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See You in 2021!
The Myconian Dream Still Shines Bright. 

The Myconian 
Collection is all about 

Experiencing 
the Exceptional

We’ve spent together 40 joyful summers, 
and our passion for hospitality is 

acknowledged and appreciated by hundreds 
of thousands of guests from around the globe. 
The wellbeing, safety and health of our guests, 

as well as our team, are always our first 
priority and the current circumstances 
will not allow us to provide you with 

the unique signature Myconian experience. 

For this reason, we have decided 
to suspend all operations across 

our properties for 2020.
Keep yourself and your loved ones safe, 

and we’ll see you in 2021.

The Mykonos sun will be shining as bright 
as ever when we see each other again.  

The Myconian Collection family
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Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών και 
περιζήτητων fashion brands στο κορυφαίο online store www.aesthet.com 

καθώς και στα πολυτελή καταστήματα της Αθήνας και της Μυκόνου. 

The ultimate shopping destination
for Greek designer brands

Discover unique creations from renowned Greek designers and 
coveted fashion brands at the premium online store www.aesthet.com 

and in the luxurious stores in Athens and Mykonos. 

Ancient Greek Sandals ● Ancient Kallos ● Antonia Karra ● Callista Crafts ● Elena Makri ● Hermina ● Ileana Makri 
Katerina Makriyanni ● Kooreloo ● Lito Fine Jewelry ● Marianna Lemos ● Nidodileda ● Sophie Deloudi 

Stefania Frangista ● Themis Z ● Valia Gabriel ● Vassia Kostara ● Yannis Sergakis ● Yiorgos Eleftheriades ● Zeus+Dione 
and more….

BRANDS



www.aesthet.com

Flagship Store: Valaoritou 15 – Athens 10671 - 210 3638573 ● Mykonos: Nammos Village – Psarou Beach - 22890 27132
Κεντρικό Κατάστημα: Βαλαωρίτου 15 – Αθήνα 10671 – 210 3638573 ● Μύκονος:  Nammos Village – Ψαρού – 22890 27132
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Editorial

Φίλες και φίλοι,
Η χρονιά αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη για την αερομεταφορά και 
τον τουρισμό στη σύγχρονη ιστορία, εν καιρώ ειρήνης. Έχει λοιπόν 
ακόμη μεγαλύτερη αξία για εμάς στην AEGEAN και στην Olympic 
Air το ότι έχουμε την ευκαιρία να σας καλωσορίσουμε ξανά στο ελλη-
νικό καλοκαίρι και να αποτελέσουμε και πάλι το πρώτο χαμόγελο που 
σας υποδέχεται στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα περήφανη, που έδειξε στην 
αφετηρία αυτής της πανδημίας ότι ξέρει πώς να αντιδράσει για να 
προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της, αλλά και τους επι-
σκέπτες της. Ότι δεν είναι μόνο μία από τις ομορφότερες χώρες του 
κόσμου, αλλά, όπως απέδειξε διεθνώς, και μία από τις ασφαλέστερες.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν εξαιρετικά δύσκολοι για όλους και οι 
καταστάσεις που βιώσαμε, λόγω του COVID-19, πρωτόγνωρες. 
Η Ελλάδα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, με τους Έλληνες επι-
στήμονες, γιατρούς και νοσηλευτές, την Πολιτική Προστασία και 
όλους τους ήρωες της πρώτης γραμμής να αντιμετωπίζουν την παν-
δημία με αξιοθαύμαστο θάρρος και ψυχραιμία και τελικά να δίνουν 
αυτό που χρειαζόμασταν περισσότερο όλοι: αποτελεσματικότητα 
στην προστασία της υγείας μας. Και τώρα, βέβαια, χρειάζεται εγρή-
γορση και υπευθυνότητα από όλους μας, για να διατηρήσουμε αυτό 
που κερδίσαμε με κόπο.

Η AEGEAN συνέβαλε και εκείνη στην προσπάθεια, τόσο της 
Ελλάδας όσο και της Κύπρου, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προ-
σφέροντας, σε συνεργασία με τα ΕΛΠΕ, συνολικά 16 πτήσεις μεγά-
λων αποστάσεων, κυρίως στην Κίνα, για τη μεταφορά απαραίτητου 
ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Παράλληλα, παρά την πρωτοφανή ένταση των επιπτώσεων στην 
αερομεταφορά από την πανδημία και τους περιορισμούς στη μετα-
κίνηση, συνεχίσαμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα για τον νέο μας 
στόλο. Παραλάβαμε το πέμπτο νέο αεροσκάφος στα μέσα Ιουνίου, 
ενώ τους επόμενους τρεις μήνες θα παραλάβουμε άλλα δύο νέα αερο-
σκάφη Airbus A320neo και A321neo.

Δηλώνουμε λοιπόν έτοιμοι, όπως κάνουμε με συνέπεια εδώ και 
21 χρόνια, ακόμη και στις συνθήκες αυτές, να στηρίξουμε την ανά-
πτυξη της χώρας μας, τον τουριστικό κλάδο και τις προοπτικές του, 
πάντα με πρώτο μέλημα τον σεβασμό και την εξυπηρέτηση των επι-
βατών μας. Γνωρίζουμε καλά ότι και οι επιβάτες μας έχουν ταλαιπω-
ρηθεί από τις αναγκαστικές ακυρώσεις και τις συνεχείς αλλαγές των 
τελευταίων μηνών. Κάναμε και κάνουμε κάθε προσπάθεια για να μει-
ώσουμε τις επιπτώσεις –δεν ήταν πάντα εφικτό σε αυτές τις συνθή-
κες– και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υπομονή σας.

Έχουμε προσαρμόσει την ταξιδιωτική εμπειρία σε όλα τα στάδια 
του ταξιδιού, έχοντας την προστασία της υγείας σας και των πληρω-
μάτων μας ως ύψιστη προτεραιότητα και τηρώντας με ευλάβεια τις 
νέες υγειονομικές προδιαγραφές που θέτουν οι αρχές.

Στόχος μας είναι, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, να τηρή-
σουμε τη δέσμευσή μας για τη συνεχιζόμενη λειτουργία ενός ποιοτι-
κού ελληνικού αερομεταφορέα, που θα τιμά τον επιβάτη και τη χώρα 
και θα συμπράττει σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη διεθνή προ-
βολή της Ελλάδας και της πολυδιάστατης ομορφιάς της.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση που μας δείχνετε, συνεχί-
ζοντας να επιλέγετε την AEGEAN και την Olympic Air για τα ταξί-
δια σας, και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να τιμάμε την εμπι-
στοσύνη σας.

Ευτύχιος Βασιλάκης
Πρόεδρος

Dear Friends, 
This year may be the most difficult one in peacetime history for 
air travel and tourism. It is, then, particularly significant for us 
at AEGEAN and Olympic Air to be given the opportunity to 
welcome you to our Greek summer once again and to represent 
the very first smile welcoming you to a proud country that has 
demonstrated, from the very outset of this global pandemic, that 
it knows how to respond to protect its people, as well as its visi-
tors, successfully – a country that is not only one of the world’s 
most beautiful, but, as has been proven internationally, also one 
of the safest. 

The past few months were, as a result of the COVID-19 pan-
demic, exceptionally difficult for all, and the challenges we faced 
were unprecedented. Greece rose to the occasion as its scientists, 
doctors and nurses, together with the General Secretariat for Civil 
Protection and all the other front-line heroes, confronted the pan-
demic with admirable courage and composure to ultimately offer 
what we all needed most: effective health protection. And now, 
of course, vigilance and responsibility are required from us all 
so that we can preserve what we have gained through our efforts. 

AEGEAN, too, contributed to the efforts made by Greece 
and Cyprus to confront the crisis by offering, in collaboration 
with Hellenic Petroleum, a total of 16 long-haul flights, mostly 
to China, for the transport of much-needed medical supplies and 
equipment. 

At the same time, despite the unprecedented impact on air 
travel as a result of the pandemic and the consequent travel restric-
tions imposed, we carried on with our investment plan for our 
new fleet. We received a fifth new aircraft in mid-June, and over 
the next three months we will receive a further two new Airbus 
A320neo and A321neo aircraft. 

We’re proud to declare today that, even under such condi-
tions, we’re ready to support the growth of our country and the 
tourism sector with all of their potential, giving our passengers 
both the best service possible and our utmost respect, as we have 
consistently done over the past 21 years. We know well that our 
passengers, too, have been inconvenienced by the forced cancel-
lations and constant changes over the past few months. We have 
made, and are making, every effort to limit the consequences of 
this crisis. It has not always been possible under these conditions, 
and we thank you for your understanding and patience. 

We have adjusted the travel experience for every stage of the 
flight, prioritizing the protection of your health and that of our 
crew members, and fully complying with the new health standards 
set by the authorities. 

Our goal, despite the extremely adverse conditions, is to main-
tain our commitment to the continued operation of a quality Greek 
air carrier that will keep honouring travellers and our country, 
and contribute to every effort aiming to promote Greece and its 
multifaceted beauty. 

We thank you for your continued preference in choosing to 
fly AEGEAN and Olympic Air for your travels and promise to 
continue honouring your trust. 

Eftichios Vassilakis
Chairman



CAPE SOUNIO  Διαμονή 5 Διαν/σεων σε Μπάνγκαλoους & Βίλλες: 
Δωρεάν ημιδιατροφή, τα παιδιά δωρεάν (έως 12 ετών), Lunch box για τα παιδιά 
& ΝΕΟ Value Pack

RIVIERA OLYMPIA & AQUA PARK  Πακέτο διαμονής: πληρώστε 6 
διαν/σεις και μείνετε 7, δωρεάν ημιδιατροφή, τα παιδιά δωρεάν (έως 14 ετών), 
Lunch box για τα παιδιά & ΝΕΟ Value Pack 

Καλαμάτα

Σούνιο Κυλλήνη, Πελοπόννησος

FILOXENIA  Διαμονή 5 Διαν/σεων τον Ιούλιο: Δωρεάν ημιδιατροφή, τα 
παιδιά δωρεάν (έως 12 ετών), Πακέτο καλωσορίσματος, Lunch box για τα παιδιά 

CASA MARRON  Πακέτο διαμονής: πληρώστε 6 διαν/ σεις και μείνετε 7, All Inclusive, 
τα παιδιά δωρεάν (έως 14 ετών), Πακέτο καλωσορίσματος, Σνακ σε καθορισμένες ώρες

Δείτε στο grecotel.com το Grecotel Stay Safe πρωτόκολλο λειτουργίας, τις προσφορές διακοπών  
και τα πακέτα διαμονής που σχεδιάσαμε ειδικά για σας.  T. 210 7280413

ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κ. Αχαΐα
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Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου, της αυθεντικότητας, της 
ιστορίας, του πολιτισμού, των ιδεών, της θαλπωρής και μιας 
φιλοξενίας που όμοιά της δεν υπάρχει πουθενά αλλού θα 
αποκαλυφθούν και πάλι στα μάτια των επισκεπτών από όλο τον 
κόσμο, αυτό το καλοκαίρι που η ζωή μοιάζει να επανεκκινεί 
μετά από όσα ζήσαμε. Προσωπικότητες της Ελλάδας, από την 
αρχαιολογία έως τη σύγχρονη τέχνη, τη μόδα, τη φωτογραφία, 
τις επιχειρήσεις, μας υποδέχονται στην υπέροχη εμπειρία
της επιστροφής στα ταξίδια και στην Ελλάδα.

Welcome  to Greece
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΉΝ ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΙ ΣΤΙΣ ΆΙΣΘΉΣΕΙΣ
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The countless aspects of Greece’s beauty, authenticity, 
history, culture, ideals and one-of-a-kind hospitality 
will once again be revealed to visitors from all over the 
world this summer, when life seems to be restarting again 
after all that we have experienced. Prominent Greek figures 
from the worlds of archaeology, contemporary art, fashion, 
photography, business and more welcome us back to the joy 
of travelling, and to Greece. 

Welcome  to Greece
RETURNING TO GREECE AND THE SENSES

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ I. ΑΝΕΣΤΗ / BY KATERINA I. ANESTI
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ΣΤHΒ ΒΡΆΝΆΚΉΣ, 
CHIEF CREATIVE OFFICER ΕΛΛΆΔΆΣ

«Νιώσε ελεύθερος»
Η Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος και ακτιβίστρια 

για τα πολιτικά δικαιώματα Mάγια Αγγέλου έλεγε: «Οι άνθρωποι θα 

ξεχάσουν τι είπες, θα ξεχάσουν τι έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ 

πώς τους έκανες να νιώσουν». Η Ελλάδα είναι ο τόπος που σε κάνει να 

νιώθεις όπως πουθενά αλλού. Ζωντανός. Ευτυχής. Ελεύθερος. Καθώς 

ανοίγουμε ξανά τις πόρτες μας στον κόσμο, θέλω να στείλω ένα μήνυμα 

στους επισκέπτες μας να βεβαιωθούν ότι θα νιώσουν αυτή την αίσθηση. 

Είναι το μόνο πράγμα που θα θυμούνται μετά από καιρό. Έτσι, όταν θα 

προγραμματίζετε το επόμενο ταξίδι σας στο εξωτερικό, ρωτήστε τον 

εαυτό σας αυτό που κάποτε ρώτησε σε ένα από τα τραγούδια του το 

γαλλικό ντουέτο Air: «Πώς σε κάνει να νιώθεις;». 

STEVE VRANAKIS,
CHIEF CREATIVE OFFICER FOR GREECE

“Feel free”
Maya Angelou, the American poet, singer, memoirist and civil rights 

activist, famously said that “people will forget what you said, people 

will forget what you did, but people will never forget how you made 

them feel.” Greece is the place that makes one feel like nowhere else. 

Alive. Happy. Free. As we open our doors to the world, I want to send a 

message to our visitors to ensure that they take a moment to take it all 

in. To feel. This is the only thing that they will remember over time. So 

when you’re planning your next trip abroad, you need to ask yourself 

what the French music duo Air once asked in one of their songs: “How 

does it make you feel?”
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MΆΙΡΉ ΚΆΤΡΆΝΤΖΟΥ, ΣΧΕΔΙΆΣΤΡΙΆ ΜΟΔΆΣ

«Η σοφία ξεκινά 
από την αναζήτηση»

Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα, τη χώρα όπου πολιτισμός και κληρονο-

μιά βρίσκονται σε διάλογο με τη φυσική της ομορφιά και την ανοιχτό-

καρδη φύση των ανθρώπων μας. Με τα λόγια του Σωκράτη «Η σοφία 

ξεκινά από την αναζήτηση», σας καλωσορίζω στην εμπειρία της Ελλά-

δας με την ανάγκη για αναζήτηση που έχει ένα παιδί, ανακαλύπτοντας 

κάτι νέο και μοναδικό κάθε φορά που την επισκέπτεστε. Δεν θα είστε 

μόνοι σε αυτή την ανακάλυψη, αφού όλοι οι Έλληνες μοιραζόμαστε μια 

αξία που τιμάμε περισσότερο από κάθε άλλη: την αξία της οικογένειας. 

Αυτό επεκτείνεται πέρα από τους άμεσους συγγενείς μας και θέλουμε 

όλοι να νιώσουν ότι έχουν μια ευρύτερη οικογένεια εδώ στην Ελλάδα, 

στην οποία μπορούν να επιστρέφουν.

Ελάτε μαζί μου να ανακαλύψουμε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αγκα-

λιάστε τις παραδόσεις, τα υπέροχα φαγητά με τις τοπικές πρώτες ύλες, 

και δημιουργήστε αναμνήσεις για μια ζωή. Ανακαλύψτε τα νησιά μας, 

τη θάλασσα που τα περιβάλλει, τα βουνά και νιώστε να χάνεστε στην 

ομορφιά των χωριών που έχει η Ελλάδα σε αφθονία. Εξερευνήστε τα 

μνημεία και την ιστορική, πολιτιστική κληρονομιά της, εμπνευστείτε 

από τις ιδέες που γεννήθηκαν εδώ και ακόμα και σήμερα είναι επίκαι-

ρες, ως ισχυρές βάσεις της σκέψης και της επιστήμης. 

Ελπίζω ότι θα νιώσετε όπως εγώ κάθε φορά που επιστρέφω σπίτι, 

μια αίσθηση ανακάλυψης της ομορφιάς της χώρας και κυρίως μια 

αίσθηση οικογένειας που δημιουργεί η φιλοξενία των ανθρώπων μας. 

Ελπίζω να περάσετε μοναδικά εξερευνώντας όσα έχει να προσφέρει 

η χώρα και αυτή η εξόρμησή σας να είναι η πρώτη από πολλά ταξίδια 

που θα ξανακάνετε στην Ελλάδα.

MARY KATRANTZOU, FASHION DESIGNER

“Wisdom begins 
in wonder”

Welcome to Greece, a country where culture and heritage are in dia-

logue with its natural beauty and the openhearted nature of our people.

In the words of Socrates, “Wisdom begins in wonder,” and I wel-

come you to experience Greece with the wonder of a child, discovering 

something new and unique every time you visit. You will not be alone 

in your discovery, as all of us Greeks share one value that we honour 

above all else: the value of family. That extends beyond our immediate 

families, and we want everyone to feel they have an extended family 

here in Greece that they can always return to.

Come with me and discover every corner of Greece, embrace our 

traditions, savour the delicious food made with local ingredients and 

create memories that will last you a lifetime. Discover our islands, the 

surrounding sea and the mountainous landscapes, and lose yourself 

in the picturesque villages that the country has in abundance. Explore 

our monuments and the historical cultural heritage of Greece, and feel 

inspired by the ideas that were born here, which are still relevant to this 

day as the strong foundations of thought and science.

I hope you will feel just as I do every time I return home: awestruck 

by the beauty of this country and, more importantly, by the sense of 

family created by the hospitality of our people. I hope you have the best 

time exploring what this country has to offer, and that this adventure 

will be just the first of many more trips back to Greece!
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΆΚΉΣ, 
ΚΆΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ 
ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ 

ΛΥΡΙΚΉΣ ΣΚΉΝΉΣ

«Η Ελλάδα 
είναι ένα 
λαμπερό 
διαμάντι»

Η Ελλάδα μοιάζει με μια ανοιχτή αγκαλιά, 

όλες τις εποχές του χρόνου. Το καλοκαίρι 

στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Λιβυκό Πέλα-

γος, το φθινόπωρο στα χωριά του Πηλίου 

και στην Πελοπόννησο, τον χειμώνα στην 

Ήπειρο και στη Μακεδονία και την άνοιξη 

στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάν-

νινα, στον Βόλο. Αν έπρεπε να φτιάξω 

έναν προσωπικό ταξιδιωτικό οδηγό για 

την Ελλάδα, αυτές θα ήταν οι βασικές μου 

προτάσεις. Η Ελλάδα είναι ένα λαμπερό 

διαμάντι που φωτίζει το μπλε της Μεσο-

γείου. Ας ξεχάσουμε τα προφανή και ας 

την ανακαλύψουμε ξανά απ’ άκρη σ’ άκρη.

GIORGOS KOUMENDAKIS, 
ARTISTIC DIRECTOR OF 
THE GREEK NATIONAL 

OPERA 

“Greece, 
a shining 
diamond”

Greece is like a wide-open embrace, every 

season of the year: summer in the Aegean, 

Ionian and Libyan seas; autumn in the 

villages of Mt Pelion and in the Pelopon-

nese; winter in Epirus and Macedonia; and 

spring in Athens, Thessaloniki, Ioannina 

and Volos. If I had to prepare a personal 

travel itinerary for Greece, these would 

be my basic proposals. Greece is a bright 

diamond shining on the blue of the Med-

iterranean. Let’s forget the obvious and 

rediscover the country from one end to 

the other.
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EΛΕΥΘΕΡΙΆ ΝΤΕΚΩ, 
ΣΧΕΔΙΆΣΤΡΙΆ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

«Η ζωή είναι πάλι 
γλυκιά και ωραία»

Φέτος, το καλοκαίρι ήρθε με κάμποσα ερωτηματικά και αγωνία. 

Ωστόσο, αν ξεκλέψεις λίγο χρόνο και βουτήξεις στα καταγάλανα νερά 

του Αιγαίου, του Ιονίου, του Κρητικού Πελάγους (έχει τόσες όμορφες 

θάλασσες η Ελλάδα για να διαλέξεις), οι σκέψεις σου δροσίζονται, οι 

έγνοιες καταλαγιάζουν και η ζωή είναι πάλι γλυκιά κι ωραία!

Φέτος, οι διακοπές υπαινίσσονται ενδοσκόπηση. Τι πιο κατάλληλο 

από το ελληνικό τοπίο, την ποικιλόμορφη ελληνική φύση για ενδοσκό-

πηση, όπου μέσα από την απλότητά της, σου μαθαίνει το μέτρο και το 

κάλλος, και καθώς εισπνέεις ευωδιαστό αέρα και λαμπερό φως, νιώ-

θεις πάλι αισιόδοξος.

Είτε προτιμάς την αναζωογονητική ολύμπια δύναμη της ορεινής 

φύσης είτε τη νησιώτικη περιπέτεια μιας Ιθάκης, αυτός ο υπέροχος 

τόπος σού χαρίζει και τα δύο σε απόσταση λίγων ωρών. Και σχεδόν 

παντού στο ταξίδι θα συναντήσεις σπαράγματα και μνημεία, να τα θαυ-

μάσεις και να σου θυμίσουν πως κι άλλοι εδώ ήταν και πέρασαν, κι όπως 

εκείνοι έκαναν το πέρασμα τους σπουδαίο, κι εσύ μπορείς!

ELEFTHERIA DEKO, 
STAGE LIGHTING DESIGNER 

“Life becomes sweet 
and beautiful again”

This summer has arrived with plenty of questions and anxiety. Even 

so, by making a little time for swimming in the rich blue waters of 

the Aegean, Ionian, Crete – Greece has so many lovely beaches to 

choose from – your thoughts are refreshed, concerns are eased and 

life becomes sweet and beautiful again! 

Holidays, this year, imply introspection. There is nothing more 

appropriate than Greece’s scenery, the diversity of Greek nature, for 

reflection. Its simplicity teaches moderation, beauty, and, while inhal-

ing the fragrant air, you feel optimistic again. 

Whether you prefer the rejuvenating power of the mountains or 

an island adventure, this superb land offers both just hours away 

from each other. Also, just about everywhere on your journey, you 

will encounter monuments and fragments of the past, to be admired 

and which also serve as a reminder that others have also been here, 

passed through, and just like them, you too can make your time here 

significant. 
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ΕΛΙΝΆ ΚΟΥΝΤΟΥΡΉ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΆ 
ΤΟΥ ΟΡΓΆΝΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

KAI ΆΝΆΠΤΥΞΉΣ ΝΕΟΝ

«Ταξίδι στις 
οικουμενικές αξίες»

Ταξιδεύουμε με ένα αεροπλάνο ξανά, επιστρέφουμε σε μια δραστηριότητα 

που στερηθήκαμε όλοι, βρίσκουμε πάλι τη σύνδεσή μας με διαφορετικές 

πόλεις, άλλες κουλτούρες, φίλους και συγγενείς από το εξωτερικό. Εμείς 

που ζούμε στην Ελλάδα καλωσορίζουμε τους συμπολίτες μας από όλο τον 

κόσμο, για να μοιραστούμε τον παλμό του πολιτισμού μας, του χθες και του 

σήμερα. Είναι η στιγμή που κάνουμε μια παύση για να αναγνωρίσουμε και 

να θαυμάσουμε την ικανότητα της ανθρωπότητας να υπερβαίνει τις αντι-

ξοότητες και να συνεχίζει την πορεία της. Όσο βρίσκεστε εδώ, το πολιτι-

στικό οικοσύστημα σας ξεναγεί στην Αθήνα. Μια στάση στη νότια πλευρά 

της Ακρόπολης και στο Θέατρο του Διονύσου οδηγεί στο έργο του Βρετανού 

Ρίτσαρντ Λονγκ «Athens Slate Line», υπενθυμίζοντας ότι η φύση, η αρχιτε-

κτονική, η ιστορία, η γλυπτική διασυνδέονται μέσα από οικουμενικές αξίες.

ELINA KOUNTOURI, DIRECTOR 
OF THE NEON ORGANISATION 

FOR CULTURE AND DEVELOPMENT

“Travelling along 
universal lines”

We are back flying once again, resuming an activity that we all 

missed: connecting with different cities, other cultures, friends 

and family abroad. Those of us who live in Greece are waiting to 

welcome our fellow global citizens to share the vibrancy of our 

culture, past and present. This is one of those moments where 

we pause to recognize – and admire – humanity’s ability to over-

come adversity and to persist in staying motivated. While you’re 

in Athens, the cultural ecosystem of Greece is here to guide you. 

Be sure to make a stop on the south side of the Acropolis and at 

the Theatre of Dionysus to visit the work “Athens Slate Line” by 

British artist Richard Long. It reminds us that nature, architecture, 

history and sculpture are connected along universal lines.
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ΓΙΩΡΓΉΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΆΦΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΆΙ ΆΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ

«Ελάτε να σας 
φροντίσουμε»

«Καλώς ήρθες. Κάθισε να σου βάλω ένα ποτήρι νερό και να σου φέρω 

κάτι να φας». Είμαι φωτογράφος αρχιτεκτονικής και τοπίου, ταξιδεύω 

από τη μία άκρη αυτής της χώρας έως την άλλη τα τελευταία 25 χρόνια. 

Παντού, όπου κι αν έχω βρεθεί, αυτός ο τόπος και οι άνθρωποί του με 

έχουν καλωσορίσει και φροντίσει σαν να ήμουν ένας παλιός τους φίλος. 

Τώρα, η Ελλάδα ανοίγει το σπίτι της, για να φροντίσει τους επισκέπτες 

της μετά από όλα όσα έχουν περάσει μέσα σ’ αυτόν τον χρόνο. Καλώς 

ήρθατε, πάρτε μια ανάσα και ελάτε να σας φροντίσουμε.

YIORGIS YEROLYMBOS, LANDSCAPE AND 
ARCHITECTURE PHOTOGRAPHER

“Let us take 
care of you”

“Welcome, take a seat and I’ll get you a glass of water and something 

to eat.” A landscape and architecture photographer, I’ve travelled this 

country from end to end over the past 25 years. No matter where I’ve 

been, this land and its people have welcomed and taken care of me 

like an old friend. Now, Greece is opening up its house to take care of 

its visitors after all they have been through this year. Welcome, take a 

deep breath and let us take care of you. 

(C
) C

O
U

R
T

E
S

Y
 O

F 
Y

IO
R

G
IS

 Y
E

R
O

LY
M

B
O

S



4 8  -  b l u e  m a g a z i n e

hospitality ● Greece

ΧΡΥΣΆΝΘΟΣ ΠΆΝΆΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΆΤΙΆΣ ΕΣΤΙΆΣΉΣ 
ΣΤΉΝ ΆΘΉΝΆΪΚΉ ΡΙΒΙΕΡΆ ΚΆΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΉΣ ΆΘΉΝΆΣ

«Οι  Έλληνες γέννησαν τη φιλοξενία»
Μέσα σε λίγους μήνες, ολόκληρη η υφήλιος ήρθε αντιμέτωπη με μία από τις πιο σοβαρές απειλές των τελευταίων χρόνων για την ανθρω-

πότητα. Οι νέες συνθήκες ανάγκασαν όλους εμάς να σκεφτούμε διαφορετικά και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας και τη στάση μας 

σχετικά με την υγεία αρχικά, αλλά και με το περιβάλλον, την οικονομία, καθώς και τη σχέση μας με τον συνάνθρωπο. Ελπίζω ότι οι περισ-

σότεροι μάθαμε ότι το «εμείς» είναι σημαντικότερο από το «εγώ» και ρίξαμε μια πιο βαθιά ματιά στις αρετές της χώρας μας, τις οποίες 

θεωρούσαμε δεδομένες. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αλλά και σύμφωνα με την ιστορία του. Οι Έλληνες 

γέννησαν τη φιλοξενία και είναι αυτοί που την πρεσβεύουν με τον καλύτερο τρόπο. Η απομόνωση και ο εγκλεισμός μάς έκαναν να εκτιμή-

σουμε ακόμα περισσότερο τη χαρά του να υποδεχόμαστε φίλους, αλλά και επισκέπτες, οι οποίοι για τους Έλληνες ήταν πάντα «φίλοι». Ως  

Έλληνες είμαστε περήφανοι που ο βασικός μας αερομεταφορέας, η AEGEAN, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Τώρα που η AEGEAN 

πετάει ξανά, είμαστε διπλά χαρούμενοι και διπλά περήφανοι. Ανυπομονώ να ξαναζήσω την υπέροχη εμπειρία ενός ταξιδιού και εύχομαι 

με σύνεση και αισιοδοξία να πετάξουμε ψηλά ξανά. Όλοι μαζί!

CHRYSANTHOS PANAS, ATHENS RIVIERA AND CITY CENTRE RESTAURATEUR 

“Greeks created hospitality”
Over just a few months, the entire world has been confronted by one of the most serious threats to humanity in recent years. The new con-

ditions forced us all to think differently and redefine our relationship and stance with regards to our health, initially, but also with regards 

to the environment, the economy and our connection with our fellow humans. Most of us, I hope, learnt that the collective good is more 

important than individual concerns and took a deeper look at the virtues of our country that we had taken for granted.

People are social beings, according to Aristotle, and according to our own history. Greeks created hospitality and they embody it at its 

finest. Our recent isolation and confinement made us further appreciate the joy of welcoming friends as well as visitors, who, for Greeks, 

have always been friends. 

As Greeks, we are proud of the fact that our main air carrier, AEGEAN, is one of the world’s best. Now that AEGEAN is flying again, we 

are doubly happy and doubly proud. I can’t wait to relive the wonderful experience of travelling, and hope that with wisdom and optimism 

we will fly high again. All of us together! 
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BΆΣΙΛΉΣ ΚΕΚΆΤΟΣ, ΚΙΝΉΜΆΤΟΓΡΆΦΙΚΟΣ ΣΚΉΝΟΘΕΤΉΣ, ΒΡΆΒΕΥΜΕΝΟΣ 
ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΆ ΤΆΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΉΚΟΥΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΤΩΝ ΚΆΝΝΩΝ

«Μικρές ιστορίες αγάπης»
Τη ζωή μας τη μετράμε με τους έρωτες και με τα καλοκαίρια. Για μένα, από τα παιδικά μου χρόνια ακόμη, τα καλοκαίρια είχαν 

πάντοτε κι ένα γυναικείο όνομα. Μικρές ανομολόγητες ή φανερές ιστορίες αγάπης ξεκινούσαν όταν άρχιζε να αποτυπώνεται στο 

σώμα το λευκό σημάδι απ’ το μαγιό και είχαν συνήθως τελειώσει μέχρι να εξαφανιστεί. Τα ονόματα, τα σώματα και τα σημάδια 

μπορεί κάθε τόσο να άλλαζαν. Αυτό που δεν άλλαξε ποτέ ήταν το φόντο των ιστοριών αυτών: το ολοφώτεινο ελληνικό τοπίο.

Το να ξαπλώνεις στην άμμο, δροσισμένος από τα νερά του Ιονίου ή του Αιγαίου, έχει μια ηδονή τέτοια που σε κάνει να 

αισθάνεσαι πως αυτή η στιγμή ήταν και η αιτία για να υπάρξεις. Ακριβώς όπως εκείνη η στιγμή που συναντάς πρώτη φορά 

εκείνη ή εκείνον που έρχεται για να σου χαρίσει το πιο ιδιωτικό σας καλοκαίρι, κι έτσι η ζωή σου αρχίζει πάλι να κυλάει, ακόμα 

κι αν για λίγο είχε σταματήσει.

VASILIS KEKATOS, FILM DIRECTOR, WINNER OF THE
SHORT FILM PALME D’OR AT THE 2019 CANNES FILM FESTIVAL 

“Small stories of love”
We measure our lives in terms of loves and summers. For me, even since childhood, the summers have always come with 

a woman’s name. Small and unconfessed or conspicuous stories of love would begin around the time when swimsuits first 

started leaving their white imprints on the skin, and usually ended by the time these had disappeared. The names, bodies 

and imprints may have changed from time to time, but one thing that remained constant was the backdrop of these stories: 

the luminous Greek landscape. Lying down on the sand cooled off by the waters of the Ionian or Aegean seas carries a certain 

pleasure that makes you feel as if this very moment is the reason for your existence. Just like the moment when you first meet 

her or him entering your life to offer you your private summer together, and to make your life move forward again, even if it 

had stopped for a short while. 
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ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΆΘΆΝΆΣΟΥΛΉΣ, 
ΆΡΧΆΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ 

ΕΦΟΡΕΙΆΣ ΆΡΧΆΙΟΤΉΤΩΝ ΚΥΚΛΆΔΩΝ

«Η μαγεία 
των Κυκλάδων»

Ελλάδα. Κυκλάδες. Οι αμέτρητες όψεις του ελληνικού 

παρελθόντος μέσα στο μαγικό τοπίο του κυκλαδικού αρχι-

πελάγους. Οι λιτές γραμμές των μαρμάρινων κυκλαδικών 

ειδωλίων. Οι λαμπρές προϊστορικές τοιχογραφίες της Σαντο-

ρίνης. Το κλασικό κάλλος, αλλά και ο απόηχος της ελληνι-

στικής οικουμένης στη Δήλο. Οι αναρίθμητες βυζαντινές 

εκκλησίες της Νάξου. Οι αχειροποίητοι κυκλαδικοί οικισμοί. 

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής λαϊκής παρά-

δοσης και των κυκλαδικών γεύσεων. Όλα είναι εκεί και σε 

περιμένουν. Η εμπειρία να βιώνεις τη χαρά της ζωής δρα-

πετεύοντας σε έναν τόπο που σημαδεύτηκε από μνημεία 

και έργα τέχνης-ορόσημα στην ιστορία του Homo sapiens. 

Στην Ελλάδα. Στις Κυκλάδες.

DEMETRIS ATHANASOULIS, 
ARCHAEOLOGIST, DIRECTOR 

OF THE EPHORATE OF 
ANTIQUITIES OF CYCLADES 

“Magical 
Cyclades”

Greece. The Cyclades. The countless aspects of Greece’s past 

imprinted in the magical scenery of the Cycladic archipel-

ago; the minimalist lines of Cycladic marble figurines; the 

bright prehistoric murals of Santorini; the classic beauty and 

the echoes of the Hellenistic world of Delos; the countless 

Byzantine churches of Naxos; the divine Cycladic settle-

ments; the intangible cultural heritage of Greek folk tradi-

tions and Cycladic culinary flavours. All this is here, awaiting 

you. It is to experience the joy of life by escaping to a land 

marked by monuments and works of art that are milestones 

in the history of Homo sapiens. In Greece. In the Cyclades.

ΚΆΤΕΡΙΝΆ ΕΥΆΓΓΕΛΆΤΟΥ, 
ΣΚΉΝΟΘΕΤΙΣ, ΚΆΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΆ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΆΘΉΝΩΝ 
ΚΆΙ ΕΠΙΔΆΥΡΟΥ

«Σας ανοίγουμε 
την πόρτα 

στις καρδιές μας»
Φέτος περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας 

έλειψαν ο ήλιος, η ανθρώπινη επικοινωνία, η φύση, η ζωντανή πολιτι-

στική εμπειρία. Όλα αυτά θα τα ζήσουμε και πάλι εδώ. Μαζί! Σας υποδε-

χόμαστε με αληθινή φροντίδα. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί στο δάσος, 

να κάνουμε βουτιές από τα βράχια, να ζήσουμε τη μοναδική εμπειρία 

μιας συναυλίας στο Ηρώδειο, να κοιταχτούμε στα μάτια με αισιοδοξία, 

να μείνουμε άναυδοι μπροστά στο μεγαλείο της Επιδαύρου. Αγαπητοί 

φίλοι και φίλες, σας ανοίγουμε την πόρτα στις καρδιές μας.

KATERINA EVANGELATOS, 
ARTISTIC DIRECTOR OF THE ATHENS 

AND EPIDAURUS FESTIVAL 

“We open the door 
of our hearts to you”

This year has been a very difficult period, on a global level. We missed 

the sunshine, human communication, nature, lived cultural experi-

ences. All of these things we will experience here – all together! We 

welcome you, offering true care. Come, and let’s take walks through 

forests, dive from rocks, live the unique experience of a concert at 

the Odeon of Herodes Atticus, look into each other’s eyes with opti-

mism, and be left dumbfounded by the magnificence of Epidaurus. 

Dear friends, we open the door of our hearts to you.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
/ ΒΥ ΧΕΝΙΑ GEORGIADOU

Ο Λ Α  Ο Σ Α  Π ΡΑ Γ Μ ΑΤ Ι Κ Α  Θ Ε Λ Ε Τ Ε  Ν Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε  n  E V E R Y T H I N G  Y O U  N E E D  T O  K N O W

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Η αξία του κλασικού

Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2020 
με δύο σπουδαία και αγαπημένα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουρ-
γίας. Οι «Πέρσες» του Αισχύλου, το παλαιότερο σωζόμενο πλήρες δράμα, 
μιλάει για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, μία από τις πιο καθοριστικές μάχες 
στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην οποία μάλιστα ο κορυφαίος τραγω-
δός πήρε μέρος και την αφηγείται χωρίς έπαρση και θριαμβολογίες για τους 
νικητές. Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυ-
ντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη (24-26/07). Ο Αριστοφάνης 
γράφει τη «Λυσιστράτη» το 411 π.Χ., σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές 
της Αθήνας εν μέσω Πελοποννησιακού Πολέμου, προτείνοντας μια λύση 
έξω από τα καθιερωμένα σε ένα πολιτικό ζήτημα. Η αριστοφανική κωμωδία 
φέρει, στη νέα ανάγνωση της πρώτης κρατικής σκηνής της χώρας, τη σκη-
νοθετική υπογραφή του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου (31/07 έως 02/08). 
Οι δύο παραγωγές θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με 
αγγλικούς και ελληνικούς υπέρτιτλους.
• www.greekfestival.gr

EPIDAURUS
Timeless classic

The National Theatre of Greece is participating in the Athens & Epidaurus 
Festival 2020 with two prominent, popular works of ancient Greek drama. 
“The Persians” (24-26/07), the oldest surviving complete drama, deals 
with the Battle of Salamis, one of history’s most pivotal battles. Aeschylus, 
the leading tragedian who fought in this engagement, tells the story with-
out arrogance or triumphalism on behalf of the victors. This production 
is directed by National Theatre artistic director Dimitris Lignadis. Aristo-
phanes wrote “Lysistrata” in 411 BC, during the Peloponnesian War, a 
challenging time for Athens. In the work, he proposed a political solution 
that transcended conventional thinking. This new staging of the comedy 
(31/07-02/08) by the nation’s leading company is under the direction of 
Odysseas Papaspiliopoulos. The two productions will be staged at the 
Ancient Theatre of Epidaurus with English and Greek surtitles. 
• www.greekfestival.gr ©
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Ένα άγνωστο νησί του Ιονίου
Είκοσι επτά ναυτικά μίλια νότια της Ζακύνθου δεσπόζει η Σταμφάνη, ένα 
μικρό νησί από το σύμπλεγμα των Στροφάδων, με έκταση μόλις 1,5 τ.χλμ. 
Στη μικρή αυτή λωρίδα γης υπάρχει ένα μοναστικό συγκρότημα από τον 
13ο αιώνα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα οχυρωμα-
τικής αρχιτεκτονικής των Επτανήσων. Η έκθεση «Robert McCabe-Κατερίνα 
Λυμπεροπούλου. Ο τελευταίος μοναχός των Στροφάδων», βασισμένη στο 
ομότιτλο βιβλίο, αποτυπώνει εικόνες από το σημαντικό μνημείο και υπο-
γραμμίζει την ανάγκη αναστήλωσής του. 
• Έως 13/09, Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 και Βασιλίσσης 
Σοφίας, www.benaki.gr

Unknown Ionian Island
Situated 27 nautical miles south of Zakynthos, the islet of Stamfani in 
the Strofades group covers an area of just 1.5 square kilometres. This 
small stretch of land features a 13th-century monastery that stands as 
one of the most significant examples of fortified architecture in the Io-
nian Islands. The exhibition “Robert McCabe–Katerina Lymperopoulou: 
The Last Monk of Strofades,” based on a publication of the same title, 
presents images of this important monument, highlighting the need for 
its restoration. 
• To 13/09, Benaki Museum, Koumbari & Vasilissis Sofias, www.benaki.gr

Κουκούλι πολιτισμού
Ένα εντυπωσιακό κουκούλι έχει δημιουργηθεί στον κεντρικό αύλειο χώρο 
του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Πρόκειται για μια ιαπωνική ξύ-
λινη αίθουσα τσαγιού «Οριμπέ», ύψους 3,3 μ., που φέρει την υπογραφή του 
κορυφαίου αρχιτέκτονα Κένγκο Κούμα. Στο εξωτερικό του προσομοιάζει σε 
μήτρα ή κουκούλι, ενώ στο εσωτερικό του δίνει την εντύπωση σπηλαίου. 
Η κατασκευή του είναι η ιαπωνική απάντηση που συνδέει τον μοντερνισμό 
με την παράδοση. 
• Έως 15/09, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασιλίσσης Σοφίας 22, 
www.byzantinemuseum.gr

Cultural cocoon
Leading architect Kengo Kuma’s 3.3-meter tall wooden Japanese oribe 
tea house stands out in the central courtyard of Byzantine and Christian 
Museum. Its exterior resembles a cocoon, while the interior is like a cave. 
Its design is a Japanese response to the challenge of connecting modern-
ism with tradition. 
• To 15/09, Byzantine and Christian Museum, 22 Vasilissis Sofias, 
www.byzantinemuseum.gr
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Μια επίμονη κηπουρός
Παρέα με την ορχήστρα της, μια νεανική χορωδία και με παραδοσιακά 
όργανα, όπως μαντολίνο, λάφτα και άρπα, η Μόνικα θα μας μεταφέρει 
σε έναν ολάνθιστο κήπο. Η συναυλία «Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο», που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 
περιλαμβάνει τραγούδια από το νέο ελληνόφωνο άλμπουμ της, έναν 
δίσκο που η ταλαντούχα τραγουδοποιός προετοίμαζε για περισσότε-
ρο από δέκα χρόνια, φροντίζοντάς τον, όπως αναφέρει η ίδια, σαν 
μικρό κήπο.
• 20 και 21/07, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 
www.greekfestival.gr

Music in full bloom
Accompanied by musicians playing traditional instruments such as 
the mandolin, the lavta and the harp, as well as by a choir of young 
singers, Monika promises a full bouquet of music. Her concert, ti-
tled “Something Is Blooming at Herodion”, includes songs from her 
new Greek-language album, a project the gifted singer-songwriter 
worked on for more than ten years, tending its needs as if, as she has 
said, it were her own little garden. 
• 20 & 21/07, Odeon of Herodes Atticus, Dionysiou Areopagitou, 
www.greekfestival.gr
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Λευκό προσωπείο
Η έκθεση «Ghost Beggar» περι-
λαμβάνει μια σειρά έργων του 
Κωστή Βελώνη τα οποία διατρέ-
χουν όλο το φάσμα των εικαστι-
κών του μέσων: γλυπτά, σχέδια 
σε χαρτί και έργα σε καμβά. 
Αντλώντας έμπνευση από την 
παθητικότητα, αλλά και τη λευ-
κή εμφάνιση του ιστορικού πι-
ερότου, ο καλλιτέχνης επιχειρεί 
μια αναφορά στον σύγχρονο άν-
θρωπο των πόλεων που «εξαφα-
νίζεται» μέσα από την εμφάνιση 
και την άβουλη στάση του.

• Έως 26/09, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, 
www.kalfayangalleries.com

Nameless citizens 
The exhibition “Ghost Beggar” presents a series of works by Kostis Velonis 
covering the entire gamut of the artistic mediums he uses – sculptures, 
drawings on paper and paintings on canvas. The artist draws inspiration 
from the relative passivity and the spectral white look of the historic fig-
ure of Pierrot to reference the nameless citizen vanishing into the crowd. 
• To 26/09, Kalfayan Galleries, 11 Haritos, Kolonaki, www.kalfayangalleries.com
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Κοινά στοιχεία
«Υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι που μπορούν να εξερευνηθούν από τη μελέτη 
της σχέσης ανάμεσα στα έργα των Ρώσων πρωτοπόρων και στη συγκεκρι-
μένη και αφηρημένη γεωμετρία που χρησιμοποιώ με ποικίλα μέσα εγώ, 
στα δικά μου έργα», σημείωνε ο Στήβεν Αντωνάκος το 2012 σε μία από τις 
επιστολές που συνόδευαν τη δωρεά 67 έργων-τυπωμάτων του προς το τότε 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ο Αντωνάκος, ο οποίος έκανε αίσθη-
ση στην αμερικανική εικαστική σκηνή του 1960 με τη χρήση νέον, ορίζο-
ντας έκτοτε το φως ως πυρήνα της τέχνης του, ανακαλύπτει κάπως αργά, 
όπως ο ίδιος εξομολογείται, μοναδικές συγγένειες με τα έργα πρεσβευτών 
της Ρωσικής Πρωτοπορίας. Η έκθεση «Στήβεν Αντωνάκος: Φως. Ο Στήβεν 
Αντωνάκος και η Ρωσική Πρωτοπορία» φέρνει τυπώματα του σπουδαίου 

Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη σε 
διάλογο με έργα των Μάλεβιτς, Κλι-
ούν, Ροτσένκο. 
• Έως 18/10, MOMus – Μουσείο 
Άλεξ Μυλωνά, Πλατεία Αγίων Ασω-
μάτων 5, Θησείο, www.momus.gr

Common elements
“There are great roads that can be 
explored and bear fruit from the 
study of the relationship between 
the works of Russian pioneers and 
the specific and abstract geometry 
that I use in a variety of media,” 
artist Stephen Antonakos wrote 
in 2012, in one of his explanatory 
letters accompanying his donation 
of 67 prints to the then-State Muse-
um of Modern Art. Antonakos, who 
made an impact on the 1960s US 
art scene through his use of neon, 

establishing it as a core aspect of his art, identified similarities – rela-
tively late, by his own admission – between his work and that of the Rus-
sian avant-garde. The exhibition “Stephen Antonakos: Light. Stephen An-
tonakos and the Russian Avant-Garde” brings prints by the prominent 
Greek-American artist into dialogue with work by Malevich, Kliun and 
Rodchenko. 
• To 18/10, MOMus–Alex Mylona Museum, 5 Agion Asomaton Square, Thiseio, 
www.momus.gr

Περιπατητική τέχνη
Ο οργανισμός ΝΕΟΝ συμμετέχει στη δράση «ΥΠΠΟΑ: Όλη η Ελλάδα ένας 
πολιτισμός», με μια ενδιαφέρουσα –και απόλυτα ταιριαστή με τον τόπο 
όπου θα στηθεί– εικαστική εγκατάσταση του Βρετανού καλλιτέχνη Ρίτσαρντ 
Λονγκ. Το γλυπτό «Αthens State Line» (1984) θα παρουσιαστεί στο θέατρο 
Διονύσου Ελευθερέως στη Νότια Κλιτύ του Ιερού Βράχου, σε επιμέλεια 
της διευθύντριας του ΝΕΟΝ, Ελίνας Κουντούρη. Το έργο, το οποίο λειτουρ-
γεί σαν μονοπάτι παραπέμποντας στη διαλογιστική φύση του βαδίσματος, 
αποτελείται από μεμονωμένα κομμάτια σχιστόλιθου προερχόμενα από την 
Αθήνα, τα οποία δρομολογήθηκαν στο σχήμα μιας γραμμής. 
• Από 21/07 έως 30/09, www.neon.org.gr, www.culture.gov.gr 

Walking art
The NEON cultural organisation’s contribution to the Ministry of Culture 
and Sports’ initiative “All of Greece, One Culture” is an intriguing, site-per-
fect installation by British land artist Richard Long. His sculpture “Athens 
State Line” (1984) will be presented at the Theatre of Dionysus on the 
southern slope of the Acropolis, under the curation of NEON director Eli-
na Kountouri. The project, which serves as a path referring to the medi-
tative nature of walking, is made of individual slate pieces from Athens, 
arranged in the shape of a line. 
• 21/07-30/09, www.neon.org.gr, www.culture.gov.gr
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Εμβληματικά έργα στο Ηρώδειο
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, πιστή στο ραντεβού της με το Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου, συμμετέχει στο προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες πρό-
γραμμα του ιστορικού θεσμού με δύο οπερατικά γκαλά. Στο πρώτο, ο σπου-
δαίος  Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς θα ερμηνεύσει, μαζί με τη 
Βουλγάρα υψίφωνο Κρασσιμίρα Στογιάνοβα –από τις σημαντικότερες πρωτα-
γωνίστριες της εποχής μας– και τον Ιταλό τενόρο Ρικκάρντο Μάσσι, άριες και 
ντουέτα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Τζορντάνο, Καταλάνι και Πονκιέλλι. 
Το αφιέρωμα στο ιταλικό μελόδραμα θα συνεχιστεί στη δεύτερη συναυλία με 
τους κορυφαίους μονωδούς Τσέλια Κοστέα, Τζόρτζιο Μπερρούτζι και Αμπρό-
τζο Μαέστρι. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει και στα δύο μουσικά δρώμενα 
ο διακεκριμένος Ιταλός αρχιμουσικός Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι. 
• 26 και 28/07, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 
www.greekfestival.gr

Iconic works at the Odeon
of Herodes Atticus

True to its commitment to the annual Athens & Epidaurus Festival, the Greek 
National Opera is contributing two opera galas to this great institution’s 
programme this year, adjusted to the extraordinary circumstances. In the 
first of these two productions, Greek baritone Dimitri Platanias, Bulgarian 
soprano Krassimira Stoyanova, a leading opera star of our times, and Ital-
ian tenor Riccardo Massi perform arias and duets from operas by Verdi, 
Puccini, Giordano, Catalani, Mascagni and Ponchielli. The tribute to Ital-
ian opera will continue in a second concert featuring leading soloists Cel-
lia Costea, Giorgio Berrugi and Ambrogio Maestri. At both performances, 
distinguished Italian maestro Pier Giorgio Morandi will conduct the Greek 
National Opera orchestra. 
• 26 & 28/07, Odeon of Herodes Atticus, Dionysiou Areopagitou, 
www.greekfestival.gr
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 ● Thessaloniki

Η ζωή στο περιθώριο
Ο κόσμος της φωτογραφίας τον κατατάσσει στους πιο παραγωγικούς αλλά και 
ανατρεπτικούς δημιουργούς του 21ου αιώνα, με το έργο του να διατρέχει τέσ-
σερις δεκαετίες. Ο Ρότζερ Μπάλεν άρχισε να φωτογραφίζει στις αρχές της δε-
καετίας του 1980 με μια Rolleiflex στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου εργαζόταν ως 
γεωλόγος. Η έκθεση «Roger Ballen. Shadows of the mind» περιλαμβάνει έργα 
από επτά φωτογραφικές του σειρές, ξεκινώντας από εικόνες ανθρώπων που 
ζούσαν στο περιθώριο σε απομακρυσμένες κοινότητες της Νότιας Αμερικής και 
φτάνοντας σε σκηνοθετημένα πορτρέτα και λήψεις εγκαταλελειμμένων κτιρίων. 
• Έως 4/10, MOMus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Αποθήκη Α΄, λιμάνι 
Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3, www.thmphoto.gr

Life from the edge
Photography experts consider Roger Ballen, whose work spans four decades, 
to be one of the most prolific and groundbreaking artists of the 21st century. 
Using a Rolleiflex, Ballen began taking pictures in the early 1980s in Johannes-
burg, where he worked as a geologist. The exhibition “Roger Ballen: Shadows of 
the Mind” includes work representing seven photographic series, from images 
of marginalised people living in remote South American communities to posed 
portraits and shots of abandoned buildings. 
• To 04/10, MOMus–Thessaloniki Museum of Photography, Warehouse A, 
Thessaloniki Port Area, 3 Navarchou Votsi, www.thmphoto.gr

Ο Φινότι και η Ελλάδα
Ο Νοβέλο Φινότι, ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή γλύπτες, 
του οποίου το έργο έχει σφραγίσει τη σύγχρονη γλυπτική τόσο 
σαν τεχνική όσο και σαν έκφραση, «φιλοξενείται» στους χώρους 
του Τελλογλείου Ιδρύματος. Ανακάλυψη του Αλέξανδρου Ιόλα το 
1972, εκθέτει μαζί με άλλα ονόματα της πρωτοπορίας (Μαγκρίτ, 
Μάτα, Ντε Κίρικο) στις γκαλερί του στη Νέα Υόρκη και στο Μιλά-
νο. Η έκθεση «Finotti. Fine Notte. To Τέλος της Νύχτας» συγκε-
ντρώνει 70 έργα, κάποια από τα οποία μεγάλων διαστάσεων, αντι-
προσωπευτικά της διαδρομής του, που μαρτυρούν τη δεξιοτεχνία 
του στο μάρμαρο, αλλά και την επίδραση της αρχαίας ελληνικής 
τέχνης στο έργο του. 
• Έως 30/08, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, Αγίου Δημητρίου 
159Α, www.teloglion.gr

Iconic sculptures
Sculptures by Novello Finotti, one of the greatest living sculptors 
both in terms of technique and expression, are on show at the 
Teloglion Foundation of Art. Discovered by collector and gallerist 
Alexander Iolas in 1972, this prominent artist has had his work 
exhibited alongside that of such avant-garde figures as Magritte, 
Matta and de Chirico at Iolas’ galleries in New York and Milan. 
The exhibition “Finotti: Fine Notte. The Night’s End” gathers 70 
definitive works that highlight both this sculptor’s dexterity with 
marble and the influence that ancient Greek art had on his work.
• To 30/08, Teloglion Foundation of Art, 159A Agiou Dimitriou, 
www.teloglion.gr

Σινεμά με θέα
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης συνεχίζουν την παράδοση που δημιούργησαν το καλοκαίρι του 2015 και 
προσφέρουν για έκτη συνεχόμενη χρονιά την πιο δροσερή πρόταση για έξοδο 
στην πόλη. Η οροφή του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής μετατρέπεται για 
δύο μήνες σε ένα υπέροχο θερινό σινεμά με θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο. Το «Σινε-
μά με Θέα» θα προβάλλει σε ένα μαγευτικό σκηνικό ταινίες πρόσφατης παραγω-
γής από τον ελληνικό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο –«Ευτυχία» του Άγγελου 
Φραντζή, «Πόνος και δόξα» του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Euforia» της Βαλέρια Γκολί-
νο, «Yesterday» του Ντάνι Μπόιλ, «Μαγεία στο σεληνόφως» του Γούντι Άλεν κ.ά.
• Από 13/07 έως 15/09, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου και Παρα-
λία, www.filmfestival.gr, www.tch.gr

Cinema with a view
The Thessaloniki International Film Festival and Thessaloniki Concert Hall are 
returning with their joint rooftop cinema initiative, the city’s most refreshing 
proposal, for a sixth consecutive year. In 2015, the two entities united to or-
ganise film screenings on the rooftop of the concert hall’s M2 building for two 
months every summer. The resulting event, Cinema With a View, offers cine-
magoers a superb view of the Thermaic Gulf; this summer, it’s screening recent 
local and foreign productions, including “Eftychia” by Angelos Frantzis, “Pain 
and Glory” by Pedro Almodovar, “Euphoria” by Valeria Golino, “Yesterday” by 
Danny Boyle and “Magic in the Moonlight” by Woody Allen. 
• 13/07-15/09, Thessaloniki Concert Hall, 25th Martiou & Paralia, www.filmfestival.
gr, www.tch.gr
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 ● Greece

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Γερμανία πρωταγωνιστεί

στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Εξήντα τρεις κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς από τους μεγαλύ-
τερους κλάδους της γερμανικής οικονομίας (αυτοκινητοβιομηχανία, 
ενέργεια, ταχυμεταφορές, logistics, φαρμακοβιομηχανία, αγροδια-
τροφή, πληροφορική-λογισμικό, αεροπορικές μεταφορές, διαχείρι-
ση αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος) θα συμμετάσχουν στο 
Εθνικό Γερμανικό Περίπτερο στην 85η ΔΕΘ, στην οποία η Γερμανία 
είναι τιμώμενη χώρα. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία δυναμικής 
επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και περαιτέρω ενδυνάμω-
σης των παραδοσιακά ισχυρών οικονομικών, εμπορικών, επενδυ-
τικών, αλλά και πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών. Ειδική μνεία 
οφείλεται στην πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που οργανώνει το δικό του Ελληνικό 
Ομαδικό Περίπτερο με τίτλο «Greece meets Germany», δίνοντας την 
ευκαιρία προβολής σε ελληνικές επιχειρήσεις με προϊόντα και υπη-
ρεσίες που απευθύνονται στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Η 
γερμανική συμμετοχή στη φετινή ΔΕΘ περιλαμβάνει, τέλος, και ένα 
πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με οικονομικό και πο-
λιτιστικό περιεχόμενο. 
• Από 05 έως 13/09, Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνατία 154, www.thessalonikifair.gr

THESSALONIKI
Germany, main player at the 

85th Thessaloniki International Fair
A total of 63 leading enterprises and agencies representing the big-
gest sectors of Germany’s economy – automotive, energy, courier, 
logistics, pharmaceuticals, agri-food, computer software, air trans-
port, waste management and environmental protection – will par-
ticipate at the German pavilion during the 85th Thessaloniki Inter-
national Fair. Germany is the honoured country. The event offers a 
great opportunity for a dynamic restart of the Greek economy and a 
further reinforcement of the traditionally strong economic, commer-
cial, investment and cultural ties binding the two countries. Special 
mention needs to be made of the initiative by the German-Hellenic 
Chamber of Commerce and Industry to organise its own Greek Team 
Pavilion under the title “Greece meets Germany,” offering wider ex-
posure to those Greek enterprises with products and services tar-
geted at Europe’s biggest economy. Germany’s participation at this 
year’s TIF also includes a rich agenda of parallel events featuring 
business and cultural content. 
• 05-13/09, Thessaloniki International Exhibition and 
Congress Centre, 154 Egnatias, www.thessalonikifair.gr

ΚΑΒΑΛΑ
Η ιστορία μιας πόλης

Υπό κανονικές συνθήκες, το 63ο Φεστιβάλ Φιλίππων θα ήταν αφιερωμένο στα κτίρια 
της Καβάλας. Δράσεις, παραστάσεις και συναυλίες στο εσωτερικό των κτιρίων θα φώ-
τιζαν την ιστορία και θα υπογράμμιζαν τη συμβολή των κτισμάτων στη φυσιογνωμία της 
πόλης. Όμως, τα έκτακτα μέτρα άλλαξαν τα δεδομένα. Συναυλίες, εκθέσεις, ομιλίες, 
δράσεις και χάπενινγκ θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικά έξω και γύρω από τα κτίρια 
αυτά. Ηθοποιοί, κινηματογραφιστές, μουσικοί, χορευτές, φωτογράφοι και εικαστικοί 
θα βρουν το κλειδί να «ανοίξουν» τα κτίρια με τον τρόπο που γνωρίζουν η τέχνη και η 
επιστήμη. 

