 she met Aristotle Onassis and 

embarked on a passionate relationship that lasted for many years. 

Maria Callas asked for a divorce, in the belief that Aristotle will 

marry her.  Meneghini refused, so Callas had to take up on Greek 

citizenship in order to legally bypass her marriage. But the tycoon 

had other designs. When Jackie Kennedy became Onassis’ wife, 

Callas collapsed. As mentioned at the beginning of our story, the fairy 

of happiness had never arrived for Maria.  Soon after her beloved’s 

Onassis’ death, she followed suit. She passed to eternity, leaving her 

last breath at the age of 54, in her luxurious Paris apartment  

on September 16, 1977.

Kανείς δεν φανταζόταν το αστέρι που θα γινόταν στην πορεία 

της ζωής της, όταν γεννήθηκε εκείνη την κρύα και χειμωνιάτικη 

μέρα στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη , η Μαρία Σοφία 

Άννα Καικιλία Καλογεροπούλου .Οι καλές νεράιδες ήρθαν και 

την μύρωσαν, εκτός από μία. Τη νεράιδα της ευτυχίας, που δεν 

πρόλαβε να πάει. Μιλάμε για την μοναδική, το φαινόμενο Μαρία 

Κάλλας που γνώρισε την δόξα στην επαγγελματική σταδιοδρομία 

της, τη δυστυχία όμως στην προσωπική ζωή της. 

Η Μαρία Σοφία Άννα Καικιλία ήταν κόρη του φαρμακοποιού 

Γεώργιου Καλογερόπουλου από την Μεσσηνία και  της Ευαγγελίας 

Δημητριάδη από την  Φθιώτιδα, που μετανάστευσαν στην 

αμερικανική μητρόπολη προς άγραν καλύτερης τύχης. Από νωρίς 

άρχισε μαθήματα μουσικής, ενώ στα 11 της κέρδισε το α΄ βραβείο 

σε Διαγωνισμό Παιδικών Φωνών. Όταν  οι γονείς της χώρισαν το 

1937, επέστρεψε με την μητέρα και την αδελφή της στην Αθήνα, 

ξεκίνησε μαθήματα στο Ωδείο Αθηνών με την διάσημη Ελβίρα 

ντε Ιντάλγκο και στη συνέχεια προσελήφθη στην Λυρική Σκηνή 

το 1940. Στο τέλος του 1945, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη στον 

πατέρα της για να προωθήσει τη διεθνή καριέρα της ως Κάλλας 

πια. Δουλειά όμως βρήκε μετά από 2 χρόνια , στην Αρένα της 

Βερόνα, όπου τραγούδησε «Τζοκόντα» υπό τον μαέστρο Τούλιο 

Σεραφίν που τη θαύμαζε κι έγινε δάσκαλός της. Στη Βερόνα όμως 

ζούσε και ο βιομήχανος Τζιoβάννι Μπαντίστα Μενεγκίνι που την 

ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε, παρ’ ότι είχε τα διπλά της χρόνια, 

και φρόντισε να απογειώσει την καριέρα της επενδύοντας όλα του 

τα χρήματα σ΄ εκείνη. Στην πρεμιέρα της «Μήδειας» στο Κόβεν 

Γκάρντεν το 1959 γνώρισε τον Ωνάση.  Μετά την πολύχρονη σχέση 

τους και νομίζοντας  ότι ο Αριστοτέλης θα την παντρευτεί ζήτησε 

διαζύγιο, ο Μενεγκίνι αρνήθηκε κι εκείνη πήρε την ελληνική 

υπηκοότητα, για να ακυρώσει το γάμο της. Όμως ο μεγιστάνας 

είχε άλλα σχέδια. Όταν η Τζάκι Κέννεντυ έγινε γυναίκα του, η 

Κάλλας κατέρρευσε. Είπαμε η νεράιδα της ευτυχίας δεν πρόλαβε 

να τη μυρώσει... Μετά το θάνατο  του αγαπημένου της πέρασε  κι 

εκείνη στην αιωνιότητα, αφήνοντας την τελευταία της πνοή  στο 

πολυτελέστατο διαμέρισμά της στο Παρίσι, στις 16 Σεπτεμβρίου 

του 1977, σε ηλικία 54 ετών.

AbsoluTe diVA

maria callas in 1957 with 

necklaces and earrings 

made of pearls and 

diamonds from her precious 

jewelry collection, wearing 

a wonderful gown.
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SCHOLARSHIPS
In 1960 and 1961, Maria Callas donated the proceeds from her 

performances in the Ancient Theatre of Epidaurus so as to establish 

a body offering scholarships for young artists. The “Maria Callas 

Scholarships Association”, founded in 1963, grants scholarships to 

date, supervised by the Friends of Music Association.

THE HELLENIC MARIA CALLAS ASSOCIATION 
In 2012, “The Maria Callas Greek Society” was founded, with Ms. 

Liana Skourli presiding until today.  It was founded by a team of 

Maria Callas’ scholars and admirers, aiming to promote the hellenic 

heritage of the great diva and to create a Cultural reference point 

devoted to her. Following two years of efforts, various events and 

serious negotiations, the Municipality of Athens approved a 1070 

square metres neoclassical building at 44 Mitropoleos street in the 

center of Athens. On 2/4/2014 the creation of “Maria Callas Cultural 

Center” was announced. However, the building was renovated only 

externally, as the city of Athens came short of financing the renovation 

of the interior. The MC Cultural Centre was finally housed in the old 

Greek national opera building and revived the “Olympia”. Today 

it is called “Olympia Municipal Music Theater Maria Callas”. The 

Association continues collaborating with the Municipality of Athens 

with the Athletics and Youth Culture Organization.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το 1960 και το 1961 η Μαρία Κάλλας δώρισε τα έσοδα από  

τις παραστάσεις της στην Επίδαυρο για την ίδρυση φορέα που 

θα πρόσφερε υποτροφίες σε νέους καλλιτέχνες. Το  Σωματείο 

«Υποτροφίες  Μαρία Κάλλας», ιδρύθηκε το 1963 και δίνει έως 

σήμερα υποτροφίες με διαγωνισμό που διοργανώνεται από τον 

Σύλλογο των «Φίλων της Μουσικής».

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ 
Το 2012 δημιουργήθηκε «Ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία 

Κάλλας» με πρόεδρο την Λιάνα Σκουρλή έως σήμερα,   

από μια ομάδα μελετητών και θαυμαστών της Μαρίας Κάλλας  

με σκοπό να προβάλει την ελληνικότητα της μεγάλης  αοιδού   

και να δημιουργήσει ένα Πολιτιστικό Χώρο αφιερωμένο σε 

αυτήν. Μετά από  δύο χρόνια προσπαθειών, εκδηλώσεων  

και σοβαρών διαπραγματεύσεων, ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε 

ένα νεοκλασικό κτίριο 1070 τ.μ. στην οδό Μητροπόλεως 44 

στο κέντρο της Αθήνας και ανακοίνωσε στις 2/4/2014 την 

δημιουργία Χώρου Πολιτισμού «Μαρία Κάλλας». Το κτίριο 

όμως ανακαινίστηκε μόνον εξωτερικά, καθώς ο Δήμος 

Αθηναίων δεν είχε διαθέσιμα χρήματα και για την εσωτερική 

του διαρρύθμιση. Γι’ αυτό μισθώθηκε η παλιά Εθνική Λυρική 

Σκηνή, με σκοπό την αναβίωση του «Ολύμπια», που πήρε το 

όνομα  «Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας». 

Η προσπάθεια του Συλλόγου συνεχίζεται με τη συνεργασία  

του με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας 

του Δήμου Αθηναίων.

When Jackie Kennedy 
became Aristotle Onassis’ wife, 

Maria callas collapsed!

grAndeur

maria callas in late ‘50s. later on, the diva herself with the love of her life, 

Aristotle onassis.
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CALLAS EVERYWHERE ...
Many films were made depicting the great diva’s life. Italian film 

makers Federico Fellini and Franco Zeffirelli, (his film premiered in 

Athens), French filmmaker Philippe Kohly with the documentary 

“Absolute Callas” are but a few out of many. Director Olga Malea 

is currently preparing a ten-episode TV series titled “The making 

of Maria”. Many theatrical plays and books were written about the 

great soprano; even a look-alike doll of Callas was produced. In 

Athens, the theatrical businessman Michalis Adam produced the 

much-talked play of the American screen and playwright Terrence 

McNally, “MasterClass”, which was first shown on Broadway in 

1995. Adam was impressed with the show and decided to bring 

the show to Greece. After five years of negotiations, he picked 

the ideal performer in the face of actress Maria Nafliotou, under 

the direction of Odysseus Papaspiliopoulos. The play is set on a 

fictional “Masterclass” lyrical song lesson given by Maria Callas to 

her students. In this class, she passes on advice on how to become 

artists; but also unfolds aspects of her life, such as her juvenile 

“ugly duckling” years, her struggle with cruel and unfavorable press 

publicity, her triumphs in the Scala of Milano, her relationship with 

Onassis, as well as all the sacrifices she had to make for the sake of 

her art. The play was for the first time shown in Greece in 1997 with 

“Katia Dandoulaki” in the role of Callas, written by Marios Ploritis 

and directed by Michalis Kakogiannis. 

her sTyle heriTAge

from left, maria callas. The diva with her husband, giovanni battista meneghini at their home. maria with her fantastic jewels 

- courtesy of maria callas foundation

INSPIRE  Muse

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ…
Ταινίες γυρίστηκαν με τη ζωή της μοναδικής σοπράνο από 

τον Φεντερίκο Φελλίνι και τον Φράνκο Τζεφιρέλλι που έκανε 

παγκόσμια πρεμιέρα στην Αθήνα, τον Γάλλο σκηνοθέτη Φιλίπ 

Κολί με το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ «Απόλυτη Κάλλας». 

Η σκηνοθέτης  Όλγα Μαλέα ετοιμάζει τηλεοπτική σειρά δέκα 

επεισοδίων με τίτλο «The making of Maria». Γράφτηκαν θεατρικά 

και βιβλία, μέχρι και κούκλα έγινε. Στην Αθήνα φέτος ο θεατρικός 

επιχειρηματίας Μιχάλης Αδάμ ανέβασε στο θέατρο «Μικρό 

Χορν» το πολυσυζητημένο έργο του Αμερικανού συγγραφέα 

και σεναριογράφου  Terrence McNally, «Master Class», που για 

πρώτη φορά παίχτηκε στο Broadway το 1995, και το είχε δει 

εκεί. Εντυπωσιασμένος, έβαλε καλά στο μυαλό του να φέρει  

την παράσταση και στην Ελλάδα. Μετά από πέντε χρόνια 

διαπραγματεύσεων κι αφού βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια στο 

πρόσωπο της ηθοποιού Μαρίας Ναυπλιώτου, προχώρησε υπό 

τη σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Η υπόθεση 

αναφέρεται σε ένα φανταστικό μάθημα λυρικού τραγουδιού 

«Master Class»της Μαρίας Κάλλας σε μαθητές της που τους 

συμβουλεύει πώς να γίνουν άρτιοι καλλιτέχνες, αλλά ξεδιπλώνει 

και πτυχές της ζωής της: από τα νεανικά της χρόνια που ήταν  

ένα ασχημόπαπο, από τον τύπο που δεν της «χαρίστηκε», από  

τους θριάμβους της στη Σκάλα του Μιλάνου, από τη σχέση της  

με τον Ωνάση, από τις θυσίες που έκανε για χάρη της τέχνης της. 

Το «Master Class» είχε ανεβάσει και η Κάτια Δανδουλάκη το 1997 σε 

μετάφραση Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη.

Meneghini invested all of his money in callas’ 
promotion and her career took off.
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Bathing suit 
Stylishious.

Style met hospitality... and that’s a blast!
Rodos Village is probably the most fashionable hotel 

right now! The hotel was completely renovated  
by MKV design, and was worthy a fashionable photo 

shooting as well. Take a look at the newest trends!

Photography by PavloS Efthimiou
fashion Editors: StEfanoS Domanian, angEliki martSEki

hair & make up : alExanDroS StylianoS PSarianoS
models: valEntina Duric (agencia), SotiriS PallaDaS (ace)

location: mitSiS roDoS villagE BEach hotEl & SPa (kiotari, rhodes)

That 
RhodeS 
SuMMeR 

Feelin’
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Valentina and Sotiris 
are checking in to the best holidays!

valEntina: total outfit anys, 
bag tommy hilfiger, bracelet 
folli follie, sunglasses 
oramaoptics, earrings morphe 
london, shoes Shoebox. 
SotiriS: shirt Shop & 
trade, pants Dr. Denim, 
shoes Espadrij, sunglasses 
oramaoptics.

Leisure meets style 
at the new reading space

valEntina: total outfit 2803 
fashion loft, sunglasses 

oramaoptics. SotiriS: 
total outfit tommy hilfiger, 

sunglasses oramaoptics.
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valEntina: bathing 
suit Paolita.

SotiriS: bathing 
suit yvonne ntosta.

valEntina: 
bathing suit 
Stylishious, scarf 
Zara, sunglasses 
oramaoptics. 
SotiriS: bathing suit 
yvonne ntosta.

Sunblessed moments surrounded 
by palmtrees at the new pool
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valEntina: caftan 
the artians, bathing 

suit Stylishious, 
shoes toms.

SotiriS: shirt Shop 
& trade, bathing 

suit yvonne ntosta, 
shoes Espadrij.

caftan dress 
american Eagle, 
shoes toms, bag 
lovick handmade, 
earrings morphe 
london.

A small thirst quencher 
under the sun

It’s never too early 
for a cocktail or two at the day bar
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Dress orion london, 
bag lovick handmade, 
shoes Shoebox.

Afternoon siesta or time for fiesta 
at the new stylish lobby ?
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Dress 5226 celia 
kritharioti, jewelry by 

rhea Jewellery.
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valEntina: dress 
mallioras, bracelet 
morphe london.
SotiriS: suit  
tommy hilfiger.

Signature cocktails rule the evenings 
as the sun sets

your glass should 
only contain the best!

since 1912 premium quality spirits & wine

5th klm kallitheas ave, rhodes 85100, grEEcE
tel. 0030 22410 67488 | fax 0030 22410 67489

E-mail: info@missikos.gr | Website: www.missikos.gr
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DISCOVER  Athens

So lEt’S aSSumE you only havE 24 hourS to viSit 

onE of thE moSt intErESting citiES in thE WorlD, 

athEnS! thE craDlE of WEStErn civiliZation 

anD thE BirthPlacE of DEmocracy arE Both 

hErE, in a moDErn city that nEvEr SlEEPS. 

Ας υποθέςουμέ οτι έχέτέ μονο 24 ώρές γιΑ 

νΑ έπιςκέφτέιτέ μιΑ Απο τις πιο ένδιΑφέρουςές 

πολέις ςτον κοςμο, την ΑθηνΑ! η κοιτιδΑ 

του ςυγχρονου πολιτιςμου κΑι γένέτέιρΑ 

της δημοκρΑτιΑς, έινΑι έδώ, ςέ μιΑ μοντέρνΑ 

πολη που δέν κοιμΑτΑι ποτέ.

MoRNING
07.00 Rise and shine! Get a head start and see  

the most you can in the next 24 hours. enjoy  

a hearty breakfast at the recently renovated Sofitel AthenS 

Airport’S “MeSoghAiA” reStAurAnt. Pancakes, 

omelettes, croissants, fresh fruits, smoothies, you name it, it’s 

there! Καλά ξυπνητούρια! Ξεκινήστε νωρίς για να κάνετε όσο 

περισσότερα μπορείτε στις επόμενες 24 ώρες. Απολαύστε 

το πιο πλούσιο πρωινό με ό,τι ονειρεύεστε, στο πρόσφατα 

ανακαινισμένο εστιατόριο «Μεσογαία», του Sofitel Athens 

airport. 

08.00 Take The TRain or any means you prefer  

and head to the city’s most iconic attraction,  

the AcropoliS of AthenS. The so-called “sacred rock 

of athens” dates back to as early as 510 BC. stroll through 

the Odeon of herodes atticus, the Temple of athena nike, 

the Propylaea, the erechtheum, and the Parthenon and enjoy 

beautiful views of the city. Πάρτε το τρένο ή όποιο άλλο μέσο 

προτιμάτε και ξεκινήστε με το πιο σημαντικό αξιοθέατο, 

την Ακρόπολη Αθηνών, τον επονομαζόμενο «ιερό βράχο». 

Περάστε από το Ηρώδειο, τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς 

Νίκης, το Ερέχθειο και τον Παρθενώνα με την μαγευτική θέα 

στην πόλη. 

10.00 Visit the new AcropoliS MuSeuM, which 

houses every artifact found on the rock and the 

surrounding slopes. Επισκεφτείτε το Μουσείο της Ακρόπολης 

που στεγάζει όλα τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της 

Ακρόπολης.

12.00 You definitely deserve a break now, and it happens 

one the best restaurants in athens to be right next 

to the museum, as you exit take a left. “DionySoS ZonAr’S” 

offers spectacular views and great tastes, ideal for a nice meal or 

just a cup of coffee and a warm galaktoboureko (a traditional 

Greek sort of custard cream). Σας αξίζει ένα διάλειμμα. Ένα  

από τα καλύτερα εστιατόρια στην Αθήνα, το “Dionysos Zonar’s” 

είναι δίπλα σας. Με θέα την Ακρόπολη, απολαύστε το γεύμα 

σας ή απλά έναν καφέ με ένα παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο. 

the renovated rooms at Sofitel athens airport and its elegant 

“mesoghaia” restaurant, the remaining caryatids at the acropolis of athens.

ATheNS 
24 -hour city 
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monastiraki Square, 

the greek guards, 

“Evzones”, “luisa” 

on Skoufa St., the 

athenians’ favorite  

store, the new  

acropolis museum.

The new Acropolis Museum 
houses every artifact found on 
the rock and the surroundings.

AFTeRNooN
13.00 Leaving “dionysos” take a nice walk to the area of 

Thiseio and explore the Ancient greek AgorA, 

standing to the northwest of the acropolis, the remainder of the 

civic center and marketplace where Greek democracy was first 

brought to life. Visit the StoA of AttAloS, which houses the 

Museum of the Agora. Φεύγοντας περπατήστε στην περιοχή 

του Θησείου προς την Αρχαία Αγορά στα βορειοδυτικά της 

Ακρόπολης. Επισκεφτείτε την Στοά του Αττάλου και δείτε που 

ξεκίνησε η δημοκρατία. 

14.00 exiting the agora, walk around MonAStirAki,  

a flea market neighborhood and one of the 

principal shopping districts in athens. The area is home to 

clothing boutiques, souvenir shops and specialty stores and is  

a major tourist attraction in athens. Continue walking towards 

plAkA and AnAfiotikA. The neighborhood was built 

according to typical Cycladic architecture and even nowadays 

gives to visitors the feel of Greek islands in the heart of the city. 

Φεύγοντας από την Αρχαία Αγορά, περπατήστε στο τουριστικό 

Μοναστηράκι με τις υπαίθριες αγορές του, και κατευθυνθείτε 

προς την γραφική Πλάκα και τα Αναφιώτικα. Πρόκειται για μια 

περιοχή χτισμένη σαν κυκλαδίτικο νησί, μέσα στο κέντρο της 

πόλης.

15.00 While in anafiotika, yiASeMi, AMAltheiA and 

cAfé MelinA (named after the famous Greek actress 

and politician, Melina Mercouri) are always a great choice for a thirst 

quencher or crepes. Το Γιασεμί, το Αμάλθεια και το καφέ Μελίνα 

(που πήρε το όνομα του από την Μελίνα Μερκούρη), είναι πάντα 

σωστές επιλογές για ακόμα μία στάση.

16.00 Continue your walk towards SyntAgMA 

SquAre (Constitution square), located in front 

of the hellenic pArliAMent. The Parliament was the Royal 

Palace of the first king of modern Greece, Otto, in 1843. Watch 

the Greek guards, “evzones”, right outside the Parliament. 

Συνεχίστε προς την πλατεία Συντάγματος και δείτε την  

Βουλή και τους Εύζωνες ακριβώς μπροστά της. 

17.00 Feel like a bit of shopping? erMou St. hosts many 

famous international brands. some of the nicest 

boutiques are around the posh area of kolonAki. designer 

names such as armani, Gucci, etc. are there, around the streets of 

anagnostopoulou, Milioni, Tsakalof and Voukourestiou. don’t 

forget to visit luiSA, on skoufa st., the athenians’ favorite store, 

with the most significant designer brands. For your cosmetics, stop 

by Hondos Center. Αν έχετε διάθεση για ψώνια μπορείτε να 

κατευθυνθείτε στην πολυσύχναστη Ερμού,  ή προς το Κολωνάκι 

με τις επώνυμες μπουτίκ. Μην ξεχάσετε να περάσετε από την 

Luisa, το αγαπημένο κατάστημα της Αθηναϊκής εστέτ. Για τα 

καλλυντικά σας σταματήστε στα Hondos Center. 

DISCOVER  Athens

https://en.wikipedia.org/wiki/Flea_market
https://whyathens.com/greek-parliament/
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DISCOVER  Athens

NIGhT
01.00 iSlAnD club reStAurAnt, run by 

the Panas brothers, is open from May to 

september, and is the place to see and be seen. Lounge  

music and dance parties that last all night, as well as an 

excellent choice for dinner. Το Island Club Restaurant,  

της οικογένειας Πανά, ανοίγει μεταξύ Μάιο - Σεπτέμβριο 

και είναι το μέρος να δεις όλο τον κόσμο. Απίθανη μουσική 

μέχρι πρωίας και εξαιρετικό φαγητό επίσης. 

03.00 cinDerellA DiScoteque in kolonaki, 

hosting eccentric dJs and 7 JokerS, on 

Voulis st., whose interior resembles a new Orleans blues 

bar, are both good choices for endless nights in the winter 

time as well. Το Cinderella και το 7 Jokers, είναι ωραίες 

επιλογές ακόμα και τον χειμώνα, για νύχτες που γίνονται 

μέρες. 

05.00 should you find yourself enjoying a drink 

at one of the historic bars of MAvili 

SquAre, a well-known piazza near the american embassy, 

try at its canteen the “vromiko” or “dirty”, a greasy 

midnight sandwich. Αν είστε όμως κοντά στα μπαράκια 

της πλατείας Μαβίλη, δοκιμάστε στην καντίνα της, το 

γνωστό «βρώμικο» και διάσημο σάντουιτς της περιοχής. 

OuR 24 hOuRs TOuR, is unfortunately over. every 

time you visit athens make sure to check out the locAl 

eventS, feStivAlS & Art exhibitionS as well, so  

you don’t miss out on some of the best this city has to offer.  

Η 24ωρη ξενάγηση μας στην Αθήνα, τελείωσε δυστυχώς. 

Μην ξεχνάτε να τσεκάρετε κάθε φορά που έρχεστε όλα  

τα τρέχοντα Φεστιβάλ και εκθέσεις, για να μην χάνετε  

τα καλύτερα που έχει να σας προσφέρει η πόλη. 

eVeNING
19.00 Cocktail time! Athénée, noel or cluMSieS are 

great picks to start your evening. Ώρα για κοκτέιλ! 

To Athénée, το Noel ή το Clumsies είναι ένα ωραίο ξεκίνημα της 

βραδιάς σας.

21.00 Time to head south, to the so-called AtheniAn 

rivierA, the capital’s most elegant seacoast. in 

Vouliagmeni, with spectacular sea views, is Trip advisor’s no1 

choice, ithAki reStAurAnt. its Mediterranean menu is 

infused with French and Japanese influences. Αλλάζουμε πορεία 

και πάμε νότια, στην επονομαζόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στην 

Βουλιαγμένη και με εκπληκτική θέα, είναι το εστιατόριο Ιθάκη, 

με φίνες μεσογειακές γεύσεις και επιρροές από την Γαλλική  

και Ιαπωνική κουζίνα. 

The Athens Riviera 
is the capital’s most elegant 

seacoast. 

aBovE: “athenee” BEloW: trip advisor’s no1 choice, “ithaki restaurant”~ ~
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BaLOs, Chania district
The famous Balos lagoon is located approximately 56 km in the northwest Chania district and 17 km 
northwest of kisamos. it is a shallow sandy beach between Gramvousa peninsula and the smaller  
Tigani cape. The beach is  famous for its blue-green waters, the wild nature and the exotic landscape.