• Από 17/07 έως 31/08, 63o Φεστιβάλ Φιλίππων, www.philippi-festival.gr

KAVALA
City history

Under normal conditions, the 63rd Philippi Festival, dedicated to the buildings of 
Kavala, would have included major indoor activities, performances and concerts to 
shed light on the city’s history and underline the contribution of the buildings to the 
city’s character. However, public health measures changed all that. Concerts, exhi-
bitions, speeches, activities and happenings will necessarily take place outside and 
around these buildings. Actors, filmmakers, musicians, dancers, photographers and 
visual artists will find the key to “open” the buildings, using the many different ways 
that art and science have to unlock doors. 
• 17/07-31/08, 63rd Philippi Festival, www.philippi-festival.gr P
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ΚΕΡΚΥΡΑ
Η δύναμη των συναισθημάτων

Η Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
υποδέχεται και πάλι το κοινό, μετά την τρίμηνη υποχρεωτική παύση λει-
τουργίας, με την ατομική έκθεση της Αλέκας Λαμπίρη. Στην τελευταία 
της δουλειά, η Κερκυραία εικαστικός, με σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Μπάρι, μας παραδίδει ένα σύνολο έργων σε εξπρε-
σιονιστικό ύφος και έντονα χρώματα που δημιουργήθηκαν την περίοδο 
του κατ’ οίκον περιορισμού. 
• Έως 30/08, Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας, Παλαιά Ανάκτορα, www.
artcorfu.gr

CORFU
The power of emotion 

The Municipal Art Gallery of Central Corfu and the Diapontia Islands 
welcomes back the public following a compulsory three-month hiatus 
with a solo exhibition by Aleka Lampiri. For her latest collection of 
work, the Corfiot artist, who studied at the Bari School of Fine Arts, 
presents brightly coloured paintings in the expressionist style, all cre-
ated during the lockdown. 
• To 30/08, Municipal Gallery of Corfu, Palace of Saint Michael and Saint 
George, www.artcorfu.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ο εσωτερικός μας ρυθμός

Πρωτοεμφανιζόμενοι χορευτές, μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας χο-
ρευτικής σκηνής, όπως ο Βιμ Βαντεκέιμπους και ο Ισραέλ Γκαλβάν, αλλά 
και σημαντικοί  Έλληνες δημιουργοί, όπως ο Φώτης Νικολάου και η Ιω-
άννα Πορτόλου, θα μας υπενθυμίσουν σε ανοιχτούς εναλλακτικούς χώ-
ρους και σε πολιτιστικές υποδομές της Καλαμάτας την επιτακτική ανά-
γκη που δημιουργήθηκε κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία να αφουγκρα-
στούμε τον εσωτερικό μας ρυθμό. Η 26η διοργάνωση του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πραγματεύεται τη σχέση του σύγχρονου 
ανθρώπου με τη Φύση, με τον Εαυτό του και τον  Άλλο.
• Από 21 έως 30/08, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 
www.kalamatadancefestival.gr

KALAMATA
Esoteric rhythm

New names in dancing and major figures from the international scene, 
including Wim Vandekeybus and Israel Galvan, join Greek artists such 
as Fotis Nikolaou and Ioanna Portolou in order to remind audiences 
– in open-air alternative spaces and cultural facilities in Kalamata – 
of the urgent need in these times to align with our deeper selves. The 
26th edition of the Kalamata International Dance Festival address-
es the relationship of modern-day humans with nature, oneself and 
others. 
• 21-30/08, Kalamata International Dance Festival, 
www.kalamatadancefestival.gr
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ΡΟΔΟΣ
Χαιρετισμός στο τραγούδι

Ένας καινοτόμος καλλιτεχνικός θεσμός, αφιερωμένος στην τέχνη 
του τραγουδιού, εγκαινιάζεται στη Ρόδο. Το 1ο Canto Human 
Voice Festival, με κεντρικό θέμα «Το Ταξίδι», προσκαλεί διακεκρι-
μένους ανθρώπους των τεχνών και του πνεύματος να μας μυή-
σουν σε μια μεγάλη γιορτή για την ανθρώπινη φωνή. Εμπνευστής 
του Canto είναι ο διεθνώς καταξιωμένος Ρόδιος λυρικός καλλι-
τέχνης Δημήτρης Τηλιακός: «Πηγή έμπνευσης για το Canto είναι 
ο τόπος μου, η συνάντηση και η ώσμωση των πολιτισμών της 
Δύσης και της Ανατολής, οι σπάνιες ποιότητες που δημιουργεί 
διαχρονικά αυτός ο διάλογος και ο τρόπος που ο άνθρωπος τις 
αποτυπώνει στο τραγούδι, σε ένα μαδριγάλι, ένα σεφαραδίτικο 
νανούρισμα, μια πολυφωνική σύνθεση της Αναγέννησης, ένα 
μοιρολόι». Η AEGEAN είναι ο επίσημος αερομεταφορέας του 
1ου Canto Human Voice Festival. 
• Από 05 έως 12/09, Canto Human Voice Festival, www.
cantofestival.art

RHODES
Celebrating the art of singing 

In September, an innovative cultural event dedicated to the art 
of singing will be inaugurated on Rhodes. The 1st Canto Human 
Voice Festival, whose main theme is “The Journey,” will feature distinguished artists in 
a major celebration of the human voice. The idea for the festival came from internation-
ally renowned opera singer Dimitris Tiliakos, who hails from the island. “My homeland, 
the meeting and fusion of cultures from West and East, the rare qualities created over 
the ages by this exchange, and the way these qualities are manifested through singing 
– in a madrigal, a Sephardic lullaby, a polyphonic composition of the Renaissance, or a 
dirge – are my sources of inspiration for the Canto,” he explained. AEGEAN is the official 
air carrier for the festival. 
• 05-12/09, Canto Human Voice Festival, www.cantofestival.art

ΛΕΣΒΟΣ
Κανόνες συμβίωσης

Η έκθεση «Sleeping with a tiger», σε επιμέλεια Νικόλα Βαμ-
βουκλή, εμπνέεται τον τίτλο της από το ομώνυμο έργο της 
Αυστριακής ζωγράφου Μαρία Λάσνιγκ. Η έκθεση ανιχνεύει 
τις παραλληλίες ανάμεσα στις κοινωνίες που δημιουργούν οι 
άνθρωποι και τα ζώα, εξετάζοντας τις δυναμικές που τις δια-
κρίνουν: τη συνύπαρξη, την κυριαρχία, τον αποκλεισμό. 
• Από 07/08 έως 20/09, Κ Gold Temporary Gallery, 
Αγία Παρασκευή, kgoldtemporarygallery.tumblr.com

LESVOS
Cohabitation rules

The exhibition “Sleeping with a Tiger,” curated by Nicolas 
Vamvouklis, whose title was inspired by a painting of this 
name by Austrian artist Maria Lassnig, identifies parallels 
between human and animal societies, examining their distin-
guishing features of coexistence, dominance and exclusion. 
• 07/08-20/09, K-Gold Temporary Gallery, Agia Paraskevi, 
kgoldtemporarygallery.tumblr.com

ΛΕΣΒΟΣ
Η δύναμη της μουσικής

Το Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου πραγματοποιείται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στον 
ομώνυμο παραδοσιακό οικισμό της Λέσβου. Επιλέγοντας ως θέμα τον «Συγχρονισμό», 
οι διοργανωτές επιχειρούν το φετινό, δύσκολο καλοκαίρι να επικοινωνήσουν τη δυνα-
τότητα που έχει η μουσική να υπερβαίνει τα όρια του χώρου και του χρόνου, στέλνοντας 
ένα μήνυμα ενότητας, δύναμης και ελπίδας. Στο διήμερο πρόγραμμα, στο οποίο συμ-
μετέχουν διακεκριμένοι μουσικοί από διάφορα μέρη του κόσμου, έχει συμπεριληφθεί 
τιμητικά και μια εικοσάλεπτη συναυλία μπροστά από το νοσοκομείο «Βοστάνειο» της 
Μυτιλήνης. 
• 17 και 18/08, Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, www.molyvosfestival.com

LESVOS
Power of music 

The Molyvos International Music Festival is being held for the sixth year running in 
the traditional Lesvos village of the same name. Selecting the theme “Synchronicity” 
for this year’s event, organisers will seek to showcase – during this extraordinary and 
challenging summer – music’s ability to transcend the limits of space and time by 
projecting a message of unity, power and hope. The two-day agenda, which features 
distinguished musicians from all over the world, includes a 20-minute tribute concert 
in front of the hospital in Mytilini Town. 
• 17 & 18/08, Molyvos International Music Festival, www.molyvosfestival.com
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 ● Cyclades

ΝΑΞΟΣ
Υπαρξιακές αναζητήσεις

Η επετειακή διοργάνωση για τα 20 χρόνια του Φεστι-
βάλ Νάξου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκθεση 
σύγχρονης τέχνης «A drop of time». Έργα καλλιτεχνών 
από προηγούμενες χρονιές συνυπάρχουν με την ενότη-
τα «Αν οι εικόνες είχαν μια ζωή να ζήσουν» του Κωστή 
Αντωνιάδη και με τον «Διάφανο χρόνο» του Ίνγκμπερτ 
Μπρουνκ. Ο πρώτος παρουσιάζει οκτώ βίντεο-πορτρέ-
τα που φαίνεται να πονούν, να δακρύζουν και να ονει-
ρεύονται, αντλώντας την καταγωγή τους από σπουδαία 
έργα από την ιστορία της τέχνης. Ο δεύτερος, αφοσιω-
μένος στο μάρμαρο, στοχάζεται πάνω στην ανάγκη του 
ανθρώπου να δημιουργήσει ένα νέο αφήγημα, υπερβαί-
νοντας τα υπαρξιακά του δεδομένα.
• Έως 23/09, Πύργος Μπαζαίου, 12ο χλμ. 
Οδ. Χώρας Νάξου-Αγιασσού, www.naxosfestival.gr, 
www.bazeostower.gr

NAXOS
Existential quests

The 20th Naxos Festival’s includes, among other 
events, a modern art exhibition titled “A Drop of Time.” 
Works from previous festivals are exhibited alongside 
two new works, “If Images Had But One Life to Live” 
by Costis Antoniadis and “Transparent Time” by Ing-
bert Brunk. The former presents eight video-portraits 
of subjects who appear to be suffering, or in sorrow, 
drawing on experiences inspired by significant works 
in the history of art. Brunk, focused on marble, reflects 
on mankind’s need to create new stories that move 
beyond their existential conditions. 
• To 23/09, Bazeos Tower, 12th km, Hora-Agiassos Road, 
www.naxosfestival.gr, www.bazeostower.gr

ΜΥΚΟΝΟΣ
Μικρές χαρές

Στα έργα του Κύπριου Χρίστου Ακορδαλίτη 
κυριαρχούν το χιούμορ και η ελπίδα. Στην έκ-
θεση «Between worlds» ο καλλιτέχνης μάς συ-
στήνει συνηθισμένους ανθρώπους σε μικρές 
στιγμές χαλάρωσης: κάποιος κόβει λουλού-
δια, ένας άλλος απολαμβάνει τον καφέ του, 
μια κοπέλα γεύεται βερίκοκα. Η φιλοσοφία 
του καλλιτέχνη είναι πως, όποια κι αν είναι η 
δυσκολία που βιώνει ο κάθε άνθρωπος, ένα 
κομμάτι του εαυτού του αποζητά μια, έστω 
προσωρινή, διέξοδο. Μια καθημερινή μικρή 
απόλαυση είναι αρκετή για να αντισταθμίσει 
ένα αρνητικό γεγονός ή ένα βαρύ φορτίο. 
• Έως 07/08, Γκαλερί Δύο Χωριά, Πλατεία Πα-
νάχρας, www.diohoria.com

MYKONOS
Simple pleasures

Humour and hope dominate the work of Cyp-
riot artist Chris Akordalitis. In his exhibition 
“Between Worlds,” Akordalitis presents ordi-
nary people during small moments of relaxa-
tion – someone cutting flowers, another per-
son enjoying a coffee, a girl eating apricots – 
to illustrate his belief that a part of every sin-
gle human being seeks escape, even if only 
temporarily, in times of distress. A seemingly 
trivial, everyday pleasure can be enough to 
offset an unpleasant event or heavy burden. 
• To 07/08, Dio Horia Gallery, Panahra Square, 
www.diohoria.com

ΜΥΚΟΝΟΣ
Τα ίχνη των Μυκηναίων 

στις Κυκλάδες
Η έκθεση «Από τον κόσμο του Ομήρου. Τήνος και 
Κυκλάδες στη Μυκηναϊκή Εποχή» φωτίζει άγνω-
στες πτυχές του κυκλαδικού παρελθόντος. Εκατόν 
πενήντα ένα επιλεγμένα αντικείμενα (κεραμικά, 
κοσμήματα, ειδώλια, έργα μεταλλοτεχνίας και μι-
κροτεχνίας) αναδεικνύουν διαφορετικούς τομείς 
δραστηριότητας στη ζωή των ανθρώπων της επο-
χής και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
φυσιογνωμίας και της σπουδαιότητας του μυκηνα-
ϊκού πολιτισμού στις Κυκλάδες. Από τα εκθέματα 
ξεχωρίζουν τα ευρήματα του σπάνιου για ολόκλη-
ρο το Αιγαίο μυκηναϊκού θολωτού τάφου στην 
Αγία Θέκλα, στη βόρεια Τήνο, όπως και η «Κυρά 
της Φυλακωπής», ένα από τα αριστουργήματα της 
μυκηναϊκής ειδωλοπλαστικής, το οποίο βρέθηκε 
στο ιερό της Φυλακωπής στη Μήλο. 
• Έως 31/10, Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, Πα-
λιό Λιμάνι, τηλ. 22890-22325

MYKONOS
Mycenaean traces 

in the Cyclades 
The exhibition “From Homer’s World: Tinos and 
the Cyclades in the Mycenaean Era” sheds light 
on previously unknown aspects of the Mycenae-
an past. One hundred and fifty-one selected items 
(including ceramics, jewellery, figurines, metal-
work and crafts) highlight various activities in the 
lives of people during that time, offering a com-
prehensive picture of the nature and the signifi-
cance of Mycenaean culture in the Cyclades. Dis-
coveries made at the vaulted Mycenaean tomb 
in Agia Thekla, northern Tinos, rare for the entire 
Aegean Sea, as well as The Lady of Phylakopi, one 
of the Mycenaean figurine masterpieces discov-
ered at the Phylakopi Temple on Milos, are among 
the highlights. 
• To 31/10, Mykonos Archaeological Museum, Old 
Port, tel. 22890-223.25
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 ● Crete

ΧΑΝΙΑ
Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στον θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτι-
σμός» με ένα αφιέρωμα, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων, στον μεγάλο Έλληνα 
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, που φέτος το καλοκαίρι κλείνει τα 95 του χρό-
νια. Εμβληματικά τραγούδια από τη δισκογραφία του, κινηματογραφικές 
του επιτυχίες, μεγάλα λαϊκά έργα, μελοποιημένα ποιήματα θα υφάνουν τη 
σπουδαία του διαδρομή στη μουσική. Συμμετέχουν τέσσερις χαρισματι-
κοί και αναγνωρισμένοι για την καλλιτεχνική τους προσφορά ερμηνευτές, 
οι Ρίτα Αντωνοπούλου, Θοδωρής Βουτσικάκης, Ζαχαρίας Καρούνης και 
Μπέττυ Χαρλαύτη. Τους ερμηνευτές συνοδεύει στο πιάνο ο υπεύθυνος της 
Μουσικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, Γιάννης Μπελώνης. 
• 25 και 26/08, Αρχαιολογικός Χώρος Απτέρας, Αποκόρωνας Χανίων,
 www.nationalopera.gr

CHANIA 
Mikis Theodorakis tribute 

The Greek National Opera is contributing to the “All of Greece, One Cul-
ture” series with, among other events, a trubute to the major Greek com-
poser Mikis Theodorakis, who turns 95 this summer. Iconic songs from 
his discography, including hits from soundtrack hits and stirring popu-
lar Greek material, as well as his musical interpretations of poetry, all 
promise to highlight the artist’s monumental musical career. Four char-
ismatic singers recognised for their artistic abilities – Rita Antonopoulou, 
Thodoris Voutsikakis, Zaharias Karounis and Betty Harlafti – will partic-
ipate, accompanied by pianist Yannis Belonis, director of the musical li-
brary and historic archive of the Greek National Opera. 
• 25 & 26/08, Aptera Archaeological Site, Apokoronas, Chania, 
www.nationalopera.gr

ΧΑΝΙΑ
Οι πρεσβευτές μιας συλλογής

H Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων υποδέχεται και πάλι το κοινό με αφορμή 
την έκθεση «Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Έργα από τη συλλογή της». Η 
έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά και χαρακτικά έργα του Ηρακλειώτη Ιω-
άννη Σταυράκη, του Σπύρου Βικάτου –από τους τελευταίους εκπροσώπους 
της Σχολής του Μονάχου–, του Παύλου Σάμιου, του Εδουάρδου Σακαγιάν, 
του Τάσσου, της Βάσως Κατράκη κ.ά., και αποτελεί μια αναδρομή στους 
σημαντικότερους σταθμούς συγκρότησης και εμπλουτισμού της μόνιμης 
συλλογής της. 
• Από 20/07, Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Χάληδων 98-102, 
www.pinakothiki-chania.gr

CHANIA
Ambassadors of a collection 

The Municipal Art Gallery of Chania welcomes the public back with a 
self-titled exhibition, “The Municipal Art Gallery of Chania – Works from 
its Collection.” The show includes paintings and engravings by Ioannis 
Stavrakis, a Cretan artist from Heraklion; Spyros Vikatos, one of the last 
exponents of the Munich School; Pavlos Samios, Edouardos Sakayan, Tas-
sos, Vaso Katraki and others as it focuses on pivotal stages in the accumu-
lation and enrichment of the gallery’s permanent collection.
• From 20/07, Municipal Art Gallery of Chania, 98-102 Halidon, 
www.pinakothiki-chania.gr

ΡΕΘΥΜΝΟ
Ασκήσεις επί χάρτου

Το χαρτί, μέσα από μια διαδρομή 5.000 χρόνων από την εύρεσή του, κατα-
γράφει την ανθρώπινη δημιουργία και αναδεικνύεται σε κεντρικό αποδέ-
κτη καλλιτεχνικής έκφρασης. Η έκθεση «Paper», με σχέδια, υδατογραφίες, 
φωτογραφίες, χαρακτικά και εγκαταστάσεις από τη Μόνιμη Συλλογή του 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, αποτυπώνει τη σχέση που διατηρούν 
με το υλικό σημαντικοί καλλιτέχνες, όπως οι Γιάννης Γαΐτης, Λίζη Καλλιγά, 
Χρόνης Μπότσογλου, Μαρία Λοϊζίδου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Ρένα Παπα-
σπύρου. 
• Έως 31/10, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32, 
www.cca.gr

RETHYMNO
Art on paper 

In the 5,000 years since its invention, paper has been a key medium of 
artistic expression, serving to document human creativity. The exhibition 
“Paper,” featuring drawings, watercolours, photographs, engravings 
and installations from the permanent collection of the Museum of Con-
temporary Art of Crete, showcases the connection between paper and 
prominent Greek artists such as Giannis Gaitis, Lizi Kalliga, Chronis Mpot-
soglou, Maria Loizidou, Ilias Papailiakis and Rena Papaspyrou. 
• To 31/10, Museum of Contemporary Art of Crete, 32 Mesolongiou, 
www.cca.gr
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MYKONOS
Peruvian landing

Following Mayfair and City in London, Dubai, Abu Dhabi, Monte Carlo and 
Paris, the popular Latin American restaurant chain Coya has now arrived in 
Mykonos. Featuring Peruvian cuisine as its culinary core, the venture is very 
open to fusion, incorporating interesting Japanese, Chinese and Spanish as-
pects. The chain’s signature dishes, also on the Mykonos menu, include Atun 
Nikkei, a dish comprising yellowfin tuna with sesame and pickled cucumber, 
as well as Gambas a la chalaca, tiger prawns prepared in a josper charcoal 
oven with coconut and aji amarillo. As for the cazuelas, traditional Latin 
American casserole dishes, the standout choice is Frutos del mar, a lobster 
stew with courgette, choclo (Peruvian corn) and aji limo. The restaurant’s 
open-air space has two pisco bar-and-lounges serving signature cocktails. 
• Coya Mykonos, Matogiannia, tel. 22890-22.515

ΜΥΚΟΝΟΣ
Περουβιανή απόβαση

Μετά το Mayfair και το City του Λονδίνου, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, 
το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι, το COYA, το δημοφιλές λατινοαμερικaνικό 
εστιατόριο καταφθάνει στη Μύκονο. H περουβιανή κουζίνα στο επίκεντρο, 
αλλά με μια fusion διάθεση με ενδιαφέρουσες προσμείξεις από Ιαπωνία, 
Κίνα και Ισπανία. Τα signature πιάτα της αλυσίδας είναι εδώ, όπως το 
Atun Nikkei (κιτρινόπτερος τόνος με σουσάμι και αγγουράκι τουρσί) και οι 
Gambas a la Chalaca (γαρίδα tiger, ψημένη στο josper με καρύδα και aji 
amarillo). Από τα cazuelas (παραδοσιακά λατινοαμερικανικά μαγειρευτά) 
ξεχωρίζει το Frutos del Mar, ένα γιουβέτσι αστακού με κολοκύθι, choclo 
(περουβιανό καλαμπόκι) και aji limo. Στον open-air χώρο του, δύο Pisco 
Bar-αnd-Lounges με signature cocktails.
• COYA Mykonos, Ματογιάννια, τηλ. 22890-22.515
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 ● Athens

Η επιτυχία του καλοκαιριού
Το Kobra είναι το νέο πρότζεκτ της ομάδας του επιτυχημένου καφέ-μπαρ 
Κάιν του Μετς, ένα κλείσιμο του ματιού στη δεκαετία του 1990 και στα 
αθηναϊκά freestyle μπαρ της εποχής. Σουρεαλιστική διακόσμηση (εξομο-
λογητήριο, βιτρίνα με αγάλματα, ένα dining room στον επάνω όροφο με 
τις κλασικές πλαστικές καρέκλες), high volume ατμόσφαιρα (δυνατή μου-
σική, συνήθως με electro, synth και ποπ επιλογές) και κλασικά κοκτέιλ με 
twists. Μεγάλο ατού είναι η κουζίνα, όπου ο Άνταμ Κοντοβάς, ένας από 
τους σημαντικότερους σεφ της γενιάς του, παρουσιάζει ένα εκρηκτικό 
κράμα από avant-garde street food με fine dining τεχνικές (όπως οι τραγα-
νές φτερούγες κοτόπουλου γεμιστές με χοιρινό κιμά και γαρίδες) και πιάτα 
bistronomie λογικής, όπως η τηγανητή πατάτα με τόφου, καπνιστό χέλι και 
μους από άγρια μυρωδικά.
Kobra, Ναυαρίνου 11, Εξάρχεια, τηλ. 210-36.38.134

Summer hit
Kobra, a new project by the team behind the successful café-bar Kain in 
the Mets district, pays homage to the 1990s and the Athenian bars of 
the time. Its surrealistic décor includes a confessional booth, a display 
cabinet with statues and a dining room, complete with plastic chairs, on 
the top floor. The music – electro, synth and pop – is loud, while clas-
sic cocktails are prepared with a twist. Adam Kontovas, one of the most 
prominent chefs of his generation and a major asset in the kitchen, offers 
an exciting blend of avant-garde street food and fine dining cooking tech-
niques. Selections include crispy chicken wings filled with pork mince and 
prawns, as well as bistronomy-style dishes such as fried chips with tofu, 
and smoked eel with wild herbs mousse. 
• Kobra, 11 Navarinou, Exarchia, tel. 210-36.38.134

Σε στιλ καλιφορνέζικο
Το Joshua Tree είναι ένα all-day café με West Coast αισθητική και ονο-
μασία που παραπέμπει στο εθνικό πάρκο της Καλιφόρνια. Μωσαϊκό στο 
πάτωμα, κόκκινα σεπαρέ που θυμίζουν αμερικανικά diner και ένας πάγκος 
περιμετρικά της τζαμαρίας. Καφές από το εξαιρετικό αθηναϊκό roastery 
Area51, superfood lattes (με κουρκουμά και τζίντζερ) και ένα αποκλειστι-
κά healthy-vegetarian φαγητό, με πιάτα όπως το σάντουιτς με προζυμένιο 
ψωμί σίκαλης και ασπράδια αυγού, χυμό από σπανάκι, κέιλ και τσαλαφούτι 
ή τα tacos με γέμιση από μαύρα φασόλια, κόλιανδρο, αβοκάντο και καλα-
μπόκι. Ενδιαφέρουσα επιλογή σε μπίρες και signature cocktails (Negroni 
Verde με matcha tea).
• Joshua Tree, Αναπαύσεως 13, Μετς, τηλ. 210-92.39.747

California style
Joshua Tree, an all-day café with an American West Coast style, takes its 
name from a national park in California. It features a mosaic floor, red din-
er booths resembling those found in American diners, and front window 
benches. Its coffee is supplied by the exceptional Athens roastery Area51. 
The place prepares a superfood latte made with turmeric and ginger, 
while the food, exclusively healthy-vegetarian, includes sourdough rye 
bread sandwiches with egg whites, spinach juice, kale and tsalafouti (a 
velvety cream cheese), as well as tacos filled with black beans, coriander, 
avocado and corn. The place also offers an interesting selection of beers 
and signature cocktails, including a Negroni Verde with matcha tea. 
• Joshua Tree, 13 Anapafseos, Mets, tel. 210-92.39.747

Tapas αλά ελληνικά
Προϊόν της συνεργασίας του κορυφαίου σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη 
με την ομάδα των επιτυχημένων μπαρ Τhe Clumsies, Odori και Frater 
& Soror, στον χώρο που στέγαζε μέχρι πρότινος το Senios, το καφε-
νείο ΣΙ-ΤΙ-ΣΗ είναι ένα μοντέρνο γαστρο-καφενείο που σερβίρει ένα 
ελληνότροπο tapas μενού που βρίθει από δημιουργικές ιδέες. Ξεχω-
ρίζουν η μαρινάτη σαρδέλα με οινολάσπες από Vinsanto, βινεγκρέτ 
αμπελόφυλλο και noodles ρυζιού, τα ρεβίθια στον φούρνο με λιαστή 
ντομάτα και aleppo pepper και το καπνιστό αρνί με πουρέ από λεμο-
νάτες πατάτες
• Καφενείο ΣΙ-ΤΙ-ΣΗ, Καλαμιώτου 15, Αθήνα, τηλ. 210-33.18.778

Greek tapas
A collaborative effort between leading chef Alexandros Tsiotinis and 
the team behind the successful bars The Clumsies, Odori and Frater 
& Soror, Kafeneio Si-Ti-Si, housed in what was once the bar Senios, is 
a modern gastro-café serving a Greek-style tapas menu full of crea-
tive ideas. Standout selections include the marinated sardines with 
Vinsanto wine sediment, vine leaf vinaigrette and rice noodles; the 
baked chickpeas with sun-dried tomatoes and Aleppo pepper; and 
the smoked lamb with lemon-flavoured mashed potato. 
• Kafeneio Si-Ti-Si, 15 Kalamiotou, Athens, tel. 210-33.18.778
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 ● Athens

Διακοπές στο 
κέντρο της πόλης

Σαν αυλή μιας μεξικάνικης χασιέντας, το 
Noah απλώνεται στη μία άκρη του Πάρκου 
Ελευθερίας, έχοντας δημιουργήσει ένα σύ-
μπαν με τραπέζια κάτω από τα δέντρα, ξύλι-
νες πέργκολες και γιρλάντες με λαμπάκια, με 
σήμα κατατεθέν το γλυπτό της εισόδου (ένα 
χέρι το οποίο σχηματίζει τη φράση «σ’ αγα-
πώ» στη νοηματική) και εξωτική ατμόσφαιρα. 
Kαλά κοκτέιλ, comfort φαγητό (πίτσα στον 
φούρνο, tacos και vegan-vegetarian επιλο-
γές) και δυνατότητα για πικνίκ στο γκαζόν του 
πάρκου με τις ειδικές takeaway συσκευασίες 
που παρέχονται.
• Noah, Ευζώνων, Πάρκο Ελευθερίας, 
Μέγαρο Μουσικής, τηλ. 210-72.33.419

City centre holiday
Resembling a Mexican hacienda and spread 
out in one corner of Eleftherias Park, Noah 
offers an exotic atmosphere, with tables set 
under trees, wooden pergolas, garlands of 
small lights, and, as its trademark feature, 
a sculpture of a hand gesturing “I love you” 
in sign language at the entrance. The place 
prepares good cocktails and great comfort 
food, including pizza, tacos and vegan-veg-
etarian selections. Customers may also 
make their orders takeaway for picnics on 
the lawn. 
• Noah, Evzonon, Eleftherias Park, 
Athens Concert Hall, tel. 210-72.33.419

Τα wine bars είναι τάση
«Αδελφάκι» του ομώνυμου wine bar του Κου-
κακίου, το Materia Prima βρήκε δεύτερο πό-
στο σε μια ήσυχη και πολύ πράσινη πλατεία 
του Παγκρατίου, με ωραία, νοσταλγική, αστι-
κή ατμόσφαιρα. Χωρισμένο σε δύο μικρούς 
χώρους (bar & deli) και ένα επισκέψιμο κε-
λάρι, που λειτουργεί και ως κάβα και αριθμεί 
περισσότερες από 300 ετικέτες, ακολουθεί τη 
διεθνή τάση μικρών μπουτίκ wine bar-bistros 
επικεντρωμένων στα κρασιά ήπιας οινοποίη-
σης. Περίπου 40 ετικέτες σε ποτήρι, σε μια 
λίστα που αλλάζει συχνά, ενώ σερβίρει και 
ιδιαίτερα προσεγμένο φαγητό (πατατοσαλά-
τα με ρέγκα, caccio e pepe με χειροποίητες 
παπαρδέλες).
• Materia Prima, πλατεία Μεσολογγίου 3, 
Παγκράτι, τηλ. 210-72.55.171

Wine bars are trendy
The sibling of a wine bar with same name in 
Koukaki, Materia Prima has found a spot on 
a quiet, lush square in Pangrati with a nos-
talgic urban atmosphere. This new location 
is divided into two small sections – bar and 
deli – and features a cellar that also serves 
as a wine shop. Stocked with over 300 wines, 
Materia Prima is following an internation-
al trend created by small boutique wine 
bar-bistros focusing on natural wines. It of-
fers around 40 wines by the glass – this list 
is changed regularly – and serves carefully 
prepared food, including herring with pota-
to salad, and cacio e pepe with handmade 
pappardelle.
• Materia Prima, 3 Mesolongiou Square, 
Pangrati, tel. 210-72.55.171

Μια ελληνική delicatesseria
Το Delio είναι μια πλατφόρμα αξιολόγησης, συλλογής και διανο-
μής χονδρικής προϊόντων μικρών Ελλήνων παραγωγών, η οποία 
πρόσφατα εξελίχθηκε σε έναν πολύ ενδιαφέροντα γαστρονομικό 
χώρο που λειτουργεί σε δύο ταχύτητες: το πρωί ως αγορά χονδρι-
κής για επαγγελματίες της εστίασης και τα απογεύματα ως ελληνική 
delicatesseria, ένα παντοπωλείο-μεζεδοπωλείο όπου ο επισκέπτης 
μπορεί να απολαύσει ένα δείπνο πέντε πιάτων παρασκευασμένων 
με όλα τα εκλεκτά –και συχνά δυσεύρετα– προϊόντα που βρίσκονται 
στα ψυγεία και στα ράφια συνοδεία ελληνικών κρασιών και αποσταγ-
μάτων.
• Delio Food Hub-Delicatesseria, Ορλώφ 7, Κουκάκι, τηλ. 210-92.23.988

Greek delicatesseria 
Delio, a food hub that reviews, collects and distributes the products 
of small-scale Greek producers, has added an extra dimension to its 
services by opening a fascinating gastronomic space that functions 
in two ways. During the morning hours, it is a wholesale supplier to 
restaurants. In the afternoon, it transforms into a Greek delicatesse-
ria, or grocery-meze eatery, offering customers a five-course dinner 
prepared with select, often rare, products stocked on the premises. 
It prepares meze dishes accompanied by Greek wines and spirits. 
• Delio Food Hub-Delicatesseria, 7 Orlof, Koukaki, tel. 210-92.23.988

Ούζο και μεζέδες
Αστικό ουζερί με την υπογραφή του σεφ Γιώργου Πα-
παϊωάννου, σε έναν χώρο που μπλέκει ιδανικά ελληνι-
κά και μπελ επόκ στοιχεία. Κλασικές καρέκλες καφε-
νείου, στρογγυλά μαρμάρινα τραπέζια και μια βεντά-
λια με καλομαγειρεμένους παραδοσιακούς μεζέδες: 
τραγανές τηγανητές πατάτες που σερβίρονται σε 
κατσαρολάκι, γαυροκεφτέδες, στραπατσάδα, ομελέ-
τα με σπαράγγια, φάβα, λεμονάτο χοιρινό με μάραθο 
και μια ενημερωμένη λίστα με ούζα και αποστάγματα.
• Ouzeri by Papaioannou, Βαλαωρίτου 7, Κολωνάκι, 
τηλ. 210-36.45.023

Ouzo and meze
Ouzeri by Papaioannou, a city ouzeri curated by 
chef Giorgos Papaioannou, is housed in a location 
that perfectly combines Greek and belle époque 
elements. It features classic Greek café chairs, 
round marble tables and a range of well-prepared 
traditional meze dishes, including crispy fried chips 
served in a small cooking pot; anchovy fritters; strap-
atsada (scrambled eggs mixed with tomato and feta 
cheese); omelette with asparagus; fava; and pork in 
lemon sauce with fennel. You can order drinks from 
an extensive list of ouzos and other spirits. 
• Ouzeri by Papaioannou, 7 Valaoritou, Kolonaki, 
tel. 210-36.45.023
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ΛΗΜΝΟΣ
Αποθέωση της απλότητας

Στο Ανδρώνι, μια ήσυχη συνοικία της Μύρινας εκτός λιμανιού και κέντρου, βρίσκεται ένας χώρος με αναφο-
ρές στα αστικά καφενεία και με μενού που επιτυγχάνει την αποτύπωση μιας καθαρής, ανεπιτήδευτης νοστι-
μιάς με ντόπια εποχική πρώτη ύλη (ψάρια και αμνοερίφια) και απλές τεχνικές. Ξεκίνημα με μεζέδες για τη μέση 
(σαλάχι αχνιστό με κολοκύθια και σαλάτα με φύτρες ηλιόσπορου) και στη συνέχεια ψάρια στην κατσαρόλα 
(μπριάμ πεσκανδρίτσα, ροφός χουνκιάρ μπεγεντί), αλλά και ψητά ψάρια και κρέατα (ζυγούρι με ασπρομύτικο 
φασολάκι). Λίστα με κρασιά επικεντρωμένα στον λημνιακό αμπελώνα.
• Ριζά, Ιωάννη Ξηράδη 1, Μύρινα, τηλ. 22540-29.519

LEMNOS
Simplicity at its best 

Situated in Androni, a quiet part of Myrina, beyond the port and the town’s centre, Riza, a place with urban 
café elements, offers a menu of pure, uncontrived tastiness. It serves local fish and meat dishes with fresh 
seasonal produce, using simple but reliable techniques. Start by sharing meze dishes such as steamed ray 
with courgette and sunflower sprout salad, and go on to a casserole dish, or grilled fish or meat special-
ities such as tender lamb with local white beans. The wine list focuses on selections from local wineries. 
• Riza, 1 Ioanni Xyradi, Myrina, tel. 22540-29.519

ΠΑΡΟΣ
Ψαροφαγία περιωπής

Νέα σελίδα για το Μουράγιο, την ψαροταβέρνα της οικογένειας Τσαντάνη που γράφει 
ιστορία από το 1976. Η Ολυμπία Τσαντάνη, κόρη της οικογένειας, ανέλαβε ένα γενναίο 
ρετουσάρισμα στον χώρο και στο μενού, παραδίδοντας μια new age ψαροταβέρνα με 
αισθητική και άποψη. Κουζίνα με ευθύβολο, αψεγάδιαστο μαγείρεμα και πιάτα όπως το 
φρέσκο τηγανητό χταπόδι, οι μπακαλιαροκεφτέδες και το ταρτάρ παριανού τόνου, ενώ 
ο πατέρας –και δεινός ψαράς– Σταματέλος Τσαντάνης αποτελεί εχέγγυο ποιότητας στη 
σχάρα και στο τηγάνι.
• Μουράγιο, Παροικιά, τηλ. 22840-23.270

PAROS
Top-quality fish dishes 

Mouragio, a fish taverna run by the Tsantanis family since 1976, has entered a new era. 
Olympia Tsantani has bravely revamped the place and its menu to create a modern fish 
taverna with style and conviction. Its down-to-earth yet flawless approach to food pro-
duces dishes such as fried fresh octopus, cod fritters and Paros tuna tartare. Olympia’s 
father, Stamatelos Tsantanis, an accomplished fisherman and cook, stands guarantor 
for the quality of everything from the grill and the frying pans. 
• Mouragio, Parikia, tel. 22840-23.270

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Με θαλασσινή αύρα

Ένα μικρό ιχθυοπωλείο στην αγορά του Αργοστολίου 
απέκτησε διττή ιδιότητα, εγκαινιάζοντας εντός του 
χώρου του το Oψάριον, μια εξελιγμένη γαστρονομική 
πρόταση με ένα θαλασσινό, αποκλειστικά take-away 
μενού που ξεφεύγει πολύ από τα καθιερωμένα του 
γρήγορου φαγητού. Αστραφτερή πρώτη ύλη από επι-
λεγμένους τοπικούς και εγχώριους αλιείς και παραγω-
γούς, και πιάτα με στέρεες βάσεις στην επτανησιακή 
κουζίνα (αλλά και στην ευρύτερη Μεσόγειο), όπως τα 
μπουρμπουρέλια (σαλάτα διαφόρων οσπρίων με πα-
ντζάρι, βινεγκρέτ φασκόμηλο και μανουρομυζήθρα 
Κεφαλονιάς), τα μπακαλιαροπιτάκια και ο βαθιάς νο-
στιμιάς μπακαλιάρος μπιάνκο.
• Οψάριον SeaFood, Δρακοπούλου 2, Aργοστόλι, 
τηλ. 26710-24.030

KEFALONIA
Sea vibe 

A small fish shop in Argostoli has taken on an addi-
tional role through the launch, in its existing premis-
es, of Opsarion, a progressive gastronomic proposal 
offering a seafood menu for takeaway orders only. 
The menu’s quality items, worlds away from typical 
fast-food standards, are made using the finest of 
products supplied by carefully selected local and do-
mestic fishermen and various producers. The dishes 
are solidly based on Ionian Island cuisine but incor-
porate wider Mediterranean elements, too. Choices 
include cod pies; an extremely delicious cod in bian-
co; and bourbourelia, a salad made with assorted 
beans, beetroot, sage vinaigrette and Kefalonian 
manouromyzithra cheese. 
• Opsarion SeaFood, 2 Drakopoulou, Argostoli, 
tel. 26710-24.030
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Με θέα στο απέραντο γαλάζιο

Χωροθετημένο στη βεράντα ενός από τα πιο προνομιούχα κτίρια των Φηρών με απίθανη θέα, 
το Kaliya είναι ένα bar-restaurant που αγαπάει πολύ τα φυτά και τα γήινα χρώματα. Στο μενού 
(επιμελημένο από τον εξαίρετο σεφ Δήμο Μπαλόπουλο) μια ολοκληρωμένη γαστρονομική 
πρόταση, που ξεκινάει με brunch με healthy bowls και αυγά σε διάφορες παρασκευές και 
καταλήγει σε μια γκάμα ραφινάτων γεύσεων σαντορινιάς-μεσογειακής κουζίνας, με πιάτα 
όπως το σάντουιτς με τοματοκεφτέ και το φιλέτο ψαριού με αλμύρα σε ζωμό κακαβιάς. Επί-
σης, premium κοπές βοδινού και κοκτέιλ με τοπικό χαρακτήρα επιμελημένα από τον Μανώλη 
Λυκιαρδόπουλο – δοκιμάστε Vinsanto Negroni (κρασί Vinsanto, τσίπουρο, τζιν, Campari, 
σησαμέλαιο, καπνός).
• Kaliya, Φηρά, τηλ. 22860-23.807

SANTORINI
View of the big blue

The veranda of the bar-restaurant Kaliya occupies one of Fira’s most privileged spots and 
offers unbelievable views, but it’s also clear that someone here is passionate about plants 
and earthy colours. The menu, curated by the exceptional chef Dimos Balopoulos, offers a 
complete range of possibilities, from brunch selections such as healthy bowls and eggs pre-
pared in a variety of ways to an array of refined Santorini-Mediterranean dishes, including 
tomato croquette sandwiches, fish filet with saltwort in kakavia (fish soup) nage and premi-
um beef cuts. The cocktail list, curated by Manolis Lykiardopoulos, has a local  focus. Try the 
Vinsanto Negroni, with Vinsanto wine, tsipouro (a local spirit), gin, Campari and sesame oil. 
• Kaliya, Fira, tel. 22860-23.807

ΧΑΝΙΑ
Η Κρήτη συναντά το Μεξικό

Διακόσμηση που ισορροπεί υποδειγματικά μεταξύ των δύο ιδιοτήτων του: ένας μεξικάνικος φούρνος 
barbacoa (φτιαγμένος από κρητικό πυρότουβλο) στην αυλή και ένα σφιχτό μενού λίγων πιάτων που εναλ-
λάσσονται καθημερινά, με βάση οργανικά προϊόντα, ντόπια ψάρια που αλιεύονται με ορθές πρακτικές και 
κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής από το Σφηνάρι Κισσάμου. Το Matzenta προτείνει μια προσωπική, 
σύγχρονη (comfort) γαστρονομική κουζίνα με πρωτοτυπία και μεγάλη νοστιμιά, με πιάτα που εκφράζουν 
εμφατικά και τις δύο κουζίνες. Από το μενού ξεχωρίζουν πιάτα όπως η οσπριάδα αλά mexicana –σαλάτα 
με καλαμπόκι, κόκκινο φασόλι και ντρέσινγκ από πορτοκάλι, κρητικό λάιμ και άγριο περγαμόντο– και το 
Cretan herbs ceviche με στήρα (ψάρι), μαλοτήρα, δίκταμο και σαλάτα της θάλασσας (φύκι από τη δυτική 
Κρήτη). Aπό τον φούρνο βγαίνει αρνί που συνοδεύεται με σαλάτα pico de gallo, σος γιαούρτι με καπνιστή 
πιπεριά jalapenο, χειροποίητες σταρένιες τορτίγιες και ένα τουρσί κρεμμύδι με μαντζουράνα. Εξαιρετική 
ρακή, λίστα κρασιών αποκλειστικά από τον κρητικό αμπελώνα και επιλεγμένες ετικέτες mezcal και τεκίλα.
• Matzenta-Kuzina Del Sol, Ελύρου και Πολυρρήνιας 27, Χανιά, τηλ. 6972-406.469

CHANIA
Crete meets Mexico

The décor perfectly reflects Matzenta’s double Cretan-Mexican identity, as does the Mexican barbacoa 
oven in the restaurant’s courtyard, made with Cretan firebrick. The compact menu, featuring a small 
number of dishes that alternate daily, relies on organic ingredients, local fish caught through fair fishing 
practices and free-range meat from Sfinari in the Kissamos area. Matzenta offers modern gastronomic 
delights that are innovative and delicious, emphatically expressing Cretan and Mexican cuisines. Menu 
highlights include a Mexican-style bean salad made with corn, red beans, orange dressing, Cretan lime 
and wild bergamot, as well as a Cretan herbs ceviche prepared with golden grouper fish, chamomile-like 
ironwort, Cretan dittany and seaweed from western Crete. The restaurant also prepares a baked lamb 
dish sided with yoghurt sauce, smoked jalapeno peppers, pico de gallo salad, handmade wheat tortillas 
and pickled onion with marjoram. The raki is excellent and the wines are exclusively Cretan, while select 
mezcal and tequila labels are also available. 
• Matzenta-Kuzina Del Sol, Elyrou and 27 Polyrrinias, Chania, tel. 6972-406.469
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ΣΚΙΆΘΟΣ: 
64 ΠΆΡΆΛΙΕΣ 
ΜΟΝΆΔΙΚΉΣ 
ΟΜΟΡΦΙΆΣ

SKIATHOS: 
64 BEACHES 
OF UNIQUE 
BEAUTY
Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις, η Σκιάθος δεν μπορεί παρά να κατα-

κτήσει την καρδιά ακόμη και του πιο απαιτητικού επισκέπτη. Ένα γεμάτο 

ενέργεια νησί, με εξαιρετική τουριστική υποδομή, απαράμιλλης ομορ-

φιάς παραλίες, ατέλειωτη φύση και δάση, γραφικά σοκάκια και μνημεία, 

αλλά και μια κοσμοπολίτικη αύρα που θα σε σαγηνεύσει.

Η Σκιάθος είναι το μοναδικό νησί στην Ελλάδα του οποίου τα δύο 

τρίτα της έκτασης έχουν χαρακτηριστεί «Αισθητικά δάση ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους», με παραλίες και ακτογραμμή-μνημεία της φύσης. 

Το φυσικό της τοπίο είναι εκείνο που της χάρισε άλλωστε την ονομα-

σία της, η οποία προέρχεται από τα πολλά δάση που τη σκεπάζουν.

Εξήντα τέσσερις παραλίες, η καθεμιά μοναδική, με τον δικό της 

χαρακτήρα και χρώμα, συνθέτουν όλες μαζί μια εμπειρία εικόνων που 

πρέπει να δεις έστω και μία φορά στη ζωή σου. Ανάμεσά τους τα Λαλά-

ρια, οι Κουκουναριές και το Μαντράκι. Άλλες πολύβουες και κοσμικές, 

με πλήθος δραστηριοτήτων για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, 

και άλλες ανέγγιχτες από τον χρόνο και ήσυχες ακόμη και στην καρ-

διά του καλοκαιριού.

Η Σκιάθος έχει μαγευτική ενδοχώρα και δίκτυο πεζοπορικών δια-

δρομών που ξεπερνά τα 240 χλμ. και περνά μέσα από ρεματιές, ρυά-

κια, καταρράκτες και σειρές πλατάνων, αλλά και μοναστήρια, βυζαντινά 

Charming and full of contrasts, Skiathos is irresistible, even for 

the most demanding of visitors. An island abuzz with excitement, 

it boasts exceptional tourism infrastructure; beaches of unrivalled 

beauty, boundless nature – including verdant forests; picturesque 

alleys; significant historical monuments and sites; and a captivating 

cosmopolitan air. In addition to its impressive beaches and coastline, 

Skiathos is the only island in Greece where two-thirds of its land mass 

has been classified as a “Forest of Outstanding Νatural Beauty.” This 

wonderfully green landscape is what earned Skiathos its name, which 

comes from the many forests giving cool shade to the island. Skiathos 

has 64 beaches, each with its own unique character and with colours 

offering a visual experience that should be enjoyed at least once in a 

lifetime. Beaches include Lalaria, Koukounaries and Mandraki. Some 

are lively and cosmopolitan, with plenty of activities for water sports 

enthusiasts, while others, untouched by time, remain tranquil even 

at the height of summer. The marvellous hinterland, meanwhile, has 

a network of hiking trails, totaling more than 240 kilometres, that 

takes walkers to ravines, creeks, waterfalls, plane tree groves, mon-

asteries and Byzantine monuments and chapels, before leaving them 

at stunning beaches.

ADVERTORIAL

Η παραλία Λαλάρια / Lalaria Beach 



μνημεία και ξωκλήσια, καταλήγοντας σε ρόδινα ακρογιάλια.

Αναπάντεχα ενδιαφέρουσα είναι η Σκιάθος των μνημείων, μεταξύ 

των οποίων ξεχωρίζουν η Κεφάλα, η μοναδική έως τώρα γνωστή θέση 

των πρώιμων ιστορικών χρόνων στις Σποράδες που κατοικήθηκε από 

τον 10ο αιώνα π.Χ., και στο βορειότερο άκρο το Κάστρο του 14ου αιώνα, 

που προστάτευε τους Σκιαθίτες από τους πειρατές.

Κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη, θα χαθείτε στην περιοχή Πλά-

κες, όπου δεσπόζουν τα περίφημα καπετανόσπιτα και τα γραφικά λιθό-

στρωτα. Μια στάση στο Σπίτι-Μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 

του σπουδαίου Έλληνα λογοτέχνη που καταγόταν από αυτό το νησί, 

είναι επιβεβλημένη, όπως και στο Μπούρτζι, το «ακρόπρωρο» της Σκιά-

θου, όπου στεγάζεται το Μουσείο Ναυτικής και Πολιτιστικής Παράδοσης.

Στη Σκιάθο θα ανακαλύψετε επίσης γεύσεις και τοπικές νοστιμιές 

που δημιουργούν οι Σκιαθίτες με τον πλούτο των τοπικών προϊόντων 

και τη φαντασία τους.

Μπορεί οι 600.000 αναγνώστες του Condé Nast Traveller να την 

ανέδειξαν στην πρώτη θέση ως το νησί με τις ομορφότερες παραλίες 

του κόσμου, αφήνοντας πίσω επίγειους παραδείσους, η βιωματική 

εμπειρία ωστόσο ξεπερνά και τις πιο γλαφυρές περιγραφές. Αυτή τη 

Σκιάθο αξίζει να τη γνωρίσετε!

Skiathos’ fascinating historical sites include two standout places: 

Kefala, the only location in the entire Sporades known to have been 

inhabited as early as the 10th century BC; and Kastro, a 14th-century 

fortress at the island’s northernmost tip that protected locals from 

pirate raids. 

Taking a stroll around Skiathos Town, visitors should not be sur-

prised if they find themselves lingering in the Plakes district, with 

its imposing houses and picturesque cobbled lanes. A stop at the 

historic house museum of esteemed Greek writer Alexandros Papa-

diamantis, who hailed from the island, is essential. So, too, is a visit 

to Bourtzi, a tiny peninsula at the port of Skiathos that is the island’s 

most recognisable landmark; it also hosts the Maritime and Culture 

Tradition Museum. 

On Skiathos, visitors can discover gastronomic delicacies created 

by locals using the island’s bountiful produce and their own fertile 

imaginations. Come experience this amazing island for yourself and 

find out why, in 2019, Condé Nast Traveller’s 600,000 readers voted 

Skiathos as the best island for beaches in the world, ahead of all 

other earthly paradises. You’ll soon see that Skiathos is worth dis-

covering!

Το Μπούρτζι / Bourtzi

Η παραλία Κουκουναριές / Koukounaries Beach 

Η παραλία Αμπελάκια / Ampelakia Beach 

Η παραλία Μικρός Ασέληνος 
/ Mikros Aselinos Beach 
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Η θέα του Ted’s Lounge προς τον κόλπο του Ναβαρίνου
/ The view from Ted’s Lounge looking out towards Navarino Bay

Ted’s Lounge: Ένας ύμνος 
στη φιλία του Θεόδωρου 
Βασιλάκη και του καπετάν 
Βασίλη Κωνσταντακόπουλου

Ted’s Lounge: A homage to the 
friendship of Theodore Vassilakis and 
Captain Vassilis Constantakopoulos
The earth-sheltered clubhouse of the Bay Course at Costa Navarino, a bioclimatic architectural gem nestled
amid  age-old olive trees overlooking the sea, has been named after Theodore Vassilakis, the founder of AEGEAN. 
Ted’s Lounge pays tribute to the strong friendship of two visionaries with a shared passion for Greece.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΑΝΕΣΤΗ / BY KATERINA I. ANESTI

Το βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής υπόσκαφο clubhouse του γηπέδου The Bay Course στην Costa Navarino,
ανάμεσα σε αιωνόβιες ελιές, φέρει το όνομα του Θεόδωρου Βασιλάκη, ιδρυτή της AEGEAN. To Ted’s Lounge
αποτελεί ύμνο σε μια ισχυρή φιλία, με κοινό παρονομαστή το πάθος για την Ελλάδα και τη δημιουργία.
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Η βεράντα του Ted’s Lounge 
/ The veranda of Ted’s Lounge

Οι αείμνηστοι Θεόδωρος Βασιλάκης και 
καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος 
/ The late Theodore Vassilakis with the late 
Captain Vassilis Constantakopoulos

Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, και  
ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, με το πορτρέτο 
των πατεράδων τους / Mr Achilles V. Constantakopoulos, the 
Chairman of TEMES, and Mr Eftichios Vassilakis, the Chairman 
of AEGEAN, holding the portrait of their fathers

Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, και  
ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, με το πορτρέτο 
των πατεράδων τους / Mr Achilles V. Constantakopoulos, the 
Chairman of TEMES, and Mr Eftichios Vassilakis, the Chairman 
of AEGEAN, holding the portrait of their fathers

Πανοραμική θέα του clubhouse, σε απόλυτη 
αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο
/ Panoramic view of the clubhouse, designed to 
be in perfect harmony with the surrounding area



8 4  -  b l u e  m a g a z i n e

golf ● Costa Navarino

ΜΈΣΑ στον μεγάλο ενιαίο χώρο, με τη στιλπνή ατμόσφαιρα, τις 

μεγάλες επιφάνειες ξύλου και την καθηλωτική θέα στον κόλπο του 

Ναβαρίνου, τα μάτια πηγαίνουν κατευθείαν στις φωτογραφίες στον 

τοίχο: ο Θεόδωρος Βασιλάκης χαμογελαστός, το βλέμμα του ψηλά. 

Σε άλλες, αγκαλιάζει από τους ώμους τον αγαπημένο του φίλο καπε-

τάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και φωτογραφίζονται μετά από ένα 

παιχνίδι γκολφ. 

Ο άνθρωπος των αιθέρων από την Κρήτη και ο άνθρωπος της 

θάλασσας από τη Μεσσηνία ενώθηκαν με μια ισχυρή φιλία, που βασί-

στηκε στο όραμά τους για τη δημιουργία, για την επίτευξη του καλύ-

τερου δυνατού, για τον σεβασμό και την απόδοση τιμής στην πατρίδα 

τους. Και όλα ξεκίνησαν από την αγάπη για το γκολφ.

Ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, 

και ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, οι γιοι των δύο 

φίλων –ήδη δυνατοί φίλοι και αυτοί– μίλησαν για τον οραματιστή ηγέτη 

Θεόδωρο Βασιλάκη. Αναμνήσεις και εκατοντάδες εικόνες αναδύονταν 

πίσω από τις λέξεις και κυρίως η ισχυρή συγκίνησή τους.

«Τολμώ να πω ότι οι οικογένειες Βασιλάκη και Κωνσταντακόπου-

λου είναι μία οικογένεια», ακούσαμε τον Θεόδωρο Βασιλάκη να λέει 

στο ειδικό βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση της ονοματοδοσίας. 

Μιλώντας από καρδιάς, ο Πρόεδρος της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλά-

κης, τόνισε: «Στον πατέρα μας, τον Θεόδωρο Βασιλάκη, άρεσαν τα 

δύσκολα, τα ποιοτικά, αυτά που θέλουν υπομονή, λεπτομέρεια, επι-

μονή, αφοσίωση, συνεργασία. Γι’ αυτό αγάπησε και αφιέρωσε είκοσι 

πέντε χρόνια στην αερομεταφορά αλλά και τα τελευταία δεκαπέντε 

στην τελευταία του αγάπη, το γκολφ. Mια αγάπη που την έμαθε από 

τον φίλο του, τον καπετάν Βασίλη, που ήθελε να αλλάξει τη Μεσσηνία. 

Πίστεψαν και οι δύο ότι το γκολφ παντρεύεται με την ποιότητα και τη 

λειτουργία όλο τον χρόνο, που τόσο χρειαζόταν ο τουρισμός μας, η 

χώρα μας. Βλέποντας την περιοχή σήμερα και τα νέα έργα στην Costa 

IN THE SPACIOUS clubhouse with its smooth wooden surfaces, spar-

kling natural light and with an awe-inspiring view over Navarino Bay, 

there’s an array of photographs on the wall that immediately catches 

the visitor’s eye. In one, a smiling Theodore Vassilakis is captured with 

his eyes looking skyward. In another, he’s got his hands on the shoul-

ders of his good friend Captain Vassilis Constantakopoulos in a candid 

moment of affection following a game of golf. The Cretan captain of 

the skies and the Messinian captain of the seas were bound by a pow-

erful friendship, based on a shared vision: creating a legacy, achieving 

the best possible results in all their endeavours, and honouring their 

country – and it all started with a love of golf. 

Mr Achilles V. Constantakopoulos, the Chairman of TEMES, and 

Mr Eftichios Vassilakis, the Chairman of AEGEAN – sons of the two 

friends, and close friends themselves – spoke of AEGEAN’s visionary 

leader and shared memories that painted a vivid picture of how this 

powerful bond was formed.

“I dare say that the Vassilakis and Constantakopoulos families 

are one family,” we heard Theodore Vassilakis declare in a special 

video that was screened at the naming ceremony. Speaking from the 

heart, AEGEAN Chairman Mr Eftichios Vassilakis said: “Our father The-

odore Vassilakis was always drawn to things that were challenging and 

demanding, that required patience, attention to detail, persistence, 

dedication and cooperation. 

“This is why he loved aviation so much and dedicated 25 years of 

this life to it, and it’s also why he dedicated 15 years to his last great 

love, golf. This was a passion imparted to him by his friend Captain 

Vassilis, who wanted to transform Messinia. They both believed that 

golf equals quality and year-round operation, two things our country’s 

tourism needs so badly. Seeing the area today, and the new projects 

that Costa Navarino has embarked on, they were obviously right. From 

Οι δύο φίλοι 
μετά από 

ένα παιχνίδι 
γκολφ 

/ The two 
friends, 

following a 
game of golf

Οι δύο φίλοι 
μετά από 

ένα παιχνίδι 
γκολφ 

/ The two 
friends, 

following a 
game of golf

Η πλάκα που κοσμεί τον τοίχο στην είσοδο του Ted’s Lounge και 
περιγράφει το όραμα των δύο ανδρών. / The plaque at the entrance 
of Ted’s Lounge describes the vision that the two men shared
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Η θέα του Ted’s Lounge προς τον κόλπο του Ναβαρίνου
/ The view from Ted’s Lounge looking out towards Navarino Bay

Navarino, είναι προφανές ότι είχαν δίκιο. Ευχαριστούμε από καρδιάς 

την ΤΕΜΕΣ και την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου για την τιμή αυτή».

     Συγκίνηση και χιούμορ διέτρεξαν τις ομιλίες των κυρίων Βασι-

λάκη και Κωνσταντακόπουλου. Η ονοματοδοσία είναι μια κίνηση μικρή 

αλλά υψηλού συμβολισμού, τόνισε ο κ. Κωνσταντακόπουλος, χωρίς 

να παραλείψει να ευχαριστήσει θερμά την κ. Εμμανουέλα Βασιλάκη. 

«Ο Θεόδωρος Βασιλάκης ξεχώριζε για το επιχειρηματικό του πνεύμα, 

την ηγετική του ικανότητα και τη μεγάλη του αγάπη για τη χώρα μας. 

Η αφοσίωση και η προσήλωσή του στην επίτευξη δύσκολων στόχων 

ήταν απαράμιλλη», τόνισε ο Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ. «Η αφιέρωση αυτού 

του χώρου στη μνήμη του είναι μια κίνηση μικρή, η οποία συμβολίζει 

όμως για όλους εμάς την αγάπη και τη στήριξή του προς την Costa 

Navarino, καθώς και την ανεξάντλητη πίστη του πως το γκολφ μπορεί 

να λειτουργήσει μόνο θετικά στον τουρισμό της χώρας μας». 

Η αίσθηση αυτής της φιλίας και κυρίως όσων προσέφερε αυτή 

η σχέση στον ίδιο τον τόπο είναι διαρκής στον χώρο. Πέρα από τις 

φωτογραφίες και το τοπίο των βιωμάτων, μπαίνοντας στον χώρο, σε 

έναν μεγάλο τοίχο, ο επισκέπτης διαβάζει: «Τed’s Lounge – Θεόδωρος 

Βασιλάκης Lounge. Ένας χώρος για φίλους. Αφιερωμένος στην ισχυρή 

φιλία που δημιούργησαν στο πέρασμα των χρόνων ο Θεόδωρος Βασι-

λάκης, ιδρυτής της Aegean Airlines, και ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντα-

κόπουλος, ιδρυτής της Costa Navarino, υποστηρικτές του ελληνικού 

γκολφικού τουρισμού. Οι δύο άνδρες δεν μοιράστηκαν μόνο την αγάπη 

τους για το σπορ, αλλά κυρίως τον μεγάλο σεβασμό για την ιστορία, τη 

φύση και τους ανθρώπους του Ηρακλείου και της Μεσσηνίας, μαζί με 

το δημιουργικό πάθος να υπηρετήσουν το μέλλον της πατρίδας τους».

Οι ανά τον κόσμο γκόλφερ που θα βρεθούν στο υπόσκαφο Ted’s 

Lounge, μετά τη δυνατή εμπειρία του παιχνιδιού ή της εξάσκησης 

γκολφ με θέα τον κόλπο του Ναβαρίνου, θα είναι για πάντα μάρτυρες 

αυτής της φιλίας. Και κυρίως του οράματος των δύο ανδρών.

the bottom of our hearts, we thank TEMES and the Constantakopoulos 

family for this honour.” 

There was humour and lightness mixed in with the inevitably emo-

tional tones of the speeches of both Mr Vassilakis and Mr Constanta-

kopoulos, the latter of whom noted that naming the clubhouse Ted’s 

Lounge was a small yet highly symbolic gesture, while also extend-

ing his thanks to Mrs Emmanuella Vassilakis. “Theodore Vassilakis 

stood apart for his entrepreneurial spirit, his leadership skills and 

his great love for our country. His dedication and commitment to the 

achievement of difficult goals was hard to match,” the TEMES Chair-

man stressed. “Dedicating the clubhouse to his memory is but a small 

gesture, but it represents to all of us his love and support for Costa 

Navarino, as well as his infinite faith that golf could bring only good 

things to the tourism of this country.” 

This friendship, and particularly what it gave to the country, is 

evident throughout the space. Apart from the photographs and the 

view of where it all took place, a large plaque at the entrance wel-

comes visitors with the message: “Ted’s Lounge – Theodore Vassilakis 

Lounge – A place for friends dedicated to the enduring friendship that 

was created over the years between Theodore Vassilakis, founder of 

Aegean Airlines, and Captain Vassilis Constantakopoulos, founder of 

Costa Navarino. 

Advocates of Greek golfing tourism, the two men shared not only 

their love for the sport but – most importantly – a great respect for 

history, nature and the people of Heraklion and Messinia, accompa-

nied by a creative passion to serve the future of their homelands.” 

Golfers from across the globe who come to Ted’s Lounge after a chal-

lenging game or a relaxing practice session will always be witnesses 

to this friendship and, more importantly, to the vision of these two 

great men.
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The travel experience, more precious 
and profound than ever before

Η Stellene Volandes, Editor in Chief του περιοδικού Town & Country και η Yolanda Edwards,
ιδρύτρια και διευθύντρια του περιοδικού Yolo Journal, μας μιλούν για την ανανεωμένη σημασία 

του ταξιδιού και εκμυστηρεύονται τα δυνατά τους συναισθήματα για την Ελλάδα.

Stellene Volandes, Editor in Chief of Town & Country magazine, and Yolanda Edwards, founder 
and editor of Yolo Journal, discuss the reinvigorated role of travel and reveal their fondness for Greece. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΑΝΕΣΤΗ / BY KATERINA I. ANESTI

Η εμπειρία του ταξιδιού είναι 
πιο πολύτιμη και βαθιά από ποτέ

Η Stellene Volandes 
στον Πύργο 
Βασιλίσσης στο 
Ίλιον / Stellene 
Volandes at Pyrgos 
Vasilissis (Queen's 
Tower Estate) in 
Ilion district, north 
of Athens

travel ● Greece
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Καστελλόριζο / Kastellorizo

ΠΌΣΌ και κυρίως πώς άλλαξε η πανδημία την εμπειρία, τη 
λαχτάρα, την ουσία του ταξιδιού; Καθώς επιστρέφουμε σε προ-
ορισμούς που αγαπάμε ή λαχταράμε να γνωρίσουμε, η διαδικα-
σία του ταξιδιού γίνεται πιο βαθιά, πιο πολύτιμη. Αυτή η τόσο 
προσωπική εμπειρία του ταξιδιού, που εμπεριέχει στο κύτταρό 
της τις έννοιες της ανακάλυψης, της χαράς, του πολιτισμικού 
διαλόγου, του «ευ», έγινε ξαφνικά πιο δυνατή τον καιρό της 
πανδημίας. Πιο σημαντική από ποτέ. Αν είχαμε φτάσει να θεω-
ρούμε δεδομένα τα ταξίδια, σαν να σκρολάρουμε βιαστικά σε 
μια οθόνη κινητού, τώρα επιστρέφουμε στον κόσμο με μια 
λαχτάρα να ταξιδέψουμε πιο ουσιαστικά, πιο πνευματικά. 
Δικαιώνοντας τον Μαρσέλ Προυστ, που έλεγε ότι «το πραγ-
ματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν έχει σχέση με το να βλέπεις 
νέα τοπία, αλλά με το να βλέπεις με νέα μάτια».

Δύο γυναίκες που αγαπούν βαθιά τα ταξίδια, τα οποία είναι 
μέρος της ζωής τους και της δουλειάς τους, και κινούνται με 
άνεση σε όλο τον κόσμο, η Stellene Volandes και η Yolanda 
Edwards, μιλούν στο Blue γι’ αυτή τη μετακίνηση της έννοιας, 
της αξίας, του βάθους του ταξιδιού. 

«Τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει να συνειδητοποιήσεις τον 
τρόπο με τον οποίο τα ταξίδια μπορούν να αλλάξουν τη ζωή 
σου, όσο το να μην μπορείς να πας πουθενά επί μήνες. Ποτέ 
πριν δεν ήταν τόσο πολύτιμο το αίσθημα της ελευθερίας που 
φέρνει το ταξίδι και η χαρά της ανακάλυψης που προσφέρει. 
Ξέρω ότι ποτέ ξανά δεν πρόκειται να τα θεωρήσω δεδομένα», 
λέει η Stellene Volandes. Και συνεχίζει: «Yπήρχε μια φρενίτιδα 
ταξιδιών τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη να σβήσουμε συγκε-
κριμένους προορισμούς από τη λίστα μας ή ακόμα και η ανάγκη 
να πάμε κάπου –και να μπορούμε να πούμε ότι ταξιδέψαμε 
εκεί– για λίγες μέρες και μετά βιαστικά να πάμε στο επόμενο 
μέρος ή ακόμα και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο γραφείο. 
Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κατεβάσουμε τους ρυθμούς με έναν 
υπέροχο τρόπο και να επισκεφθούμε προορισμούς για πιο προ-

TO what degree and, more crucially, just how has the pandemic changed 

the essence of travel, the experience of it and the urge to do it? As 

we return to favourite destinations or head to ones we’re longing to 

get to know, the travel experience has become something even more 

precious, more profound. This truly personal experience, incorporating 

the notions of discovery, joy, cultural dialogue and wellbeing, has sud-

denly become more potent with the pandemic. Travel has become more 

important than ever. If we had reached the point of taking travel for 

granted, like scrolling down a mobile phone screen, we’re now returning 

to the outside world with a strong, elemental and spiritual urge to travel, 

vindicating Marcel Proust in his view that: “The real voyage of discovery 

consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” 

Stellene Volandes and Yolanda Edwards, two intrepid explorers who 

are extremely fond of travel, which is for them both a part of their lives 

and their work, spoke to Blue about the shift in the notion, value and 

profundity of travel. 

“Nothing makes you understand the life-changing power of travel 

more than not being able to go anywhere for months. The feeling of 

freedom that travel brings with it, and the joy of discovery it always 

holds, have never seemed more precious. I know I’ll never take it for 

granted again,” says Volandes. “There’s been a franticness to travel in 

the last few years, the sense of needing to tick certain destinations off 

your bucket list or the need to go someplace for a few days just to say 

you’ve been there, and then rush to another place or maybe rush back to 

the office. I think we all need to slow down in a wonderful way and visit 

places with greater care and for more personal reasons. And, hopefully, 

stay longer,” she adds. 

Edwards, founder and editor of the travel magazine Yolo Journal 

and a former creative director at Condé Nast Traveler, notes that we 

suddenly realised that we should not take travel for granted, in the 

same way that being able to embrace our friends isn’t a given, either. 

“For me personally, I think the restrictions made me consider how truly 

important travel is, how it is such a fundamental part of our lives that 
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Η Yolanda Edwards στη Μήλο 
/ Yolanda Edwards on Milos

σωπικούς λόγους. Και ιδανικά να μείνουμε εκεί περισσότερο».
Η Yolanda Edwards, ιδρύτρια και διευθύντρια του ταξι-

διωτικού περιοδικού Yolo Journal και πρώην καλλιτεχνική 
διευθύντρια του Condé Nast Traveler, επισημαίνει ότι συνει-
δητοποιήσαμε ακαριαία ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο 
το ταξίδι, με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι δεδομένο το να αγκα-
λιάζουμε τους φίλους μας. «Οι περιορισμοί στη μετακίνηση 
με έκαναν να συνειδητοποιήσω πόσο πραγματικά σημαντικό 
είναι το ταξίδι. Είχε γίνει τόσο πολύ μέρος της ζωής μας, ώστε 
είχαμε αρχίσει να το θεωρούμε δεδομένο με τον ίδιο τρόπο 
που θεωρούσαμε δεδομένο το να αγκαλιάζουμε τους φίλους 
μας. Συνειδητοποίησα πόσο αδιαπραγμάτευτα είναι αυτά. Ναι, 
πιστεύω ότι το γεγονός ότι ρίξαμε ταχύτητες κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας θα κάνει τους ταξιδιώτες να εξελίξουν τον τρόπο 
που ταξιδεύουν. Ίσως θα κάνουν περισσότερη έρευνα πριν, 
γιατί θα αναγκαστούν να ταξιδεύουν λιγότερο και θα θέλουν 
κάθε ταξίδι να είναι μια πιο βαθιά εμπειρία και να έχει μεγαλύ-
τερη διάρκεια. Δεν θα εξορμούμε απλώς για να διαγράψουμε 
προορισμούς από τη λίστα μας». 

Έχει ξεχωριστή σημασία να βλέπει κανείς πώς άνθρωποι 
στους οποίους το ταξίδι είναι απολύτως, σχεδόν κυτταρικά, 
ενταγμένο στη ζωή τους βλέπουν το επόμενο στάδιο, την εξέ-
λιξή του, με έναν τρόπο όχι πιο τεχνολογικό ή ταχύ, αλλά πιο 
πνευματικό, και μιλούν για την αξία της διάρκειας, της μεγαλύ-
τερης παραμονής σε κάθε τόπο. Για τη Yolanda Edwards, αν η 
Ελλάδα ήταν μια αίσθηση ή ένα έργο τέχνης, θα ήταν το ποίημα 
«Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη. «Ανυπομονώ να δω τον 

 Η παραλία Σεϋχέλλες στην Ικαρία 
/ Seychelles Beach in Ikaria
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we may have started taking for granted, the way we also might have 

taken for granted hugging our friends. I realised how non-negotiable 

these qualities are. Yes, I believe the slowing down that has happened 

during the pandemic will make travellers develop their travels a bit. 

Perhaps they’ll do a lot more research before they go, because they 

may travel a little less, and will want every trip to count more, and to 

last for a longer period of time. We won’t be just venturing out to check 

destinations off the list.” 

It is important to note that individuals for whom travel is deeply 

embedded in their lives see its next stage, its evolution, not as a more 

high-tech or faster-moving experience but one that is more spiritual, 

with longer stays at each destination. For Edwards, if Greece were a 
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αγαπημένο μου φίλο στη Μήλο και να κάνω το καθιερωμένο 
μου ταξίδι με φίλους στην Πάτμο, όπως κάθε χρόνο. Και θα 
μου άρεσε να επισκεφθώ κάποια νησιά για πρώτη φορά, όπως 
τη Χίο, το Καστελλόριζο, την Ικαρία και τη Σίφνο», μας λέει. 
Την ίδια ώρα το Yolo Journal επέστρεψε διεθνώς με ένα νέο 
τεύχος-ωδή για την Ελλάδα.

Λαχτάρα για την επιστροφή στην Ελλάδα, για να περπα-
τήσει στους δρόμους της Αθήνας γευόμενη κάθε καθημερινή, 
αλλά πολύτιμη εμπειρία που έχει να προσφέρει η πόλη, αισθά-
νεται η Stellene Volandes. «Λαχταρώ έναν από τους πρωινούς 
μου περιπάτους στην Αθήνα, έναν φραπέ στο Athénée με τον 
Χρύσανθο, μια επίσκεψη απέναντι στον Λαλαούνη, μια σπανα-
κόπιτα στο Άριστον και μετά να συνεχίσω με τα πόδια προς την 
Αγία Ειρήνη ή προς το Κολωνάκι. Ονειρεύομαι ένα γεύμα στην 
Τaverna 37 στο Four Seasons Astir Palace και αμέσως μετά να 
κολυμπήσω. Και φαντασιώνομαι ότι μένω στο σπίτι του Πάτρικ 
Λι Φέρμορ στην Καρδαμύλη, το οποίο μόλις αποκατέστησε το 
Μουσείο Μπενάκη».

Η περιγραφή της Stellene για την εικόνα που τη συνδέει με 
την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι πιο κινηματογραφική. 
Και πάλι φέρει στοιχεία απλά, μιας καθημερινότητας ταπεινής 
αλλά και ακαταμάχητης. «Αν ήταν μια αίσθηση, μια εικόνα, η 
Ελλάδα θα ήταν για μένα το αλάτι πάνω στο μαυρισμένο σου 
δέρμα όταν βγαίνεις από την ένδοξη θάλασσα μια καυτή μέρα 
του Αυγούστου και μετά, η παγωμένη μπίρα που παραγγέλνεις 
αμέσως μόλις καθίσεις. Ίσως να υπάρχει και φρέσκο ψητό χτα-
πόδι. Και φυσικά, φίλοι σε κάθε τραπέζι».

H Tαverna 37 στο Four Seasons Astir 
Palace / The restaurant Taverna 37 
at the Four Seasons Astir Palace

To bar-restaurant Athénée / The bar-restaurant Athénée

feeling, or a work of art, it would be the poem “Ithaca” by Constantine 

Cavafy. “I can’t wait to see my dear friend on Milos, and to take my 

annual trip to Patmos with friends. I’d love to visit some islands  for the 

first time, too, like Chios, Kastellorizo, Ikaria and Sifnos,” notes the edi-

tor, whose Yolo Journal has returned internationally with a new edition 

that raves about Greece. 

Volandes also craves returning to Greece to stroll the streets of 

Athens and absorb the everyday yet precious experiences the city has 

to offer. “I long for one of my morning walks in Athens – a frappé at 

Athénée with Chrysanthos, a visit to the Lalaounis store across the 

street, a spinach pie from Ariston, and then walks across to Agia Irini 

Square or up to Kolonaki. I dream of lunch at the Taverna 37 at Four 

Seasons Astir Palace, followed by a swim. And I fantasise about staying 

at Patrick Leigh Fermor’s house in Kardamyli, in Mani, newly restored 

by the Benaki Museum,” Volandes adds. 

Her description of the image of Greece she relates to could not 

be more cinematic. Yet it also manifests simplicity – everyday things 

that are humble yet irreplaceable. “For me, if Greece were a feeling, 

an image, it would be the salt on your tanned skin after you come out 

of that glorious sea on a hot August day, and the cold beer you order 

as soon as you sit down. There might also be grilled fresh octopus, too. 

And, of course, friends at every table.” 
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Στο εντυπωσιακό Κλέφτικο στη Μήλο 
/ Stunning Kleftiko on Milos

To bar-restaurant Athénée / The bar-restaurant Athénée
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“The Athens Riviera is the Greek capital’s 
best-kept secret,” argues Stephanie Artarit, 
author of the coffee table book 
“Athens Riviera,” recently published by Assouline. 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΌΥ / BY XENIA GEORGIADOU

Αθηναϊκή 
Ριβιέρα: 
Κοσμοπολίτικη
και φωτογενής
«Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι το πιο καλά φυλαγμένο 
μυστικό της ελληνικής πρωτεύουσας», τονίζει 
η Stephanie Artarit, συγγραφέας του λευκώματος 
«Αthens Riviera», που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις Αssouline.

Athens Riviera: 
Cosmopolitan 
and photogenic

Στιγμιότυπο από την επίδειξη της Μαίρης Κατράντζου στον ναό 
του Ποσειδώνα στο Σούνιο / Mary Katrantzou's Spring-Summer 

2020 show at the Temple of Poseidon at Cape Sounion
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Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ομορφιάς ακτογραμμή που ξεκινά από τον Πειραιά 

και εκτείνεται έως τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο αποτελεί αδιαμ-

φισβήτητα ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν αναδείξει 

την Αθήνα στον πλέον ανερχόμενο city-break προορισμό παγκοσμίως, 

καθώς προσφέρει ατμόσφαιρα νησιού σε απόσταση αναπνοής από το 

Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Από το εντυπωσιακό Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το υπέροχο πάρκο του στο Φαληρικό Δέλτα, 

τις εγκαταστάσεις του παλιού αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό, 

όπου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας (με 

τη σύμπραξη της AEGEAN, η οποία έχει ανακηρυχθεί Επίσημος Αερο-

μεταφορέας του) μέχρι την πολυσύχναστη Γλυφάδα, το ατμοσφαιρικό 

Καβούρι, τη Λίμνη της Βουλιαγμένης και το ακρωτήρι στο Σούνιο με τη 

μοναδική θέα, ο επισκέπτης βιώνει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. 

Η αθηναϊκή ελίτ προτιμούσε τα νότια παράλια για τα μπάνια και τις 

εξόδους της ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, ενώ από την 

είσοδο του θρυλικού ξενοδοχείου «Αστέρας» στον Λαιμό Βουλιαγμένης 

πέρασαν σημαντικές προσωπικότητες από τον διεθνή χώρο, από τη 

Μαρία Κάλλας και την Παλόμα Πικάσο έως την πριγκίπισσα Σοράγια και 

τον Σον Κόνερι. Σήμερα, τα φώτα έχουν στραφεί στο club Ιsland, με την 

κυκλαδίτικη αισθητική, αλλά και στο Four Seasons Astir Palace Hotel, 

που δημιουργήθηκε στη θέση του ιστορικού «Αστέρα». Η Αθηναϊκή 

Ριβιέρα, με τα διάφανα νερά, τις χρυσές αμμουδιές και τα καλαίσθητα 

στέκια, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την άποψη του Γκαίτε: «Οι 

Έλληνες ονειρεύονται το όνειρο της ζωής καλύτερα από όλους μας».

THE ASTONISHINGLY beautiful coastline stretching from Piraeus, 

in southern Athens, to the Temple of Poseidon in Sounion, mainland 

Attica’s southernmost tip, is undoubtedly one of the competitive 

advantages that have turned Athens into one of the world’s most 

up-and-coming city-break destinations, offering an island atmosphere 

within close proximity of the city’s historic centre. From the impres-

sive Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre and its superb Fal-

iro Delta park to the former Athens airport in Hellenikon, currently 

undergoing transformation as the country’s biggest development 

project, with the support of AEGEAN as Official Air Carrier, and from 

highly popular Glyfada to atmospheric Kavouri, beautiful Vouliagmeni 

Lake and Cape Sounion, with its remarkable view, a truly unique expe-

rience awaits visitors. 

The southern coastline has been popular with the city’s elite for 

swimming and outings since the early postwar period. The legend-

ary Astir Hotel on Vouliagmeni’s Lemos peninsula hosted scores of 

international celebrities, among them Maria Callas, Paloma Picasso, 

Princess Soraya and Sean Connery. These days, the focus has turned 

to Island, a club-restaurant with Cycladic aesthetics, and to the Four 

Seasons Astir Palace, which replaced the historic Astir. The Athens 

Riviera, endowed with sparkling clear waters, golden sandy beaches 

and elegant places for outings, confirms, in the best way possible, 

Goethe’s viewpoint that: “Of all peoples, the Greeks have dreamt the 

dream of life best.”
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Ψαράδες χορεύουν στο Τουρκολίμανο
/ Dancing at Tourkolimano on the Athens Riviera

Ένα τραπέζι γεμάτο με 
παραδοσιακά  ελληνικά 
εδέσματα  / A table filled with 
spinach pie, Kalamata olives, 
souvlaki and dolmadakia ©
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Οργανωμένη 
παραλία στο 

Λαγονήσι
/ Beach club in 

Lagonisi
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Αεροφωτογραφία του Παλαιού Φαλήρου 
/ Αerial view of Palaio Faliro
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Πολυτελής πισίνα στο Four 
Seasons Astir Palace στη 
Βουλιαγμένη / Α luxurious 
pool at Four Seasons Astir 
Palace in Vouliagmeni

To C-Lounge στο Island Club / The C-Lounge 
venue at Island Club & Restaurant.

C
O

U
R

T
E

S
Y

 O
F 

P
A

N
A

S
 G

R
O

U
P

Info: Stephanie Artarit, 
«Αthens Riviera», 280 

σελίδες, 200 φωτογραφίες, 
www.assouline.com

“Athens Riviera,” 
by Stephanie Artarit, 

280 pages, 200 photos, 
www.assouline.com

Ψαράδες χορεύουν στο Τουρκολίμανο
/ Dancing at Tourkolimano on the Athens Riviera



9 2  -  b l u e  m a g a z i n e

culture ● EMST

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ κυλιόμενη σκάλα διαρκώς σε κίνηση, με έναν ελαφρύ 

βόμβο σαν τον παλμό σε ένα σώμα, είναι η ραχοκοκαλιά που διατρέχει 

το κτίριο του ΕΜΣΤ, οδηγώντας σε ξέφωτα σύγχρονης τέχνης μέσα στις 

αίθουσές του, από το ισόγειο έως τον πέμπτο όροφο και την ταράτσα με 

την πανοραμική θέα μέχρι τον Σαρωνικό. Καθώς ανεβαίνεις, η Αθήνα, η 

λεωφόρος Συγγρού και η Ακρόπολη εισέρχονται στον χώρο μέσα από 

τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, τονίζοντας τον αστικό χαρακτήρα 

του νέου τοπόσημου της πόλης. Μέσα στις μεγάλες λευκές αίθουσες, 

τα παράθυρα των οποίων επιτρέπουν στο βλέμμα να συνδεθεί με την 

πόλη, 172 έργα 78 κορυφαίων ξένων και Ελλήνων εικαστικών αφη-

γούνται την ιστορία της ανθρωπότητας, ανατέμνουν τραύματα συλ-

λογικά, ανασύρουν νησιά της μνήμης, της συμβίωσης, της λαχτάρας 

του ανθρώπινου είδους. 

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης άρχισε να λειτουργεί πλήρως 

Τα «διαμάντια» 
του ΕΜΣΤ

Jewels of the 
National Museum 
of Contemporary 
Art Athens

Σε ένα ιστορικό κτίριο που φέρει τις αρχές 
του μοντερνισμού, το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης άνοιξε για το διεθνές κοινό του. 
Η σύγχρονη τέχνη αναδύεται σε μια πόλη 
που βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον 
αρχαιολογικό πλούτο της, στη σκιά της Ακρόπολης.

The brand new museum of Athens has opened in a 
historic modernist building. Here, under the shadow 
of the Acropolis, contemporary art is highlighted in a 
city always in dialogue with its archaeological riches.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΊΝΑ Ί. ΑΝΕΣΤΗ, 
ΦΩΤΌΓΡΑΦΊΕΣ: ΕΠΑΜΕΊΝΩΝΔΑΣ ΚΌΥΤΣΌΥΚΗΣ (EYEON STUDIO) 
/ BY KATERINA I. ANESTI, 
PHOTOS: EPAMINONDAS KOUTSOUKIS (EYEON STUDIO)

A MASSIVE escalator, constantly in motion and producing a gentle hum, 

like the pulse of a body, is the backbone that runs right through the EMST 

and leads up to spaces filled with contemporary art, from the ground 

floor all the way up to the fifth and the rooftop which offers a panoramic 

view of the Saronic Gulf. On the way up, Athens, Syngrou Avenue and the 

Acropolis are visible through large glass panes, highlighting the urban 

character of this new city landmark. Inside its large white halls, whose 

windows enable the gaze of visitors to connect with the city, 172 works 

by 78 top international and Greek artists narrate the story of humanity; 

they analyse collective trauma; they dredge up islands of memory, of 

co-existence, of the desires of the human species. 

The National Museum of Contemporary Art opened fully for the 

first time in February, shortly before the lockdown. It reopened in June, 

observing all international health guidelines, and is becoming a new 

Λουκάς Σαμαράς, «Εβραϊκή αγκαλιά», 1991-2005
/ Lucas Samaras, “Hebraic Embrace”, 1991-2005



b l u e  m a g a z i n e  -  9 3

τον Φεβρουάριο, λίγο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Άνοιξε 

ξανά τις πόρτες του τον Ιούνιο, με βάση όλους τους διεθνείς υγειονομι-

κούς κανόνες, και γίνεται ένας νέος ενεργός πομπός σύγχρονης τέχνης, 

μέσα στον οποίο ανακαλύπτουμε έργα εμβληματικών δημιουργών, τα 

οποία τώρα περισσότερο από ποτέ αισθανόμαστε ότι απευθύνονται σ’ 

εμάς, ότι σχολιάζουν αυτό που ζούμε. Η σύγχρονη τέχνη στο ΕΜΣΤ, 

πέρα από την υψηλής αξίας αισθητική απόλαυση, γίνεται και εργαλείο 

στοχασμού και συνειδητοποίησης. Και όλα αυτά σε ένα στιλπνό, λευκό 

περιβάλλον, με έντονα στοιχεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, όπως 

καθορίστηκαν από τον εμβληματικό Έλληνα αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτο, 

ο οποίος το 1961 ανακατασκεύασε ριζικά το κτίριο όπου στεγάστηκε η 

ζυθοποιία Φιξ έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η συλλογή του ΕΜΣΤ απλώνεται σε έξι επίπεδα, ενώ υπάρχουν και 

οι αίθουσες των περιοδικών εκθέσεων, που θα αρχίσουν να παρουσι-

transmitter of contemporary art, a place displaying work by iconic artists 

who, now more than ever, appear to be addressing us directly, com-

menting on what we are currently experiencing. Aside from offering a 

high-quality aesthetic experience, the contemporary art at the EMST is 

also a tool for reflection and shifting consciousness. And all this within a 

glossy white environment with pronounced industrial architectural ele-

ments, as they were created by renowned Greek architect Takis Zenetos, 

who, in the late 1950s, designed the building that once housed the Fix 

brewery from 1961 to the late 1970s. 

The EMST’s collection is spread over six levels, while there are 

also halls to host the temporary exhibitions that will begin soon (dates 

remain to be determined due to the pandemic, so visit www.emst.gr 

for updates). The museum’s permanent collection is divided into three 

categories: Memories – Claims – Political narratives; Limits and pas-
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άζονται άμεσα. (Λόγω των εξελίξεων, δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι 

ημερομηνίες. Ενημερωθείτε στο www.emst.gr.) 

Τα έργα της μόνιμης συλλογής χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες: «Αναφορές μνήμης – Διεκδικήσεις – Πολιτικές αφηγή-

σεις», «Όρια και διελεύσεις», καθώς και «Ετεροτοπίες – Μυθολογίες 

του οικείου – Νέες προοπτικές».

Περπατώντας στους χώρους του μουσείου, να είστε έτοιμοι για 

δυνατές συναντήσεις. Η βιντεοεγκατάσταση του Μπιλ Βιόλα «Η σχεδία» 

καθηλώνει, καθώς βλέπουμε δεκαννέα ανθρώπους διαφορετικής ηλι-

κίας, φύλου και προφανώς καταγωγής, σε απόλυτη ψυχική απόσταση, 

να περιμένουν σε μια πλατφόρμα τρένου και η κανονικότητα αυτή να 

σαρώνεται από ένα δυνατό κύμα νερού, που τους διαπερνά, τους ρίχνει 

στο πάτωμα, τους πνίγει σχεδόν, όσο αυτοί αγκαλιάζονται και στηρίζουν 

ο ένας τον άλλο για να σωθούν. Η μνημειακή εγκατάσταση του σπου-

δαίου Γιάννη Κουνέλλη «Χωρίς τίτλο» ορίζει έναν λευκό τετράγωνο 

χώρο με μεγάλες μαύρες σιδηροδοκούς, που μοιάζουν με πεσμένους 

σταυρούς και στη μέση τους φέρουν ένα τραπέζι με σάκους γεμάτους 

κάρβουνο, παραπέμποντας σε έναν βωμό-θυσιαστήριο.

Μια Ακρόπολη με κίονες φτιαγμένους από συρματόπλεγμα, σαν 

εκείνο που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από το καθεστώς του απαρτχάιντ 

και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι το έργο «Η επιστροφή της 

sages; and Eterotopias – Mythology of the familiar – New perspectives.

Visitors can expect to experience powerful encounters while walk-

ing around the museum spaces. A video installation by Bill Viola, titled 

“The Raft,” is compelling. It shows 19 people of different ages, genders 

and backgrounds, standing close together on a train station platform. 

The normality of this scene is shattered by a powerful wave of water 

that slams right through the crowd, tosses the people to the ground 

and almost drowns them as they embrace and support each other in an 

effort to survive. A monumental installation by the great Jannis Kounellis 

called “No title” defines a white square space with large black rails that 

look like fallen crosses. In the middle, a table with sacks full of coal calls 

to mind a sacrificial altar. 

“Akropolis Redux (The Director’s Cut)” by Kendell Geers, an Acropolis 

with columns made of barbed wire, like the sort extensively used during 

apartheid and in concentration camps, has become an international 

symbol for the challenges faced by democracy and freedom. One of the 

permanent collection’s most renowned works, “The Boat of My Life” by 

Ilya Kabakov is a full-size boat that museum visitors climb aboard to dis-

cover objects that could serve as pages from the diary of the life of this 

prominent conceptual artist. Elsewhere in the museum, “Mahdokht,” a 

video installation by Shirin Neshat, tells the story of an Iranian woman 

Βλάσης Κανιάρης, «Το κουτσό», 1974
/ Vlassis Caniaris, “Hopscotch”, 1974

Μπιλ Βιόλα, «Η σχεδία», 2004
/ Bill Viola, “The Raft”, 2004

Σιρίν Νεσάτ, «Mαχντόχτ», 2004. Από τη 
σειρά «Γυναίκες δίχως άντρες»

/ Shirin Neshat, “Mahdokht”, 2004. From 
the series “Women Without Men”
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Κέντελ Γκιρς, «Η 
επιστροφή της 
Ακρόπολης (Το Cut του 
σκηνοθέτη)», 2004 
/ Kendell Geers,
“Akropolis Redux (The 
Director’s Cut)”, 2004

Βλάσης Κανιάρης, «Το κουτσό», 1974
/ Vlassis Caniaris, “Hopscotch”, 1974
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Μάκης Φάρος, «Ύποπτη συσκευή», 2007 
/ Makis Faros, “Suspect device”, 2007
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Ακρόπολης (Το Cut του σκηνοθέτη)» του Kέντελ Γκιρς, που έχει γίνει 

διεθνώς σημείο αναφοράς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η 

δημοκρατία και η ελευθερία. 

Από τα πλέον φημισμένα έργα της μόνιμης συλλογής είναι «Το 

καράβι της ζωής μου» του Ίλια Καμπακόφ. Πρόκειται για ένα πλοίο σε 

φυσικό μέγεθος, πάνω στο οποίο ανεβαίνει ο επισκέπτης και ανακαλύ-

πτει αντικείμενα που θα μπορούσαν να είναι σελίδες ημερολογίου από 

τη ζωή του σημαντικού εννοιολογικού καλλιτέχνη. Σε άλλο σημείο, η 

βιντεο-εγκατάσταση της Σιρίν Νεσάτ «Μαχντόχτ» αφηγείται τη ζωή μιας 

Ιρανής που παλεύει για την επιβίωση, την ελευθερία, την ταυτότητά 

της σε μια κοινωνία ανδροκρατούμενη και αυταρχική. 

Η αίσθηση του εγκλεισμού, αλλά μέσα σε στενά δωμάτια με καθρέ-

φτες, και η ιδέα της αναπαράστασης διατρέχουν την εγκατάσταση 

«Εβραϊκή αγκαλιά» του Λουκά Σαμαρά, η οποία καλεί τον επισκέπτη να 

φορέσει τα ειδικά προστατευτικά στα παπούτσια και να την περπατήσει. 

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα έργα που συναντά ο επισκέπτης 

μέχρι να καταλήξει στον τελευταίο όροφο και στον μεγάλο εξώστη με 

την «Εγκιβωτισμένη καμπάνα» του Ζάφου Ξαγοράρη και τη θέα προς 

τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Info: ΕΜΣΤ, Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή 
(πρώην εργοστάσιο Φιξ), Αθήνα, www.emst.gr

battling for survival, freedom and identity in a strict, patriarchal society. 

A feeling of confinement, inside small rooms with mirrors, and the con-

cept of reenactment run through “Hebraic Embrace” by Lucas Samaras, 

an installation that invites the visitor to put on special protective shoe 

coverings and walk through.

These are just some of the works visitors will encounter on the way 

to the top floor and the large balcony with the “Boxed Bell” by Zafos 

Xagoraris and a view of the Acropolis.

Info: EMST, Kallirrois & Amvr. Frantzi, 
former Fix factory, Athens, www.emst.gr

Ζάφος Ξαγοράρης, 
«Εγκιβωτισμένη καμπάνα», 

2003 / Zafos Xagoraris, 
“Boxed Bell”, 2003

Κάρλος Μότα, «Κομμάτια Γκράφιτι: Σε ποιον ανήκει ο δρόμος», 2007 - 2009
/ Carlos Motta, “Graffiti Cuts: Who Owns the Street”, 2007 -2009
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«Δικαιούμαστε να στεκόμαστε περήφανοι 
απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί εμείς 

ως Έλληνες κάναμε αυτό που έπρεπε»

“We have the right to show the world we’re proud, 
because we Greeks did what we had to do”

Σεμνός, ψύχραιμος και γεμάτος ανθρωπιά. Ο Σωτήρης Τσιόδρας, λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον COVID-19, ο οποίος χαιρετίστηκε δικαίως ως ένας από τους 

κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, μιλάει αποκλειστικά στο Blue για την επιτυχημένη εθνική προσπάθεια, 
τις στιγμές που τον σημάδεψαν ανεξίτηλα, αλλά και για το ελληνικό φιλότιμο που έκανε τη διαφορά.

Modest, earnest and brimming with humanity, Sotiris Tsiodras, infectious disease expert and Greek Health Ministry 
adviser on Covid-19, has been hailed, justifiably, as one of the world’s top scientists today. The Athens University 

professor speaks exclusively to Blue about the country’s remarkable management of the health crisis, the moments 
that will stay with him forever, and the Greek spirit that contributed to the nation’s success.

Σωτήρης Τσιόδρας

Sotiris Tsiodras

Επί τρεις ολόκληρους μήνες κρεμόμασταν από τα χείλη του και κάθε 

δραστηριότητα στη χώρα σταματούσε όταν, στις 18.00 κάθε απόγευμα, 

ο αξιότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχο-

λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έβγαινε 

για να μας ενημερώσει για την πορεία της πανδημίας. Με την ιδιότητά 

του ως επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στη μάχη κατά 

του COVID-19, έγινε η προσωποποίηση της επιτυχημένης πρώτης μάχης 

που δώσαμε, η οποία και επικροτήθηκε ομόφωνα από τα διεθνή ΜΜΕ. 

Εκείνος, όλο αυτό το κρίσιμο διάστημα, μας κράτησε με στοργή το χέρι 

και μας έδειξε ότι η ενσυναίσθηση και η αγάπη για τον συνάνθρωπό 

σου είναι ό,τι πιο σημαντικό.

Ένας κορυφαίος επιστήμονας με τεράστια αποθέματα αγάπης, ο 

οποίος, παρά το πολυσέλιδο βιογραφικό του, επέλεξε να επιστρέψει 

στην Ελλάδα για να προσφέρει στην πατρίδα του. Αυτό ακριβώς δηλαδή 

που έκανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Γιατί μπορεί εκείνος να επι-

μένει ότι έκανε απλώς το καθήκον του, αλλά η σύγχρονη ιστορία τον 

έχει ήδη καταγράψει ως τον άνθρωπο που χρειαζόμασταν για να μας 

βοηθήσει να βγάλουμε ξανά στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό μας. 

Το μόνο που μένει, πέρα από ένα ευχαριστώ, είναι να σεβαστούμε την 

επιθυμία του, που δεν είναι άλλη από το να επιστρέψει στην κανονι-

κότητά του και να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τα 

φώτα της δημοσιότητας.

Greeks hung on his every word for three months. Every day, activity 

ground to a halt at 6pm as people tuned in to the daily briefing from 

Sotiris Tsiodras, Professor of Pathology and Infectious Diseases at Ath-

ens University Medical School, on the course of the coronavirus pan-

demic. As chief of the National Expert Committee in the battle against 

Covid-19, Dr. Tsiodras came to personify the country’s successful first 

battle against the pandemic, a victory that was roundly hailed by the 

international media. Throughout the critical period from the outbreak 

of the crisis in late February to the lifting of restrictions in early May, 

he helped reassure the Greek public and taught them that, in such 

times, the most important thing is empathy and love for the people 

around them. 

A top scientist whose CV runs to many pages, but a man of infinite 

empathy as well, Dr. Tsiodras chose to serve the needs of his country 

– and he did so in a most important way. He may insist that he was just 

doing his duty, but he’s already gone down in the annals of modern 

history as the person that Greece needed to bring out its best self once 

more. All that’s left now – apart from thanking him wholeheartedly for 

his contribution – is to respect his desire to bow out of the limelight and 

return to his regular life.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΤΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΠΑΜEΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ (EYEON STUDIO) 
/ BY STAVROULA SALOUTSI, PHOTOS: ΕPAMINONDAS KOUTSOUKIS (EYEON STUDIO)
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Greece has been hailed as a paradigm for its response to the first 
wave of the pandemic. The distinguished Israeli historian and phi-
losopher Yuval Noah Harari even went so far as to say: “If I had to 
choose between Greece and the United States for who should be 
leading the world now, giving us a plan of action, I would definitely 
choose Greece.” How, in your opinion, were we able to achieve such 
remarkable results?

Indeed, Greece passed through the first phase of the pandemic 

lightly. It was a tremendous success and a good starting point to build 

on. We travelled the course together – the public, the scientists and 

the state. The advice of the scientists found receptive ears. Some very 

difficult measures were instituted by the country’s leadership, and the 

people followed them, and the result so far is that less than 1 percent 

of the Greek population has been infected – as evident by initial anti-

body studies. 

The public’s response was not just crucial; it also revealed the true 

character of our people, their strength of spirit, their recognition of 

the truth and their sense of personal responsibility. When Greeks hear 

someone and believe them, they respond and support the difficult deci-

sions that need to be made. A lot of factors played a role in this positive 

outcome, but luck was not one of them. It would wrong our people, who 

have endured and are enduring much during this period, to say so. For 

me, it’s a matter of culture. Ours is a culture that strives, that fights 

for a better future, and that recognises truth. It’s one in which peo-

ple care about their fellow human beings. This, in combination with 

our education and our experiences – even certain traumatic ones 

from the past – brought out the Greek spirit. I’m not selfishly 

claiming that we are special people. We’re not unique in our 

accomplishment – other countries also had very good results 

– but it is an achievement we have the right to show the world 

we’re proud of, because we Greeks did what we had to do.

The New York Times hailed you as a hero and France’s Le 
Figaro said you are the reason why Greece avoided many 
more deaths. How would you describe your contribution to 
the national campaign to contain the coronavirus? 

I was simply a man who was working daily as conscientiously 

as possible, together with the rest of the team. I think that the 

people felt I was a part of them and that, all together, we had 

to heed instructions and scientific directives and abide by the  

Σε αυτή την πρώτη φάση της πανδημίας, η Ελλάδα βρέθηκε να 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Με τον κορυφαίο Ισραηλινό 
ιστορικό και φιλόσοφο Γιουβάλ Νώε Χαράρι να δηλώνει χαρακτη-
ριστικά: «Θα διάλεγα την Ελλάδα έναντι των ΗΠΑ για παγκόσμιο 
ηγέτη ενάντια στην πανδημία». Πώς φτάσαμε, κατά τη γνώμη σας, 
σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα;

H Ελλάδα όντως πέρασε πολύ ελαφρά αυτή την πρώτη φάση της 

πανδημίας. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία και μια καλή βάση από την 

οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε και να απογειωθούμε. Συμπορευτή-

καμε όλοι μαζί – λαός, επιστήμονες και πολιτεία. Oι υποδείξεις των επι-

στημόνων εισακούσθηκαν, υιοθετήθηκαν δύσκολες πρακτικές από την 

ηγεσία του κράτους, οι οποίες τηρήθηκαν από τον λαό, με τελικό απο-

τέλεσμα να μολύνεται από τον ιό ένα πολύ μικρό ποσοστό του ελλη-

νικού πληθυσμού, λιγότερο από 1% – όπως αποδείχθηκε από τις αρχι-

κές μελέτες αντισωμάτων.

Η ανταπόκριση του κόσμου δεν ήταν μόνο σημαντική, αλλά δεί-

χνει και τις αρετές του λαού μας, που είναι η πνευματική δύναμη, η  



b l u e  m a g a z i n e  -  9 9

regulations imposed by the state, which were essential at that time. 

We are all heroes in Greece’s success. As soon as I stepped in front of 

the camera, all I was thinking about was to tell the people the truth 

as we knew it to be at that particular time, and that I was just part of 

the whole effort. This was a tremendous weight on my shoulders and 

an incredible responsibility – a social responsibility, not an individual 

one, because you’re always mindful of saying something that might 

be misinterpreted or misunderstood. This can happen easily, espe-

cially when there is so much scientific uncertainty that you’re trying 

to explain, knowing that not everyone will understand. People need 

to understand scientific uncertainty and the scientific community’s 

efforts to overcome it. I think that this is one of the greatest benefits 

of this crisis: that people now understand scientists are fighting on the 

frontline and that it’s only by passing through this uncertainty that they 

can reach the truth.

One of your most touching bulletins – for yourself, as well as for 
the viewers – was the one where you explained the importance of 
helping protect elderly people from infection. Your comments at 
that briefing belied the stereotype of science being governed by a 
strict set of rules that leave no room for emotion. Was there a time 
when the man in you was at war with the scientist?

It is impossible for a person to express everything in their soul 

while trying simultaneously to uphold the rules of science. My com-

ments on elderly people came from the heart, but they also expressed 

my scientific desire and the potential I saw to protect them. So, it was 

a marriage of the two. It was my heart speaking. And I want to believe 

that finding themselves in my position, most people would speak in the 

same way. There are people who believe that the elderly have nothing 

to offer. I believe that elderly people are our identity, that they repre-

sent both our own existence in the past and the wisdom of the people 

who were on this earth before us; they show us the way to the light.

With remarkable academic qualifications like yours – including 
from Harvard and MIT – you could have gone on to a brilliant 
career in the United States. Why did you choose to return to Greece 
and what advice would you give to young students or those who 
have gone abroad?

I was given a chance to stay in America as a professor at Harvard 

and I turned it down. The criteria for such a decision are both ideological 

αναγνώριση της αλήθειας και το φιλότιμο. Γιατί όταν ο Έλληνας ακούει 

και πιστεύει στην αλήθεια, τότε συμπορεύεται σε δύσκολες αποφά-

σεις. Έπαιξαν πολλοί παράγοντες ρόλο σε αυτή τη θετική έκβαση, αλλά 

όχι η τύχη – μην αδικούμε τον λαό μας, ο οποίος υπέμεινε και υπομέ-

νει πολλά αυτή την περίοδο. Για μένα είναι θέμα κουλτούρας. Επιση-

μαίνω απλώς ότι η κουλτούρα μας είναι μια κουλτούρα ανθρώπου που 

αγωνίζεται, που παλεύει για το καλύτερο, που αναγνωρίζει την αλή-

θεια και νοιάζεται για τον συνάνθρωπο. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

παιδεία μας και τις εμπειρίες μας, ακόμη και κάποιες τραυματικές του 

παρελθόντος, έβγαλαν αυτή την ελληνική ψυχή μπροστά. Δεν ισχυρί-

ζομαι εγωιστικά ότι είμαστε ιδιαίτερος λαός. Δεν είμαστε οι μοναδι-

κοί που το καταφέραμε. Και άλλες χώρες είχαν θετικά αποτελέσματα. 

Αλλά αυτή είναι μια στιγμή η οποία μας δίνει το δικαίωμα να στεκόμα-

στε περήφανοι απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί εμείς ως Έλληνες 

κάναμε αυτό που έπρεπε.

Σύμφωνα με τους New York Times, είστε ένας από τους ήρωες της 
πανδημίας, ενώ η Le Figaro σας χαρακτήρισε ως τον λόγο που οι 
Έλληνες έχουν αποφύγει να συνομιλήσουν με τον θάνατο. Εσείς 
πώς θα εξηγούσατε με απλά λόγια σε κάποιον ποια θεωρείτε ότι 
είναι η συμβολή σας σε αυτή την εθνική προσπάθεια;  

Ήμουν απλώς ένας άνθρωπος που εργαζόταν καθημερινά με όση 

περισσότερη ευσυνειδησία μπορούσε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. 

Νομίζω ότι ο λαός με αισθάνθηκε σαν ένα κομμάτι δικό του και ότι όλοι 

μαζί υπακούσαμε στις επιστημονικές επιταγές και συμμορφωθήκαμε 

με τα μέτρα της Πολιτείας, τα οποία ήταν απαραίτητα εκείνη τη χρο-

νική στιγμή. Είμαστε όλοι μαζί ήρωες αυτής της επιτυχίας της Ελλάδας. 

Από την πρώτη στιγμή που βγήκα στην κάμερα, το μόνο που σκεφτό-

μουν είναι ότι πρέπει να πω την αλήθεια απέναντι στον κόσμο (όπως 

ήταν γνωστή εκείνη τη στιγμή) και ότι είμαι μέρος του όλου. Όλο αυτό 

ήταν τεράστιο βάρος και μεγάλη ευθύνη. Κοινωνική ευθύνη, όχι ατο-

μική, γιατί πάντα σκέφτεσαι μήπως πεις κάτι που δεν θα ερμηνευτεί 

σωστά ή που θα παρεξηγηθεί. Είναι εύκολο να παρεξηγηθείς, ιδιαίτερα 

όταν υπάρχουν πολλές επιστημονικές αβεβαιότητες τις οποίες προσπα-

θείς να εξηγήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τις καταλάβουν όλοι. 

Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει την προσπάθεια της επιστήμης να τις 

υπερκεράσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα οφέλη αυτής 

της κρίσης. Ότι ο κόσμος θα κατανοήσει πως οι επιστήμονες παλεύουν 

στην πρώτη γραμμή, εν μέσω αβεβαιοτήτων, και ξεπερνώντας τες προ-

σπαθούν να κατακτήσουν την αλήθεια.

«Φοβάμαι τον θάνατο, αλλά ελπίζω σε μια άλλη ζωή. Όχι τόσο τον θάνατο από τον ιό, 
όσο τον θάνατο τον πνευματικό, τον θάνατο των ανθρώπων που δεν μπορούν 

να διαβάσουν ένα βιβλίο ή ένα ποίημα, που δεν μπορούν να... κλάψουν 
ή να τραγουδήσουν, να ακούσουν συναρπαστικές μουσικές, να μυρίσουν 

πνευματικά αρώματα, που δεν μπορούν να αγαπήσουν».

“I’m afraid of death, although I have hope in another life. I’m afraid, not of death 
by the virus, but of spiritual death, of the kind of death experienced by people 

who can’t read a book or a poem, can’t... cry or sing, who aren’t 
excited by music, who can’t smell spiritual scents, can’t love.”
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Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές για όλους μας –και όχι μόνο 
για εσάς– ήταν οι δηλώσεις που κάνατε για την προστασία των ηλι-
κιωμένων. Κάτι που ήρθε να ανατρέψει το στερεότυπο που θέλει 
την επιστήμη να ορίζεται ως ένα αυστηρό σύστημα κανόνων όπου 
δεν χωρούν τα αισθήματα. Υπήρξε κάποια στιγμή όπου ο άνθρω-
πος συγκρούστηκε με τον επιστήμονα; 

Είναι αδύνατον να εκφράσει κανείς όσα έχει μέσα στην ψυχή του, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην αναιρέσει κανέναν από τους επι-

στημονικούς κανόνες που γνωρίζουμε. Οι δηλώσεις μου για τους ηλι-

κιωμένους ήταν μέσα από την καρδιά μου, αλλά ταυτόχρονα εξέφρα-

ζαν και την επιστημονική μου επιθυμία και τη δυνατότητα που έβλεπα 

ότι υπήρχε να τους προστατεύσουμε. Άρα ήταν ένα πάντρεμα των δύο. 

Μίλησε η καρδιά μου. Και θέλω να πιστεύω ότι η πλειονότητα των 

ανθρώπων που θα ήταν στη θέση μου θα μιλούσαν με παρόμοιο τρόπο. 

Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έχουν να 

προσφέρουν στον κόσμο. Για μένα οι ηλικιωμένοι είναι η ταυτότητά μας 

και αντιπροσωπεύουν τη δική μας υπόσταση στο παρελθόν, τη σοφία 

των ανθρώπων που ήταν πριν από εμάς σε αυτή τη Γη και μας έδειξαν 

και δείχνουν τον δρόμο προς το φως.

Με δεδομένες τις αξιοθαύμαστες σπουδές σας –μεταξύ άλλων– στο 
Χάρβαρντ και στο MIT, θα μπορούσατε να μείνετε και να κάνετε 
λαμπρή καριέρα στις ΗΠΑ. Γιατί προτιμήσατε να επιστρέψετε στην 
Ελλάδα και τι θα συμβουλεύατε τους νέους φοιτητές ή αυτούς που 
έχουν φύγει στο εξωτερικό;

Mου δόθηκε όντως η ευκαιρία να μείνω στην Αμερική, ως καθηγη-

τής στο Χάρβαρντ, και δεν το επέλεξα. Τα κριτήρια για μια τέτοια από-

φαση είναι ιδεολογικά, αλλά και προσωπικά. Πάντα αισθανόμουν την 

υποχρέωση να προσφέρω στον τόπο που με σπούδασε δωρεάν. Επι-

στρέφοντας πίσω, αισθάνθηκα πως δίνω ένα κομμάτι από αυτά που 

κέρδισα στον τόπο μου, στους δικούς μου ανθρώπους. Δεν το μετά-

νιωσα που ήρθα. Αν είχα μείνει στην Αμερική, θα κέρδιζα συγκεκρι-

μένα πράγματα. Εδώ κέρδισα άλλα, την προσφορά στην πατρίδα, στους 

πονεμένους ασθενείς, οι οποίοι σε βλέπουν πραγματικά σαν δικό τους 

άνθρωπο. Χωρίς να περιμένουν τίποτε άλλο παρά μόνο την αγάπη σου 

και το να συμπάσχεις μαζί τους. Αυτό και μόνο με γέμισε και δεν άφησε 

το κενό της Αμερικής δυσαναπλήρωτο.

Τι είναι αυτό που προσπαθείτε να διδάξετε στους φοιτητές σας και 
στα παιδιά σας για τη ζωή και για το αύριο;

Δεν ξέρω αν μπορώ να ονομάσω τον εαυτό μου δάσκαλο. Άλλω-

στε, όπως λένε, οι άνθρωποι είναι που δίνουν αξία στους τίτλους και 

όχι οι τίτλοι στους ανθρώπους. Καμιά φορά, χωρίς αυτό να είναι ευθέως 

αντιληπτό, διδάσκουμε περισσότερο με τα λάθη μας παρά με τη σοφία 

μας και τις επιλογές μας. Ως δάσκαλος στους φοιτητές μου, θέλω να 

γίνω ένα με τη σκέψη τους. Να αναζητήσω στις εμπειρίες μου τη δική 

τους κατάσταση, όταν ήμουν στα δικά τους χρόνια, και τι θα περίμενα 

να ακούσω από τον καθηγητή μου. Την αναζήτηση της αλήθειας, μια 

συζήτηση της αβεβαιότητας, μια εμψύχωση για το μέλλον. Μια μεγάλη 

αποδοχή στη δική τους αντίρρηση, στη δική τους αμφισβήτηση και ερώ-

τηση. Μια αποδοχή αυτού που πολλές φορές έζησα σε αυτή την πανδη-

μία, του ότι δεν γνωρίζω. Προσπαθώ να αισθανθώ και εγώ μαθητής και 

όχι καθηγητής. Αυτό νομίζω πως είναι η καλύτερη διδασκαλία. Μια διδα-

σκαλία στην οποία δίνεις μερικές βασικές αρχές και μετά αφήνεις τον 

άλλο να αναπτύξει μόνος του την προσέγγιση που του ταιριάζει καλύ-

τερα. Θέλω να είμαι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω 

and personal. I always felt an obligation to give back to the country that 

educated me for free. By coming back, I felt I was giving back a part of 

all the things I had gained to my country and to my people. I don’t regret 

coming back. I would have gained certain things by staying in America; 

but I gained something different here. I gained the joy of giving back to 

my homeland, to the suffering patients, who genuinely see me as one 

of their own, without expecting anything in return apart from my love 

and empathy. I think that this alone fulfilled me and filled whatever void 

may have been created by my departure from America.

What do you try to teach your students and your children about 
life and the future?

I don’t know if I can call myself a teacher. After all, they say it’s 

the person who makes the title, not the other way around. I think that 

sometimes, without this being immediately discernible, we teach oth-

ers a lot more through our mistakes than we do through our wisdom 

and choices. As a teacher to my students, I want to think along with 

them, to use my own experiences to understand their situation, to 

recall when I was their age and what I expected to hear from my pro-

fessors: a quest for truth, a discussion about uncertainty, an encour-

agement for the future. An acceptance of their objections, of their 

questions, and of their scepticism. An acceptance of what I often 

experienced during this pandemic, that I don’t know. I try to feel like 

a student, not a teacher. And I really think that this is the best form 

of teaching; teaching in which you can impart some basic principles 

and then allow the other person to develop the approaches that suit 

them best. I want to be part of the effort, and I think students get these 

things. Now when it comes to family, things are a little more difficult. 

The bonds are much greater, and that is where you need to be even 

freer. Sometimes not saying anything at all is better than talking.

Do you encourage them to let their souls soar more than their 
minds?

These should work in tandem. I believe that our soul is the vital 

motivating force that pushes us forward. The love for the patient is 

something that cannot be taught. You have to experience it. No scien-

tific publications can tell you how to hold a sick person’s hand or how 

to approach them with empathy and an acknowledgment that you may 

be the doctor today, but tomorrow you may be in their place; that we 

all have the same fate; that today I may be talking about the coronavi-

rus, but tomorrow I may be its victim. You gradually experience such  

«Τα απλά πράγματα, 
τα μικρά, οι καθημερινές 

στιγμές είναι αυτές που μας 
κάνουν ευτυχισμένους».

“Simple things, small, 
everyday moments are 
what make us happy.”
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ότι το καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά. Στην οικογένεια, τώρα, είναι πιο 

δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο μεγάλοι οι δεσμοί. Και εκεί πρέπει να 

είσαι ακόμη πιο ελεύθερος. Ίσως καμιά φορά το να μη μιλάς και καθό-

λου είναι καλύτερο από το να μιλάς.

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αφήνουν να τα οδηγεί πρώτα η ψυχή 
τους και μετά το μυαλό τους;

Αυτά τα δύο είναι σε συνεργασία. Η ψυχή μας όμως –νομίζω– είναι 

ο καθοριστικός κινητήριος παράγοντας για να σε προωθήσει προς τα 

εμπρός. Η αγάπη για τον ασθενή είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Τη βιώ-

νεις. Καμία επιστημονική δημοσίευση δεν θα σου πει πώς να κρατάς το 

χέρι ενός αρρώστου ή πώς να έρχεσαι πιο κοντά του με μια ενσυναί-

σθηση ότι μπορεί να είσαι σήμερα εσύ εδώ, αλλά αύριο μπορεί να είμαι 

εγώ σε αυτή την ίδια θέση. Ότι έχουμε όλοι κοινή μοίρα. Ότι μιλάω τώρα 

για τον κορωνοϊό σε εσάς, αλλά αύριο μπορεί να είμαι και εγώ θύμα του. 

Τέτοιες καταστάσεις σταδιακά τις ζεις περισσότερο μέσα από τις εμπει-

ρίες σου και την ψυχική σου συμμετοχή. Και βέβαια τον σεβασμό των 

επιστημονικών κανόνων. Σε καταστάσεις αυτοθυσίας, όμως, οι κανό-

νες μπορεί να καταργηθούν.

situations through your experiences and your own emotional participa-

tion – and, of course, with respect for the rules of science. In situations 

of self-sacrifice, however, the rules can be abolished.

Something we have noticed throughout this conversation, and 
which was also evident during those months of listening to you 
on the television, is your excellent character. Is character a matter 
of nature or nurture?

We all like it, but praise isn’t particularly useful. I never thought 

I was great, I was just the self I knew, with all my weaknesses and 

strengths, like any other person. Your character is a combination of 

your experiences, including the education you received, at home and 

later at school, your relationship with your own people, your interac-

tion with your environment and how you yourself affect it. That said, 

the most important part is your own inner state, which needs to come 

from a sense of inner peace. It is all these things together and many 

more. The human soul is an abyss, from which we must draw out the 

good, and contemplate with spiritual freedom those which we should 

not talk about.
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Κατά τη διάρκεια της καθημερινής 
ενημέρωσης από το Υπουργείο 

Υγείας σχετικά με την πορεία 
του κορωνοϊού στην Ελλάδα 

/ During the daily briefing by the 
Ministry of Health on the course of 

the coronavirus pandemic in Greece
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interview ● Sotiris Tsiodras

Αυτό που διαπιστώνουμε όση ώρα μιλάμε, όσο και αυτό που μας 
εκπέμπατε όλους αυτούς τους μήνες που κρεμόμασταν από τα 
χείλη σας, είναι ο εξαιρετικός χαρακτήρας σας. Ο χαρακτήρας ενός 
ανθρώπου είναι θέμα κληρονομικότητας ή περιβάλλοντος;

Σε όλους μας αρέσει, αλλά δεν είναι ωφέλιμο να μας τιμούν. Δεν 

σκέφτηκα ποτέ πως ήμουν εξαιρετικός, ήμουν απλώς ο γνωστός σ’ 

εμένα εαυτός μου, με όλες μου τις αδυναμίες και τα προτερήματα, όπως 

κάθε άνθρωπος εξάλλου. Ο χαρακτήρας είναι ένας συνδυασμός των 

εμπειριών που έχεις, όπως της εκπαίδευσης που παίρνεις από το σπίτι 

σου και το σχολείο σου, της συναναστροφής σου με τους δικούς σου 

ανθρώπους, της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον σου και τελικά πώς 

εσύ ο ίδιος ενεργητικά το διαμορφώνεις. Αν και το σημαντικότερο κομ-

μάτι είναι η δική σου πνευματική κατάσταση, η οποία πρέπει να πηγά-

ζει από μια εσωτερική ειρήνη. Είναι όλα αυτά μαζί και άλλα περισσό-

τερα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσσος, από την οποία οφείλουμε 

να ανασύρουμε τα καλά και να στοχαζόμαστε με πνευματική ελευθε-

ρία γι’ αυτά για τα οποία δεν πρέπει να μιλάμε.

Είχατε κάποιο πρότυπο μεγαλώνοντας; Κάποιον που να λειτούρ-
γησε ως φάρος, όπως ενδεχομένως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με 
εσάς όσον αφορά τους φοιτητές σας;

Συνάντησα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που είχαν επιστημο-

νικά και πνευματικά τάλαντα, ενσυναίσθηση και αγάπη για τον συνάν-

θρωπο. Αυτοί μου έμειναν πιο κοντά στο μυαλό. Θυμάμαι μια καθη-

γήτρια στο Χάρβαρντ, μια νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο μου, αλλά κι 

έναν καλόγερο στο Άγιον Όρος. Είχα την ευτυχία να εκπαιδευτώ σε 

ένα νοσοκομείο το οποίο είχε διακόνισσες για νοσηλεύτριες, που είχαν 

αυτή την αγάπη για τον ασθενή, την οποία είχαν διδάξει και στους κλι-

νικούς γιατρούς. Όταν πήγα σε άλλα νοσοκομεία, διαπίστωσα ότι αυτό 

ήταν κάτι που έλειπε.

Με ποια κριτήρια επιλέξατε το ποίημα «Στην απλότητα κρύβεται η 
ευτυχία» για να μας αποχαιρετήσετε, στο πλαίσιο της τελευταίας 
ενημέρωσης που κάνατε στα τέλη Μαΐου;

Τα απλά πράγματα, τα μικρά, οι καθημερινές στιγμές είναι αυτές 

που μας κάνουν ευτυχισμένους. Αυτό το ποίημα εξέφραζε εκείνη τη 

στιγμή τη δική μου αγάπη προς τους ανθρώπους όλου του κόσμου που 

υπέμειναν πολλά. Τη δική μου κατανόηση ότι με κοινωνική αλληλεγ-

γύη ξεπερνάς τον φόβο και μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους 

απειλές. Τη δική μου αίσθηση ότι η ευτυχία κρύβεται στη συμπαρά-

σταση των ανθρώπων στην κοινή τους πορεία. Κρύβεται σε μια επί-

σκεψη σε μια μονάδα COVID-19, όπου συμμετέχεις περισσότερο με την 

καρδιά παρά με την επιστήμη, ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι ότι είσαι 

κοντά τους. Ότι στον αγώνα που δίνεις και δίνουν είστε μαζί. Και χαί-

ρονται γι’ αυτό. Χαίρονται γιατί καταλαβαίνουν ότι συμπάσχεις, συμπο-

νείς και συμμετέχεις.

Την ίδια μέρα, στο πλαίσιο του προσωπικού σας απολογισμού, 
δηλώσατε: «Έλεγα πάντα την αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να 
γίνει ψέμα και το ψέμα αλήθεια». Γιατί πιστεύετε ότι κάποιοι δια-
λέγουν τον δρόμο του ψέματος κόντρα στην αλήθεια;

Θέλω να πω και να αποδεχθώ ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν μια 

άλλη εκδοχή των πραγμάτων, ακόμη και αν αυτή με τα επιστημονικά 

Did you have any role models growing up? Someone who acted as 
your beacon, just as you may be doing for your students right now?

I’ve met a lot of people in my life who had scientific and spiritual 

talents, empathy and love for fellow human beings. These are the peo-

ple I remember best. I remember a professor at Harvard, a nurse at 

my hospital, and a monk on Mount Athos. I had the pleasure of training 

at a hospital that had deaconesses as nurses who had compassion for 

the patients and taught this to the clinical physicians. When I went to 

other hospitals, I realised that this was something they were missing. 

Why did you choose to quote the poem “Happiness Is Found in 
Simplicity” in your farewell address to the nation in your last tel-
evised briefing in late May?

I believe that simple things – small, everyday moments – are what 

make us happy. In that moment, this poem expressed the love I felt for 

all the people of the world who have suffered so much; it expressed 

my realisation that, with social solidarity, you can overcome fear and 

face such threats. My feeling is that happiness is hidden in supporting 

people on our common path. It’s hidden in a visit to a COVID-19 Unit, 

where you participate more with your heart than with science, so that 

people know you’re at their side; in the fact that you and they are in this 

fight together. And they take joy from this, joy because they understand 

that you understand them, feel for them and are with them. 

In that same address, giving us your assessment, you commented 
that you always told the truth, and that “truth cannot become a 
lie or a lie truth.” Why do you think that some choose the path of 
lies over the path of truth?

I think that some people choose a different version of events, even 

if the scientific evidence shows it to be false, because it is more satisfac-

tory to them or suits their personal experiences and beliefs. Unfortu-

nately, some of these assumptions are made by “bad and unscrupulous 

teachers.” As health scientists, we have seen this in the anti-vaccination 

movement, where there is no admission of the truth that so many lives 

have been and will be saved by the use of the vaccine. Now, why is this 

being done, to accept the lie as truth? Perhaps to justify our behaviour, 

although I don’t want to admit to myself that our world works only 

with the logic of personal interest. Through the process of education, 

I want to increase our confidence in basic scientific values and truths. 

But there’s also the spiritual truth, that is, to learn to emphasize the 

good side of things, and not the bad. To magnify only our own personal 

imperfections in order to approach our own truth, while stressing the 

good and the positive in others around us. A partial truth is sometimes 

«Με κοινωνική αλληλεγγύη 
ξεπερνάς τον φόβο και αντιμετωπίζεις 

τέτοιου είδους απειλές».

“With social solidarity, you 
can overcome fear 

and face such threats.”
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κριτήρια φαίνεται να είναι ψευδής, γιατί τους ικανοποιεί περισσότερο 

ως εκδοχή ή επειδή ταιριάζει με τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα 

πιστεύω τους. Δυστυχώς, κάποιες τέτοιες παραδοχές διαμορφώνονται 

από «κακούς και ασύνετους δασκάλους». Το έχουμε ζήσει ως επιστήμο-

νες υγείας με την αντιεμβολιαστική κίνηση, όπου δεν υπάρχει η παρα-

δοχή της αλήθειας ότι θα γλιτώσουν τόσες ζωές και τόσοι άνθρωποι 

με τη χρήση του εμβολίου.

Τώρα, για ποιον λόγο γίνεται αυτό, να αποδεχόμαστε το ψέμα σαν 

αλήθεια; Ίσως για να δικαιολογήσουμε τη συμπεριφορά μας, παρά το 

γεγονός πως εσωτερικά δεν μπορώ να παραδεχθώ ότι ο κόσμος μας 

λειτουργεί μόνο με τη λογική του ατομικού συμφέροντος. Μέσα από 

τη διαδικασία της εκπαίδευσης θέλω να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μας σε 

βασικές επιστημονικές αξίες και αλήθειες.

Αλλά υπάρχει και η πνευματική αλήθεια, δηλαδή να μάθουμε να 

υπερτονίζουμε την καλή πλευρά των πραγμάτων και όχι την κακή. Να 

μεγεθύνουμε μόνο τις δικές μας προσωπικές ατέλειες για να πλησιά-

σουμε τη δική μας αλήθεια. Να τονίζουμε το καλό και το θετικό στους 

άλλους και γύρω μας. Η μερική αλήθεια καμιά φορά είναι ημιμάθεια 

και χειρότερη της άγνοιας. Δεν είναι μόνο το ψέμα, είναι και η παρα-

ποίηση της αλήθειας η οποία προβάλλεται. Και αυτό είναι χειρότερο 

από το ψέμα.

 

Σύμφωνα με τον Γιουβάλ Νώε Χαράρι, «η πανδημία θα μας κάνει 
να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των 
ανθρώπινων ζωών. H κυρίαρχη δηλαδή πολιτισμική αντίδραση 
στον κορωνοϊό δεν θα είναι η παραίτηση, όπως θα ήταν σε άλλες 
δεκαετίες, αλλά ένα μείγμα οργής και ελπίδας. Οι κυβερνήσεις που 
δεν έχουν ως τομέα τους τη φιλοσοφία καλό είναι να επικεντρω-
θούν στην οικοδόμηση καλύτερης ιατρικής περίθαλψης. Και οι για-
τροί, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να λύσουν το αίνιγμα της 
ύπαρξής μας, ας μας προσφέρουν λίγο περισσότερο χρόνο για να 
φιλοσοφούμε εμείς». Πώς σχολιάζετε την παραπάνω τοποθέτηση;

Μου αρέσει η στρατηγική που προτείνει. Μια περίθαλψη που θα 

εστιάζει στην ποιοτική φροντίδα και την ασφάλεια των αρρώστων, που 

θα δώσει χρόνο στον άνθρωπο να αναρρώσει με τα λιγότερα δυνατά 

«τραύματα», ώστε μετά να σκεφτεί, να γνωρίσει ακόμη βαθύτερα τη 

ζωή του και να προχωρήσει προς τα εμπρός. Υπάρχει τα τελευταία 

δέκα-είκοσι χρόνια μια προσπάθεια να οδεύσουμε προς έναν τέτοιο 

δρόμο όσον αφορά την υγεία μας, με βάση την πρόληψη και τελικά 

την έμφαση στην ποιοτική ζωή. Η μοντέρνα φροντίδα υγείας εξακο-

λουθεί δυστυχώς να είναι ακριβή. Μακάρι σιγά σιγά να εξισώσουμε 

αυτές τις ανισότητες και να φέρουμε τις νέες τεχνικές πρόληψης και 

θεραπείας πιο κοντά στον κόσμο, να υπάρχει ομοιόμορφη πρόσβαση σε 

αυτού του είδους τη φροντίδα, χωρίς διακρίσεις. Μια φροντίδα υγείας 

η οποία ναι μεν θα αντιπροσωπεύει σημαντικότερο κομμάτι του προϋ-

πολογισμού, αλλά θα αφορά το κοινό καλό. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, 

αλλά για όλο τον κόσμο.

Ποια ήταν η πιο ανεξίτηλα συγκινητική στιγμή που ζήσατε όλο 
αυτό το διάστημα; Εκείνη που έμεινε χαραγμένη στη δική σας 
μνήμη;

Δεν θα ξεχάσω τις στιγμές που βρεθήκαμε μαζί με τους συναδέλ-

φους μας και την ηγεσία κοντά σε κόσμο που είχε ανάγκη να μας δει. 

worse than ignorance; it’s not just a lie, it’s also a distortion of the truth 

that is being projected. And that’s worse than lying.

Yuval Noah Harari writes that “Covid-19 will probably cause us 
to... double our efforts to protect human lives. For the dominant 
cultural reaction to Covid-19 isn’t resignation – it is a mixture of 
outrage and hope … Governments anyhow aren’t very good at phi-
losophy. It isn’t their domain. Governments really should focus 
on building better healthcare systems… Doctors cannot solve the 
riddle of existence for us. But they can buy us some more time to 
grapple with it. What we do with that time is up to us.” What’s your 
response to these thoughts?

I like the strategy he proposes: a healthcare system that focusses 

on protecting the sick and providing quality care. Such a strategy would 

give humanity time to recover with the least possible “injuries”, so that 

we can then think, examine life more profoundly and move forward. 

There has been an effort in the last 10 or 20 years in this direction, in 

terms of health, based on prevention, and with an ultimate emphasis 

on quality of life. As far as providing the most modern healthcare is 

concerned, that, unfortunately, is still expensive. I wish we could start 

slowly and begin to even out the inequalities and bring new techniques 

of prevention and treatment within reach so that people have equal 
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interview ● Sotiris Tsiodras

Αλλά κι εγώ ήθελα να γίνω μέρος του κόσμου αυτού, κομμάτι του όλου, 

όπως συνέβη στις περιπτώσεις με τους Ρομά στη Λάρισα, με τους μετα-

νάστες στο Κρανίδι. Εκεί που έπρεπε να μην υπολογίσεις προσωπικά 

ρίσκα και κίνδυνο. Ενώ υπήρχαν και μέρη στα οποία αισθανόσουν την 

εσωτερική φωνή των ασθενών που σε καλούσαν να είσαι κοντά τους. 

Ή τη δική σου εσωτερική ανάγκη να είσαι κοντά τους. Όπως όταν επι-

σκέφθηκα κάποιες ΜΕΘ, ιδιαίτερα στην αρχή της πανδημίας, και έμεινα 

μαζί με τους ασθενείς. Αισθανόσουν άβολα απέναντι σε αυτές τις ψυχές 

που δεν μπορούσαν να εκφράσουν ό,τι ένιωθαν. Το μόνο που ελπί-

ζεις είναι να είσαι η φωτεινή παρουσία της ανθρωπότητας απέναντι σε 

αυτή τη βουβή πραγματικότητα. Είναι πολύ συγκινητικό εκεί και πραγ-

ματικά αισθάνεσαι ολότελα αδύναμος και την ανάγκη να αναζητήσεις 

πνευματική βοήθεια.

Πού πιστεύετε ότι θα μας οδηγήσει αυτή η πανδημία; 
Στην πολυσυζητημένη παγκόσμια αλληλεγγύη ή στην εθνικιστική 
απομόνωση;

Μακάρι να είναι η αλληλεγγύη. Αν και δεν το ζήσαμε (παρακολου-

θούσα με αγωνία τις προσπάθειες της ηγεσίας) ούτε την περίοδο της 

προσπάθειας για την προμήθεια προστατευτικών μέτρων ούτε τώρα 

που ανακοινώνονται από χώρες συμφωνίες αποκλειστικής εξασφά-

λισης φαρμάκων και του εμβολίου. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η αντι-

μετώπιση, είναι μια ευκαιρία να πάμε μπροστά ως ανθρωπότητα, να 

μη βλέπουμε το μέλλον μέσα από ένα τοπικό, εθνικιστικό πρίσμα. 

Επιτέλους η ανθρωπότητα να αποδειχθεί –γιατί δεν ήταν– έτοιμη να  

access to this type of care, without discrimination. The healthcare sys-

tem might require a larger part of the budget than it did before, but that 

would be for the greater good. And I’m not talking about Greece here, 

but the entire world.

What was the single most touching moment you experienced during 
this time? A moment that will remain engraved in your memory?

I’ll never forget those moments when my colleagues and I and gov-

ernment officials found ourselves with people who needed our presence. 

I wanted to be a part of these people, part of the whole, as was the case 

with the Roma in Larissa and with the immigrants in Kranidi. These are 

moments when you need to put concern for personal risk aside. There 

were also places where I could feel the inner voices of patients calling out 

to me, or my own inner voice calling to be with them, like when I visited 

certain ICUs, especially at the start of the pandemic, and sat with some 

of the patients. I felt awkward in the presence of these souls who could 

not express anything of what they were feeling. All I could hope for was 

to stand like a reassuring presence of humanity in the face of such a mute 

reality. It is really very touching; you feel completely weak, and the need 

to seek spiritual help.

Where do you think this pandemic is taking us? To much-touted 
global solidarity or to nationalist isolation?

I hope it’s solidarity, despite the fact that we didn’t experience that 

(I was anxiously watching the efforts of the government) either while 
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επενδύσει στην ετοιμότητα, να μπορεί για παράδειγμα να έχει δυνα-

τότητες αυξημένης παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων για τέτοιες 

καταστάσεις, για όλο τον κόσμο και όχι για ένα δύο κράτη. Όλο αυτό 

στο πλαίσιο του non profit και της ανοιχτής πατέντας και όχι του οικο-

νομικού οφέλους εταιρειών ή άλλων παραγόντων. Το εμβόλιο πρέπει 

να μας φέρει κοντά και όχι να μας απομακρύνει.

Υπάρχει κάτι στο μέλλον το οποίο φοβάστε;
Φοβάμαι το στίγμα, το να διακρίνεις τους ανθρώπους σε μολυσμέ-

νους και μη μολυσμένους. Φοβάμαι τη συνωμοσιολογία και το να επι-

κροτεί κανείς τη μερική, όχι όλη την αλήθεια, και ακόμη χειρότερα το 

ψέμα. Φοβάμαι το να μην έχεις την αντοχή να συζητήσεις και να συνδι-

αλεχθείς με την επιστήμη, μένοντας προσκολλημένος στη δική σου ιδε-

οληψία. Φοβάμαι τον θάνατο, αλλά ελπίζω σε μια άλλη ζωή. Όχι τόσο 

τον θάνατο από τον ιό, όσο τον θάνατο τον πνευματικό, τον θάνατο 

των ανθρώπων που δεν μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο ή ένα ποί-

ημα, που δεν μπορούν να... κλάψουν ή να τραγουδήσουν, να ακούσουν 

συναρπαστικές μουσικές, να μυρίσουν πνευματικά αρώματα, που δεν 

μπορούν να αγαπήσουν. Νομίζω ότι μπορούμε να προβάλουμε ως αντί-

βαρο την αλληλεγγύη, την ανάγκη για συνεχή αναζήτηση της αλήθειας 

και την επαναθεώρηση της ίδιας μας της ζωής μέσα από όλη αυτή την 

εμπειρία. Το να επαναξιολογήσουμε τον εαυτό μας, όχι ατομικιστικά, 

αλλά να τον δούμε σαν ένα μέρος του συνόλου.

Πώς θα καλωσορίζατε τους επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα;
Θα τους έλεγα ότι έρχονται σε μια πανέμορφη χώρα, την οποία κι 

εμείς οι ίδιοι συνέχεια ανακαλύπτουμε. Η χώρα μας είναι ασφαλής και 

έχει την εμπειρία και τη δυναμική να αντεπεξέλθει στη δύσκολη αυτή 

περίσταση. Μια χώρα που βασίζεται στην επιστήμη, όπως απέδειξε στην 

πρώτη φάση της πανδημίας, και η οποία προσπαθεί με επιστημονικά 

κριτήρια να βάλει τους κανόνες της αντιμετώπισης του ιού. Μια χώρα η 

οποία μέχρι τώρα, χάρη σε όλους τους  Έλληνες, τα έχει καταφέρει πολύ 

καλά. Επίσης θα τους επισήμαινα ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, 

έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ τις υποδομές μας (με πρώτη και καλύτερη 

την εργαστηριακή διάγνωση), ότι συμμετέχουμε σε όλα τα παγκόσμια 

πρωτόκολλα θεραπείας και ότι ευχόμαστε πολύ γρήγορα, όταν θα βγει 

και το εμβόλιο, να είμαστε κοινοί συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια 

εξάλειψης του ιού από την ανθρωπότητα, ώστε να είμαστε ακόμη πιο 

ασφαλείς. Αλλά και ότι αυτή τη στιγμή παραμένουμε μία από τις ασφα-

λέστερες χώρες του κόσμου. Θα τους ευχόμουν να περάσουν υπέροχα!

Η Ελλάδα, ο κόσμος όλος, έχουν ανάγκη από ανθρώπους σαν τον 
Σωτήρη Τσιόδρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά!

we were trying to secure protective supplies or now that countries are 

announcing exclusive agreements for securing treatments and vaccina-

tions. I hope this attitude changes and that we start seeing all this as an 

opportunity to move forward as one humanity rather than seeing the 

future through the prism of local nationalism. I think that humanity needs 

to prove it’s committed to investing in readiness, because it wasn’t ready. 

To increase, for example, the production potential for drugs and vaccina-

tions so that there’s enough for the entire world and not just for one or two 

countries. All of this also needs to be done in the context of non-profits 

and open patents, and not for the benefit of corporations or other actors. 

The vaccine should bring us closer together, not push us further apart.

What are you afraid of for the future?
I’m afraid of stigma, of a distinction between infected and non-in-

fected people. I’m afraid of conspiracy theories and of people applauding 

half-truths rather than the whole truth and, even worst, of applauding the 

lie. I’m afraid of people becoming intolerant of debate and of exchanging 

scientific views, and becoming fixated in their beliefs. I’m afraid of death, 

although I have hope in another life. I’m afraid, not of death by the virus 

but of spiritual death, of the kind of death experienced by people who 

can’t read a book or a poem, who can’t ... cry or sing, who aren’t excited 

by music, who can’t smell spiritual scents, can’t love. I think that we can 

counterbalance this with solidarity, with the constant quest for truth and 

with a re-examination of life itself in light of this entire experience; re-ex-

amining ourselves not as individuals alone, but as part of a whole.

How would you welcome visitors coming to Greece?
I’d tell them that they’re coming to a beautiful country, one that we 

ourselves are continuing to discover. Our country is safe and has the expe-

rience and the ability to cope with this difficult situation. It is a country 

that relies on science, as the first phase of the pandemic demonstrated, 

that is trying to use scientific data to implement rules for the containment 

of the virus and that – thanks to all Greeks – has done very well so far. I’d 

also point out that we’re monitoring developments, that we‘ve signifi-

cantly strengthened our infrastructure (and our diagnostic capabilities 

first and foremost), that we’re participating in all the global treatment 

protocols and that we’re hoping that, when the vaccination comes, we’ll 

also be a part of the common effort to eradicate this virus from humanity 

so that we can be even safer. I’d also mention that right now we’re one of 

the safest countries in the world, and then I’d wish them a wonderful time!

Greece and indeed the whole world needs people like Sotiris 
Tsiodras. Thank you, Professor!

«Καλωσορίζω τους επισκέπτες μας λέγοντας ότι έρχονται σε μια πανέμορφη 
χώρα, την οποία κι εμείς οι ίδιοι συνέχεια ανακαλύπτουμε, και ότι αυτή 

τη στιγμή είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου».

“I’d welcome our visitors by telling them that they’re coming to a beautiful 
country, one that we ourselves are continuing to discover, and that, right 

now, we’re one of the safest countries in the world.”
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AEGEAN ● When duty calls

Μήνυμα φιλίας στα αρχαία ελληνικά και στα κινεζικά πάνω 
στα κουτιά με το υγειονομικό υλικό με προορισμό την Ελλάδα 
/ A message of friendship in both Ancient Greek and Chinese 

on the boxes with the medical supplies bound for Greece
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Συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας σε Ελλάδα 
και Κύπρο, η AEGEAN πραγματοποίησε πάνω από 140 πτήσεις, στις οποίες μετέφερε 
165 τόνους υγειονομικού υλικού και επαναπάτρισε σχεδόν 15.000 πολίτες.

Contributing to nationwide efforts to combat the COVID-19 pandemic in Greece and Cyprus, 
AEGEAN carried out more than 140 flights, transporting 165 tonnes of medical supplies 
and equipment and bringing home some 15,000 Greek and Cypriot citizens.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΤΗΣ AEGEAN 
ΣΤΗ ΜΆΧΗ 
ΚΆΤΆ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

THE CONTRIBUTION OF 
AEGEAN IN THE BATTLE 
AGAINST THE CORONAVIRUS

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΗ / BY KOSTAS FARMAKIS

Εκφόρτωση ιατρικού εξοπλισμού 
στην Αθήνα / Unloading medical 
equipment in Athens

Υγειονομικό υλικό επιμελώς 
τοποθετημένο ανάμεσα και 
πάνω στα καθίσματα / Medical 
equipment carefully placed 
between and on the seats

Προσωπικό της AEGEAN 
φορώντας μέσα 

ατομικής προστασίας 
/ AEGEAN staff wearing 

personal protective 
equipment
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AEGEAN ● When duty calls

ΑΠΌ ΤΗΝ πρώτη ματιά που θα έριχνε κανείς στο εσωτερικό 
του αεροσκάφους, θα καταλάβαινε ότι αυτή δεν είναι μια συνη-
θισμένη πτήση. Αντί για επιβάτες, η καμπίνα είναι γεμάτη από 
μεγάλα χάρτινα κουτιά. Αντί για ζώνες στα καθίσματα, όλα είναι 
καλυμμένα με δίχτυ ασφαλείας. Και στο πιλοτήριο, οι πιλό-
τοι, αντί για την κομψή στολή με τη γραβάτα, φορούν μάσκες, 
γάντια και προστατευτική ποδιά. Το Airbus A320 της AEGEAN 
επιστρέφει από την Κίνα μεταφέροντας ιατροφαρμακευτικό 
υλικό για τα νοσοκομεία της χώρας: μέσα ατομικής προστασίας 
(μάσκες, γάντια, κ.ά.), καθώς και διαγνωστικά τεστ, αναπνευ-
στήρες, θερμόμετρα, οξύμετρα και ό,τι άλλο ζήτησαν οι αρμό-
διες υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη σοβαρότερη 
υγειονομική κρίση των τελευταίων εκατό ετών. Στην πρώτη 
γραμμή της μάχης για την καταπολέμηση του COVID-19 βρί-
σκονταν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Η AEGEAN 
ανέλαβε να τους παράσχει τα «πολεμοφόδια».

Όταν το καθήκον καλεί
Η AEGEAN από την πρώτη στιγμή θεώρησε αυτονόητα χρέος 
της να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στις προσπάθειες της 
Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, για την αντιμετώπιση της εξά-
πλωσης της πανδημίας. «Αμέσως διαθέσαμε δύο αεροσκάφη 
και τα πληρώματά μας και μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιή-
σαμε την πρώτη πτήση για τη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού 
υλικού από την Κίνα», μας λέει ο κ. Πάνος Νικολαΐδης, Διευ-
θυντής Υπηρεσιών Εδάφους της AEGEAN και της Olympic 
Air. «Στην πορεία, επειδή οι ανάγκες ήταν ιδιαίτερα αυξημέ-
νες, προστέθηκε και τρίτο αεροσκάφος, ένα εκ των τριών νέων 
Airbus A320neo που παραλάβαμε μόλις πριν από λίγο καιρό, 
για να καλυφθούν μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως το Χονγκ 
Κονγκ και η Γκουανγκζού». Η κατάσταση που κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν η Ελλάδα, αλλά και η εταιρεία, οι υπεύθυ-
νοι και τα πληρώματά της, ήταν πρωτοφανής. Δεκάδες χώρες 
έσπευδαν στην Κίνα (τη μόνη χώρα που είχε τη δυνατότητα 
παραγωγής ικανών ποσοτήτων) για προμήθεια υλικών και 
οι «παραδοσιακοί» τρόποι μεταφοράς εμπορευμάτων απλώς 
δεν επαρκούσαν. Κι ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες γέμιζαν 
μόνο τα «αμπάρια» (το κάτω μέρος) των αεροσκαφών τους, 
η AEGEAN ήταν η πρώτη που τοποθέτησε υλικά και στην 
καμπίνα, τριπλασιάζοντας τη χωρητικότητα.

Ο κ. Ζήσης Πεχλεβανούδης, Accountable Manager για την 
AEGEAN και την Olympic Air, ήταν από τους ανθρώπους που 
δέχτηκαν τα πρώτα τηλεφωνήματα από τις ελληνικές αρχές. 
«Από την πρώτη στιγμή καταλάβαινες πόσο επείγουσα ήταν η 
κατάσταση και θεωρήσαμε καθήκον μας να ανταποκριθούμε 
γρήγορα και ευέλικτα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, είχαμε 
την ιδέα, πρώτοι απ’ όλους, να διαμορφώσουμε την καμπίνα 
των επιβατών ώστε να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρες σε όγκο ποσότητες και να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος για 
εμπορεύματα». Ο κ. Πεχλεβανούδης –που κατά τη διάρκεια της 
κρίσης ήταν ο σύνδεσμος της εταιρείας με το Υπουργείο Υγείας 
και συντόνιζε τις πτήσεις– ήταν ο κυβερνήτης της πτήσης που 
στις 21 Μαρτίου μετέφερε πέντε τόνους χλωροκίνη από τη Βομ-
βάη της Ινδίας, μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης. 
«Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε πτήσεις κυρίως σε Χονγκ 
Κονγκ, Σαγκάη, Τιεντσίν και Γκουανγκζού. Κάθε πτήση διαρ-

A GLANCE into the interior of the aircraft was enough to confirm 

that this was no ordinary flight. Instead of passengers, the cabin was 

packed with large cardboard boxes, held in place not by seatbelts but 

by protective netting. And over in the cockpit, the pilots had traded in 

their stylish suits and ties for coveralls, masks and gloves. The AEGEAN 

Airbus A320 had just returned from China, carrying medical supplies 

and equipment for Greece’s hospitals. There were personal protective 

equipment (PPE) items such as masks and gloves, as well as diagnostic 

test kits, ventilators, thermometers, oxygen meters and anything else 

the authorities needed to deal with the gravest health crisis of the 

last 100 years. Doctors and nurses were on the frontlines of the battle 

against COVID-19, and AEGEAN was committed to ensuring that they 

were properly armed.