ΜΠΑλοΣ, Ν. Χανίων
Η διάσημη λιμνοθάλασσα του Μπάλου βρίσκεται περίπου 56 χλμ. βορειοδυτικά του Νομού Χανίων 
και 17 χλμ. βορειοδυτικά της Κισσάμου. Είναι μια ρηχή αμμουδερή παραλία που σχηματίζεται  
μεταξύ της Χερσονήσου της Γραμβούσας και του μικρότερου Ακρωτηρίου Τηγάνι. Η παραλία είναι 
γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά της, την άγρια φυσική ομορφιά και το υπέροχο εξωτικό τοπίο.

iDyllic lanDScaPE, finE WhitE SanD, ShalloW BluE WatErS anD amaZing Pink 

ShEllS. on thiS Exotic iSlanD, BEachES comPlEtE thE PuZZlE of a miraclE. 

έιδυλλιΑκο τοπιο, λέπτη λέυκη Αμμος, ρηχΑ μπλέ νέρΑ κΑι υπέροχΑ ροζ κοχυλιΑ. 

ςέ Αυτο το έξώτικο νηςι, οι πΑρΑλιές ςυμπληρώνουν το πΑζλ ένος θΑυμΑτος.    

CReTe’S 
Top�� Beaches

words by: Giannis Lambrakis
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eLaFOnisi, Chania district
elafonisi is located in the south western part of Chania. 

The beach is a paradise on earth, as apart from the beautiful 

sand, the waters are so clear that you can see the emerald 

colours formed at the sea basin. in order to reach the 

peninsula in elafonisi, the visitor must walk 200 meters 

in the water to reach land. 

MaTaLa, heraklion district
Matala beach is located in south Crete, in Matala village, where 

the name originates from. The clear waters in combination with 

the numerous caves surrounding the beach area create a magical 

scenery. Matala is located 71 km south of Heraklion, in Mesara 

bay, and the beach is well organised with easy access. 

Elafonisi is a paradise on earth. The waters 
are so clear that you can see all the emerald colours.

matala, hEraklion DiStrict

the famous matala beach is located in South crete,  

in matala village, where the name originates from. 

DISCOVER  Destination

ΕλΑΦοΝΗΣΙ, Ν. Χανίων 
Το Ελαφονήσι βρίσκεται στο νοτιοδυτικότερο άκρο του 

Νομού Χανίων. Η παραλία θυμίζει παράδεισο, καθώς, 

εκτός από την πανέμορφη άμμο, τα νερά της είναι 

τόσο καθαρά που μπορείς να δεις τους σμαραγδένιους 

χρωματισμούς που δημιουργούνται. Για τη  χερσόνησο 

του Ελαφονησίου ο επισκέπτης πρέπει να περπατήσει 

μέσα στο νερό, για περίπου 200 μέτρα, μέχρι να βρεθεί 

στην ακτή.

ΜΑΤΑλΑ, Ν. Ηρακλείου
Η παραλία των Ματάλων βρίσκεται στη Νότια Κρήτη 

στο χωριό Μάταλα, απ’ όπου πήρε και το όνομά της. 

Τα καθαρά νερά σε συνδυασμό με τα πολλά σπήλαια 

που υπάρχουν περιμετρικά της παραλίας διαμορφώνουν 

ένα μαγευτικό τοπίο. Τα Μάταλα βρίσκονται 71 χλμ. 

νότια από το Ηράκλειο, στον Κόλπο της Μεσαράς, 

με την παραλία να είναι καλά οργανωμένη και εύκολα 

προσβάσιμη.
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Kedrodasos is also considered ideal for windsurfing 
and kitesurfing as it is usually windy with low waves.

DISCOVER  Destination

ΑΜΜολοΦοΙ ΑΓΙου ΠΑυλου, Ν. Ρεθύμνου
Η περιοχή της Ακουμιανής Γυαλιάς βρίσκεται περίπου 

55 χλμ. νότια του Ρεθύμνου. Η παραλία βρίσκεται 

δίπλα στον τουριστικό οικισμό του Αγίου Παύλου 

και εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα. Στο νοτιότερο 

τμήμα του οικισμού βρίσκεται μία από τις ωραιότερες 

παραλίες της Κρήτης, οι Αμμόλοφοι του Αγίου Παύλου. 

Η θάλασσα έχει καταγάλανα νερά, με φανταστικές 

αμμουδιές, ενώ το ηλιοβασίλεμα κάνει το τοπίο ακόμα 

πιο ιδιαίτερο. 

ΚΕδΡοδΑΣοΣ, Ν. Χανίων
Η παραλία του Κεδροδάσους βρίσκεται 76 χλμ.

νοτιοδυτικά των Χανίων. Είναι γεμάτη με δέντρα 

αρκεύθου και αμμοθίνες, που θυμίζουν τροπική παραλία. 

Το Κεδρόδασος καλύπτει μια μεγάλη έκταση περίπου  

110 στρεμμάτων, ενώ η παραλία έχει λευκή άμμο και 

μερικούς λείους βράχους. Η περιοχή θεωρείται ιδανική 

για τους λάτρεις του windsurfing και του kitesurfing, 

καθώς συνήθως έχει αέρα και χαμηλό κυματισμό.

aGiOs PaVLOs sand dunes,  
Rethymno district
The area of akoymiani Gyalia is located approximately 

55 km south of Rethymno. The beach is next to the 

touristic settlement of agios Pavlos and covers many 

kilometers. at the south part of the settlement are 

the sand dunes of agios Pavlos, one of Crete’s nicest 

beaches. The sea has the bluest colours, and at sunset 

the scenery becomes even more unique.

kedROdasOs, Chania district
Kedrodasos is located 76 km southwest of Chania. The 

beach area, which covers 110.000 square meters is covered 

in juniper trees, rocks, and the beach has white sand and 

smooth rocks which create an exotic scenery. The area is 

also considered ideal for windsurfing and kitesurfing as it 

is usually windy with low waves.

kEDroDaSoS, chania DiStrict 

it is located 76 km southwest of chania.
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aGiOFaRaGO, heraklion district
The secluded beach of agiofarago is located 80 km south of the 

city of heraklion. To reach the beach the visitor must cross a gorge 

for approximately 20 minutes. The beach has crystal clear waters 

and small pebbles. To the west is created a natural arch in the sea 

and above rise the imposing rocks of the kapsala heights. 

Vai, Lasithi district
Vai’s beach is located 94 km east of agios nikolaos and 24 km 

east of sitia. it’s the most famous beach of eastern Crete due to 

the existence of the most natural palm trees in europe. The waters 

are crystal clear, and across the beach are numerous sea rocks, the 

Peristerovrahoi (translated «pigeon stones») that make the scenery 

even more beautiful.

Vai has been declared as a protected area 
and the stay on the beach is forbidden.

DISCOVER  Destination

agiofarago, hEraklion DiStrict

to reach the beach the visitor must cross 

a gorge for approximately 20 minutes.

ΑΓΙοΦΑΡΑΓΓο, Ν. Ηρακλείου
Η ερημική παραλία του Αγιοφάραγγου βρίσκεται περίπου 

80 χλμ. νότια της πόλης του Ηρακλείου. Για να βρεθεί ο 

επισκέπτης στη συγκεκριμένη παραλία, πρέπει να διασχίσει 

το επιβλητικό φαράγγι για περίπου 20 λεπτά. Η παραλία 

διαθέτει πεντακάθαρα νερά και ψιλό βοτσαλάκι. δυτικά 

σχηματίζεται μια φυσική καμάρα μέσα στη θάλασσα και 

ακριβώς από πάνω υψώνονται τα επιβλητικά βράχια του 

υψώματος Καψάλα.

ΒΑι, Ν. λασιθίου
Η παραλία του Βάι βρίσκεται 94 χλμ. ανατολικά του 

Αγίου Νικολάου και 24 χλμ. ανατολικά της Σητείας. Είναι 

η πιο διάσημη παραλία της Ανατολικής Κρήτης. Κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι πως διαθέτει τα περισσότερα 

φυσικά φοινικόδεντρα στην Ευρώπη. Τα νερά της είναι 

πεντακάθαρα, ενώ απέναντι από την παραλία υπάρχουν 

οι λεγόμενοι Περιστερόβραχοι, μικρά νησάκια που 

ομορφαίνουν το τοπίο.
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PReVeLi, Rethymno district
The area of Preveli is located approximately 35 km 

south of Rethymno and 10 km east of Plakias. The 

beach is formed at Megas river mouth that carries  

the waters of the imposing kourtaliotiko Gorge.  

it is one of the most famous beaches of south Crete  

as it is also home to the second biggest palm tree  

forest of the island. The sea basin has pebbles,  

and the waters are quite chilly due to the river. 

ChRYssi isLand, Lasithi district
Gaidouronisi (another name for Chryssi island) is  

an idyllic destination as the whole island is an endless 

sandy beach with blue-green waters, that change 

colours during the course of the day. The visitor must 

take a boat from ierapetra for a half hour journey.

TRiPiTi, heraklion district
Tripiti’s beach is located 73 km south of Heraklion 

and 12 km east of Lenta, in a small valley created in 

the mouth of river agiosavvitis. The beach is long 

and quiet with small pebbles and deep green waters. 

Furthermore, the visitor can enjoy some shade under 

the numerous trees. it is ideal for families who wish 

to relax.

ΧΡυΣΗ, Ν. λασιθίου
Το Γαϊδουρονήσι, όπως αλλιώς λέγεται, είναι ένας ονειρικός 

προορισμός, αφού ολόκληρο το νησί είναι μια ατέλειωτη παραλία  

με γαλαζοπράσινα νερά, που μέσα στη μέρα αλλάζουν αποχρώσεις.  

Για να βρεθεί ο επισκέπτης στη Χρυσή, θα χρειαστεί να πάρει το 

καραβάκι από την Ιεράπετρα και να κάνει ένα μικρό ταξίδι περίπου 

μισής ώρας. 

ΤΡυΠΗΤΗ, Ν. Ηρακλείου
Η παραλία Τρυπητή βρίσκεται 73 χλμ. νότια του Ηρακλείου και 

12 χλμ. ανατολικά του λέντα, σε μια μικρή κοιλάδα στην έξοδο 

του Αγιοσαββίτη ποταμού. Η παραλία διαθέτει μια μεγάλη ήρεμη 

ακρογιαλιά, με πεντακάθαρο ψιλό χαλικάκι και σκούρα πράσινα νερά. 

Επιπλέον, υπάρχουν αλμυρίκια, ώστε να βρίσκει ο επισκέπτης σκιά. 

Iδανική παραλία για οικογένειες που θέλουν να χαλαρώσουν.

PrEvEli, rEthymno DiStrict

the area of Preveli is located approximately 35 km south of rethymno.
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Preveli beach is formed at Megas river mouth 
that carries the waters of the Kourtaliotiko Gorge.

ΠΡΕΒΕλΗ, Ν. Ρεθύμνου
Η περιοχή του Πρέβελη βρίσκεται περίπου 35 χλμ. νότια 

του Ρεθύμνου και 10 χλμ. ανατολικά του Πλακιά. Η παραλία 

του Πρέβελη βρίσκεται στην έξοδο του Μέγα Ποταμού 

που μεταφέρει τα νερά του επιβλητικού Κουρταλιώτικου 

φαραγγιού. Είναι από τις πιο διάσημες παραλίες της Νότιας 

Κρήτης, αφού εκεί σχηματίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο 

φοινικόδασος του νησιού. Η παραλία διαθέτει βοτσαλωτό  

βυθό και έχει πολύ δροσερά νερά λόγω του ποταμού.
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koS iS thE BirthPlacE of thE fathEr of mEDicinE, 

hiPPocratES. it iS an iSlanD With luSh vEgEtation anD 

aBunBant WatErS, thE 3rD largESt By SiZE anD 2nD  

largESt By PoPulation in thE DoDEcanESE iSlanD grouP. 

η κώς έινΑι το νηςι του πΑτέρΑ της ιΑτρικης, ιπποκρΑτη, 

μέ έντονη βλΑςτηςη κΑι ΑφθονΑ νέρΑ, το 3ο μέγΑλυτέρο ςέ 

έκτΑςη κΑι το 2ο μέγΑλυτέρο ςέ πληθυςμο τών δώδέκΑνηςών. 

words by: Dimitris Alexopoulos

A visitor to kos is provided with easy transportation 

and all kinds of access, due to the island’s 

international airport, the harbor, the yachts’  

marina, as well as the transport and maritime 

connection of kos with all the neighboring islands. kos is at a 

small distance from many small islands as well as the Turkish 

coast and offers the opportunity for daily excursions. On the 

southeastern side of the island lies its capital, the beautiful 

city of kos, which also harbors the main port of the island. 

Modern kos has been built in the same location as the ancient 

city. The city of kos is considered one of the greenest cities in 

the dodecanese. The visitor of the city is pleasantly provided 

with shade from Palm trees, bougainvilleas, pines, acacias, 

oleanders and the typical red hibiscus.

Το διεθνές αεροδρόμιο, το λιμάνι, η μαρίνα, οι συγκοινωνίες 

και η θαλάσσια επικοινωνία της Κω, με όλα τα γειτονικά 

νησιά παρέχουν εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση από 

παντού. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση απο πολλά μικρά νησιά 

καθώς και τα Τουρκικά παράλια και δίνει την δυνατότητα 

για καθημερινές εξορμήσεις. Είναι το δεύτερο σε πληθυσμό 

νησί του Συμπλέγματος των δωδεκανήσων μετά τη Ρόδο. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η πανέμορφη πόλη της Κω 

χτισμένη στη νοτιοανατολική πλευρά, με το κύριο λιμάνι 

του νησιού. Η σύγχρονη Κως έχει χτιστεί στην ίδια θέση 

με την αρχαία πόλη.  Η πόλη της Κω θεωρείται από τις πιο 

πράσινες στα δωδεκάνησα. Φοίνικες, βουκαμβίλιες, πεύκα, 

ακακίες, πικροδάφνες και οι χαρακτηριστικοί κόκκινοι ιβίσκοι 

περιμένουν τον επισκέπτη σε κάθε βήμα του μέσα στην πόλη.

Kos, the Asclepieion 

& Hippocrates’ 
plane tree 

THe birTH plAce of THe founder of scienTific medicine
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ΤHe ASCLePIeIoN
asklipieion, the most important monument complex of kos, 

is located just 3.5 km away from the capital, in an area full of 

cypress trees. in the 4th century BC the worship of asclepius, 

God of Medicine, was introduced. excavation research 

reveals that the sanctuary was designed and developed in the 

3rd century BC. as a single building complex, all aiming to 

promote the worship of the god. in the later centuries various 

architectural ensembles were added to the sanctuary. The 

asklipieion had baths for hydrotherapy and fountains with 

drinking and thermal healing water. Through a network of 

pipelines the waters from various springs were collected in the 

aqueduct. The site continued to be used in Late antiquity and 

the early Christian Times. The sanctuary was finally deserted 

after the earthquakes of 469 and 554. Later, knights hospitaller 

used architectural members of the sanctuary as building material 

for the construction of the medieval castle (castle of nerantzia). 

The asklepieion area, was unearthed in the early 20th century by 

German archaeologist herzog, following the suggestion of Greek 

historical researcher Iakovos Zarraftis. The restoration was 

completed by italian archaeologists. The construction is formed 

on three levels (andira) linked with stairs.

Hippocrates is said to have received his medical training 
at the Asclepieion on the isle of Kos.
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Το ΑΣΚλΗΠΙΕΙο
Σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, σε 

περιοχή κατάφυτη από κυπαρίσσια, βρίσκεται το Ασκληπιείο, 

το σημαντικότερο μνημειακό συγκρότημα της Κω. Το 

Ασκληπιείο είχε λουτήρες για την υδροθεραπεία και κρήνες 

με πόσιμο και ιαματικό νερό. Μέσω αγωγών τα ύδατα από 

διάφορες πηγές κατέληγαν στο υδραγωγείο. Τον 4ο αιώνα 

π.Χ. εισήχθη η λατρεία του Ασκληπιού. Η ανασκαφική έρευνα 

φανερώνει ότι το ιερό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε τον 

3ο αιώνα π.Χ. ως ενιαίο κτιριακό συγκρότημα, με στόχο την 

προώθηση της λατρείας του θεού. Στους κατοπινούς αιώνες 

προστέθηκαν στο χώρο του ιερού διάφορα αρχιτεκτονικά 

σύνολα. ο χώρος συνέχισε να χρησιμοποιείται κατά την 

Ύστερη αρχαιότητα και τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 

Το ιερό ερήμωσε έπειτα από τους σεισμούς του 469 και 

του 554. οι Ιωαννίτες χρησιμοποίησαν αρχιτεκτονικά μέλη 

του ιερού ως οικοδομικό υλικό για την κατασκευή του 

μεσαιωνικού κάστρου (Κάστρο της Νεραντζιάς).

ο χώρος του Ασκληπιείου, που αποκαλύφθηκε στις αρχές  

του 20ού αιώνα από τον Γερμανό αρχαιολόγο Χέρτσογκ 

(ύστερα από υπόδειξη του Κώου ιστοριοδίφη Ιάκωβου 

Ζαρράφτη) και αναστηλώθηκε από Ιταλούς αρχαιολόγους, 

είναι διαμορφωμένος σε τρία επίπεδα (άνδηρα), που 

συνδέονται με κλίμακες.

thE aSkliPiEion 

the most important monument complex of kos, is located just 3.5 km 

away from the capital of the island.
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WhO Was hiPPOCRaTes OF kOs?
hippocrates was born in kos in 460 BC. h was the son of a 

doctor named iraklidas and Phaeneretis. he is remembered as 

the father of modern medicine due to his contribution as the 

founder of the hippocratic Medical school. Probably, he was 

the greatest doctor of the ancient world and the most important 

representative of the kos school of Medicine. he followed his 

father’s profession after studying medicine at the asklepieion 

of kos. hippocrates is the founder of rational medicine, as 

he was able to dispense it from its metaphysical elements: the 

preconceptions, the prejudices, the demonologies and the 

superstitions of the time. his pioneering and significantly 

foreseeable work influenced most of the modern medical 

disciplines of the Western world. he was deservedly named  

the founder and pillar of medical science.

ΠοΙοΣ ΗΤΑΝ, οΜωΣ, ο ΙΠΠοΚΡΑΤΗΣ ο ΚωοΣ;
ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και ήταν γιος 

του ιατρού Ηρακλείδα και της Φαιναρέτης. Αναφέρεται ως 

ο Πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής λόγω της συνεισφοράς 

του ως ιδρυτής της Ιπποκρατικής Ιατρικής Σχολής. Ίσως 

είναι ο σπουδαιότερος ιατρός του αρχαίου κόσμου και ο 

σημαντικότερος εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχολής της Κω. 

Ακολούθησε  το επάγγελμα του πατέρα του σπουδάζοντας 

Ιατρική στο Ασκληπιείο της Κω. ο Ιπποκράτης είναι ο 

θεμελιωτής της ορθολογικής Ιατρικής, την οποία κατόρθωσε 

να απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, 

τις προκαταλήψεις, τις δαιμονολογίες και τις δεισιδαιμονίες 

της εποχής. Το πρωτοποριακό και σε σημαντικό βαθμό 

προβλεπτικό του έργο επηρέασε τις περισσότερες σύγχρονες 

ιατροβιολογικές ειδικότητες του δυτικού κόσμου, που 

επάξια τον ονόμασε θεμελιωτή και στυλοβάτη της Ιατρικής 

Επιστήμης.

thE hiPPocratic corPuS 

a collection of around 60 early ancient greek medical works strongly 

associated with the physician hippocrates.

Hippocrates is the founder 
of rational medicine, as he was able to dispense 

it from its metaphysical elements.
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ΤHe FAMouS HIPPoCRATIC oATH
The hippocratic oath is the oath taken by doctors and refers to 

the ethical practice of medicine worldwide. it is believed that the 

oath was written in the 4th century BC by hippocrates himself, 

or one of his students. although it is more of historical and 

moral value, the oath is still taken by those practicing medicine. 

Most schools of medicine require their graduates to take just 

a few parts of the oath, but very few still take it in its entirety, 

in ancient form, which forbids most general practitioners to 

perform abortion, euthanasia and surgery.

during “hippocratia”, a festival annually held in kos, the 

culmination of events is the actual representation of the ancient 

hippocratic Oath. The ceremony takes place in the asclepieion. 

a wreathed young man, accompanied by two maidens who 

represent the goddesses health and Panacea, slowly and 

magnificently descend the wide stairs of asclepius’ second helix. 

They are led by a procession with three ancient flute players 

playing a rhythmic musical piece. Twelve maidens dressed in 

white gowns bedew with rose petals the altar of god apollo. 

addressing the god, the young man recites the sacred oath.

ο ΠΕΡΙΦΗΜοΣ οΡΚοΣ Του ΙΠΠοΚΡΑΤΗ
ο Όρκος του Ιπποκράτη είναι ο όρκος που δίδεται από 

ιατρούς και αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της Ιατρικής 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύεται πως ο Όρκος γράφτηκε 

από τον Ιπποκράτη τον 4ο αιώνα π.Χ. ή από έναν από τους 

μαθητές του. Παρ’ όλο που είναι περισσότερο ιστορικής 

και ηθικής αξίας, ο Όρκος δίνεται από  αυτούς που ασκούν 

την Ιατρική. Μερικές σχολές δίνουν μερικά κομμάτια 

του Όρκου, αλλά πολύ λίγες τον δίνουν στην αρχαία 

του μορφή, η οποία απαγόρευε στους περισσότερους 

γενικούς ιατρούς την έκτρωση, την ευθανασία και τη 

χειρουργική. Στα «Ιπποκράτεια» που διεξάγονται κάθε 

χρόνο στην Κω, το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων είναι 

η αναπαράσταση του Όρκου του Ιπποκράτη, η οποία 

γίνεται στο Ασκληπιείο. Ένας νεαρός στεφανηφόρος 

συνοδεύεται από δύο κοπέλες που παριστάνουν τις Θεές 

υγεία και Πανάκεια, ενώ προηγείται πομπή με τρεις 

αυλοφόρους που παίζουν ένα ρυθμικό μουσικό κομμάτι 

καθώς κατεβαίνουν αργά και μεγαλόπρεπα τις φαρδιές 

σκάλες του δεύτερου ανδήρου του Ασκληπιείου. δώδεκα 

κόρες ντυμένες με λευκή εσθήτα και με κάνιστρα στα 

χέρια ραίνουν με ροδοπέταλα το Βωμό του Κυπαρισσιού 

Απόλλωνα, μπροστά στον οποίο ο στεφανηφόρος 

απαγγέλλει τον Όρκο.

“hiPPocratia” 

a festival annually held in kos, featuring the actual representation 

of the ancient hippocratic oath. 

During “Hippocratia”, a ceremony of the ancient 
Hippocratic Oath takes place in the Asclepieion.
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The PLane TRee OF hiPPOCRaTes
a reference point in the city of kos, with the remarkable layout 

and architecture, is the so-called plane tree of hippocrates, 

where, according to local tradition, the renowned doctor of 

antiquity used to heal his patients.The plane tree is located in 

Platanos square (plane tree square), in front of the knights’ 

Castle in kos Town. The current tree is about 500 years old 

and is likely to be a descendant of the original tree that was at 

the same location during the era of hippocrates. The trunk’s 

diameter is 10 meters long, yet the trunk is hollow, as the tree 

has been infected many times by insects and fungi, and the 

distal ring has a thickness of up to 15 cm. some of its branches 

are today supported by metal scaffolds to prevent them from 

cracking due to their weight and the force of the wind. seeds 

and grafts from the tree have been requested and offered all over 

the world. a graft donated from the island of kos to the united 

states for the us national Medical Library was planted on 

december 14, 1961, at the library’s premises.

The current tree is about 500 years old 
and is likely to  be a descendant of the original 

tree of the era of Hippocrates. 