When duty calls
From the very beginning of the crisis, AEGEAN considered it their indis-

putable duty to contribute in any way possible to efforts in Greece 

and in Cyprus aimed at containing the pandemic. “We immediately put 

two aircraft and crews at the authorities’ disposal, and set off on the 

first flight to bring medical supplies from China just a few hours later,” 

says Mr Panos Nikolaidis, AEGEAN and Olympic Air Ground Operations 

Director. “As demand grew over time, we added a third aircraft, one of 

the three new Airbus A320neos that we’d taken delivery of just a short 

while earlier, so we could cover greater distances to destinations like 

Hong Kong and Guangzhou.”

The situation was unprecedented, not just for Greece but also for 

the company, its management and its crews. Dozens of countries were 

approaching China (the only country with an adequate production 

capacity) for medical supplies, and “traditional” transportation meth-

ods were simply not enough. And while other carriers filled their holds, 

AEGEAN was the first to transport supplies in the cabin as well, tripling 

its aircrafts’ cargo capacity.

Mr Zisis Pechlevanoudis, Accountable Manager for AEGEAN and 

Στις 21 Μαρτίου η AEGEAN μετέφερε πέντε 
τόνους χλωροκίνη από την Ινδία, μετά από αίτημα 
της ελληνικής κυβέρνησης. / On March 21, 
AEGEAN brought five tonnes of chloroquine from 
India at the request of the Greek government.
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κούσε συνολικά σχεδόν 24 ώρες (περισσότερες από 10 ώρες 
ανά διαδρομή, με μία στάση ανεφοδιασμού στο Καζακστάν) και 
περιλάμβανε δύο πληρώματα συν ένα άτομο για τον συντονισμό 
της φορτοεκφόρτωσης».

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και η προσπάθεια για τον επαναπα-
τρισμό των Ελλήνων και των Κυπρίων που η απαγόρευση των 
πτήσεων τους βρήκε μακριά από την πατρίδα και τις οικογένειές 
τους. Ο κ. Νικολαΐδης ανέλαβε τον συντονισμό και, πάντα σε 
συνεννόηση με το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τα 
Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κύπρου, με την 
AEGEAN επέστρεψαν σε 116 πτήσεις σχεδόν 10.000 Κύπριοι 
και 4.800 Έλληνες πολίτες από Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Πολω-
νία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. Στο σύνολο των πτήσεων, πλήρωμα 
και επιβάτες εφάρμοσαν όλα τα μέσα προστασίας που ορίζονται 
από τις υγειονομικές αρχές. 

Olympic Air, was one of the people who took the first urgent telephone 

calls from the Greek authorities. “We understood the gravity of the 

situation from the outset and considered it our duty to respond as best 

we could. So, we thought – and we were the first to do so – of trans-

forming the passenger  cabin so that we could increase available space 

and transport as much, in terms of quantity and volume, as possible.” 

Mr Pehlevanoudis – who acted as liaison between the company and 

the Ministry of Health during the crisis and was responsible for coordi-

nating the flights – was the captain of the March 21 flight that brought 

five tonnes of chloroquine from Mumbai in India at the request of the 

Greek government. “We went on to conduct flights mainly to Hong Kong, 

Shanghai, Tianjin and Guangzhou. Each flight was about 24 hours long 

(more than 10 hours each way, with a refuelling stop in Kazakhstan), 

and required two crews, as well as one additional person who was 

responsible for coordinating the loading and unloading of the cargo.”

Στην πρώτη γραμμή της μάχης βρίσκονταν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Η AEGEAN ανέλαβε να τους παράσχει τα «πολεμοφόδια».

Doctors and nurses were on the frontlines of the battle, and AEGEAN
was committed to ensuring that they were properly armed.

Ένα θαύμα συνεργασίας
Με τις 25 πτήσεις της AEGEAN από την Κίνα προς την Ελλάδα 
και την Κύπρο μεταφέρθηκαν συνολικά 165 τόνοι υλικού (οι 
133 στην Ελλάδα). Σε 18 από αυτές η AEGEAN προσέφερε 
τα αεροσκάφη, τα πληρώματα και τα υπόλοιπα μεταβλητά 
έξοδα, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια, μέσω της ΕΚΟ, κάλυψαν 
το κόστος των καυσίμων. Σημαντικό μέρος του υγειονομικού 
υλικού αγοράστηκε χάρη σε δωρεές Ελλήνων εφοπλιστών, οι 
οποίοι, επιπλέον, αξιοποίησαν τις επιχειρηματικές τους επαφές 
στην Κίνα και εξασφάλισαν για την Ελλάδα μεγάλες ποσότητες, 

In the meantime, efforts were also under way to repatriate Greeks 

and Cypriots trapped abroad, far from their families and homes, by 

flight bans imposed in many parts of the world. Mr Nikolaidis was 

responsible for coordinating this effort so that – in cooperation with the 

Greek Ministry of Civil Protection and the Greek and Cypriot ministries 

of Foreign Affairs – AEGEAN was able to carry out 116 flights and bring 

back home around 10,000 Cypriots and 4,800 Greeks from countries 

that included Italy, Russia, Spain, Poland and the United Kingdom. Strict 

guidelines, mandated by the health authorities, were followed by the 

crews and passengers on every one of these flights.

Σε κάθε στάδιο της μεταφοράς, τα μέτρα 
ασφαλείας τηρούνταν στο ακέραιο. 
/ Full safety measures were observed 
during every stage of the transport.
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ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή του Έλληνα πρέσβη στην Κίνα 
κ. Γεωργίου Ηλιόπουλου. Για να εκτελεστούν όμως αυτές οι 
πτήσεις, έπρεπε να διεξαχθεί ένας γραφειοκρατικός μαρα-
θώνιος, και μάλιστα σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης, με 
αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ. «Η διαρκής επικοινωνία 
και ο αποτελεσματικός συντονισμός, τόσο εσωτερικά στην 
εταιρεία όσο και με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές 
μας, με αρχές τρίτων χωρών, αλλά κυρίως με την πολιτεία, 
ήταν επιβεβλημένος», τονίζει ο κ. Νικολαΐδης. «Χρειαστή-
καμε άδειες υπέρπτησης και προσγείωσης για αεροδρόμια 
στα οποία δεν είχαμε βρεθεί ποτέ, επίγεια εξυπηρέτηση για 
ανεφοδιασμό και συντονισμό σε σύντομο χρονικό διάστημα 
με εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμασταν πρώτη φορά. Η 
συνεργασία μας με φορείς όπως το ελληνικό και το κυπριακό 
Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, το Υφυπουρ-
γείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλες αρχές σε Ελλάδα 
και Κύπρο, έγινε καθημερινότητα. Στην πράξη, γίναμε όλοι 
μια ομάδα». 

Η χαρά της προσφοράς
Με το πρώτο κύμα της πανδημίας ουσιαστικά πίσω μας, 
οι άνθρωποι της AEGEAN δηλώνουν ανακουφισμένοι και 
περήφανοι. «Το αποτέλεσμα μας έχει όλους δικαιώσει, 
καθώς νιώθουμε ότι έχουμε συμβάλει και εμείς στην εξαι-
ρετικά επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης από τη χώρα μας», 
λέει ο κ. Πεχλεβανούδης. Και ο κ. Νικολαΐδης συμπληρώνει: 
«Πληρώματα, προσωπικό και διοίκηση της AEGEAN νιώ-
θουμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση που για ακόμη μία φορά 
καταφέραμε με τα μέσα που διαθέτουμε και τους ανθρώπους 
μας να συνεισφέρουμε σε μια συλλογική προσπάθεια για το 
καλό όλων μας. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όποτε 
και αν μας ζητηθεί». 

Και βοήθησαν όλοι. Οι πιλότοι που πέταξαν τα αερο-
σκάφη στην Άπω Ανατολή και πίσω, οι τεχνικοί που φρόντι-
σαν τη σωστή λειτουργία τους, το προσωπικό εδάφους που 
με επιμέλεια και προσοχή ξεφόρτωσε το πολύτιμο υλικό για 
τους νοσούντες συνανθρώπους μας, το νομικό τμήμα που 
διεκπεραίωσε τις δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
τα στελέχη που ανέλαβαν την επικοινωνία με τις αρμόδιες 
αρχές, η διοίκηση που από την πρώτη στιγμή δήλωσε «Θα 
κάνουμε ό,τι χρειαστεί», όλοι τους είχαν από έναν σημαντικό 
ρόλο να εκτελέσουν, επειδή δεν υπάρχει μικρός ή ασήμαντος 
ρόλος σε μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια.

Ωστόσο, και επειδή τον σημαντικότερο ρόλο στη μάχη 
κατά της πανδημίας τον είχαν οι γιατροί και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό, οι επιβάτες της AEGEAN, μέλη του 
Miles+Bonus, δώρισαν μίλια από τους λογαριασμούς τους, 
η AEGEAN τα τριπλασίασε και έτσι συγκεντρώθηκαν 
480.000.000 μίλια, τα οποία θα αποδοθούν στους 24.000 
εργαζομένους των 17 νοσοκομείων αναφοράς της Ελλάδας, 
παρέχοντάς τους δύο εισιτήρια μετ’ επιστροφής για να ταξι-
δέψουν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιπλέον, 
σε συνεννόηση με τουριστικούς φορείς, θα τους προσφερ-
θεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ταξιδιού. Μια ελάχιστη προ-
σφορά στους πραγματικούς ήρωες της μάχης.

A marvel of cooperation
AEGEAN carried out 25 flights and transported a total of 165 tonnes 

of medical equipment from China to Greece (133 tonnes) and Cyprus. 

For 18 of these flights, AEGEAN covered the cost of the aircraft, crews 

and additional expenses, while Hellenic Petroleum, via its EKO outlet, 

covered the cost of fuel. A significant portion of the equipment had 

been purchased with donations made by Greek ship owners, who also 

used their business contacts in China to ensure that Greece received 

adequate supplies, while the Greek Ambassador to China Mr Georgios 

Iliopoulos also played an instrumental role. Ensuring that these flights 

took place, however, involved a bureaucratic marathon, made even 

more complicated by the global pandemic and the imposition of safety 

measures. 

“Constant communication and effective coordination, both within 

the company and with its partners and suppliers, with authorities in 

third countries and mainly with the Greek state, were absolutely essen-

Από το πιλοτήριο μέχρι 
την πίστα, η βοήθεια 
όλων υπήρξε πολύτιμη. 
/ From the cockpit to 
the runway, everyone's 
help was valuable.

Στάση στο Αλμάτι του Καζακστάν 
για ανεφοδιασμό / Refueling stop 
at Almaty, Kazakhstan

Από το πιλοτήριο μέχρι 
την πίστα, η βοήθεια 
όλων υπήρξε πολύτιμη. 
/ From the cockpit to 
the runway, everyone's 
help was valuable.
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tial,” notes Mr Nikolaidis. “We needed permits to fly over countries 

and to land at airports we had never been to before; we needed supply 

services on the ground and to coordinate, within a very tight schedule, 

with companies we had never worked with before. We collaborated 

daily with agencies such as the Greek and Cypriot ministries of Foreign 

Affairs, the ministries of Health and Civil Protection, as well as with 

other authorities in Greece and Cyprus. Basically, we all became one 

big team.”

The joy of giving
With the first wave of the pandemic largely behind us, the people of 

AEGEAN feel both relieved and proud. “The results have been a vindi-

cation for us all, as we feel that we contributed to the exceptionally 

successful management of this crisis by our country,” says Mr Pehle-

vanoudis. 

Mr Nikolaidis agrees,  adding: “The AEGEAN crews, staff and man-

agement have an incredible sense of moral satisfaction for having suc-

ceeded once more in contributing to a collective effort for the greater 

good with the means that we possess and with our people. And we will 

do it again when and if this is required.”

Η AEGEAN από την πρώτη 
στιγμή θεώρησε αυτονόητα 

χρέος της να συμβάλει 
με κάθε δυνατό τρόπο.

From the very beginning 
of the crisis, AEGEAN 

considered it their indisputable 
duty to contribute

 in any way possible.

Everyone pitched in. The pilots who flew the aircraft to the Far 

East and back, the technical crews who made sure each flight went as 

planned, the ground crews who so painstakingly ensured that the val-

uable material needed to help medical personnel and patients reached 

them safely, the legal department that was able to expedite all the 

complex bureaucratic issues, the executives who were responsible 

for communications with the authorities, and the management that 

declared “We’ll do what it takes” right from the start all played pivotal 

roles in a massive national effort where no part is too big or too small.

What’s more, as the most important battle against the pandemic 

was being fought by doctors and nurses on the frontlines, AEGEAN pas-

sengers who are members of its Miles+Bonus Club donated their miles 

to the country’s medical personnel. AEGEAN matched each donation 

threefold for an overall total of 480,000,000 miles so that 24,000 

workers at Greece’s 17 coronavirus referral hospitals have been given 

two return tickets to travel with a loved one, and to enjoy, thanks to the 

cooperation of travel agencies,  a complete tourist package – a token 

of appreciation for the real heroes in this war.

Εκφόρτωση ιατρικού εξοπλισμού 
στην Αθήνα / Unloading medical 

equipment in Athens

Στο πιλοτήριο μιας από τις πτήσεις 
/ In the cockpit of one of the flights
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Το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Οίας 
/ Oia’s famous sunset

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ 
ΝΗΣΊ ΕΜΠΕΊΡΊΏΝ

Εκτός από τη μοναδική καλντέρα, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα σπουδαία γαστρονομικά εστιατόρια, η Σαντορίνη 
κρύβει έναν ανεξάντλητο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό πλούτο που ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά της. 

Beyond its stunning caldera, luxurious hotels and high-end restaurants, 
Santorini is replete with historical, cultural and natural treasures. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

SANTORINI
AN ISLAND OF UNIQUE 

EXPERIENCES
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Τα πέντε καστέλια
Είναι οχυρωμένοι οικισμοί που χτίστηκαν από τον 13ο μέχρι 
τον 16ο αιώνα για να αναχαιτίζουν τις πειρατικές επιδρομές. 
Το Καστέλι του Εμπορείου (περ. 1450) είναι το μεγαλύτερο 
και πιο καλοδιατηρημένο. Ένας λαβύρινθος με φιδογυριστά 
σοκάκια, καμάρες, θόλους, γέφυρες που ενώνουν τα σπίτια και 
τοπόσημο την εκκλησία της Παναγίας Μεσιανής, με ένα από τα 
ομορφότερα καμπαναριά του νησιού. Το Καστέλι του Πύργου 
(1580) είναι το νεότερο και εξίσου ενδιαφέρον. Εντός των τειχών 
του θα δείτε θαυμάσιες ιστορικές εκκλησίες, όπως τα Εισόδια 
της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες 
εκκλησίες του νησιού (17ου αιώνα) με περίτεχνο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, καθώς και την Αγία Τριάδα, που διαθέτει μια συλλογή 
από εκκλησιαστικά κειμήλια, εικόνες ντόπιων και Κρητικών αγι-
ογράφων, κεραμικά και εκκλησιαστικά κεντήματα. Το Καστέλι 
του Σκάρου στο Ημεροβίγλι υπήρξε ο πιο παλιός από τους πέντε 
οχυρωμένους οικισμούς της Σαντορίνης. Χτισμένος μεταξύ 
1205 και 1230, ήταν η πρωτεύουσα της Σαντορίνης μέχρι τον 
18ο αιώνα. Μια καστροπολιτεία με 200 σπίτια, καλντερίμια και 

Five castles
Santorini has five walled town districts, known as “kastelia,” that were 

built between the 13th and 16th centuries as fortified towns designed 

to protect residents from marauding pirates. The one at Emporio (circa 

1450), the largest and most well-preserved of the five, is a labyrinth of 

winding alleys, arched passages and domes, with bridges connecting 

different houses. Its main landmark is the Church of Panagia Messiani, 

whose bell tower stands out as the loveliest on the island. The old part 

of Pyrgos (1580) is the newest of the five fortified settlements, yet this 

doesn’t make it any less interesting. Within its walls are marvellous 

historic churches, like the 17th-century Eisodia tis Theotokou, with its 

ornate icon screen, and Agia Triada, with an excellent collection of 

icons, including several from the renowned Cretan School, and heir-

looms such as ecclesiastical ceramics and embroidery. Built between 

1205 and 1230, Skaros Castle in Imerovigli, the oldest of the forti-

fied settlements, served as Santorini’s capital until the 18th century. 

The walled area, which consisted of some 200 houses, a network of 

streets and several churches, was razed by an earthquake, and the only 

structure that has survived is the Church of Panagia Theoskepasti, in 
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Tο Καστέλι του Αγίου Νικολάου στην Οία 
/ The Castle of Agios Nikolaos in Oia

Το Ναυτικό Μουσείο στην Οία 
/ The Maritime Museum in Oia

Η Αρχαία Θήρα / Ancient Thera

Το Μεγαλοχώρι διατηρεί 
αναλλοίωτο το παραδοσιακό του 
χρώμα. / The village of Megalochori 
still has a traditional feel.
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εκκλησίες, η οποία καταστράφηκε ολοκληρωτικά από σεισμό. 
Το μοναδικό οίκημα που υπάρχει σήμερα στην περιοχή είναι η 
εκκλησία της Παναγιάς Θεοσκέπαστης και ελάχιστα ερείπια από 
παλιές κατοικίες. Λίγα οικήματα διασώζονται από το Καστέλι 
του Ακρωτηρίου (περ. 1335) και κυρίως ο Γουλάς (πύργος) 
στην κορυφή του. Τέλος, από το Καστέλι του Αγίου Νικολάου 
στην Οία σώζεται μόνο ένα κομμάτι του Γουλά, αλλά είναι ένα 
από τα πιο πολυσύχναστα σημεία στο νησί, αφού αποτελεί 
σημείο θέας για το ηλιοβασίλεμα.

Τα σπουδαία μουσεία
Το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Φηρά φιλοξενεί συλλογές 
γλυπτών και επιγραφών από την Αρχαϊκή μέχρι τη Ρωμαϊκή 
Περίοδο, καθώς και κεραμικά αγγεία και πήλινα ειδώλια από τη 
Γεωμετρική μέχρι την Ελληνιστική Περίοδο. Αυτό το διάστημα, 
ένα μέρος του ανασκευάζεται για να υποδεχθεί την Κόρη της 
Θήρας, το εντυπωσιακό άγαλμα δαιδαλικής κόρης (τέλη 7ου 
αιώνα π.Χ.) που βρέθηκε πριν από είκοσι χρόνια στο νεκροτα-
φείο της Αρχαίας Θήρας. Σπουδαίο και το Μουσείο Προϊστο-
ρικής Θήρας, η συλλογή του οποίου διαθέτει τις τοιχογραφίες 
αλλά και τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής του Ακρωτηρίου. 

Σε ένα υπέροχο καπετανόσπιτο του 19ου αιώνα στεγάζεται 
το Ναυτικό Μουσείο Οίας, που φιλοξενεί εκθέματα με θέμα 
την ιστορία της ναυτιλίας στο νησί, από σπάνια ακρόπρωρα και 
εξαρτήματα ναυτιλιακού εξοπλισμού μέχρι μοντέλα παλιών και 
νεότερων πλοίων που ανήκαν σε Σαντορινιούς καραβοκύρη-
δες. Το πιο ιδιαίτερο μουσείο του νησιού είναι το Βιομηχανικό 
Μουσείο Tομάτας, το παλιό εργοστάσιο τομάτας του Δημή-
τρη Νομικού στη Βλυχάδα, το οποίο μετατράπηκε σε σύγχρονο 
Βιομηχανικό Μουσείο με εκθέματα που περιλαμβάνουν από 
μηχανές επεξεργασίας από το 1890 μέχρι μαγνητοσκοπημένες 
αφηγήσεις ανθρώπων που εργάστηκαν στο εργοστάσιο.

Ένα μοναδικό γεωλογικό νησιωτικό πάρκο
Ένα ηφαίστειο που θεωρείται από τη διεθνή επιστημονική κοι-
νότητα ενεργό και ένα μοναδικής γεωλογικής αξίας μνημείο. 
Η Παλαιά και η Νέα Καμένη προσεγγίζονται με τα εκδρομικά 

the midst of the ruins of old residences. There is also little left of the 

14th-century Akrotiri Castle, apart from a section of the tower atop 

its summit. A tower is also the only remnant of the Castle of Agios 

Nikolaos in Oia, though this tower is one of the busiest spots on the 

island because of its reputation for spectacular sunset views.

Top museums
The Archaeological Museum in Fira boasts a fine collection of sculp-

tures and engravings from the Archaic to the Roman periods, as well 

as clay vessels and figurines dating from Geometric to Hellenistic 

times. A part of the museum is currently closed as it prepares to wel-

come the Kore of Thera, an impressive late 7th-century BC statue of 

a maiden discovered some 20 years ago in the necropolis of Ancient 

Thera. With a collection that includes beautiful frescoes and dozens of 

other fascinating finds from the excavations at Akrotiri, the Museum 
of Prehistoric Thera is an absolute gem. Another highlight is the Mar-
itime Museum in Oia, located in a gorgeous 19th-century sea captain’s 

house. It showcases the island’s rich maritime heritage, with exhibits 

ranging from rare figureheads and navigation equipment to models of 

older and newer ships belonging to local seafarers. One of the island’s 

coolest institutions is the Tomato Industrial Museum, in the former 

Dimitris Nomikos tomato factory in Vlychada. The modern museum’s 

collection ranges from late 19th-century tomato processing machines 

to videotaped narratives from people who once worked at the plant. 

One-of-a-kind geopark
The islands of Palia and Nea Kameni mark the location of an active 

volcano that is widely regarded by the international scientific commu-

nity as a invaluable subject of geological study. Touring boats conduct 

regular excursions to the two islands, which are also popular with the 

yachting crowd. Nea Kameni, the larger of the two, is the newest island 

in the Mediterranean, having emerged from the sea in 1570. This pitted 

and scarred landscape seems to ooze energy and is crisscrossed by 

paths that take you past clusters of black volcanic rock resembling 

modern sculptures and to viewing spots that allow you to see the seven 

craters. Tours usually end with a swim in the hot springs of Palia Kameni 

in the harbour of that small island.

H ηφαιστειογενής Νέα Καμένη, το νεότερο νησί της Μεσογείου
/ The volcanic island of Nea Kameni, the newest island in the Mediterranean
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σκάφη που εκτελούν ημερήσιες εκδρομές ή με ιδιωτικό σκάφος. 
Μεγαλύτερη σε έκταση η Νέα Καμένη, που είναι και το νεότερο 
νησί της Μεσογείου (άρχισε να δημιουργείται το 1570), ένα 
απόκοσμο σεληνιακό, ενεργειακό τοπίο με χαραγμένες διαδρο-
μές που διασχίζουν πλαγιές με διάσπαρτες μαύρες πέτρες σαν 
γλυπτά μοντέρνας τέχνης και οδηγούν σε σημεία θέας των επτά 
κρατήρων. Η εκδρομή κλείνει με κολύμπι στις θερμές πηγές της 
Παλαιάς Καμένης.

Το θαύμα της Αρχαίας Θήρας
Βρίσκεται στο Μέσα Βουνό σε υψόμετρο 396 μ., ανάμεσα στο 
Kαμάρι και στην Περίσσα. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από 
Δωριείς και αποτελούσε το αστικό, διοικητικό και θρησκευτικό 
κέντρο της πόλης-κράτους της Θήρας μέχρι να παρακμάσει και 
να εγκαταλειφθεί. Στην ανασκαφή έχει αποκαλυφθεί κυρίως 
η ελληνιστική και η ρωμαϊκή φάση της πόλης με ερείπια από 
τη Βασιλική Στοά, το Θέατρο και δημόσια κτίρια. Μετά το 
πέρας της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο, ακολουθήστε 
το σύντομο μονοπάτι που ξεκινά 300 μέτρα πιο κάτω και οδηγεί 
στο μικρό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, όπου δίπλα στον ναό 
υπάρχει το μοναδικό σπήλαιο του νησιού με τρεχούμενο νερό.

Μια γαλήνια εμπειρία
Το Μοναστήρι Προφήτη Ηλία είναι χτισμένο στο ψηλότερο 
σημείο της Σαντορίνης (567 μ.) και από τις βεράντες του διαθέ-
τει πανοραμική θέα σε όλο το νησί. Ιδρύθηκε το 1711, με βάση 
τυπική μοναστηριακή αρχιτεκτονική με οχυρωματικά στοιχεία. 
Ο κεντρικός ναός φέρει θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1838, 
ενώ διαθέτει οκτώ παρεκκλήσια, έναν υποδειγματικά φροντι-
σμένο κήπο, λαογραφικό μουσείο και εκκλησιαστικό με εικόνες 
του 15ου αιώνα, ιερά σκεύη του 18ου αιώνα, άμφια, χειρόγραφα 
κ.ά. Οι μοναχοί καλλιεργούν αμπέλια και ελιές και διαθέτουν τα 
προϊόντα στο πωλητήριο της μονής.

Στις παραλίες του Ακρωτηρίου
Είναι το κομμάτι του νησιού που συγκεντρώνει τις περισσότερες 
ωραίες παραλίες – κάποιες αρκετά γνωστές και πολυσύχναστες, 
κάποιες «κρυμμένες» και «μυστικές». Εντός της καλντέρας, η 
παραλία Αποθήκες (γνωστή και ως Remezzo, λόγω της ομώνυ-
μης ταβέρνας που βρίσκεται εκεί), με τις παλιές αποθήκες των 
ψαράδων στην αριστερή πλευρά και μια συστάδα με μεγάλα 
αλμυρίκια στη δεξιά πλευρά, που παρέχουν άπλετη σκιά. Λίγα 
μέτρα πιο νότια, ένα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί στην 
άγνωστη ερημική παραλία Μπάλος. Διπλή παραλία, με έναν 
βράχο (όπου βρίσκεται «σφηνωμένο» το εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου) να χωρίζει τις δύο ακτές. Σκούρα άμμος, θέα στο 
ηφαίστειο και ατμόσφαιρα περασμένων δεκαετιών. Πιο νότια 
ακόμα, προσβάσιμη και με αυτοκίνητο, η μεγάλη παραλία Για-
λός, με σκούρα άμμο και έναν εντυπωσιακό κόκκινο βράχο στη 
δεξιά πλευρά. Στο νότιο τμήμα του νησιού βρίσκεται η Κόκ-
κινη Παραλία, με μοναδικό μορφολογικό ενδιαφέρον και σήμα 
κατατεθέν τους κόκκινους ηφαιστειακούς βράχους. Κοντά της, η 
Άσπρη Παραλία προσεγγίζεται με σκάφος από το Ακρωτήρι (ή 
μέσω μονοπατιού από τα Μέσα Πηγάδια) και έχει ψιλή μαύρη 
άμμο, πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά και πολύ ενδιαφέροντα 
βυθό, ιδανικό για καταδύσεις. Ανάμεσα στην Κόκκινη και την 

The miracle of Ancient Thera
Ancient Thera is on Mesa Vouno Mountain, between Kamari and Perissa, 

at an elevation of 396 metres. Established in the 8th century BC by Doric 

colonists, it was the urban, administrative and religious centre of the 

city-state of Thera until it languished and was eventually abandoned. 

Excavations have uncovered mostly Hellenistic and Roman ruins, includ-

ing the Royal Stoa, the theatre and the public baths. After a tour of the 

site, take the path down 300 metres to the Chapel of Zoodochou Pigis 

below. There’s an cave right beside it with running water.

A bit of peace and quiet
The Monastery of Profitis Ilias, built on Santorini’s highest summit 

(567m), affords stunning views over the entire island. It was established 

in 1711 and built in the typical fashion of that time, with the addition 

of fortifications in parts. The main church boasts a gorgeous carved 

iconostasis from 1838, while the compound also includes eight chap-

els, a very well-tended garden, a folk museum and an ecclesiastical 

museum with 15th-century icons, 18th-century vessels, clerical robes, 

manuscripts and more. The monks grow grapes and olives and have a 

small shop where they sell these and items that they have produced.

The beaches of Akrotiri
Most of the island’s good beaches are concentrated on its southwestern 

tip – the majority are very popular, but there are also a few tucked away 

from the madding crowd. Inside the caldera, Apothikes (also known 

as Remezzo after the local taverna) is named after the old fishermen’s 

sheds on one side of the beach, while on the other, there’s a copse 

of big tamarisk trees that offers plenty of shade. Just a few metres 

south, there’s a cobbled path leading to the little-known and usually 

deserted beach of Balos, a double cove separated by a big rock, with 

a small church dedicated to Saint Nicholas wedged in a crevasse. The 

beach has dark sand and looks out towards the volcano; the vibe here 

is one of a bygone era. Further west and with with road access, Gialos 

is a big beach with dark sand and an impressive red rock on one side. 

Red Beach (Kokkini Paralia) is on the southern coast and, as its name 

suggests, is known for its impressive russet rock formations and sand. 

Nearby, the White Beach can be reached by boat from Akrotiri or 

on foot from Mesa Pigadia. Despite its name, the sand here is black, 

but the waters are absolutely crystal clear, and the engaging marine 

environment is ideally suited for snorkelling or scuba diving. Located 

between the Red and White beaches, Kambia can be reached via a 

relatively easy dirtroad that ends below the Chapel of Agia Markella. 

If you want more peace and quiet, keep walking to your left to reach a 

quiet little cove with a single tamarisk in the middle. Mesa Pigadia is 

an impressive stretch (resembling Vlychada) of dark sands and fine dark 

pebbles, with a sheer cliff at the back and deep grey-turquoise waters. 

It also offers a few sun loungers and beach umbrellas.

Enchanting wild beaches
With coarse black sand and pebbles, and a gigantic rock with layers of 

volcanic matter shaped by the elements into a weird natural sculpture, 

the stunning landscape of Kolumbo makes it one of Santorini’s most 

attractive beaches. The sea is crystal clear and the scattering of islands 

across the way makes for an impressive tableau on a clear day. Another 

very nice spot is the wedge between the main beach at Pori and its 

harbour. It is reached via a flight of steps and has no sun loungers or 
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H παραλία Αποθήκες / Apothikes Beach

Το χωριό Πύργος / The village of PyrgosΗ Οία και το Αμμούδι
/ Oia and Ammoudi

Η εκκλησία της Παναγιάς Θεοσκέπαστης και το Καστέλι του Σκάρου
/ The Church of Panagia Theoskepasti and the Skaros Castle
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Η παραλία Κολούμπο / Kolumbo Beach

H παραλία Πορί / Pori Beach

Tο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στον δρόμο για την Κόκκινη Παραλία 
/ The church of Saint Nicholas on the way to the Red Beach

To Παραδοσιακό Καφενείο Μεγαλοχώρι στο ομώνυμο χωριό
/ The Traditional Kafeneio of Megalochori in the village of the same name

Τα παλιά λουτρά στην Πλάκα / 
The old thermal baths in Plaka

Άλογα στην περιοχή της Βλυχάδας 
/ Horses near the village of Vlychada
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Άσπρη παραλία βρίσκονται τα Καμπιά, με πρόσβαση από βατό 
χωματόδρομο που καταλήγει κάτω από το ξωκλήσι της Aγίας 
Μαρκέλλας – για περισσότερη απομόνωση, περπατήστε προς 
τα αριστερά όπου θα αποκαλυφθεί ένα ήσυχο κολπάκι με ένα 
μοναδικό αλμυρίκι στο μέσον του. Ήπιας οργάνωσης, εντυπω-
σιακή (θυμίζει τη Βλυχάδα) παραλία τα Μέσα Πηγάδια, με 
σκούρα άμμο και ψιλό σκούρο βότσαλο.

Μαγευτικές παρθένες παραλίες
Συγκλονιστικό το τοπίο στο Κολούμπο, μία από τις καλύτερες 
παραλίες στο νησί, με χοντρή μαύρη άμμο και σκούρο βοτσα-
λάκι, την οποία στο αριστερό της άκρο αγκαλιάζει ένας γιγά-
ντιος βράχος με αλλεπάλληλες στρώσεις ηφαιστειακών υλικών, 
που δημιουργούν περίτεχνους σχηματισμούς σαν μια γιγάντια 
φυσική γλυπτοθήκη. Κρυστάλλινη θάλασσα, με τα γύρω νησιά 
να σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό τις καθαρές ημέ-
ρες. Αναζητήστε επίσης την πανέμορφη μικρή παραλία που 
βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική παραλία στο Πορί και στο 
ομώνυμο λιμανάκι. Είναι προσβάσιμη από σκαλιά, έχει πλατιά 
αμμουδιά, βαθιά κρυστάλλινα νερά και καθόλου οργάνωση. 
Άγριας ομορφιάς η παραλία Κάθαρος, που, αν και βρίσκεται 
λίγο έξω από την Οία, είναι μια ήσυχη, χωρίς οργάνωση παρα-
λία, στεφανωμένη με τεράστια λευκά και κόκκινα βράχια. Προ-
σεγγίζεται από ένα μονοπάτι πέντε λεπτών κάτω από το πολύ 
καλαίσθητο Katharos Lounge Vegan Meze Bar. Τέλος, από το 
γειτονικό Αμμούδι ακολουθήστε το μονοπάτι προς τον βράχο 
όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, για βουτιές 
με την Οία να δεσπόζει πάνω από το κεφάλι σας.

Η χωριάτικη ζωή του Μεγαλοχωρίου
Το Μεγαλοχώρι έχει ήπια τουριστική ανάπτυξη, με λίγα κατα-
λύματα και καταστήματα, και έχει καταφέρει να διατηρήσει 
αναλλοίωτο το παραδοσιακό του χρώμα. Αξίζει να περιηγηθείτε 
στα ασβεστωμένα σοκάκια, να δείτε τις παλιές κάναβες και τα 
πανέμορφα καμπαναριά των ναών της Παναγίας των Εισοδίων 
και αυτό των Αγίων Αναργύρων. Εντός του οικισμού βρίσκε-
ται το επισκέψιμο Οινοποιείο Γαβαλά (τηλ. 22860-82.552), 
καθώς και ο πολιτιστικός πολυχώρος Symposion by La Ponta 
(τηλ. 22860-85.374), που στεγάζεται σε μια επιβλητική παλιά 
κάναβα και διαθέτει έκθεση παραδοσιακών ελληνικών οργά-
νων και ένα πανέμορφο καφέ. Φετινή άφιξη το Παραδοσι-
ακό Καφενείο Μεγαλοχώρι (τηλ. 22860-82.665), ένας πολύ 
καλαίσθητος ρετρό χώρος με έπιπλα και αντικείμενα αντίκες 
και λίγα τραπεζάκια στον κεντρικό πλακόστρωτο δρόμο του 
χωριού. Σερβίρει ελληνικό καφέ, σπιτικά γλυκά του κουταλιού 
και πολύ περιποιημένους μεζέδες. Το Μεγαλοχώρι φημίζεται 
και για τα πολλά κεραμοποιεία, που βρίσκονται στον κεντρικό 
δρόμο. Αξίζει μια στάση στο εργαστήριο Χώμα και Νερό του 
καταξιωμένου κεραμίστα Ανδρέα Μάκαρη, ο οποίος μαζί με 
τη σύζυγό του Κρίστη Καπετανάκη και τον γιο τους Ορφέα 
δημιουργούν κεραμικά σύμφωνα με τα πρότυπα της αρχαίας 
θηραϊκής αγγειοπλαστικής. Λίγο έξω από το χωριό υπάρχουν 
και δύο από τις καλύτερες άγνωστες παραλίες της Σαντορίνης: 
ο Χριστός τ’ Αθέρμι και η Παναγία η Πλάκα. Το μονοπάτι 
για την πρώτη ξεκινάει από το εκκλησάκι του Αγίου Ευστα-
θίου μπροστά από το Thermes Luxury Villas και ύστερα από 

beach umbrellas on its wide swathe of sand. The waters are deep and 

clean. A short drive from Oia, Katharos is another untouched and 

attractive beach, surrounded by huge white and red rocks. It is reached 

via a path that starts at the stylish Katharos Lounge Vegan Meze Bar. 

Last but not least, take the path from neighbouring Ammoudi to the 

rock with the Church of Agios Nikolaos at its top. This is a great spot 

for diving – with Oia looking down at you from the rim of the caldera.

Village life in Megalochori
Megalochori is not as developed as other parts of the island and the fact 

that it only has a handful of hotels, rooms to let, shops and cafés means 

that it still has a traditional feel. You can spend a very pleasant morning 

or afternoon walking around its quaint whitewashed streets, examining 

the old canavas (wine storerooms) and the beautiful bell towers of the 

churches of Panagia Eisodion and Agion Anargyron. Highlights inside 

the village include the Gavalas Winery (tel. 22860-82.552), open to 

the public for tours and tastings, and the cultural space Symposion by 
La Ponta (tel. 22860-85.374), where you’ll find an exhibition of tradi-

tional Greek musical instruments and a lovely café inside a beautiful 

old canava. A new arrival this year, the Traditional Kafeneio of Meg-
alochori (tel.22860-82.665) celebrates heritage with a cool retro space 

adorned in antique furniture and decorative items. It serves Greek 

coffee, homemade preserves and lovely meze outside at a handful of 

tables on the village’s main pedestrianised road. Earth and Water is 

the workshop and store of respected ceramist Andreas Makaris. He 

works with his wife, Kristi Kapetanaki, and their son Orpheus to create 

ceramic objects inspired by the techniques of ancient Santorinian pot-

ters. Megalochori is also home to two of Santorini’s best little-known 

beaches: Christos t’Athermi and Panagia Plaka. The path to the for-

mer (it’s about a 20-minute walk) starts at the Chapel of Agios Efstathios 

in front of Thermes Luxury Villas and leads to a gorgeous beach of sand 

and fine pebbles tucked between massive rocks that dive right into the 

water. Built into the rock above, the Church of Christ stands vigil over 

this impressive spot. The path to Panagia Plaka Beach starts close to 

the southern edge of Megalochori. It’s a 15-minute walk past the Church 

O πολιτιστικός 
πολυχώρος Symposion 
by La Ponta, στο 
Μεγαλοχώρι
/  The cultural space 
Symposion by La 
Ponta in the village of 
Megalochori
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15-20 λεπτά κατάβασης καταλήγει σε μια απαράμιλλης ομορφιάς 
παραλία. Ένα επιβλητικό τοπίο με άμμο, ψιλό βότσαλο και θεό-
ρατα βράχια που «πέφτουν» κατακόρυφα στη θάλασσα, με την 
υπόσκαφη εκκλησία του Χριστού να εποπτεύει την παραλία. Το 
μονοπάτι για την Παναγία της Πλάκας ξεκινά περίπου απέναντι 
από την πρώτη είσοδο του Μεγαλοχωρίου και, αφού περάσει από 
τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και της Παναγιάς της Πλάκας, 
καταλήγει ύστερα από 15 λεπτά σε ένα υπέροχο, απόκοσμο τοπίο 
με τις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις των παλιών λουτρών.

Πεζοπορία και ιππασία
Η κλασική διαδρομή Φηρά-Οία είναι ένας θεαματικός περίπατος 
στο χείλος της καλντέρας, μέτριας δυσκολίας, που διαρκεί δυόμισι 
έως τρεις ώρες. Το μονοπάτι που ξεκινά από το Καμάρι προς την 
Περίσσα περνάει από το ξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θήρας κι από εκεί στη νότια 
μεριά του Μέσα Βουνού και στην Περίσσα. Η διαδρομή είναι 
μέτριας δυσκολίας και η διάρκειά της είναι τέσσερις ώρες (με 
στάση στον αρχαιολογικό χώρο). Από τη Μέσα Γωνιά το μονο-
πάτι περνάει από τον Πύργο και καταλήγει στο μοναστήρι του 
Προφήτη Ηλία, με θέα σε όλο το νησί. Η διαδρομή είναι μέτριας 
δυσκολίας και διαρκεί τρεισήμισι ώρες. Ίδιας δυσκολίας είναι 
και ο περίπατος στο κομμάτι Έξω Γωνιά-Πύργος-Εμπορείο, που 
περνά μέσα από το φαράγγι του Κατσινάρου και καταλήγει στο 
Καστέλι του Εμπορείου (διάρκεια τρεις ώρες). Εξίσου ενδιαφέ-
ρουσα και η διαδρομή με κάποιο από τα καθαρόαιμα άλογα της 
σχολής Experience Horse Riding Akrotiri (τηλ. 6975-541.447) 
στο Ακρωτήρι. Η Σαντορίνη διαθέτει επίσης δύο αναρριχητικές 
διαδρομές (Καμάρι και Περίσσα).

Λιτά και παραδοσιακά
«Αληθινό», καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό με προσεκτικά επι-
λεγμένες πρώτες ύλες στο Panigyri (Φηρά, τηλ. 6979-333.133), 
που απλώνεται σε μια κομψή, απέριττη αυλή με λαμπάκια-γιρ-
λάντες, γλάστρες από τενεκέδες, μεγάλους ξύλινους πάγκους 
και έναν υπαίθριο ξυλόφουρνο. Μεζέδες (μελιτζανοσαλάτα με 
λευκή ντόπια μελιτζάνα, μουσακάς με αρνί, γιαούρτι και πελτέ 
λιαστής ντομάτας), θαλασσινά πιάτα, όπως ο μπακαλιάρος σκορ-
δαλιά με τραγανό αμπελόφυλλο και αυγοτάραχο, ενώ από τον 
φούρνο βγαίνουν πιάτα όπως το κριθαράκι με μοσχάρι. Για ούζο 
ή τσίπουρο και μεζέ σε μια υπέροχη υπερυψωμένη βεράντα με 
τραπέζια κάτω από πεύκα και έναν μεγάλο φίκο, στο καφενείο 
Πεντοζάλη (τηλ. 22860-37.383) στη Μεσαριά. Το Στέκι του 
Ψαρά (τηλ. 22860-82.774) στο λιμανάκι της Βλυχάδας είναι ένα 
αρχετυπικό κυκλαδίτικο ουζερί με κλασικά γαλανόλευκα τραπε-
ζοκαθίσματα, νησιώτικη μουσική και φρέσκα ψάρια (δοκιμάστε 
τηγανητά πετρόψαρα). Στην εντελώς εκτός τουριστικής ατζέντας 
Έξω Γωνιά βρίσκεται το Μεταξύ μας (τηλ. 22860-31.323), με 
ατμοσφαιρική αυλή και επιτυχημένη ώσμωση σαντορινιάς και 
κρητικής κουζίνας – κλασικό πιάτο του μενού το αρνίσιο κότσι 
στον φούρνο με λευκές μελιτζάνες. Απλό μαγειρευτό φαγητό 
(κεφτεδάκια, αρνάκι γάστρας κ.ά.) και στο Κρινάκι (τηλ. 22860-
71.993) στη Φοινικιά, στον χώρο μιας κάναβας του 1832. Τέλος, ο 
Φραντζέσκος στην Περίσσα (τηλ. 22860-83.488) είναι μια εξαι-
ρετική, ανεπιτήδευτη ψαροταβέρνα που δουλεύει αποκλειστικά 
με ψάρια από το οικογενειακό καΐκι.

of Agios Nikolaos and the Church of Panagia Plaka, down to a weird 

and wonderful landscape made even stranger by the presence of the 

old abandoned thermal bath facilities.

Walking and horse riding
The classic Fira-Oia route is an impressive trek along the rim of the 

caldera that’s of medium difficulty and takes around 2.5-3 hours. The 

trail from Kamari to Perissa passes the Chapel of Zoodochou Pigis after 

the archaeological site of Ancient Thera and runs from there to the 

southern part of Mesa Vouno and down to Perissa. It’s also moderately 

difficult and takes around 4 hours (with a stop at the archaeological 

site). The trail from Mesa Gonia takes you through Pyrgos and ends at 

the Monastery of Profitis Ilias, where the view is ample reward for the 

moderately hard 3.5-hour trek. Of a similar difficulty level, the 3-hour 

walk from Exo Gonia to Emporio via Pyrgos goes through Katsinaros 

Gorge and ends at Emporio Castle. For more outdoor activities, there’s 

a riding centre with thoroughbred horses in Kamari, Experience Horse 

Riding (tel. 6944-103.744), which organizes small group tours, as well 

as two climbing trails in Kamari and Perissa. 

Το μονοπάτι που ενώνει τα Φηρά με την Οία
/  The path between Fira and Oia

Traditional no-frills food
The pretty courtyard at Panigyri (Fira, tel. 6979-333.133), with garlands 

of colourful lights, large trestle tables and an outdoor wood-fired oven 

sets a warm tone echoed in the eatery’s good, home-style cooking. 

The menu includes such treats as a melitzanosalata dip of local white 

aubergine; moussaka with minced lamb; seafood dishes like cod with 

garlic sauce, crispy grape leaf and bottarga; or beef and orzo casse-

role baked in the outdoor oven. For ouzo or tsipouro (a local spirit) 

served with great meze, Pentozali (tel. 22860-37.383) is a traditional 

café in Messaria with a lovely raised porch and tables set out under a 

massive fig tree. At Vlychada, Steki tou Psara (tel. 22860-82.774) is a 

classic Cycladic ouzeri with traditional island music and fresh fish like 

their perfectly fried stone fish. Well off the tourist trail in Exo Gonia, 

Metaxi Mas (tel. 22860-31.323) has one of the nicest courtyards around 

and marries Santorinian and Cretan cuisine in dishes like its classic 

roasted lamb knuckle with white aubergines. Good homestyle Greek 

food, such as fried meatballs and lamb baked in clay pots, is served 

at Krinaki (tel. 22860-71.993) in Finikia, in a space that started as a 

canava in 1832. Finally, Fratzeskos in Perissa (tel. 22860-83.488) is 

an excellent, no-frills fish taverna that only cooks the catch from the 

family’s fishing boat.
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ΑΚΡΩΤΉΡΙ: Ή ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΠΟΜΠΉΙΑ
Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. 
Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα του Αιγαί-
ου με μεγάλη ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν η μεγάλη έκτασή 
του (περίπου 200 στρέμματα) και η εξαιρετική πολεοδομική του 
οργάνωση. Θάφτηκε κάτω από τα υλικά που εκτοξεύτηκαν από 
το ηφαίστειο της Θήρας πριν από 3.600 χρόνια και τα οποία 
προστάτευσαν έως σήμερα τα κτίρια και το περιεχόμενό τους, με 
αποτέλεσμα ο επισκέπτης να μπορεί να θαυμάσει στο Μουσείο 
Προϊστορικής Θήρας, όπου βρίσκονται, τις τοιχογραφίες, αλλά και 
τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι.

AKROTIRI: GREECE’S POMPEI
Akrotiri is among the most important archaeological sites in 
Greece. Back in its heyday, it was a thriving urban centre with cul-
tural and commercial links across the Aegean, as indicated by its 
sheer size (some 20 hectares) and sophisticated infrastructure. 
Some 3,600 years ago,  an enormous volcanic eruption buried it 
under lava, ash and stone that wiped out life here but also protect-
ed the buildings and their contents. Today, visitors can see what 
the city looked like and admire its frescoes, although the most in-
teresting objects found on the site are on display at the Museum of 
Prehistoric Thera.

Το καφενείο Πεντοζάλη στη 
Μεσαριά / The traditional café 

Pentozali in the village of Messaria

Ο Θεοφάνης Μαϊκαντής, σεφ και 
ιδιοκτήτης του Panigyri / Theofanis 

Maikantis, chef and owner of Panigyri

Το εστιατόριο Κρινάκι 
/ The restaurant Krinaki

Το εστιατόριο Μεταξύ μας στην Έξω Γωνιά 
/ The restaurant Metaxi Mas in the village of Exo Gonia
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ALL-TIME CLASSICS
Τα ιστορικά στέκια της Αθήνας αντανακλούν ένα κομμάτι του παρελθόντος και 

αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της μυθολογίας αυτής της συναρπαστικής πόλης.

Athens
Historic Athenian hangouts reflect pieces of the past and represent 

an integral part of the myths surrounding this exciting city.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: NIKOS KARANIKOLAS

Η πλατεία Μοναστηρακίου με φόντο την Ακρόπολη
/ Monastiraki Square with the Acropolis in the background
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Το σινέ Θησείον / Ciné Thision

Η πεζοδρομημένη οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου
/ Pedestrianised Dionysiou Areopagitou Street 

Χαρακτηριστικό δρομάκι στην Πλάκα
/ A typical alley in the neighbourhood of Plaka

Τμήμα της Ρωμαϊκής Αγοράς, με τον Πύργο των 
Αέρηδων (αριστερά) και την Ακρόπολη στο βάθος 
/ A view of the Roman Agora with the Tower of the 
Winds on the left and the Acropolis in the background
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Το εστιατόριο Ειδικόν / The restaurant Eidikon

Στο εστιατόριο Δίπορτο / At the restaurant Diporto

Στο εστιατόριο Οικονόμου /
 At the restaurant Oikonomou Το εστιατόριο Fatsio / The restaurant Fatsio
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Οι κλασικές ταβέρνες
Το Δίπορτo (Σωκράτους 9 και Θεάτρου, τηλ. 210-32.11.463), 
πίσω από τη Βαρβάκειο Αγορά, είναι το πιο ιστορικό οινομαγει-
ρείο της πόλης, καθώς λειτουργεί από τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Ήταν η ταβέρνα της αγοράς, όπου σύχναζαν από νωρίς ψαράδες, 
χασάπηδες και μανάβηδες, ενώ στην πορεία φιλοξένησε πολι-
τικούς, καλλιτέχνες και ένα πολυσυλλεκτικό κοινό (μέχρι και ο 
Φράνσις Φορντ Κόπολα ήρθε κάποτε εδώ). Μικρό μενού, που 
περιλαμβάνει συνήθως ρεβίθια, ψιλά τηγανητά ψάρια, πατάτες 
γιαχνί και κρασί από τα βαρέλια, ενώ μπορείτε να αγοράσετε 
ψάρια από την αγορά και να τα δώσετε για ψήσιμο. Κλασική 
στάση και των πλανόδιων οργανοπαικτών του κέντρου. Μετα-
φερόμαστε στον Πειραιά, όπου βρίσκεται το Ειδικόν (Ψαρών 38 
και Σαλαμίνος, Ταμπούρια, τηλ. 210-46.12.674), μια αυθεντική 
μπακαλοταβέρνα που άνοιξε τη δεκαετία του 1920 ο Αριστείδης 
Παπακωνσταντίνου. Στο ντεκόρ παλιά βινύλια, φωτογραφίες 
και ρετρό συσκευασίες από κονσέρβες και απορρυπαντικά. Στο 
μενού συκώτι τηγανητό, τραγανοί κεφτέδες και πατάτες τηγα-
νητές με αυγά. Συχνά ζωντανή μουσική. Στο Παγκράτι, το sui 
generis Fatsio (Ευφρονίου 5-7, τηλ. 210-72.17.421), ιστορικό 
εστιατόριο που πρωτοάνοιξε το 1948 στη νήσο Πρίγκιπο του 
Βοσπόρου και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 

Classic tavernas
In business since the late 19th century, Diporto (9 Sokratous & The-

atrou, tel. 210-32.11.463), located just west of the city’s central market, 

is the city’s most historic eatery. It was first frequented, from early in the 

day, by fishermen, butchers and greengrocers before being discovered 

by politicians, artists and other clientele. Guests have even included 

Francis Ford Coppola. The limited menu usually includes chickpeas, 

fried whitebait, and potato stew, served with barrelled wine. Customers 

may also buy fish from the market and have it grilled and served here. 

The place is also a classic pit stop for buskers working the city centre. 

Moving on to Piraeus, Eidikon (38 Psaron & Salaminos, Tabouria, 

tel. 210-46.12.674) is an authentic grocery-taverna, founded in the 

1920s by Aristidis Papakonstantinou. Its interior décor includes old 

vinyl records, photographs and samples of retro packaging. The menu 

features fried liver, crispy meatballs, and chips with eggs, often served 

with live music. In Pangrati, Fatsio (5-7 Evfroniou, tel. 210-72.17.421) is a 

unique historic restaurant that opened in 1948 on the Princes’ Islands in 

the Bosporus before moving, first to Constantinople and then, in 1964, 

to Athens. Its 1970s dining space features colourful ceilings depict-

ing various neo-Byzantine themes. Diners at this establishment have 

included major personalities such as the composer Manos Hadjidakis 

and the poet George Seferis. The menu features Greek cuisine with 

Anatolian touches, including stuffed tomatoes with pine nuts, hunkar 

begendi (meat with aubergine puree), and, for dessert, oven-baked rice 

pudding. 

One of the capital’s most classic eateries, Oikonomou (41 Troon & 

Kydantidon, Ano Petralona, tel. 210-34.67.555) features sidewalk tables 

in a setting so classic it could be straight out of an old black-and-white 

movie. The menu features a parade of Greek cuisine’s finest dishes, 

including rooster in tomato sauce, rabbit stew and ladera (casserole 

dishes with vegetables cooked with olive oil). Commenting on the res-

taurant, poet and novelist Zisimos Lorentzatos has noted: “This place 

has one flaw – they cook a little bit better than you do at home.” One of 

the few surviving old-fashioned eateries in the city centre worth a visit 

is Nikitas (19 Agion Anargyron, Psyrri, tel. 210-32.52.591), established 

in 1967. Its tables grace the pedestrianised street, with Agion Anargyron 

Church serving as a backdrop. The menu choices are limited to a few 

starters and dishes of the day. The bifteki (seasoned minced meat) is 

1964, για να μεταφερθεί λίγα χρόνια αργότερα στην Αθήνα. 
Σάλα βγαλμένη από τα ’70s, με σήμα κατατεθέν τις πολύχρωμες 
οροφές, τις οποίες κοσμούν διάφορα νεοβυζαντινά σχέδια, ενώ 
από τα τραπέζια του έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες, 
όπως ο Χατζιδάκις και ο Σεφέρης. Ελληνική κουζίνα με πολί-
τικες αναφορές, όπως τα γεμιστά με κουκουνάρι, το χουνκιάρ 
μπεγεντί και το ρυζόγαλο φούρνου. 

Από τα πιο κλασικά μαγειρεία της Αθήνας είναι ο Οικο-
νόμου (Τρώων 41, Άνω Πετράλωνα, τηλ. 210-34.67.555), 
με τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο, σε ένα σκηνικό που θυμίζει 
παλιά ασπρόμαυρη ταινία. Στο καθημερινό μενού παρελαύνει 
το απόσταγμα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας (κόκο-
ρας κοκκινιστός, κουνέλι στιφάδο, λαδερά κ.λπ.). Ο ποιητής 
και συγγραφέας Ζήσιμος Λορεντζάτος έχει πει γι’ αυτό: «Ένα 
ελάττωμα έχει το μαγαζί, μαγειρεύουν λίγο καλύτερα από το 
σπίτι σου». Από τα λίγα εναπομείναντα αξιόλογα μαγειρεία 

Το εστιατόριο Κρήτη 
/ The restaurant Kriti

Στο εστιατόριο Νικήτας 
/ At the restaurant Nikitas

Στο εστιατόριο Πεζούλας 
/ At the restaurant Pezoulas

Το εστιατόριο Κρήτη 
/ The restaurant Kriti

Στο εστιατόριο Πεζούλας 
/ At the restaurant Pezoulas
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στο κέντρο είναι ο Νικήτας (Αγίων Αναργύρων 19, Ψυρρή, 
τηλ. 210-32.52.591), με έτος ίδρυσης το 1967 και τραπέζια 
στον πεζόδρομο της Αγίων Αναργύρων, με φόντο την ομώνυμη 
εκκλησία. Σφιχτό μενού, με λίγα ορεκτικά και πιάτα ημέρας που 
εναλλάσσονται καθημερινά (πολύ καλό μπιφτέκι). «Κρυμμένο» 
σε μια κλασική αθηναϊκή στοά στην πλατεία Κάνιγγος βρίσκεται 
το μεζεδοπωλείο Κρήτη (Βερανζέρου 5, τηλ. 210-38.26.998), 
που βγάζει στο προσκήνιο μια ρουστίκ εκδοχή της κρητικής 
κουζίνας. Κολοκυθανθοί με ξύγαλο ως συνοδευτικό, καπνιστό 
απάκι, ρεθυμνιώτικο λουκάνικο, τσιγαριαστό κατσικάκι και 
μυζηθροπιτάκια με μέλι. Ανεβαίνοντας στην Πλάκα, αξίζει μια 
στάση στον Πλάτανο (Διογένους 4, τηλ. 210-32.20.666), που 
άνοιξε το 1933 και σερβίρει κλασική ελληνική κουζίνα στην 
ήσυχη, σκιερή αυλή. Στις νότιες παρυφές της πόλης βρίσκεται 
ο Πεζούλας (Πεισιστράτου 11, Καλλιθέα, τηλ. 210-94.22.684), 
μία από τις πιο κλασικές ψαροταβέρνες της πόλης, με ιστορία 
από τη δεκαετία του 1950. Ξεκίνησε ως αναψυκτήριο πίσω από 
τον Ιππόδρομο και υπήρξε στέκι θαμώνων και τραγουδιστών 
από τα μπουζούκια οι οποίοι συνέχιζαν το γλέντι. Πολύ καλή 
πρώτη ύλη και ένα μικρό μενού με ψητά ψάρια, κακαβιά και 

recommended. Hidden inside a classic Athenian arcade at Kaningos 

Square, the meze eatery Kriti (5 Veranzerou, tel. 210-38.26.998) serves 

a country-style version of Cretan cuisine. Selections include courgette 

flowers accompanied by creamy xygalo cheese; apaki (smoked and 

salted pork); Rethymno sausage; sautéed goat; and myzithra cheese 

pies drizzled with honey. 

Heading up to the Plaka district, it is worth stopping at Platanos 

(4 Diogenous, tel, 210-32.20.666), in business since 1933. This spot 

serves vintage Greek food in a serene, shady courtyard. South of the 

city centre, Pezoulas (11 Peisistratou, Kallithea, tel. 210-94.22.684) is 

a classic Athens fish taverna with a history stretching back to the 1950s. 

This venture, launched as a food truck behind the city’s former horse 

racetrack, became popular with bouzouki club revellers and performers 

who wanted to carry on partying after hours. The taverna uses the best 

ingredients for its limited menu, which includes grilled fish, fish soup 

and boiled vegetables. A timeless spot, Margaro (126 Hatzikyriakou, 

Piraeus, tel. 210-45.14.226) is housed in a plain dining space next to 

the Hellenic Naval Academy and is renowned for its fried items (striped 

red mullet, pandora and prawns). Spyros-Antonis (24 Gavriilidou, Ano 

Patissia, tel. 210-20.22.358), a classic spot for barbecued chops and for 

Η ανανεωμένη πλατεία Ομονοίας / Newly renovated Omonoia Square
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βραστά λαχανικά. Κλασική αξία και η Μαργαρώ (Χατζηκυρια-
κού 126, Πειραιάς, τηλ. 210-45.14.226), σε μια λιτή σάλα δίπλα 
στην είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Διάσημη για το 
τηγάνι της, από το οποίο βγαίνουν μπαρμπούνια, λυθρίνια και 
γαρίδες. Κλασική ταβέρνα για παϊδάκια στα κάρβουνα, αλλά 
και για στιφάδο (από κουνέλια που εκτρέφουν οι ιδιοκτήτες), 
ο Σπύρος-Αντώνης (Γαβριηλίδου 24, Άνω Πατήσια, τηλ. 210-
20.22.358), που από το 1975 σερβίρει σε μια αυλή με κληματα-
ριά και αυθεντική ρετρό ατμόσφαιρα. Καλτ διαστάσεις έχει η 
Ραμόνα (Μίνωος 11-13, Καλλιθέα, 210-95.15.952), που άνοιξε 
το 1968 σε ένα υπόγειο και υπήρξε κλασικό στέκι εργατών, 
ρεμπετών καλλιτεχνών και των θαμώνων στα νυχτερινά κέντρα 
της περιοχής. Τώρα πια, είναι μια οικογενειακή ταβέρνα με 
κλασικούς ελληνικούς μεζέδες (φάβα, σαλιγκάρια, λαχανοντολ-
μάδες, μοσχάρι κοκκινιστό κ.ά.). Μοναδικό στην κατηγορία του 
το Καφέ Αβυσηνία (Πλ. Αβησσυνίας, τηλ. 210-32.17.047), ένα 
ουζερί-εστιατόριο που λειτουργεί από το 1985. Σάλα που επι-
τυγχάνει μια ώσμωση γαλλικού μπιστρό και ελληνικού αστικού 
καφενείου, με υπέροχες αντίκες, ταράτσα με θέα στην Ακρό-
πολη και τραπεζάκια ανάμεσα στα παλαιοπωλεία, σε ένα από τα 

stew prepared using rabbits raised by the owners, has served food at 

its authentically retro, vine-covered courtyard since 1975. A cult spot, 

Ramona (11-13 Minoos, Kallithea, tel. 210-95.15.952), launched in 1968 

in a basement, became a hangout for labourers, rebetika musicians and 

patrons of the neighbourhood nightclubs. It has since evolved into a 

family taverna serving classic Greek meze dishes, including fava, snails, 

cabbage rolls and beef in tomato sauce. Unrivalled in its category, Café 

Avissinia (Avyssinias Square, tel. 210-32.17.047) is an ouzeri-taverna 

that opened in 1985. Its dining area combines a French-bistro ambience 

with elements of a vintage Greek urban café. The décor is superb, the 

rooftop offers a view of the Acropolis, and the tables outside stand 

between antique stores, making for one of the city’s most theatrical 

settings. The menu has Asia Minor influences and is based on recipes 

from the proprietor’s mother. Live music – with accordion and singing 

– is a weekend feature here.

Souvlaki: National Street Food
Kostas (5 Pentelis, Syntagma, tel. 210-32.28.502), which evolved from 

a single makeshift grill run by the current proprietor’s grandfather in 

Plaka in 1948, is a standout souvlaki spot that has maintained its qual-

ity and principles. Pork cubes or beef patty  are put on skewers and 

slow-grilled over charcoal, then wrapped in dry, oil-free pita bread with 

freshly cut parsley, tomato, onions and yoghurt. This place is opens 

early in the day and closes when the limited food stock has run out. The 

ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΙΝΕΜΑ
To ελληνικό καλοκαίρι έχει 
συνδεθεί με τα θερινά σινεμά, 
μια νοσταλγικού τύπου δια-
σκέδαση που όχι μόνο επιβιώ-
νει, αλλά και εσχάτως γνωρίζει 
άνθηση με την επαναλειτουρ-
γία πολλών χώρων, κλειστών 
μέχρι πρότινος. Στη σκιά της 

Ακρόπολης βρίσκεται το Θησείον (Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο), 
που λειτουργεί από το 1935 και θεωρείται από τα πιο όμορφα 
σινεμά του κόσμου. Προβάλλει κυρίως επανεκδόσεις κλασικών 
ταινιών και σερβίρει βυσσινάδα, σπιτική τυρόπιτα και χωριάτικο 
τσίπουρο από το Αγρίνιο. Όχι πολύ μακριά, στα Άνω Πετράλωνα, 
βρίσκεται ο Ζέφυρος (Τρώων 36), ένα από τα πιο σημαντικά open 
air art house cinema της χώρας. Λειτουργεί από το 1932, αρχικά ως 
θέατρο σκιών και βαριετέ και σταδιακά ως σινεμά. Νοσταλγική, 
καλτ διακόσμηση στο σινέ Όασις (Πρατίνου 7, Παγκράτι), με πα-
λιές αφίσες, πλαστικά λουλούδια, κεραμικά αγάλματα κούρων και 
δεκάδες γλάστρες με φυτά. Στο Παγκράτι βρίσκεται και το Πάλας 
(Υμηττού 109), το πιο παλιό σινεμά της Αθήνας, αφού λειτουργεί 
από το 1925. Από τις νέες προσθήκες το Σινέ Στέλλα (Τενέδου 34), 
το οποίο αποτελεί συνέχεια του Σινέ Πιγκάλ που άνοιξε το 1969. Το 
ρεπερτόριο είναι αποκλειστικά art house.

OPEN-AIR CINEMAS
Greek summers are associated with open-air cinemas, a nostalgic 
form of entertainment that has not only survived but is still flour-
ishing, as shown by the reopening of many cinemas. In the shadow 
of the Acropolis, Ciné Thision (7 Apostolou Pavlou, Thiseio), es-
tablished in 1935, is regarded as one of the world’s most charming 
cinemas. It mainly screens rereleases of classic films, and food and 
drink options include sour cherry juice, homemade cheese pies 
and tsipouro, a strong spirit, from Agrinio, northwestern Greece. 
In nearby Ano Petralona, Zefyros (36 Troon) is one of the country’s 
most prominent open-air art-house cinemas. It was launched in 
1932, initially as a venue for shadow theatre and vaudeville, before 
gradually establishing itself as a cinema. Nostalgic cult décor – old 
posters, plastic flowers, replicas of ancient statues and dozens of 
potted plants – adorns the setting at Ciné Oasis (7 Pratinou, Pan-
grati). Also in Pangrati, Pallas (109 Ymittou) is Athens’ oldest cine-
ma, dating from 1925. Ciné Stella (34 Tenedou), notable among the 
new cinemas screens art-house films exclusively.

Στο εστιατόριο Μαργαρώ 
/ At the restaurant Margaro

Στο γαλακτοπωλείο Στάνη / At the dairy store Stani

Το σινέ Όασις / Ciné Oasis
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πιο θεατρικά σκηνικά της πόλης. Στο μενού, πιάτα με πολίτικη 
χροιά, βασισμένα στις συνταγές της μητέρας του ιδιοκτήτη. Τα 
Σαββατοκύριακα, ζωντανή μουσική με ακορντεόν και τραγούδι.

Σουβλάκι: το εθνικό μας street food
Ξεχωρίζει ο Κώστας (Πεντέλης 5, Σύνταγμα, τηλ. 210-
32.28.502), η μετεξέλιξη ενός μικροσκοπικού ψητοπωλείου που 
άνοιξε το 1948 ο παππούς του σημερινού ιδιοκτήτη στην Πλάκα. 
Σε άλλο σημείο πια, εξακολουθεί να διατηρεί την ίδια ποιότητα 
και φιλοσοφία. Χειροποίητο χοιρινό ή μπιφτέκι σε καλαμάκι, 
που σιγοψήνεται σε μια μικρή εστία με κάρβουνα και μπαίνει σε 
αλάδωτη πίτα με φρεσκοκομμένο μαϊντανό, ντομάτα, κρεμμύδι 
και γιαούρτι. Λειτουργεί μόνο πρωί και μέχρις εξαντλήσεως 
των (πάντα περιορισμένων) αποθεμάτων. Πολίτικου προσανα-
τολισμού τα σουβλάκια του Λευτέρη του Πολίτη (Σατωβρι-
άνδου 20, Ομόνοια), με ιστορία από το 1951. Πίτα με μπιφτέκι 
ή καυτερό σουτζούκι και μια πολυσυλλεκτική πελατεία, από 
εργάτες της περιοχής μέχρι foodies που έρχονται από την άλλη 
άκρη της πόλης. Προς ανατολάς έχει στραμμένες τις γαστρο-
νομικές του κεραίες και ο Αρμένιος Τόμας (Σαρκουδίνου 43, 
Νέος Κόσμος), που έστησε αυτό το ανεπιτήδευτο κεμπαπτζίδικο 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Αέρινο» κεμπάπ, λαχμα-
τζούν και πίτες Καισαρείας. Στην ίδια γειτονιά και ο Αχιλλέας 
(Σπινθάρου 18, Νέος Κόσμος), κλασικό ψητοπωλείο με ’80s 
ατμόσφαιρα και αφοπλιστικής νοστιμιάς σουβλάκι με ζουμερό 
χειροποίητο γύρο.

Τα ιστορικά ζαχαροπλαστεία
Με ιστορία από το 1931 και την οικογένεια Καραγεώργου  
‒με καταγωγή από τον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας‒ ακόμη στο 
τιμόνι, η Στάνη (Μαρίκας Κοτοπούλη 10, Ομόνοια, τηλ. 210-
52.33.637) είναι ένα από τα πιο θρυλικά γαλακτοπωλεία των 
Αθηνών, με τη φήμη της να έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, 
με αναφορές και αφιερώματα σε μεγάλα διεθνή media. Εξαιρε-
τικό αγελαδινό και πρόβειο γιαούρτι, γλυκά ταψιού (δοκιμάστε 
γαλακτομπούρεκο), ενώ σερβίρει και πρωινό με ζεστό φρέσκο 

souvlaki served at Lefteris o Politis (20 Satovriandou, Omonia), estab-

lished in 1951, has Anatolian influences. Its pita bread with bifteki (beef 

patty) or spicy soutzouki sausage attracts an assortment of customers, 

ranging from workers in the area to foodies coming from the other 

side of town. Also with Anatolian elements, Tomas (43 Sarkoudinou, 

Neos Kosmos) was launched by its Armenian owner as a simple kebab 

joint in the early 1990s. The spot prepares light-as-air kebab, lahmacun 

and Cappadocian-style pies. In the same neighbourhood, Achilleas (18 

Spintharou, Neos Kosmos), a classic grill with an 1980s atmosphere, 

serves incredibly delicious souvlaki made with juicy gyros meat care-

fully prepared on the vertical spit.