ο ΠλΑΤΑΝοΣ Του ΙΠΠοΚΡΑΤΗ
Σημείο αναφοράς στην πόλη της Κω, με την αξιοθαύμαστη 

ρυμοτομία και Αρχιτεκτονική, αποτελεί ο επονομαζόμενος 

Πλάτανος του Ιπποκράτη, όπου, σύμφωνα τουλάχιστον με 

την τοπική παράδοση, ο φημισμένος ιατρός της αρχαιότητας 

θεράπευε τους ασθενείς του. ο Πλάτανος βρίσκεται στην 

Πλατεία Πλατάνου, μπροστά από το Κάστρο των Ιπποτών 

και το διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης της Κω. 

Το σημερινό δέντρο έχει ηλικία περίπου 500 ετών και είναι 

πιθανόν να είναι απόγονος του αρχικού δέντρου το οποίο 

έστεκε εκεί την εποχή του Ιπποκράτη. Η διάμετρος του 

κορμού του είναι 10 μέτρα. ο κορμός είναι κούφιος, καθώς 

το δέντρο έχει προσβληθεί πολλές φορές από έντομα και 

μύκητες, και ο περιφερικός δακτύλιος έχει πάχος μέχρι 

15 εκατοστά. Μερικά από τα κλαδιά του στηρίζονται με 

μεταλλικές σκαλωσιές για να μη σπάσουν λόγω του βάρους 

τους και των δυνάμεων του αέρα. Σπόροι και μοσχεύματα 

από το δέντρο έχουν δοθεί σε όλο τον κόσμο. Ένα μόσχευμα 

δωρήθηκε από το νησί της Κω στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

την Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ και φυτεύτηκε 

στις 14 δεκεμβρίου 1961, στο χώρο που περιβάλλει τη 

βιβλιοθήκη.

thE PlanE trEE of hiPPocratES

it is located in Platanos Square (plane tree square), 

in front of the knights’ castle in kos town.
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ByZantinE churchES lEavE thEir imPortant 

architEctural mark anD attract thouSanDS  

of visitors. οι βυζΑντινές έκκληςιές Αφηνουν  

το ςημΑντικο ςημΑδι τους ςτην Αρχιτέκτονικη 

κΑι προςέλκυουν χιλιΑδές έπιςκέπτές. 

The 
MAdoNNAS 
of Rhodes

T he assumption of Virgin Mary is remembered every 

year in the heart of the warm Greek summer, on  

august 15. This is when the heart of Orthodox faith 

strikes loudly, sending a message of joy and hope to  

the whole world. 15th of august is for the Greeks and especially 

the Rhodians, the «easter of the Summer», a great day for  

religious celebration: a hymn to Our Lady, the mother of all 

Christians. Throughout the island of Rhodes there are 31 temples 

and monasteries. We will focus our attention to three of them,  

because of their historical and archeological peculiarity. 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζεται κάθε χρόνο στην  

καρδιά του ζεστού ελληνικού καλοκαιριού, στις 15 Αυγούστου, 

και η καρδιά της ορθόδοξης πίστης χτυπάει δυνατά,  

στέλνοντας μήνυμα χαράς και ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

ο δεκαπενταύγουστος για τους Έλληνες και τους Ροδίτες,  

«το Πάσχα του καλοκαιριού», είναι η ημέρα-ύμνος στην 

Παναγία, τη μητέρα όλων των χριστιανών. Σε όλο το νησί της 

Ρόδου υπάρχουν 31 ναοί και μοναστήρια. Σταθήκαμε ιδιαίτερα 

σε τρία από αυτά επειδή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό και 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

our laDy of thE Burgh 

the church is located in the medieval town of rhodes.
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ Του ΚΑΣΤΡου
Η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου βρίσκεται στο ανατολικό 

άκρο της οδού Ιπποτών, στο Κολλάκιο της Μεσαιωνικής 

Πόλης. ο Ναός ήταν ο μητροπολιτικός της βυζαντινής 

πόλης και κατά την ανέγερσή του εφαρμόστηκαν οι αρχές της 

βυζαντινής αρχιτεκτονικής. ο αρχικός πυρήνας του κτιρίου 

οικοδομήθηκε πιθανότατα κατά τον 11ο αι. και ανήκε στον τύπο 

του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναού. Μετά την 

κατάληψη της Ρόδου από τους Ιωαννίτες ιππότες, η βυζαντινή 

εκκλησία μετασκευάστηκε και πήρε τη μορφή τρίκλιτης γοτθικής 

βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος. Αποτέλεσε τον καθεδρικό τους 

ναό. Τα οικόσημα του μεγάλου μαγίστρου Helion de Villeneuve και 

του Πάπα Ιωάννη XXII, που σώζονται στο κεντρικό οξυκόρυφο 

παράθυρο της αψίδας, συνηγορούν στη χρονολόγηση της φάσης 

αυτής μεταξύ των ετών 1319 και 1334. Η ανατολική πλευρά του 

Ναού εφάπτεται με τη θαλασσινή οχύρωση και διαμορφώνεται 

εξωτερικά σε πύργο με ορθογώνιες επάλξεις. Στη δυτική όψη, 

επάνω από την κεντρική θύρα εισόδου, σώζεται ένα μεγάλων 

διαστάσεων ορθογώνιο πλαίσιο, το οποίο φιλοξενούσε ζωγραφική 

σύνθεση, χαμένη σήμερα, με θέμα την Παναγία με αγίους 

και ιππότες. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Ναός 

μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Από τον ζωγραφικό 

διάκοσμο της εκκλησίας διατηρούνται ελάχιστα λείψανα. Αξίζει 

να αναφερθούν η Παναγία Βρεφοκρατούσσα, τα ζεύγη αγίων στο 

βορειοδυτικό πεσσό (β΄τέταρτο 14ου αι.) και η μορφή της Αγίας 

λουκίας στο νότιο τοίχο, έργο πιθανότατα δυτικοευρωπαίου 

ζωγράφου (β΄μισό 14ου αι.).

MadOnna OF The CasTLe 
PanaGhia TOu kasTROu
The church is located at the eastern end of the knights street, in the 

Medieval Town’s Collage. The temple was the metropolitan church 

of the Byzantine city and during its construction, the principles of 

Byzantine architecture were applied. The original core of the building 

was probably built in the 11th century and belonged to  

the type of cruciform domed church. after the capture of Rhodes by 

the knights of st. John, the Byzantine church was repaired and took 

the form of a three-aisled Gothic basilica with a transverse aisle. it 

was their cathedral. The coats of arms of the Great Magistrate helion 

de Villeneuve and Pope John XXII, which are preserved in the central 

pylon window of the arch, advocate for the dating of this phase in 

the years between 1319 and 1334. The eastern side of the church 

touches the sea fortification and is formed externally in a tower with 

rectangular battens. On the west side, above the main entrance door, 

a large, rectangular frame is preserved, which used to host a painted 

composition, lost today, with the theme of the Virgin Mary with 

saints and knights. during the Ottoman domination, the temple was 

converted into a Moslem temple. Thus, very little was preserved from 

the original frescos of the church. Worth mentioning are the Virgin 

Mary, the pairs of saints in the northwest pavement (2nd quarter  

14h century) and the figure of saint Lucia on the south wall, probably 

a work of Western european painter (2nd half 14h century). 

Panaghia tou kaStrou 

the 11th c. church with gothic additions and coats of arms.

DISCOVER  Rhodes

Very little was preserved 
from the original frescos 

of the church.
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The church was probably one of the first buildings 
that the knights built.

hiStory

the old church dates back to the 14th century.

The MadOnna OF The BuRGh
PanaGhia TOu BOuRGOu
The Church of the Virgin of the Burgh is not an intact temple. 

nevertheless, it is at first glance obvious that it is a brilliant 

monument. it is the proof of the existence in Rhodes of a particular 

ecclesiastical architecture, which was developed during the 

period of the knights of st John, and of which it is one of the few 

surviving samples (the other is the Virgin of Filerimos). The traces 

of the church until the time of the island’s italian occupation are 

somewhat vague, as over the ages six houses had been erected 

inside. There are no traces suggesting that during the Ottoman 

domination the site had been transformed into a mosque, a practice 

that was very common. The italians expropriated the houses and 

demolished them, keeping only the parts that belonged to the 

temple. The temple was undoubtedly used to serve the needs of the 

catholic faith, as deduced from its form and its characteristics. it was 

probably one of the first buildings that the knights built. Balducci 

argues that the temple turned into a Western cathedral dedicated to 

saint Catherine in about 1480, when the Virgin of the Castle ceased 

to be the cathedral of Rhodes. The Virgin of the Burgh is a typical 

example of the knights’ architecture, and although its dimensions 

are smaller than corresponding temples in europe, it well responded 

to the needs of the Catholics of the city of Rhodes. its historical 

significance becomes even greater given that the rest of the city’s 

purely western temples no longer exist. some have been totally 

destroyed, such as st. John of kolaki.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Του ΜΠουΡΓΚου
Η Παναγία του Μπούργκου είναι ένας Ναός ο οποίος δεν 

διατηρείται ακέραιος. ωστόσο, είναι εμφανές με την πρώτη ματιά 

ότι πρόκειται για ένα λαμπρό μνημείο. Αποτελεί την απόδειξη 

ύπαρξης στη Ρόδο μιας ιδιαίτερης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 

που αναπτύχθηκε την περίοδο της Ιπποτοκρατίας, και της 

οποίας αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα (το 

άλλο είναι η Παναγία της Φιλερήμου). Τα ίχνη της εκκλησίας 

μέχρι την εποχή της Ιταλοκρατίας ήταν δυσδιάκριτα, καθώς στο 

εσωτερικό της είχαν ανεγερθεί έξι κατοικίες. δεν υπάρχουν ίχνη 

που να υποδηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ο 

χώρος είχε μετατραπεί σε τέμενος, πρακτική πολύ συνηθισμένη. 

οι Ιταλοί απαλλοτρίωσαν τα οικήματα και τα κατεδάφισαν, 

διατηρώντας μόνο τα τμήματα που ανήκαν στο Ναό. Η εκκλησία 

χρησιμοποιήθηκε αναμφισβήτητα για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του καθολικού δόγματος, όπως συμπεραίνεται από τη 

μορφή και τα χαρακτηριστικά του. Κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε 

ένα από τα πρώτα κτίρια που κατασκεύασαν οι ιππότες για την 

εξυπηρέτησή τους. ο Balducci θεωρεί ότι μετετράπη σε καθεδρικό 

ναό των δυτικών, αφιερωμένου στην Αγία Αικατερίνη, περί το 1480, 

όταν η Παναγία του Κάστρου έπαψε να αποτελεί τον καθεδρικό 

της Ρόδου. Η Παναγία του Μπούργκου αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της ιπποτικής αρχιτεκτονικής, και παρόλο που οι 

διαστάσεις της είναι μικρότερες από αντίστοιχους ναούς στην 

Ευρώπη, ανταποκρινόνταν στις ανάγκες των καθολικών της πόλης 

της Ρόδου. Η σημασία της είναι ακόμη μεγαλύτερη αν λάβει κανείς 

υπ’ όψιν ότι οι υπόλοιποι καθαρά δυτικοί ναοί της πόλης δεν 

υφίστανται πλέον. Κάποιοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,  

όπως ο Άγιος Ιωάννης του Κολακίου.

DISCOVER  Rhodes
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The temple  hosted a famous 
pilgrimage, the icon 

of Filerimos.

Panaghia tiS filErimou 

the temple is situated in an idyllic landscape. 

The MadOnna OF FiLeRiMOs 
PanaGhia Tis FiLeRiMOu
The temple of Panaghia tis Filerimou is situated in an idyllic 

landscape overlooking the hill that dominates the bay of Trianta 

and the city of ialysos. The location seems to have been particularly 

attractive from the past. at the very same site there existed an 

ancient temple of athena, which, with the advent of Christianity, 

was converted into a paleo-Christian basilica, with three aisles, a 

narthex and a tripartite sanctuary. The temple is known because it 

hosted a famous pilgrimage, the icon of Filerimos. it is an icon of 

the Virgin Mary holding baby Jesus, which according to the folk 

tradition it is attributed to apostle Luke. The icon was transferred 

to Rhodes in the thirteenth century, probably from Jerusalem, and 

was placed on the Filerimos hill until 1523, when the island fell into 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙλΕΡΗΜου
ο Ναός της Παναγίας της Φιλερήμου βρίσκεται σε ένα 

ειδυλλιακό τοπίο πάνω στο λόφο που δεσπόζει στον όρμο 

Τριάντα και στην πόλη της Ιαλυσού. Η τοποθεσία φαίνεται 

ότι υπήρξε από παλαιότερα ιδιαίτερα ελκυστική. Στην ίδια 

ακριβώς θέση προϋπήρξε ένας αρχαίος ναός της Αθηνάς, ο 

οποίος, με την έλευση του Χριστιανισμού μετατράπηκε σε 

παλαιοχριστιανική βασιλική, τρίκλιτη, με νάρθηκα και τριμερές 

ιερό. ο Ναός είναι γνωστός επειδή φιλοξένησε ένα διάσημο 

προσκύνημα, την εικόνα της Φιλερήμου. Πρόκειται για μια 

εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσσας, που η λαϊκή παράδοση 

αποδίδει στον Απόστολο λουκά. Η εικόνα μεταφέρθηκε στη 

Ρόδο το δέκατο τρίτο, περίπου, αιώνα, πιθανότατα από την 

Ιερουσαλήμ, και εγκαταστάθηκε στο λόφο της Φιλερήμου 

έως και το 1523, οπότε το νησί περιήλθε στην οθωμανική 

κατοχή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε από τους Ιππότες στη 

Γαλλία, και από εκεί διαδοχικά στην Ιταλία, τη Μάλτα και τη 

Ρωσία, όπου παρέμεινε έως και την επανάσταση του 1917. 

Από το 2002 φιλοξενείται στο Μπλε Παρεκκλήσι του Εθνικού 

Μουσείου Μαυροβουνίου. Από την περίοδο της Ιπποτοκρατίας 

διακρίνονται στο Ναό τρεις οικοδομικές φάσεις, εκτός από τον 

αρχαίο και τον παλαιοχριστιανικό ναό. ο ναός έχει υποστεί 

πολύ βαριές αναστηλωτικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της 

Ιταλοκρατίας της Ρόδου, μεταξύ των ετών 1912-1948. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το βόρειο παρεκκλήσι. οι νευρώσεις 

του σταυροθολίου του στερεώνονται πάνω σε φουρούσια που 

κοσμούνται με το οικόσημο του Τάγματος των Ιπποτών και 

το σταυρό του μεγάλου μαγίστρου Pierre d’ Aubusson (1476-

1503). Τα διακοσμητικά στοιχεία που φέρουν τα οικόσημα 

αυτά δεν διαθέτουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία και πρέπει 

να εκτελέστηκαν από ντόπιους τεχνίτες ή λιθοξόους από την 

Κρήτη. Το νότιο παρεκκλήσι φαίνεται πως ήταν το μόνο από  

τα δύο που λειτουργούσε.

DISCOVER  Rhodes

Ottoman occupation. it was then transferred from the knights to 

France and from there to italy, Malta and Russia, where it remained 

until the Bolshevik Revolution of 1917. Since 2002, it has been 

hosted at the Blue Chapel of the national Museum of Montenegro. 

apart from the ancient and early Christian temples, three extra 

building phases are distinguishable in the temple, since the period 

of the knights. The temple has undergone very heavy restoration 

interventions during the italian occupation of Rhodes, between 

1912 and 1948. Of particular interest is the northern chapel. The 

cruciform ribs are attached to the bracelets decorated with the coat 

of arms of the knights and the cross of Great Magistrate Pierre d’ 

Aubusson (1476-1503). The decorative elements bearing these coats 

have no particular artistic value and must have been performed by 

local craftsmen, or stonemasons from Crete.
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Greece’s
Cultural dNA

ATHENS & EPIDAURUS FESTIVAL

SincE itS incEPtion in 1955, thE athEnS & EPiDauruS fEStival, haS hoStED 

numerous major Greek and world-famous performinG artists. Απο το 

1955 που δημιουργηθηκέ μέχρι ςημέρΑ, το φέςτιβΑλ Αθηνών & έπιδΑυρου 

έχέι φιλοξένηςέι μέρικΑ Απο τΑ μέγΑλυτέρΑ ονομΑτΑ της μουςικης,  

του χορου κΑι του θέΑτρου Απο την έγχώριΑ κΑι τη διέθνη ςκηνη.

woRDS by: Tina Sgouropoulou

DISCOVER  Agenda

oDEon of hEroDES atticuS 

Every year, it attracts more viewers, both greeks as well as many foreigners. 
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ODEON OF HERODES ATTICUS
15 June: JEthro tull live at the acropolis

17 June: orchEStrE PhilharmoniquE Du luxEmBourg 

- yuja Wang solist - gustavo gimeno Works by tchaikovsky, gershwin, 

Shostakovich, Stravinsky

22 June: WiEnEr SymPhonikEr - leonidas kavakos 

Works by mendelssohn, mozart, Beethoven 

24 June: athEnS StatE orchEStra - adrian Prabava

a tribute to Steven Spielberg. live music with simultaneous screening 

of movie clips and photos 

2 July: annE tErESa DE kEErSmaEkEr - Jean-guihen queyras/rosas

9 July: concErt of friEnDShiP 

ravenna festival - luigi cherubini youth orchestra - riccardo muti

27, 28, 30, 31 July: la traviata by giuseppe verdi 

greek national opera- konstantinos rigos - loukas karytinos

3 August: cErEmony of harmony. china national Symphony orchestra 

- austrian Salzburg children’s choir 

PIREOS 260 H 
30 & 31 May: gEnESiS 6, 6-7 angelica liddell 

THE ATHENS CONCERT HALL
12-16 July: alexandra trianti hall “kanata - Episode i - la controverse” 

theatre du Soleil– robert lepage

JEthro tull

the British rock band performs at the odeon of herodes atticus, celebrating their 50 years of music.  

DISCOVER  Agenda

R egarding this year’s Festival of athens, the interest 

will be multiple both for adults and children with the 

participation of famous Greek and international artists 

presenting: theatre, dance, concerts, video installations, 

open air cinema festival, artistic installations, exhibitions, guided 

historical tours, workshops for children, poetry, literature, international 

productions. Following we propose some of the most interesting events.

Όσον αφορά το Φεστιβάλ Αθηνών 2019, το ενδιαφέρον φέτος θα 

είναι ποικίλο, τόσο για μεγάλους όσο και μικρούς, με σπουδαίους 

Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν: θέατρο, χορό, 

συναυλίες, βίντεο εγκαταστάσεις, φεστιβάλ θερινού σινεμά, εικαστικές 

εγκαταστάσεις, ιστορικούς περιπάτους, εκπαιδευτικά εργαστήρια 

για παιδιά, ποίηση, λογοτεχνία, διεθνείς παραγωγές. Παρακάτω σας 

προτείνουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

roBErt lEPagE 

“kanata - Episode i - la controverse”, comes to the athens concert hall, 

led by the acclaimed canadian director.
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EXPERIENCE  Food

Our 12 recipes, rich in aroma and chocolate flavor, will make you crave them 
all. Original tarts and mousses, classic chocolate cakes and pastries, delicious 
muffins and even chocolate versions of the all-time favorite club sandwich and 
burger await to be discovered on the next pages. 

Oι 12 συνταγές μας, πλούσιες σε άρωμα και σοκολατένια γεύση, θα σας συνεπάρουν και 
θα σας ωθήσουν να τις ανακαλύψετε και να τις δοκιμάσετε όλες. Πρωτότυπες συνταγές 
από τάρτες και μους, κλασικές σοκολατένιες τούρτες και κέικ, λαχταριστά muffins, 
ακόμη και σοκολατένιες εκδοχές των αγαπημένων σε όλους club sandwich και burger 
περιμένουν να τις ανακαλύψετε στις επόμενες σελίδες. 

words by: Marianna Parasidou

DIP IN 
ChOCOlatE!

A chocolAte-dipped tribute signed by the creAtive chefs of 

«Mitsis hotels», reAdy to sAtisfy even the Most discerning pAlAtes.

Ένα αφιΈρωμα βουτηγμΈνο στη σοκολατα, υπογΈγραμμΈνο απο τουσ 

δημιουργικουσ chefs των «Mitsis hotels», Έτοιμο να ικανοποιησΈι 

και τουσ πιο απαιτητικουσ ουρανισκουσ. 



i n g r e d i e n t s

for the biscuit

• 900 g. egg whites • 650 g. sugar

• 600 g. hazelnuts • 150 g. flour

for the butter creAM

• 600 g. soft butter

• 1.500 g. creme patisserie

• 300 g. powdered sugar 

• 1 tb. spoon coffee 

• 1 tb. spoon coffee liqueur 

for the chocolAte gAnAche

• 500 g. sour cream

• 500 g. dark chocolate

operA cAke 
ο π Έ ρ α  κ Έ Ϊ κ

EXPERIENCE  Food

M e t h o d  to make a meringue, beat the egg whites with sugar using 

the whisk attachment, until light and fluffy. When ready, add the hazel-

nuts and flour and beat a little longer. spread the mixture in a large pan. 

preheat your oven to 200°c and bake for 15-20 minutes. for the butter 

cream we need again the mixer. in a clean bowl mix the butter, powdered 

sugar and coffee. Add now the creme patisserie, coffee liqueur and kindly 

blend until the mixture gets fluffy. for the chocolate ganache, boil the 

sour cream and when ready, pour the dark chocolate. incorporate the 

ingredients until the mixture gets even.

f o r  t h e  c o M p o s i t i o n  spread on the biscuit, the cream, as 

much as its thickness. continue adding a similar thickness of chocolate 

ganache. repeat this process for two times and garnish with the choco-

late ganache. 

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  φτιάχνουμε μαρέγκα αναμειγνύοντας στο μίξερ τα ασπράδια 

με τη ζάχαρη. μόλις είναι έτοιμη προσθέτουμε τα φουντούκια και το αλεύρι. 

ανακατεύουμε μαλακά με το σύρμα. Έπειτα, στρώνουμε το μείγμα μας σε ένα 

μεγάλο ταψί και ψήνουμε στους 200°c για 10-15 λεπτά. για να φτιάξουμε την 

κρέμα βουτύρου τοποθετούμε σε ένα μπολ το βούτυρο, την άχνη και τον καφέ 

και τα χτυπάμε όλα μαζί χρησιμοποιώντας το μίξερ. Ύστερα, προσθέτουμε την 

κρέμα και το λικέρ σιγά σιγά, και χτυπάμε μέχρι το μείγμα να γίνει αφράτο. 

βράζουμε την κρέμα και μόλις είναι έτοιμη την αποσύρουμε από την εστία. 

ρίχνουμε τη σοκολάτα και ανακατεύουμε μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί.

σ υ ν θ Έ σ η  απλώνουμε πάνω στο μπισκότο τόση κρέμα όση και τον 

αντίστοιχο πάχος του. συνεχίζουμε με ανάλογη στρώση σοκολάτα γκανάζ. 

Έπαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για 2 φορές και γαρνίρουμε με 

γκανάζ.

preparation time: 25 Minutes

cook time: 15 Minutes

portions: 10-12

difficulty level: 2

υ λ ι κ α

για το μπισκοτο

• 900 γρ. ασπράδια αυγού • 650

γρ. ζάχαρη  • 600 γρ. αλεσμένα

φουντούκια  • 150 γρ. αλεύρι

για την κρΈμα βουτυρου

• 600 γρ. μαλακό βούτυρο 

• 1.500 γρ. κρέμα ζαχαροπλαστικής

• 300 γρ. άχνη ζάχαρη • 1 κ.γ.

στιγμιαίος καφές • 1 κ.γ. λικέρ καφέ

για την γκαναζ σοκολατασ

• 500 γρ. κρέμα γάλακτος 

• 500 γρ. σοκολάτα υγείας

Χρόνος εκτέλεσης: 25 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 15 λΈπτα

μερίδες: 12-15 

βαθμός δυσκολίας: 2

AlilA resort & spA
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blue doMes resort & spA

i n g r e d i e n t s

for the biscuit

• 150 g. feuilletine biscuit

• 150 g. dark chocolate

for the Mousse

• 180 couverture chocolate 55%

• 6 egg yolks • 140 g. sugar

• 4 egg whites (meringue with 40 g.

sugar) • 400 g. heavy cream

• 80 g. hazelnut praline

• 70 g. cognac liqueur

for the chocolAte glAze

• 150 g. dark chocolate 

• 90 g. heavy cream 

• 50 g. caramelized 

hAzelnut prAline chocolAte cAke
σ ο κ ο λ α τ ι ν α  μ Έ  π ρ α λ ι ν α  φ ο υ ν τ ο υ κ ι ο υ 

M e t h o d  first of all, melt the chocolate in bain marie. in a bowl, add the 

chocolate with the fegetin biscuit and mix very well. pour the final mixture 

into a cooking form. to create the mousse, melt the chocolate and then add 

the hazelnut praline. in bain marie, beat the egg yolks with sugar and cognac 

liqueur until the mixture gets fluffy and white. Add the couverture chocolate, 

the heavy cream and the meringue and continue mixing. place the final mix-

ture in the fridge. Moving on to the chocolate glaze, melt again the chocolate. 

in a small pot, boil the heavy cream until it gets a liquid form. crumble the 

caramelized hazelnuts in the blender. create a «dome» of chocolate mousse, 

using an icing bag. finally, place the mixture in the freezer for an hour and 

then dip the mousse in the chocolate glaze.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  αρχικά λιώνουμε τη σοκολάτα υγείας σε μπεν μαρί. Έπειτα, 

σε ένα μπολ, αναμιγνύουμε πολύ καλά το φεγετίν μαζί με τη σοκολάτα και 

τοποθετούμε το τελικό μίγμα σε ένα στρογγυλό τσέρκι. για να φτιάξουμε τη 

μους, πρώτα λιώνουμε σε ένα μπολ την κουβερτούρα και μετά προσθέτουμε 

την πραλίνα. σε μπεν μαρί, χτυπάμε μαζί τους κρόκους με τη ζάχαρη και το 

κονιάκ μέχρι να πάρουν λευκό χρώμα και να διογκωθούν. συνεχίζουμε το 

χτύπημα στο μίξερ. προσθέτουμε την κουβερτούρα, την κρέμα γάλακτος και τη 

μαρέγκα ανακατεύοντας με ανάλαφρες κινήσεις. τοποθετούμε το τελικό μας 

μίγμα στο ψυγείο. για το γλάσο, λιώνουμε σε ένα μπολ την σοκολάτα υγείας και 

ζεσταίνουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος μέχρι να αραιώσει 

και να πάρει μια ρευστή μορφή. θρυμματίζουμε τα καραμελωμένα φουντούκια 

στο μπλέντερ. πάνω στο μπισκότο φεγετίν στρογγυλού σχήματος φτιάχνουμε,  

με τη βοήθεια σακούλας ζαχαροπλαστικής, έναν τρούλο από μους. παγώνουμε 

για λίγο στην κατάψυξη  και έπειτα βουτάμε τη μους μέσα στο γλάσο σοκολάτας.

υ λ ι κ α

για το μπισκοτο

• 150 γρ. φεγετίν

• 150 γρ. σοκολάτα υγείας  

για τη μουσ

• 180 γρ. κουβερτούρα 55% 

• 6  κρόκοι αυγών • 140 γρ. ζάχαρη 

• 4 ασπράδια αυγών (σε μαρέγκα

με 40 γ ζάχαρη) • 400 γρ. 

κρέμα γάλακτος • 80 γρ. πραλίνα

φουντουκιού • 70 ml. κονιάκ 

για το γλασο σοκολατασ 

• 150 γρ. σοκολάτα υγείας  

• 90 γρ. κρέμα γάλακτος   

• 50 γρ. καραμελωμένα φουντούκια 

EXPERIENCE  Food

preparation time: 30 Minutes

portions: 10-12

difficulty level: 2

Χρόνος εκτέλεσης: 30 λΈπτα

μερίδες: 10-12

βαθμός δυσκολίας: 2
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i n g r e d i e n t s

for the chocolAte souffle

• 5 eggs  • 5 egg yolks

• 125 g. icing sugar  

• 250 g. chocolate  • 250 g. butter

• 100 g. flour  • 1 vanilla stick

for the White chocolAte 

Mousse

• 1,5 l. heavy cream

• 300 g. sugar 

• 50 g. gelatin sheets

• 300 g. white  chocolate 

• 1,5 k. whipped cream

chocolAte burger 
B U R G e R  σ ο κ ο λ α τ α σ

EXPERIENCE  Food

M e t h o d  in a mixer’s bowl, add the eggs, yolks and icing sugar. stir 

the mixture until it gets really soft, using a wire. Melt the chocolate in bain 

marie, add the butter and blend very well to incorporate. When our first 

mixture is ready, remove from mixer and add the chocolate. blend gently 

using a maryse spatula. Add the flour and vanilla and continue blending. 

pour the final mixture in a baking form and bake to 175°c-180°c for 20-25 

minutes. Moving on to the white chocolate filling, take a clean pot and 

add the heavy cream and sugar to boil. When ready, pour into the gelatin 

sheets which we have already soaked in cold water. remove the pot from 

the heating surface and add the chocolate. Mix very well all the ingredients. 

transfer the mixture in a basin and secure it using plastic membrane. let 

the mixture cool and incorporate with the whipped cream. cut the chocolate 

souffle base in the desirable shape. place the base, add a layer of white 

chocolate mousse and add again a piece of the chocolate souffle to form 

your chocolate burger. optionally, garnish with chocolate sauce.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα αυγά, τους κρόκους 

και τη ζάχαρη άχνη. ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι το μίγμα να γίνει 

αφράτο. Έπειτα, σε μπεν μαρί τοποθετούμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο 

και αναμιγνύουμε έως ότου λιώσουν και ενσωματωθούν. μόλις το μίγμα 

είναι έτοιμο, το αφαιρούμε από το μίξερ και προσθέτουμε τη σοκολάτα. 

Χρησιμοποιώντας μια μαρίζ, ανακατεύουμε απαλά. τέλος, ρίχνουμε το αλεύρι 

και τη βανίλια συνεχίζοντας το ανακάτεμα. σερβίρουμε στο επιθυμητό μας 

σκεύος και ψήνουμε στους 175°c–180°c περίπου 20-25 λεπτά ανάλογα 

με το μέγεθος του σκεύους. συνεχίζουμε με τη γέμιση από μους λευκής 

σοκολάτας. σε μια καθαρή κατσαρόλα βάζουμε την κρέμα γάλακτος μαζί 

με τη ζάχαρη να βράσουν. μόλις βράσουν, ρίχνουμε μέσα τις ζελατίνες, τις 

οποίες έχουμε νωρίτερα μαλακώσει σε παγωμένο νερό, και ανακατεύουμε 

να λιώσουν. απομακρύνουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε τη 

σοκολάτα. ανακατεύουμε πολύ καλά για να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. 

μεταφέρουμε το μίγμα σε μια μπασίνα και ασφαλίζουμε με μεμβράνη. Όταν 

το μίγμα φτάσει στους 30°c τότε ενσωματώνουμε με τη μισοχτυπημένη σαντιγί. 

κόβουμε το σοκολατένιο σουφλέ στο επιθυμητό μέγεθος. τοποθετούμε το 

σουφλέ ως βάση, στρώνουμε τη γέμιση λευκής σοκολάτας και από πάνω 

κλείνουμε πάλι με σουφλέ, για να δημιουργήσουμε το burger. προαιρετικά, 

περιχύνουμε σε σάλτσα σοκολάτας.

preparation time: 25 Minutes

cook time: 25 Minutes

portions: 1

difficulty level: 2

fAlirAki beAch hotel & spA

υ λ ι κ α

για το σουφλΈ σοκολατασ 

• 5 αυγά • 5 κρόκοι • 125 γρ.

ζάχαρη άχνη • 250 γρ. σοκολάτα

250 γρ. βούτυρο • 100 γρ. αλεύρι 

1 πρέζα βανίλια

για τη μουσ λΈυκησ 

σοκολατασ 

• 1,5 λίτρο κρέμα γάλακτος

• 300 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

• 50 γρ. φύλλα ζελατίνης 

• 300 γρ. λευκή  σοκολάτα 

• 1,5 κιλό μισοχτυπημένη  σαντιγί

Χρόνος εκτέλεσης: 25 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 25 λΈπτα

μερίδες: 1

βαθμός δυσκολίας: 2
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i n g r e d i e n t s

• 2 eggs  • 250 g. dark chocolate

• 250 g. heavy cream  • 70 g. sugar

υ λ ι κ α

• 2 αυγά  • 250 γρ. σοκολάτα υγείας

• 250 γρ. κρέμα γάλακτος  

• 70 γρ. ζάχαρη

chocolAte Mousse 
μ ο υ σ  σ ο κ ο λ α τ α σ

M e t h o d  in a bowl, separate the egg whites from yolks and mix them 

very well until they form a meringue. in another bowl, beat the heavy cream. 

Melt the dark chocolate in bain marie. using another clean bowl, pour in 

the egg yolks and sugar and beat until the mixture is white. At this point, 

add the chocolate mixture you created earlier. Mix very well, add the heavy 

cream and continue stirring for a couple of minutes. last but not least, add 

the meringue and blend gently. place the chocolate in the fridge for 2 hours 

and you are ready to serve!

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  σε ένα μπολ, τοποθετούμε τα ασπράδια των αυγών και  

τα ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να έχουμε μια σφιχτή μαρέγκα. Έπειτα,  

σε άλλο μπολ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι ελαφρώς να πήξει.  

στη συνέχεια, λιώνουμε τη σοκολάτα υγείας σε μπεν μαρί. παίρνουμε ένα 

καινούριο καθαρό μπολ και χτυπάμε τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη, μέχρι 

να πάρουν λευκό χρώμα. σε αυτό το σημείο, ρίχνουμε στο μίγμα  τη σοκολάτα 

που λιώσαμε νωρίτερα. ανακατεύουμε πάλι πολύ καλά, προσθέτουμε την 

κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη το ανακάτεμα. βάζουμε τώρα 

τη μαρέγκα και την αναμιγνύουμε με το υπόλοιπο μίγμα με ελαφρές κινήσεις. 

τέλος, τοποθετούμε τη μους στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες και είμαστε 

έτοιμοι να σερβίρουμε μετά.

preparation time: 20 Minutes

portions: 4

difficulty level: 1

fAMily villAge beAch hotel

Χρόνος εκτέλεσης: 20 λΈπτα

μερίδες: 4

βαθμός δυσκολίας: 1

EXPERIENCE  Food
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i n g r e d i e n t s

for the tArt dough

• 325g butter • 150 g. icing sugar

• salt • 1 egg • orange zest

• 500 g. flour • 50 g. almond

powder

for the chocolAte creAM 

With spices

• 500 ml. milk • 7 gelatin sheets

• 1 k. couverture • 1 k. heavy cream

for the spices Mixture 

nutmeg • cinnamon • carnation

for the pistAchio sponge

• 110 g. pistachio powder

• 125 g. egg whites • 70 g. egg

yolks • 85 g. sugar • 15 g. flour

• salt • 2 g. alboumine • vanilla

• green pastry color

chocolAte tArt With spices 
τ α ρ τ α  σ ο κ ο λ α τ α σ  μ Έ  μ π α Χ α ρ ι κ α

M e t h o d

for the dough, beat all the ingredients in a mixer’s bowl. place the final 

mixture in the fridge for 1 hour and then in baking frames for tarts. preheat 

the oven and bake to 180°c for 20 minutes. in a pot, boil the milk with the 

spices. soak up in water the gelatins. Add them in the pot as well as the 

couverture and last the heavy cream in semi-rigid form. fill in the silicon 

frames with the mixture and place in the freezer. for the pistachio sponge, 

blend the powder, the egg whites, the egg yolks, sugar, the pastry color, 

flour, vanilla, alboumine and salt and pour the mixture in a siphon. place the 

mixture in the fridge overnight. the next day, fill in the plastic cups halfway 

up, make a small hole at their bottom and bake in the microwave for 1 

minute. Add the chocolate mixture in the tart base, decorate with fruits of 

your choice and finish with the pistachio sponge.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η

για τη ζύμη τάρτας τοποθετούμε και χτυπάμε στο δοχείο του μπλέντερ όλα 

τα υλικά. τοποθετούμε το μίγμα μας σε στο ψυγείο για 1 ώρα και ύστερα σε 

φόρμα για ταρτάκια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°c για 

20 λεπτά. βράζουμε το γάλα με τα μπαχαρικά. σουρώνουμε και προσθέτουμε 

πρώτα τις μαλακωμένες ζελατίνες, μετά την κουβερτούρα και τέλος την κρέμα 

γάλακτος σε ημίρρευστη μορφή. γεμίζουμε τις φόρμες σιλικόνης με το μίγμα 

και τοποθετούμε στην κατάψυξη. για το σφουγγάρι φιστίκι αναμιγνύουμε 

την πούδρα, τα ασπράδια, τους κρόκους, τη ζάχαρη, το αλεύρι, το αλάτι, την 

αλβουμίνη, τη βανίλια, το χρώμα και τοποθετούμε σε σιφόν με 2 αμπούλες 

αζώτου. αφήνουμε το μίγμα στο ψυγείο για ένα βράδυ. την επόμενη μέρα 

γεμίζουμε πλαστικά ποτήρια μέχρι τη μέση, στα οποία έχουμε τρυπήσει λίγο 

το κάτω μέρος τους, και τα βάζουμε σε φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 1 

λεπτό. προσθέτουμε το μίγμα σοκολάτας στη ζύμη της τάρτας, στολίζουμε με 

φρούτα της αρεσκείας μας και με το σφουγγάρι από φιστίκι.grAnd hotel

υ λ ι κ α  

για τη ζυμη ταρτασ

• 325 γρ. βούτυρο

• 150 γρ. άχνη ζάχαρη

• αλάτι • 1 αυγό • Ξύσμα

πορτοκαλιού • 500 γρ. αλεύρι

• 50 γρ. πούδρα αμυγδάλου

για την κρΈμα σοκολατασ  

μΈ μπαΧαρικα 

• 500 ml. γάλα • 7 φύλλα ζελατίνης

• 1 κιλό κουβερτούρα

• 1 κιλό κρέμα γάλακτος

για το μΈιγμα μπαΧαρικων

• μοσχοκάρυδο • κανέλα 

γαρύφαλλο

για το σφουγγαρι φιστικι

• 110 γρ. πούδρα φιστίκι 

• 125 γρ. ασπράδια • 70 γρ. κρόκοι

• 85 γρ. ζάχαρη • 15 γρ. αλεύρι

• 1 πρέζα αλάτι • 2 γρ. αλβουμίνη

• βανίλια • Χρώμα ζαχαροπλαστικής 

πράσινο

EXPERIENCE  Food

preparation time: 20 Minutes

cook time: 20 Minutes

portions: 4-6

difficulty level: 3

Χρόνος εκτέλεσης: 20 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 20 λΈπτα 

μερίδες: 4-6

βαθμός δυσκολίας: 3



UNIQUE DEStINatION142

i n g r e d i e n t s

for the tArt

• 700 g. butter • 500 g. icing sugar

• 125 g. almond powder 

• 250 g. eggs • 10 g. salt 

• 1.125 g. flour • 125 g. cocoa 

 

for the gAnAche

• 600 g. heavy cream 

• 260 g. sugar 

• 320 g. milk chocolate 

• 150 g. dark chocolate 

• 8 g. salt

sAvory tArt 
α λ μ υ ρ η  τ α ρ τ α  σ ο κ ο λ α τ α σ

EXPERIENCE  Food

M e t h o d  in a large bowl, add the butter, icing sugar, almond powder, 

eggs, salt, flour, cocoa and stir very well. place the mixture in the fridge for 

30 minutes. When ready, remove from fridge and spread the mixture on a 

baking frame. bake in the oven to 180°c for 30-35 minutes. Moving on to 

the ganache, heat the sugar, heavy cream, salt on a pot and blend very well. 

Add the milk chocolate and the dark chocolate and continue blending. let 

it cool while mixing regularly. remove the tart from the baking frame and 

spread the ganache on top.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το βούτυρο, την άχνη 

ζάχαρη, την πούδρα αμυγδάλου, τα αυγά, το αλάτι, το αλεύρι και το κακάο 

και ανακατεύουμε πολύ καλά. τοποθετούμε το τελικό μας μίγμα στο ψυγείο 

για μισή ώρα, ώστε το ζυμάρι μας να παγώσει. μόλις είναι έτοιμο, αφαιρούμε 

από το ψυγείο και το στρώνουμε ομοιόμορφα σε ένα τσέρκι. Έπειτα, ψήνουμε 

στο φούρνο στους 180°c βαθμούς για 30-35 λεπτά. σε ένα κατσαρολάκι 

ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη, το αλάτι και ανακατεύουμε 

πολύ καλά. προσθέτουμε τις 2 σοκολάτες και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. 

αφήνουμε να κρυώσει ανακατεύοντας συνέχεια. αφαιρούμε την τάρτα από  

το τσέρκι και στρώνουμε από πάνω την γκανάζ σοκολάτας. 

preparation time: 20 Minutes

cook time: 15 Minutes

portions: 8 -10

difficulty level: 2

υ λ ι κ α

για την ταρτα 

• 700 γρ. βούτυρο • 500 γρ. 

άχνη ζάχαρη • 125 γρ. πούδρα

αμυγδάλου • 250 γρ. αυγά

• 10 γρ. αλάτι • 1.125 γρ. αλεύρι

• 125 γρ. κακάο

 

για την γκαναζ

• 600 γρ. κρέμα γάλακτος  

• 260 γρ. ζάχαρη • 320 γρ. σοκολάτα

γάλακτος • 150 γρ. σοκολάτα υγείας

• 8 γρ. αλάτι 

Χρόνος εκτέλεσης: 20 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 15 λΈπτα

μερίδες: 8 -10

βαθμός δυσκολίας: 2
lAgunA resort & spA
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i n g r e d i e n t s

for the orAnge jelly

• 500 ml. orange juice 

• 250 ml. apple juice 

• 1 vanilla stick 

• 100 g. sugar 

• 5 g. ginger 

• 5 gelatin sheets

for the chocolAte Mousse

• 150 g. hazelnut praline

• 50 g. unsalted peanut butter

• 60 g. mascarpone cheese

chocolAte sAndWich With orAnge jelly
c l U B  s A N D W i c h  σ ο κ ο λ α τ α σ  μ Έ  ζ Έ λ Έ  π ο ρ τ ο κ α λ ι

M e t h o d

first, we prepare the orange jelly. pour the orange juice and the apple juice 

in a bowl. Add the sugar, the vanilla stick, ginger and place it on a heating 

surface for 10 minutes in low heat. before adding the gelatin sheets in the 

mixture we have already soaked them up in water. now we spread the 

mixture in a flat pot, 2 cm thick. place it in the fridge for 4-5 hours. Moving on 

to the chocolate mousse, mix the peanut butter in medium speed, until it gets 

soft. Add the hazelnut praline and continue mixing. last but not least, add the 

mascarpone cheese and gently blend the mixture using a maryse spatula.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η

φτιάχνουμε πρώτα το ζελέ ρίχνοντας το χυμό πορτοκάλι και μήλο σε ένα 

σκεύος. προσθέτουμε τη ζάχαρη, το στικ βανίλιας, τζίντζερ και βάζουμε το 

σκεύος πάνω στη φωτιά για περίπου 10 λεπτά σε χαμηλή ένταση. Έχουμε 

μουσκέψει σε νερό από πριν τα φύλλα ζελατίνης, τα οποία προσθέτουμε στο 

μίγμα μόλις το αφαιρέσουμε από τη φωτιά. απλώνουμε ομοιόμορφα το μίγμα 

σε ένα επίπεδο σκεύος, πάχους περίπου 2 εκατοστών. Έπειτα το βάζουμε στο 

ψυγείο να παγώσει για περίπου 4-5 ώρες. για τη μους σοκολάτας τοποθετούμε 

στο δοχείο του μίξερ το φυστικοβούτυρο και το χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα  

μέχρι να αφρατέψει. στη συνέχεια, προσθέτουμε την πραλίνα φουντουκιού  

και συνεχίζουμε να χτυπάμε στην ίδια ταχύτητα. τέλος, αφαιρούμε το μίγμα από 

το δοχείο του μίξερ και ομογενοποιούμε με το τυρί μασκαρπόνε ανακατεύοντάς 

το ελαφρά με μια σπάτουλα μαρίζ.

preparation time: 25 Minutes

cook time: 10 Minutes

portions: 2

difficulty level: 3

lindos MeMories resort & spA

υ λ ι κ α

για το ζΈλΈ πορτοκαλι

• 500 ml. χυμός πορτοκάλι

• 250 ml. χυμός μήλου

• 1 στικ βανίλιας 

• 100 γρ. ζάχαρη

• 5 γρ. τζίντζερ 

• 5 φύλλα ζελατίνης

για τη μουσ σοκολατασ

• 150 γρ πραλίνα φουντουκιού

• 50 γρ. φυστικοβούτυρο ανάλατο

• 60 γρ. τυρί μασκαρπόνε

Χρόνος εκτέλεσης: 25 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 10 λΈπτα

μερίδες: 2

βαθμός δυσκολίας: 3

EXPERIENCE  Food

UNIQUE DEStINatION144
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i n g r e d i e n t s

for the Muffins

• 220 g. melted butter • 4 big eggs

450 ml. milk • 2 tbsp. οrange

extract • 460 g. flour • 120 g.

cocoa powder • 530 g. brown

sugar • 2 tbsp. cocoa powder

• 2 tbsp. baking soda  • 1 tbsp. 

salt • 340 g. milk chocolate drops

• 20 baking frames for muffins

for the decorAtion

• 4 chocolate dishes for each muffin

3,5 cm/3 cm/2,5 cm/1,5 cm

• Whipped cream 

• 1/4 strawberry for each muffin 

• icing sugar

Mini Muffins 
M i N i  M U f f i N s  π ο ρ τ ο κ α λ ι ο υ

M e t h o d  preheat the oven to 190°c. in a large bowl, add the flour, 

cocoa powder, baking soda and salt. Mix all the ingredients very well until 

they incorporate. Add the chocolate drops and continue mixing. take an-

other clean bowl and beat the eggs, melted butter, milk and orange extract. 

pour the liquid mixture into the first one and stir very well until you get a wet 

dough. fill in the baking frames with the mixture and bake in the oven for 20 

minutes. let the muffins cool completely and remove from baking frames. 

then, place alternately on each muffin whipped cream and the chocolate 

discs, from the largest to the smallest. in the last one top with the strawber-

ry and sprinkle icing sugar over the muffins.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 190°c. σε ένα 

μεγάλο μπολ, βάζουμε τα στερεά υλικά, εκτός των σταγόνων σοκολάτας 

και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν τα υλικά. προσθέτουμε τις σταγόνες 

σοκολάτας και ανακατεύουμε ξανά. σε άλλο μπολ χτυπάμε τα υπόλοιπα 

υλικά, προσθέτουμε το υγρό μίγμα μέσα στα στερεά υλικά και αναμιγνύουμε 

πολύ καλά μαζί μέχρι να σχηματιστεί μια υγρή ζύμη. γεμίζουμε μέχρι επάνω 

τις μικρές φόρμες με τη ζύμη. στη συνέχεια, ψήνουμε στον φούρνο για 20 

λεπτά. αφήνουμε τα muffins να κρυώσουν εντελώς και τα αφαιρούμε από 

τις φόρμες. στη συνέχεια, ξεκινώντας εναλλάξ, προσθέτουμε πάνω στο κάθε 

muffin σαντιγί και ένα δισκάκι σοκολάτας, τα τοποθετούμε από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο. στο τελευταίο τοποθετούμε τη φράουλα και κοσκινίζουμε 

ζάχαρη άχνη. 

noridA beAch hotel

υ λ ι κ α  

για τα MUffiN

• 220 γρ. βούτυρο λιωμένο

• 4 μεγάλα αυγά • 450 ml. γάλα

• 2 κ.γ. εκχύλισμα πορτοκαλιού

• 460 γρ. αλεύρι • 120 γρ. σκόνη

κακάου • 530 γρ. καστανή ζάχαρη

• 2 κ.γ. baking powder

• 2 κ.γ. μαγειρική σόδα

• 1 κ.γ. αλάτι • 340 γρ. σταγόνες

σοκολάτας γάλακτος

20 φόρμες για muffins φ4 cm

για τη διακοσμηση 

• 4 δισκάκια σοκολάτας υγείας

για  κάθε muffin διαστάσεων 3,5cm/

3 cm/2,5 cm/1,5 cm

• σαντιγί 

• 1/4 φράουλας για κάθε muffin 

• ζάχαρη άχνη

EXPERIENCE  Food

preparation time: 25 Minutes

cook time: 20 Minutes

portions: 20

difficulty level: 2

Χρόνος εκτέλεσης: 25 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 20 λΈπτα

μερίδες: 20

βαθμός δυσκολίας: 2
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i n g r e d i e n t s

• biscuit, grated

• butter  

• 200 g. white chocolate  

• 300 g. heavy cream  

• 4 gelatin sheets  

• 200 g. couverture chocolate  

• 200 g. milk chocolate  

• 2 tbsp. praline

chocolAte trilogy 
τ ρ ι λ ο γ ι α  σ ο κ ο λ α τ α σ

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  for the white chocolate ganache, place in a pot 100 g. of 

heavy cream and 2 gelatin sheets and heat. Add the white chocolate and stir 

until the mixture gets a liquid even form.  for the couverture ganache, place 

in a pot 200 g. heavy cream and 2 gelatin sheets and heat. Add the couver-

ture and stir again to form a liquid even mixture. in a 20 cm baking frame, 

spread a layer of the grated biscuits and melted butter. let it cool and add a 

layer of couverture ganache. When ready, spread a layer of white chocolate 

ganache. once again, let it to cool and add the milk chocolate with the 

praline. optionally, you can add a few drops of cognac. When ready, garnish 

with an icing bag and add any fruits of preference.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  για την γκανάζ λευκής σοκολάτας ζεσταίνουμε 100 γ. κρέμα 

γάλακτος και λιώνουμε 2 ζελατίνες. προσθέτουμε τη λευκή σοκολάτα και 

ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ρευστό και ομοιογενές μίγμα.  για την 

γκανάζ κουβερτούρας ζεσταίνουμε 200 γ. κρέμα γάλακτος και λιώνουμε 2 

ζελατίνες. προσθέτουμε την κουβερτούρα και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει 

ένα ρευστό και ομοιογενές μίγμα όπως πριν. σε ένα τσέρκι 20 cm κάνουμε 

μία στρώση από τριμμένα μπισκότα και λιωμένο βούτυρο (περίπου 2 cm), το 

αφήνουμε να κρυώσει και προσθέτουμε μια στρώση γκανάζ κουβερτούρας. 