Historic pâtisseries
With a history dating back to 1931, and with the Karageorgou family still 

at the helm, Stani (10 Marikas Kotopouli, Omonia, tel. 210-52.33.637) 

is one of Athens’ most legendary dairy stores. Its fame has spread 

around the world, with major international media outlets reporting on 

this shop. It offers superb yoghurt made with cow’s or sheep’s milk, 

sweet baked goods (try the galaktoboureko, a semolina custard baked 

in filo), and a set breakfast of hot fresh milk, eggs, handmade tsoureki 

(a brioche-type bread), and bread topped with pure butter and honey. 

Just metres away, Ktistakis (59 Sokratous, Omonia, tel. 210-52.40.891) 

Σουβλάκια του Λευτέρη του 
Πολίτη / Souvlaki and pita 
served by Lefteris o Politis

Παραδοσιακοί λουκουμάδες 
στον Κτιστάκη, από τον 
ιδιοκτήτη, Θοδωρή Κτιστάκη 
/ Syrupy loukoumades (dough 
fritters) at Ktistakis, by the 
owner Thodoris Ktistakis

Στο κεμπαπτζίδικο Τόμας
/ At the kebab 

restaurant Tomas
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Ο Εθνικός Κήπος / The National Garden

Το εστιατόριο Αυλή / The restaurant Avli

Το καφενείο Καπετάν Μιχάλης 
/ The traditional café Kapetan Michalis

Ο Νίκος Τούρος, 
ιδιοκτήτης του Καφέ 

Αβυσηνία 
/ Nikos Touros, 

owner of Café 
Avissinia
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Στο ζαχαροπλαστείο Βάρσος 
/ At the pâtisserie Varsos

Στο ζαχαροπλαστείο Μητροπολιτικόν 
/ At the pâtisserie Mitropolitikon

Στο καφενείο Μουριά 
/ At the traditional café Mouria

Στο καφενείο Λέσβος 
/ At the traditional café Lesvos

Στο ζαχαροπλαστείο Désiré 
/ At the pâtisserie Desire
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γάλα, αυγά, χειροποίητο τσουρέκι και ψωμί με αληθινό βούτυρο 
και μέλι. Λίγα μέτρα πιο μακριά, ο Κτιστάκης (Σωκράτους 59, 
Ομόνοια, τηλ. 210-52.40.891) φτιάχνει υποδειγματικά σιροπια-
σμένους λουκουμάδες, πασπαλισμένους με σουσάμι, βασισμέ-
νους σε μια χανιώτικη συνταγή από τον παππού του ιδιοκτήτη, 
ο οποίος την έφερε από την Αλεξάνδρεια. Ανηφορίζοντας προς 
Σύνταγμα, συναντάμε τη vintage cult βιτρίνα του Μητροπο-
λιτικόν (Βουλής 39), ενός από τα παλαιότερα ζαχαροπλαστεία 
των Αθηνών (από το 1930). Φημίζεται για τα υδραίικα αμυγδα-
λωτά, τις καριόκες και τους μπεζέδες. Καρτ ποστάλ από την 
παλιά αστική Αθήνα η ατμόσφαιρα στο Désiré (Δημοκρίτου 6, 
Κολωνάκι), που διατηρεί αναλλοίωτη τη διακόσμηση από το 
1962. Γαλλικού στιλ γλυκά (με σπεσιαλιτέ το Σεντ-Ονορέ) και 
μόνιμοι θαμώνες που το επισκέπτονται επί δεκαετίες. Συνυ-
φασμένος με την αστική κουλτούρα και ο Βάρσος (Κασσα-
βέτη 5) στην Κηφισιά, με ιστορία από το 1892. Παραδοσιακά 
προϊόντα (τσουρέκι, πάστες, μαρμελάδες, τούρτες, μαρέγκες, 
κρέμες, ρυζόγαλα και γιαούρτια) με εξαιρετικές πρώτες ύλες. 
Εμβληματική η σάλα με τα δερμάτινα καθίσματα, αλλά και ο 
σπιτικής οικειότητας κήπος. Από το 1915 λειτουργεί αδιάλει-
πτα ο Ασημακόπουλος (Χαριλάου Τρικούπη 82, Εξάρχεια). 
Στο εργαστήριο χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας πρόβειο και 
αγελαδινό γάλα από κτηνοτρόφους στα Σπάτα και στο Μαρκό-
πουλο, φτιάχνουν το δικό τους βούτυρο και καϊμάκι. Highlights 
η μους σοκολάτας, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό. Από 
τα ιστορικά ζαχαροπλαστεία που εξειδικεύονται σε ένα γλυκό 
είναι το Κοσμικόν (Λ. Ιωνίας 104), απόλυτος προορισμός για 
πληθωρικό γαλακτομπούρεκο, και ο Ανδριάς (Λ. Καποδιστρίου 
92, Φιλοθέη) για το προφιτερόλ.

Τα καφενεία
Αρχετυπικό ελληνικό καφενείο είναι ο Καπετάν Μιχάλης (Φει-
δίου 3, κέντρο, τηλ. 210-38.20.073), που μετράει ιστορία 50 
ετών και αποτελεί κλασικό στέκι καλλιτεχνών, συγγραφέων και 
φοιτητών. Αξιόλογοι μεζέδες και κρητική τσικουδιά. Με αντί-
στοιχο σκηνικό, αλλά πιο επικεντρωμένο στο φαγητό, η Λέσβος 
(Εμ. Μπενάκη 38, Εξάρχεια, τηλ. 210-38.14.525), με ρίζες στο 
1967 και κατά καιρούς διάσημους θαμώνες, όπως η Σωτηρία 
Μπέλλου, ο Θανάσης Βέγγος και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Πολλές 
από τις πρώτες ύλες ταξιδεύουν από τη Λέσβο. Αψεγάδιαστο 
τηγάνι και καλό βιολογικό τσίπουρο. Πάνω από έναν αιώνα 
λειτουργίας (από το 1915) μετράει η Μουριά (Χαριλάου Τρι-
κούπη 87, Εξάρχεια) σε έναν μποέμικο χώρο, όπου έχουν γίνει 
κατά καιρούς από θεατρικές παραστάσεις και παρουσιάσεις 
βιβλίων μέχρι πολιτικές εκδηλώσεις. Μοναδικό το Πανελλή-
νιον (Μαυρομιχάλη 16 και Σόλωνος), μια και αποτελεί καφε-
νείο σκακιστών με ιστορία που ξεκινά από το 1885. Στον τοίχο 
φωτογραφίες μεγάλων σκακιστών (από εδώ έχει περάσει και ο 
Ανατόλι Καρπόφ, ο οποίος έπαιξε σιμουλτανέ αγώνα με τριάντα 
αντιπάλους και τους νίκησε όλους). Για μια κλεφτή ματιά στα 
συγκροτήματα σπιτιών με κοινή αυλή που μετά τη δεκαετία του 
1950 στέγασαν πολλές οικογένειες από την επαρχία, θα πρέπει 
να κατευθυνθείτε προς την Αυλή (Αγίου Δημητρίου 12, Ψυρρή). 
Το σκηνικό έχει μείνει αναλλοίωτο μέχρι σήμερα. Λίγοι μεζέδες 
στο τηγάνι, μπίρες και νησιώτικη ατμόσφαιρα. Κλασικό στέκι 
στα Αναφιώτικα από τη δεκαετία του 1930 είναι η Κλεψύδρα 

makes exemplary syrupy loukoumades (dough fritters) sprinkled with 

sesame seeds. The recipe here comes from the proprietor’s grandfa-

ther and is based on a recipe from Chania in Crete. Heading up towards 

Syntagma leads to the cult spot Mitropolitikon (39 Voulis), one of the 

capital’s oldest pâtisseries, established in 1930. With a vintage window 

display, it is renowned for its amygdalota (almond sweets), kariokes 

(walnut-filled chocolate treats) and bezedes (meringues). 

Desire (6 Dimokritou, Kolonaki), whose décor has remained 

unchanged since 1962, is a throwback to old urban Athens. Serving 

French-style sweets, St. Honoré cake being the specialty, the estab-

lishment has a fiercely loyal following. Another long-time feature of 

the city scene, Varsos (5 Kassaveti, Kifissia) dates back to 1892. Using 

top-quality ingredients, it makes traditional products such as tsoureki, 

cream cake, marmalade, meringues, rice pudding and yoghurt. The 

dining area with its leather sofas and the cosy garden space at the back 

are both iconic. 

Asimakopoulos (82 Harilaou Trikoupi, Exarchia) has been in 

continuous business since 1915. Using high-quality sheep’s and cow’s 

milk supplied by dairy farmers in Spata and Markopoulo, towns on the 

outskirts of Athens, this spot, which produces its own butter, makes 

chocolate mousse, galaktoboureko and ice cream, all of which are rec-

ommended. Kosmikon (104 Ionias Ave, Athens) and Andrias (92 Kap-

odistriou, Filothei), are two historic establishments each specialising in 

one dessert, galaktoboureko and profiterole respectively.

Cafés
Kapetan Michalis (3 Feidiou, Athens, tel. 210-38.20.073), an archetypal 

Greek café with a 50-year history, is frequented by artists, writers and 

students. It serves good meze dishes and Cretan tsikoudia, a strong 

spirit. The setting is similar at Lesvos (38 Emmanouil Benaki, Exarchia), 

established in 1967, but this spot is more focused on the food. Regulars 

have included Greek music and film legends such as Sotiria Bellou, Tha-

nasis Vengos and Giorgos Zabetas. Many of the raw ingredients come 

from Lesvos, and the pan-fried treats are perfect. It also serves good 

organic tsipouro. Now over a century old, Mouria (87 Harilaou Trikoupi, 

Exarcheia) is housed in a casually charming space that sometimes hosts 

plays, book presentations, and even political events. Panellinion (16 

Mavromihali & Solonos), a unique café attracting chess enthusiasts, 

dates back to 1885. Photos of top chess players adorn the walls. Visitors 

Παραδοσιακό σουβλάκι στον Κώστα 
/ Traditional souvlaki and pita at Kostas
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(Θρασυβούλου 9, Πλάκα), με λίγους μεζέδες και ωραία τζαζ 
και world μουσική. Ειδική μνεία στο Ολύμπιον (Αναπαύσεως 
9, Μετς), ένα καφενείο που λειτουργεί από νωρίς το πρωί και 
στη συνέχεια μετατρέπεται σε μαγειρείο με καλομαγειρεμένη 
ελληνική κουζίνα.

Τα κλασικά μπαρ
Απαραίτητο το πέρασμα από το Galaxy (Σταδίου 10, Σύνταγμα), 
που λειτουργεί από το 1972 και έχει σταθερούς θαμώνες από 
την μποέμ κοινότητα της πόλης. Στους τοίχους κάδρα με δημο-
σιεύματα για το μαγαζί, πορτρέτα μεγάλων προσωπικοτήτων 
των τεχνών και των γραμμάτων, και στην πλάτη του μπαρ ένα 
άτυπο hall of fame με φωτογραφίες θαμώνων από όλα αυτά τα 
χρόνια λειτουργίας. Χαμηλή μουσική, καθαρά ποτά, ατελείωτες 
συζητήσεις μέχρι αργά το βράδυ και πίσω από τη στιβαρή ξύλινη 
μπάρα ο ιδιοκτήτης Γιάννης Αλαμπάνος. Αντίστοιχης ατμόσφαι-
ρας και το Au Revoir (Πατησίων 136), που βρίσκεται στο ίδιο 
σημείο από το 1957, όταν το άνοιξαν τα αδέλφια Θεόδωρος και 
Λύσανδρος Παπαθεοδώρου. Την εσωτερική διακόσμηση έχει 
επιμεληθεί ο σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας Αριστομένης 
Προβελέγγιος, ενώ από τα λίγα τραπέζια του έχει περάσει μέχρι 
και ο Φρανκ Σινάτρα. Διαχρονικό ποτάδικο και το bar 56 (Πλου-
τάρχου και Κλεομένους 56, Κολωνάκι), που θυμίζει κάτι από 
Νέα Ορλεάνη και μπαρ σε κλασικό ξενοδοχείο του Λονδίνου. 
Μεγάλη λίστα με ουίσκι και τζαζ μουσική υπόκρουση. Κλασικό 
και το Alexander’s Bar GB (Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, 
Σύνταγμα), με σήμα κατατεθέν πίσω από το μπαρ τη σπάνια 
ταπισερί του 18ου αιώνα που απεικονίζει την είσοδο του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου στα Γαυγάμηλα. Κλασικά κοκτέιλ και πολύ 
ενημερωμένη λίστα με premium ετικέτες σε ουίσκι και κονιάκ.

Οι αγορές
Στην καρδιά της Αθήνας βρίσκεται η σκεπαστή Βαρβάκειος 
Δημοτική Αγορά (Αθηνάς 42), με ιστορία 150 χρόνων. Διατηρεί 
ανέπαφη τη γοητευτική πατίνα του χρόνου και προσφέρει μια 
ιδανική βόλτα ανάμεσα στους πάγκους με τους πωλητές κρέατος 
και ψαριών. Στάση για ούζο με μεζέ στα όρθια στα διάφορα 

have included Anatoly Karpov, who played against 30 opponents at once 

and defeated them all. Avli (12 Agiou Dimitriou, Psyrri), a group of small 

buildings with a common courtyard, once hosted families who moved 

from rural Greece to the city after the 1950s. The setting has remained 

unchanged. This spot serves a limited choice of fried meze dishes and 

beer in an island-like atmosphere. A classic hangout in the Anafiotika 

area below the Acropolis since the 1930s, Klepsidra (9 Thrasyvoulou, 

Plaka) serves a small selection of meze dishes to the pleasant sound 

of jazz and world music. Special mention also needs to be made of 

Olympion (9 Anapafseos, Mets), a café that opens early and also serves 

well-prepared Greek cuisine later in the day.

Classic bars
A visit to Galaxy (10 Stadiou, Syntagma), a steady attraction for the 

city’s artistic community since 1972, is essential. Framed newspaper 

cuttings about the place, as well as portraits of prominent figures of art 

and literature, adorn the walls, as do photos of regulars in an informal 

tribute. The music is kept low and the quality of the drinks is guaran-

teed – ideal conditions for endless late-night discussions. Behind the 

impressive wooden bar, owner Yiannis Alabanos offers excellent service. 

In a similar vein is Au Revoir (136 Patission), occupying the same spot 

since 1957, when the small bar was launched by two brothers, Theodoros 

and Lyssandros Papatheodorou. Its interior décor, unchanged since it 

opened, was designed by prominent Greek architect Aristomenis Prov-

elengios. Guests who’ve sat at the few tables inside have included Frank 

Το καφενείο Κλεψύδρα / The traditional café Klepsidra

Στο κατάστημα μπαχαρικών Elixir / At the spice shop Elixir

Ο Κώστας Αλαμπάνος, bartender στο Galaxy 
/ Kostas Alabanos, bartender at Galaxy
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ουζερί που στεγάζονται μέσα στην αγορά ή για σούπα στο Οινο-
μαγειρείο η Ήπειρος (τηλ. 210-32.40.773), που μένει ανοιχτό 
όλο το 24ωρο. Από εκεί κατηφορίστε την οδό Ευριπίδου, όπου 
παραδοσιακά βρίσκονται τα μπαχαράδικα και τα παστουρματζί-
δικα της πόλης (Μπαχάρ στο νούμερο 31, Elixir και Αραπιάν 
στο 41, Μιράν στο 45). Μόλις μερικά μέτρα μακρύτερα απλώνε-
ται η αγορά του Μοναστηρακίου, με τα δεκάδες παλαιοπωλεία, 
αντικερί, δισκάδικα, καταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης, σε ένα 
τουριστικό μεν, αλλά άκρως γοητευτικό σύμπαν. Αναζητήστε το 
παλαιοπωλείο Μαρτίνος (Πανδρόσου 50), που άνοιξε το 1895, 
αλλά από το 1926 στεγάζεται στο κτίριο που έχει επιμεληθεί 
ο σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας Τάκης Ζενέτος. Διαθέτει 
μια μοναδική συλλογή από έργα τέχνης, κεραμικά, πολύτιμα 
ασημικά, σπάνια κεντήματα, ανατολίτικα χαλιά, διακοσμητικά 
αντικείμενα, έπιπλα και φωτιστικά.

Από τις δεκάδες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων, ξεχω-
ρίζει η σαββατιάτικη αγορά της Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. 
Μια ζωντανή και νεανική λαϊκή αγορά και η μοναδική που προ-
σελκύει και τουρίστες. Αρκετοί πάγκοι με βιολογικά.

Sinatra. A timeless watering hole, 56 (Ploutarchou & 56 Kleomenous, 

Kolonaki) has a classic London hotel bar feel with New Orleans notes. 

It offers a large selection of whisky brands and plays jazz as a musi-

cal backdrop. Also a classic, Alexander’s Bar GB (at the Hotel Grande 

Bretagne, Syntagma) features a rare 18th-century tapestry depicting 

Alexander the Great’s entry into Gaugamela and offers classic cocktails 

and extensive whisky and cognac selections.

Markets
In the heart of Athens, the covered central market known as Varvakeios 
Market (42 Athinas) dates back 150 years. Its well preserved charm 

makes it the ideal location for an outing. Stop for a counter-service 

treat of ouzo and meze, or sit down for some soup at Epirus (tel. 210-

32.40.773), open 24 hours a day. From here, head down Evripidou 

Street, lined with the city’s spice and Anatolian-style charcuterie shops. 

Bahar is at number 31, Elixir and Arapian at 41, and Miran at 45. 

Nearby Monastiraki Flea Market, admittedly a tourist-heavy area but 

still charming, has dozens of second-hand and antiques stores, record 

shops and folk-art shops. Look for the Martinos Antique and fine Art 
Gallery (50 Pandrosou), launched back in 1895 and based, since 1926, 

in a building designed by esteemed Greek architect Takis Zenetos. It’s 

stocked with a unique collection of art, ceramics, silverware and rare 

embroideries, Anatolian rugs, decorative items, furniture and light fit-

tings. Among the dozens of open-air fruit and vegetable markets organ-

ised daily in various locations around the city, the Saturday market 

along Kallidromiou Street in Exarchia is a standout choice. A vibrant, 

youthful market where many of the stalls sell organic products, it’s also 

popular with tourists. 

Το παστουρματζίδικο Αραπιάν 
/ The charcuterie shop Arapian

Στο εστιατόριο Ήπειρος 
/ At the restaurant Epirus

Στο ζαχαροπλαστείο Ασημακόπουλος 
/  At the pâtisserie Asimakopoulos

Μπαχαρικά στο 
κατάστημα Μιράν 

/ Spices at the 
spice shop Miran

Ψάρια στη Δημοτική 
Αγορά / Fish at the 
city’s central market
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Η ΚΎΠΡΟΣ, αν μπορούσα να τη συμπυκνώσω στα βασικά συστατικά της, 

έχει για μένα γεύση αλμυρή, μυρωδιά από άνθος λεμονιάς και γιασεμιού 

και την εικόνα μιας θάλασσας με πεντακάθαρα νερά που αγκαλιάζει 

μια ανοργάνωτη, παρθένα παραλία. Από την πρώτη στιγμή που πρω-

τοέπιασα τη φωτογραφική μηχανή του πατέρα μου, όταν ήμουν ακόμη 

στο Δημοτικό, έως σήμερα, έχω τραβήξει εκατομμύρια φωτογραφίες 

σε δεκάδες χώρες του κόσμου και στις πέντε ηπείρους. Παρότι δεν 

φωτογραφίζω συνήθως τοπία, δεν μπορώ να αντισταθώ ποτέ στο να 

φωτογραφίσω τη θάλασσα της Κύπρου. Γιατί η Κύπρος είναι θάλασσα. 

Η πιο φωτογενής πλευρά της, εκείνη που θα έδειχνα σε οποιονδή-

ποτε φωτογράφο θαυμάζω και θα ξεναγούσα στο νησί, περιλαμβάνει 

πρώτα απ’ όλα την αγαπημένη μου χερσόνησο του Ακάμα, στην Πάφο. 

Εκεί, στο εθνικό πάρκο, που είναι προσβάσιμο με βάρκα από το λιμα-

νάκι στο Λατσί ή με τζιπ 4Χ4, θα μπορούσε να κάνει μια βουτιά στα 

CYPRUS, if I could distill the country’s basic features, for me tastes like 

sea salt, smells like jasmine and lemon blossom and looks like the clear 

sea embracing a pristine coastline. Since the first moment I took hold of 

my father’s camera, while still in primary school, I have taken millions 

of photographs in dozens of countries around the world on five conti-

nents. Although I usually don’t shoot scenery, I can never resist taking 

photographs of Cyprus’ sea. Because Cyprus is the sea. 

The more photogenic side, the one which I’d show any photographer 

that I admire when guiding them around the island, includes the Akamas 

Peninsula in Paphos, which I adore. There, in the national park, reached 

by boat from the small port at Latsi, or by four-wheel drive, one may 

take a dip in the world’s most beautiful, cleanest waters or stroll along 

the unserviced beaches with their very fine pebbles. You can find your-

self totally alone here, even in the middle of summer. I would also show Ε
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Η Κύπρος των 
αντιθέσεων και 
της κρυμμένης 
γοητείας

Cyprus: Contrasts 
and hidden beauty

Η Μαρίνα Σιακόλα, φωτογράφος και πρόεδρος του 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σοφία για τα Παιδιά», μας 
μιλάει για την Κύπρο που αγαπάει και συνεχίζει να εξερευνά. 

Marina Shacola, photographer and President of the non-
profit Sophia Foundation for Children, speaks to Blue about 
her beloved Cyprus, which she has never stopped exploring. 

Η Μαρίνα Σιακόλα / Marina Shacola

Τοπίο στη χερσόνησο του Ακάμα 
 A view from the Akamas Peninsula

Το ενετικό γεφύρι του Τζιελεφού 
/ The Venetian Tzelefos Bridge
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πιο ωραία και καθαρά νερά του κόσμου ή να περπατήσει κατά μήκος 

των μη οργανωμένων παραλιών με το πολύ ψιλό βότσαλο, στις οποίες 

μπορείς να είσαι μόνος ακόμη και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. 

Θα τον πήγαινα επίσης να δει την Πέτρα του Ρωμιού, μία από τις πιο 

γνωστές παραλίες της Κύπρου, όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεν-

νήθηκε από τους αφρούς της θάλασσας η θεά Αφροδίτη. Θα πηγαίναμε 

ακόμη στην αποβάθρα της Λίμνης, κοντά στην Πόλη Χρυσοχούς. Εκεί 

όπου κάποτε φορτωνόταν σε πλοία ο χαλκός που εξορυσσόταν στο 

παραπλήσιο μεταλλείο και όπου μπορείτε να θαυμάσετε το πιο ωραίο 

ηλιοβασίλεμα του νησιού. 

Οι αντιθέσεις χαρακτηρίζουν το νησί και αποτελούν τον βασικό λόγο 

που είναι τόσο ενδιαφέρον. Αντιθέσεις που δεν είναι πουθενά αλλού 

πιο έντονες, πιο δραματικές και πιο φορτισμένες συναισθηματικά από 

ό,τι στη Λευκωσία, την πόλη στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Την 

my guest Petra tou Romiou, one of Cyprus’ most renowned beaches, 

where, according to legend, the goddess Aphrodite was born out of 

the foam of the sea. We would also go to the Limni Pier, close to Polis 

Chrysochous, which offers the island’s most impressive view of the sun-

set. Copper extracted from a nearby mine was once shipped from here. 

The island is characterised by contrasts, which is the main reason 

why it is so fascinating. Nowhere else are these contrasts as intense, 

dramatic and emotionally charged as in Nicosia, where I was born and 

raised. It continues to serve as my base and is the city where I would 

choose to live in, regardless. It is worth exploring its captivating history 

by walking the alleys of old Nicosia, with its small cafés, medieval man-

sions and superb churches, such as the 18th-century Agios Kassianos 

– all situated by the barbed wire and fortifications of the Green Line. 

This is where, having turned down a side street, the road suddenly stops 

Το λιμάνι της Πάφου 
/ Paphos Harbour

Το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου» / The Learning
Resource Centre “Stelios Ioannou”

Το θέατρο του Κουρίου 
/The Theatre of Kourion
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insider ● Cyprus

πόλη που παραμένει βάση μου και την οποία θα επέλεγα έτσι κι αλλιώς 

για να ζήσω. Αξίζει να βιώσει κανείς τη συναρπαστική ιστορία της περ-

πατώντας στα δρομάκια της παλιάς Λευκωσίας, με τα μικρά καφέ, τα 

μεσαιωνικά αρχοντικά και τις υπέροχες εκκλησίες (όπως ο Άγιος Κασ-

σιανός του 18ου αιώνα) να βρίσκονται δίπλα στα συρματοπλέγματα 

και στα πολυβολεία της Πράσινης Γραμμής. Εκεί όπου, στρίβοντας σε 

ένα στενό, βλέπεις ξαφνικά τον δρόμο να τελειώνει μπροστά σου σε 

αδιέξοδο και συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι στη μοναδική διαιρεμένη 

πρωτεύουσα του κόσμου. 

Κάντε στάση στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών στην Παλαιά Ηλεκτρική, 

το οποίο φιλοξενεί κατά καιρούς ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Επίσης, 

αξίζει να κοιτάξετε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού 

Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, που στεγάζεται στο Αρχοντικό 

της Αξιοθέας, για τις ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες του. 

Αγοράστε χειροποίητα προϊόντα παραδοσιακής λαϊκής τέχνης στο 

Κέντρο Κυπριακής Χειροτεχνίας, μεταξύ των οποίων και τα διάσημα 

λευκαρίτικα κεντήματα και τα φυθκιώτικα υφαντά (τα ίδια που αποτε-

λούν έμπνευση για τις φανταστικές τσάντες Retrovi, τις οποίες επίσης 

αξίζει να ανακαλύψετε). Επισκεφθείτε τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, που 

διαθέτει σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και εξαιρετικό museum 

shop. Λίγο έξω από την πόλη, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βλέπει κανείς 

το υπέροχο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 

σχεδιασμένο από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ. Για φαγητό στη 

Λευκωσία προτιμώ το D.O.T. με την υπέροχη ατμόσφαιρα, το Αιγαίο 

για τη φανταστική εσωτερική αυλή του και τα πιάτα κυπριακής κουζί-

νας που σερβίρει, την ταβέρνα Στου Ρουσιά στον Άγιο Δομέτιο, για τα 

αυθεντικά, παραδοσιακά πιάτα της, και το The Gym στον πεζόδρομο της 

Ονασαγόρου, το οποίο διαθέτει και ένα καλόγουστο concept shop με 

επιλεγμένα βιβλία, χειροποίητα, ethnic αντικείμενα και έργα τέχνης. 

Για cozy ατμόσφαιρα τις δροσερές καλοκαιρινές νύχτες αναζητήστε το 

Λόλα, ένα μικρό μπαρ πάνω στον πεζόδρομο. 

before you, in a dead end and you realise that you are in the world’s 

only divided capital. 

Make a stop at NiΜΑC, the Nicosia Municipal Art Centre, which 

occasionally hosts interesting exhibitions. It is also worth checking 

out the artistic programme of the University of Cyprus Cultural Centre, 

housed in the Axiothea Mansion, for its interesting performances and 

concerts. Buy handmade traditional folk art items at the Cyprus Handi-

craft Centre, such as renowned Lefkaritiko embroidery and Fythkiotiko 

handwoven textiles, both sources of inspiration for the amazing Ret-

rovi handbags, which are also worth discovering. Visit the A.G. Leventis 

Gallery, which features significant art collections and an exceptional 

museum shop. Just beyond the city, at the University of Cyprus, the 

superb Learning Resource Center “Stelios Ioannou” was designed by 

French architect Jean Nouvel. For food in Nicosia, I prefer D.O.T. for its 

wonderful atmosphere; Aegeon for its fantastic courtyard and Cypriot 

cuisine; Stou Rousha tavern in Agios Dometios for its authentic, tradi-

tional dishes; and The Gym, on pedestrianised Onasagorou St, which 

also runs a tasteful concept shop with selected books, handcrafts, ethnic 

objects and art. For a cosy atmosphere on cool summer nights, look for 

Lola, a small bar on Stasandrou Street. 

Beyond Nicosia, it is worth exploring the old town of Larnaca, in 

the area around the medieval castle. A meal at the seaside Pyxida fish 

taverna, which serves the best fish in Cyprus, is essential. Stroll along 

Limassol’s revamped esplanade, which buzzes with life. On the way to 

Paphos, pay a visit to the wonderful Theatre of Kourion, a unique Hel-

lenistic-Roman theatre with a panoramic view of the sea. The imposing 

Kolossi Castle, built by the Knights of the Order of St John, is also worth 

your attention. While in Paphos, walk along the seaside road to the 

medieval castle and also to see the marvellous mosaics at the Kato 

Paphos Archaeological Park. My favourite restaurant in this region, in 

Polis Chrysochous, is Old Town, featuring a fantastic courtyard with 

trees. Here you can try delicious food with Mediterranean influences as 

well as tweaked Cypriot dishes. Also in this region, at Neo Horio, Anassa 

Hotel has perhaps the Mediterranean’s most impressive veranda. Here, 

it feels like you are hovering above the sea and have become a part of 

the endless blue spread out before you, especially immediately after 

sunset. Don’t leave the Paphos area without visiting Kika’s Garden in 

the village of Kallepia, where the proprietor, Kyria Kika, serves her 

renowned brunch with homemade bread, marmalades and carob syrup 

in an exquisite garden space.

If you enjoy hiking, it really is worth taking the path of the Venetian 

Bridges (Elia, Tzelefos and Roudia) in Paphos forest, a unique expe-

Δρομάκι στην Παλιά Πόλη της Λευκωσίας
/ An alley in the Old Town of Nicosia

Λεβέντειος Πινακοθήκη / A.G. Leventis Gallery

Η Πέτρα του Ρωμιού ή Βράχος της Αφροδίτης 
/ Petra tou Romiou (The Rock of the Greek), 

also known as the Rock of Aphrodite 
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Εκτός Λευκωσίας, αξίζει να εξερευνήσετε την παλιά πόλη της Λάρ-

νακας στην περιοχή του μεσαιωνικού κάστρου, με απαραίτητη στάση 

στην ψαροταβέρνα Πυξίδα, που βρίσκεται απέναντι από τη θάλασσα 

και σερβίρει το καλύτερο ψάρι της Κύπρου. Κάντε βόλτες στον ανα-

νεωμένο πεζόδρομο δίπλα στη θάλασσα στη Λεμεσό, ο οποίος σφύζει 

από ζωή. Καθ’ οδόν για την Πάφο, κάντε στάση στο υπέροχο θέατρο 

του Κουρίου, ένα μοναδικό ελληνορωμαϊκό θέατρο με πανοραμική θέα 

στη θάλασσα. Την προσοχή σας αξίζει επίσης και το επιβλητικό κάστρο 

του Κολοσσίου, που χτίστηκε από τους Ιωαννίτες ιππότες. Στην Πάφο, 

περπατώντας κατά μήκος του παραλιακού δρόμου θα οδηγηθείτε στο 

μεσαιωνικό κάστρο, ενώ μπορείτε να δείτε και τα υπέροχα ψηφιδωτά 

στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Κάτω Πάφου. Αγαπημένο μου εστιατόριο 

στην περιοχή, στην Πόλη Χρυσοχούς, είναι το Old Town με τη φαντα-

στική δεντροφυτεμένη αυλή. Εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε εξαιρετική 

κουζίνα με επιρροές από τη Μεσόγειο και «πειραγμένα» κυπριακά πιάτα. 

Στην ίδια περιοχή, στο Νέο Χωρίο, βρίσκεται το ξενοδοχείο Anassa, με 

την πιο ωραία βεράντα της Μεσογείου. Εκεί αισθάνεσαι ότι αιωρείσαι 

πάνω από τη θάλασσα και ότι γίνεσαι μέρος του απέραντου γαλάζιου 

που απλώνεται μπροστά σου, ειδικά την ώρα ακριβώς μετά τη δύση του 

ηλίου. Μη φύγετε από την περιοχή χωρίς να επισκεφθείτε το Kika’s 

Garden στο χωριό Καλλέπεια, έναν καταπράσινο κήπο εντός του οποίου 

η κυρία Κίκα σερβίρει το φημισμένο brunch της με ψωμί, μαρμελάδες 

και χαρουπόμελο που φτιάχνει η ίδια. 

Αν σας αρέσει η πεζοπορία, αξίζει να βιώσετε τη μοναδική εμπειρία 

του μονοπατιού των Ενετικών Γεφυριών (Ελιάς, Τζιελεφού, Ρουδιά) 

στο δάσος Πάφου, με πανοραμική θέα σε κάθε σημείο της διαδρομής. 

Εξαιρετική διαδρομή για το αυτοκίνητο είναι εκείνη με αφετηρία τον 

Σταυρό της Ψώκας, η οποία σε οδηγεί μέσα από το δάσος προς το 

rience offering a panoramic view from every point along the way. An 

exceptional route, beginning from Stavros tis Psokas, runs through the 

forest to the Kykkos Monastery, built on a peak of the Troodos Moun-

tains. If you don’t mind winding roads, you will enjoy the seaside route 

beginning from the Limni Pier, beyond Polis Chrysochous, and reaching 

Agios Rafael and Pyrgos, the most remote village before the Green Line. 

The authenticity here is reflected by the traditional watermelon or wal-

nut spoon sweets served with a glass of cold water at seaside village 

cafés along the way. 

Even though I have travelled extensively, I believe Cyprus is a place 

that has plenty more for me to discover. That is also precisely the case 

with its people. If you invest time and gain the trust of Cypriots, they 

will reveal their souls to you. 

μοναστήρι της Παναγίας Κύκκου, που είναι χτισμένο στην κορυφή του 

όρους Τρόοδος. Αν αντέχετε τις στροφές, θα απολαύσετε την παραλι-

ακή διαδρομή που ξεκινά από την αποβάθρα της Λίμνης μετά την Πόλη 

Χρυσοχούς και φτάνει έως τον Άγιο Ραφαήλ και τον Πύργο, που είναι 

το πιο απομακρυσμένο χωριό πριν από την Πράσινη Γραμμή. Εκεί όπου 

η αυθεντικότητα αποτυπώνεται σε ένα παραδοσιακό γλυκό καρπούζι 

ή καρύδι, το οποίο δοκιμάζεις, μαζί με ένα ποτήρι παγωμένο νερό, στα 

καφενεία των παραθαλάσσιων χωριών που διασχίζεις. 

Παρότι έχω ταξιδέψει πολύ, θεωρώ ότι η Κύπρος είναι ένας τόπος 

που έχει ακόμη πολλά πράγματα για να ανακαλύψω. Όπως ακριβώς 

συμβαίνει και με τους ανθρώπους της. Αν επενδύσεις χρόνο και κερ-

δίσεις την «εμπιστοσύνη» του Κύπριου, θα σου δείξει την ψυχή του.

Δημοτικό Κέντρο 
Τεχνών Λευκωσίας 
– NiMAC
/ ΝiΜΑC, the 
Nicosia Municipal 
Art Centre

Tο μοναστήρι της Παναγίας Κύκκου 
/ The Monastery of the Virgin of Kykkos

Η αποβάθρα της Λίμνης, κοντά στην Πόλη Χρυσοχούς
/ The Limni Pier, near Polis Chrysochous

Το Kika’s Garden στο χωριό Καλλέπεια
/ Kika’s Garden, in the village of Kallepia
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gastronomy ● Superfoods

Οι υψηλής διατροφικής αξίας θησαυροί της ελληνικής γης,
που είχαν πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υγιεινή διατροφή. 

Treasures of the Greek countryside packed with nutritional 
goodness have always featured prominently in a healthy diet. 

superfoods
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ για μια σύγχρονη τάση, μία ακόμα διατροφική μόδα ή είναι 

η απάντηση σε πραγματικές μας ανάγκες; Οι υπερτροφές, τα superfoods, 

σύμφωνα με τον όρο που έχει επικρατήσει, δεν είναι μια νέα ανακάλυψη. 

Μπορεί οι σύγχρονοι ρυθμοί, το στρες και οι υπερβολικές απαιτήσεις να 

έχουν οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο στην αναζήτηση τροφών που θα 

τον βοηθήσουν να αντεπεξέρχεται τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, 

όμως η αναγνώριση της αξίας κάποιων από αυτές μας ταξιδεύει βαθιά 

πίσω στον χρόνο. Ο Ιπποκράτης, ήδη τον 5ο αιώνα 

π.Χ., επισήμανε ότι «η τροφή είναι το φάρμακό 

σου», εξηγώντας έτσι την πίστη του στη δύναμη 

των τροφών ως προς τη θωράκιση της υγείας, λει-

τουργώντας όχι μόνο προληπτικά, αλλά και θερα-

πευτικά. Σήμερα, ακριβής επιστημονικός ορισμός 

για τον όρο «υπερτροφή» δεν υπάρχει, όταν όμως 

τον χρησιμοποιούμε, εννοούμε την τροφή που είναι 

πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως καλά λιπαρά 

οξέα, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδω-

τικές και φυτοχημικές ουσίες. Και μπορεί κανένα 

προϊόν να μην έχει «μαγικές» ιδιότητες, αλλά με 

την κατανάλωσή τους μπορούμε να τονώσουμε και 

να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. 

Το θησαυροφυλάκιο της ελληνικής διατροφής 

είναι γεμάτο από προϊόντα πολύτιμα, μοναδικά στον 

πλανήτη σε θρεπτική αξία, μόνο που πολλές φο-

ρές τα αγνοούμε ή παραγνωρίζουμε την αξία τους, 

παρόλο που τα συναντάμε στην καθημερινή μας 

διατροφή εδώ και αιώνες.

Μέλι. Τροφή των θεών του Ολύμπου, σύμβολο 

υγείας και μακροζωίας, το μέλι είναι ιδιαίτερα 

πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Από άνθη 

της άνοιξης, θυμάρι ή μελιτώματα δέντρων, το ελ-

ληνικό μέλι συγκαταλέγεται στα καλύτερα του κό-

σμου, χάρη στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.

Κρόκος Κοζάνης. Το χρυσάφι της ελληνικής γης, 

όπως αποκαλείται, συγκαταλέγεται στα πιο προ-

GREEK
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IS IT JUSt another trend, a dietary fad, or is it truly the answer to our 

needs? Superfoods are by no means a recent discovery. While the fast 

pace of life and the stress and demands of the modern world have 

triggered a modern-day quest for foods that will help people cope physi-

cally and mentally, recognition of the value of some of these foods dates 

far back in time. “Let food be thy medicine,” Hippocrates said back in 

the 5th century BC, asserting his belief in the power of food as both 

a preventive measure and cure for safeguarding 

good health. There is no formal definition of what 

constitutes a superfood today, though the term is 

widely used to describe foods that are very rich 

in nutrients, good fatty acids, vitamins, minerals, 

trace elements, antioxidants and phytochemical 

substances. And while no single product has “mag-

ical” qualities, making them part of our regular 

diet can help us boost energy levels and protect 

our bodies.

The treasure trove of Greece’s natural herit-

age is packed with precious ingredients – many 

of them unrivalled in nutritional worth – that are 

often overlooked or undervalued, even though 

they have been a regular part of our diet for cen-

turies.

Honey. The food of the gods of Olympus, a symbol 

of good health and longevity, honey is incredibly 

rich in trace elements and vitamins. Produced 

from spring blooms, thyme or honeydew, Greek 

honey is ranked among the best in the world, 

thanks to its organoleptic properties.

Kozani crocus. Hailed as the gold of the Greek 

earth, the saffron grown in the northern region of 

Kozani was among the most popular and valuable 

spices in ancient times, treasured for its aroma 

and colour and for its pharmaceutical and even 

aphrodisiac properties – the last according to the 

Σύκα / Figs

Κορινθιακή 
σταφίδα 
/ Corinthian 
currants
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Προϊόντα της ελληνικής γης, όπως η 
μαστίχα, ο κρόκος Κοζάνης, οι σταφίδες, 
το μέλι και το αυγοτάραχο είναι μοναδικά 

στην απλότητά τους τόσο για τη γεύση όσο 
και για τη διατροφική τους αξία.

/ Products of the Greek countryside, like 
Chios mastiha, Kozani crocus, currants, 
honey, and bottarga, are unique in both 

taste and nutritional value.
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ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σύκα, σουσάμι, μέλι, σταφίδες, κράνα, γιαούρτι, βρόμη. Μια βόμ-
βα ενέργειας φτιαγμένη από υλικά καθημερινά, για να καλύπτει 
τις ανάγκες του σημερινού υπερήρωα, του καθενός μας δηλαδή. 
Γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, μέλι και φρούτα, μπάρες βρόμης με 
σταφίδες, κράνα και αμύγδαλα, σουσαμόμελο με αμύγδαλα, ξερά 
σύκα γεμιστά με καρύδια και σουσάμι, μία χούφτα ανάμεικτοι ξηροί 
καρποί με αποξηραμένα φρούτα είναι ικανά να δώσουν το απόλυτο 
αίσθημα πληρότητας για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και να 
προσφέρουν στον οργανισμό τις αντιοξειδωτικές ουσίες, τις βιτα-
μίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για να διατηρούνται 
νους και σώμα υγιή.

BREAKFAST: SETTING YOU UP FOR THE DAY
Figs, sesame seeds, raisins, dried Cornelian cherries, yoghurt and 
oats: this is an energy bomb made of easy-to-find ingredients that 
will set anybody up for the entire day. Yoghurt with nuts, honey and 
fruit; oat bars with raisins, dried Cornelian cherries and almonds; a 
sesame-seed bar with honey and almonds; dried figs stuffed with 
walnuts and sesame seeds; or even a handful of mixed dried nuts 
and fruits can make you feel hale and hearty for the greater part of 
the day and give you the antioxidants, vitamins and trace elements 
you need to keep your mind and body sharp and healthy.
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σφιλή και πολύτιμα μπαχαρικά των αρχαίων πολιτισμών, για το άρωμα, 

το χρώμα, τις φαρμακευτικές, ακόμα και τις αφροδισιακές, σύμφωνα 

με τον Διοσκουρίδη, ιδιότητές του. Μέχρι σήμερα παραμένει ένα από 

τα ακριβότερα μπαχαρικά παγκοσμίως.

Μαστίχα Χίου. Ήδη από την αρχαιότητα, η μαστίχα Χίου, αυτή η μο-

ναδική στον πλανήτη ρητίνη, ήταν γνωστή για 

τις ιατροφαρμακευτικές της ιδιότητες. Στις μέ-

ρες μας, η επιστημονική κοινότητα, με ορθές και 

επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, βασισμένες 

σε αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών και 

κλινικών μελετών, σταδιακά αποκαλύπτει ότι η 

φυσική μαστίχα Χίου διαθέτει μοναδικές ευερ-

γετικές και θεραπευτικές ιδιότητες, επιβεβαιώ-

νοντας με αυτόν τον τρόπο τα όσα και ιστορικά 

έχουν καταγραφεί.

Αυγοτάραχο. Υπερτροφή και προϊόν υψηλής γα-

στρονομίας ταυτόχρονα, το «χαβιάρι του νότου» 

παράγεται από αυγά κεφάλου, που ξεπλένονται 

με νερό, αλατίζονται, στεγνώνουν κάτω από τον 

ήλιο και «συσκευάζονται» σε λιωμένο κερί. Θη-

σαυρός ωφέλιμων λιπαρών, κρύβει απίστευτα 

ενεργειακά αποθέματα στις λεπτές, σχεδόν δι-

άφανες, φέτες του. 

Κορινθιακή σταφίδα. Λίγες δεκαετίες πίσω, οι 

εξαγωγές της ήταν μία από τις ισχυρότερες πηγές 

εσόδων της χώρας. Ένας άγνωστος σε πολλούς  

διατροφικός θησαυρός, που κλείνει μέσα στη 

«ρυτιδιασμένη» σάρκα του πλούτο αντιοξειδω-

τικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και διαιτητικών 

ινών, που μπορούν να θωρακίσουν τον οργανι-

σμό. 

Αμύγδαλα. Δεν υπήρχε σπίτι και αυλή δίχως την 

αμυγδαλιά της, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τα 

νησιά μας. Ο καρπός της φρέσκος (το τσάγαλο) 

έμπαινε σε μαγειρικές, τα ξερά αμύγδαλα ήταν η 

πρώτη ύλη για τα περισσότερα γλυκά, αλλά και 

ένα ενεργειακό σνακ για τα μικρά παιδιά και τους 

γέροντες, και ας μην υπήρχε αυτός ο όρος τότε. 

Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοι-

χεία, καθώς και σε καλά λιπαρά. 

Κάππαρη. Ο Γαληνός κάνει ιδιαίτερη αναφορά 

στη θρεπτική αξία αυτού του άγριου φυτού με 

τα βρώσιμα μπουμπούκια. Με ελάχιστες θερ-

μίδες και πολλά αντιοξειδωτικά συστατικά που 

προστατεύουν την υγεία, πρωταγωνιστεί στην 

αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα.

Σουσάμι. Ο ίδιος ο καρπός και το ταχίνι, ο πολτός 

του δηλαδή, αποτελούν μία από τις πιο δυνατές υπερτροφές. Το κλασικό 

παστέλι είναι μία από τις πιο ισχυρές πηγές ενέργειας ως σνακ, όμως η 

παρουσία του στη νηστεία και στα περισσότερα γλυκά υποδηλώνει τη 

δύναμή του στην ελληνική διατροφή.

Σύκα. Τα φρούτα των αρχαίων Αθηναίων, τροφή για τους αθλητές των 

Ολυμπιακών Αγώνων και «μετάλλιο» για τους νικητές, αποξηραίνονται 

απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας και μαζί με μπαχαρικά, σουσάμι και καρύδια 

μετατρέπονται σε συκομαΐδες και παστελαριές. Πλούσια σε φυτικές 

ίνες, αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες, παραμένουν αγαπημένο σνακ, 

μπαίνουν σε σαλάτες, μαγειρεύονται, γίνονται γλυκό και μαρμελάδα.

ancient botanist and pharmacologist Dioscorides It remains one of the 

most expensive spices in the world to this very day.

Chios mastiha. The gum of the Chios mastic tree – unlike any other 

resin found in the world – has been famed for its medicinal properties 

since ancient times. Today, scientists are discovering, based on results 

of laboratory research and clinical trials using 

widely accepted methods, that Chios mastic gum 

has unique beneficial and healing qualities, thus 

confirming the claims of the ancients.

Bottarga. Both a superfood and a gourmet 

ingredient, this “caviar of the south” is made 

primarily with the roe of the grey mullet. To 

make Greek bottarga, the fish eggs are washed 

in water, salted, sun-dried and packed into a 

sheath of melted wax. A rich source of healthy 

fats, every transparently thin slice is also packed 

with energy. 

Corinthian currants. Up until a few decades ago, 

Corinthian currant exports were one of Greece’s 

strongest sources of revenue. Nutritional treas-

ures that are overlooked by many, they pack 

within their shrivelled flesh a wealth of antioxi-

dants, trace elements and dietary fibres that help 

protect the body from infection. 

Almonds. There was a time when every single 

home garden had an almond tree – from north-

ern Greece to the south and across the country’s 

islands. Fresh almonds were used in cooking 

and dried ones constituted the key ingredient of 

most desserts, as well as a quick, energy-boost-

ing snack for children and elders, even though 

energy snacks were not a “thing” back then. 

Almonds are rich in proteins, vitamins, trace 

elements and good fats. 

Capers. The ancient Greek physician Galen sang 

paeans to the nutritional properties of this wild 

shrub and its edible buds. Low in calories and 

rich in antioxidants so important to good health, 

capers star in the cuisine of the Aegean islands.

Sesame. The seed and the pulp of the seed, 

known as tahini, are hailed as premier super-

foods. The classic Greek pasteli snack of sesame 

seeds and honey is acknowledged as a powerful 

source of energy today, but sesame’s presence 

in the Lenten diet and in most traditional sweets 

testifies to its important role in the Greek diet.

Figs. The fruit of the ancient Athenians, the snack 

of champions in the ancient Olympic Games and the award bestowed 

on the winners, figs are dried across the breadth and length of Greece 

and, together with sesame seeds and walnuts, are turned into energy 

bars and rich fruit cakes known as sykomaides. Rich in fibres, antioxi-

dants and polyphenols, they’re still a very popular snack, and they’re 

also used in salads, cooked with meat or transformed into preserves 

and marmalades.

Κάππαρη / Capers

Αυγοτάραχο / Bottarga

Αμύγδαλα / Almonds
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ΓΛΥΚΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Βασισμένα στη λαϊκή σοφία και φτιαγμένα με υλικά που συνήθως υπήρχαν 
σε κάθε αγροτικό και αστικό σπίτι, τα γλυκά της παράδοσης δεν ικανοποι-
ούν απλώς την ανάγκη της γεύσης. Από τα χουσάφια, τις κομπόστες ξερών 
φρούτων και καρπών δηλαδή, της βόρειας Ελλάδας ή τα μπισκότα ολικής 
άλεσης με σταφίδες και αμύγδαλα της Κρήτης μέχρι τα κάθε λογής φυλλω-
τά, γεμιστά με αμύγδαλα, σουσάμι, σύκα και καρύδια όλης της χώρας, πε-
ριχυμένα συχνά με σιρόπι μελιού και χωρίς περιττή ζάχαρη, τα γλυκά αυτά 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακόμα και ολοκληρωμένα γεύματα, πλήρη 
θρεπτικών συστατικών, με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και πληθώρα βιταμι-
νών. Την επόμενη φορά που θα απολαμβάνετε κάποιο από αυτά, αφήστε 
στην άκρη κάθε ενοχή και σκεφτείτε ότι, επιλέγοντάς τα, κάνετε καλό στην 
υγεία σας. 

ENERGY-PACKED SWEET TREATS
Based on folk wisdom and made with ingredients that could be found in 
the kitchen of any farmhouse or townhouse, traditional Greek desserts are 
not designed for flavour alone. From the “housafia” of northern Greece – 
preserves of dried fruits and nuts – and the wholemeal raisin and almond 
biscuits of Crete, to the different filo pies stuffed with almonds, sesame 
seeds, figs and walnuts found across the country – often doused in syrup 
made of honey instead of sugar – these sweets could even be regarded as a 
proper meal, given how tightly packed they are with nutrients, antioxidants 
and vitamins. Next time you’re tucking into one of these, put your guilt 
aside and tell yourself you’re looking after your health.
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ΜΙΑ ΣΟΦΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Σε μια κουζίνα όπως η ελληνική, κάθε υλικό που χρησιμοποιείται έχει σημαί-
νουσα θρεπτική αξία. Το ρύζι που αρωματίζεται με άγριο κρόκο και αρταί-
νεται με αυγοτάραχο, οι φρυγανισμένες φέτες του ψωμιού με εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, κάππαρη και λιαστή ντομάτα, οι σαλάτες με πικρή 
άγρια ρόκα, γλιστρίδα, βλίτα και ξερά σύκα, αμύγδαλα και κάππαρη δεν 
αποτελούν απλώς αρμονικούς συνδυασμούς υλικών με εξαιρετική γευστική 
δύναμη. Όπως και στα εκρηκτικά ψάρια σαβόρο, τα τηγανητά καλοκαιρινά 
μικρόψαρα που λούζονται με μια ξιδάτη σάλτσα εμπλουτισμένη με σταφίδες 
και αμύγδαλα, τα λιπαρά ω3 «παντρεύονται» με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και 
αντιοξειδωτικές ουσίες, λειτουργώντας προστατευτικά για την υγεία μας. 

WISE CUISINE
In cuisines like the Greek one, every single ingredient that’s included in a 
dish has nutritional value. Rice flavoured with saffron and seasoned with 
bottarga, a slice of toasted bread dressed in extra virgin olive oil, olives, 
capers and sun-dried tomatoes, and salads of bitter wild arugula, purslane, 
purple amaranth, dried figs, almonds and capers are more than harmonious 
combinations packed with great flavours. Likewise, fish cooked in tomato 
sauce or fried and dressed in a vinegary sauce enriched with raisins and 
almonds are a marriage of Omega 3 fatty acids with vitamins, trace elements 
and antioxidants that help keep us healthy. 
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H ΝΆΞΟΣ είναι νησί πολλαπλών αναγνώσεων, και αυτό την κάνει ιδι-

αίτερα γοητευτική. Υποθέτω πως, για κάθε επισκέπτη, η επιστροφή 

στο νησί περιλαμβάνει συγκίνηση με την πρώτη εικόνα της Πορτάρας 

και την έντονη μυρωδιά ιωδίου. Για εμένα, όμως, που είχα την τύχη να 

γεννηθώ στο ορεινό Φιλώτι, η επιστροφή στο νησί προκαλεί μεγαλύ-

τερη συγκίνηση στη στροφή του νταμαριού, όπου μπορεί κανείς να το 

δει να απλώνεται χτισμένο στους πρόποδες του μεγαλύτερου βουνού 

των Κυκλάδων, του Ζα.

Έχοντας περάσει παιδική και εφηβική ζωή στο Φιλώτι, δεν θα μπο-

ρούσα να νιώσω για άλλο χωριό περισσότερη αγάπη. Προφανώς, τα βιώ-

ματα παίζουν καθοριστικό ρόλο και, χωρίς πρόθεση να το εξιδανικεύσω, 

το ότι εκεί είναι οι αγαπημένοι και κάθε γωνία συνδέεται με μια ιστορία 

είναι αρκετό για να το σκέφτομαι πάντα με νοσταλγία. Ο κεντρικός πλά-

τανος στη Γέφυρα, όπως αποκαλούμε οι ντόπιοι την Πλατεία, η Παναγία 

Φιλωτίτισσα, η Βρύση των Αργιών, στη διαδρομή της οποίας συναντάς 

τον Άη Γιάννη σκαρφαλωμένο σε βράχο ψηλό, είναι γωνιές με ειδικό 

βάρος στα μάτια μου από το χωριό μου, το μεγαλύτερο του νησιού. 

Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι ξεκινώντας από το Φιλώτι με 

προορισμό την παραλία Αγιασσός. Διαδρομή που έχω κάνει άπειρες 

φορές ως παιδί. Η Αγιασσός μέχρι και σήμερα διατηρεί τον αυθεντικό 

της χαρακτήρα. Λίγα κτίσματα, που κατοικούνται το καλοκαίρι, και 

πολλά αγροτικά αυτοκίνητα, από τις καρότσες των οποίων ξεχύνονται 

πιτσιρίκια τρέχοντας προς τη θάλασσα. Πίσω από την ομορφιά αυτή 

υπάρχει μικρό εποχικό έλος, σημαντικό σημείο συνάντησης μετανα-

στευτικών πουλιών.

Για να φτάσει κανείς στην Αγιασσό από το Φιλώτι, η πρώτη στάση 

NAXOS is an island with many faces, which is what makes the place par-

ticularly charming. I assume that for all visitors, returning to the island 

includes feeling moved at the first sight of the Portara and smelling 

the strong iodine scent. But, for me, fortunate enough to have been 

born in the mountain village of Filoti, when returning to the island I am 

most overcome with emotion at the turn at the quarry, when I catch my 

first glimpse of the village, which is built in the foothills of the tallest 

mountain in the Cyclades, Zas. 

Having spent my childhood and teenage years in Filoti, I could not 

feel more love for any other village. Clearly, past experience is pivotal 

and, without intending to idealise it, this location, the home of my loved 

ones and where there is a story to every corner, is one that I always think 

of with nostalgia. The central plane tree at Gefyra (meaning “bridge”), 

as we locals call the square; Panagia Filotitissa church; and the fountain 
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Νάξος: 
Η βασίλισσα 
των Κυκλάδων

Naxos: Queen 
of the Cyclades

Ο αρχιτέκτονας και designer Μανώλης Μπαμπούνης
μάς οδηγεί σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό, με πανέμορφες
διαδρομές, μαγευτικές παραλίες και νησιωτικά γλέντια.

Architect and designer Manolis Babounis 
leads us on an exciting tour of beautiful routes, 
magical beaches and island revelry. 

Η παραλία Αγιασσός / Agiassos Beach

 Η μαρμάρινη πύλη Πορτάρα (6ος αιώνας π.Χ.)
/ The marble gate known as Portara (6th century BC)
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είναι το Χαλκί. Ένα χωριό χτισμένο μέσα στους ελαιώνες της Τραγαίας, 

με πληθώρα βυζαντινών εκκλησιών και ενετικής εμπνεύσεως κτισμά-

των, που δικαιολογούν γιατί στο παρελθόν το Χαλκί ήταν το κέντρο του 

νησιού. Σήμερα παρουσιάζει τεράστια επισκεψιμότητα. Στη συνέχεια, 

συναντάς τον Πύργο του Μπαζαίου (Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού). 

Πρόκειται για τοπόσημο του νησιού, που χτίστηκε περίπου το 1600 και 

ανήκει στον τύπο των πυργοειδών συγκροτημάτων, τη χαρακτηριστι-

κότερη ομάδα μνημείων της αρχιτεκτονικής της Νάξου. Αφήνοντάς το 

πίσω, ξεκινά ο κάμπος της Αγιασσού και κυριαρχεί η αίσθηση μια ήπιας 

διαδρομής προς τη θάλασσα, μέχρι που, στη στροφή του Παρασφαγιού, 

αποκαλύπτεται το μεγαλείο του μπλε, που περιλαμβάνει και τις Μικρές 

Κυκλάδες.

Δεν είναι, όμως, αυτή η περιοχή όπου συναντάς την κορυφαία ναξι-

ακή κουζίνα, παρά τις εξαιρετικές προτάσεις κοντά στην παραλία, όπως 

αυτή της Βραχιάς. Πιστεύω πως ο δρόμος για το καλύτερο φαγητό περνά 

πάλι από τα ορεινά. Σημείο αναφοράς τα τελευταία χρόνια, η ταβέρνα 

του Βασιλαρακιού στον Κυνίδαρο, όπου γεύεσαι ντόπια σιτεμένα κρέ-

ατα. Εναλλακτικά, κάτω από τον αιωνόβιο Πλάτανο του Φιλωτιού, κυρι-

αρχούν η τοπική κουζίνα καθώς και η ξακουστή πίτσα του Κατσάνη, ενώ 

τη λίστα συμπληρώνουν ο Αμοργινός στην Απείρανθο και ο Σταύρος με 

τη Ματίνα στην Κόρωνο. Αφού απολαύσει κανείς τα κορυφαία πιάτα 

με μοναδικές πρώτες ύλες του νησιού, σειρά έχει το γαλακτομπούρεκο 

στο καφενείο του Γαλάνη στο Χαλκί. Η περίφραξη της νέας τους αυλής 

ακουμπά σχεδόν τον Πύργο του Γρατσία, οικοδόμημα του 17ου αιώνα, 

με υπέροχη ατμόσφαιρα. 

Αγαπημένη διαδρομή της ενήλικης ζωής μου είναι και εκείνη που 

in Argia, along a route from which the church of Agios Ioannis can be 

seen perched on a tall rock, are all spots of special significance, for me, 

in the area of the village, the island’s biggest. 

My favourite route begins at Filoti and reaches the beach of Agias-

sos. I travelled this route countless times as a child. To this day, Agiassos’ 

authenticity has been preserved. There are a few homes, which are 

occupied in the summer, and lots of pickup trucks, from the backs of 

which youngsters hop out and race towards the sea. A small seasonal 

marsh, a significant stop for migratory birds, lies behind the beach. 

Halki, the first stop along the route from Filoti to Agiassos, is a 

village built within the Tragea olive groves. It features numerous Byz-

antine churches and Venetian buildings, which can be explained by 

the fact that Halki once was the island’s capital. Nowadays, it attracts 

an enormous number of visitors. Further on, you will encounter the 

Bazeos Tower (formerly the Monastery of the Holy Cross). An island 

landmark built circa 1600, the construction is one of the tower-like 

complexes that, as a group of monuments, are most characteristic of 

Naxos’ architecture. After passing it, the plain of Agiassos begins, where 

the overarching feeling is that of a gentle route towards the sea - until 

one reaches the Parasfagio turn, where a view of the great blue sea is 

revealed, which includes the islands of the Lesser Cyclades. 

This, however, is not the area where Naxos’ best cuisine is to be 

Βυζαντινή 
εκκλησία στο 
Χαλκί 
/ A Byzantine 
church in the 
village of Halki

Ο Μανώλης Μπαμπούνης / Manolis Babounis
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Στο αγγειοπλαστείο του Λυμπερτά 
 Αt Lybertas pottery studio
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ξεκινά από την «πέτρινη» Απείρανθο –ένα χωριό με μοναδικό τρόπο να 

συγκινεί με τραγούδια και αρχιτεκτονική– με προορισμό τις ανατολικές 

παραλίες του νησιού. Στη διαδρομή σε κερδίζει το χάος που δημιουρ-

γεί η συνάντηση ουρανού και θάλασσας. Μετά από ζόρικες στροφές, 

καταλήγεις στο λιμάνι της Μουτσούνας, σημείο συλλογής της σμύριδας. 

Ακολουθούν μια σειρά από πανέμορφες παραλίες μέχρι τον Πάνερμο, 

απάνεμο λιμανάκι με χαρακτηριστική ακρόπολη. 

Θα περίμενε κανείς το αγαπημένο μου πανηγύρι να είναι αυτό του 

Δεκαπενταύγουστου στο Φιλώτι, αλλά από τα παιδικά μου χρόνια είναι 

το πανηγύρι του Χριστού στον Δαμαριώνα. Ένα μικρό, φιλόξενο χωριό 

δίπλα στο Φιλώτι, που πάντα ξελογιάζει, καθώς εκεί ακούγονται τα 

πρώτα βιολιά του Αυγούστου (5 και 6/8). 

Στην πρώτη πλατεία, μπροστά από του Γανωτζή, το γλέντι κρατά 

μέχρι το πρωί, και μεγάλες παρέες χορεύουν «διονυσιασμένοι». Μεγα-

λώνοντας, βέβαια, εκτίμησα βαθιά τη δουλειά που γίνεται στον Πύργο 

του Μπαζαίου, όπου λαμβάνουν χώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καθη-

λωτικές, σε χώρο μυσταγωγικό. 

Λίγο πριν αποχαιρετήσεις το νησί, μην παραλείψεις να προμηθευ-

τείς αρσενικό –πρόσφατα ΠΟΠ–, το οποίο παράγεται από το τυροκομείο 

της οικογένειάς μου, αλλά αξίζει να το δοκιμάσεις και από μικρότερους 

παραγωγούς στην υπαίθρια αγορά κοντά στη Γέφυρα του Φιλωτιού. 

Επίσης, εξαιρετικά αντικείμενα μπορεί κανείς να αγοράσει από τον Συνε-

ταιρισμό Γυναικών της Απειράνθου, οι οποίες υφαίνουν μέχρι σήμερα 

στην κρεβαταριά, διατηρώντας αναλλοίωτη την παράδοση. Τέλος, στου 

Βαλληνδρά στο Χαλκί θα δοκιμάσεις το πιο ευγενές κίτρο του νησιού, 

ενώ στο αγγειοπλαστείο του Λυμπερτά στον Δαμαλά θα βρεις ξεχωριστά 

αντικείμενα λαϊκής τέχνης.

found, despite exceptional options close to the beach, such as Vrachia. 

I believe that the route to take for the best food once again passes 

through the mountains. A benchmark in recent years, the taverna Stou 

Vasilarakiou in Kynidaros offers dishes made with locally raised meat. 

Alternatively, local cuisine and the renowned pizzas of Katsanis are to be 

savoured beneath the old plane tree at Filoti. Amorginos in Apeiranthos 

and Matina & Stavros in Koronos are two more additions to the list of 

places for great food. Then, once you have enjoyed your meal, prepared 

with unique island ingredients, head to Galanis’ café in Halki for galak-

toboureko (semolina custard in filo). The fence around the spot’s new 

courtyard virtually touches the Barozzi-Gratsia tower, a 17th-century 

structure that lends the place a wonderful atmosphere. 

A favourite route of my adult life begins in stone-built Apeiranthos 

– a village that has a unique capacity to stir one’s emotions through its 

songs and architecture – and reaches the island’s beaches on the east-

ern side. The views you see along the way of the sky meeting the sea 

are enchanting. Once past challenging bends on the road, you end up 

at the port of Moutsouna, where emery is collected for export. A series 

of gorgeous beaches follows, all the way to Panermos, a sheltered little 

harbour with an archaeological site. 

One would expect the panigyri (traditional festival) held every 

August 15 at Filoti to be my favourite. In fact, ever since my childhood, 

I have preferred the panigyri celebrating the Transfiguration of Christ 

in Damarionas, a small, hospitable village next to Filoti. It always ends 

up being a big party as this is where the very first notes of the violin of 

August’s traditional festivals are heard (5 & 6/8). 

At the village’s first square, the party lasts until the morning hours 

as large groups of people dance in a frenzy. Growing up, of course, I’ve 

also come to deeply appreciate the efforts undertaken at Bazeos Tower, 

which hosts incredible cultural events, held in a spellbinding space. 

Before bidding the island farewell, don’t forget to get yourself 

some arseniko cheese – recently given protected designation of origin 

(PDO) status – produced at my family’s dairy. It is also worth trying the 

arseniko made by smaller producers from the open-air market close to 

Gefyra Square in Filoti. Also, exceptional items may be bought from the 

Apeiranthos Women’s Cooperative, whose members continue to weave 

on the loom, preserving traditions intact. Finally, try the island’s finest 

kitro (citron liqueur) at Vallindras in Halki, while outstanding folk-art 

pieces may be found at the Lybertas pottery studio.

Στο τυροκομείο Μπαμπούνη 
/ At the Babounis dairy

Στο εστιατόριο Ματίνα – 
Σταύρος / At the restaurant 
Matina & Stavros

Το χωριό Φιλώτι / The village of Filoti
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Oι Καταρράκτες των Νυμφών κοντά στις Νύμφες
/ The Waterfalls of the Nymphs, near the village of Nymfes

Το Arena Horse 
Riding Corfu 
οργανώνει 
διαδρομές 
ιππασίας / Arena 
Horse Riding 
Corfu offers 
horseback tours
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 EXPLORING 
NORTHERN CORFU

Εξωτικές παραλίες με σμαραγδένια νερά, ορεινά χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
μυθικό ηλιοβασίλεμα και μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με οργιαστική βλάστηση, 

καταρράκτες, δάση με πανύψηλες αιωνόβιες ελιές και σημαντικούς υδροβιότοπους.

This part of the island features exotic beaches with emerald waters, traditional highland 
villages, legendary sunsets and a landscape of exceptional natural beauty 

with ancient olive groves, waterfalls and important wetlands.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

To Κανάλ ντ’ Αμούρ, η πιο πολυφωτογραφημένη παραλία του νησιού
/ Canal d’Amour, the island’s most photographed beach

H Κασσιόπη / The village of Kassiopi
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Στα ορεινά χωριά
Ξεκινάμε από την Άνω Κορακιάνα, ένα εκπληκτικό μεσαιω-
νικό ορεινό χωριό, τόπος γέννησης του Ιωάννη Καποδίστρια, 
του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Χτισμένο στους πρόποδες 
των βουνών Κόρεντης και Κοράκιο, με αναλλοίωτη αρχιτεκτο-
νική και πολλές παλιές εκκλησίες, όπως ο Άγιος Νικόλαος, στην 
είσοδο του χωριού, και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Λίγο έξω από το 
χωριό βρίσκεται το Κτήμα Nicoluzo (τηλ. 6997-788.888), του 
τέταρτης γενιάς οινοποιού Αναστάσιου Νικολούζου, ο οποίος 
από το 2000 ξεκίνησε μια οργανωμένη καταγραφή των χαμέ-
νων κερκυραϊκών ποικιλιών και οινοποιεί τόσο πειραματικά, σε 
μικρές οινοποιήσεις, όσο και σε πιο μαζική παραγωγή – όπως 
τη λευκή ποικιλία Κακοτρύγι. 