μόλις κρυώσει, προσθέτουμε μια στρώση λευκής γκανάζ. το αφήνουμε να 

κρυώσει και προσθέτουμε τη σοκολάτα γάλακτος με την πραλίνα (προαιρετικά 

προσθέτουμε και μερικές σταγόνες κονιάκ). μόλις κρυώσει γαρνίρουμε με 

ένα κορνέ και στολίζουμε με σοκολατένια υλικά ή φρούτα της αρεσκείας μας.

rAMirA beAch hotel

υ λ ι κ α

• τριμμένο μπισκότο

• βούτυρο

• 200 γρ. λευκή σοκολάτα

• 300 γρ. κρέμα γάλακτος

• 4 ζελατίνες 

• 200 γρ. κουβερτούρα

• 200 γρ. σοκολάτα γάλακτος

• 2 κουταλιές σούπας πραλίνα

preparation time: 20 Minutes

portions: 3-4

difficulty level: 2

Χρόνος εκτέλεσης: 20 λΈπτα

μερίδες: 3-4

βαθμός δυσκολίας: 2

EXPERIENCE  Food



i n g r e d i e n t s

• 200 g. dark chocolate couverture

• 1 teaspoon vanilla extract

• 2 tablespoons cocoa powder

• 300 g. milk  • 250 g. butter

• 450 g. digestive cookies

• 100 g. walnuts  • 80 g. cognac

• icing sugar

chocolAte log 
M ω σ α Ϊ κ ο / κ ο ρ μ ο σ  σ ο κ ο λ α τ α σ

M e t h o d  break up the chocolate and place in a saucepan. Add the 

vanilla extract, cocoa powder, milk and butter and place it over low heat. 

stir continuously with a large spoon until the butter melts. remove it from 

heat. let the mixture cool down for 15 minutes. in a bowl, add the cookies 

and walnuts. break them up with your hands and drizzle the cookies with 

cognac. Add the warm butter mixture and mix. spread three sheets of 

aluminum foil and spread mixture over it. dip your hand tips in the cognac 

and moisten the mixture. roll into a log and transfer to the freezer. When 

ready, cut into pieces and sprinkle icing sugar.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  σπάμε την κουβερτούρα και την τοποθετούμε σε ένα 

κατσαρολάκι. προσθέτουμε τη βανίλια, το κακάο, το γάλα, το βούτυρο και 

μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά. ανακατεύουμε συνέχεια με μία κουτάλα μέχρι 

να λιώσει το βούτυρο. αφαιρούμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά και αφήνουμε 

το μίγμα για περίπου 15 λεπτά να κρυώσει. σε ένα μπολ ρίχνουμε τα 

μπισκότα, τα καρύδια και τα σπάμε σε κομματάκια. πασπαλίζουμε ταυτόχρονα 

τα μπισκότα μας με το κονιάκ. στη συνέχεια, προσθέτουμε στο μπολ με τα 

μπισκότα το μίγμα από το κατσαρολάκι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα 

μέχρι να αναμειχθούν καλά τα υλικά. απλώνουμε τρία φύλλα αλουμινόχαρτο 

και ρίχνουμε όλο το μίγμα. βρέχουμε τα χέρια μας με το κονιάκ και δίνουμε 

το επιθυμητό σχήμα στο μωσαϊκό μας. τυλίγουμε σε ρολό και βάζουμε στην 

κατάψυξη μέχρι να παγώσει καλά για 2-3 ώρες. κόβουμε σε κομμάτια και 

πριν σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

rinelA beAch resort & spA

υ λ ι κ α

• 200 γρ. κουβερτούρα

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 2 κ.σ. κακάο  • 300 ml. γάλα

• 250 γρ. βούτυρο 

• 450 γρ. μπισκότα πτι μπερ

• 100 γρ. καρύδια  • 80 ml. κονιάκ

• ζάχαρη άχνη

EXPERIENCE  Food

preparation time: 15 Minutes

portions: 10-12

difficulty level: 1

Χρόνος εκτέλεσης: 15 λΈπτα

μερίδες: 10-12

βαθμός δυσκολίας: 1
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EXPERIENCE  Food

i n g r e d i e n t s

for the MAcAron

• 250 g. almond powder 

• 50 g. cocoa • 300 g. icing sugar

• 110 g. egg whites 

• 100 ml. water

• 40 g. sugar for the meringue 

for the cArAMel

• 50 g. butter 

• 300 g. sugar • salt

for the creMeux

• 500 ml. milk 

• 500 g. heavy cream 

• 400 g. egg yolks 

• 200 g. sugar 

• 3 gelatin sheets 

• 1 k. white chocolate 

• 50 g. bueno 

MAcArons M e t h o d  in a mixer’s bowl beat the egg whites and sugar until you form 

a meringue. in a small pot, heat the butter, sugar and salt and stir very well 

to form the caramel. Add slowly the caramel in the meringue mixture and 

let it incorporate. remove from mixer and add the rest of the ingredients 

while mixing with the meringue. cut into the desirable shape and bake to 

170°c for 15 minutes. Moving on to the cremeux, take a pot and pour in it 

the milk, heavy cream and sugar. heat the pot until the mixture boils and 

stir gradually. Add and mix quickly the yolks, gelatins, white chocolate and 

bueno. finally, using a spatula, spread 1 cm thick cremeux filling on one 

side of the macaron and cover with the crispy macaron.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  στο δοχείο του μίξερ χτυπάμε τα ασπράδια με τη ζάχαρη μέχρι 

να γίνουν μαρέγκα. σε ένα κατσαρολάκι, ζεσταίνουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, 

το αλάτι και ανακατεύουμε πολύ καλά για να γίνει η καραμέλα. στη συνέχεια, 

προσθέτουμε σιγά σιγά την καραμέλα και αφήνουμε να ομογενοποιηθεί. 

αφαιρούμε από το μίξερ και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά ανακατεύοντας 

ελαφρώς με τη μαρέγκα. κόβουμε στο επιθυμητό μέγεθος και ψήνουμε 

στους 170°c βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. για να φτιάξουμε την cremeux 

παίρνουμε μια κατσαρόλα και ρίχνουμε μέσα το γάλα, την κρέμα γάλακτος 

και τη ζάχαρη. τοποθετούμε την κατσαρόλα στη φωτιά μέχρι το μίγμα να 

βράσει, ενώ ανακατεύουμε σταδιακά. προσθέτουμε, ανακατεύοντας γρήγορα, 

τους κρόκους, τις ζελατίνες, τη λευκή σοκολάτα και το Bueno. τέλος, με μια 

σπάτουλα αλείφουμε στη μία πλευρά του macaron μας τη γέμιση cremeux, 

πάχους 1 εκ. και  σκεπάζουμε με το τραγανό macaron.

rodos MAris resort & spA 

υ λ ι κ α

για τα MAcARoN

• 250 γρ. πούδρα αμυγδάλου  

• 50 γρ. κακάο • 300 γρ. άχνη 

• 110 γρ. ασπράδι αυγού 

• 100 γρ. νερό 

• 40 γρ. ζάχαρη για τη μαρέγκα

για την καραμΈλα

• 50 γρ. βούτυρο • 300 γρ. ζάχαρη 

• αλάτι

για την cReMeUx

• 500 γρ. γάλα 

• 500 γρ. κρέμα γάλακτος 

• 400 γρ. κρόκους αυγού

• 200 γρ. ζάχαρη 

• 3 φύλλα ζελατίνας

• 1 κιλό λευκή σοκολάτα 

• 50 γρ. bueno 

preparation time: 20 Minutes

cook time: 15 Minutes

portions: 8-10

difficulty level: 2

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λΈπτα

Χρόνος ψησίματος: 15 λΈπτα

μερίδες: 8-10

βαθμός δυσκολίας: 2
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i n g r e d i e n t s

for 40 truffles

• 200 g. whole wheat petit beurre

biscuits, crushed

• 200 g. roasted almonds, chopped

• 70 g. margarine 

• 60 g. drinking

chocolate 

• 80 g. icing sugar

• 40 g. cocoa 

• 70 ml. coffee liqueur

• 150 ml. evaporated milk

chocolAte truffles 
τ ρ ο υ φ α κ ι α  σ ο κ ο λ α τ α σ

M e t h o d  place all the ingredients in a clean bowl and blend very well. 

When the mixture is incorporated, shape it into small balls. if you prefer, you 

can place each ball into individual small paper cups to serve them. preserve 

the truffles in the fridge and it is best to consume them as soon as possible.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  τοποθετήστε όλα τα υλικά σε ένα καθαρό μπολ και αναμίξτε 

πολύ καλά. μόλις τα υλικά ενσωματωθούν, δημιουργήστε μικρές μπάλες  

από αυτό. αν είναι επιθυμητό, μπορείτε να τοποθετήσετε το κάθε μπαλάκι  

σε ατομικές χάρτινες βάσεις για να τα σερβίρετε. διατηρήστε τα τρουφάκια  

στο ψυγείο. προτείνεται η κατανάλωσή τους όσον το δυνατόν συντομότερα,  

για να είναι φρέσκα. 

rodos villAge beAch hotel & spA

υ λ ι κ α

για 40 τρουφακια

• 200 γρ. μπισκότα ολικής

αλέσεως, θρυμματισμένα 

• 200 γρ. καβουρδισμένα αμύγδαλα, 

ψιλοκομμένα 

• 70 γρ. μαργαρίνη

• 60 γρ. ρευστή σοκολάτα

• 80 γρ. ζάχαρη άχνη

• 40 γρ. κακάο 

• 70 ml. λικέρ καφέ

• 150 ml. γάλα εβαπορέ

EXPERIENCE  Food

preparation time: 15 Minutes

portions: 40

difficulty level: 1

Χρόνος εκτέλεσης: 15 λΈπτα

μερίδες: 40

βαθμός δυσκολίας: 1





UNIQUE DEStINatION158
words by: Harris Kantas

EXPERIENCE  Sports

“rodos cup” is A rAce thAt strengthens friendship And noble sporting 

RivAlRy AMoNG the eAsteRN MeDiteRRANeAN coUNtRies. tο «RoDoscUp» 

Έιναι Ένασ αγωνασ που δυναμωνΈι τη φιλια και την ΈυγΈνη αθλητικη αμιλλα 

αναμΈσα στισ ΧωρΈσ τησ ανατολικησ μΈσογΈιου.

Challenging the waves
of the DoDecanese
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R odos Cup” is not just an offshore sailing 

organization. It is a true challenge for fearless sea-

people who want to bring their own strengths as 

well as their boats’ to the test, in demanding cruising 

conditions such as those offered by the Aegean Sea. At the same 

time, the cup is also an invitation to enjoy the hidden and the 

more obvious natural beauties and the sights, observe the rich 

tradition and experience the warm hospitality of the Dodecanese 

isles. The first race commenced in 1997 due to the love of the 

members of the “Open Seas Sailing Club of Rhodes” and has 

evolved into the largest organization of its kind in the Eastern 

Mediterranean. Moreover, it is an institution that brings together 

dozens of crews every year from all over the world.

It belongs to the offshore racing category in which crews are 

required to sail long distances with stopovers with overnight stays 

for resting, refuelling and damage repairs.

Initially the organizers’ goal was to promote offshore sailing, yet 

“Rodos Cup” evolved in a race that strengthens friendship and 

noble sporting rivalry among the Eastern Mediterranean countries 

from which most of the participants come from. At the same time, 

it is an important factor in the tourist and economic development 

of the area. Especially for the small islands that enter the roster of 

the event every year, “Rodos Cup” is the best advertisement. The 

residents of these small islands are keen to receive the sailors as their 

guests and this is becoming obvious from the enthusiastic way they 

organize, provide and facilitate the crews that bind to their harbours.

the AegeAn chAllenge

for true fearless sea-people in demanding cruising conditions. 

EXPERIENCE  Sports

Το «Rodos Cup», δεν είναι απλώς μια ιστιοπλοϊκή διοργάνωση 

ανοιχτής θάλασσας. Είναι μια πρόκληση για ατρόμητους 

θαλασσόλυκους που θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές των ίδιων 

και των σκαφών τους σε απαιτητικές συνθήκες πλεύσης σαν 

αυτές που προσφέρει το Αιγαίο πέλαγος. Ταυτόχρονα αποτελεί 

και μια πρόσκληση για να απολαύσουν τις κρυμμένες και φανερές 

φυσικές ομορφιές, τα αξιοθέατα, την πλούσια παράδοση και 

την ζεστή φιλοξενία των Δωδεκανήσων. Πρόκειται για έναν 

αγώνα που ξεκίνησε το 1997 από το μεράκι των ανθρώπων του 

Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλόων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου και 

έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη διοργάνωση του είδους της στην 

λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και σε θεσμό, που κάθε χρόνο 

συγκεντρώνει δεκάδες πληρώματα από ολόκληρο τον κόσμο. 

Ανήκει στην κατηγορία των offshore αγώνων ανοιχτής θάλασσας 

στην οποία τα πληρώματα καλούνται να πλεύσουν μεγάλες 

αποστάσεις με ενδιάμεσους σταθμούς για διανυκτέρευση, 

ξεκούραση, ανεφοδιασμό και επισκευές τυχών ζημιών.   

Και αν αρχικώς ο στόχος των διοργανωτών ήταν η προώθηση 

της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, πλέον το «RodosCup» 

αποτελεί έναν αγώνα που δυναμώνει την φιλία και την 

ευγενή αθλητική άμιλλα  ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής 

Μεσογείου από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι 

από τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της 

περιοχής. Ειδικά για τα μικρά νησιά που κάθε χρόνο μπαίνουν 

στη ρότα της διοργάνωσης, το «RodosCup», αποτελεί την 

καλύτερη διαφήμιση και οι κάτοικοι τους περιμένουν πως και 

πως την διοργάνωση, παρέχοντας όποια διευκόλυνση μπορούν 

στα πληρώματα που δένουν στα λιμάνια τους. 

the first race commenced 
from the “Open Seas  

Sailing Club of Rhodes” 
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this year’s starting point 
of the race is based on Kos. 

EXPERIENCE  Sports

This year’s 23rd edition of “Rodos Cup” will take place from 21/7 

until 26/7. 70 vessels of different categories are expected to participate 

(information for entries at www.rodoscup.gr). The total number of 

crews will reach 700 people and of course there is an additional large 

number of judges, as the event meets all the high standards set by 

the World Sports Federation. This year’s starting point of the race is 

based on Kos. From the island of Hippocrates the boats will sail to 

Kalymnos, the island that has a tradition for sponge fishermen and 

which in recent years has evolved into one of the hottest destinations 

for climbing enthusiasts. The second race includes covering the 

distance from Kalymnos to the volcanic island of Nisyros. There,  

the crews will have a day of rest and the opportunity to discover the 

beauties of the island, which, according to Greek mythology, was 

created when, during the Gigantomachy, Neptune, cut a piece from 

Kos and with it, plated the giant Polyvotes whom he pursued all 

around the Aegean. From Nisyros the boats will move to the small, 

but extraordinary island of Symi, an island with a long history and 

place of birth of the mythological three Graces. The fourth and final 

race will start from Symi and finish in the most cosmopolitan of 

the Dodecanese, the beautiful island of Rhodes. There, in the old 

town under the bastion of the Grand Magistrate’s Palace the ending 

ceremony will take place, where the prizes will be awarded, followed 

by a great feast where sailors typically share their experiences.  And 

as it happens every year, they will renew their “rendez vous” for next 

year’s race, “Rodos Cup 2020”. 

Η φετινή 23η έκδοση του «RodosCup» θα διεξαχθεί από 21/7 

μέχρι 26/7. Αναμένεται να πάρουν μέρος 70 σκάφη διαφόρων 

κατηγοριών (πληροφορίες για εγγραφές στο www.rodoscup.gr). 

Ο αριθμός των πληρωμάτων θα αγγίξει τα 700 άτομα, ενώ φυσικά 

υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός κριτών, καθώς η διοργάνωση 

πληροί όλες τις προδιαγραφές που θέτει η παγκόσμια 

ομοσπονδία του αθλήματος. 

Φέτος ο αγώνας έχει ως αφετηρία την Κω. Από το νησί του 

Ιπποκράτη τα σκάφη θα πλεύσουν ως την Κάλυμνο, το νησί που 

έχει παράδοση για τους αλιείς σφουγγαριών και που τα τελευταία 

χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο hot προορισμούς 

για τους λάτρεις της αναρρίχησης. Η δεύτερη ιστιοδρομία 

περιλαμβάνει την κάλυψη της απόστασης από την Κάλυμνο μέχρι 

την ηφαιστιογενή Νίσυρο. Εκεί τα πληρώματα θα έχουν μία ημέρα 

ξεκούρασης και την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις ομορφιές του 

νησιού, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία δημιουργήθηκε 

όταν κατά την Γιγαντομαχία, ο Ποσειδώνας, έκοψε ένα κομμάτι 

από την Κω και με αυτό πλάκωσε τον γίγαντα Πολυβώτη τον 

οποίο καταδίωκε σε όλο το Αιγαίο. Από την Νίσυρο τα σκάφη θα 

κινηθούν στην μικρή, αλλά ξεχωριστή Σύμη, νησί με μακρά ιστορία 

και τόπο γέννησης των μυθολογικών τριών Χάριτων. Η τέταρτη και 

τελευταία ιστιοδρομία θα ξεκινήσει από τη Σύμη και θα τερματίσει 

στην πανέμορφη κοσμοπολίτισσα της Δωδεκανήσου, Ρόδο. Εκεί 

όπου στην παλιά πόλη, κάτω από τον προμαχώνα του παλατιού 

του Μεγάλου Μαγίστρου θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης, οι 

καθιερωμένες απονομές και μια μεγάλη γιορτή όπου οι ιστιοπλόοι 

θα ανταλλάξουν εμπειρίες και όπως κάθε χρόνο θα ανανεώσουν το 

ραντεβού τους για το «RodosCup» του 2020.

high stAndArds

there is a large number of judges, as it is required  by the World sports federation.



UNIQUE DEStINatION164
words by: Harris Kantas

EXPERIENCE  adventure

A greek islAnd, once knoWn for its sponge diver-fisherMen, is noW estAblished As 

oNe of the Most iMpoRtANt cliMBiNG DestiNAtioNs oN the plANet. Ένα Έλληνικο νησι 

που καποτΈ ηταν γνωστο για τουσ αλιΈισ σφουγγαριων, ΈΧΈι πλΈον καθιΈρωθΈι σΈ Έναν 

απο τουσ σημαντικοτΈρουσ αναρριΧητικουσ προορισμουσ στον κοσμο.

Climbing on the 
roCks of  kalymnos
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Seen from afar, the tall stationary rocks of Kalymnos seem 
like sentinels, guarding the borders of Europe. These rocky 
guards have witnessed old stories, lost in the depths of time. 
They stand unconquerable, waiting to graciously share 

their breathtaking view with the visitor. Climbing to their top is a 
rush; an adrenaline eruption shared with the sough of the winds 
and the rhythm of the Aegean Sea waves. Stand on top and let your 
imagination grow wilder, and maybe, you will be able to hear the 
cries of the ancient seamen who sailed for millennia in these blue 
waters, mingling cultures and peoples alike. Such feelings are felt by 
those departing as well as those returning to the island of Kalymnos: 
ten thousand climbers visit Kalymnos every year.
The island, once known for its sponge diver-fishermen, is now 

established as one of the most important climbing destinations on 

the planet. And rightly so! The excellent quality and variety of rocks, 

the easy access to the climbing fields, their distinctive signage and the 

proximity of fields to each other, the hinterland routes overlooking 

the gorgeous shores with the crystal clear waters of the Aegean Sea, 

and of course, the mild climatic conditions prevailing on the island 

throughout the year, make climbers consider Kalymnos to be equal 

to Thailand, the «Mecca» of climbing. In Kalymnos, one gets to 

enjoy the traditional Aegean hospitality, on top! 

Βράχοι ακίνητοι και ακοίμητοι φρουροί της ακριτικής Καλύμνου. 

Μάρτυρες ιστοριών που χάνονται στα βάθη των αιώνων. 

Βρίσκονται εκεί και σε περιμένουν όχι για να τους κατακτήσεις, 

αλλά για να μοιραστούν μαζί σου τη θέα και την έκρηξη 

αδρεναλίνης που προκαλεί η αναρρίχηση στην σμιλεμένη από 

τους αέρηδες του Αιγαίου επιφάνειά τους. Και ποιος ξέρει, ίσως 

εκεί ψηλά, το θρόισμα του ανέμου και ο ήχος του παφλασμού  

των κυμάτων να φέρει και στα δικά σου αυτιά τις ιαχές των 

αρχαίων ναυτικών που έπλεαν σε αυτά τα νερά σμίγοντας 

πολιτισμούς και ανθρώπους.

Με αυτή την αίσθηση φεύγουν  και γι’ αυτή την αίσθηση 

επιστρέφουν και πάλι οι περισσότεροι από 10.000 αναρριχητές 

που επισκέπτονται ετησίως την Κάλυμνο. Το νησί που κάποτε 

ήταν γνωστό για τους αλιείς σφουγγαριών και που πλέον έχει 

καθιερωθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αναρριχητικούς 

προορισμούς στον κόσμο. Δικαιολογημένα, καθώς η άριστη 

ποιότητα και η ποικιλομορφία των βράχων, η εύκολη πρόσβαση 

στα αναρριχητικά πεδία, η διακριτική σήμανσή τους και η 

εγγύτητα μεταξύ τους, οι διαδρομές μέσα στην ενδοχώρα με 

θέα στις πεντακάθαρες ακτές και την κρυστάλλινη θάλασσα 

του Αιγαίου, και φυσικά οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν στο νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστούν 

για τους λάτρεις της αναρρίχησης την Κάλυμνο εφάμιλλη με τη 

«Μέκκα του σπορ» Ταϊλάνδη. Μόνο που το ελληνικό νησί έχει στα 

υπέρ του και την πατροπαράδοτη αιγαιοπελαγίτικη φιλοξενία. 

cliMbing

the limestone rocks of kalymnos are unparalleled in both beauty and quality. 

EXPERIENCE  adventure
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EXPERIENCE  adventure

FACIlITIES AND ENvIRONMENT
All the fields of Kalymnos are fully organized and perfectly safe, while 

the limestone rocks are unparalleled in both beauty and quality. 

The scenery is constantly changing: from enormous vertical plates, 

breathtaking stunning roofs, imposing caves and stunning views of the 

sea, they offer infinite possibilities for athletic climbing with unique 

technical moves for high emotions and unprecedented experiences.

There are more than 1.300 organized routes on the island, of varying 

difficulty levels (from 4 for beginners to 9 for the most experienced).

Most routes range from 20 to 30 meters, but there are also enough 

that reach even 50 or 60 meters. Those who prefer the most 

untouched landscapes, have the option to visit the islet of Telendos, 

where more and more climbing routes are being opened.

For complete and valid information for the visiting climbers, the 

Municipality of Kalymnos created a service and information office, 

right under the most famous climbing field of Kalymnos, «the 

Odyssey» (tel:  +30 22430 59445). Among other services, the office 

offers the aspiring climbers a chance to get a first taste of this sport on 

a special closed track. The Municipality also annually organizes the 

«Kalymnos Rock Climbing Festival». The festival is gradually being 

established on the global climbing agenda and is attracting more 

and more visitors each year, offering them not only the ability to go 

alongside the various levels and routes of climbing, but also to engage  

in cultural events or learn traditional dances. This year «Kalymnos 

Rock Climbing Festival» will be held from 5 to 6 October and the 

organizers goal is to conduct a professional climbing match, while 

enriching the parallel events.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ
Όλα τα πεδία της Καλύμνου είναι πλήρως οργανωμένα και 

απόλυτα ασφαλή, ενώ τα ασβεστολιθικά τους πετρώματα είναι 

απαράμιλλης ομορφιάς και άριστης ποιότητας. Η εναλλαγή 

του σκηνικού από τεράστιες κάθετες πλάκες, σε στέγες με 

σταλακτιτικό διάκοσμο που κόβουν την ανάσα, οι επιβλητικές 

σπηλιές και η εκπληκτική θέα προς τη θάλασσα, προσφέρουν 

άπειρες δυνατότητες αθλητικής αναρρίχησης με μοναδικές 

τεχνικές κινήσεις για υψηλές συγκινήσεις και πρωτόγνωρες 

εμπειρίες.

Στο νησί υπάρχουν περισσότερες από 1.300 οργανωμένες 

διαδρομές διαφόρων επιπέδων δυσκολίας (από 4 για τους 

αρχάριους έως 9 για τους πλέον έμπειρους). Οι περισσότερες 

διαδρομές κυμαίνονται από 20-30 μέτρα, υπάρχουν όμως 

και αρκετές που φτάνουν τα 50, ακόμη και τα 60 μέτρα. Όσοι 

προτιμούν τα πιο παρθένα τοπία, μπορούν να επισκεφτούν 

το νησάκι της Τελένδου, στο οποίο διανοίγονται όλο και 

περισσότερες διαδρομές. Για την πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση 

των επισκεπτών αναρριχητών ο Δήμος Καλύμνου δημιούργησε 

ένα γραφείο εξυπηρέτησης και ενημέρωσης, κάτω από το 

διασημότερο αναρριχητικό πεδίο της Καλύμνου, την Οδύσσεια 

(τηλέφωνο επικοινωνίας 22430 59445), ενώ δίνει τη δυνατότητα 

στους αρχάριους επίδοξους αναρριχητές να πάρουν μια πρώτη 

γεύση από αυτό το άθλημα σε ειδική κλειστή πίστα. Παράλληλα, 

ο Δήμος διοργανώνει κάθε χρόνο το «Kalymnos Rock Climbing 

Festival». Ένα φεστιβάλ που σταδιακά εδραιώνεται στην 

παγκόσμια ατζέντα αναρρίχησης προσελκύοντας κάθε χρόνο όλο 

και περισσότερους επισκέπτες, που έχουν τη δυνατότητα πέρα 

από τις διαδρομές να παρακολουθήσουν και διάφορα δρώμενα 

που διεξάγονται παράλληλα, όπως μαθήματα παραδοσιακών 

χορών. Φέτος το «Kalymnos Rock Climbing Festival» θα διεξαχθεί 

από τις 5 έως τις 6 Οκτωβρίου και ο στόχος των διοργανωτών 

είναι να εμπλουτίσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις, αλλά και  

να διεξάγουν έναν αγώνα επαγγελματιών αναρριχητών.

kAlyMnos rock cliMbing festivAl 

this year, it will be held from 5 to 6 october. 

all the fields of 
KalymNOS are fully 
organized and perfectly safe! 
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words by: Fanis Karabatsakis

Most diseAses cAn be thoroughly treAted With the heAling WAters thAt spring in greece. one of the 

country’s top springs is locAted in kAMenA vourlA, Within the Mitsis gAlini Wellness spA & resort.

ολΈσ σΧΈδον οι παθησΈισ θΈραπΈυονται σΈ σημαντικο βαθμο μΈ τα ιαματικα νΈρα που ΈΧΈι η Χωρα μασ. μια απο 

τισ κορυφαιΈσ πηγΈσ βρισκΈται στα καμΈνα βουρλα, μΈσα στο ΞΈνοδοΧΈιο Mitsis GAliNi WellNess spA & ResoRt. 

EXPERIENCE  Destination

K amena vourla, renowned for its thermal springs, 

is the very place for healing and relaxation. The 

vital force of thermal water is the basis of a series of 

therapies that are particularly beneficial to health, 

since the water’s composition helps with almost all diseases, 

while strengthening the body’s defence and well-functioning, in 

general. In total, Greece currently has 55 springs, internationally 

recognized for their healing properties, with the most important 

being in Kamena vourla, Sterea Hellas, about 90 minutes’ drive 

from Athens. 

Τα Καμένα Βούρλα είναι ο κατεξοχήν τόπος ίασης και χαλάρωσης, 

γνωστός για τα ιαματικά λουτρά του. Η ζωογόνος δύναμη του 

ιαματικού νερού αποτελεί τη βάση µιας σειράς θεραπειών, 

ιδιαίτερα ευεργετικών για την υγεία, αφού η σύστασή του βοηθά 

σχεδόν σε όλες τις παθήσεις, ενώ ενισχύει γενικότερα την άμυνα 

και την καλή λειτουργία του οργανισμού. Συνολικά η Ελλάδα 

έχει αυτή τη στιγμή 55 πηγές, αναγνωρισμένες διεθνώς για την 

ιαματική ιδιότητά τους, με τις πιο σημαντικές να βρίσκονται  

στα Καμένα Βούρλα, στη Στερεά Ελλάδα, περίπου 90 λεπτά με  

το αυτοκίνητο από την Αθήνα. 

The wellness city 
of kamena Vourla
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Mitsis gAlini

the main spring in the kamena vourla area is within 

the luxurious Mitsis galini, which has a 5-star spa. 

EXPERIENCE  Destination

“Due to the composition of water, 
Kamena Vourla is the best spring in Greece”

— Ko n s ta n t i n o s  Ko u s Ko u K i s —

According to Mr. Konstantinos Kouskoukis, President of the Academy 

of Medical Medicine and distinguished Professor of Dermatology and 

Aesthetics, «Due to the composition of water, Kamena Vourla is the best 

spring in Greece. On the one hand, the waters are chlorinated, that is, 

they have the composition of the sea and on the other hand, they contain 

hydrogen sulphide, coming out of the mountains. But the most important 

thing is the existence of radon in the water’s composition. This helps 

considerably in the treatment of diseases. These beneficial waters have, 

in fact, the potential to contribute to the treatment of all diseases, except 

those requiring surgery». According to Mr. Kouskoukis, the diseases to 

be treated depend on what each source contains: thermal water, steam 

and mud. As he says, first of all, musculoskeletal conditions, that is, all 

diseases of the muscles, bones, joints, tendons, can be cured. Also, diseases 

of the nervous system (neuritis, etc.) are treated, respiratory diseases, such 

as chronic pulmonary obstructive pulmonary disease, chronic asthma, 

and bronchitis. Among other things, diseases of the urinary (lithiasis), 

gastrointestinal (ulcer, colitis, etc.), dermatological diseases, dominated  

by psoriasis, a disease with 100,000,000 sufferers worldwide, gynecological 

diseases, allergies, cardiological, endocrinological, eye and ear issues, as 

well as many others, except those that «need a surgical lance». «Even 

women who cannot become pregnant are helped in the thermal springs 

of Greece», says the President of the Medical Society. Before entering the 

thermal waters, the visitor must first take a shower to remove the body 

grease so as to absorb the elements. After entering the waters, one should 

remain in the waters for up to 20 minutes (it is forbidden to stay for  

a longer period), and after exiting, one should not bathe immediately,  

so as to absorb even further the healing elements of the treatment.

The process ought to be repeated for 21 consecutive days. Then, there is 

a six-month break and the same procedure should be repeated, especially 

for incurable conditions.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Κουσκούκη, πρόεδρο της Ακαδημίας 

Ιαματικής Ιατρικής και διακεκριμένο καθηγητή Δερματολογίας και 

Αισθητικής, οι καλύτερες πηγές βρίσκονται εκεί λόγω της σύστασης 

του νερού. «Αφενός είναι χλωριονατριούχες, δηλαδή, έχουν τη σύσταση 

της θάλασσας, και αφετέρου έχουν και υδρόθειο που βγαίνει από τα 

βουνά. Αλλά το σπουδαιότερο απ› όλα είναι ότι σε αυτή την περιοχή 

υπάρχει και ραδόνιο, που βοηθάει ακόμη περισσότερο στη θεραπεία 

παθήσεων», τονίζει ο κ. Κουσκούκης. Τα ευεργετικά αυτά ύδατα 

έχουν τη δυνατότητα, μάλιστα, να συμβάλλουν στη θεραπεία όλων 

των παθήσεων σωματικών και ψυχικών, εκτός από όσες χρειάζονται 

χειρουργική επέμβαση. Τα νοσήματα που θεραπεύονται, σύμφωνα 

με τον κ. Κουσκούκη, εξαρτώνται από το τι περιέχει μέσα η κάθε 

πηγή: το ιαματικό νερό, ο ατμός και η λάσπη. Όπως λέει, μπορούν 

να θεραπευτούν, καταρχάς, μυοσκελετικές παθήσεις, δηλαδή όλες οι 

παθήσεις των μυών, των οστών, των αρθρώσεων, των τενόντων. Επίσης, 

θεραπεύονται οι παθήσεις του νευρικού συστήματος (νευρίτιδες, κ.ά.), 

παθήσεις του αναπνευστικού, όπως η χρόνια πνευμονική αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, το χρόνιο άσθμα, ή και η βρογχίτιδα. Μεταξύ άλλων, 

παθήσεις του ουροποιητικού (λιθιάσεις), γαστρεντερικού (έλκος, 

κολίτιδες κ.λπ.), δερματολογικές παθήσεις, με κυρίαρχη την ψωρίαση, 

από την οποία πάσχουν 100.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, 

γυναικολογικές παθήσεις, αλλεργικές, καρδιολογικές, ενδοκρινολογικές, 

ωτορινολαρυγγολογικές και όλες οι άλλες, εκτός από όσες χρειάζονται 

νυστέρι. «Ακόμη και γυναίκες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, 

υποβοηθούνται στις ιαματικές πηγές της Ελλάδας», αναφέρει  

ο πρόεδρος της Ιαματικής Ιατρικής.

Πριν μπει στα ιαματικά νερά κάποιος «πάσχων» πρέπει να κάνει  

πρώτα ένα ντους για να φύγει η λιπαρότητα του σώματος και να 

απορροφηθούν τα στοιχεία. «Μετά μπαίνει, παραμένει 20 λεπτά 

(παραπάνω απαγορεύεται), και στη συνέχεια όταν βγει, δεν θα κάνει 

αμέσως μπάνιο για να μην φύγουν τα ιαματικά στοιχεία».  Αυτή η 

διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί επί 21 συνεχόμενες ημέρες.  

Κατόπιν, ακολουθεί ένα διάλειμμα έξι μηνών και επαναλαμβάνεται  

η ίδια διαδικασία, ειδικά για τις ανίατες παθήσεις. 
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the 3,000 m2 recently renovated spa, is a real paradise for beauty, care and rejuvenation. 

EXPERIENCE  Destination

THE POWER OF HOT SPRINGS
Medical medicine has been known since antiquity. The first to apply  

it was Hippocrates, who is considered the father of Medical Science.  

It was then lost to the centuries, although it had been partly developed 

by the Romans. In Greece, it has also been approved by the Central 

Health Council as complementary medicine for curing without 

medication. At present, 750 hot springs are recorded in Greece as 

splashes. 128 have been identified as possessing medical properties, 

while 55 have been legally recognized and officially approved by  

the state. Most are in Sterea Hellas, followed by Evia, Macedonia 

and the Aegean islands, as the thermal springs are mainly found in 

volcanic areas and the entire Aegean has volcanic rocks.The main 

spring in the Kamena Vourla area is within the luxurious «Mitsis 

Galini», which has a 5-star spa. The facilities of «Galini» are right  

next to the sea, thus harmoniously combine the freshness of the sea 

water element with the beneficial properties of mount Knimis.

Η ΔύΝΑΜΗ ΤωΝ ΙΑΜΑΤΙΚωΝ ΠΗΓωΝ
Η Ιαματική Ιατρική ήταν γνωστή από την αρχαιότητα.  

Ο πρώτος που την εφήρμοσε ήταν ο Ιπποκράτης, που 

θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής επιστήμης. Μετά χάθηκε 

στους αιώνες, αν και είχε αναπτυχθεί εν μέρει από τους 

Ρωμαίους. Στην Ελλάδα, πλέον έχει εγκριθεί και από το 

Κεντρικό Συμβούλιο ύγείας σαν συμπληρωματική Ιατρική,  

για ίαση χωρίς φάρμακα. Αυτή τη στιγμή είναι 

καταγεγραμμένες στην Ελλάδα 750 ιαματικές πηγές σαν 

αναβλύσεις. Ιαματικές ιδιότητες έχουν διαπιστωμένα οι 

128, ενώ οι 55 έχουν αναγνωριστεί και δια νόμου και έχουν 

εγκριθεί επίσημα από το κράτος. Οι περισσότερες είναι στη 

Στερεά Ελλάδα, και ακολουθούν η Εύβοια, η Μακεδονία, 

αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς οι ιαματικές πηγές 

απαντώνται κυρίως στις ηφαιστειογενείς περιοχές, και όλο 

το Αιγαίο έχει ηφαιστειακά πετρώματα. Η κυριότερη πηγή 

στην περιοχή των Καμένων Βούρλων βρίσκεται μέσα στο 

υπερπολυτελές «Mitsis Galini», το οποίο διαθέτει ένα Spa 5 

αστέρων. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη 

θάλασσα, και συνδυάζουν αρμονικά τη φρεσκάδα του υδάτινου 

στοιχείου με τις ευεργετικές ιδιότητες του  Όρους Κνημίς. 

the facilities of Galini 
are right next to the sea.
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ΤhE GAlInI WEllnESS SPA & RESORT
Built in neoclassical style, the hotel has 224 rooms, including 3 suites 

and one Presidential suite. Some of the rooms enjoy a view of the 

sea, while others look towards the mountain. It is worth noting that 

40 of them have direct thermal water supply. In the «Galini Wellness 

Spa & Resort» the visitor will also find the restaurant «Magnolia» 

with a rich buffet of Mediterranean flavours, the sophisticated bar 

«Iason», a pool bar, «Isabella» beach bar, a freshwater pool, a thermal 

waters tub, a children’s pool, 3 meeting/events rooms, a gambling 

room, a Tv room, parking, as well as sports grounds (tennis, table 

tennis, basketball, 5x5 etc.) and a children’s playground. The 3,000 

m² recently renovated spa, is a real paradise for beauty, care and 

rejuvenation, offering a range of health and beauty treatments, steam 

baths, hydrotherapy & thermal pools and massage services, following 

the Eastern practices combined with the region’s qualities. 

IT IS GOOD TO KNOW!
The benefits of healing tourism have been extensively discussed at the 

4th Panhellenic Congress of Medical Medicine, held at «Mitsis Galini» 

in October 2018. Giorgos Patoulis, the chairman of the Athens 

Medical Association emphasized that by 2025, Wellness Tourism will 

be the second largest industry in the world - after medical care and 

that Greece, has unique comparative advantages over other countries.

EXPERIENCE  Destination

fAcilities

galini harmoniously combines the freshness of the sea water element 

with the beneficial properties of mount knimis.

ΤΟ GAlInI WEllnESS SPA & RESORT
Χτισμένο σε νεοκλασικό στιλ, το ξενοδοχείο διαθέτει 224 δωμάτια, 

μεταξύ των οποίων 3 σουίτες και μία προεδρική. Από αυτά, άλλα 

έχουν θέα προς τη θάλασσα και άλλα κοιτούν προς το βουνό. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι 40 από τα δωμάτια διαθέτουν απευθείας παροχή 

ιαματικού νερού. Στο «Galini» λειτουργούν ακόμα το εστιατόριο 

«Magnolia» με πλούσιο μπουφέ μεσογειακών γεύσεων, το 

εκλεπτυσμένο μπαρ «Iason», ένα μπαρ πισίνας, το «Isabella Beach 

Bar», πισίνα γλυκού νερού, πισίνα ιαματικού νερού, παιδική πισίνα, 

3 αίθουσες συνεδριάσεων/εκδηλώσεων, αίθουσα για χαρτοπαιξία, 

αίθουσα τηλεόρασης, πάρκινγκ, γήπεδα για αθλοπαιδιές (τένις, 

πινγκ πονγκ, μπάσκετ, 5x5 κ.λπ.) και παιδική χαρά. Το Spa, 3.000 

τ.μ., ανακαινίστηκε πρόσφατα και αποτελεί έναν παράδεισο 

ευεξίας, προσφέροντας μία σειρά περιποιήσεων υγείας και 

ομορφιάς, χαμάμ, πισίνες ιαματικές & υδροθεραπείας καθώς  

και μασάζ, ακολουθώντας τις πρακτικές της Ανατολής σε 

συνδυασμό με τις ιδιότητες της περιοχής.

ΕΙΝΑΙ ΚΑλΟ ΝΑ ΓΝωΡΙζΕΤΕ!
Τα οφέλη του Ιαματικού Τουρισμού αναφέρθηκαν διεξοδικά  

στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, που διεξήχθη  

στο «Mitsis Galini» τον Οκτώβριο του 2018. Όπως είπε ο πρόεδρος 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο Τουρισμός 

Ευεξίας θα αποτελεί μέχρι το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη 

βιομηχανία στον κόσμο -μετά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-, 

την ώρα που η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά  

πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες.

“Wellness tourism will be the second largest 
industry in the world.”

— G i o rG o s  Pat o u l i s —
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these nAturAl skincAre products redefine beAuty As they coMbine 

esseNtiAl vitAMiNs, Which heAl AND RestoRe oUR skiN. αυτα τα φυσικα 

προΪοντα πΈριποιησησ Έπαναπροσδιοριζουν την ομορφια αφου συνδυαζουν 

βασικΈσ βιταμινΈσ που θΈραπΈυουν και αποκαθιστουν την ΈπιδΈρμιδα. 

Beauty & health tips 
from crete with love!
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If there was a beauty contest for Greek islands, Crete would 

surely be among the finalists. It is the biggest island in Greece 

and the birthplace of Minoan civilization, the most ancient in 

Europe. It is a remarkable mosaic of stunning gorges, rugged 

mountains and beautiful beaches, an ideal place for any traveller. 

Crete is blessed with wonderful nature, mild climate and fertile land. 

The Cretan diet is based on traditional local products, in particular 

the olive oil, fish, cheese and a great variety of fruits and vegetables. 

The island is also known for the honey production, wine tradition 

and its high quality products. The Cretan olive oil is actually  

the best in the world. Cretan products are an integral part of  

the Mediterranean diet that offers longevity and good health.  

They are also the best natural beauty products money can buy.   

Εάν γινόταν κάποιος διαγωνισμός ομορφιάς για τα ελληνικά 

νησιά, η Κρήτη θα κέρδιζε σίγουρα τίτλο. Είναι το μεγαλύτερο 

νησί στην Ελλάδα και η γενέτειρα του μινωικού πολιτισμού, του 

αρχαιότερου στην Ευρώπη. Είναι ένα αξιοθαύμαστο μωσαϊκό από 

εκπληκτικά φαράγγια, τραχιά βουνά και όμορφες παραλίες. Το 

ιδανικό μέρος για τον κάθε ταξιδιώτη. Η Κρήτη είναι ευλογημένη 

με υπέροχη φύση, ήπιο κλίμα και εύφορη γη. Η τοπική διατροφή 

βασίζεται στα παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, ιδιαίτερα το 

ελαιόλαδο, τα ψάρια, το τυρί και μια μεγάλη ποικιλία φρούτων 

και λαχανικών. Το νησί είναι επίσης γνωστό για την παραγωγή 

του σε μέλι, την παράδοση του σε κρασί και την άριστη ποιότητα 

των προϊόντων του. Το κρητικό ελαιόλαδο άλλωστε είναι το 

καλύτερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα προϊόντα της Κρήτης 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μεσογειακής διατροφής που 

προσφέρει μακροζωία και καλή υγεία. Είναι επίσης τα καλύτερα 

φυσικά προϊόντα ομορφιάς που μπορείτε να αγοράσετε. 

i n g r e d i e n t s

• 1 teaspoon mashed avocado

• 1 teaspoon plain whole milk

yogurt

• 1 teaspoon raw honey 

honey face mask for dry skin
μ ά σ κ α  π ρ ο σ ώ π ο υ  μ ε  μ έ λ ι  γ ι α  ξ η ρ ό  δ έ ρ μ α

M e t h o d  Mix ingredients in a small bowl until smooth. spread 

the mixture over your face and let it sit for 20-30 minutes before 

washing it off. the fats in the avocado and whole milk yogurt are 

deeply moisturizing to the skin, while the lactic acid in the yogurt 

smooths your skin, refines pores and stimulates collagen produc-

tion. this mask is rich in b vitamins, vitamin e, vitamin A, vitamin 

d, calcium, zinc, copper, manganese and magnesium. it’s basi-

cally nutrition for your face! you can use this moisturizing mask 

several times a week if you’d like. it’s very gentle on this skin.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  ανακατέψτε τα υλικά σε ένα μικρό μπολ μέχρι να 

μαλακώσουν. απλώστε το μείγμα πάνω στο πρόσωπό σας και αφήστε 

το για 20-30 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. τα λιπαρά στο αβοκάντο και 

το πλήρες γιαούρτι ενυδατώνουν βαθιά το δέρμα, ενώ το γαλακτικό 

οξύ στο γιαούρτι λειαίνει το δέρμα σας, μειώνει τους πόρους και 

διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου. η μάσκα αυτή είναι πλούσια 

σε βιταμίνες β, βιταμίνη Έ, βιταμίνη α, βιταμίνη D, ασβέστιο, 

ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο και μαγνήσιο. Έίναι εξαιρετικά 

θρεπτική για το πρόσωπο σας! μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή 

την μάσκα ενυδάτωσης αρκετές φορές μέσα την εβδομάδα, καθώς 

είναι ιδιαίτερα απαλή για το δέρμα.

υ λ ι κ α

• 1 κουταλάκι του γλυκού

πολτοποιημένο αβοκάντο

• 1 κουταλάκι του γλυκού πλήρες

γιαούρτι 

• 1 κουταλάκι του γλυκού 

ακατέργαστο μέλι

Cretan products are the best natural beauty 
products money can buy! 

EXPERIENCE  Wellness
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red wine for the face 
κ ό κ κ ι ν ο  κ ρ α σ ί  γ ι α  τ ο  π ρ ό σ ω π ο
red wine is believed to be one of the best anti-ageing drinks, 

not only because it may reduce heart disease risks, strokes and 

reverse cell damage, but also because it may have long-lasting 

effects on our skin health.