Από την Άνω Κορακιάνα και με ανατολική κατεύθυνση, 
θα συναντήσετε πρώτα τον Άγιο Μάρκο, ένα από τα παλαι-
ότερα χωριά της Κέρκυρας με βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. 
Εκεί βρίσκεται το ιστορικό αρχοντικό (1517) της «θρυλικής» 
βυζαντινής οικογένειας Λάσκαρι, όπου η Ανναλίζ Λάσκαρι (τηλ. 
6976-759.548) διοργανώνει σε μια υπαίθρια κουζίνα στην αυλή 
το San Marco Dinner Experience, μια μοναδική εμπειρία 
καταβύθισης στο παρελθόν του σπιτιού και του νησιού, και 
ταυτόχρονα ένα δείπνο με παραδοσιακά πιάτα της κερκυρα-
ϊκής κουζίνας. Μετά τον Άγιο Μάρκο, και αφού φτάσετε στο 
παραλιακό Πυργί, θα ανηφορίσετε και πάλι στα ορεινά για τον 
Σπαρτύλα, ένα μικρό παλιό χωριό πνιγμένο στις ελιές, στα κυπα-
ρίσσια και στις πικροδάφνες, χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλα-
γιά τoυ όρους Παντоκράτoρας. Επόμενη στάση ο Στρινύλας, ένα 
όμορφο χωριό με παλιά πέτρινα σπίτια και πλατεία με μια τερά-
στια φτελιά. Χτισμένος στα 650 μ., είναι το χωριό με το μεγα-
λύτερο υψόμετρο στο νησί. Εκεί βρίσκεται και η καλή ταβέρνα  
Αλά Παλαιά (τηλ. 26630-72.622), με παραδοσιακό κερκυ-
ραϊκό φαγητό. Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε προς την κορυφή 
του Παντοκράτορα, όπου βρίσκεται η επισκέψιμη μονή του 
Υψηλού Παντοκράτορα, με μαγευτική θέα σε όλο το νησί 
και στην απέναντι ακτή. Από την κορυφή, αξίζει να κάνετε μια 
παράκαμψη στον χωματόδρομο που οδηγεί στις Παλιές Σινιές, 
ένα μοναδικό ερειπωμένο χωριό πνιγμένο στο πράσινο. Ανεβαί-
νοντας ακόμα πιο βόρεια, βρίσκουμε την Παλιά Περίθεια, ένα 
εγκαταλελειμμένο χωριό με λιθόστρωτα καλντερίμια και παλιές 
εκκλησίες, που τα τελευταία χρόνια δείχνει σημάδια αναβίωσης, 
αφού κάποια από τα παλιά σπίτια έχουν μετατραπεί σε εστιατό-
ρια και ενοικιαζόμενες κατοικίες. Από τις ταβέρνες ξεχωρίζει ο 
Φόρος (τηλ. 6955-950.459), ένα μικρό παραδοσιακό ταβερνάκι 
που έχει διατηρήσει την ατμόσφαιρα του παλιού σπιτιού και 

Ο οινοποιός Αναστάσιος Νικολούζος, ιδιοκτήτης  
του Κτήματος Nicoluzo / Winemaker Anastasios 
Nicoluzos, owner of the Nicoluzo Estate

H Άνω Κορακιάνα / The village of Ano Korakiana

Ο κόλπος του Αγίου Γεωργίου των Πάγων
/ The bay of Agiou Georgiou ton Pagon
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Highland villages
Our journey across northern Corfu begins at Ano Korakiana, a beautiful 

medieval village in the mountains and birthplace of Ioannis Kapodis-

trias, Greece’s first governor after the country’s liberation from Ottoman 

rule. Built in the foothills between the mountain peaks of Korentis and 

Koraki, it is a showcase of vernacular architecture and has several inter-

esting old churches, like that of Agios Nikolaos at the village’s entrance 

and that of Archangelos Michail. Just outside the village, the Nicoluzo 

Estate (tel. 6997-788.888) is run by fourth-generation vintner Ana-

stasios Nicoluzos, who began a systematic effort to identify forgotten 

Corfiot grape varieties back in 2000, and produces both experimental 

wines in limited amounts, as well as wines in larger quantities, such as 

the white Kakotrygi variety.

Heading east from Ano Korakiana will bring you to Agios Markos, 

which is one of Corfu’s oldest villages and has some wonderful Venetian 

architecture. It is also the site of the historic mansion of the legendary 

Laskari family, whose reputation dates back to Byzantine times. The 

family home, which was built in 1517, has passed on to Annalis Laskari 

(tel. 6976-759.548), whose San Marco Dinner Experience in the villa’s 

garden is a fascinating journey into the island’s and the house’s past, 

with a live cooking demonstration of traditional Corfiot dishes followed 

by dinner. Continuing east will take you down to the Pyrgi coast and then 

back up the mountain to Spartylas, a small, horseshoe-shaped village 

nestled amid olives, cypresses and oleanders on the slope of Pantokra-

toras Hill. At an elevation of 650 metres, Strynilas is the island’s highest 

village, a pretty settlement with stone houses, a main square with a 

massive fir tree and the taverna A la Palea (tel. 26630-72.622), where 

you can get very good traditional Corfiot food. At the top of Pantokra-
toras, there’s a monastery of the same name that affords an enchant-

ing view over the entire island and the opposite coast. It’s worth taking 

a detour down the dirt road here to Palies Sinies, a deserted village that 

is slowly being reclaimed by nature. Even further north, Palia Peritheia 

is another abandoned village that is worth visiting for a stroll around its 

cobbled streets and old churches. Life has started coming back to the 

village in recent years, with some of its old stone houses converted into 

restaurants and tourist accommodations. Among the tavernas, Foros 

(tel. 6955-950.459) stands out for having retained the atmosphere of 

a traditional home and for its well-executed Corfiot food. Also, seek 

out honey producer Vassilis Syriotis (tel. 6932-537.575), who conducts 

tours of his apiaries and workshop.

Starting again from Ano Korakiana, the road to the northwest will 

take you through a succession of pretty villages, the first of which is 

Sokraki. It’s a lovely settlement, with cobbled streets, 16th-century 

churches (Agios Spyridonas and Archangelos Michail), two public 

squares and the wonderful traditional kafeneio of Varzas on Rouga 

Square. Next is Klimatia, a hamlet surrounded by greenery and flowing 

water. Looking over the village from an elevation of 450 metres, the 

Agia Triada Monastery is one of the most important on the island, 

To εστιατόριο Φόρος στην Παλιά 
Περίθεια / The restaurant Foros in 

the village of Palia Peritheia

Αίθουσα του αρχοντικού της βυζαντινής 
οικογένειας Λάσκαρι στον Άγιο Μάρκο

/ The mansion of the Laskari family in the 
village of Agios Markos

Ο Άγιος Μάρκος / The village of Agios Markos
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σερβίρει καλομαγειρεμένα κερκυραϊκά πιάτα. Αναζητήστε τον 
μελισσοκόμο Βασίλη Συριώτη (τηλ. 6932-537.575), για να σας 
ξεναγήσει στο μελισσοκομείο του. 

Από την Άνω Κορακιάνα και με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
θα συναντήσετε αρχικά το Σωκράκι, ένα πανέμορφο χωριό με 
πλακόστρωτα καντούνια, εκκλησίες που χρονολογούνται από 
τον 16ο αιώνα (Άγιος Σπυρίδωνας, Αρχάγγελος Μιχαήλ), δύο 
πλατείες και το υπέροχο παραδοσιακό καφενείο Βάρζας στην 
πλατεία Ρούγα. Ακολουθεί η Κληματιά, ένα μικρό, γραφικό 
χωριό χτισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και τρεχούμενα νερά. 
Πάνω από το χωριό, σε υψόμετρο 450 μ., βρίσκεται ένα από τα 
σημαντικότερα μοναστήρια του νησιού, η Μονή Αγίας Τριάδος 
Κληματιάς, με καθολικό του 15ου αιώνα και τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα. Από εκεί, ανηφορίστε για τις Νύμφες, όπου βόρεια 
του χωριού βρίσκεται το εγκαταλελειμμένο μοναστηριακό 
συγκρότημα Ασκηταριό, ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά 
μνημεία του νησιού. Στην περιοχή, σε ένα ονειρικό σκηνικό 
με οργιώδη βλάστηση, βρίσκονται και οι Καταρράκτες των 

with a church from the 15th century and murals from the 17th. One of 

the island’s oldest Christian monuments is the abandoned monastery 

complex of Askitario, which is located further north, above the village 

of Nymfes. Near here, located in a fairy-tale setting with lush vegetation 

are the Waterfalls of the Nymphs, which tumble down from a height 

of more than 10 metres. Even further north, the village of Kavallouri 

is worth a stop, not just for its old houses and mansions, but also for 

the mid-16th-century farmhouse of the famed Corfiot painter Angelos 

Giallinas, and for Koumis kafeneio. Last but not least, Karousades is 

one of the loveliest villages in Corfu – very reminiscent of the Italian 

countryside – and the administrative and commercial centre of this 

particular part of the island. It has a few very well restored old houses 

and a very active brass band.

The northeastern coast
To the northeast of Pyrgi extends an intricate coastline full of wonderful 

beaches. The nearest is Barbati, a big open bay with white pebbles and 

deep, crystalline waters, umbrellas, loungers and the Piedra Del Mar 

Tο χωριό Σωκράκι 
/ The village of Sokraki

Το εστιατόριο Toula's 
στο Αγνί / The restaurant 
Toula's in the village of Agni

Στο πρότυπο αγρόκτημα Honigtal Farmland
/ At the model farm Honigtal Farmland 

Νυμφών, με τα νερά να πέφτουν από ύψος μεγαλύτερο των δέκα 
μέτρων. Συνεχίζοντας βόρεια, μικρή στάση στο Καβαλλούρι, 
με παλιά σπίτια και αρχοντικά, ανάμεσά τους η αγροικία του 
1540 που ανήκε στον σπουδαίο Κερκυραίο ζωγράφο Άγγελο 
Γιαλλινά. Εκεί βρίσκεται και το καφενείο του Κουμή. Επό-
μενη στάση, το κεφαλοχώρι Καρουσάδες, ένα από τα πιο ωραία 
χωριά της βόρειας Κέρκυρας, που θυμίζει έντονα τα χωριά της 
νότιας Ιταλίας. Διαθέτει πολλά καλοδιατηρημένα παραδοσιακά 
σπίτια και πολύ δραστήρια Φιλαρμονική.

Στη βορειοανατολική ακτή
Με αφετηρία το Πυργί, σε όλη την ακτή ξεδιπλώνεται μια 
δαντέλα με υπέροχες παραλίες. Αρχικά το Μπαρμπάτι. Μεγά-
λος κόλπος με λευκό βοτσαλάκι και κρυστάλλινα βαθιά νερά, 
οργανωμένη με ξαπλώστρες, ταβέρνες και το beach bar Piedra 
Del Mar. Πάνω στον κεντρικό δρόμο, έκπληξη αποτελεί το 
7 Sins, το cocktail bar του Σπύρου Βραδή, που είναι σαν μια 
μυστική κρύπτη σε ένα speakeasy βρετανικό μπαρ. Ευρηματικά 
κοκτέιλ με ελληνότροπες εκδοχές κλασικών κοκτέιλ (negroni με 

beach bar. Above the main road, 7 Sins is a pleasant surprise, a speak-

easy-type cocktail bar run by Spyros Vradis. His inventive concoctions 

include classics with a Greek twist, like the Negroni with Corfiot berga-

mot bitters. Next is Glyfa, a small beach with clear green waters, and 

then Nisaki, a pebbled beach that’s great for snorkelling. Agni is also 

pebbled and has three small wooden piers that make it look like a post-

card of Greece from the 1960s. It is also home to one of the island’s best 

fish tavernas, Toula’s (tel. 26630-91.350), where the food is balanced 

beautifully between tradition and innovation. Highlights include Toula’s 

shrimp, with rice, garlic, parsley and pine nuts, and the amazing bour-

deto dish of fish cooked in tomato sauce. Magical Gialiskari is the next 

bay over – sheltered, with green waters and olive trees that come right 

down to the beach, followed by Kalami, one of Corfu’s most picturesque 

spots and the location of the famous house where the Durrells spent 

several years in the 1930s. The ground floor of the villa is now home to 

the excellent restaurant White House (tel. 26630-91.251), where Corfiot 

chef Charis Nicolouzos presents a menu of sophisticated local cuisine, 

with dishes like the cod pie prepared like a peinirli (pizza boat) and the 

rice with limpets. The chef this year has unveiled a new project called 
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Η παραλία Πόρτο Τιμόνι / Porto Timoni Beach

Το καφέ-μπαρ 7th Heaven στην παραλία Λογγάς
/ The café-bar 7th Heaven at the beach of Longas

H παραλία Μπαρμπάτι / Barbati Beach

Η παραλία Κερασιά / Kerasia Beach
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Η παραλία Αγνί / Agni Beach

Η παραλία Άκολη / Akoli BeachTo χωριό Καλάμι / The village of Kalami
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κερκυραϊκά μπίτερ περγαμόντο). Συνέχεια για τα Γλυφά, μια 
μικρή παραλία με πράσινα νερά, και ύστερα για το Νησάκι, με 
βότσαλο και μαγευτικό βυθό. Ακολουθεί το Αγνί, βοτσαλωτή 
παραλία με ξύλινους μόλους σαν καρτ ποστάλ από την παλιά 
Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα καλύτερα ψαρο-εστιατό-
ρια του νησιού, το Toula’s (τηλ. 26630-91.350), που ισορροπεί 
ανάμεσα στην παραδοσιακή γαστρονομία και στη μοντέρνα 
ψαροφαγία – πιάτο αναφοράς οι «γαρίδες της Τούλας» με 
ρύζι, σκόρδο, μαϊντανό και κουκουνάρι, ενώ εξαιρετικό και το 
μπουρδέτο. Επόμενος κόλπος, το μαγευτικό Γιαλισκάρι, ένα 
απάνεμο κολπάκι με πράσινα νερά και ελαιώνα που φτάνει μέχρι 
τη θάλασσα. Ακολουθεί το Καλάμι, ένα από τα πιο γραφικά 
σημεία της Κέρκυρας, όπου βρίσκεται και το σπίτι του Βρε-
τανού συγγραφέα Λώρενς Ντάρελ, που έζησε εδώ τη δεκαετία 
του 1930. Το ισόγειο στεγάζει σήμερα το εξαιρετικό εστιατόριο 
White House (τηλ. 26630-91.251), με τον Κερκυραίο σεφ Χάρη 
Νικολούζο στην επιμέλεια του μενού, σε μια σοφιστικέ εκδοχή 
της κερκυραϊκής κουζίνας, με πιάτα όπως η μπακαλιαρόπιτα σε 
πεϊνιρλί και το ρύζι με πεταλίδες. Φέτος εγκαινιάστηκε και το 
πρότζεκτ «Dining with Durrells», με το μενού του εστιατορίου 
να σερβίρεται σε σπίτια ή και σε σκάφη. Ακολουθεί το λιμανάκι 
Κουλούρα με την ομώνυμη ταβέρνα (τηλ. 26630-91.253) για 
φρέσκο ψάρι (και εκπληκτικό σκορπιό μπουρδέτο κατά παραγ-
γελία από την προηγουμένη) στη σκιερή βεράντα με θέα το 
λιμανάκι. Εκατό μέτρα πιο μακριά είναι η βοτσαλωτή παραλία 
Χουχουλιό, με σκιά από τους μεγάλους ευκαλύπτους. Στην αρι-
στερή πλευρά υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί στην καταπληκτική, 
μη οργανωμένη παραλία Λαρδί.

Κατόπιν, βρίσκεται η Κερασιά, μια μεγάλη υπέροχη βοτσα-
λωτή παραλία με κρυστάλλινα νερά, που διαθέτει μόνο μία 
ταβέρνα. Ακολουθεί ο Άγιος Στέφανος Σινιών, ένα τουριστικό 
ψαροχώρι στο οποίο βρίσκεται η πολύ καλή ταβέρνα Ευκά-
λυπτος (τηλ. 26630-82.007), καθώς και εταιρείες που νοικιά-
ζουν μικρές βάρκες για να επισκεφτεί κανείς τις καταπληκτικές 
παραλίες της χερσονήσου του Ερημίτη, ένα μαγευτικό τοπίο 
που αποτελεί και σημαντικό υδροβιότοπο και περιλαμβάνει ένα 
σύμπλεγμα τριών λιμνών (Βρωμόλιμνη, Άκολη, Σαβούρα) και 
έξι παραλίες στη σειρά: πρώτη η Βρωμόλιμνη, μπροστά από 
την ομώνυμη λίμνη, ύστερα η εξωτική Άκολη και η άγριας 
ομορφιάς παραλία της Αρίας, για να ακολουθήσουν οι μικρές 
Τζουφάκια και Βραχλή. Τέλος, η διπλή παραλία Αυλάκι, με το 
δυτικό μέρος να έχει πρόσβαση με αυτοκίνητο και το ανατολικό 
(προσβάσιμο με μονοπάτι 5 λεπτών) να είναι η καλύτερη επι-
λογή. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι 
(90 λεπτών) που ξεκινάει από τον Άγιο Στέφανο Σινιών που 
περνάει από όλες τις παραλίες με κατάληξη στο Αυλάκι.

Επόμενη στάση η Κασσιόπη, που αποτελεί το κέντρο της 
βορειοανατολικής Κέρκυρας. Βασικά αξιοθέατα είναι ο ναός 
της Παναγίας Κασσωπήτρας (1590) και το Βυζαντινό Κάστρο. 
Στις παρυφές του οικισμού συναντάμε τις παραλίες Μπαταριά, 
Πιπίτου και Κανόνι. Συνεχίστε δυτικά μέχρι τον Άγιο Σπυρί-
δωνα, μια μεγάλη παραλία με άμμο στο σημείο όπου εκβάλλουν 
τα νερά της λιμνοθάλασσας του Αντινιώτη, ενός υγροβιότοπου 
που φιλοξενεί περισσότερα από 90 είδη αποδημητικών πουλιών 
και δεκαέξι είδη ορχιδέας. Στην περιοχή βρίσκεται το Arena 
Horse Riding Corfu (τηλ. 6987-337.101) για τουριστική ιππα-

Dining with the Durrells, which allows diners to have the restaurant’s 

food served at their home or on their boat. Good food including fresh 

fish (and an amazing bourdeto with scorpion fish that has to be ordered 

in advance) is also served on the cool veranda of the taverna Kouloura 

(tel. 26630-91.253) on the harbour of the same name, while the euca-

lyptus-shaded pebbled beach of Houhoulio is just 100 metres away. 

There’s a footpath to the north of the beach leading to Lardi, a gorgeous 

beach without any facilities. Kerasia is a big pebbled beach with very 

clean waters and a taverna, and it is followed by Agios Stefanos Sinion, 

a tourist-friendly fishing village with the very good taverna Eucalyptus 

(tel. 26630-82.007) and companies that rent small boats that you can 

take to visit the enchanting beaches of the Ermitis peninsula. This area 

features an important wetland with three lakes (Vromolimni, Akoli and 

Savoura) and six beaches: Vromolimni, named after the lake; exotic 

Akoli; wild and beautiful Aria; the small coves of Tzoufaka and Vra-
chli; and then Avlaki. The last is a beach with two parts, one of which 

(to the west) can be reached by car, though the eastern side is a better 

option and is just a 5-minute walk along a footpath. If you feel like 

hiking, there’s a path from Agios Stefanos Sinion that goes all the way 

to Avlaki, passing all the other beaches along the way; the entire route 

takes around 90 minutes.

Kassiopi is the main town of northeastern Corfu and its key high-

lights are the Church of Panagia Kassopitra (1590) and the Byzantine 

castle. On the fringes of the town are the beaches of Bataria, Kanoni 
and Pipitou. Further west, Agios Spyridonas is a big stretch of sand 

around the estuary of the Antinioti Lagoon, an important wetland that 

hosts more than 90 migratory bird species and 16 species of orchid. 

Arena Horse Riding Corfu (tel. 6987-337.101) is located near here, 

offering the opportunity to take a horseback tour of the area’s villages 

and even a dip in the sea with your steed. The classic excursion ends 

at the big beach of Acharavi. You can end the day with a cocktail at 

Barden, where experienced bartender Andreas Kontostanos’ affinity 

for rum is evident in his collection of around 150 labels. He creates gas-

tronomic cocktails like the Sior Angiolina, with Metaxa brandy, honey, 

verjuice, vanilla, balsamic vinegar and barley wine. It’s also worth 

doing a spot of shopping at the Kuziniera pasta workshop, which uses 

flour from the Greek island of Lemnos and from Altamura in Italy. Its 

high-quality pastas include the casarecce – which is ideal for the Corfiot 

dish pastitsada – as well as fresh tagliatelle and ravioli.

The northwestern coast
Our tour starts in Doukades, one of the loveliest villages in northern 

Corfu, all picturesque streets and stately houses, including the Theot-

okis Mansion, the ancestral pile of an influential family hailing from 

Byzantine-era Constantinople. The village is also the place to learn 

Το παραδοσιακό καφενείο 
Βάρζας στο Σωκράκι
/ The traditional kafeneio 
Varzas in the village of Sokraki
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σία με διαδρομές στα γύρω χωριά και κολύμπι στη θάλασσα με 
τα άλογα. Η διαδρομή ολοκληρώνεται στην τεράστια παραλία 
Αχαράβη (που απλώνεται κατά μήκος του ομώνυμου τουριστικού 
κέντρου). Για κοκτέιλ στο Barden του έμπειρου bartender Ανδρέα 
Κοντοστάνου, o οποίος έχει αγάπη για το ρούμι και έχει στη λίστα 
του μια εντυπωσιακή συλλογή από 150 ετικέτες – δοκιμάστε το 
γαστρονομικό κοκτέιλ Sior Aggiolina με Metaxa, μέλι, αγουρίδα, 
βανίλια, βαλσάμικο και μπίρα τύπου barley wine. Στην Αχαράβη 
βρίσκεται και το εργαστήριο/πωλητήριο των κερκυραϊκών ζυμα-
ρικών Kuziniera, που χρησιμοποιεί άλευρα από Λήμνο και Αλτα-
μούρα (Ιταλία) και παρασκευάζει υψηλής ποιότητας ζυμαρικά, 
όπως τα casarecce, που είναι ιδανικά για την κερκυραϊκή παστι-
τσάδα, καθώς και φρέσκες ταλιατέλες και ραβιόλι.

Στη βορειοδυτική ακτή
Ξεκίνημα από τους Δουκάδες, ένα από τα πιο ωραία χωριά της 
βόρειας Κέρκυρας, με σοκάκια και αρχοντικά. Εδώ βρίσκεται και 
το περίφημο αρχοντικό της οικογένειας Θεοτόκη. Αναζητήστε 
την αλλαντοποιία Μιχαλάς (τηλ. 26630-42.125), για να δείτε 
πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κερκυραϊκό αλλαντικό νού-
μπουλο. Συνέχεια για βουτιά στη Ροβινιά, μια εκπληκτική άγνω-
στη παραλία με ψιλό βότσαλο, άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. 
Επόμενη στάση στους Λάκωνες, ένα πανέμορφο μικρό χωριό 
με παλιά πέτρινα σπίτια του 18ου και του 19ου αιώνα χτισμένο 
αμφιθεατρικά σε μια πλαγιά με εντυπωσιακή θέα στον όρμο της 
Παλαιοκαστρίτσας. Εξαιρετική περίπτωση το πολύ καλαίσθητο 
καφέ Ευτύχης, με κομψό ρετρό χώρο και τραπεζάκια έξω, κάτω 
από μια ασημόλευκα. 

Ύστερα, ανηφορίστε για το Αγγελόκαστρο, ένα από τα σημα-
ντικότερα βυζαντινά κάστρα της Ελλάδας. Στο εσωτερικό του 
σώζονται δύο εκκλησίες (Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και 
της Αγίας Κυριακής) και ερείπια δεξαμενών και αποθηκών, ενώ 
η θέα από εκεί κόβει την ανάσα. Συνέχεια προς βόρεια, για τον 
μεγάλο κόλπο του Αγίου Γεωργίου των Πάγων, με άμμο και 
δροσερά νερά, όπου βρίσκεται και η Honigtal Farmland (τηλ. 
26630-96.348), πρότυπο αγρόκτημα με λαχανόκηπο, ελαιώνα, 
φάρμα ζώων και ξενώνα. Επόμενος σταθμός, ο Αφιώνας, ένα 
από τα πιο ιδιαίτερα και όμορφα χωριά όλου του νησιού. Χτισμέ-
νος σε ένα ορεινό ακρωτήρι με απίθανη θέα στη γύρω περιοχή, 
έχει πλακόστρωτα καντούνια, αυλές με μπουκαμβίλιες και μικρά 
art shops. Από το τέλος του οικισμού ξεκινάει και το μονοπάτι 
20-25 λεπτών πεζοπορίας, που οδηγεί σε ένα από τα πιο συγκλο-
νιστικά τοπία του νησιού, την παραλία Πόρτο Τιμόνι – στην 
ουσία, δύο παραλίες με απίθανα σμαραγδένια νερά, που χωρίζο-
νται μεταξύ τους από μία στενή λωρίδα γης. Συνεχίστε βόρεια 
για τον Αρίλλα, με την υπέροχη μεγάλη ακτή με άμμο και ψιλό 
βότσαλο και πεντακάθαρα ρηχά νερά. Το κεντρικό της κομμάτι 
είναι οργανωμένο και πολυσύχναστο, αλλά στη δεξιά πλευρά 
κρύβονται μικρά κολπάκια (προσβάσιμα με χωματόδρομο), ιδα-
νικά για απομόνωση, ενώ η πιο δεξιά πλευρά ονομάζεται Γράβες 
και την προτιμούν οι γυμνιστές. Πάνω στον παραλιακό δρόμο, 
ξεχωρίζει το beach bar/restaurant Ammos με πιο δημιουργικές 
προτάσεις στο μενού (κερκυραϊκή μπρουσκέτα με σοφρίτο και 
παρμεζάνα, καρπάτσιο με τζίντζερ και κουμκουάτ). Κάθε Σάβ-
βατο (11.00-13.00) είναι επισκέψιμες οι εγκαταστάσεις της Κερ-
κυραϊκής Μικροζυθοποιίας Corfu Beer (τηλ. 26630-52.072) 

how the traditional noumboulo ham of Corfu is made (and to get some 

for back home), at the Michalas workshop (tel. 26630-42.125). Our 

next stop is for a swim at Rovinia, a quiet beach with fine pebbles, 

sand and clear, turquoise waters. For a good view and refreshments, 

head to Lakones, a gorgeous little village of 18th and 19th-century 

houses, built on a hillside with a great view of Palaiokastritsa. Here, 

under the shade of a silver poplar, you can take a break in the elegantly 

retro surroundings of Eftychi’s café. Driving up the mountain will take 

you to Angelokastro, one of the most important Byzantine castles in 

Greece. It has two churches (one dedicated to the archangels Michael 

and Gabriel, and the other to Saint Kyriaki) still standing and the ruins of 

various buildings – as well as a breathtaking view. Further north, Agiou 
Georgiou ton Pagon is a big bay with a sandy beach and cool waters. 

It is also where you’ll find Honigtal Farmland (tel. 26630-96.348), 

a model farm with a vegetable garden, olive trees and animals, and 

also a guesthouse. Our next stop is Afionas, a jewel of a village. Built 

atop a hill on a peninsula, it has stunning views and pretty cobbled 

streets lined by bougainvillea-filled courtyards and small art shops. 

There’s a trail leading out of the village (20-25 minutes by foot) to one 

of the island’s most stunning spots. With clean emerald waters, Porto 

Timoni is basically two beaches separated by a narrow strip of land. 

Further north, Arillas is another great beach, with sand, fine pebbles 

and very clean, shallow waters. With umbrellas and loungers, the main 

part of the beach can get busy and noisy, but there are several small 

coves off to the right that can be reached via a dirt path and afford 

more peace and quiet. The bit on the far right is known as Graves and 

attracts nudists. Above the coastal road, the Ammos beach bar/res-

taurant offers creative dishes like Corfiot bruschetta with sofrito and 

parmesan, and carpaccio with ginger and kumquat. On Saturdays, the 

Corfu Beer microbrewery (tel. 26630-52.072) is open to the public for 

tours and tastings (11.00-13.00). The next beach along the coast is Agios 

Stefanos Avlioton, a vast stretch of sand that is very popular among 

tourists; opt for the right side, known as Stoupa. Agios Stefanos is also 

where ferries depart for the Diapontia Islands (Ereikoussa, Mathraki 

and Othonoi). Heading east will take you into the area of Avliotes and 

to the wonderful and quiet beach of Katevasidi, and then to the area 

of Peroulades. There’s a beach here called Longas – tucked way below 

a tall cliff and reached by a flight of steps – that stands out for its clay 

rock formations and stunning sunsets. The 7th Heaven café-bar right 

above it offers drinks and snacks, and cool tunes on vinyl. Past Per-

oulades, there’s a dirt road running along the coast with marvellous 

viewing areas over Cape Drastis and the nearby islets. The road ends 

at Grava, a small bay with naturally terraced rocks and a hip food shack 

made with reeds that looks like something plucked from more innocent 

times. The island’s most photographed beach is next. Canal d’Amour 

is a small sandy beach tucked between two long sandstone arms and 

surrounded by even tinier coves on either side that change depending 

on the sea and the weather.

To ακρωτήριο του Δράστη / Cape Drastis
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για ξενάγηση και tasting. Επόμενος στη διαδρομή ο Άγιος 
Στέφανος Αυλιωτών, τεράστια παραλία με αρκετά τουριστικό 
χαρακτήρα. Προτιμήστε τη δεξιά πλευρά, ονόματι Στούπα. Από 
τον Άγιο Στέφανο φεύγουν και τα πλοία για τα Διαπόντια νησιά 
(Ερείκουσα, Μαθράκι, Οθωνοί). Στη συνέχεια, και με ανατο-
λική κατεύθυνση, θα φτάσετε στους Αυλιώτες, με τη θαυμάσια 
ερημική παραλία Κατεβασίδι, και ύστερα στους Περουλάδες, 
όπου κάτω από έναν επιβλητικό γκρεμό βρίσκεται η παραλία 
Λογγάς (προσβάσιμη από σκαλιά), ένα μοναδικό σκηνικό με 
αργιλώδη βράχια και μυθικό ηλιοβασίλεμα. Το καφέ-μπαρ 7th 
Heaven, που βρίσκεται ακριβώς από πάνω, έχει ποτά και σνακ 
και εκλεκτική μουσική από βινύλια. Μετά τους Περουλάδες, 
υπάρχει χωματόδρομος που οδηγεί κατά μήκος της ακτογραμ-
μής σε σημεία θέας προς το εξωτικής ομορφιάς ακρωτήριο 
του Δράστη και τις γύρω νησίδες, και καταλήγει στη Γράβα, 
ένα μικρό κολπάκι με φυσικές αναβαθμίδες στα βράχια και μια 
καντίνα με καλαμιές βγαλμένη από άλλη εποχή. Ακολουθεί το 
Κανάλ ντ’ Αμούρ, η πιο πολυφωτογραφημένη παραλία του 
νησιού, ένας μικρός κόλπος με αμμώδη παραλία ανάμεσα σε 
δύο μακριές πέτρες από ψαμμίτη, ενώ στη γύρω περιοχή υπάρ-
χουν και άλλα πολύ μικρά κολπάκια που διαφοροποιούνται κάθε 
χρόνο, ανάλογα με τον καιρό του χειμώνα.

ΈΝΑ ΚΟΡΥΦΑΊΟ ΈΣΤΊΑΤΟΡΊΟ-ΠΡΟΟΡΊΣΜΟΣ
Ένα από τα ελάχιστα destination restaurants στην Ελλάδα είναι το 
Etrusco (Κάτω Κορακιάνα, τηλ. 26610-93.342). Αποτυπώνει εμφατικά τις 
ιδέες και το ταλέντο του σεφ Έκτορα Μποτρίνι σε μια κουζίνα υψηλού 
γαστρονομικού επιπέδου, που πατάει με στέρεες βάσεις και fine dining 
τεχνικές πάνω στα υλικά και στον γευστικό ιδιωματισμό της κερκυραϊκής 
γαστρονομίας.

A TOP RESTAURANT-DESTINATION
Etrusco (Kato Korakiana, tel. 26610-93.342) is one of a handful of destina-
tion restaurants in Greece, the brainchild and passion project of celebrity 
chef Ettore Botrini, a native of Corfu. The talented chef presents a highly 
sophisticated menu that is inspired by Corfiot cuisine but elevates its 
classic flavours with fine-dining techniques and high-end ingredients.

Το Αγγελόκαστρο, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά 
κάστρα της Ελλάδας, κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα
/ Angelokastro, one of the most important Byzantine 
castles in Greece, near Palaiokastritsa

Η παραλία Αρίλλας / Arillas Beach Στην αλλαντοποιία Μιχαλάς, όπου 
παρασκευάζεται το παραδοσιακό 
κερκυραϊκό αλλαντικό νούμπουλο 
/ At the Michalas workshop where 
the traditional Corfiot noumboulo 
ham is made
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ΣΤΗΝ ΚΩ, η μαγεία ξεκινάει από τη στιγμή που πατάς το πόδι σου στο 

λιμάνι και αντικρίζεις το Κάστρο της Νεραντζιάς, το πιο εμβληματικό 

μνημείο της Ενετοκρατίας. Το νησί με τη μακραίωνη ιστορία και τις 

αχανείς αμμουδιές εύκολα κατακτά την καρδιά των επισκεπτών του, 

χάρη στη φιλοξενία των ανθρώπων του, τις ξεχωριστές τοπικές γεύσεις, 

τον συνδυασμό βενετσιάνικης και οθωμανικής αρχιτεκτονικής, αλλά και 

τα όμορφα χωριά, τις μικρές πλατείες, τους αρχαιολογικούς χώρους, 

τα μεσαιωνικά οχυρά, όπως το Κάστρο της Αντιμάχειας, αλλά και τις 

σπάνιας ομορφιάς βυζαντινές εκκλησίες και οικισμούς.

Αγαπημένο μου σημείο στο νησί είναι η περιοχή όπου βρίσκονται 

το Ασφενδιού και το παλιό Πυλί, ο βυζαντινός οικισμός του 11ου αιώνα. 

Ένας μαγευτικός τόπος, που προσφέρεται για απογευματινούς περι-

πάτους με υπέροχη θέα και μοναδικό ηλιοβασίλεμα από το βυζαντινό 

κάστρο. Αυτό είναι και το μέρος με το οποίο με ταυτίζουν οι φίλοι μου, 

επειδή εδώ βρίσκεται το κτήμα της Pandrosia. Μια έκταση 100 στρεμ-

μάτων σε μια περιοχή Natura, που περιλαμβάνει τα πάντα. Μαγευτική 

θέα, φυσική ομορφιά, πληθώρα φυτών και βοτάνων, αλόη βέρα, ένα 

παραδοσιακό σπιτάκι και, το σημαντικότερο, μεράκι, αφοσίωση και 

περίσσια αγάπη. 

Φεύγοντας από το Πυλί, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς τη Ζια, 

το γραφικό χωριουδάκι στην πλαγιά του όρου Δίκαιος, και να απολαύ-

σετε την πανοραμική θέα του νησιού, της Καλύμνου απέναντι, αλλά 

και των μικρασιατικών ακτών. Συνεχίζοντας σε μια κατάφυτη από 

THE MAGIC on Kos begins from the moment you step foot in the port 

and spot Neratzia Castle, the most iconic monument from the Venetian 

era. With plenty of history and with vast, sandy beaches, this island 

easily wins over the hearts of its visitors, drawing on the hospitality 

of its people, its unique local cuisine, the combination of Venetian and 

Ottoman architecture, its lovely villages and charming small squares, its 

archaeological sites, its medieval forts such as Antimachia Castle, and 

its beautiful Byzantine-era churches and settlements. 

My favourite part of the island is the region where Asfendiou and 

Palio Pyli, an 11th-century Byzantine settlement, are located. The area’s 

magical scenery is ideal for afternoon walks, and offers superb views 

and a unique sunset viewing spot at the Byzantine castle.  This is also the 

place my friends associate me with, because it’s home to the Pandrosia 

estate, a 10-hectare expanse in a Natura area that has it all – stunning 

views, natural beauty, an abundance of plants and herbs, including aloe 

vera, and a traditional little house. It’s a place I’ve imbued with pas-

sion, dedication and an overabundance of love, and these feelings are 

expressed in every single word I have to say about Pandrosia. 

Leaving Pyli, you can head towards Zia, the picturesque little village 

on the slopes of Mount Dikeos, to enjoy the panoramic view. Carrying 

on through a forested expanse, you’ll reach the Asklepieion. As with 

the Tree of Hippocrates – the plane tree in Kos Town which, according 

to legend, was planted by Hippocrates, the father of modern medicine 
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Η καλοκαιρινή
μαγεία της Κω

Kos: Home to summer magic

Η Κρυσταλλένια Δρόσου, ιδρύτρια της Pandrosia, της εταιρείας με προϊόντα 
φαρμακείου από βιολογική αλόη, μας προτείνει βόλτες με ποδήλατο 
στο ιστορικό κέντρο του νησιού, αλλά και περιπλανήσεις στα γραφικά χωριά του. 

Krystallenia Drosou, founder of Pandrosia, a producer of natural skin care products made with organic aloe vera, 
suggests you take a bicycle ride through the island’s main town and go exploring its picturesque villages. 

Η βασιλική του Αγίου Στεφάνου στην 
Κέφαλο, απέναντι από τη νησίδα Καστρί

/ The Basilica of Agios Stefanos in Kefalos, 
across from the islet of Kastri
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δέντρα έκταση, θα φτάσετε στο Ασκληπιείο. Όπως και στον Πλάτανο 

του Ιπποκράτη, το δέντρο που κατά την παράδοση φύτεψε ο πατέρας 

της ορθολογικής ιατρικής, θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο, καθώς το 

ιερό του Ασκληπιού ήταν ο χώρος στον οποίο δίδαξε και ανέπτυξε τη 

θεωρία του ο αρχαίος Έλληνας γιατρός.

Η Κως είναι γνωστή και ως νησί του ποδηλάτου. Ακολουθήστε τους 

υπέροχους ποδηλατόδρομους με αύρα Ιταλοκρατίας (1912-1947), για να 

σχηματίσετε εικόνα για όσα συνθέτουν την εικονογραφία του νησιού: 

αρχιτεκτονικές επιρροές από διαφορετικούς πολιτισμούς, φοίνικες και 

κόκκινοι ιβίσκοι, πανέμορφα σοκάκια στην παλιά πόλη. Εδώ, στο μαγευ-

τικό ιστορικό κέντρο θα δείτε και την Αρχαία Αγορά, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, τη Ρωμαϊκή Οικία και το Ρωμαϊκό Ωδείο. 

Για τις βουτιές σας, το νησί προσφέρει πληθώρα επιλογών σε υπέ-

ροχες παραλίες. Από την πόλη της Κω, μέχρι το Τιγκάκι, το Μαρμάρι, το 

Μαστιχάρι, την Καρδάμαινα, καθώς και το Cavo Paradiso και το Markos 

beach στην Κέφαλο, θα βρείτε καθάρια νερά και χρυσές αμμουδιές. 

Μην παραλείψετε να κολυμπήσετε στον Άγιο Στέφανο, με τα ερείπια 

παλαιοχριστιανικών ναών να απέχουν μόλις λίγα μέτρα από τη θάλασσα. 

Και αν είστε τολμηροί, κολυμπήστε απέναντι, μέχρι το νησάκι Καστρί. 

Μη φύγετε από το νησί αν δεν δοκιμάσετε το διάσημο γλυκό ντο-

ματάκι. Μοναδικό, επίσης, είναι το τυρί της πόσας ή κρασότυρο. Η κανε-

λάδα είναι ένα μοναδικό παραδοσιακό ποτό που μπορείτε να δοκιμάσετε 

στη Χώρα, ενώ η αλισφακιά, ένα ιδιαίτερο σε άρωμα αφέψημα από 

βότανο το οποίο θα σας κεράσουν σε αρκετά χωριά. 

Σας υπόσχομαι ότι και γευστικά η Κως θα σας εντυπωσιάσει. Υπέ-

ροχη ταβέρνα είναι το Μυλοτόπι στον παραδοσιακό οικισμό Κέφαλος, 

όπως και το Cavo Greco. Για πίτσα, να προτιμήσετε το Rose και την 

Αμβροσία στο Μαρμάρι. Για παραδοσιακές γεύσεις θα πάτε στο Ωρομέ-

δων, αλλά και στο Olympia στη Ζια. Στην περιοχή του Ασφενδίου ανα-

ζητήστε το χωριό Άγιος Δημήτριος και καθίστε στο καφενείο Χαϊχούτες. 

Για μεσογειακή κουζίνα εμπιστευτείτε το The Kitchen στο Τιγκάκι. Στη 

Χώρα, να δοκιμάσετε τα ευφάνταστα πιάτα στο The Broadway και στην 

Παλιά Πόλη να περιπλανηθείτε στα στενά μέχρι να συναντήσετε την 

Ελιά. Για θαλασσινά, προτείνω τα Βοτσαλάκια, αλλά και το Barbouni. 

Το Peruzzi restaurant επίσης, για ψάρι, ανήκει στη λίστα με τα αγαπη-

μένα μου. 

Για ποτό θα πάτε στα περίχωρα της Χώρας, στη Λάμπη, στο beach 

bar Μύλος. Η Αύρα και η Κασέτα βρίσκονται στο λιμάνι, ενώ το Caza 

και το Coffee Stories στη Χώρα. Αν είστε στην Παλιά Πόλη, ρωτήστε για 

το Kantouni Music Cafe. Καλές επιλογές είναι και το Sitar στην Ακτή 

Κουντουριώτου, το C food & Mood στο Ψαλίδι, αλλά και το Saloon στο 

Μαστιχάρι. 

– you’ll feel a strong connection to antiquity here, as this sanctuary was 

the place where the ancient Greek physician developed his theories and 

taught them to others. 

Kos is also renowned as the bicycle island. Take to its superb bicycle 

paths to get the feel of the era of Italian rule (1912-1947) and to better 

understand all the aspects making up the island’s character, including 

the architectural influences of various cultures; palm trees; hibiscus 

plants with red flowers; and gorgeous alleys in the old town. The Ancient 

Agora, the Archaeological Museum, the Casa Romana and the Roman 

Odeon are all to be found here, in the magical historic centre. 

For swimming, the island offers an abundance of breathtaking 

choices, from beaches at Kos Town to those at Tigaki, Marmari, Mastich-

ari, Kardamena, as well as Cavo Paradiso and Markos Beach at Kefalos. 

Everywhere you’ll find clean waters and stretches of golden sand. Make 

sure to take a swim at Agios Stefanos, where the ruins of an Early Chris-

tian church lie just metres away from the sea. If you’re bold enough, you 

can swim across to the islet of Kastri. 

Don’t dare leave the island without having tried its renowned 

tomato preserve. Also unique is the posa cheese, matured in red wine. 

Trademark local recipes include pligouri (bulgur); fried katimeria 

(pancakes) made with thin dough; and magiria, a light, creamy des-

sert. Kanelada is a special traditional drink you can find in Kos Town. 

In many villages, you’ll be treated to alisfakia, a herbal sage tea with 

a unique aroma. 

I promise you’ll be impressed by the cuisine of Kos. Mylotopi, in 

the traditional settlement of Kefalos, is a wonderful taverna, as is Cavo 

Greco. For pizza, give preference to Rose or to Amvrosia in Marmari. For 

traditional food, go to Oromedon or to Olympia in Zia. In the Asfendiou 

area, look for the village of Agios Dimitrios and visit Haihoutes café. 

For Mediterranean cuisine, place your faith in The Kitchen at Tigaki. In 

Kos Town, try the imaginative dishes at The Broadway and, in the Old 

Town, explore the narrow alleys until you get to the restaurant Elia. For 

seafood, I recommend Votsalakia as well as Barbouni. Another seafood 

star, Peruzzi Restaurant is on my list of favourite places. Its high-quality 

cuisine and lovely view will remain unforgettable. 

For drinks, head to the outskirts of Kos Town, to Lambi Beach, 

where you’ll come across the Mylos Beach Bar. Avra and Kaseta are two 

other good bars located at the harbour. You should also look for Caza 

and Coffee Stories in Kos Town. If you’re in the Old Town, ask for direc-

tions to Kantouni music café. Other good choices include Sitar near the 

port on the seaside road Akti Kountouriotou, C Food & Mood in Psalidi 

and Saloon in Mastichari. If you prefer mainstream nightlife, make sure 

to visit the Exarchia district in the main town.

Η θέα από το κτήμα της Pandrosia 
/ The view from the Pandrosia estate

Η Κρυσταλλένια Δρόσου
/ Krystallenia Drosou
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ
Σπουδαία πολιτιστική παραγωγή, κορυφαίες επιλογές σε φαγητό και ποτό, η θάλασσα πανταχού 
παρούσα στην αστική γεωγραφία και μια πανέμορφη πόλη, άρρηκτα συνδεδεμένη με το ευ ζην.

Classic spots, new arrivals, top places for food and drink and a robust cultural life make up the mosaic 
of this beautiful seaside city, one that is traditionally and inextricably linked with all the good things in life.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

THESSALONIKI
THE GOOD LIFE CITY
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Ο Λευκός Πύργος, σύμβολο της πόλης 
/ The White Tower, the symbol of the city
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Πλατεία Αριστοτέλους 
/ Aristotelous Square

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
/  The Museum of Byzantine Culture

Το εστιατόριο Μούργα / The restaurant Mourga

Το MOMus-Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές 

Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης και 

Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης 

/ The MOMus-Museum 
of Contemporary Art-

Macedonian Museum of 
Contemporary Art and State 

Museum of Contemporary 
Art Collections
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Τα σημαντικά μουσεία
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 
2), ένα από τα πιο σύγχρονα και εντυπωσιακά μουσεία στην 
Ελλάδα, διηγείται την ιστορία του βυζαντινού και του μετα-
βυζαντινού πολιτισμού μέσα από γλυπτά, ψηφιδωτά, εικόνες, 
νομίσματα, χειρόγραφα και αντικείμενα μικροτεχνίας και 
υαλουργίας. Το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλ-
λογή Κωστάκη (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη) διαθέτει μία 
από τις σημαντικότερες συλλογές Ρωσικής Πρωτοπορίας στον 
κόσμο. Πολύ σημαντικές και οι συλλογές του MOMus-Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης (Εγνατία 154), το οποίο περιλαμβάνει και σημαντικά 
έργα από τις συλλογές του Αλέξανδρου Ιόλα.

Στις υποδειγματικά διαμορφωμένες αποθήκες του λιμανιού 
βρίσκεται το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονί-
κης (Αποθήκη Α΄), μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, με 
πάνω από 100.000 φωτογραφικά αντικείμενα, και το Μουσείο 
Κινηματογράφου, που διηγείται την ιστορία του ελληνικού 
σινεμά από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα.

Τα γαστρονομικά εστιατόρια
Το Clochard (Προξένου Κορομηλά 4, τηλ. 2310-239.805), 
ένα από τα κλασικότερα εστιατόρια της πόλης, που λειτουρ-
γεί από το 1979, διατηρεί ψηλά τον πήχη της ποιότητας και 
σερβίρει αστική δημιουργική κουζίνα με ελληνική ψυχή και 
επιρροές από Γαλλία και Μεσόγειο. Από το νέο καλοκαι-
ρινό μενού ξεχωρίζουν η καλαμαράτα θαλασσινών με μπισκ 
γαρίδας, αυγοτάραχο και φινόκιο και ο κόκορας με κρούστα 
μανιταριών. Λίστα κρασιών με πάνω από 150 ετικέτες από τον 
ελληνικό (κυρίως) και τον διεθνή αμπελώνα. Κλασική αξία πια 
το Duck Private Cheffing (Χάλκης 3, Πατριαρχικά Πυλαίας, 
τηλ. 2315-519.333), εκεί όπου η εξαίρετη σεφ-ιδιοκτήτρια 
Ιωάννα Θεοδωρακάκη επιτυγχάνει μια υψηλών επιδόσεων 
αστική και ελαφρώς δημιουργική ελληνική κουζίνα, που σερ-
βίρεται σε έναν οικογενειακής ατμόσφαιρας, πολύ περιποιη-
μένο κήπο. Το Thria (Μαρίας Κάλλας 1, τηλ. 2310-821.120), 

The most important museums 
One of Greece’s most interesting and modern cultural institutions, the 

Museum of Byzantine Culture (2 Stratou) chronicles the achieve-

ments of that great empire from its early days to its fall, through sculp-

tures, mosaics, icons, coins, manuscripts, craftwork and glassware. 

With more than 1,270 pieces, the MOMus-Museum of Modern Art-
Costakis Collection (21 Kolokotroni, Stavroupoli) boasts one of the 

greatest collections of Russian avant-garde art in the world. Another 

significant collection, which includes artworks from the private col-

lection of the legendary gallerist Alexander Iolas, is on display at the 

MOMus-Museum of Contemporary Art-Macedonian Museum of 
Contemporary Art and State Museum of Contemporary Art Col-
lections (154 Egnatia). 

A complex of revamped warehouses by the port is now home to 

a selection of museums, among which is the MOMus-Thessaloniki 
Museum of Photography (Warehouse A), the only one of its kind in 

Greece, with more than 100,000 display items and a rich programme of 

temporary exhibitions. Next door, the Film Museum relates the history 

of cinema in Greece from the early 20th century to the present. It has a 

library with more than 10,000 book and magazine titles. 

High-end restaurants
A staple since 1979, Clochard (4 Proxenou Koromila, tel. 2310-239.805) 

is still regarded as one of Thessaloniki’s finest restaurants, serving food 

that has both a Greek soul and influences from France and other parts 

of the Mediterranean. Standouts on the new summer menu include 

the seafood medley with shrimp bisque, bottarga and fennel root, as 

well as the rooster with a mushroom crust. There are 150 selections 

on the wine list, most coming from different parts of Greece. Duck 
Private Cheffing (3 Chalkis, Patriarchika Pylaias, tel. 2315-519.333) is 

already considered a classic, trusted choice even though it only opened 

in 2014. Here, chef and owner Ioanna Theodorakaki produces high-cal-

ibre modern Greek cuisine with subtle creative notes, presented in an 

atmosphere of family-like intimacy in a lovely garden. In keeping with 

its culinary philosophy of producing sophisticated takes on Greek cui-

sine with fusion notes, Thria (1 Maria Callas, tel. 2310-821.120) has 

created a beautiful and spacious courtyard dining area, where it serves 

Tο Μουσείο Κινηματογράφου / The Film Museum

Η Ιωάννα Θεοδωρακάκη, 
σεφ και ιδιοκτήτρια του Duck 
Private Cheffing / Ioanna 
Theodorakaki, chef and owner 
of Duck Private Cheffing

Η Ιωάννα Θεοδωρακάκη, 
σεφ και ιδιοκτήτρια του Duck 
Private Cheffing / Ioanna 
Theodorakaki, chef and owner 
of Duck Private Cheffing
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πιστό στη γαστρονομική του οπτική (μια σοφιστικέ ελληνική 
κουζίνα με fusion αναφορές), έχει στήσει μια ευρύχωρη ατμο-
σφαιρική αυλή και σερβίρει το νέο του μενού, με πιάτα όπως 
η σφυρίδα με beurre blanc, μανταρίνι, σπανάκι, παντζάρι σε 
τρεις διαφορετικές υφές και αχνιστά χόρτα σε ζωμό σφυρίδας 
και μοσχολέμονου ή η αρνίσια πικάνια φρικασέ με τσιπς από 
κεφίρ. Υψηλού επιπέδου γαστρονομική πρόταση και αυτή του 
Salonica (Makedonia Palace, Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, τηλ. 
2310-897.197), ενός κομψού κήπου πάνω στη θάλασσα, με θέα 
στον Θερμαϊκό, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, και με τον πολύπειρο 
σεφ Σωτήρη Ευαγγέλου να αφήνει το προσωπικό του αποτύ-
πωμα σε μια κουζίνα μεσογειακή, με προσεκτικά επιλεγμένες 
πρώτες ύλες από ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικά από την 
περιοχή της Μακεδονίας.

Η σκηνή των gastro-καφενείων
Η Μούργα (Χριστοπούλου 12, τηλ. 2310-268.826), ένα από τα 
πιο sui generis μεζεδοπωλεία στην Ελλάδα, όπου ο σεφ-ιδιοκτή-
της Γιάννης Λουκάκης παρουσιάζει ένα διαρκώς εξελισσόμενο 
μενού με βάση τα θαλασσινά και μια προσωπική μαγειρική προ-
σέγγιση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία της 
πόλης. Λίστα κρασιών με διαμάντια του ελληνικού αμπελώνα 
από μικρούς παραγωγούς που ακολουθούν πρακτικές ήπιας 
οινοποίησης. Νέα άφιξη από την ίδια ομάδα η +Τροφή (Δόξης 
και Ναυμαχίας Έλλης, Λαδάδικα, τηλ. 2310-540.260), ένα new 
age καφενείο με μια μεγάλη ανοιχτή κουζίνα στον εσωτερικό 
χώρο και τραπέζια αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους. 
Μικρός κατάλογος, που αλλάζει καθημερινά και περιέχει πιάτα 
με πρώτες ύλες μικρών Ελλήνων βιοκαλλιεργητών και προσε-
κτικά επιλεγμένων ψαράδων και κτηνοτρόφων. Επίσης ένα εξω-
τερικό μπαρ περιμετρικά του χώρου, όπου σερβίρονται «ελλη-
νικά tapas». Και εδώ λίστα αποκλειστικά με ελληνικά κρασιά 
ήπιας οινοποίησης. Απαραίτητο το πέρασμα από το Χαρούπι 
(Δόξης 4, τηλ. 2310-526.262) του Μανώλη Παπουτσάκη, ενός 
από τους σημαντικότερους σεφ της γενιάς του, ο οποίος εδώ 
παρουσιάζει το απόσταγμα της κρητικής κουζίνας μέσα από 
ένα ελαφρώς δημιουργικό πρίσμα. Εκλεκτά τυριά από κρητικά 
τυροκομεία, γαμοπίλαφο με ζυγούρι και πρόβειο γιαούρτι και 
καπνιστή πανσέτα Χανίων στη σχάρα με κρέμα από γίγαντες,  

Η Αψίδα του Γαλέριου και στο βάθος 
η Ροτόντα / The Arch of Galerius with 
the Rotunda in the background

Στο εστιατόριο Thria / At the restaurant Thria

ΤΟ ΜΈΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
Τα τελευταία είκοσι χρόνια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πολι-
τιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας ποικίλες σημαντι-
κές εκδηλώσεις (συναυλίες, παραστάσεις όπερας, μπαλέτα, θεατρι-
κές παραστάσεις, συνέδρια κ.ά.), ενώ στις εγκαταστάσεις του στε-
γάζονται επίσης η Μουσική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μουσικών Ορ-
γάνων, καθώς και το καφέ-εστιατόριο Allegro στον τελευταίο όροφο 
του κτιρίου, με μαγική, πανοραμική θέα στο παραλιακό μέτωπο. 
25ης Μαρτίου και Παραλία, τηλ. 2310-895.938
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its new menu of dishes. These include the white grouper served with a 

beurre blanc, mandarin, spinach, beetroot done three ways, and wild 

greens steamed in a grouper broth with lime, as well as the fricasseed 

lamb picanha with kefir chips. High culinary marks also go to Salon-
ica (Makedonia Palace, 2 Megalou Alexandrou Ave., tel. 2310-897.197), 

whose enchanting garden offers a marvellous sunset view over the 

Thermaic Bay. Here, veteran chef Sotiris Evangelou presents a signature 

Mediterranean menu created with carefully selected ingredients and 

products from different parts of Greece, with a particular focus on the 

region of Macedonia.

High-end meze
Possibly the funkiest meze joint in the country, Mourga (12 Christopou-

lou, tel. 2310-268.826) is run by chef and owner Yiannis Loukakis, who 

presents a seasonal menu with plenty of seafood that showcases both 

his profound knowledge of the country’s products and his own out-

of-the-box thinking. The wine list features several gems from small-

scale producers of natural wines. A new arrival created by the same 

team, +Trofi (Doxis & Navmachia Ellis, Ladadika, tel. 2310-540.260), 

is a contemporary kafeneio with a large open kitchen inside and the 

dining area set up only outdoors. The small menu changes daily and 

features dishes made with ingredients from small-scale Greek organic 

farmers and handpicked fishermen and livestock farmers. There’s also 

an open-air bar area serving “Greek tapas.” The wine list is made up 

of Greek naturals. At another top choice, Charoupi (4 Doxis, tel. 2310-

526.262), Manolis Papoutsakis, one of the best and most creative chefs 

of his generation, has created an innovative menu that captures the 

essence of Cretan cuisine. Offerings include select cheeses from Cretan 

dairies; the traditional gamopilafo (“wedding rice”) dish made with 

Στο εστιατόριο Δέκα Τραπέζια 
/ At the restaurant Deka Trapezia

Ο Μανώλης 
Παπουτσάκης, 

σεφ στο Χαρούπι 
και στο Δέκα 

Τραπέζια 
/ Manolis 

Papoutsakis, chef 
at Charoupi and at 

Deka Trapezia

Το εστιατόριο Salonica στο 
Makedonia Palace / Salonica 

Restaurant & Bar in the 
Makedonia Palace Hotel

THE CONCERT HALL
The Thessaloniki Concert Hall (25th Martiou & Paralia, tel. 2310-
895.938) has played a pivotal role in the city’s cultural life for the past 
20 years, hosting conferences and a range of major performances, 
including concerts, operas, ballets and plays. The waterfront complex 
also includes the Music Library, the Museum of Musical Instruments 
and the café-restaurant Allegro, which is on the Concert Hall’s top 
floor and affords an enchanting view down the city’s coastline. 

Η Νέα Παραλία και στο βάθος το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης / The New Waterfront with the 
Thessaloniki Concert Hall in the background
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ενώ υπάρχει και η επιλογή για ατομικό menu degustation με 
ένα best-of των πιάτων του μενού. Νέα άφιξη και το Δέκα 
Τραπέζια (Στρατηγού Καλλάρη 4, τηλ. 2310-251.010), το νέο 
πρότζεκτ του ίδιου σεφ, που εδώ μεταφράζει με ελληνικούς 
όρους το διεθνές κίνημα της μπιστρονομίας, «πατώντας» στην 
παράδοση του μεζέ σε ένα εστιατόριο βγαλμένο από τη μήτρα 
των τάπας μπαρ του Σαν Σεμπαστιάν, των τσιπουράδικων του 
Βόλου και των κρητικών καφενείων. Εκ Βόλου ορμώμενο το 
Mezen Salonica (Ρογκότη 3, τηλ. 2310-232.749), το περίφημο 
τσιπουράδικο που επηρέασε το είδος πανελλαδικά, υιοθετώ-
ντας νέες τεχνικές και πρωτότυπες ιδέες στον μεζέ. Τραπεζάκια 
στον πεζόδρομο, με τον Θερμαϊκό στο φόντο και πιάτα όπως 
το κοκορέτσι θράψαλο και ο γύρος τόνου. Εκτενής λίστα με 
ελληνικά αποστάγματα. 

Από τους πρωτοπόρους του neobistro κινήματος της Θεσ-
σαλονίκης, το Σέμπρικο (Φράγκων 2, τηλ. 2310-557.513) 
είναι ένα gastro-μπακάλικο με ράφια με ελληνικά deli μικρών 
παραγωγών, κουζίνα ελληνική δημιουργική και τραπεζάκια 
που απλώνονται στον πεζόδρομο, με θέα στο βυζαντινό τείχος. 
Σταθερά καλή η δουλειά στο Νάμα (Ολύμπου 1, τηλ. 2313-
088.241), με κουζίνα ραφινάτη, η οποία κινείται σε ελληνικά 
δημιουργικά μονοπάτια. Δοκιμάστε κουτσομούρα με πολέντα 
και σάλτσα σαβόρο ή το αρνί με κρέμα ρεβιθιού, μαρμελάδα 
λεμόνι και σέσκουλα. Νέα εποχή για το Όμικρον (Οπλοποιού 
3, Λαδάδικα, τηλ. 2310-532.774), το φιλόξενο μπιστρό, που 
μόλις μεταφέρθηκε σε έναν κομψό διπλανό χώρο με industrial 
και ρουστίκ διακοσμητικές γραμμές, ενώ διαθέτει και τραπε-
ζάκια στο πεζοδρόμιο. Μενού αστικής κουζίνας και comfort 
νοστιμιάς, που πετυχαίνει εξίσου καλές επιδόσεις τόσο στο 
κρέας όσο και στο ψάρι. Το θερινό μενού δίνει έμφαση στα 
θαλασσινά και χορτοφαγικά πιάτα, όπως ο παστός μπακαλιάρος 
με χορταρικά φρικασέ ή τα λιγκουίνι με γαρίδες, κάππαρη και 
ντομάτα. Απαραίτητο το πέρασμα από το sui generis καφενεί-
ο-μεζεδοπωλείο Στου Μήτσου (Βλάλη 11, τηλ. 2315-515.504) 

lamb and sheep’s yoghurt; and grilled smoked pork belly from Chania 

served with a cream of giant beans. There is also the option of an indi-

vidual tasting menu featuring a selection of the restaurant’s top dishes. 
Deka Trapezia (4 Stratigou Kalari, tel. 2310-251.010) is another great 

new project by the same chef, who here merges the global bistronomy 

trend with Greek culinary traditions in a restaurant inspired by the 

tapas bars of San Sebastian, the tsipouro joints of Volos and the coffee 

houses of Crete. The seaside city of Volos also spawned Mezen Salon-
ica (3 Rogoti, tel. 2310-232.749), the renowned tsipouradiko (an eat-

ery serving tsipouro – pomace brandy – accompanied by small dishes) 

whose influence spread across Greece, introducing new techniques and 

fresh ideas to meze dining. Sitting at one of a handful of tables on the 

sidewalk with the sea in the background, you can enjoy treats like the 

tuna “gyro” or the crispy flying squid “kokoretsi” roll, accompanied 

by a wide selection of Greek spirits. One of the pioneers of the gastro 

bistro scene in Thessaloniki, Sebriko (2 Frangon, tel. 2310-557.513) 

features shelves of deli products from Greek cottage producers and 

creative Greek food served at the tables on the sidewalk with a view 

of the city’s Byzantine wall. The always reliable Nama (1 Olimpou, tel. 

2313-088.241) stands out for its creativity, with dishes like the goatfish 

with polenta and a fragrant tomato sauce or the lamb with the chick-

pea cream, lemon marmalade and chard. A new chapter has begun for 

Omikron (3 Oplopiou, Ladadika, tel. 2310-532.774), the small and wel-

coming bistro having moved next door into a stylish space with rustic 

and industrial decorative notes and an open-air dining area. The eatery 

does just as well with meat as it does with fish, while the summer menu 

emphasises seafood and vegetarian selections like the salted cod with 

fricasseed greens or the linguine with shrimps, capers and tomato. An 

absolute must, Stou Mitsou (11 Vlali, tel. 2315-515.504) is a kafenio/

meze restaurant in a small corner of the Kapani Market. The focus is 

on high-quality ingredients and nicely turned out meze dishes. With a 

history stretching back to 1914, Igglis (32 Irodotou, tel. 2313- 011.967) 

in Ano Poli is like a window onto the past, complete with a vine canopy 

shading the tables. 

Το εστιατόριο Όμικρον 
/ The restaurant Omikron

Το καφενείο Στου Μήτσου 
/ At the traditional café Stou Mitsou

Στο εστιατόριο Σέμπρικο 
/ At the restaurant Sebriko

Το καφενείο Στου Μήτσου 
/ At the traditional café Stou Mitsou
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Στις «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, 
στη Νέα Παραλία / The “Umbrellas” sculpture by 
George Zongolopoulos on the New Waterfront

Στο εστιατόριο Νάμα / At the restaurant Nama

Τα αδέλφια Λόλα και 
Αντώνης Γκίνης, ιδιοκτήτες 
του ουζερί Λόλα / Siblings 
Lola and Antonis Ginis, 
owners of the ouzeri Lola

Η βίλα Αχμέτ Καπαντζή 
/ The villa Ahmet Kapanci



1 7 4  -  b l u e  m a g a z i n e

guide ● Thessaloniki

Η βίλα Μεχμέτ Καπαντζή / The villa Mehmet Kapanci

Από αριστερά, η Έλενα 
Κογιμτζή και η Ευγενία Καλατζή, 
ιδιοκτήτριες του ζαχαροπλαστείου 
Armenonville / From left, Elena 
Kogimtzi and Evgenia Kalatzi, 
owners of the pâtisserie 
Armenonville

στο Καπάνι, με τραπεζάκια σε μια ατμοσφαιρική γωνιά της 
αγοράς. Μενού που επενδύει στις πρώτες ύλες, με πολύ περι-
ποιημένους μεζέδες. Ταξίδι στον χρόνο στο Ίγγλις (Ηροδότου 
32, τηλ. 2313-011.967) στην Άνω Πόλη, με ιστορία από το 1914 
και τραπεζάκια κάτω από την κληματαριά.

Τα εστιατόρια για ψάρι
Τα ηνία της ψαροφαγίας κρατάει η Μαύρη Θάλασσα (Νικ. 
Πλαστήρα 3, τηλ. 2310-932.542) στη Νέα Κρήνη της Καλα-
μαριάς, ένα από τα σημαντικότερα εστιατόρια του είδους στην 
Ελλάδα. Στιβαρό, ευθύβολο μαγείρεμα και απλές συνταγές που 
βγάζουν στο προσκήνιο τη γεύση και τη φρεσκάδα των πρώτων 
υλών. Ευρύχωρη βεράντα με θέα στον Θερμαϊκό.

 Εξαιρετική επιλογή και ο Γλυκάνισος (Μεγάλου Αλεξάν-
δρου 46, τηλ. 2310-302.882) στην Πυλαία, με φρέσκα ψάρια 
από επιλεγμένα καΐκια της Χαλκιδικής και δημιουργικούς 
ψαρομεζέδες, όπως το καπνιστό χέλι με κρεμμύδια τουρσί, 
ταραμά και αφρό μάνγκο, το χταπόδι μπουγιουρντί με σαλάμι 
Λευκάδας και η ρεβιθάδα σιγομαγειρεμένη σε πήλινο με σουπιά 
και κατίκι Δομοκού. 

Στα νερά της δημιουργικής ψαροφαγίας κινείται το Grada 
Nuevo (Καλαποθάκη 14, τηλ. 2310-271.074) με τραπέζια στον 
πεζόδρομο και πιάτα υψηλής τεχνικής, όπως τα φιλετάκια 
μπαρμπουνιού με καπνιστή μελιτζάνα, ντομάτα κονφί και λάδι 
βασιλικού. Από τα ουζερί που σερβίρουν θαλασσινά ξεχωρίζει 
ο Κοσμάς (Πλάτωνος 15, τηλ. 2310-232.082), με ρετρό ατμό-
σφαιρα και λίγα τραπέζια στο πεζοδρόμιο. Τηγανητός γαύρος 
χωρίς κόκαλο, με αψεγάδιαστο και αλάδωτο τηγάνισμα, και 
ρίνα (σαλάχι) σαγανάκι. 

Κλασική αξία η Λόλα (Αγαπηνού 10, τηλ. 2310-276.201) 
σε μια σάλα με διακόσμηση αστικού καφενείου και καλλιτε-

The seafood restaurants
An enduring star, Mavri Thalassa (3 Nik. Plastira, Nea Krini, tel. 2310-

932.542), is arguably one of the best seafood restaurants in Greece, 

presenting no-nonsense recipes that celebrate the freshness and fla-

vours of the ingredients. Another top choice is Glykanisos (46 Megalou 

Alexandrou, tel. 2310-302.882) in Pylaia, renowned for the fresh catch 

from select Halkidiki fishermen and inventive seafood meze, such as 

the smoked eel with pickled onions, tarama roe paste and a mango 

foam; the octopus “buyurdi” with Lefkada salami and the slow-cooked 

chickpea stew with katiki cheese from Domokos. Grada Nuevo (14 

Kalapothaki, tel. 2310-271.074) also gets creative, serving technically 

sophisticated dishes at its pavement dining area, such as the red mullet 

fillets with smoked eggplant, tomato confit and basil oil. Among the 

ouzeris (eateries offering seafood meze dishes to be paired with ouzo), 

Kosmas (15 Platonos, tel. 2310-232.082) stands out with its retro vibe 

and handful of tables on the pavement, where you can enjoy meze like 

the beautiful, lightly fried deboned anchovies or a perfect ray saganaki. 

Lola (10 Agapinou, tel. 2310-276.201) is an enduring classic that cel-

ebrates the ingredients it serves; it specialises in gnocchi with whole 

shrimp, steamed monkfish and fried fresh flying squid. 

Sweets and bougatsa
Armenonville (102 Mitropoleos) is a tiny pastry shop named after a 

classic Thessalonian semifreddo dessert made with homemade biscuit, 

velvety cream and toasted almonds that has been revived – and won-

derfully so – by Evgenia Kalatzi and Elena Kogimtzi. At new arrival Fleur 

(6 Dim. Foka, tel. 2310-380.620) in the district of Pylaia, the accom-

plished patissier Constantinos Tsenikidis produces amazing delights 

based on French pastry-making. His macaroons and eclairs (like the 

namelaka with white chocolate flavoured with Chios mastiha gum) are 

absolutely magnificent. 
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χνική ατμόσφαιρα. Σπεσιαλιτέ τα νιόκι με γαρίδες, η αχνιστή 
πεσκανδρίτσα και το τηγανητό φρέσκο θράψαλο.