το κόκκινο κρασί πιστεύεται ότι είναι ένα από τα καλύτερα 

αντιγηραντικά ποτά, όχι μόνο επειδή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων και να αντιστρέψει 

την κυτταρική βλάβη, αλλά και γιατί έχει μακροχρόνιες επιδράσεις 

στην υγεία του δέρματος μας.

Massaging
μ α σ ά ζ 
take some aloe vera gel or rose water, a few drops of any 

essential oil of your choice and a tablespoon of red wine. Mix all 

three ingredients properly and massage the mixture on your face 

gently. use your fingertips and make sure you focus on all areas 

of the face including forehead, chin and under eyes.  this will 

help improve blood circulation on the face. Massage for at least 

10 minutes and then wipe the paste off.

πάρτε λίγο τζελ από αλόη βέρα ή ροδόνερο, λίγες σταγόνες από 

οποιοδήποτε αιθέριο έλαιο της αρεσκείας σας και μια κουταλιά 

κόκκινο κρασί. αναμίξτε καλά τα τρία συστατικά και κάντε μασάζ 

στο πρόσωπό σας απαλά. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας 

και βεβαιωθείτε ότι απλώσατε την πάστα σ’ όλα τα σημεία του, 

συμπεριλαμβανομένου του μετώπου, του πηγουνιού και κάτω από 

τα μάτια σας. κατά αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η κυκλοφορία του 

αίματος στο πρόσωπο σας. κάντε μασάζ για τουλάχιστον 10 λεπτά 

και στη συνέχεια σκουπίστε την πάστα.

i n g r e d i e n t s

• 3/4 cup olive oil

• 3 cups granulated sugar

• juice of one lemon

• zest from 2 lemons

• A couple drops of your favorite

invigorating essential oil.

invigorating lemon olive oil body scrub 
α ν α ζ ω ο γ ο ν η τ ι κ ή  α π ο λ έ π ι σ η  σ ώ μ α τ ο ς  μ ε  λ ε μ ό ν ι  κ α ι  ε λ α ι ό λ α δ ο

M e t h o d  first combine olive oil and sugar, followed by the lemon juice 

and its zests. finish by adding essential oil—rosemary and grapefruit are 

both invigorating and good for your skin. Apply to skin in circular motions, 

then rinse off. this is a great cleansing scrub for reducing oily skin risk. 

the olive oil helps to balance out the lemon, so your skin will be left clean 

but not dry.

Έ κ τ Έ λ Έ σ η  αναμείξτε πρώτα το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη, και στη συνέχεια 

προσθέστε τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα τους. ολοκληρώστε με την 

προσθήκη αιθέριων ελαίων – το δεντρολίβανο και το γκρέιπφρουτ είναι και 

τα δύο αναζωογονητικά και βοηθητικά για το δέρμα σας. Έφαρμόστε το μείγμα 

στο σώμα σας με κυκλικές κινήσεις και στη συνέχεια ξεπλύνετε. πρόκειται για 

ένα εξαιρετικό καθαριστικό απολέπισης που μειώνει τη λιπαρότητα στο δέρμα. 

το ελαιόλαδο εξισορροπεί το λεμόνι, οπότε το δέρμα σας θα μείνει καθαρό 

αλλά όχι ξηρό.

υ λ ι κ α  

• 3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο

• 3 φλιτζάνια κρυσταλλική ζάχαρη

• Χυμό ενός λεμονιού

• Ξύσμα δύο λεμονιών

• μερικές σταγόνες από το

αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο

EXPERIENCE  Wellness
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What’s new at 
MITSIS HOTELS

The law of constant change is driving Mitsis Hotels.  

As Greece’s largest privately owned hotel chain and  

a pioneer in the tourism industry for over 40 years 

we are upgrading every season both our services and 

our spaces to ensure our customers enjoy the best. We have 

embarked on a large investment plan, creating an unprecedented 

renovation success story. 

Starting with Sofitel Athens Airport –the visitor’s first glimpse 

of Athens, since it is just opposite the airport’s arrivals- and its 

impressive renovation. All of the hotel’s public spaces, as well 

as most of the rooms have been redesigned driven by the latest 

luxury travel trends and the commitment to serve the needs of 

the most demanding international traveler. Following, Rinela 

Beach Resort & Spa in Crete has been renovated with an amazing 

new pool, a new taverna, 2 new bars and new comfortable day 

beds and sun loungers at the beach. The renovated veranda is 

now the ideal spot to enjoy signature cocktails with uninterrupted 

sea views.

Not one but five brand new swimming pools are waiting 

for you at Norida Beach Hotel in Kos, while the brand new 

fish restaurant “Big Blue” promises to exceed your culinary 

expectations. The Main Pool Bar and Beach Bar are the new hot 

spots of the hotel. On top of that, the new restaurants “Smokey 

Grill” and “Ni Hao” offer you exquisite Greek Cuisine & fresh 

cuts and an authentic Asian cuisine journey.

Τα Mitsis Hotels διέπονται από το νόμο της συνεχούς αλλαγής 

και βελτίωσης. Ως η μεγαλύτερη ιδιωτική ξενοδοχειακή 

αλυσίδα της Ελλάδας και πρωτοπόρος στην τουριστική 

βιομηχανία για περισσότερα από 40 χρόνια, δημιουργούμε μία 

πρωτοφανή ιστορία επιτυχημένων ανακαινίσεων, μέσω ενός 

μεγάλου επενδυτικού σχεδίου. Στόχος είναι οι πελάτες μας να 

απολαμβάνουν πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες σε πολυτελείς 

χώρους υψηλών προδιαγραφών. 

Ξεκινώντας με το Sofitel Athens Airport - που είναι η πρώτη 

εικόνα που έχει ένας επισκέπτης από την Αθήνα, αφού βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από τις αφίξεις του αεροδρομίου- και την 

εντυπωσιακή ανακαίνισή του. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του, 

καθώς και τα περισσότερα δωμάτια έχουν επανασχεδιαστεί 

με γνώμονα τις τελευταίες τάσεις και τη δέσμευση να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πιο απαιτητικού διεθνούς 

ταξιδιώτη.

Συνεχίζοντας, το Rinela Beach Resort & Spa στην Κρήτη έχει 

ανακαινιστεί με μια καταπληκτική νέα πισίνα, νέα ταβέρνα, 2 

νέα μπαρ και νέα άνετα κρεβάτια και ξαπλώστρες στην παραλία. 

Η ανακαινισμένη βεράντα είναι τώρα το ιδανικό μέρος να 

απολαύσετε το κοκτέιλ σας με πανοραμική θέα στην θάλασσα.

Όχι μόνο μια αλλά πέντε ολοκαίνουργιες πισίνες σας 

περιμένουν στο Norida Beach Hotel στην Κω, ενώ το καινούριο 

εστιατόριο θαλασσινών “Big Blue” υπόσχεται να ξεπεράσει 

τις γαστρονομικές σας προσδοκίες. Τα pool bar και beach bar 

αποτελούν τα νέα hot spots του ξενοδοχείου. Επιπλέον, τα 

πλήρως ανακαινισμένα εστιατόρια «Smokey Grill» και “Ni Hao” 

προσφέρουν εξαιρετική ελληνική κουζίνα και ποικιλία κρεάτων 

και ένα αυθεντικό ταξίδι ασιατικών γεύσεων.

Redesigned rooms at Sofitel Athens Airport

The new veranda at Rinela Beach Resort & Spa with comfy cushions and an outdoors’ fireplace Five new swimming pools at Norida Beach Hotel 

Special afternoon tea with a wide selection of tea varieties 
at Alila Resort & Spa and all Mitsis Hotels

The indoor heated pool at Rodos Village Beach Hotel 
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Rodos Village Beach Hotel is re-introducing itself. Everything 

is new! From the imposing new entrance leading to the freshly 

designed reception and lobby, the renovated restaurant & bars, 

the main pool and children’s pool, to the new theatre and spa 

with an indoor heated pool, all at your disposal for moments 

of recreation and relaxation. 

Rodos Maris Resort & Spa is offering a glimpse of luxury 

in its totally refurbished rooms, with brand new fabrics.

In Kos, Summer Palace Beach Hotel opens up to the 

Mediterranean Sea, revealing its exquisite elevated site. 

The main pool is redesigned to look out towards the view 

in a sleek, elegant terraced arrangement that maximizes views, 

while adjacent lies a new Mediterranean Restaurant that once 

again opens up to the Aegean sea. 

An enriched recreation program with extensive fitness classes, 

swimming and art lessons along with a great variety of activities, 

promise to keep our guests entertained from day to night. Guests 

can enjoy a special Afternoon Tea with a unique selection of tea 

varieties, accompanied by exquisite savories at all of our hotels. 

Moreover, brunch à la carte is introduced in all of our all-inclusive 

5* island hotels and Blue Domes Resort & Spa has created a 

Healthy Corner, the ultimate spot for health & fitness lovers. The 

new beverage menu is here to stay with a separate cocktail list for 

each hotel according to its clientele and the profile of the hotel: 

signature cocktails such as Cosmopolitan, Mai Tai, Mojito, Aperol 

Spritz and Negroni, inspired by the local ingredients and landscape.

Ακόμη, το Rodos Village Beach Hotel επανασυστήνεται. Όλα 

είναι καινούρια! Από την επιβλητική νέα είσοδο που οδηγεί 

στη μοντέρνα ρεσεψιόν και το νέο λόμπι, το ανακαινισμένο 

εστιατόριο και τα μπαρ, τη νέα κεντρική πισίνα για μεγάλους 

και παιδιά μέχρι το νέο θέατρο και το spa με εσωτερική 

θερμαινόμενη πισίνα, όλα είναι στη διάθεσή σας για στιγμές 

ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. 

Το Rodos Maris Resort & Spa προσφέρει μια μοναδική αίσθηση 

πολυτελείας με τα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια με 

ολοκαίνουργια υφάσματα.

Στην Κω, το Summer Palace Beach Hotel ανοίγει τους ορίζοντές 

του στη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας την εξαίσια υπερυψωμένη 

τοποθεσία του. Η κεντρική πισίνα επανασχεδιάζεται για να 

κοιτάει προς την θάλασσα με μια κομψή διαρρύθμιση που 

μεγιστοποιεί τη θέα, ενώ δίπλα βρίσκεται ένα νέο μεσογειακό 

εστιατόριο εξίσου στραμμένο στο Αιγαίο πέλαγος. 

Ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα αναψυχής με εκτεταμένα 

μαθήματα γυμναστικής, κολύμβησης και ζωγραφικής μαζί με μια 

μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, υπόσχονται να διασκεδάσουν 

τους επισκέπτες μας από το πρωί ως το βράδυ. Οι επισκέπτες 

μπορούν να απολαύσουν ένα ξεχωριστό απογευματινό τσάι 

με μια μοναδική επιλογή από ποικιλίες τσαγιού με εξαιρετικά 

συνοδευτικά σε όλα τα ξενοδοχεία μας. Επιπλέον, εισάγεται 

brunch à la carte σε όλα τα 5* νησιωτικά ξενοδοχεία μας και 

το Blue Domes Resort & Spa δημιουργεί το Healthy Corner, 

το απόλυτο σημείο για τους λάτρεις της υγιεινής διατροφής. 

H νέα λίστα ποτών είναι εδώ για να μείνει, με μια ξεχωριστή 

επιλογή από κοκτέιλ για κάθε ξενοδοχείο σύμφωνα με τους 

πελάτες και το προφίλ του: xαρακτηριστικά κοκτέιλ όπως 

Cosmopolitan, Mai Tai, Mojito, Aperol Spritz και Negroni, 

εμπνευσμένα από τα τοπικά συστατικά και το τοπίο.

The new pool maximizes 
views in a sleek, elegant 
terraced arrangement.

Summer Palace Beach Hotel’s new elevated pool

Extensive fitness programs at Blue Domes Resort & Spa and all Mitsis Hotels

VISIT  Hospitality
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Our group is committed to its sustainability practices, green 

growth strategy and local community development philosophy. 

The surrounding natural environment and local architectural style, 

are in line with Mitsis Hotels’ comprehensive energy, water and 

raw materials conservation program. All of our hotels have been 

awarded with the eco-label “Green Key” and most of them lie on 

“Blue Flag” beaches. In 2018, the highest international recognition 

Travelife for Hotels & Accommodations Gold Certification was 

achieved by Blue Domes Resort & Spa.

Digital Innovations are taking over Mitsis Hotels! From season 

2019, Blue Domes, Norida Beach, Laguna, Alila, Grand and Rodos 

Village lobbies will be the center of attention with their brand new 

digital hotel screens with useful information. On top of that, 

a local events digital calendar will pop up on them as well as on  

our Official Website and Blog. 

Our 1 year old blog, UNIQUE DESTINATION, is another chapter 

of our great story. It is more than an online magazine; it is a creative 

platform to exchange ideas and head out for new discoveries. 

A guide on travel with destination specials and tips, on taste with 

fine dining proposals and recipes, on architecture and decoration, 

on recreation, on wellness and lifestyle. A set of everyday 

experiences sparking innovation. A sneak preview of local secrets 

& events. An interactive medium featuring your reviews and 

memories, a celebration of all that hospitality means to us.  

Τhis year, Mitsis Hotels will launch its new brand “LOVE” 

featuring items designed and produced with special care to ensure 

high quality & style. We have selected the most characteristic 

representations from our islands to create an exclusive collection 

of items with the use of the finest materials. Visit our online store 

to shop our 2019 exclusive collection at love.mitsishotels.com.

Ο Όμιλoς πορεύεται με τη δέσμευση να ακολουθεί πρακτικές 

βιωσιμότητας και μία στρατηγική πράσινης ανάπτυξης καθώς 

και ενίσχυσης της τοπικής κοινότητας. Το φυσικό περιβάλλον και 

το τοπικό αρχιτεκτονικό στυλ συμβαδίζουν με το ολοκληρωμένο 

μας πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και πρώτων 

υλών. Σε όλα τα ξενοδοχεία έχει απονεμηθεί το οικολογικό 

σήμα «Green Key» και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε 

παραλίες  με «Γαλάζια Σημαία». Το 2018, η υψηλότερη διεθνής 

αναγνώριση Travelife for Hotels & Accommodations Gold 

Certification επιτεύχθηκε από το Blue Domes Resort & Spa.

Οι ψηφιακές καινοτομίες δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν από 

τα ξενοδοχεία Mitsis! Από τη σεζόν του 2019, τα lobbies των Blue 

Domes, Norida Beach, Laguna, Alila, Grand και Rodos Village θα 

αποτελέσουν το επίκεντρο της προσοχής με τις ολοκαίνουργιες 

ψηφιακές οθόνες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. 

Επιπλέον, ένα  ψηφιακό ημερολόγιο με τις τοπικές εκδηλώσεις 

θα προβάλλεται σε αυτές καθώς και  στην επίσημη ιστοσελίδα 

και blog μας. Το ενός έτους blog, UNIQUE DESTINATION, είναι 

ένα ακόμη κεφάλαιο της μεγάλης ιστορίας μας. Αυτό το blog 

είναι πολλά περισσότερα από ένα ηλεκτρονικό περιοδικό: είναι 

μια δημιουργική πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και την 

εξόρμηση για νέες ανακαλύψεις. Ένας οδηγός με αφιερώματα 

και συμβουλές για ταξίδια, υψηλές γαστρονομικές επιλογές και 

συνταγές, αρχιτεκτονική και διακόσμηση, ψυχαγωγία, ευεξία 

και lifestyle. Ένα σύνολο καινοτόμων καθημερινών εμπειριών. 

Μια εσωτερική ματιά των τοπικών μυστικών & εκδηλώσεων. Ένα 

διαδραστικό μέσο που περιλαμβάνει τα σχόλια και τις αναμνήσεις 

σας, μια γιορτή όλων αυτών που σημαίνει η φιλοξενία για μας. 

Ο  Όμιλος Mitsis Hotels θα λανσάρει φέτος το νέο του brand 

“LOVE”, με αντικείμενα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, 

εμπνευσμένα από τους μοναδικούς προορισμούς μας. Επιλέξαμε 

τις πιο χαρακτηριστικές αναπαραστάσεις από τα νησιά μας για 

να δημιουργήσουμε μια αποκλειστική συλλογή αντικειμένων  

με τη χρήση των καλύτερων υλικών. Μπορείτε να επισκεφθείτε  

το online κατάστημά μας για να επιλέξετε αναμνηστικά είδη της 

σειράς LOVE στο love.mitsishotels.com.

Enjoy signature cocktails 
from the new beverage menu 

of our hotels.

Mitsis Hotels will launch its new brand “LoVE”

VISIT  Hospitality
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Opposite Athens International Airport is one 

of the most modern and luxurious 5* hotels 

in Athens, with the Mitsis Group seal. Sofitel 

Athens Airport has 345 rooms and suites,  

2 gourmet restaurants, 3 bars and 11 contemporary function 

rooms for conferences and events. The hotel had an 

impressive renovation in 2017-2018 and its modern design 

surprises even the most eclectic client.

Απέναντι από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών βρίσκεται 

ένα από τα πιο σύγχρονα και πολυτελή ξενοδοχεία 

5 αστέρων στην Αθήνα, με την σφραγίδα του Ομίλου 

Μήτση. Το Sofitel Athens Airport έχει 345 δωμάτια και 

σουίτες, 2 gourmet εστιατόρια, 3 μπαρ και 11 σύγχρονες 

αίθουσες για συνέδρια και εκδηλώσεις. Έκανε μία 

εντυπωσιακή ανακαίνιση το 2017-2018 και σήμερα  

ο μοντέρνος σχεδιασμός του εκπλήσσει ακόμα και  

τον πιο εκλεκτικό πελάτη.

Sofitel Athens Airport 
Member of Mitsis Premium Collection

HOTELS  Athens
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Galini 
WELLNESS SPA & rESOrT

In the seaside town of Kamena Vourla – known  

for the thermal springs –  150 km north of Athens,  

lies 5* Galini. It has 224 rooms and suites, all with 

amazing views either to the green mountain or the 

sea, and one  of most beautiful & largest spas in world, 

3.000 m2. It is the ideal choice for those seeking relaxation 

and wellness but also for social or corporate events. 

150 χλμ. βόρεια της Αθήνας, στην παραθαλάσσια 

κωμόπολη Καμένα Βούρλα – γνωστή για τα ιαματικά 

νερά της- βρίσκεται το 5* Galini. Διαθέτει 224 δωμάτια 

και σουίτες, όλα με υπέροχη θέα είτε στο καταπράσινο 

βουνό είτε στη θάλασσα, καθώς και ένα από τα 

ωραιότερα και μεγαλύτερα spa στον κόσμο, 3.000 τ.μ. 

Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν 

χαλάρωση και ευεξία αλλά και για κοινωνικές ή 

εταιρικές εκδηλώσεις. 

HOTELS  Kamena Vourla
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Blue Domes 
rESOrT & SPA Member of Mitsis Premium Collection M ember of our Premium Collection, this 5* 

hotel, offers the richest all-inclusive program 

in Kos with 11 restaurants and 6 bars and  

a great recreation program. It is a truly blue 

hotel, on a “Blue Flag” beach, 5 km from Kardamena, has  

12 pools travelling throughout the entire resort that give  

it a magical blue feeling. 499 luxurious rooms combine 

elegance with great views and the hotel’s spa is the place  

to relax body and soul.

Το 5* ξενοδοχείο ανήκει στην Premium συλλογή μας και 

προσφέρει το πιο πλούσιο all-inclusive πρόγραμμα στην Κω, 

με 11 εστιατόρια και 6 μπαρ και ένα απίθανο ψυχαγωγικό 

πρόγραμμα.  Είναι πραγματικά ένα μπλε ξενοδοχείο, πάνω 

σε μία «Γαλάζια Παραλία», 5 χλμ από την Καρδάμενα, με 12 

πισίνες που το διασχίζουν, δίνοντας μία μαγική μπλε αίσθηση. 

Τα 499 πολυτελή δωμάτια συνδυάζουν κομψότητα με θέα και 

το σπα του είναι το μέρος για χαλάρωση σώματος και ψυχής.

HOTELS  Kos
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Shades of blue and white, where the Cycladic style transcends 
to luxury and comfort in this Premium Collection resort .

 BLuE DoMES RESoRT & SPA  

Left: The contemporary resort style lobby. Right: “Sapphire Spa” is the place to relax body and mind.

HOTELS  Kos
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Norida 
BEACH HOTEL

HOTELS  Kos

On a “Blue Flag” awarded beach, lies Norida, 5km 

from the traditional village Kardamena in Kos,  

an ideal destination for the whole family. 8.000 m2 

of exterior spaces have been totally renovated in 

2019 with the creation of 5 pools, a pool bar, 3 restaurants  

and a beach bar. All these, plus 5.000 plants and palm trees  

and an outdoors movie theater with day beds, make your stay 

even more enjoyable. 

5 χλμ. από το παραδοσιακό χωριό Καρδάμενα στην Κω, πάνω 

σε μία βραβευμένη «γαλάζια παραλία», βρίσκεται το Norida, 

ένας ιδανικός προορισμός για όλη την οικογένεια. 8.000 τμ. 

εξωτερικών χώρων ανακαινίστηκαν ολοκληρωτικά το 2018  

με την δημιουργία 5 πισινών, ενός pool bar, 3 εστιατορίων,  

και ενός beach bar. Όλα αυτά, συν 5.000 φυτά και φοίνικες  

αλλά και ένας εξωτερικός κινηματογράφος με day beds, 

κάνουν την διαμονή σας ακόμα πιο απολαυστική. 
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A drone image of the unique pool complex consisting  
of 5 pools with a different concept for each one.

NoRiDA BEAcH HoTEL

Left: it’s hard to tell where the pool ends and the beach begins.

Right: The new beach bar is just  a small step from your sun bed.

HOTELS  Kos
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Next to Norida, 5.5 km from Kardamena, on 

an exquisite elevated site right above a “Blue 

Flag” awarded beach, is the 5* Summer Palace, 

with unique views to the Aegean and up to 

the volcanic island of Nisyros. Its’ 252 rooms combine 

traditional hospitality with luxurious services. In 2019  

the main pool and Mediterranean restaurant next to it,  

were redesigned to look out towards the sea in a sleek, 

elegant terraced arrangement that maximizes views  

and takes your breath away.

Δίπλα στο Norida, 5.5 χλμ. από τη Καρδάμενα, σε 

μία υπερυψωμένη τοποθεσία ακριβώς  πάνω από 

μία βραβευμένη «γαλάζια παραλία», βρίσκεται το 5* 

Summer Palace, με μοναδική θέα στο Αιγαίο και μέχρι 

το ηφαιστειακό νησί Νίσυρος. Τα 252 δωμάτια του 

συνδυάζουν την παραδοσιακή φιλοξενία με τις πολυτελείς 

παροχές. Το 2019 επανασχεδιάστηκε η κεντρική πισίνα 

και το μεσογειακό εστιατόριο δίπλα της, με μία κομψή 

διαρρύθμιση που μεγιστοποιεί τη θέα και κόβει την ανάσα.

Summer Palace
BEACH HOTEL

HOTELS  Kos

A photorealistic image of the new elevated pool with breathtaking views to the Aegean.
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Family Village 
BEACH HOTEL

Family Village is a 4* ultra all-inclusive friendly 

hotel, 5.5 km from Kardamena. It offers 

spectacular views and is only a few minutes’ walk 

or a drive on the hotel’s beach hopper from a 

“Blue Flag” awarded beach. It has 219 rooms, half of them 

with sharing pools, and all with a Mediterranean style decor 

and amazing views either to Mount Dikeos and the colorful 

gardens or to the Aegean sea.

Αυτό το 4* ultra all-inclusive φιλικό ξενοδοχείο βρίσκεται 

επίσης μόλις 5.5 χλμ από την Καρδάμενα. Έχει υπέροχη 

θέα και είναι μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια ή με το Beach 

Hopper του ξενοδοχείου, από μία βραβευμένη «Γαλάζια 

Παραλία». Έχει 219 δωμάτια, τα μισά από τα οποία έχουν 

δικές τους κοινόχρηστες πισίνες, και όλα διακοσμημένα 

με μεσογειακό στυλ και μαγευτική θέα είτε στο όρος 

Δίκαιος και τους πολύχρωμους κήπους ή στο Αιγαίο 

πέλαγος.

HOTELS  Kos



ramira 
BEACH HOTEL

HOTELS  Kos

A n ideal destination for the entire family, the 5* 

Ramira, with 338 rooms all refurbished, is only 

3.5 km from the city of Kos. Our little guests are 

excited about the playground and waterslides and 

the grownups with the amazing beach with new sunbeds and 

gazebos. Everything is there, from recreation and sports, such 

as swimming, yoga, bike rides, to amazing tastes and magical 

sunsets with a cocktail on hand.

Ο ιδανικός προορισμός για όλη την οικογένεια, το 5* 

Ramira, βρίσκεται μόλις 3,5 χλμ από την πόλη της Κω 

και διαθέτει 338 ανακαινισμένα δωμάτια. Οι μικροί 

επισκέπτες ξετρελαίνονται με την παιδική χαρά και τις 

νεροτσουλήθρες και οι μεγάλοι με την απίθανη παραλία, 

με τις ολοκαίνουργιες ξαπλώστρες και κρεβάτια. Όλα είναι 

εκεί, από διασκέδαση και αθλητικές δραστηριότητες όπως 

κολύμπι, yoga, βόλτες με το ποδήλατο μέχρι υπέροχες 

γεύσεις και μαγικά ηλιοβασιλέματα με ένα cocktail στο χέρι.
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ramira has it all, from recreation and sports 
to amazing tastes and magical sunsets.

RAMiRA BEAcH HoTEL

Left: A cold house lemonade and a warm smile set the perfect welcome.

Right: The view from one of the private pool family rooms. 

HOTELS  Kos
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Alila 
rESOrT & SPA Member of Mitsis Premium Collection

Member of our Premium Collection, this 5*  

hotel is the jewel of Rhodes, with the richest all-

inclusive program on the island. The beachfront 

resort has 314 luxurious rooms and offers 

numerous gastronomic delights from all around the world.  

One main and 8 à la carte restaurants, 5 bars with cocktails,  

 a wine and champagne list and a great recreation program 

are the ingredients to the perfect holidays.

Το παραθαλάσσιο 5* Alila Resort & Spa, που ανήκει στην 

Premium συλλογή μας, αποτελεί το κόσμημα της Ρόδου, 

προσφέροντας το πλουσιότερο all-inclusive πρόγραμμα 

στο νησί. Διαθέτει 314 πολυτελή δωμάτια και πολλές 

γαστρονομικές απολαύσεις από όλο τον κόσμο. Ένα 

κεντρικό και 8 à la carte εστιατόρια, 5 μπαρ με κοκτέιλ, λίστα 

κρασιών και σαμπάνιας, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας, είναι τα συστατικά των ιδανικών διακοπών. 

HOTELS  rhodes
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“The 5* hotel opened in May 2013 
and is today the jewel of rhodes” 

ALiLA RESoRT & SPA

Left: The imposing way to the reception. Right: Enjoy a signature cocktail at the hotel’s night bar.

HOTELS  rhodes
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G rand Hotel in Rhodes Town, is the only 5* all-

inclusive beachfront city hotel, a historical hotel 

where some of the most prominent personalities 

of the world have stayed. It has 405 luxurious 

rooms, most of which offer sea views, a gym, spa, 1 indoor 

and 2 outdoor swimming pools, 6 restaurants & 2 bars, a 

pizza oven & creperie and multiple imposing rooms to host  

a conference or an event.

Σε απόσταση αναπνοής από την μεσαιωνική  

πόλη, βρίσκεται το μοναδικό 5* παραθαλάσσιο all-

inclusive ξενοδοχείο στην πόλη της Ρόδου, το ιστορικό 

Grand Hotel, που έχει φιλοξενήσει κάποιες από τις 

μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου. Έχει 405 

πολυτελή δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στην θάλασσα, 

γυμναστήριο, spa, 1 εσωτερική πισίνα και 2 εξωτερικές, 

6 εστιατόρια & 2 μπαρ, pizza oven & creperie και 

πολλαπλούς επιβλητικούς χώρους για την διοργάνωση 

εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Grand Hotel

HOTELS  rhodes
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Petit Palais 
BEACH HOTEL

T 
he only 4* all-inclusive city hotel in town, 

located very close to the Old City of Rhodes 

with the remarkable sights, is the ideal starting 

point for someone to explore the island. For 

those who wish to stay in all day, the swimming pool is 

the ideal location with gymnastics, yoga & pilates, a pool 

bar with snacks and Jacuzzi for whoever wants. Aside 

from the other meals, don’t miss afternoon tea.

Το μοναδικό 4* all-inclusive ξενοδοχείο στην πόλη της 

Ρόδου, λίγα μέτρα από την Παλιά Πόλη με τα σπουδαία 

ιστορικά αξιοθέατα, είναι το ιδανικό ορμητήριο για 

να εξερευνήσει κανείς το όμορφο νησί. Για όσους 

επιθυμούν να μείνουν μέσα όλη μέρα, η πισίνα είναι ο 

ιδανικός προορισμός, με μαθήματα γυμναστικής, yoga 

& pilates, ένα pool bar με snacks και Jacuzzi για όποιον 

θέλει. Εκτός των άλλων γευμάτων, μην χάσετε το 

απογευματινό τσάι.

HOTELS  rhodes
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La Vita 
BEACH HOTEL

Beachfront 4* hotel La Vita is set in an ideal 

location: in Rhodes town, next to the aquarium 

and very close to the medieval town which is an 

UNESCO World Heritage Site. Its public spaces 

as well as its 126 rooms are comfortable and beautifully 

decorated. The breakfast room is a place with a unique style 

with medieval influences. It has magnificent views to the 

hotel’s pool and to the sea. 

Το παραθαλάσσιο 4* La Vita βρίσκεται σε μία ιδανική 

τοποθεσία: στην πόλη της Ρόδου, δίπλα στο ενυδρείο και 

πολύ κοντά στην μεσαιωνική πόλη που αποτελεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου καθώς και τα  

126 δωμάτια είναι άνετοι και όμορφα διακοσμημένοι.  

Η αίθουσα του πρωινού είναι ένας χώρος με ξεχωριστό 

στυλ και μεσαιωνικές επιρροές και έχει υπέροχη θέα  

στην πισίνα του ξενοδοχείου και την θάλασσα.

HOTELS  rhodes
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O n the east coast, next to the cosmopolitan 

Faliraki, with its beautiful sandy beaches,  

is the charming 5* Faliraki Beach Hotel & Spa,  

5 km from Afandou Golf Course and only 14 

km from the town of Rhodes. Recently renovated, the hotel 

has 348 rooms, 20 outdoor pools with fresh water, 1 main 

and 4 theme restaurants, 3 bars and a very rich all-inclusive 

program that will please even the most discerning traveler. 

Στην ανατολική ακτή, δίπλα στο κοσμοπολίτικο 

Φαληράκι, με τις αμμώδεις παραλίες του και μόλις 5 χλμ 

από το γκολφ της Αφάντου και 14 χλμ από την πόλη της 

Ρόδου, βρίσκεται το γοητευτικό 5* Faliraki Beach Hotel 

& Spa. Πρόσφατα ανακαινισμένο, το ξενοδοχείο διαθέτει 

348 δωμάτια, 20 πισίνες με γλυκό νερό, 1 κεντρικό και 4 

θεματικά εστιατόρια, 3 μπαρ και ένα πλούσιο all-inclusive 

program που θα ευχαριστήσει ακόμα και τους πιο 

επιλεκτικούς πελάτες. 

Faliraki 
BEACH HOTEL & SPA

HOTELS  rhodes
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HOTELS  rhodes

Lindos Memories 
rESOrT & SPA Member of Mitsis Premium Collection

T he only adults-only Mitsis Hotel is the ideal  

choice for couples dreaming of romantic moments 

with unique memories. The 5* atmospheric 

boutique hideaway by the sea, only 1,5 km from 

beautiful Lindos, built with materials such as wood and stone 

following the Venetian architecture, is fully integrated into the 

natural environment. Its sandy beach with turquoise waters 

is internationally acclaimed and has starred in huge movie 

productions.

Το μοναδικό ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels μόνο 

για ενήλικες, είναι η ιδανική επιλογή για ζευγάρια που 

ονειρεύονται ρομαντικές στιγμές με μοναδικές αναμνήσεις. 

Το 5* ατμοσφαιρικό παραθαλάσσιο καταφύγιο, μόλις, 

1,5 χλμ., από την πανέμορφη Λίνδο, χτισμένο με υλικά, 

όπως πέτρα και ξύλο, ακολουθώντας τη βενετσιάνικη 

αρχιτεκτονική, είναι απόλυτα ενταγμένο στο φυσικό 

περιβάλλον. Η αμμώδης παραλία του με τα τιρκουάζ νερά 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και έχει πρωταγωνιστήσει  

σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. 
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T his 5* hotel lies on one of the most beautiful 

beaches, on the southeast coast of Rhodes, the 

“Blue Flag” awarded beach Kiotari. Its 432 elegant 

and picturesque rooms and bungalows, whether 

located in the main building or in the profuse gardens are 

ideal for couples or families seeking after high quality in a 

quiet place. The hotel’s extensive all-inclusive program offers 

a variety of tastes & flavors as well as of recreation & sports 

activities. 

Αυτό το 5 * ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω σε μία από τις 

ωραιότερες παραλίες, στη νοτιοανατολική Ρόδο, στην 

βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία» παραλία Κιοτάρι. Τα 

432 κομψά του δωμάτια και bungalows, είτε βρίσκονται 

στους καταπράσινους κήπους είτε στο κεντρικό 

κτίριο, είναι ιδανικά για ζευγάρια ή για οικογένειες που 

αναζητούν υψηλή ποιότητα και ησυχία. Το εκτενές 

all-inclusive πρόγραμμα του ξενοδοχείου προσφέρει μία 

μεγάλη ποικιλία μοναδικών γεύσεων και ψυχαγωγικών  

και αθλητικών δραστηριοτήτων για όλους. 

rodos Maris 
rESOrT & SPA

HOTELS  rhodes
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T he 5* hotel on the south of Rhodes, just a few 

meters from a “Blue Flag” awarded beach, has 

great sea views and offers premium services. 

In 2017-2019 it had a massive renovation in all 

common areas and in most of the rooms and is today a 

real jewel of architecture and style. The new high aesthetics 

spaces in combination with the unique all-inclusive services, 

compose an unparalleled holiday scenery. 

Το 5 * ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο, λίγα μόλις μέτρα από 

μια βραβευμένη με “Γαλάζια Σημαία” παραλία, έχει 

υπέροχη θέα στη θάλασσα και προσφέρει υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου. Έκανε μία τεράστια ανακαίνιση το 

2017-2019 σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους καθώς 

και στα περισσότερα δωμάτια του και αποτελεί αυτή την 

στιγμή ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής και στυλ. Οι νέοι 

υψηλής αισθητικής χώροι σε συνδυασμό με τις μοναδικές 

all-inclusive υπηρεσίες, σας περιμένουν για αξέχαστες 

διακοπές.  

HOTELS  rhodes

rodos Village 
BEACH HOTEL & SPA
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Laguna 
rESOrT & SPA Member of Mitsis Premium Collection

O n the “Blue Flag” awarded beach of Anissaras, is 

the majestic 5* hotel Laguna, part of our Premium 

Collection. 351 rooms & suites, all designed with 

style and passion for luxury, premium all-inclusive 

services, one main and 5 à la carte restaurants offering 

gastronomic delights, our creperie-gelateria to sweeten your 

days and nights by our famous lake, 5 bars with new beverage 

menus, enriched sports and recreation programs, all create the 

highest possible standards of service any guest can encounter.

Στην βραβευμένη με «Γαλάζια σημαία» παραλία του 

Ανισσαρά, βρίσκεται το μεγαλοπρεπές 5* Laguna, που ανήκει 

στην Premium συλλογή μας. 351 δωμάτια και σουίτες, όλα 

σχεδιασμένα με στυλ και αγάπη για την πολυτέλεια, premium 

all-inclusive παροχές, ένα κεντρικό και 5 à la carte εστιατόρια 

με μοναδικές γεύσεις, μία κρεπερί δίπλα στην διάσημη 

λίμνη μας, 5 μπαρ με νέα λίστα, ανανεωμένο αθλητικό και 

ψυχαγωγικό πρόγραμμα, όλα δημιουργούν το υψηλότερο 

επίπεδο υπηρεσιών που μπορεί να βρει κανείς. 

HOTELS  Crete
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HOTELS  Crete

2.000 meters of swimming pools and profuse gardens 
with flowers and plants surround the resort. 

LAGuNA RESoRT & SPA

Left: All 351 rooms & suites are designed with style and passion for luxury. 

Right: Enjoy the sun right outside your sharing pool room.
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rinela 
BEACH rESOrT & SPA I n the area of Kokkini Hani, only 12 km from 

Heraklion, on the finest beach of northern Crete is 5* 

Rinela, offering an all-inclusive program everybody 

loves. In 2017 - 18 most of the common areas of the 

hotel were completely renovated. A new pool area, new 

comfortable day beds and sun loungers at the beach, a new 

tavern & 2 new bars with unique flavors and many more are 

there to offer you the holidays of your dreams.  

Στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, μόνο 12 χλμ από το Ηράκλειο, 

στην ομορφότερη παραλία της βόρειας Κρήτης βρίσκεται 

το 5* ξενοδοχείο Rinela προσφέροντας ένα all-inclusive 

πρόγραμμα που όλοι αγαπάνε. Το 2017 -18 οι περισσότεροι 

κοινόχρηστοι χώροι του ανακαινίστηκαν. Μία νέα πισίνα, 

νέες ξαπλώστρες και κρεβάτια στην παραλία, μία νέα ταβέρνα 

και 2 νέα μπαρ με μοναδικές γεύσεις καθώς και πολλά άλλα 

συντελούν τις διακοπές των ονείρων σας. 

HOTELS  Crete
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Unique views during the magic hour 
at the new pool area of the 5 star hotel.

RiNELA BEAcH RESoRT & SPA

Left: New day beds and sun loungers at the finest sandy beach. Right: Enjoy your breakfast at the new tavern. 

HOTELS  Crete
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@vai2tte Ramira

VISIT  Social media

Every season gets more fantastic with your spectacular pictures and videos! 

Images captured under the golden sun rays, while floating on pools, 

swimming in crystal clear waters, tasting authentic gastronomic flavors, 

enjoying recreational activities, raising up glasses with the backdrop 

of stunning sunsets, experiencing the very pinnacle of luxury Mediterranean all-

inclusive vacations. Experiences created at our 17 Hotels & Resorts, each one a unique 

destination in Greece. 

Κάθε σεζόν γίνεται πιο φανταστική με τις εκπληκτικές φωτογραφίες και 

τα βίντεο σας! Εικόνες που δημιουργούνται κάτω από τις χρυσές ακτίνες 

του ήλιου, επιπλέοντας σε πισίνες, κολυμπώντας σε κρυστάλλινα νερά, 

δοκιμάζοντας αυθεντικές γαστρονομικές γεύσεις, απολαμβάνοντας ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, τσουγκρίζοντας ποτήρια με φόντο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, 

βιώνοντας την κορυφαία εμπειρία των πολυτελών Μεσογειακών all-inclusive 

διακοπών. Εμπειρίες που δημιουργήθηκαν στα 17 ξενοδοχεία και θέρετρά μας, 

το καθένα από αυτά, ένας μοναδικός προορισμός στην Ελλάδα.  

 mitsishotels     Mitsis Hotels    mitsishotels        Mitsis Hotels     MiTSiS HoTELS     unique Destination Blog

1st Winner #mitsisphotocontest @malwa_mazurkiewicz Laguna

2nd Winner #mitsisphotocontest @sjakki Norida Beach

@elated_by_success Galini

3rd Winner #mitsisphotocontest @schwarzrzel78 Blue Domes

Share your
#MitsisHotels experiences
A PicTuRE DEPicTiNG youR ExPERiENcES iS PRicELESS. SHARE youR 

MoMENTS FRoM youR oWN jouRNEyS AT ouR uNiquE DESTiNATioNS 

uSiNG THE HASHTAG #MiTSiSHoTELS oR TAG @MiTSiSHoTELS. MAkE 

SuRE To FoLLoW ouR jouRNEy oN SociAL MEDiA! 
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VISIT  Social media

@ksuhka Lindos Memories

@jbanaszewska Rinela 

@injoyceworld Laguna

@sailing_rhodes_kiotari Rodos Maris

@lenickacz Blue Domes@kamilszpilski Blue Domes@aviv_smadar1 Alila

@daniellekohlen Laguna

@kkhan23 Alila

@kuzlyavka Norida

@mitsisalila
@mitsisbluedomes
@mitsisfaliraki
@mitsisfamilyvillage
@mitsisgalini
@mitsisgrandhotel
@mitsislavita
@mitsislaguna
@mitsislindosmemories
@mitsisnorida
@mitsis_petitpalais
@mitsisramirabeach
@mitsisrinela
@mitsisrodosmaris
@mitsisrodosvillage
@mitsissummerpalace
@sofitelathens

Follow @mitsishotels and our hotels’ accounts :
Mitsis Alila Resort & Spa
Mitsis Blue Domes Resort & Spa
Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa
Mitsis Family Village Beach Hotel
Mitsis Galini Wellness Resort & Spa
Mitsis Grand Hotel
Mitsis La Vita Beach Hotel
Mitsis Laguna Resort & Spa
Mitsis Lindos Memories Resort & Spa
Mitsis Norida Beach Hotel
Mitsis Petit Palais Beach Hotel
Mitsis Ramira Beach Hotel
Mitsis Rinela Beach Resort & Spa
Mitsis Rodos Maris Resort & Spa
Mitsis Rodos Village Beach Hotel & Spa
Mitsis Summer Palace Beach Hotel
Sofitel Athens Airport
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Mitsis Friends Club
Friends with Benefits

VISIT  Loyalty

V isiting one of our unique destinations is more than 

just a simple hotel stay, it’s a feeling- it’s a place where 

people create strong bonds and friendships as they set 

their annual date to come back for the most memorable 

experiences. With so many of you trusting us for your holidays over 

and over again, it was only a matter of time to create something to 

express our gratitude. In 2012, the Mitsis Friends Club came up and 

7 years later, already counts almost 50,000 members. The idea was 

simple, yet authentic: your loyalty is important to us and it should be 

rewarded! Year by year, we get to know better your wishes and needs, 

so we can satisfy your vacation cravings and exceed your expectations!

Would you like to be our friend? 

V isit www.mitsishotels.com/friendsclub and join now for free.

Contact us at friendsclub@mitsishotels.com.

Τα ξενοδοχεία του Ομίλου MITSIS HOTELS είναι μοναδικά, καθώς 

προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη συναισθήματα και 

αξέχαστες στιγμές. Γι’ αυτό οι επισκέπτες μας επιλέγουν τους 

προορισμούς μας ξανά και ξανά. Για να σας εκφράσουμε την 

ευγνωμοσύνη μας για τη συνεχή προτίμηση και εμπιστοσύνη που 

μας δείχνετε, το 2012, δημιουργήσαμε το Mitsis Friends Club και 

7 χρόνια αργότερα, αριθμεί ήδη σχεδόν 50.000 μέλη. Κάθε χρόνο, 

γνωρίζουμε όλο και καλύτερα τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, 

ώστε να τις ικανοποιούμε και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες σας!

Θέλέτέ να γίνέτέ φίλοί μας; 

έγγραφείτε τώρα δωρεάν στο www.mitsishotels.com/friendsclub. 

έπικοινωνήστε μαζί μας στο friendsclub@mitsishotels.com.



UNIQUE DESTINATION248

A ll Mitsis Hotels won a Guest Review Award by Booking.

com, while Blue Domes Resort & Spa, Grand Hotel, 

Norida Beach Hotel and Rinela Beach Hotel & Spa 

received the Holiday Check Award 2019. 

Lindos Memories Resort & Spa and Rodos Maris Resort & Spa were 

included in TripAdvisor’s Hall of Fame 2018, having a continuing 

excellent performance. Alila Resort & Spa, Blue Domes, Faliraki 

Beach Hotel & Spa, Family Village Beach Hotel, Laguna Resort & 

Spa, Petit Palais Beach Hotel, Ramira Beach Hotel and Summer 

Palace Beach Hotel received TripAdvisor’s Certificate of Excellence 

2018. Blue Domes, Family Village, Norida and Rodos Maris won 

a Travelers’ Choice Award 2019 for being in the Top 25 Hotels for 

Families in Greece.

Alila received the Loved by Guests Most Wanted Award 2019 and 

Galini Wellness Spa & Resort, Grand Hotel, Laguna, La Vita Beach 

Hotel, Petit Palais and Rinela the Loved by Guests Award 2019, both 

by Hotels.com. 

Sofitel Athens Airport was recognized by Trivago, winning two 

awards for 2019, for its Outstanding Online Presence and for the 

Direct Bookings, while a Zoover Gold Award 2018 has been accorded 

to Alila, Faliraki, Laguna, Norida and Rinela. 

Travelmyth included Lindos Memories in the Top30 5-Star Hotels in 

Rhodes and in the Top50 Hotels for Honeymoon in Rhodes. Norida 

was also included in the Luxury Travel Guide European Awards 2019. 

Ramira was once more in the 1st place in the Best 100 Hotels 2018 by 

Coral Travel. Laguna was also included in the same list. Family Village 

received the Fischer Αward 2019.

Mitsis Hotels were also recognized by TUI for 2019, as the Holly was 

awarded to Alila and the Family Champion to Blue Domes, Norida, 

Rinela and Rodos Village Beach Hotel & Spa. The Top Quality has 

been received by Alila, Blue Domes, Laguna, Norida, Ramira and 

Rodos Village.

A silver Sunny Heart by Thomas Cook has been awarded to Alila, 

Blue Domes, Faliraki, Family Village, Laguna, Lindos Memories and 

Norida for 2018.

In the Greek Hospitality Awards 2019, Blue Domes won the gold 

award under the category “Best Greek Beach Resort” and Alila the 

silver award under the category “Best Greek All-Inclusive Resort”, 

while Rinela received the Honorable Mention at the International 

Design Awards 2018 under the category “Interior Design”.

2018 was a great year for the Mitsis Group, receiving the Diamonds 

of the Greek Economy, the HR and the Treasures of Greek Tourism 

Awards.

Για μια ακόμη χρονιά τα ξενοδοχεία του Ομίλου MITSIS HOTELS 

τιμήθηκαν με βραβεία τόσο γνωστών tour operators όσο και 

δημοφιλών ταξιδιωτικών ιστοσελίδων. Η γνώμη σας μετράει και 

σας ευχαριστούμε άλλη μία φορά για την εμπιστοσύνη και την 

αγάπη σας. Όλα τα ξενοδοχεία έλαβαν Guest Review Award από 

την Booking.com, ενώ 4 το HolidayCheck Award 2019. Από το 

TripAdvisor, 2 ξενοδοχεία τιμήθηκαν με το Hall of Fame 2018, 8 με 

το Certificate of Excellence 2018 και 4 με το Travelers’ Choice Award 

2019. Το Hotels.com απένειμε βραβεία σε 7 ξενοδοχεία και σε 5 το 

Zoover Gold Award. Η Coral Travel συμπεριέλαβε 2 ξενοδοχεία 

στα 100 κορυφαία του κόσμου, με το Ramira στην 1η θέση για 2η 

χρονιά! Η TUI απένειμε το Holly στο Alila, το Family Champion σε 

5 ξενοδοχεία και το Top Quality σε 6. Η Thomas Cook βράβευσε 

με το ασημένιο Sunny Heart 7 ξενοδοχεία μας. Άλλες σημαντικές 

βραβεύσεις ήταν από το Travelmyth, το Luxury Travel Guide 

European Awards, το Fischer Αward, το Greek Hospitality Awards,  

το International Design Awards, το Diamonds of the Greek 

Economy, το HR και το Treasures of Greek Tourism.

VISIT  Awards

FoR oNE MoRE yEAR MiTSiS HoTELS HAVE BEEN REcoGNizED 
By THE MoST FAMouS TouR oPERAToRS AND TRAVEL-RELATED SiTES. 

Thank you once again for your love and trust!

our cEo, Mr.Stavros Mitsis, along with the top management team 

proudly showcase our Holiday check Awards 2019 at iTB Berlin.

Your opinion matters!
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OUr PArTNErS
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