Γλυκά και μπουγάτσα
Το αρμενοβίλ, ένα σεμιφρέντο με βάση χειροποίητο μπισκότο, 
βελούδινη κρέμα και καβουρδισμένο αμύγδαλο, αναβιώνει 
εντυπωσιακά στα χέρια του διδύμου των Ευγενίας Καλατζή 
και Έλενας Κογιμτζή στο μικρό ζαχαροπλαστείο Armenonville 
(Μητροπόλεως 102). Νέα άφιξη το Fleur (Δημ. Φωκά 6, τηλ. 
2310-380.620) του σπουδαίου pâtissier Κωνσταντίνου Τσενι-
κίδη στην Πυλαία, με υψηλές επιδόσεις στο πεδίο της γαλλι-
κής ζαχαροπλαστικής. Αιχμή του δόρατος τα μακαρόν και τα 
εκλέρ (όπως το namelaka λευκής σοκολάτας, αρωματισμένης 
με μαστίχα Χίου). 
Η καλύτερη μπουγάτσα της πόλης στον Μπαντή (Παναγίας 
Φανερωμένης 33, τηλ. 2310-510.355), ένα μικρό μαγαζί με 
ιστορία από το 1969, με τις τρεις βασικές εκδοχές (με τυρί, 
κρέμα ή κιμά) βασισμένες σε παραδοσιακές συνταγές. Απα-
ραίτητο το πέρασμα από το ιστορικό γαλακτο-ζαχαροπλαστείο 
Δορκάδα (Κασσάνδρου 91) της οικογένειας Γκαβαλίνη, για 
κρέμες και γιαούρτι παραγωγής τους.

O ποιοτικός καφές
Μοναδική η γευστική εμπειρία στο Valenio (Ικτίνου 6) του 
έμπειρου barista, εκπαιδευτή και κριτή διεθνών διαγωνισμών 
καφέ Βαλάντη Λαμπριανίδη, ο οποίος επιλέγει αποκλειστικά 
single origin καφέδες ανώτερης ποιότητας από διάφορες φάρ-
μες της τροπικής ζώνης. Όλοι οι καφέδες είναι υποδειγματικά 
παρασκευασμένοι από την άριστα εκπαιδευμένη ομάδα των 
baristi, ενώ πολύ ιδιαίτερος και ο ελληνικός από ένα specialty 
χαρμάνι από Βραζιλία και Αιθιοπία, που αλέθεται σε πετρό-

Bougatsa – a filo pie that can be either sweet or savoury – is a Thes-

saloniki trademark, and one of the best places to get it is at Bantis (33 

Panagias Faneromenis, tel. 2310-510.355). Launched in 1969, it serves 

three basic variations of the pie (with cheese, minced meat or custard 

cream), based on traditional recipes. Another absolute must is Dork-
ada (91 Kassandrou), a dairy and pudding shop where the Gavalinis 

family sells its own puddings and yoghurts. 

Quality coffee
At Valenio (6 Iktinou) – run by experienced barista and international 

coffee competition judge Valantis Lambrianidis – you’ll find coffee made 

with beans carefully selected from farms in the tropics and from roast-

eries in different parts of Greece and abroad. The daily menu consists 

of six single-origin coffees for espresso and three for filtered coffee, 

all expertly made by the team of highly trained baristas. You must also 

try the Greek coffee made with a special blend of beans from Brazil and 

Ethiopia that is ground in a stone wheel on the spot. Some of the best 

espressos in town are served at TOMS (22 Tsimiski), in a fabulous bohe-

Η προβλήτα A στο λιμάνι / Pier A at the port

Στο εστιατόριο Μαύρη Θάλασσα 
 At the restaurant Mavri Thalassa
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μυλο τη στιγμή της παραγγελίας. Εξαιρετικός ο εσπρέσο στο 
ΤΟΜS (Τσιμισκή 22), σε έναν bohemian chic χώρο στη στοά 
του Παλιού Ταχυδρομείου της πόλης, όπως και στο Δεκαepτά 
(Αλεξάνδρου Σβώλου 24), το μικροσκοπικό specialty coffee 
της Αλ. Σβώλου με τις west coast ρετρό-ποπ αναφορές. Νέα 
άφιξη το Father Coffee & Vinyls (Στρατηγού Καλλάρη 9), 
ένα audiophile café με καφέδες από το τοπικό roastery Pianeta 
Gusto, σκανδιναβικά κέικ, μπίρες και κοκτέιλ και ένα δισκάδικο 
στο πατάρι, αποκλειστικά με βινύλια από το φάσμα της jazz, 
της world και της ηλεκτρονικής σκηνής.

Τα μπαρ
Υψηλή αισιθητική και μια ολοκληρωμένη all-day εμπειρία στο 
Ύψιλον (Εδέσσης 5), που στεγάζεται στο Κύρτση-Χαν, ένα 
εκπληκτικό διώροφο κτίριο (πρώην χάνι) του 1868. Φροντι-
σμένο brunch («ελληνικά αυγά» με βασιλικό, ρίγανη, γαλοτύρι 
και ελιές) και signature cocktail. 

Από τα πιο όμορφα μπαρ της πόλης, το Casablanca (Βασι-
λίσσης Όλγας 19) στεγάζεται στη διατηρητέα Οικία Μιχαηλίδη, 
που χτίστηκε το 1888 και ανακαινίστηκε υποδειγματικά, ανα-
δεικνύοντας την ιστορία και τα πρωτότυπα αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά χαρακτηριστικά του χώρου. Tραπέζια απλωμένα 
στον μεγάλο κήπο περιμετρικά του κτιρίου και λίστα κοκτέιλ 
επιμελημένη από τον κορυφαίο bartender Αλέξανδρο Σουρ-
μπάτη. Επίσης σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στεγάζεται 
το Cin Cin (Ικτίνου 22, τηλ. 2310-223.350). Η διακόσμηση 

Η Παναγία των Χαλκέων 
/ Panagia Chalkeon Church

Στο ζαχαροπλαστείο Fleur 
/ At the pâtisserie Fleur

Το μπαρ Giulietta / The bar Giulietta
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mian-chic space, and at Dekaepta (24 Alexandrou Svolou), a minuscule 

specialty coffee shop with retro West Coast decorative references. New 

arrival Father Coffee & Vinyls (9 Stratigou Kallari) is an audiophile café 

that serves coffee from the local roastery Pianeta Gusto, Scandinavian 

cakes, beers and cocktails, but also has an upstairs area dedicated to 

vinyl records of jazz, world music and electronica.

 
The bars
Ypsilon (5 Edessis) remains one of the city’s most popular bars, not 

least because it is housed in an amazing former inn built in 1868 

known as Kyrtsi-Han. This all-day café-bar produces a very nice brunch 

(“Greek” eggs with basil, oregano, galotyri cheese and olives) and sig-

nature cocktails. Casablanca (19 Vassilissis Olgas) is one of the most 

beautiful bars in Thessaloniki, housed in a listed 1888 townhouse that 

has been restored with great care. The cocktails served at the open-air 

seating area have been designed by top bartender Alexandros Sour-

batis. Another gorgeous neoclassical edifice is home to Cin Cin (22 

Iktinou, tel. 2310-223-350), where the art deco inspired decor calls to 

mind classic Cuban hotels, while it also has a “secret garden” above the 

basement church of Agios Ioannis Prodromos. The team behind popular 

cocktail bar Gorilla has created the new arrival Kokonat Bay, featuring 

a playful and summery outdoor space in the meatpacking district of 

Thessaloniki port. The 600 sq.m. space also includes a restaurant and 

two street food trucks. An enduring haunt, Vogatsikou 3 (3 Vogatsikou) 

has a big wooden bar counter running across the length of the narrow 

space and serves house cocktails and a selection of “best of” cocktails 

created by local and foreign bartenders. The Negroni aged in a Barolo 

wine barrel is the signature drink. One-of-a-kind Giulietta (33 Paleon 

Patron Germanou) is Thessaloniki’s first “spritzeria,” an urban chic 

Το φρούριο του Επταπυργίου / The Heptapyrgion fortress

Η Αρχαία Αγορά / The Ancient Agora
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κινείται σε αρ ντεκό στιλ, με αναφορές στα μπαρ των κλασι-
κών ξενοδοχείων της Κούβας, ενώ διαθέτει έναν «μυστικό» 
κήπο πάνω από την υπόγεια εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου. Νέα άφιξη το Κόκονατ Bay από την ομάδα του 
cocktail bar Γορίλας, σε ένα παιχνιδιάρικο και άκρως καλο-
καιρινό αίθριο στην περιοχή των σφαγείων, στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης. Ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος 600 τ.μ. με 
εστιατόριο, μπαρ και δύο καντίνες με street food. Σταθερή 
αξία το Vogatsikou 3 (Βογατσικού 3), με τη μεγάλη ξύλινη 
μπάρα και μια λίστα με house cocktails, αλλά και ένα best of 
από κοκτέιλ που έχουν δημιουργήσει σημαντικοί  Έλληνες 
και ξένοι bartenders. Signature το παλαιωμένο (σε βαρέλι από 
κρασί Barolo) Negroni. Μοναδική και αρκούντως γοητευτική 
η Giulietta (Παλαιών Πατρών Γερμανού 33), η πρώτη σπρι-
τζερία στη Θεσσαλονίκη, σε έναν urban chic χώρο με χειροποί-
ητα τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο για μια ολοκληρωμένη street 
aperitivo εμπειρία αλά ιταλικά. Μεγάλη γκάμα σε βερμούτ, 
λικέρ, ιταλικές μπίρες και κρασιά (αφρώδη και prosecco). Τη 
λίστα των κοκτέιλ έχει επιμεληθεί ο πολύ καλός bartender Βασί-
λης Καλαϊτζής, προτείνοντας twisted εκδοχές κλασικών ποτών, 
όπως το White Negroni (τζιν αρωματισμένο με φρούτα, λευκό 
βερμούτ, λευκό ιταλικό Bitter λικέρ, τόνικ). Για κοκτέιλ με 
θέα τον Θερμαικό, στο TriBeCa (Λ. Νίκης 19), με τον Γιάννη 
Μπάκο στην επιμέλεια της λίστας, ο οποίος έχει υιοθετήσει zero 
waste πρακτικές και έχει στήσει ένα νέο μενού με έμπνευση από 
τα κλασικά κοκτέιλ, με εκτενή χρήση ελληνικών πρώτων υλών, 
όπως το Gardeners με τζιν επαναποσταγμένο με lemongrass, 
cordial από ελληνικά βότανα, θυμάρι και τόνικ.

space with handmade tables for a proper street aperitivo experience. 

You will find a large selection of vermouths, liqueurs, Italian beers and 

wines , while the cocktail list by Vassilis Kalaitzis features tweaked ver-

sions of classics, such as the White Negroni (fruit-flavoured gin, white 

vermouth, white Italian bitter liqueur, tonic). Great cocktails with a bay 

view can also be found at TriBeCa (19 Nikis Ave.), where Yiannis Bakos 

has adopted a zero-waste philosophy and created a new menu inspired 

by classic cocktails. He makes use of local ingredients, such as in the 

Gardeners cocktail made with  redistilled gin with lemongrass, a cordial 

of Greek herbs, thyme and tonic.

Στο εστιατόριο-μπαρ Κόκονατ Bay 
/ At the bar-restaurant Kokonat Bay

Το café-bar-restaurant Casablanca Social Club 
/ The café-bar-restaurant Casablanca Social Club

ESTRELLA: ΤΟ BRUNCH RESTAURANT ΜΈ ΤΉ ΔΙΈΘΝΉ ΦΉΜΉ
Ένα μικρό καφέ-εστιατόριο η φήμη του οποίου ταξίδεψε σε όλο 
τον κόσμο (με δημοσιεύσεις σε όλα τα μεγάλα ταξιδιωτικά και 
γαστρονομικά περιοδικά και sites του πλανήτη) και επηρέασε 
την κατηγορία του brunch σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, στη νέα του 
εποχή, έχει ανέβει γαστρονομικό σκαλί, υιοθετώντας μια gastro-
casual λογική (με επιρροές από αμερικανικά diner) και εμπλουτί-
ζοντας το μενού με πιο δημιουργικές προτάσεις, όπως τα αφράτα 
Japanese soufflé pancakes (με κρέμα anglaise βανίλιας, κουλί 
φράουλας και βατόμουρα), αλλά και vegan πιάτα, όπως το hot dog 
με Beyond Meat λουκάνικο. 
Παύλου Μελά 48, τηλ. 2310-272.045

ESTRELLA: A BRUNCH RESTAURANT WITH A BIG REPUTATION
It may be a small café-restaurant, but Estrella (48 Pavlou Mela, tel. 
2310-272.045) has a worldwide reputation, having been featured 
in major travel and food magazines. It has been instrumental in 
shaping the brunch scene in Greece and recently further elevated 
its gastronomic offerings by launching a new gastro-casual menu 
(drawing inspiration from American diners). New creative selec-
tions include the fluffy Japanese soufflé pancakes (with vanilla 
creme anglaise, strawberry coulis and blackberries) as well as ve-
gan options like the hot dog featuring a Beyond Meat sausage. 

Η ομάδα του εστιατορίου 
Estrella / The team behind 
the restaurant Estrella
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Τοιχογραφία στα Λαδάδικα 
/ A mural in the neighbourhood of Ladadika

Παραδοσιακή μπουγάτσα από 
τον Φίλιππο Μπαντή / Traditional 
bougatsa (a sweet or savoury pie 
made with filo) from Filippos Bantis

Ο Βαλάντης Λαμπριανίδης, ιδιοκτήτης του café Valenio 
/ Valantis Lambrianidis, owner of the café Valenio

Το μπαρ Ύψιλον / The bar Ypsilon

Η Αγία Σοφία (7ος αι.), από τις παλαιότερες 
εκκλησίες της πόλης / The Hagia Sophia (7th 
century), one of the oldest churches in the city

Το αίθριο του 
TOMS Café 

/ The atrium of 
TOMS Café 
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ΜΑΓΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

MAGICAL 
HALKIDIKI

Τρεις χερσόνησοι με δαντελωτές ακτές με 
τιρκουάζ νερά, παραλιακά θέρετρα και ορεινά 

χωριά, αλλά και υψηλή γαστρονομία, σε μία από 
τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ελλάδας. 

Three peninsulas with seaside resorts, mountain 
villages, outstanding gastronomic destinations and 
winding shorelines featuring turquoise waters make 

up of one of Greece’s most impressive regions. 
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Η παραλία Μπούσουλας στο Sani Resort, 
στην Κασσάνδρα / Bousoulas Beach at 

Sani Resort on the peninsula of Kassandra
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Κασσάνδρα
Πύλη εισόδου στην Κασσάνδρα η Νέα Ποτίδαια, με τη χαρακτηριστική 

διώρυγα. Συνέχεια για τη Σάνη, όπου βρίσκεται το Sani Resort (τηλ. 

23740-99.400), ένα πολυτελές σύμπαν με ξενοδοχεία, καταστήματα, 

παραλίες και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια στη χώρα, όπως η 

Ντομάτα του Χρύσανθου Καραμολέγκου με δημιουργική ελληνική 

κουζίνα, και η φετινή  προσθήκη, το ισπανικό El Puerto στο ανακαινι-

σμένο Porto Sani, με τον David Ibarboure στην επιμέλεια του μενού. Σήμα 

κατατεθέν της περιοχής ο ύψους οκτώ μέτρων Πύργος της Σάνης, χτι-

σμένος το 1543 για να προστατεύει το μετόχι της Ιεράς Μονής Σταυ-

ρονικήτα. Επόμενη στάση στην παραλία Μεγάλη Κύψα, όπου έχει 

αποκαλυφθεί αγροικία των ρωμαϊκών χρόνων με ψηφιδωτά δάπεδα. 

Συνεχίζοντας νότια, φτάνετε στο δημοφιλές ψαροχώρι Σίβηρη και ακο-

λουθεί το ακρωτήριο Ποσείδι, που το αγκαλιάζει μια τεράστια αμμου-

δερή, απόκοσμης ομορφιάς παραλία με τον Όλυμπο στο φόντο. 

Μετά τη Νέα  Ποτίδαια  θα συναντήσετε τον οικισμό της Νέας 

Φώκαιας, με τοπόσημο τον βυζαντινό πύργο. Στην πλατεία του χωριού 

βρίσκεται το πολύ καλό μεζεδοπωλείο Μασσαλία (τηλ. 23740-81.008). 

Kassandra 
Make your first stop on the peninsula of Kassandra at Nea Potidea, with 

its noted canal. If you head down the west coast from here, you’ll find 

Sani, a superb location and home to Sani Resort (tel. 23740-99.640), 

a world of luxury with hotels, shops, beaches and some of the country’s 

best restaurants. These include Domata, where Chrysanthos Karamo-

legos offers creative Greek cuisine, and this year’s new addition at 

the renovated Porto Sani, the Spanish restaurant El Puerto, whose 

menu is curated by David Ibarboure. The eight-metre-tall Sani Tower, 

built in 1543 to protect the monks of Stavronikita Monastery, is a local 

landmark. Beyond Sani, at Megali Kypsa, you’ll find an ancient Roman 

country house with mosaic floors, a significant archaeological site. Fur-

ther down the peninsula is Siviri, a popular fishing village, followed by 

Cape Possidi, embraced by an enormous sandy beach of otherworldly 

beauty that offers a view of Mt Olympus in the distance.

Heading down the east coast of Kassandra from Nea Potidea leads 

to the village of Nea Fokea, which features a landmark Byzantine tower. 

A very good eatery, Massalia (tel. 23740-81.008), is located in the 

H παραλία Καναπίτσα / Kanapitsa Beach Δ
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Από εκεί συνεχίστε προς την Άφυτο, με τα πέτρινα αρχοντικά και τα 

λιθόστρωτα σοκάκια, και ύστερα για Καλλιθέα, όπου σε απόσταση ανα-

πνοής από τη θάλασσα βρίσκεται το Ιερό του  Άμμωνος Διός (4ος αι. 

π.Χ.), από τους σημαντικότερους λατρευτικούς τόπους του Δία στην 

αρχαία Ελλάδα. Στην Καλλιθέα, το cocktail bar-restaurant Spitaki (τηλ. 

23740-23.130), που στεγάζεται σε μια πανέμορφη παλιά βίλα με υπέ-

ροχη θέα, εγκαινίασε φέτος τη συνεργασία με τον σεφ Ανδρέα Κλαυ-

διανό του θεσσαλονικιώτικου Uma. Επόμενη στάση η Κρυοπηγή, χτι-

σμένη πάνω σε έναν πευκόφυτο λόφο με θέα τον Τορωναίο κόλπο και 

μια δαντελωτή παραλία με λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά. Εντός του 

οικισμού βρίσκεται το Τριζόνι (τηλ. 23740-51.945), ένα από τα καλύ-

τερα ψαρο-εστιατόρια στην Ελλάδα, με αστραφτερή πρώτη ύλη, εκφρα-

στική κουζίνα και τραπέζια απλωμένα σε κομψές βεράντες. Επιστροφή 

στην ανατολική ακτή για τη δημοφιλή τριπλέτα παραλιών  Πολύχρο-
νο-Χανιώτη-Πευκοχώρι , αλλά και πιο νότια, προς την Καναπίτσα, μία 

από τις ελάχιστες παραλίες της Κασσάνδρας χωρίς οργάνωση. Ακολου-

θούν οι παραλίες του Παλιουρίου – στην ουσία ένας μεγάλος κόλπος με 

λευκή άμμο και beach bars. Για πιο γαλήνιο σκηνικό συνεχίστε για το 

town square. From here, carry on for Afytos, boasting stone mansions 

and cobbled alleys, before moving on to Kallithea, the location of the 

4th-century BC Temple of Ammon Zeus, one of the most significant 

places of worship dedicated to Zeus. In Kallithea, the cocktail bar-res-

taurant Spitaki (tel. 23740-23.130), housed in a gorgeous old mansion 

with superb views, began a partnership this year with chef Andreas 

Klaudianos of Thessaloniki’s Uma. The next stop, Kryopigi, is located on 

a pine-covered hill above a winding beach of white sand and turquoise 

waters. In the village, Trizoni (tel. 23740-51.945), one of Greece’s lead-

ing seafood restaurants, offers superb fish options, creative cuisine 

and tables spread out on stylish verandas. Head back to the shore 

for a sequence of three popular beaches, Polychrono, Haniotis and 

Pefkochori. Still further south is Kanapitsa, one of Kassandra’s few 

beaches without facilities. Beyond this, facing a large bay, lie the white 

sands and beach bars of Paliouri. For a more peaceful atmosphere, try 

Porto Valitsa Bay, with its verdant slope running down to a beach and 

a boutique hotel of the same name that hosts Sea of Tastes (tel. 23740-

92.007), an exceptional restaurant serving creative Greek cuisine.   
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Ο βυζαντινός πύργος στη Νέα Φώκαια 
/ The Byzantine tower in Nea Fokea

Η παραλία στο Porto Valitsa 
/ The beach at Porto Valitsa

Στο εστιατόριο Μπουκαδούρα 
/ At the restaurant Boukadoura

Η παραλία Καβουρότρυπες 
/ Kavourotrypes Beach
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Porto Valitsa. Μια πλαγιά με οργιώδη βλάστηση που καταλήγει σε μια 

μικρή παραλία και στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου μπουτίκ ξενοδο-

χείου, όπου βρίσκεται και το εξαιρετικό εστιατόριο Θάλασσα Γεύσεων 

(τηλ. 23740- 92.007) με δημιουργική ελληνική κουζίνα. 

Σιθωνία
Πρώτη στάση στο ξενοδοχείο Danai Beach Resort, όπου βρίσκεται το 

εστιατόριο Squirrel (τηλ. 23750-22.310) σε ένα σκηνικό ήρεμης πολυ-

τέλειας και με ένα fine dining menu που υπογράφει ο Βασίλης Μουρα-

τίδης. Υποδειγματικό σέρβις και η μεγαλύτερη λίστα κρασιών (πάνω 

από 1.700 ετικέτες) στην Ελλάδα. Επόμενη στάση στον παλιό οικισμό 

Νικήτη, ένα διαμάντι μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής με πέτρινα σπί-

τια. Ακολουθεί η παραλία Σπαθιές και ύστερα η ακτή της Ελιάς, στην 

οποία κατοικοεδρεύει η Μπουκαδούρα (τηλ. 6944-547.239), ένα από 

τα καλύτερα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας στην επικράτεια. Εδώ, η 

δεινή μαγείρισσα Γιώτα Κουφαδάκη καταθέτει σε ένα ρομαντικό σκηνικό 

το απόσταγμα της παραδοσιακής ελληνικής γαστρονομίας με φινέτσα 

και προσήλωση στην πρώτη ύλη. Στη συνέχεια η παραλιακή διαδρομή 

οδηγεί στην Ακτή Λαγόμανδρα, μια μεγάλη αμμουδιά με πευκοδάσος, 

ύστερα στον τουριστικά ανεπτυγμένο Νέο Μαρμαρά, ενώ μετά αξί-

ζει να προγραμματίσετε μια μικρή παράκαμψη για τον Παρθενώνα, 

έναν ημιορεινό παραδοσιακό οικισμό με πετρόχτιστα σπίτια, πνιγμένο 

στις ελιές και στις αγριοσυκιές. Ακολουθούν οι εγκαταστάσεις του (υπό 

ανακαίνιση) Porto Carras με τη μαγευτική παραλία Κόχι, όπου βρίσκε-

ται το πανέμορφο beach bar-restaurant  Kohi  (τηλ. 6970-319.090) 

με κοκτέιλ και ψαροφαγική κουζίνα. Ακόμα πιο νότια, η πολυσύχνα-

στη παραλία Τριστινίκα με το κλασικό beach bar Ethnik και ύστερα 

το Πόρτο Κουφό, μικρό και ήσυχο ψαροχώρι, κρυμμένο στην αγκα-

λιά ενός φιορδ. Στην ανατολική πλευρά, αφετηρία από τη Βουρβου-
ρού, μια περιοχή με ρηχά γαλαζοπράσινα νερά και εννέα εξωτικές νησί-

Sithonia
Starting down Sithonia’s west coast, make your first stop at the Danai 

Beach Resort and its restaurant, Squirrel, (tel. 23750-22.310), located 

in a setting of serene luxury. Its fine-dining menu is curated by Vasilis 

Mouratidis. The service is exemplary, while the wine list, Greece’s most 

extensive, offers 1,700 options. Next up, head for the old village of Nikiti, 

a gem of Macedonian architecture featuring stone houses. South of 

this is Spathies, a small bay, and then Elia, home to Boukadoura (tel. 

6944-547.239), one of the country’s finest Greek-cuisine restaurants. 

Its skilled chef Jota Koufadaki offers the best of traditional gastronomy, 

executed with great finesse and with devotion to quality ingredients 

and served in a romantic setting. From here, the coastal route leads to 

Lagomandra, a large sandy beach in front of a pine forest. The next 

stop, Neos Marmaras, is a small port with tourist facilities. The detour 

to Parthenonas, a traditional hillside village of stone houses, is worth it 

for its olive groves and wild fig trees. The next stop on the coast is Porto 

Carras, whose resort facilities are currently undergoing renovation 

work. Magical Kohi beach is here, as is the lovely beach bar-restaurant 

Kohi (tel. 6970-319.090). It serves cocktails and fish-focused cuisine. 

Even further south, popular Tristinika features the Ethnik beach bar, 

an attraction in its own right for many years. Next up is Porto Koufo, 

a quiet little fishing village on an impressive inlet. 

To explore the east coast, start from Vourvourou, an area with 

shallow turquoise waters and nine exotic islets, just offshore, that can 

be easily reached by boat. Dozens of boat rental companies operate in 

the area. As for the culinary side of things, Dimitris Paboris offers haute 

cuisine at the Treehouse and Bubo restaurants, both at Ekies All Senses 

Resort (tel. 23750-91.000). Still further south is Koutloumousiou, a 

large, wide sandy beach with emerald waters, followed by Zografou. 

Next along the way is Rodia, featuring turquoise waters and large plane 
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δες σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, οι οποίες προσεγγίζονται 

με τα σκάφη που νοικιάζουν διάφορες εταιρείες στη γύρω περιοχή. 

Στο γαστρονομικό κομμάτι, υψηλών επιδόσεων η κουζίνα του Δημή-

τρη  Παμπόρη στα εστιατόρια Treehouse και Bubo του Ekies All Senses 

Resort (τηλ. 23750-91.000). Πιο νότια συναντάτε την ακτή Κουτλου-
μουσίου, μια μεγάλη, πλατιά αμμουδιά με σμαραγδένια νερά, έπειτα 

την ακτή Ζωγράφου και ύστερα τη Ροδιά, με μεγάλα πλατάνια μέχρι 

τη θάλασσα και γαλαζοπράσινα νερά. Ακολουθεί η Ακτή Ονείρου, μια 

εκπληκτική παραλία με όλες τις αποχρώσεις του γαλαζοπράσινου, και 

στη συνέχεια οι περίφημες Καβουρότρυπες, ένα σύμπλεγμα παραλιών 

ανάμεσα σε λεία βράχια που δημιουργούν μικρές πισίνες. Επόμενη στη 

σειρά η παραλία Πλατάνια, με γαλαζοπράσινα νερά, ενώ χρυσαφένια 

άμμο και ψηλά κοφτερά βράχια εκατέρωθεν έχει η παραλία Τρανός 

Άγιος Νικόλαος. Η Αγριδιά, που ακολουθεί, είναι μια καταπληκτική, 

μικρή, απάνεμη ακτή. Στη συνέχεια, ο δρόμος οδηγεί σε τέσσερα κολπά-

κια (Λιναράκι, Πηγαδάκι, Τουρκολιμιώνα και Κληματαριά) και ύστερα στα 

Τηγάνια, μια παραδεισένια ακτή με δύο ορμίσκους. Τελευταίος σταθ-

μός το Κριαρίτσι, μια υπέροχη, μεγάλη και οργανωμένη κατά το ήμισυ 

παραλία, στη δεξιά πλευρά της οποίας βρίσκονται δύο ακόμα κόλποι 

με τιρκουάζ νερά και ελάχιστο κόσμο. 

Άθως 
Πρώτη στάση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Eagles Palace, με 

εξωτική παραλία, φροντισμένους κήπους και πολλές επιλογές για καφέ, 

φαγητό και ποτό. Ξεχωρίζει το εστιατόριο Καμάρες (τηλ. 23770-31.101) 

με fine dining κουζίνα και μια μυθική βεράντα κάτω από τα πεύκα. Συνέ-

χεια για την Ουρανούπολη, χωριό και λιμάνι που αποτελεί πύλη εισό-

δου στο  Άγιον  Όρος, με σήμα κατατεθέν τον Πύργο Προσφορίου, τον 

μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο βυζαντινό πύργο στη Χαλκι-

δική. Αξίζει να πάτε στην Τρυπητή, από όπου φεύγουν τα καραβάκια 

για την Αμμουλιανή, το μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής. 

Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένες και οι καλύτερες παραλίες της περι-

οχής: ο Άγιος Γεώργιος, το Τουρκολίμανο με τα απίθανα καταγάλανα 

νερά, οι οργανωμένες Αλυκές, το εκπληκτικό Καραγάτσι και η Φάκα, 

μια έρημη παραλία με άγριους θάμνους και δέντρα μέχρι τη θάλασσα. 

Δίπλα στην Αμμουλιανή βρίσκονται τα Δρένια, ένα σύμπλεγμα έξι ακα-

τοίκητων μικρών νησιών, όπως το Τηγάνι, με μια μικρή εξωτική αμμου-

διά με τιρκουάζ νερά, και η Ελιά με οργανωμένη παραλία και beach bar.

trees that grow at the water’s edge. Then comes Akti Onirou, or Dream 

Coast Beach, a sensational beach whose waters feature every shade of 

turquoise. Next up, renowned Kavourotrypes is a stretch of shoreline 

whose smooth rocks create small pools. This location is followed by 

Platania, with turquoise-coloured waters. Golden sand and tall, sharp 

rocks flanking the beach make up the setting at Tranos Agios Nikolaos. 

Agridia, next in succession, is a superb small windless cove. Further on, 

the road passes four small bays – Linaraki, Pigadaki, Tourkolimnionas 

and Klimataria – before heading on for Tigania with its twin coves, the 

very definition of a beach paradise. The last stop, Kriaritsi, is a superb 

large beach, half of which is well serviced by facilities. Two additional 

coves, both with beguiling turquoise waters and both frequented by 

very few people, are located to the south of the main beach. 

 

Athos 
The first stop, at the Eagles Palace hotel facilities, features an exotic 

beach, marvellous gardens, and numerous coffee, food and drink 

options. The restaurant Kamares (tel. 23770-31.101), offering fine-din-

ing cuisine and a magical veranda beneath the pine trees, is the stand-

out place here. Carry on for Ouranoupoli, a seaside village serving 

as the gateway to the holy communities of Mt Athos. Prosforiou 

Tower, the largest and best-preserved Byzantine tower in Halkidiki, is 

a local landmark. It’s worth taking a small boat from Trypiti to Ammo-
uliani, the only inhabited island in the Halkidiki region. The region’s 

best beaches are clustered here – Agios Georgios; Tourkolimano, 

blessed with amazing blue waters; Alykes, with facilities; sensational 

Karagatsi; and Faka, a deserted beach with wild shrubs and trees 

along the shore. Near Ammouliani, there is a group of six uninhabited 

islets known collectively as Drenia. One of the six, Tigani, has a small 

sandy beach with turquoise waters, while another, Elia, has facilities 

and a beach bar. 

 Το εστιατόριο Καμάρες στο Eagles Palace
/ The restaurant Kamares at Eagles Palace

Η νησίδα Τηγάνι, δίπλα στην Αμμουλιανή 
/ The islet Tigani near Ammouliani
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Η παραλία Αλυκές στην Αμμουλιανή
/ Alykes Beach on the island of Ammouliani

Η παραλία Τουρκολίμανο στην Αμμουλιανή
/ Tourkolimano Beach on the island of Ammouliani

Η παραλία στο ακρωτήριο Ποσείδι / The beach at Cape Possidi
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ΤΟ ΠΡΏΤΟ που μου έρχεται στον νου κάθε φορά που μιλώ για το νησί 

είναι οι κιτρινοκόκκινες ηφαιστειακές πέτρες που αντίκρισα την πρώτη 

φορά που επισκέφθηκα την παραλία του Καστανά. Βλέπετε, η Μήλος 

ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου και οφείλει σε μεγάλο βαθμό 

τη φήμη της στον μεταλλευτικό και γεωλογικό της πλούτο. Μια καλή 

ιδέα, λοιπόν, για να ξεκινήσει κανείς τη γνωριμία του με τη σύγχρονη 

ιστορία του τόπου είναι τα θειωρυχεία στο Παλιόρεμα, τα οποία, από το 

1958 που έκλεισαν οριστικά, παραμένουν έως σήμερα αναξιοποίητα. 

Ένα σημαντικό μνημείο της βιομηχανικής μας κληρονομιάς που παρα-

μένει αναξιοποίητο και τα οποία δεν έχω σταματήσει να ονειρεύομαι 

αναστηλωμένα, σαν ένα μοναδικής ομορφιάς υπαίθριο μουσείο. 

Αξίζει επίσης μια εξόρμηση στο Βάνι, στα παλιά ορυχεία σιδηρομαγ-

γανίου, αλλά και στο Μεταλλευτικό Μουσείο στον Αδάμαντα, το λιμάνι, 

για να γνωρίσετε την πλούσια γεωλογική και μεταλλευτική κληρονομιά 

του νησιού από την αρχαιότητα. Μπορείτε, επίσης, να οργανώσετε μια 

βόλτα με το Miloterranean Geo Experience (www.miloterranean.gr), 

για να έρθετε σε επαφή με την πολυδιάστατη ομορφιά του μηλαίικου 

τοπίου. Για να γνωρίσετε την εξέλιξη της Μήλου από την αρχαιότητα, 

αρκεί να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδρομή: ξεκινήστε από την 

Πλάκα, την πρωτεύουσα του νησιού, και αφιερώστε χρόνο στο Αρχαι-

ολογικό Μουσείο, ένα πανέμορφο νεοκλασικό σε σχέδια του Ερνέστου 

Τσίλερ, για να θαυμάσετε, μεταξύ άλλων, την προϊστορική συλλογή 

THE FIRST thing that comes to mind every time I talk about the island 

is the yellow-red volcanic stones I encountered on my first visit to 

Kastanas Beach. You see, Milos is a part of the Southern Aegean Vol-

canic Arc and owes its reputation, to great degree, to its mineral and 

geological wealth. A visit to the sulphur mining facility in Paliorema, 

which has remained unutilised ever since its closure in 1958, is a good 

way to start becoming familiar with the modern history of the island. 

A significant monument of our industrial heritage that I never stop 

dreaming of its restoration as an outdoor museum of unique beauty. 

It’s also worth venturing out to the old iron and manganese mines in the 

Vani area as well as the Milos Mining Museum in Adamantas, the har-

bour town, to become further acquainted with the island’s geological 

and mineral wealth, known since antiquity. In addition, you can arrange 

a tour with Miloterranean Geo Experience (www.miloterranean.gr) to 

discover the many different dimensions of the island’s natural beauty. 

All you need to do to get a picture of Milos’ evolution since antiquity 

is take the following route: start from Plaka, the island’s capital, and 

devote some time to the Archaeological Museum, a lovely neoclassical 

building designed by Ernst Ziller, where you can enjoy the Phylakopi 

Prehistoric Collection, among other things, and see a replica of the 

ancient Aphrodite of Milos statue, identical to the original. 

Then, head downhill to the picturesque, cobbled village of Tripiti 

Μήλος: ένα θαύμα της φύσης

Milos: Natural Wonder

H Φιλιώ Λούβαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Μήλου και ιδρύτρια 
του Διεθνούς Κέντρου Χορού και Θεάτρου Μήλου, μας προτείνει διαδρομές 
και εμπειρίες σε παραδοσιακούς οικισμούς και μαγευτικές παραλίες. 

Filio Louvari, artistic director of the Milos Festival and founder of the Milos International Dance 
& Theatre Centre, suggests some day trips, traditional village experiences and captivating beaches. 

Η παραλία Σαρακήνικο / Sarakiniko Beach
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της Φυλακωπής, αλλά και ένα ακριβές αντίγραφο της Αφροδίτης της 

Μήλου. Στη συνέχεια, κατηφορίστε στο γραφικό, πλακόστρωτο χωριό 

της Τρυπητής για να περπατήσετε στο αναστηλωμένο ρωμαϊκό θέα-

τρο και στις χριστιανικές κατακόμβες, που χρονολογούνται από τον 2ο 

αιώνα μ.Χ. Τέλος, ακολουθήστε το μονοπάτι που θα σας βγάλει στον 

παραδοσιακό οικισμό Κλήμα στην είσοδο του κόλπου του Αδάμαντα, 

με τα φημισμένα «σύρματα». Πρόκειται για τα άσπρα δίπατα σπιτάκια 

με τις ζωηρόχρωμες μεγάλες πόρτες, που άνοιγαν για να φυλάσσουν 

οι ψαράδες τις βάρκες τους. 

Η Μήλος είναι διάσημη για τις παραλίες της. Γαλαζοπράσινα νερά, 

βράχια βαμμένα σε διαφορετικά χρώματα και πλούσιος βυθός. Από τις 

πιο διάσημες, όπως το Σαρακήνικο ή το Κλέφτικο και η Συκιά, όπου είχαν 

τα λημέρια τους πειρατές του Μεσαίωνα, έως το δικό μου αγαπημένο 

Αμμουδαράκι στη δυτική πλευρά, έναν μικρό ειδυλλιακό κόλπο με διά-

φανα νερά και χρυσή άμμο, θα αντικρίσετε τοπία σπάνιας ομορφιάς.

Γαστρονομικά, η Μήλος εντυπωσιάζει ακόμα και τους πιο απαιτητι-

κούς ουρανίσκους. Περιηγηθείτε στα χωριά της για φρέσκο ψάρι, όπως 

είναι τα Πολλώνια και το Παλαιοχώρι, σταματήστε στο καφενείο του 

Ζήκου στη Ζεφυρία, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, για μεζέδες 

και ρακές, καθώς και στο Μπακάλικον του Γαλάνη στον Τριοβάσαλο 

για να νιώσετε την παρεΐστικη ατμόσφαιρα του νησιού. Αναζητήστε το 

ταβερνάκι Εμπουριός, στον ομώνυμο οικισμό, για να γευτείτε μηλαίικο 

κατσικάκι με πατάτες και δοκιμάστε δημιουργική μεσογειακή και τοπική 

κουζίνα, όπως σκορδολάζανα και φλαουνάκια (παραδοσιακά πιταράκια 

με χόρτα και σταφίδες) στον Αλευρόμυλο, στα περίχωρα του Αδάμαντα. 

and stroll around the restored Roman theatre and Christian catacombs, 

dating back to the 2nd century AD. 

Finally, follow the trail leading to the traditional settlement of 

Klima (at the mouth of the Adamantas Gulf) featuring the renowned 

syrmata, a row of adjoining small two-storey houses, all white with 

brightly coloured large ground-floor doors at the front wide enough to 

let the fishermen get their boats through to store them inside. 

Milos is renowned for its beaches, featuring turquoise waters, 

rocks of different colours and a rich seabed; these range from famous 

spots such as Sarakiniko, Kleftiko and Sykia, where medieval pirates 

maintained hideouts, to my personal favourite, Ammoudaraki, a 

small idyllic stretch with crystal-clear waters and golden sands, on 

the island’s western coast. All these spots promise visitors uniquely 

beautiful scenery. 

As for gastronomy, Milos impresses even the most demanding of 

palates. Head to villages such as Pollonia and Paleochori for fresh fish,  

or stop over at the Zikos café in Zefyria, the island’s former capital, 

for assorted meze dishes and raki, or at the Galanis grocery Bakalikon 

in Triovasalos to get a feel of the island’s group-friendly atmosphere. 

Look for a small taverna called Embourios in the village of the same 

name and try the local goat with potatoes. 

You’ll find creative Mediterranean and local cuisine, including 

skordolazana (garlic lasagne) and flaounakia (traditional small pies 

with greens and raisins), at Alevromylos on the outskirts of Adaman-

tas. For galaktoboureko (semolina custard baked in filo), Kivotos ton 

Για γαλακτομπούρεκο εμπιστευθείτε την Κιβωτό των Γεύσεων στα Πολ-

λώνια, ενώ για χειροποίητο παγωτό και γλυκό κουφέτο, το παραδοσιακό 

κέρασμα των γάμων με άσπρη κολοκύθα και μέλι, κατευθυνθείτε στα 

Παραδοσιακά Εδέσματα στον Αδάμαντα. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται και ο 

Τσακανός. Από εδώ θα προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, όπως μηλαίικο 

πελτέ, κάππαρη, ξινομυζήθρα. 

Αγαπώ κάθε γωνιά της Μήλου, όμως οι δικοί μου με ταυτίζουν 

κυρίως με δύο σημεία: το Γερμανικό Καταφύγιο στον Αδάμαντα, το 

οποίο έχει μετατραπεί σε αίθουσα τέχνης και πολιτισμού και είναι ο 

χώρος με τον οποίο συστήθηκα στην τοπική κοινότητα, καθώς εκεί 

παρουσίασα με τη φωτογράφο Μάντη Λυκερίδου το project «4 Μάη» 

το 2016 με την υποστήριξη του οργανισμού ΝΕΟΝ, αλλά και το Ρωμαϊκό 

θέατρο, καθώς εκεί πραγματοποιούνται οι περισσότερες εκδηλώσεις 

του επίσημου Φεστιβάλ Μήλου (www.milosfestival.gr). 

Gefseon in Pollonia is the place, while for homemade ice cream or 

koufeto, a sweet preserve made with white pumpkin and honey that’s 

traditionally served at Milos weddings, head to Paradosiaka Edesmata, 

meaning traditional delicacies, in Adamantas. Nearby Tsakanos is the 

place to buy local products such as Milos tomato paste, capers and 

xinomyzithra cheese. 

I adore every single part of Milos, but people close to me primarily 

associate me with two spots: the German bomb shelter in Adamantas, 

transformed into an art and culture centre and the place from where I 

introduced myself to the local community through a presentation, with 

the photographer Mady Lykeridou, of the project “4 May” in 2016, with 

support from NEON, a nonprofit organisation promoting contemporary 

culture; and the Roman theatre, as this is where most of the official 

Milos Festival (www.milosfestival.gr) events take place.

Η Φιλιώ Λούβαρη / Filio LouvariΤα παλιά θειωρυχεία / The old sulphur mines
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ΠΑΡΟΣ
ΤΑΞΊΔΊ ΕΥΕΞΊΑΣ

Yoga and meditation studios, organic farms that are open to the public and walking tours through nature 
and history come together on an island that is fast emerging as a premier wellness holiday destination.

Σχολές γιόγκα και διαλογισμού, επισκέψιμα βιολογικά αγροκτήματα και πεζοπορίες 
σε σημεία με μεγάλο ιστορικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον, σε ένα νησί που αναδύεται 

ως ένας από τους καλύτερους ελληνικούς προορισμούς για wellness διακοπές.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

PAROS
A WELLNESS TRIP

Περιηγήσεις με το τρεχαντήρι «Μιχαήλ Ζέππος»
/ Sea tours on the traditional fishing boat “Michail Zeppos”
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Σχολές γιόγκα
Το Okreblue (τηλ. 6981-014.300) βρίσκεται στην παραλία 
Φιλίζι, μια περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με αμμό-
λοφους, δάση από κέδρους και δαντελωτούς κολπίσκους.  
Διαθέτει δύο χώρους για εξάσκηση γιόγκα μέσα στον ελαιώνα, 
με τζαμαρίες περιμετρικά, που δίνουν την αίσθηση ότι είσαι 
σε ανοιχτό χώρο, διαμερίσματα διαμονής και ένα εστιατόριο 
με vegetarian/vegan ινδική και μεσογειακή κουζίνα. Φέτος 
εγκαινίασαν και το κυριακάτικο Sunday yoga+brunch, με ένα 
μάθημα γιόγκα που ακολουθεί ένα brunch menu με βιολογικά 
προϊόντα από τον κήπο τους. Εξαιρετικές και οι εγκαταστά-
σεις του Tao’s Center (τηλ. 22840-28.882) στον Αμπελά, που 
προσφέρει μαθήματα γιόγκα, διαλογισμού και πιλάτες. Διαθέτει 
μια πολύ μεγάλη αίθουσα με στρώματα τατάμι, ενώ διοργα-
νώνει και στην ταράτσα του –με θέα σε όλο το νησί– βραδιές  
διαλογισμού υπό το φως της πανσελήνου. Διαθέτει και το μονα-
δικό ταϊλανδέζικο εστιατόριο του νησιού. Στον Άγιο Γεώργιο, 
με θέα σε όλο τον κόλπο της Νάουσας, βρίσκεται το στούντιο 
Yoga Shala (τηλ. 6937-375.694) της Ελληνο-Αργεντινής Ιράνα 
Τζιαν Φουρούλη. Η τεχνική της εστιάζει στη συνειδητή εξι-
σορρόπηση του ατόμου σε σωματικό, νοητικό και πνευματικό 
επίπεδο μέσα από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και άλλων δρα-
στηριοτήτων. Στην Αλυκή βρίσκεται το Aliki Yoga School 
(τηλ. 6979-351.951) της έμπειρης εκπαιδεύτριας Oona Giesen, 
η οποία άρχισε να διδάσκει hatha yoga πριν από είκοσι χρόνια, 
ξεκίνησε την πρώτη σχολή γιόγκα στην Πάρο, ενώ πέρυσι εγκαι-
νίασε ένα yoga hotel με ειδικούς χώρους για εξάσκηση και μια 
μεγάλη αυλή, όπου εκπαιδευτές από όλο τον κόσμο μπορούν να 
φέρουν το γκρουπ τους.

Εναλλακτικές δραστηριότητες
Τουριστική ιππασία στο Thanasis Farm (τηλ. 6998-413.813), 
τη φάρμα του Θανάση Ρούσσου και της κόρης του Μιχαηλίας 
λίγο έξω από τον Αμπελά. Έχουν είκοσι πανέμορφα παριανά 
άλογα και έχουν σχεδιάσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές: 
μια πρωινή διάρκειας δυόμισι ωρών, που περνάει από τις περιο-
χές Ξιφάρα, Φιλίζι και Αμπελάς και περιλαμβάνει κολύμπι με τα 
άλογα στη θάλασσα, και μια απογευματινή διάρκειας μιάμισης  

Yoga studios
Okreblue (tel. 6981-014.300) is on Filizi Beach, a gorgeous spot with 

sand dunes, copses of prickly cedars and a series of small, quiet coves. 

The retreat centre has two spaces for yoga inside an olive grove, with 

large windows giving you a sense of being outdoors, as well as apart-

ments to let and a restaurant serving vegetarian/vegan Indian and 

Mediterranean dishes. It just unveiled its Sunday yoga and brunch 

programme, which comprises a yoga class, followed by brunch with 

organic products from the garden. The facilities and location are also 

amazing at Tao’s Center (tel. 22840-28.882) in Ambelas, which offers 

yoga, meditation and pilates in a spacious hall with tatami mats. It 

organises moonlight meditation sessions on the rooftop terrace, with 

an amazing view over the entire island, and also boasts the island’s only 

Thai restaurant. Located in Agios Georgios and with a view over the bay 

of Naoussa, Yoga Shala (tel. 6937-375.694) is run by Greek-Argentinean 

Irana JiAn Fouroulis, whose technique focuses on finding an inner phys-

ical, mental and spiritual balance through a broad range of classes and 

activities. The Aliki Yoga School (tel. 6979-351.951), in the village of 

the same name, is run by the very experienced teacher Oona Giesen. 

She has been teaching hatha yoga for more than 20 years and started 

Paros’ first yoga studio; just last year she also launched a yoga hotel 

that offers separate exercise areas and a large open-air space where 

teachers and studios from other parts of the world can bring groups.

Alternative activities
Tours on horseback are a great way to explore the island, which is what 

Thanasis Roussos and his daughter Michailia offer at Thanasis Farm 

(tel. 6998-413.813), just outside Ambelas. They have 20 beautiful Parian 

horses and have designed two very interesting routes. The 2.5-hour 

morning ride takes you through Xifara, Filizi and Ambelas, ending with 

a swim with the horses at the beach, while the afternoon ride of 1.5 

hours is all about taking in views and the sunset from enchanting spots 

in the hills. Another memorable experience is the sea tour offered by 

the beautifully restored traditional fishing boat Michail Zeppos (tel. 

6947-817.125). The excursion takes you past the Panteronisia islets and 

the southwestern coast of Antiparos with its impressive volcanic rock 

formations. It also includes a stop at the island of Despotiko for a visit 

to the archaeological site where excavations have uncovered a large 

Η παραλία Κολυμπήθρες / Kolybithres Beach
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Η παραλία Μώλος / Molos Beach

H Σάσσυ Χασομέρη, ιδιοκτήτρια 
του κέντρου γιόγκα Okreblue
/ Sasy Chasomeri, owner of the 
Okreblue yoga centre

Το βιολογικό αγρόκτημα Καμάρανθο 
/ The organic farm Kamarantho

Οι Λεύκες / The village of Lefkes
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ώρας σε ορεινά σημεία με πανοραμική θέα και μαγευτικό ηλιο-
βασίλεμα. Μοναδική η εμπειρία της περιήγησης με το υπο-
δειγματικά ανασκευασμένο παραδοσιακό συριανό ψαράδικο 
τρεχαντήρι «Μιχαήλ Ζέππος» (τηλ. 6947-817.125). Μια δια-
δρομή που περνάει από τις βραχονησίδες Παντερονήσια και 
τη νοτιοδυτική πλευρά της Αντιπάρου με τους εντυπωσιακούς 
ηφαιστειογενείς βράχους και κάνει στάση στο νησάκι Δεσπο-
τικό, για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, όπου οι ανασκαφές 
έχουν αποκαλύψει ένα εκτεταμένο ιερό αφιερωμένο στον Απόλ-
λωνα, το μεγαλύτερο σε έκταση ιερό μετά από αυτό της Δήλου. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν και οι πεζοπορικές και ποδη-
λατικές οικοπεριηγήσεις που διοργανώνει ο Χριστόφορος 
Κοροβέσης του Paros Hikes (τηλ. 6972-288.821). Έμπειροι 
συνοδοί πεζοπορίας με βαθιά ιστορική, πολιτισμική και λαο-
γραφική γνώση, οδηγούν σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές 
του νησιού (χωριά, μονοπάτια, άγνωστες παραλίες) και διη-
γούνται ενδιαφέρουσες ιστορίες σχετικά με τη χλωρίδα, την 
πανίδα, το τοπίο, την ιστορία και τους ανθρώπους του νησιού.

Ένα παρθένο κυκλαδίτικο τοπίο
Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου είναι ένα 
θεματικό πάρκο που εκτείνεται σε μια χερσόνησο 800 στρεμμά-
των με μεγάλη γεωλογική και ιστορική σημασία. Περιλαμβάνει 
το μοναστήρι του Αϊ-Γιάννη του Δέτη, υπαίθριο θέατρο, θερινό 
σινεμά, café-restaurant, έναν μικρό βοτανικό κήπο με αυτο-
φυή φυτά της Πάρου και ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, όπου 
μέσα στα κελιά των μοναχών φιλοξενείται η μόνιμη έκθεση «Η 
Πάρος μέσα από τη ρωσική χαρτογραφία, 1770-1774», με θέμα 
την εποχή κατά την οποία στη χερσόνησο ήταν το αρχηγείο 
και η βάση του ρωσικού ναυτικού. Η περιοχή διαθέτει δίκτυο 
από χαραγμένα μονοπάτια που οδηγούν σε σημεία όπως: στο 
Πάρκο των Βράχων, ένα σημείο με σχηματισμούς και συμπλέγ-
ματα βράχων· στο Αλωνάκι της Δύσης, ένα μικρό πετρόκτιστο 
θεατράκι, η ορχήστρα του οποίου ήταν πέτρινο αλώνι και όπου 
σε ένα απόλυτα δωρικό τοπίο φιλοξενούνται συναυλίες και 
εκδηλώσεις· στον Φάρο του Καβο-Κόρακα, με ασυναγώνιστη 
θέα στα γύρω νησιά της Μυκόνου, της Δήλου, της Τήνου και 
της Σύρου και μυθικό ηλιοβασίλεμα· και στον μικρό κάβο του 
Αλμυρού με πλάκες στο ύψος της θάλασσας, με κυματιστούς 
σχηματισμούς. Η χερσόνησος διαθέτει και μερικές καταπλη-
κτικές παραλίες. Η κύρια παραλία ονομάζεται Μοναστήρι και 

sanctuary dedicated to Apollo that is believed to be the biggest of its 

kind after that on Delos. At Paros Hikes (tel. 6972-288.821), Christ-

oforos Korovesis organises fascinating walking and cycling eco-tours 

led by experienced guides with an enormous amount of knowledge of 

the island’s history, culture and folk traditions. The tours take you to 

lesser-known parts of the island, including small villages, tucked-away 

trails and deserted beaches; along the way you will learn all about the 

island’s flora and fauna, landscapes, history and people.

A pristine Cycladic landscape
The Environmental and Cultural Park of Paros stretches across an 80 

hectare peninsula which is both geologically and historically important. 

Here you’ll find the Monastery of Ai-Yiannis Detis, an open-air theatre 

and cinema, a café-restaurant, a botanical garden of indigenous Parian 

plants and a very interesting museum where old monks’ cells house the 

permanent exhibition “Paros through Russian Maps, 1770-1774,” which 

focuses on the period when this peninsula served as a base for the 

Russian navy in the late 18th century. The park is also ideal for visitors 

who enjoy outings in nature, thanks to a network of signposted trails 

that lead to sights including: the Rock Park of weird and wonderful rock 

formations; the Western Threshing Floor, an old stone threshing floor 

that has been transformed into a small theatre that hosts plays and 

concerts; the Cape Korakas Lighthouse, with an unrivalled view of the 

nearby islands of Mykonos, Delos, Tinos and Syros, as well as spectacular 

sunsets; and the small cape of Almyros, with its flat, weather-sculpted 

stones. There are also a number of amazing beaches on this promontory. 

The main one, Monastiri, is a big sandy stretch with umbrellas, loungers 

and other amenities, but you can find more secluded spots further along 

the coast. There’s Perikoptera, then Tourkou Ammos – an exotic and 

quiet spot with golden sand, and then Kokkina, with white pebbles and 

clear, green waters.

The farms
Kamarantho (tel. 6988-341.929) is a 2.3 hectare organic farm that 

espouses the principles of permaculture and cultivates olives, pome-

Tο μοναστήρι του Αϊ-Γιάννη του Δέτη 
/ The Monastery of Ai-Yiannis Detis

Μάθημα γιόγκα στο Tao's Center 
/ A yoga class at Tao’s Center
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είναι μια μεγάλη, αμμώδης, οργανωμένη παραλία, αλλά, όπως 
εισέρχεστε στα ενδότερα της χερσονήσου, υπάρχουν πιο έρη-
μες ελεύθερες παραλίες. Πρώτη στη σειρά η Περικόπετρα, 
στη συνέχεια η απομονωμένη παραλία Τούρκου Άμμος, ένα 
απόκοσμα εξωτικό τοπίο με χρυσή άμμο, και ύστερα η παραλία 
Κόκκινα, με κάτασπρο βοτσαλάκι και ανοιχτά πράσινα νερά.

Οι φάρμες
Το Καμάρανθο (τηλ. 6988-341.929) είναι ένα επισκέψιμο 
βιολογικό αγρόκτημα 23 στρεμμάτων (σχεδιασμένο με βάση 
τις αρχές της περμακουλτούρας) με ελιές, ροδιές, συκιές, αμυ-
γδαλιές, αρωματικά φυτά, βότανα και αμπέλι. Η ξενάγηση 
στο κτήμα περιλαμβάνει γνωριμία με την παριανή χλωρίδα, 
τα αρωματικά φυτά και τον τρόπο καλλιέργειάς τους, καθώς 
και γευσιγνωσία του εξαιρετικού ελαιολάδου και της σούμας 
που παράγει το κτήμα, με τη συνοδεία σπιτικών εδεσμάτων 
(κρίταμο τουρσί, πέστο με αμύγδαλο κ.ά.), αλλά και τοπικά 
τυριά, χυμό ροδιού, φρέσκα σύκα και γλυκά του κουταλιού σε 
ένα κιόσκι με σκιερή καλαμωτή. Ξεναγήσεις προσφέρει και το 
Κτήμα Αρσένη (τηλ. 6932-331.810), όπου ο Αρσένης Λουκής 
καλλιεργεί ρόδια, συκιές, κάππαρη, εσπεριδοειδή, ενώ διατη-
ρεί και αμπέλι με Ασύρτικο, Μονεμβασιά, Μανδηλαριά και 
Ροδίτη. Ο ίδιος, πολύ παθιασμένος παραγωγός, αναλαμβάνει 
τις ξεναγήσεις, όπου μιλάει για την ιστορία του κτήματος, τη 
σχέση του με τη γη και τη διαδικασία των καλλιεργειών. Η 
ξενάγηση κλείνει με γευστική δοκιμή των προϊόντων σε ένα 
από τα δύο delicatessen που διατηρεί ο ιδιοκτήτης σε Νάουσα 
και Παροικιά. Απαραίτητη η επίσκεψη στο Κτήμα Πέτρα (τηλ. 
6944-311.988), ένα μαγευτικό αμφιθεατρικό κτήμα 15 στρεμ-
μάτων στις Κολυμπήθρες, με θέα σε όλο τον κόλπο της Νάου-
σας. Εκεί ο Άλκης Ντάουνγουορντ, ανάμεσα σε κυπαρίσσια, 
πεύκα, αροκάριες και φοίνικες που είχε φυτέψει ο παππούς 
του, καλλιεργεί ελιές, αμπέλια, κάππαρη, ρίγανη και λεβάντα 
με αγρο-οικολογικές πρακτικές και ήπιες παρεμβάσεις. Θα σας 
ξεναγήσει με ενθουσιασμό σε κάθε γωνιά του κτήματος, θα σας 
διηγηθεί την οικογενειακή ιστορία και στο τέλος θα σας φιλέψει 
κρασί και δικά τους προϊόντα στη βεράντα του σπιτιού.

Τα τοπικά προϊόντα
Μια ευρεία γκάμα από εκλεκτά τοπικά προϊόντα βρίσκεται στα 
ράφια του delicatessen Το Μελίσσι της γαστρονομικής δημοσι-
ογράφου Μάρως Βούλγαρη, στον περιφερειακό της Νάουσας. 
Η οικογένεια διαθέτει ένα μικρό πρότυπο μελισσοκομείο στην 
περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, στη νότια Πάρο, που παράγει 
καταπληκτικό θυμαρίσιο μέλι, καθώς και πρόπολη, γύρη και 
βασιλικό πολτό. Από το ίδιο μέλι παράγεται και μια σειρά καλλυ-
ντικών με την επωνυμία Pure Products. Το κτήμα παράγει επίσης 
κάππαρη, ελιές, λιαστές ντομάτες, φάβα, ρεβίθια, ξερά σύκα, 
σούμα, λιαστό κρασί και ένα φίνο ροζέ (Μαυροπέτρια), ενώ 
στα ράφια θα βρείτε κρασιά των ντόπιων οινοποιών Μανώλη 
Μωραΐτη, Γιώργου Μωραΐτη, του Γιώργου Ρούσσου, της οινο-
ποιίας Λουρίδη, του πρότυπου οινοποιείου Alissafi, καθώς και 
τα εξαιρετικά τυριά από το Πάριον, το τυροκομείο της Κατε-
ρίνας Μόσχου. Φρέσκα οπωροκηπευτικά, βιολογικά φρούτα 
και λαχανικά από τα ιδιόκτητα κτήματα, ντόπια τυροκομικά, 
αλλά και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα μικρών παραγωγών 

granates, figs, almonds, herbs and wine grapes. Tours of the estate 

include an introduction to Parian flora, its herbs and their cultivation, 

and tastings of the farm’s excellent olive oil and souma, accompanied 

by snacks of pickled rock samphire, almond pesto and other products 

made here. These and more, such as local cheeses, pomegranate juice, 

fresh figs and fruit preserves can also be purchased from the farm’s 

small kiosk in the shade of its reed awning. Public tours are also offered 

by Arsenis Farm (tel. 6932-331.810), where Arsenis Loukis cultivates 

pomegranates, figs, capers and citrus fruits, as well a vineyard of the 

Assyrtiko, Monemvasia, Mandilaria and Roditis varieties. Passionate 

about his work, Loukis leads the tours himself, offering lively and fasci-

nating accounts of the farm’s history, his love of the land and the farming 

process. The tours end with samplings of the products sold at the farm’s 

two delis in Naoussa and Parikia. A visit to the gorgeous 1.5 hectare 

Petra Farm (tel. 6944-311.988), built on a hillside in Kolybithres with a 

view of the bay of Naoussa, is not to be missed. Among cypresses, pines, 

monkey puzzles and palms planted by his grandfather, British Greek 

farmer Alkis Downward cultivates olives, grapes, capers, oregano and 

lavender using eco-friendly practices. He is an enthusiastic guide who 

will take you to every corner of the farm, tell you the story of his family 

and then treat you to wine and products he has cultivated himself on 

the veranda of his home.

 

The local products
You’ll find a wide selection of top-quality local products to choose from 

on the shelves of To Melissi deli, run by food writer Maro Voulgari on 

the Naoussa ring road. The family runs a small model bee farm in the 

Agioi Theodoroi area in the south of the island that produces amazing 

thyme honey, as well as propolis, pollen and royal jelly. These are also 

used to make a range of cosmetics under the brand Pure Products. The 

estate also produces capers, olives, sun-dried tomatoes, yellow split 

peas for fava dip, chickpeas, dried figs, souma (a local spirit), wine 

from sun-dried grapes and a fine rosé called Mavropetria. The deli’s 

shelves are also stocked with wines by local vintners Manolis Moraitis, 

Giorgos Moraitis, Giorgos Roussos, the Louridis estate and the model 

Alissafi Winery, as well as excellent cheeses from Parion, a dairy run 

by Katerina Moschou. Fresh organic fruits and vegetables from local 

farmers, local cheeses and well-selected products from small-scale 

producers all over Greece are also available at the Arsenis delis of 

the Louki family in Naoussa and Parikia. The couple Angelos Pitsikalis 

and Elissavet Bogiatzi make great honey under the Ek Paktias label, 

while you should also seek out the bakery Ageria in Aliki, where Dim-

itris Haniotis makes delicious rusks from local barley flour he grinds 

himself in a stone mill.

 

Vegetarian options
With a minimalist décor in shades of white, and relaxing built-in sofas 

in the outdoor dining area, Sousouro (tel. 22840-53.113) is an all-day 

establishment that serves a healthy breakfast (homemade nut butter 

and granola with almond milk); sandwiches on homemade bread; salads 

(like the one of red quinoa, avocado, wild arugula, sun-dried tomatoes, 

pumpkin seeds and a turmeric dressing); raw cheesecakes; and fruit and 

vegetable smoothies made with almond milk. A well-hidden secret in a 

quiet spot between Aliki and Voutakos to the south, Hello Mango (tel. 

22840-90.606) has a Cycladic, minimal chic vibe and presents a menu 

of nutritious foods made primarily with carefully selected local products 
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O Άλκης Ντάουνγουορντ, ιδιοκτήτης του Κτήματος Πέτρα 
/ Alkis Downward, owner of Petra Farm

Ιππασία στη θάλασσα με τα άλογα του Thanasis Farm
/ Going for a dip with the horses of Thanasis Farm

Το ντελικατέσεν Μελίσσι 
/ The delicatessen Melissi

Το λιμάνι της Νάουσας / The harbour of Naoussa
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and ingredients: specialty coffee, iced teas with local herbs, salad with 

Parian mango, wraps and rice rolls, raw desserts and a range of egg 

dishes like the signature fried eggs with courgette blossoms and feta. 

It also champions reducing the use of plastic by offering a discount to 

people who bring their own cups. Lastly, Kouzina (tel. 22843-01.349) 

is a new restaurant on the Naoussa ring road that uses locally sourced 

dairy, vegetables and fruits, including quite a few organic ingredients 

from the Kamarantho and Petra farms. The restaurant is not vegetarian, 

but it has several meat-free options, such as the black-eyed peas with 

spinach, the chickpeas with celery and carrot, cold vegetable soups and 

vegan panna cotta. It also sells its delicious dips (which include hummus 

and an aubergine dip) in biodegradable takeaway containers.

από όλη την Ελλάδα στα delicatessen Αρσένης της οικογένειας 
Λουκή, σε Νάουσα και Παροικιά. Σπουδαίο μέλι παράγει το ζευ-
γάρι Άγγελου Πιτσικάλη και Ελισάβετ Μπογιατζή με την επω-
νυμία Εκ Πακτίας, ενώ αξίζει να αναζητήσετε τον φούρνο της  
Αγκαιριάς στην Αλυκή, όπου ο Δημήτρης Χανιώτης παρασκευ-
άζει εξαιρετικά κρίθινα παξιμάδια από ντόπιο κριθάρι, που αλέ-
θει μόνος του σε πετρόμυλο.

Οι vegetarian επιλογές
Στο Sousouro (τηλ. 22840-53.113) στην Παροικιά, με λευκή 
μίνιμαλ διακόσμηση, τραπεζάκια και επιτοίχιους καναπέδες 
στον εξωτερικό χώρο. Αll-day λειτουργία με healthy πρωινό 
(σπιτικό βούτυρο ξηρών καρπών, σπιτική granola με γάλα αμυ-
γδάλου), σάντουιτς με ψωμί που ζυμώνουν μόνοι τους, σαλάτες 
(όπως αυτή με κόκκινη κινόα, αβοκάντο, άγρια ρόκα, λιαστή 
ντομάτα, κολοκυθόσπορους, ντρέσινγκ κουρκουμά), ωμοφα-
γικά cheesecakes και smoothies λαχανικών και φρούτων με 
γάλα αμυγδάλου. «Κρυμμένο μυστικό», το Hello Mango (τηλ. 
22840-90.606) στα νότια του νησιού, σε ένα ήσυχο πέρασμα 
μεταξύ Αλυκής και Βουτάκου. Κυκλαδίτικη minimal chic ατμό-
σφαιρα, μενού με πιάτα με υψηλή διατροφική αξία και πρώτες 
ύλες κυρίως από τοπικούς παραγωγούς. Specialty coffee, iced 
teas με ντόπια βότανα, σαλάτα με παριανό μάνγκο, wraps και 
rice rolls ωμοφαγικά γλυκά, καθώς και μια γκάμα πιάτων με 
αυγά, με signature dish τα αυγά μάτια με κολοκυθανθούς και 
φέτα. Παράλληλα, υποστηρίζει τη μειωμένη χρήση πλαστικών, 
προσφέροντας έκπτωση σε όσους έρθουν με το δικό τους ποτήρι 
για καφέ ή ρόφημα. Τέλος, το Kouzina (τηλ. 22843-01.349), το 
νέο μαγειρείο στον περιφερειακό της Νάουσας, μαγειρεύει με 
ντόπια τυροκομικά και κηπευτικά και χρησιμοποιεί αρκετά από 
τα βιολογικά προϊόντα από τα κτήματα Καμάρανθου και Πέτρα. 
Δεν είναι αμιγώς vegetarian, αλλά έχει αρκετές veg επιλογές, 
όπως μαυρομάτικα με σπανάκι, ρεβίθια με σέλερι και καρότο, 
κρύες σούπες λαχανικών, vegan πανακότα και για take away –σε 
συσκευασίες από βιοδιασπώμενα υλικά– δικά τους ντιπ (μελι-
τζανοσαλάτα, χούμους κ.ά.).

Το υπαίθριο θέατρο στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο
/ The open-air theatre at the Environmental and Cultural Park

CLEAN BLUE PAROS – ΈΝΑ ΝΗΣΊ ΧΩΡΊΣ 
ΠΛΑΣΤΊΚΑ ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της βρετανικής ΜΚΟ Common Seas 
σε συνεργασία με τον Δήμο Πάρου, με σκοπό να γίνει η Πάρος το πρώ-
το νησί στη Μεσόγειο χωρίς πλαστικά απορρίμματα μιας χρήσης. Οι 
καμπάνιες ενημέρωσης και οι διάφορες δράσεις επικεντρώνονται σε 
τέσσερα βασικά είδη: τα πλαστικά κύπελλα του καφέ, τα πλαστικά κα-
λαμάκια, τα πλαστικά μπουκαλάκια νερού και τις πλαστικές σακούλες 
για τα ψώνια. Περισσότερες από πενήντα τοπικές επιχειρήσεις έχουν 
πάρει μέρος στην εκστρατεία Clean Blue Paros και αντικατέστησαν τα 
πλαστικά μιας χρήσης με εναλλακτικά προϊόντα πολλαπλών χρήσεων: 
ποτήρια φτιαγμένα από ένα υποπροϊόν της παραγωγής ρυζιού, καλα-
μάκια από χαρτί κ.ά., σε όλα τα σχολεία τοποθετήθηκαν βρύσες με 
ειδικό σύστημα φιλτραρίσματος του νερού, ώστε να μειωθεί η χρήση 
των πλαστικών μπουκαλιών, ενώ το πρόγραμμα προμήθευσε το νησί με 
μεταλλικά είδη σερβιρίσματος, γεγονός που μείωσε δραστικά τη χρήση 
πλαστικών στις τοπικές γιορτές και στα πανηγύρια.

CLEAN BLUE PAROS: AN ISLAND FREE OF PLASTIC WASTE
The British nongovernmental organisation Common Seas and Paros 
Municipality have launched an innovative programme to make Paros 
the first island in the Mediterranean that is free of single-use plastic 
waste. Their public awareness campaigns and actions target four ubiq-

uitous single-use plastic products: coffee cups, straws, water bottles 
and carrier bags. More than 50 local businesses have already signed up 
to the Clean Blue Paros campaign and have replaced single-use plastic 
with eco-friendly alternatives, such as coffee cups made of rice husks 
and paper straws. The island’s schools have also been equipped with 
taps with water filters to reduce the consumption of bottled water, 
while through the programme the island has also been supplied with 
metal eating utensils, drastically reducing the use of plastic knives and 
forks at local festivities and church fetes.
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Η Μιμίκα Λιάκου, συνιδιοκτήτρια του 
εστιατορίου Kouzina / Mimika Liakou, 
co-owner of the restaurant Kouzina

Ο Άγιος Κωνσταντίνος στην Παροικιά
/ The church of Agios Konstantinos in Parikia

O φάρος του Καβο-Κόρακα 
/ The Cape Korakas Lighthouse

Ο μελισσοκόμος Αργύρης Λουκής στο 
οικογενειακό κτήμα στην περιοχή των Αγίων 
Θεοδώρων / Beekeeper Argyris Loukis at the 
family bee farm in the Agioi Theodoroi area

Ο μελισσοκόμος Αργύρης Λουκής στο 
οικογενειακό κτήμα στην περιοχή των Αγίων 
Θεοδώρων / Beekeeper Argyris Loukis at the 
family bee farm in the Agioi Theodoroi area
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στρώματα ιστορίας που συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο σύνολο, ένα μωσαϊκό πολιτισμών και αρχιτεκτονικών 
ειδών με ελληνιστικά, βυζαντινά, ιπποτικά και οθωμανικά κτίρια ανάμεσα σε χαμηλά χωριάτικα σπίτια 
με ολάνθιστες αυλές και απλωμένα ρούχα, σοκάκια με δωδεκανησιακό βότσαλο, πλατείες με μεγάλα 

δέντρα και μία από τις πιο ζωντανές και καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης, 
που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

THE ΜEDIEVAL TOWN OF RHODES
A STROLL THROUGH HISTORY
Layers of history that coexist as one united whole, a mosaic of civilisations and architectural styles, 

with Hellenistic, Byzantine, Gothic and Ottoman buildings alongside modest houses with 
flower-filled yards and laundry hung out to dry, narrow streets paved with pebbels from local beaches, 

and public squares shaded by massive trees, all in one of the most vibrant and well-preserved 
medieval towns in Europe, which is a UNESCO World Heritage Site.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

Η μαρίνα στο Μανδράκι και το Κάστρο 
/ The marina at Mandraki Harbour and the Castle
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Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου / The Palace of the Grand Master

Στα μονοπάτια των αιώνων
Μπαίνοντας από την πύλη της Ελευθερίας και διασχίζοντας 
την οδό Απελλού, συναντάμε τις πλατείες Αργυροκάστρου και 
Σύμης, όπου την περίοδο των Ιπποτών βρίσκονταν τα οπλοστά-
σια. Στην πλατεία Σύμης βρίσκεται η Δημοτική Πινακοθήκη 
Ανδρέα Ιωάννου, που αποτελεί μέρος του Μουσείου Νεοελ-
ληνικής Τέχνης, με συλλογή ζωγραφικής και χαρακτικής της 
ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα. Μερικά μέτρα πιο κάτω, 
στην πλατεία Αργυροκάστρου, στο κτίριο της ιπποτικής οπλο-
θήκης, βρίσκεται το Μουσείο της Κοσμητικής Συλλογής, με 
ενδυμασίες, κεντήματα, ξυλόγλυπτα και αντικείμενα μεταλλο-
τεχνίας και κεραμικής. Στη συνέχεια, το εντυπωσιακό κτίριο 
που συναντάμε στα αριστερά είναι το Κατάλυμα της Ωβέρνης 
(καταλύματα λέγονται τα κοινόχρηστα κτίρια για καθεμία από 
τις διαφορετικές «Γλώσσες» – εθνικές υποδιαιρέσεις οι οποίες 
αποτελούσαν το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη) και το οποίο σήμερα 
στεγάζει ένα καφέ με ατμοσφαιρική αυλή. Δίπλα του βρίσκεται 
ο ναός της Παναγίας του Κάστρου, που χτίστηκε πιθανότατα 
κατά τον 11ο αιώνα, και απέναντι ξεκινάει η περίφημη οδός 
Ιπποτών, ο πιο εμβληματικός δρόμος της Μεσαιωνικής Πόλης 
και νευραλγικό κέντρο της ιπποτικής Ρόδου. Εδώ βρίσκονται 
τα περισσότερα Καταλύματα, με πιο εντυπωσιακό το Κατά-

Walking through the centuries
Starting at Eleftherias (Freedom) Gate and going down Apellou Street 

will bring you to Argyrokastrou and Simis squares, which is where the 

knights had their armouries back in the Middle Ages. The Andreas 
Ioannou Municipal Art Gallery, which is located here, is a part of 

the Museum of Modern Greek Art and contains a fascinating collection 

of 20th-century paintings and engravings. On Argyrokastrou Square, 

just a few metres away, the Museum of Decorative Arts, housed in 

a former arsenal, presents traditional costumes, embroideries, wood 

carvings and metal and clay items. The impressive building on the left 

is the Inn of the Tongue of Auvergne (Rhodes’ “inns” were palatial 

residences used by the different ethno-linguistic groups that comprised 

the Order of Saint John), where you can stop for a refreshment in its 

quaint courtyard. Beside it, the Church of Our Lady of the Castle, 

thought to have been built in the 11th century, marks the beginning of 

the Street of the Knights, the Μedieval Town’s most iconic street and a 

showcase of this chapter in its history. This is the location of most of the 

inns, the most impressive of which is the Inn of the Tongue of Spain, 

the largest surviving residence of this period, built in the 15th century 

under Grand Master Antoine Fluvian. The Inn of the Tongue of France, 

constructed in 1492, is a splendid sample of period architecture, while 

the 14th-century Church of the Holy Trinity, with the statue of the 
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λυμα της Ισπανίας, το μεγαλύτερο σωζόμενο της ιπποτικής 
Ρόδου χτισμένο επί Μεγάλου Μαγίστρου Άντονι Φλουβάν, 
τον 15ο αιώνα. Το Κατάλυμα της Γαλλίας κατασκευάστηκε 
το 1492 και αποτελεί το εντυπωσιακότερο παράδειγμα ροδί-
τικης ιπποτικής αρχιτεκτονικής της εποχής. Ενδιαφέρον έχει 
και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας (14ος αιώνας), με άγαλμα 
της Παναγίας στην κόγχη της πρόσοψης. Βασικό αξιοθέατο το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του 
Νέου Νοσοκομείου των Ιπποτών (1489) και φιλοξενεί σπουδαία 
αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορα σημεία της Ρόδου και των 
γύρω νησιών, με σημαντικότερο το άγαλμα της Αφροδίτης της 
Ρόδου. Στο τέλος της οδού στέκει επιβλητικό το Παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου. Υπήρξε η επίσημη έδρα των Μεγάλων 
Μαγίστρων του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου, το 
οποίο κυβέρνησε τη Ρόδο από το 1309 έως το 1522. Μετά το 
πέρας της ιπποτικής κυριαρχίας, το κτίριο παρήκμασε, χρησιμο-
ποιήθηκε για λίγο κατά την οθωμανική περίοδο ως φυλακή, για 
να αναστηλωθεί και να επανακατασκευαστεί την περίοδο της 
Ιταλοκρατίας (1912-1947), ακολουθώντας την αρχική κάτοψη, 
αλλά σε μεγαλύτερη και πιο μεγαλοπρεπή κλίμακα. Ακριβώς 
απέναντι, μεγάλο ενδιαφέρον έχει το Οθωμανικό Σχολείο. Χτί-
στηκε το 1876 από μια ομάδα μεταρρυθμιστών-προοδευτικών 
μουσουλμάνων της Ρόδου γύρω από τα ερείπια της ιπποτικής 
εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Πίσω από το Σχολείο συναντάμε 
τον Πύργο του Ρολογιού, που κατασκευάστηκε το 1851 σε μια 
γωνιά του παλιού βυζαντινού τείχους ως σύμβολο προόδου από 
τον γιο του κατασκευαστή της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης. Συνέ-
χεια στην οδό Ορφέως και στο σημείο που τέμνεται με την οδό 
Σωκράτους, όπου συναντάμε την Οθωμανική Βιβλιοθήκη, η 
οποία χρονολογείται από το 1793-94 και φιλοξενεί μια μοναδική 
συλλογή από παλιά βιβλία και χειρόγραφα. Ακριβώς απέναντι, 
το Τζαμί του Σουλεϊμάν, που κατασκευάστηκε από τον σουλ-
τάνο Σουλεϊμάν τον Mεγαλοπρεπή το 1523 (αλλά ξαναχτίστηκε 
το 1809). «Κρυμμένο» στο μικρό σοκάκι της Απολλωνίων, που 
ξεκινάει απέναντι από το τζαμί, βρίσκεται το Μοναστηριακό 
Συγκρότημα Αγίου Γεωργίου με την ομώνυμη εκκλησία και 
πολλά μοναστικά και κοσμικά κτίρια. Η εντυπωσιακή εκκλη-
σία χρονολογείται από το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, κατα-
σκευάστηκε για τους Φραγκισκανούς μοναχούς και συνδυάζει 
βυζαντινές και δυτικές επιρροές. Επόμενη στάση, το πρόσφατα 
ανακαινισμένο Tζαμί του Χάμζα Μπέη (19ου αιώνα), αντι-
προσωπευτικό δείγμα κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής σε 
τζαμί, και στη συνέχεια η Πλατεία Αρίωνος, κομβικό σημείο της 
Μεσαιωνικής Πόλης, με το Τζαμί του Σουλτάνου Μουσταφά 
III, που χτίστηκε το 1760 και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα 
από τη μουσουλμανική κοινότητα της Ρόδου για γαμήλιες τελε-
τές. Απέναντι, το χτισμένο το 1558 Γενί Χαμάμ, οθωμανικά 
λουτρά που λειτουργούσαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια.

Συνέχεια για την οδό Σωκράτους, τον πιο εμπορικό δρόμο 
της Μεσαιωνικής Πόλης, γεμάτο τουριστικά καταστήματα. Άξιο 
προσοχής το πολύ ιδιαίτερο Τζαμί του Μεχμέτ Αγά, με τον ασυ-
νήθιστο ξύλινο μιναρέ του, που χρονολογείται από το 1820. Επό-
μενος σταθμός, η πλατεία Αθηνάς, όπου βρίσκονται τα ερείπια 
της μεγάλης εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία κατα-
στράφηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, συναντάμε το 

Ο Προμαχώνας Ντελ Καρέτο και η Μεσαιωνική Τάφρος
/ Fabrizio del Carretto Bastion and the Μedieval Moat

Η Πύλη του Αγίου Αντωνίου / St Anthony's Gate

Γλυπτό του Κώστα Νεοφύτου στην 
Ακτή Σαχτούρη / A sculpture by 
Kostas Neofitou at Akti Sachtouri, 
just outside the city walls
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Virgin Mary on the frontispiece, is also of interest. The main attraction 

here is the Archaeological Museum, located in the Hospital of the 

Knights (1489), which hosts a marvellous collection of finds from differ-

ent parts of the Rhodes and the nearby islands, including the wonderful 

Aphrodite of Rhodes statue. The Palace of the Grand Master is the 

crowning jewel of the Street of the Knights, located at the far end of the 

street. This was the official seat of the grand masters of the Order of 

Saint John, which governed Rhodes from 1309 to 1522. The building was 

used briefly as a prison during the Ottoman period after the defeat and 

departure of the knights, and was left to fall into ruin until the Italians, 

who ruled Rhodes from 1912 to 1947, took an interest in restoring it to 

its original architectural glory, though on an even grander scale. The 

interesting building beside it is the Ottoman School, built in 1876 by 

a local group of progressive and reform-minded Muslims around the 

ruins of the medieval Church of Saint John. The Clock Tower behind 

it was constructed in 1851 on a corner of the old Byzantine wall as 

a symbol of progress by the son of the man who built the Ottoman 

Library. Continue along Orfeos Street until it intersects with Sokratous 

Street and there you’ll find the Ottoman Library, which dates from 

1793-94 and boasts a unique collection of old books and manuscripts. 

The Suleiman Mosque across the street, which underwent reconstruc-

tion in 1809, was built under Sultan Suleiman the Magnificent in 1523. 

Tucked away in a small alley called Apolloniou across from the mosque, 

the Saint George Monastery is a fascinating complex of ecclesiastical 

and secular structures. Its namesake church, built in the first half of 

the 15th century for a group of Franciscan monks, is an interesting 

combination of Byzantine and Western architectural styles. Our next 

stop is the recently restored 19th-century Hamza Bey Mosque – a 

representative example of classical Ottoman mosque architecture – 

and then it’s on to Arion Square, a key point in the Μedieval Town and 

home to the Sultan Mustafa Mosque, built in 1760 and still used by 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
/ The Archaeological Museum

Το κτίριο της ιπποτικής οπλοθήκης (14ος 
αιώνας) στεγάζει το Μουσείο της Κοσμητικής 
Συλλογής / The 14th-century arsenal houses 

the Museum of Decorative Arts

Το Τζαμί του Μεχμέτ Αγά 
/ Mehmet Aga Mosque
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παλιότερο εν λειτουργία ισλαμικό τέμενος της πόλης, το Τζαμί 
του Ιμπραήμ Πασά (1541). «Κρυμμένο μυστικό» η πλατεία 
Δωριέως, μια όαση με τεράστιους φίκους, που καλύπτουν με 
τη φυλλωσιά τους όλη την επιφάνεια του «ουρανού» της, δημι-
ουργώντας μια τεράστια σκιερή και δροσερή έκταση ιδανική 
για ξεκούραση. Εκεί βρίσκεται και το Tζαμί του Ρετζέπ Πασά 
(1588), ακολουθώντας το αυτοκρατορικό στιλ του αρχιτέκτονα 
Σινάν. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου 
Φανουρίου, με υπέροχες και καλά διατηρημένες τοιχογραφίες, 
ενώ ο ομώνυμος δρόμος αλλά και τα στενάκια γύρω από αυτόν 
είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία στη Μεσαιωνική Πόλη, 
ειδικά τις βραδινές ώρες. 

Στη συνέχεια μπείτε στην οδό Ομήρου, η κατάληξη της 
οποίας είναι η Πύλη και ο Προμαχώνας του Αγίου Αθανασίου 
(1487) ‒ ήταν κλειστή κατά την Οθωμανική περίοδο (1522-
1912), για να ανοίξει ξανά για τους κατοίκους το 1922, επί  
Ιταλοκρατίας. Από εκεί, αναζητήστε στις παρυφές της Ομήρου 
τρεις πολύ ενδιαφέρουσες μικρές εκκλησίες: Άγιοι Θεόδωροι, 
Αγία Κυριακή και Αρχάγγελος Μιχαήλ και στη συνέχεια κατευ-
θυνθείτε ανατολικά, για να θαυμάσετε την Πύλη του Αγίου 
Ιωάννη, η οποία φέρει πολύπλοκο σχήμα οχύρωσης. Πολύ ενδι-
αφέρον έχει η περιήγηση στα γύρω σοκάκια, που είναι εκτός 
τουριστικής ατζέντας: εκεί υπάρχουν αρκετά σπίτια οθωμα-
νικής αρχιτεκτονικής με σαχνισιά, ο ναός του Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου (15ος αιώνας) και το υποδειγματικά αναστηλω-
μένο κτίριο όπου στεγάζεται το boutique hotel Kokkini Porta 
Rossa. Στη γωνία Ομήρου και Πυθαγόρα, σώζεται σε πολύ καλή 
κατάσταση οθωμανική κρήνη και πίσω ένας ιπποτικός μύλος. 
Συνέχεια στην οδό Πυθαγόρα, όπου ανάμεσα σε σπίτια που 
κατοικούνται συναντάμε τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης και 
λίγο πιο κάτω το εκπληκτικό νεοκλασικό αρχοντικό, γνωστό ως 
Σαράι του Πασά, που χτίστηκε το 1901. Συνέχεια για την οδό 
Δημοσθένους, όπου βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Τριάδος 
(15ος αιώνας). 

Από εκεί, μπαίνουμε στην εβραϊκή συνοικία, όπου κατοι-
κούσαν για εκατοντάδες χρόνια οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της 
Ρόδου. Εκεί βρίσκεται η Συναγωγή Kahal Shalom (1577), η 
οποία, εκτός από θρησκευτικές υπηρεσίες και τελετές, στεγάζει 
και το Εβραϊκό Μουσείο της πόλης. Από εκεί, κάντε μια μικρή 
παράκαμψη για να δείτε την Πύλη της Ακαντιάς, τη δεύτερη 
νεότερη πύλη της πόλης (1935), και συνεχίστε στην οδό Κισθι-
νίου μέχρι τα ερείπια της καθολικής εκκλησίας της Παναγίας 
της Νίκης, η οποία κατεδαφίστηκε από τον Μεγάλο Μάγιστρο 
Φιλίπ Βιλιέ ντε λ’ Ιλ-Αντάμ για να χρησιμοποιήσει τις πέτρες 
για την ανοικοδόμηση των τειχών στην πολιορκία του 1522 από 
τους Οθωμανούς. Συνέχεια στην οδό Πινδάρου, για να δείτε τον 
ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης, παλάτι που χτίστηκε το 1391 
(αλλά πήρε τη σημερινή του μορφή το 1516) και στέγαζε ξενώνα 
για ευγενείς και άλλους σημαντικούς προσκυνητές, επισκέπτες 
και φιλοξενούμενους των Ιπποτών. Στον ίδιο δρόμο, επόμενος 
σταθμός η Παναγία του Μπούργκου, μία από τις σημαντικό-
τερες καθολικές εκκλησίες της πόλης (τέλη του 14ου αιώνα). 
Καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και του σει-
σμού του 1480 και ξανά από την πολιορκία του 1522 και δεν 
αναστηλώθηκε έκτοτε, δίνοντας αυτό το μοναδικό θέαμα μιας 
κομμένης στα δύο εκκλησίας. Απέναντι, η Πύλη της Παναγίας 

the Muslim community for weddings. Across the square, the Yeni Ham-
mam bathhouse, built in 1558, was used as such until just a few years 

ago. Flanked by souvenir shops and other such businesses, Sokratous 

Street is the Μedieval Town’s high street and also host to the Mehmet 

Aga Mosque, a striking building with a peculiar wooden minaret added 

in 1820. Then there’s Athinas Square and the ruins of the Church of 
Archangel Michael, largely destroyed in a WWII air raid. Just a few 

metres away, the Ibrahim Pasha Mosque dates to 1541 and is the 

oldest mosque still in operation in the city. Under a canopy of massive 

ficus trees, Dorieos Square is a small oasis of cool and calm, the perfect 

spot for a rest from your walking tour of the Μedieval Town. Gracing the 

square, the Recep Pasha Mosque (1588) is a fine example of imperial 

Ottoman architecture and the work of master architect Mimar Sinan. 

Just a short stroll away, the Church of Agios Fanourios has some won-

derful and well-preserved murals, while the street of the same name 

and the small alleys running off it are among the loveliest spots in the 

Μedieval Town, especially in the evening.

Next, take Omirou Street to the Gate and Bastion of Saint Atha-
nasios. Built in 1487, this entrance was closed in Ottoman times (1522-

1912) and reopened by the Italians in 1922. On the fringes of Omirou, are 

three very interesting small churches – Agioi Theodoroi, Agia Kyriaki 

and Archangel Michael – while heading east will take you to the Gate 
of Saint John, notable for its ornate fortifications. This is great for a 

bit of off-map exploration, as it has several Ottoman-era buildings with 

their signature bay windows (sachnisia), an interesting 15th-century 

church dedicated to Saint John the Baptist and a wonderfully reno-

vated boutique hotel, Kokkini Porta Rossa. On the corner of Omirou 

and Pythagora streets, there’s an Ottoman public water fountain that 

has survived in very good shape and a medieval mill right behind it. A 

section of the Byzantine fortification wall survives on Pythagora Street, 

which is also home to a marvellous 1901 neoclassical townhouse known 

as the Pasha’s Seraglio. Dimosthenous Street will take you past the 

15th-century Church of the Holy Trinity and into the Jewish quarter, 

home to Rhodes’ Sephardic community for hundreds of years.

Built in 1577, the Kahal Shalom Synagogue is still in use and is 

also home to the city’s Jewish Museum. After visiting its collection of 

historical archives, make a small detour to Akantia Gate – built in 

1935, it is the town’s second-youngest entryway – and on to Kisthiniou 

Street to the ruins of the Catholic Church of Our Lady of Victory. It was 

demolished by Grand Master Philippe de Villiers de L’Isle-Adam so that 

its stones could be used to build a wall during the Ottoman siege in 

1522. On Pindarou Street, Saint Catherine’s Hospice was originally built 

in 1391 (and reconstructed in 1516) as a guesthouse for noble pilgrims 

and eminent guests of the knights. The late 14th-century Church of Our 
Lady of the Town (Panagia Bourgou), meanwhile, is one of the most 

important Catholic churches in the city. It suffered extensive damage 

in the 1480 earthquake and again in the 1522 siege, and has not been 

restored, providing the startling sight of a church split in two. The Gate 
of Our Lady (1954) is across the way. Our next stop is Evreon Martyron, 

or Jewish Martyrs’ Square, the heart of the quarter, where six massive 

trees give shade to a monument commemorating those Jews of Rhodes 

and Kos who perished in Nazi death camps during the Holocaust. The 

square is also home to the late 15th-century Admiralty, a fine example 

of palatial Gothic architecture.

To start wrapping up our tour, turn onto Aristotelous Street to 

Ippokratous Square, the heart of the Μedieval Town and a popular 
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Το Κατάλυμα της Γαλλίας (1492) 
/ The Inn of the Tongue of France (1492)

Το Σαράι του Πασά (1901)
 / The Pasha’s Seraglio (1901)

Το καφέ στο Κατάλυμα της Ωβέρνης 
/ The café at the Inn of the Tongue of Auvergne

Στο εστιατόριο Alexis 4 Seasons 
/ At the restaurant Alexis 4 Seasons

Η οδός Αγίου Φανουρίου 
/ Agiou Fanouriou Street
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Η πλακόστρωτη Οδός των Ιπποτών 
/ The cobbled Street of the Knights

Το εστιατόριο Marco Polo 
/ The restaurant Marco Polo

Ο Γιάννης Τσαμπής, ιδιοκτήτης του 
εστιατορίου Πιζάνιας / Yiannis Tsampis, 
owner of the restaurant Pizanias

Το wine bar 10GR / The wine bar 10GR

Το Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη
/ The Melina Mercouri Medieval Moat Theatre

Το ιστορικό τουρκικό 
καφενείο Mevlana
/ The historic 
traditional Turkish 
café Mevlana

Το Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη
/ The Melina Mercouri Medieval Moat Theatre
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(1954), ενώ στη συνέχεια οδηγούμαστε στο κέντρο της εβραϊκής 
συνοικίας, όπου βρίσκεται και η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 
με έξι τεράστιους φίκους και το μνημείο για τους Εβραίους της 
Ρόδου και της Κω που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. 
Εκεί βρίσκεται και το κτίριο του Ναυαρχείου, ένα υπέροχο γοτ-
θικό παλάτι (τέλη 15ου αιώνα), που θεωρείται ότι στέγαζε τον 
διοικητή του στόλου των Ιωαννιτών Ιπποτών. Από εκεί, η οδός 
Αριστοτέλους οδηγεί στην πλατεία Ιπποκράτους, την καρ-
διά της Μεσαιωνικής Πόλης και κλασικό σημείο συνάντησης 
ντόπιων και επισκεπτών. Εμβληματικό κτίριο της πλατείας η 
Καστελλανία, ένα από τα πιο σημαντικά δημόσια κτίρια της 
Ρόδου. Χτίστηκε ως Εμποροδικείο το 1503 σε γοτθικό ρυθμό με 
αναγεννησιακά στοιχεία, με πιο χαρακτηριστικό την πύλη στον 
εξώστη του πρώτου ορόφου και υδρορροές με τη μορφή κροκο-
δείλων. Στο ισόγειό του στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Στάσεις για φαγητό και ποτό
Στο Marco Polo (Αγίου Φανουρίου 40-42, τηλ. 22410-25.562), 
που στεγάζεται σε ένα κτίριο του 15ου αιώνα (που λειτουργεί 
ως boutique hotel) με μαρμάρινα τραπεζάκια απλωμένα σε έναν 
μαγευτικό κατάφυτο κήπο με λεμονιές, μανταρινιές και μπανα-
νιές. Στην κουζίνα, ο ταλαντούχος σεφ Λευτέρης Σωτηράκης σε 
μια κουζίνα ραφινάτη, η οποία κινείται σε ελληνομεσογειακά 
δημιουργικά μονοπάτια (γιουβαρλάκια με ψάρι ημέρας, τραγανό 
τραχανά, κολοκύθι καρότο και σπιτικό ζωμό ψαριού). Αρκετά 
ενημερωμένη λίστα κρασιών. Στον Πιζάνια (Σοφοκλέους 24, 
τηλ. 22410-22.117), ιστορική ψαροταβέρνα (από τα τραπέζια 
της έχουν περάσει προσωπικότητες όπως Άντονι Κουίν, ο Ρότζερ 
Μουρ και η Κλαούντια Καρντινάλε), από τη δεκαετία του1970, 
με τραπεζάκια σε μια περιποιημένη αυλή κάτω από τη σκιά μιας 
μουριάς. Φρέσκο ψάρι από τη Ρόδο και τα γύρω νησιά με υποδειγ-
ματικό ψήσιμο, σταθερή αξία η ταραμοσαλάτα με λευκό ταραμά 
και η ψαρόσουπα με λαχανικά και ρύζι. Αξιόλογη λίστα κρασιών. 
Θρυλική και η ψαροταβέρνα του Αλέξη (Σωκράτους 18, τηλ. 
22410-29.347), που λειτουργεί από το 1947 και υπήρξε αγαπη-
μένο στέκι του Αριστοτέλη Ωνάση. Kαλό ψάρι και πιο δημιουρ-
γικά πιάτα (πιλάφι αστακού με σαφράν και φρέσκια ντομάτα) και 
στο Alexis 4 Seasons (Αριστοτέλους 33, τηλ. 22410-70.522), που 
στεγάζεται σε ένα μεσαιωνικό κτίριο με κήπους και ταράτσα με 
εκπληκτική θέα στο λιμάνι. Για κρασί στο 10GR (Πολυδώρου 
16 & Αγησάνδρου 9, τηλ. 22410-20.910), ένα εξαιρετικά καλαί-
σθητο wine bar στο ισόγειο του ομώνυμου boutique hotel. Ένας  
διαμπερής αψιδωτός χώρος με έργα τέχνης στους τοίχους και 
μια εντυπωσιακή λίστα με περισσότερες από 225 ετικέτες απο-
κλειστικά από τον ελληνικό αμπελώνα (εκ των οποίων οι είκοσι 
σε ποτήρι). Συνοδευτικά deli τυριά και αλλαντικά από όλη 
την Ελλάδα και πιάτα όπως σύκα σε κόκκινο κρασί με ωριμα-
σμένο τυρί ή ροδίτικη λαδόπιτα. Για πρωινό στο Kokkini Porta 
Rossa (Αρχιεπισκόπου Ευθυμίου 24, τηλ. 22410-75.114) στην 
ονειρεμένη αυλή υψηλής αισθητικής του ομώνυμου boutique 
hotel όπου, μόνο με κράτηση, μπορείτε να απολαύσετε ένα  
διαφορετικό brunch menu με σπιτικές μαρμελάδες, πίτες και 
γλυκά. Για καφέ στο Mevlana (Σωκράτους 76), τον ιστορικό 
τουρκικό καφενέ, που στεγάζεται σε κτίριο του 14ου αιώνα και 
λειτουργεί από την ίδια οικογένεια τα τελευταία 200 χρόνια σε 
έναν χώρο με βοτσαλωτό δάπεδο και δεκάδες αντίκες.

meeting point for locals and visitors alike. The square is dominated by 

Kastellania, one of Rhodes’ most important public buildings. Built 

as an administrative court by the knights in 1503 in the Gothic style 

with Renaissance details, it has several striking elements such as the 

approach leading to the first floor and the crocodile-shaped water-

spouts. The Municipal Library is on the ground floor of the building.

Refreshment breaks
Located in a 15th-century building (now a boutique hotel), Marco 
Polo (40-42 Agiou Fanouriou, tel. 22410-25.562) offers an enchanting 

courtyard of marble-topped tables shaded by lemon, mandarin and 

banana trees. In the kitchen, talented chef Lefteris Sotirakis prepares 

an elegant menu of creative Greek-Mediterranean dishes, including 

giouvarlakia, balls made of fresh fish, crunchy fermented cracked 

wheat, courgette and carrot, and served in a homemade fish broth. 

The wine list is also quite good. Pizanias (24 Sofokelous, tel. 22410-

22.117) is a historic fish taverna in operation since the 1970s that has 

fed such silver-screen legends as Anthony Quinn, Roger Moore and 

Claudia Cardinale in its attractive shady courtyard. The fish is local, 

freshly caught, and perfectly cooked, while other highlights include the 

taramosalata dip, with white fish roe, and fish soup with vegetables and 

rice. The wine list is surprisingly good. Another legend in the seafood 

category, Alexis (18 Sokratous, tel. 22410-29.347), around since 1947, is 

renowned as shipping tycoon Aristotle Onassis’ favourite taverna. Good 

fish and more creative dishes (like lobster pilaf rice with saffron and 

fresh tomato) are also served at Alexis 4 Seasons (33 Aristotelous, tel. 

22410-70.522), located in a stunning medieval building with a garden 

and a roof-top terrace affording amazing harbour views. For wine, the 

boutique hotel 10GR (16 Polydorou & 9 Agisandrou, tel. 22410-20.910) 

boasts an elegant wine bar on the ground floor. The spacious vaulted 

space features art on the walls and an impressive list of more than 

225 Greek labels (20 of which are also served by the glass) that can 

be enjoyed with cheese or cold meats, as well as dishes like the figs in 

red wine with mature cheese or a Rhodes olive oil pie. For breakfast, 

Kokkini Porta Rossa (24 Archiepiskopou Efthymiou, tel. 22410-75.114) 

in the dreamy garden of the boutique hotel of the same name, is by 

reservation only, but it’s worth planning ahead for the brunch, which 

includes homemade marmalades, pies and sundry sweets. Last but not 

least, Mevlana (76 Sokratous), is a historic Turkish traditional café with 

a pebbled floor and antique decorations in a 14th-century building that 

has been run by the same family for the past 200 years.

Το φρούριο του Αγίου Νικολάου στο Μανδράκι 
/ The Fort of Saint Nicholas that guards Mandraki Harbour
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ΚΊΣΣΑΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΈΡΟΧΗ ΔΥΤΊΚΗ ΚΡΗΤΗ

Παραλίες παγκόσμιας κλάσης, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινές εκκλησίες και  
ιστορικά χωριά με αυθεντική ατμόσφαιρα, σε ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό τοπίο, ιδανικό για περιήγηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΒΑΛΛΑΤΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ / BY FOTIS VALLATOS, PHOTOS: DIONYSIS KOURIS

KISSAMOS
CRETE’S SUPERB FAR WEST

World-class beaches, significant archaeological sites, Byzantine churches, authentic 
villages and wild gorges all feature in Crete’s westernmost prefecture.

Το Τοπολιανό Φαράγγι / Topoliano Gorge

O υπεραιωνόβιος πλάτανος στον Βλάτο
/ The centuries-old plane tree in the village of Vlatos



b l u e  m a g a z i n e  -  2 0 9

Η πρωτεύουσα
Η Κίσσαμος είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη 10.000 κατοί-
κων, που αποτελεί την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και 
ισορροπεί ανάμεσα στο πλούσιο ιστορικό παρελθόν και στο 
σύγχρονο παρόν της. Παλαιότερα λεγόταν Καστέλι (ονομασία 
που χρησιμοποιούν ακόμα οι ντόπιοι) λόγω του ενετικού φρου-
ρίου, από το οποίο σώζεται ένα μικρό τμήμα του. Βασικό αξιο-
θέατο είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, που φιλοξενεί αξιόλογα 
ευρήματα της περιοχής από την Προϊστορική Εποχή μέχρι και 
την Ύστερη Αρχαιότητα. Πολύ εντυπωσιακά τα ψηφιδωτά από 
αστικές επαύλεις της ελληνορωμαϊκής Κισσάμου στον επάνω 
όροφο. Περιηγηθείτε στην οδό Σκαλίδη, το άλλοτε εμπορικό 
κέντρο της Κισσάμου, όπου διατηρούνται ακόμα μερικά παλιά 
μαγαζιά και καφενεία. Για φαγητό στο Στέλιος και Κατίνα (τηλ. 

Main town
Kissamos, a seaside town with a population of 10,000 and the capital of 

the municipality of the same name, balances a rich past with a modern 

present. In the past, the town was named Kasteli – and still is by locals 

– in reference to a Venetian fortress, a small section of which has sur-

vived. The Archaeological Museum, which hosts significant regional 

discoveries from the prehistoric era to late antiquity, is the town’s main 

attraction. The Greco-Roman mansion mosaics on display on the top 

floor are particularly impressive. Explore Skalidi Street, once the com-

mercial hub of Kissamos, where some old shops and cafés remain. For 

food, consider Stelios & Katina (tel. 28220-23.166), a taverna serving 

classic Cretan casserole dishes; Akrogiali (tel. 28220-31.410), at Kor-

falonas Beach, for fresh fish by the sea; and Limani (tel. 28220-22.124), 

a taverna at the new port offering seafood meze dishes. 

H παραλία Κόκκινα Γκρεμνά / Kokkina Gremna Beach
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28220-23.166), κρητική ταβέρνα με ωραία μαγειρευτά, στο 
Ακρογιάλι (τηλ. 28220-31.410) στην παραλία του Κορφαλώνα, 
για φρέσκο ψάρι πάνω στη θάλασσα, και για ψαρομεζέδες στην 
ταβέρνα Το Λιμάνι (τηλ. 28220-22.124) στο νέο λιμάνι.

Στη χερσόνησο της Γραμβούσας
Μια επιμήκης χερσόνησος άγριας φυσικής ομορφιάς καταλαμ-
βάνει το βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης. Στο άκρο της διαθέ-
τει μία από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, τον Μπάλο. 
Στη διαδρομή για τον Μπάλο θα συναντήσετε το σύμπλεγμα 
παραλιών Στου Μέρη το Πηγάδι, τρεις μικρούς συνεχόμενους 
κόλπους με ψιλό βοτσαλάκι και πεντακάθαρα βαθιά νερά. Ο 
Μπάλος είναι μια τροπική λιμνοθάλασσα, ένα από τα πιο επι-
βλητικά θαλάσσια τοπία της Ελλάδας, μια ρηχή αμμουδερή 
παραλία με διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, με κατά τόπους 
κόκκινο χρώμα από τα κελύφη εκατομμυρίων θρυμματισμέ-
νων κοχυλιών. Προσεγγίζεται είτε με αυτοκίνητο και πεζοπο-
ρία ενός χιλιομέτρου είτε με τα καραβάκια από το λιμάνι της 
Κισσάμου. Από το λιμάνι αναχωρούν και τα καραβάκια για 
τα δύο μικρά ακατοίκητα νησιά της Άγριας και της Ήμερης 
Γραμβούσας, που βρίσκονται βόρεια του Μπάλου. Περισσό-

Gramvousa peninsula
Crete’s northwestern edge, a long peninsula of wild natural beauty, 

features one of the world’s leading beaches, Balos. The route to this 

beach passes by a group of three successive small beaches collectively 

named Stou Meri to Pigadi. They are covered with fine pebbles, and 

the water at all three beaches is pristine. A tropical lagoon, Balos is a 

shallow sandy beach of crystal-clear turquoise waters. Certain parts 

are red, colored by millions of crushed shells. Balos may be reached by 

car, followed by a 1-km walk, or by the boats from the port of Kissamos  

that also service two small, uninhabited Gramvousa islands north of 

Balos. Imeri Gramvousa, the more interesting of these islets, features 

a Venetian castle, as well as a shipwreck on its south side. Situated in 

the village of Kaliviani on the way to Balos, the excellent Grambousa 

(tel. 28220-22.707) restaurant serves Cretan dishes, mainly barbe-

cued or cooked in a wood-fired oven. Many of the ingredients come 

from the adjacent vegetable garden, which diners can visit. On the 

western side of the peninsula, Falasarna is an enormous magical and 

exotic beach with turquoise waters. Its central section, named Pachia 

Ammos, is the most popular, while, to the north, the beach divides into 

smaller coves with rocks and sand dunes. Even further north, below 

the archaeological site of Ancient Falasarna, is a small beach offering 

Η παραλία Μπάλος / Balos Beach
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τερο ενδιαφέρον έχει η Ήμερη Γραμβούσα, με ενετικό κάστρο 
και ναυάγιο στη νότια πλευρά. Στον δρόμο για τον Μπάλο, 
στην Καλυβιανή, πολύ αξιόλογο το κρητικό εστιατόριο Γρα-
μπούσα (τηλ. 28220-22.707), με πιάτα που βγαίνουν κυρίως 
από μαγείρεμα σε φωτιά (γκάζι), κάρβουνο και ξυλόφουρνο, 
ενώ μεγάλο μέρος των πρώτων υλών προέρχεται από το παρα-
κείμενο επισκέψιμο μποστάνι τους. Στο δυτικό τμήμα της χερ-
σονήσου βρίσκεται η Φαλάσαρνα, μια μαγευτική, εξωτική, 
τεράστια παραλία με γαλαζοπράσινα νερά. Το κεντρικό και 
πιο πολυσύχναστο κομμάτι της ονομάζεται Παχιά Άμμος, 
ενώ στα δεξιά της απλώνεται ακόμα μία αντίστοιχης λογικής 
παραλία, που «σπάει» σε μικρότερα κολπάκια από βράχους και 
αμμόλοφους. Ακόμα πιο δεξιά, και κάτω από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Αρχαίας Φαλάσαρνας, βρίσκεται μια μικρή παραλία 
που προσφέρει πλήρη απομόνωση. Στον αρχαιολογικό χώρο 
σώζονται μέρος των τειχών της πόλης, ερείπια των κατοικιών, 
αρχαίοι τάφοι και ένας πέτρινος θρόνος. Φετινή άφιξη στην 
κεντρική παραλία το Liokalyvo (τηλ. 6956-116.906), ένα πολύ 
καλαίσθητο beach bar/restaurant, φτιαγμένο με φυσικά υλικά 
και γήινα χρώματα, που δένει αρμονικά με το τοπίο. Στην επι-
μέλεια του μενού ο σπουδαίος σεφ Μανώλης Παπουτσάκης 

total isolation. At the archaeological site, the ruins include part of the 

city walls, houses, ancient tombs and a stone throne. A new arrival on 

the main beach of Falasarna, Liokalyvo (tel. 6956-116.906) is a stylish 

beach bar-restaurant constructed using natural materials and earthy 

colours that blends in harmoniously with its surroundings. The menu is 

curated by top chef Manolis Papoutsakis (formerly of Charoupi as well 

as Deka Trapezia in Thessaloniki), who offers a refined version of Cre-

tan cuisine using carefully selected ingredients. His selections include 

sautéed goat with baby potatoes and staka (clarified sheep’s butter) 

cream; wheat-and-milk pilaf with lamb and yoghurt; and marinated 

anchovy with artichoke, avocado cream and salad. For drinks, the duo 

behind the Athens cocktail bar The Clumsies (Vasilis Bakoulis and Nikos 

Kyritsis) offers classic cocktails with local twists, including the Cretan 

Americano (vermouth, carob, Campari, cherry soda), and top-quality 

coffee supplied by the Athenian roastery Wise Cup. 

Route 1: Kissamos–Elafonisi
Begin from the western coast’s Kokkina Gremna, an impressive, 

unserviced beach of wild beauty that may be reached via a rugged 

dirt road. It attracts few people, even at the height of summer. Next 

along the way, Sfinari is a quiet beach with pebbles and sand, giant  
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(από το Χαρούπι και τα Δέκα Τραπέζια της Θεσσαλονίκης) σε 
μια ραφινάτη εκδοχή της κρητικής κουζίνας με προσεκτικά επι-
λεγμένες πρώτες ύλες: κατσικάκι τσιγαριαστό με μωροπατάτες 
και κρέμα στάκας, ξινοχοντροπίλαφο με ζυγούρι και γιαούρτι, 
γαύρος μαρινάτος με αγκινάρα, κρέμα αβοκάντο και σαλάτα 
γιαλού. Στα ποτά, το ντουέτο των Clumsies (Βασίλης Μπάκου-
λης και Νίκος Κυρίτσης) με κλασικά κοκτέιλ με κρητικό twist, 
όπως το Cretan Americano (βερμούτ, χαρούπι, campari, cherry 
soda), και κορυφαίο καφέ από το αθηναϊκό roastery Wisecup.

Διαδρομή 1: Κίσσαμος-Ελαφονήσι
Ξεκινώντας κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής, βρίσκουμε 
την προσεγγίσιμη από σχετικά δύσβατο χωματόδρομο, εντυπω-
σιακή, άγρια παραλία Κόκκινα Γκρεμνά, χωρίς οργάνωση και 
με ελάχιστο κόσμο ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού. 
Επόμενη στάση το Σφηνάρι, μια ήρεμη παραλία με βότσαλο 
και άμμο, θεόρατα αλμυρίκια, λίγα δωμάτια και ψαροταβέρνες, 
καθώς και ατμόσφαιρα άλλης εποχής. Η ταβέρνα Sunset (τηλ. 
28220-41.627) της οικογένειας Μπαλαδάκη σερβίρει εξαιρε-
τικό ροφό πλακί, μπονάτσα (σαλιγκάρια της θάλασσας γιαχνί) 
και κακαβιά. Στη συνέχεια, ο δρόμος εισχωρεί στα ενδότερα 
της περιοχής και διασχίζει ένα άγριο, βραχώδες τοπίο και πολύ 
μικρά χωριά και οικισμούς, όπως η Κεραμωτή, το Αμυγδαλο-
κεφάλι, τα Σημαντηριανά, τα Παπαδιανά, το Κεφάλι (κεφα-
λοχώρι της περιοχής) και η Βάθη με τις βυζαντινές εκκλησίες 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (14ου αιώνα) και του Αγίου Γεωρ-

Ο Ξενοφών 
Ξηρουχάκης διατη-
ρεί βιοτεχνία σανδα-
λιών και στιβανιών 
(παραδοσιακές 
κρητικές μπότες) στα 
Καρεφυλιανά. 
/ Xenofon Xirouhakis 
runs a small 
production facility 
manufacturing 
sandals and stivania 
(traditional Cretan 
boots) in Karefyliana. 

tamarisk trees, limited accommodation, fish tavernas and a yesteryear 

ambience. Sunset (tel. 28220-41.627), a taverna run by the Baladakis 

family, serves exceptional dusky grouper cooked in the oven, bonatsa 

(sea snail stew) and kakavia (fish soup). Carrying on, the road heads 

inland across rugged and rocky territory lined with tiny villages and 

settlements such as Keramoti, Amygdalokefali, Simantiriana, and Pap-

padiana, as well as Kefali, the area’s main village, and Vathi, which fea-

tures two Byzantine-era churches, the 14th-century Archangelos Michail 

and the 12th-century Agios Georgios. Both churches have interesting 

frescoes. Beyond Vathi, the road descends to Stomio, a beach with 

large pebbles, cold deep waters and an abandoned plaster factory. The 

Αίθουσα του Αρχαιολογικού 
Μουσείου στην Κίσσαμο 
/ A hall in the Archaeological 
Museum in Kissamos

Στο beach bar Liokalyvo, στην 
παραλία της Φαλάσαρνας / 
At the beach bar Liokalyvo on 
Falasarna Beach
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γίου (12ου αιώνα) με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Μετά τη 
Βάθη, ο δρόμος κατηφορίζει για το Στόμιο, παραλία με μεγάλα 
βότσαλα, κρύα, βαθιά νερά και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια 
των εγκαταστάσεων ενός παλιού εργοστασίου γύψου. Επό-
μενη στάση στη Μονή Χρυσοσκαλίτισσας, χτισμένη δίπλα 
στη θάλασσα, πάνω σε έναν απότομο βράχο. Μπορείτε να 
δείτε το καθολικό της Ιεράς Μονής, το λαογραφικό μουσείο 
με εργαλεία και σκεύη από την καθημερινότητα της μονής, 
βυζαντινό μουσείο με εικόνες βυζαντινού και αναγεννησιακού 
χαρακτήρα και τα παρεκκλήσια Αγίου Γρηγορίου και Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος. Θαυμάστε το υπέροχο, γαλήνιο τοπίο 

next stop, Chrysoskalitissa Monastery, is built by the sea on a steep 

rock and incorporates a church, a folklore museum displaying tools 

and equipment related to everyday life at the monastery, a Byzantine 

museum with icons in the Byzantine and Renaissance style, and the 

Agios Georgios and Metamorphosi tou Sotiros chapels. Enjoy the superb 

tranquility of the monastery verandas. Just 1.7 km from here, Aspri 
Limni is a white sand beach hidden within a cove and surrounded by 

rocks, making it look like a lake. This route ends at world-famous Elafo-
nisi, a long and narrow peninsula that forms a lagoon, the size of which 

depends on the tide. The tip of the peninsula can appear like a sepa-

rate island. The eastern flank of the beach has full facilities and usually 

H παραλία Φαλάσαρνα / Falasarna Beach
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από τις βεράντες της. Μόλις 1,7 χλμ. από τη μονή, κρυμμένη 
σε έναν κλειστό κόλπο, βρίσκεται η παραλία Άσπρη Λίμνη, 
με λευκή άμμο και βράχια περιμετρικά της να δίνουν την εντύ-
πωση λίμνης. Τέλος διαδρομής στο διεθνώς διάσημο Ελαφο-
νήσι, μια στενόμακρη χερσόνησο που ανάλογα με το ύψος του 
νερού σχηματίζει λιμνοθάλασσα και δίνει την αίσθηση ότι η 
άκρη της αποτελεί ξεχωριστό νησί. Η ανατολική πλευρά της 
παραλίας είναι πλήρως οργανωμένη και συνήθως φιλοξενεί 
πολύ κόσμο, ενώ για περαιτέρω εξερεύνηση και κολύμπι σε πιο 
ήρεμο περιβάλλον αξίζει να περπατήσετε μέχρι το «νησάκι» και 
να κολυμπήσετε σε κάποια από τα κολπάκια που βρίσκονται 
εκεί. Ένα μονοπάτι που ξεκινά από την πιο νότια απόληξη της 
ακτής του Ελαφονησίου οδηγεί μετά από μόλις ένα χιλιόμετρο 
στο παραδεισένιο Κεδρόδασος, μια έκταση 110 στρεμμάτων 
με δέντρα αρκεύθου και αμμοθίνες, αλλά και πολλούς μικρούς 
κόλπους με λευκή άμμο.

Διαδρομή 2: Κίσσαμος-Τοπολιανό Φαράγγι-Βλάτος
Πρώτη στάση στην Ποταμίδα, για να παρατηρήσετε από κοντά 
τους Κομόλιθους, λόφους κωνικού σχήματος από μαλακό 
άργιλο, σε ένα παράξενο γεωλογικό τοπίο που θυμίζει Καπ-
παδοκία. Στο ίδιο χωριό ενδιαφέρον έχει και το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής, που στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού 
Σχολείου (1928), με συλλογή που περιλαμβάνει πάνω από 
800 παλιές εκδόσεις σχολικών βιβλίων, έγγραφα και αντικεί-
μενα της σχολικής ζωής του παρελθόντος. Επόμενο χωριό το 

Η παραλία Ελαφονήσι / Elafonisi Beach

H παραλία Άσπρη Λίμνη / Aspri Limni Beach
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attracts crowds. For exploration and swimming in a more relaxed envi-

ronment, it’s worth walking to the small island (known as Nisaki), which 

features a number of coves. A 1 km-trail from the southernmost tip of 

Elafonisi Beach leads to heavenly Kedrodasos, an 11-hectare expanse 

featuring junipers, sand dunes and many small bays with white sand.

Route 2: Kissamos–Topoliano Gorge–Vlatos
Start off from Potamida for a close-up look at Komolithi, a clus-

ter of cone-shaped hills of soft clay that create a bizarre landscape 

resembling Cappadocia in Turkey. At the village here, the School Life 

Museum, housed in a primary school building from 1928, displays over 

800 old textbooks, manuscripts and other items from the classrooms 

of old. Voulgaro, the next village, is home to Kapnista Kritis, run by 

Michalis Kalogridis; he produces excellent smoked charcuterie in a 

space behind his family’s grocery store. Slightly beyond the village in 

Latziana, at a spot with giant plane trees that’s below the new church 

stands an 11th-century house of worship, Agia Varvara, whose impres-

sive frescoes have been partially preserved. Back on the main road, 

the next village is the elegant and lively Topolia, which has many old 

houses. It serves as a starting point for hikers interested in exploring 

Topoliano Gorge. In the village, check out Liapakis grocery, in busi-

ness since 1918; Spiliarakis café, which serves cheese, charcuterie and 

homemade tsikoudia (a local spirit) on a spacious vine-covered veranda 

with exceptional views of the surrounding mountains. Look, too, for 

the wood-sculpting workshop run by Manolis Tsouris and Giorgos 

Karamarias, who craft a range of items, including ornamental pieces, 

H Μονή Χρυσοσκαλίτισσας 
/ The Chrysoskalitissa monastery

Στο καφενείο 
Λίμνη, στο 

ομώνυμο χωριό 
/ At the 

traditional café 
Limni, in the 

village of the 
same name

Η παραλία Μούρη Λάκκος / Mouri Lakos Beach
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Βουλγάρω, όπου βρίσκονται τα Καπνιστά Κρήτης, τα πολύ 
ιδιαίτερα παραδοσιακά καπνιστά αλλαντικά που παρασκευάζει 
ο Μιχάλης Καλογρίδης σε έναν χώρο πίσω από το παντοπω-
λείο της οικογένειάς του. Λίγο έξω από το χωριό, στον οικισμό 
Λατζιανά, σε ένα σημείο με τεράστια πλατάνια και κάτω από 
τη νέα εκκλησία βρίσκεται ο παλιός ναός (11ος αι.) της Αγίας 
Βαρβάρας, με τμήμα από τον εντυπωσιακό τοιχογραφικό διάκο-
σμο να σώζεται. Ακολουθούν τα Τοπόλια, ένα ωραίο, ζωντανό 
χωριό με αρκετά παλιά σπίτια, που αποτελεί και ορμητήριο 
για όσους θέλουν να διασχίσουν το Τοπολιανό Φαράγγι. Στο 
χωριό συναντάμε το παντοπωλείο του Λιαπάκη, που λειτουργεί 
από το 1918, το καφενείο Σπηλιαράκι με τυριά, αλλαντικά και 
τσικουδιά δικής τους παραγωγής, αλλά και μεγάλη βεράντα 
με κληματαριά, με εξαιρετική θέα στα γύρω βουνά, καθώς και 
το εργαστήριο και κατάστημα ξυλογλυπτικής του Μανώλη 
Τσουρή και του Γιώργου Καραμαριά, που κατασκευάζουν από 
διακοσμητικά και σκεύη κουζίνας μέχρι μεγάλα αγάλματα και 
κινούμενα γλυπτά. Το φαράγγι είναι εντυπωσιακό, με κατακό-

ρυφες, πανύψηλες πλαγιές, πολλές σπηλαιώδεις κοιλότητες και 
άγρια βλάστηση, αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι του δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμο. Η προτεινόμενη διαδρομή είναι το μονο-
πάτι που ξεκινά από το χωριό Κατσοματάδος και σταματά στην 
πετρόκτιστη Μαραθοκαμάρα, κάτω από το χωριό Τοπόλια. Λίγο 
έξω από το χωριό βρίσκεται και το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, 
με δύο εντυπωσιακές αίθουσες γεμάτες σταλακτίτες και στα-
λαγμίτες. Μετά τα Τοπόλια, στο χωριό Καλάθενες συναντάμε 
την ενετική έπαυλη του 16ου ή 17ου αιώνα που ονομάζεται 
Ροτόντα. Συνεχίζετε για το χωριό Σηρικάρι, όπου βρίσκεται 
η βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων (15ος αι.). Αν 
ακολουθήσετε τον δρόμο προς το Μέσα Σηρικάρι, θα σας απο-
καλυφθεί ένα απαράμιλλης ομορφιάς δάσος με θεόρατες καστα-
νιές, καταρράκτες και τρεχούμενα νερά. Από εδώ ξεκινούν και 
δύο παράλληλα φαράγγια, το Τσιχλιανό και το Σηρικαριανό, 

kitchen utensils, statues, and even kinetic sculptures. The impressive 

gorge features towering vertical slopes, grotto-like cavities and dense 

vegetation. However, traversing the gorge is challenging. A nice trail 

begins in the village of Katsomatados and ends at the stone Marathoka-

mara Bridge, below the village of Topolia. Just beyond Katsomatados, 

the Agia Sofia Cave features two impressive caverns with stalactites 

and stalagmites. West of Topolia, the village of Kalathenes boasts the 

Rotonda, a 16th- or 17th-century Venetian mansion. Still further west is 

Sirikari, a village with the 15th-century Byzantine Church of Agii Apos-

toli. Continuing along the road towards Mesa Sirikari reveals a forest of 

unrivalled beauty with gigantic chestnut trees, waterfalls and running 

waters. Two parallel gorges, Tsichliano and Sirikariano, begin from 

this location. The latter ends up at Ancient Polyrrhenia. Return to Kal-

athenes and look for a turn off leading to Polyrrhenia, one of the most 

prominent mountain villages in Kissamos municipality. It’s worth visit-

ing for its traditional atmosphere, its old houses, its Venetian arches, 

the remains of an impressive old olive press, and, above all, the ruins 

of the acropolis of Polyrrhenia, elevation 418 metres. Visible are small 

section of the walls, stone blocks from ruined houses, and an aqueduct 

in the village’s central square. A very good taverna, Acropolis (tel. 

6949-476.239), run by Giannis Sfakianakis and using vegetables and 

meat he grew and raised himself, is located in Polyrrhenia. 

South of Topolia is the village of Vlatos, whose landmarks include 

an old plane tree and a unique protected natural area. The School 
and Folklore Museum, a collection of old manuscripts, maps, books, 

chemistry equipment and everyday objects of old, is interesting. One 

road from this village leads to Milia (tel. 28210-46.774), a beautifully 

restored traditional settlement set up for eco-tourism that uses solar 

power exclusively. The place runs one of Crete’s finest restaurants, serv-

ing creative versions of local cuisine and offering exceptional local and 

Greek wines, including many naturals. Continuing southwest leads to 

Limni, a small village with a café and eatery  of the same name run by 

a great cook, Maria Marakaki, who serves daily specials. In Perivolia, 

H παραλία Πλατανάκια / Platanakia Beach

O Μιχάλης Καλογρίδης, ιδιοκτήτης των 
«Καπνιστών Κρήτης», στο εργαστήριό του 
στο χωριό Βουλγάρω 
/ Michalis Kalogridis, owner of the 
Kapnista Kritis charcuterie, at his 
workshop in the village of Voulgaro

O Μιχάλης Καλογρίδης, ιδιοκτήτης των 
«Καπνιστών Κρήτης», στο εργαστήριό του 
στο χωριό Βουλγάρω 
/ Michalis Kalogridis, owner of the 
Kapnista Kritis charcuterie, at his 
workshop in the village of Voulgaro

Κουρά προβάτων έξω από τις 
Λουσακιές / Sheep-shearing 
near the village of Lousakies

Κουρά προβάτων έξω από τις 
Λουσακιές / Sheep-shearing 
near the village of Lousakies
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το οποίο καταλήγει στην αρχαία πόλη της Πολυρρήνιας. Επι-
στροφή στις Καλάθενες, όπου υπάρχει διασταύρωση που οδηγεί 
στην Πολυρρήνια, ένα από τα σημαντικότερα ορεινά χωριά του 
Κισσάμου. Αξίζει η επίσκεψη, για το ιδιαίτερο παραδοσιακό 
της χρώμα με τα παλιά σπίτια, τις ενετικές καμάρες, τα ερείπια 
ενός εντυπωσιακού ελαιουργείου, αλλά κυρίως για τα ερείπια 
της ομώνυμης ακρόπολης που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 418 
μ. Σώζονται μέρος των τειχών, λαξευτά τμήματα των οικιών που 
υπήρχαν εκεί, καθώς και το λαξευτό υδραγωγείο που βρίσκεται 
στην κεντρική πλατεία του χωριού. Στην Πολυρρήνια υπάρ-
χει και η πολύ καλή ταβέρνα Ακρόπολη (τηλ. 6949-476.239) 
του Γιάννη Σφακιανάκη με κηπευτικά και κρέατα δικής του 
παραγωγής.

Αν από τα Τοπόλια συνεχίσετε νότια, θα βρεθείτε στο χωριό 
Βλάτος, με σήμα κατατεθέν έναν υπεραιωνόβιο πλάτανο, ένα 
μοναδικό διατηρητέο μνημείο της φύσης, ενώ πολύ ενδιαφέ-
ρον έχει και το Σχολικό και Λαογραφικό Μουσείο με σπου-
δαία συλλογή από παλιά χειρόγραφα, χάρτες, βιβλία, όργανα 
χημείας και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Από εκεί ξεκινά 
και ο δρόμος που οδηγεί στη Μηλιά (τηλ. 28210-46.774), έναν 
πανέμορφο, παραδοσιακό οικοτουριστικό οικισμό που χρησι-
μοποιεί ηλεκτρισμό αποκλειστικά από φωτοβολταϊκά. Διαθέ-
τει ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην Κρήτη, με ελαφρώς 
δημιουργική τοπική κουζίνα. Εξαιρετική λίστα κρασιών από 
τον τοπικό και τον ελληνικό αμπελώνα, με αρκετές ετικέτες 
ήπιας οινοποίησης. Συνεχίζοντας νοτιοδυτικά, συναντάμε το 
μικρό χωριό Λίμνη, όπου βρίσκεται το ομώνυμο καφενείο της 
δεινής μαγείρισσας Μαρίας Μαρακάκη, που θα σας σερβίρει 
ό,τι έχει βγάλει η κατσαρόλα της ημέρας. Επόμενη στάση στα 
Περιβόλια, για επίσκεψη στο Μουσείο Αναγνώστη Σκαλίδη, 
αφιερωμένο στον οπλαρχηγό της Κρητικής Επανάστασης και 
ύστερα πρώτου προέδρου της Βουλής της Κρητικής Πολιτείας 
(1896-1913). Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, έγγραφα, ημε-
ρολόγια και οικογενειακά κειμήλια.

Ο Νίκος Σημαντηράκης, 86 ετών, στην πόλη της Κισσάμου. 
Κατασκευάζει περίτεχνα σαμάρια από το 1946. 
/ Nikos Simantirakis, aged 86 and based in Kissamos, has been 
crafting intricately designed saddles since 1946. 

the next stop, the Anagnostis Skalidis Museum is dedicated to the 

Cretan revolutionary leader (1896-1913) who became the first presi-

dent of the Cretan State parliament. Exhibit items include photographs, 

manuscripts, diaries and family heirlooms. 

Route 3: Kissamos–Rokka 
Five kilometres east of Kissamos, Kokkino Metochi hosts what remains 

of the Trevisan Venetian mansion, an example of 16th-century coun-

try homes in Crete. The village of Drapanias features the ruins of a 

Minoan-era settlement as well as the Pnevmatikakis Winery, open to 

Κομόλιθοι (λόφοι από μαλακό άργιλο) 
στην Ποταμίδα / Komolithi, cone-shaped 
hills of soft clay, in the village of Potamida
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Διαδρομή 3: Κίσσαμος-Ρόκκα
Μόλις 5 χλμ. ανατολικά από το κέντρο της Κισσάμου, συνα-
ντάμε το Κόκκινο Μετόχι, όπου σώζονται τα ερείπια της ενε-
τικής βίλας του Τρεβιζάν, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα εξοχικής κατοικίας του 16ου αιώνα στην Κρήτη. Στη 
συνέχεια, τον Δραπανιά με ερείπια του μινωικού οικισμού 
και το επισκέψιμο οινοποιείο του Πνευματικάκη. Από εκεί, 
και αφού κάνετε μια στάση για μια ρακή με μεζέ στο μεζεδο-
πωλείο Ειλικρίνεια (τηλ. 6940-001.790) στα Κοτσιανά, ανη-
φορίστε για το πανέμορφο ημιορεινό χωριό Ρόκκα, χτισμένο 
στους πρόποδες του βράχου Τρούλι. Στον αρχαιολογικό χώρο 
διακρίνονται ακόμα σημάδια του αρχαίου οικισμού, όπως οι 
λαξευτές κατοικίες, τα μονοπάτια, οι δεξαμενές, καθώς και το 
βυζαντινό φρούριο που δέσποζε στον λόφο. Εντυπωσιακό είναι 
και το φαράγγι της Ρόκκας, μήκους 2 χλμ., που ξεκινά κοντά 
στο χωριό Δελιανά και καταλήγει στην τοποθεσία Μεσονήσι. 
Στη Ρόκκα, καθώς και στη γειτονική Κερά, διοργανώνεται 
τα καλοκαίρια (αλλά όχι φέτος) και ένα από τα πιο ιδιαίτερα 
φεστιβάλ στην Ελλάδα, οι «Γιορτές Ρόκκας», με εκδηλώσεις 
μουσικής, θεάτρου και χορού σε δρόμους, αυλές και πλατείες, 
που κορυφώνονται με μια μεγάλη συναυλία στην πανσέληνο 
του Αυγούστου, στην πλαγιά του αρχαιολογικού χώρου.

the public. After a pitstop for raki and meze at Eilikrineia (tel. 6940-

001.790) in Kotsiana, head to the lovely hillside village of Rokka on 

the slopes of Trouli Hill. Evidence of an ancient settlement, including 

remnants of houses, trails and cisterns, along with a Byzantine fort 

that dominated the hill, may be seen at the archaeological site here. 

The 2 km-long Rokka Gorge, which begins near the village of Deliana 

and ends at Mesonisi, is impressive. Every summer – although not this 

year – Rokka and neighbouring Kera co-host Giortes Rokkas, a festival 

of music, theatre and dance performances in its streets, yards and 

squares. The festival culminates with a concert on the August full moon, 

held on the slopes of the archaeological site.

Ο Ευάγγελος Μα-
ρεντάκης διατηρεί 
ακόμα το ραφείο του 
στην οδό Αναγνώστη 
Σκαλίδη στην Κίσσα-
μο και ράβει παραδο-
σιακές κρητικές κιλό-
τες (το κάτω μέρος 
της κρητικής ενδυμα-
σίας, που αντικατέ-
στησε τη βράκα μετά 
τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο). / Evangelos 
Marentakis continues 
to run his tailoring 
shop on Anagnosti 
Skalidi Street in 
Kissamos, making 
Cretan kilotes, 
traditional Cretan 
trousers that 
replaced the loose 
vraka trousers 
following WWI.

Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας κοντά στα Τοπόλια
/ The Agia Sofia cave near the village of Topolia

H ταβέρνα Sunset στο Σφηνάρι 
/ The taverna Sunset in the village of Sfinari

Το χωριό Ρόκκα / The village of Rokka

Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας κοντά στα Τοπόλια
/ The Agia Sofia Cave near the village of Topolia









Μια νέα ταξιδιωτική  
εμπειρία ξεκινάει και  
σας ενημερώνουμε ότι: 

- η χρήση προστατευτικής 
μάσκας είναι υποχρεωτική 
για όλους τους επιβάτες στους 
χώρους του αεροδρομίου και 
κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

    

- επιτρέπεται μόνο ένα 
προσωπικό αντικείμενο 
(γυναικεία/αντρική τσάντα 
ή θήκη φορητού υπολογιστή) 
ή μια χειραποσκευή, εντός  
των επιτρεπόμενων ορίων,  
στην καμπίνα του αεροσκάφους. 

Δείτε λεπτομερώς όλα  
τα μέτρα προστασίας σας, 
όπως και τα νέα πρότυπα 
καθαρισμού. 

Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, όλοι οι επιβάτες διεθνών 
πτήσεων με προορισμό οποιοδήποτε 
αεροδρόμιο της Ελλάδας, είναι 
υποχρεωμένοι 48 ώρες πριν την 
αναχώρηση της πτήσης, να έχουν 
συμπληρώσει το ειδικό Passenger 
Locator Form, όπως αυτό έχει οριστεί 
από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Based on Greek Government’s decision, 
all passengers arriving to any airport in 
Greece are obliged to have completed 
the special Passenger Locator Form 48 
hours before the departure flight, as 
defined by the Greek Government.

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ 

- Προτείνουμε να κάνετε online 
check in, έως και 48 ώρες πριν και 
να επιλέξετε τη θέση που προτιμάτε, 
για να αποφύγετε τυχόν συνωστισμό 
στο αεροδρόμιο. 

Α new travel experience 
begins and we inform  
you that:

- face masks are obligatory  
for all passengers in all  
airport areas as well as  
during your flight. 

    

- one personal item  
(women's/men's handbag  
or thin laptop case)  
or a carry on baggage  
within weight and size 
specifications is allowed  
in the cabin.

See in detail all the 
protection measures,  
as well as the new  
cleaning standards. 

Η ΔΈΣΜΈΥΣΗ ΜΑΣ ΣΈ ΈΣΑΣ, 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ, 
ΣΈ ΟΛΟΥΣ. 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είμαστε 
εδώ για εσάς. Για να σας φροντίσουμε. 
Για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο. 
Για να ταξιδεύουμε με σιγουριά.

OUR COMMITMENT TO YOU,  
TO OUR PEOPLE, TO EVERYONE.   
Now, more than ever, we are here for you. 
To take care of you. To protect each other. 
To make sure you travel with confidence.

- Ελέγξτε τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς  
περιορισμούς, την κατάσταση της 
πτήσης σας και τυχόν αλλαγές 
στις διαδικασίες του αεροδρομίου 
αναχώρησης πριν από κάθε σας ταξίδι.

BEFORE YOUR FLIGHT  

- We recommend that you check in 
online 48 hours prior to your flight 
and choose your favourite seat, in 
order to avoid unnecessary crowding 
in the airport. 

- We suggest that you always check 
the status of your flight, updated 
policies of your departure airport as 
well as the travel restrictions of your 
travel destination. 

 ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

- Έχουμε τοποθετήσει ειδικά 
προστατευτικά plexiglass  
σε όλα τα εκδοτήριά μας,  
δοχεία με αντισηπτικό και  

σήμανση δαπέδου για την 
τήρηση των αποστάσεων. 

- Αυτήν την περίοδο λειτουργεί 
το Business Lounge της 
περιοχής Intra Schengen 
και Extra Schengen του 
αεροδρομίου της Αθήνας, καθώς 
και της Λάρνακας. Το lounge 
στη Θεσσαλονίκη παραμένει 
προσωρινά εκτός λειτουργίας. 

- Η επιβίβαση πραγματοποιείται 
ανά μικρές ομάδες επιβατών 
ξεκινώντας από τις θέσεις 
στο παράθυρο. Σε περίπτωση 
μεταφοράς στο αεροσκάφος με 
λεωφορείο, αξιοποιείται μόνο το 
50% του διαθέσιμου χώρου του. 

AT THE AIRPORT  

- Plexiglass separators have 
been installed in all of our ticket  
offices, sanitizing dispensers  
are available at each desk, floor 
markings show clearly visible 
distancing guides. 

- Currently, the Intra Schengen
and Extra Schengen Business 
Lounges of Athens, as well as  
of Larnaca, are open.  
The lounge in Thessaloniki 
remains temporarily closed.

- Boarding takes place in small 
groups, starting with window 
seats. In case of transfer to the 
aircraft by bus, only 50% of its 
available space is used. 

 ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ 

- Προσφέρουμε ατομικά 
μπουκαλάκια νερού, 
συσκευασμένα σνακ, και 
αντισηπτικά μαντηλάκια. 

- Έχουμε αναστείλει προσωρινά 
τις αγορές εν πτήσει.

- Σε κάθε πτήση, κρατάμε κενές 
θέσεις για τη διαχείριση πιθανού 
ύποπτου κρούσματος.

 ON BOARD  

- We offer individual water  
bottles, a pre-packed snack  
and antiseptic wipes.

- Shop on board sales are 
suspended at the moment. 

- On all our flights we keep 
specific seats vacant in case 
we need to isolate a possible 
suspected case. 

 ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

- Η αποβίβαση πραγματοποιείται 
ανά σειρά έπειτα από σχετική 
αναγγελία του πληρώματος 
καμπίνας από την μπροστινή ή  
την πίσω πόρτα του αεροσκάφους.

 AT YOUR DESTINATION  

- Disembarkation takes place  
in a specific order, after the cabin 
crew announcement, using  
the front or the back door  
of the aircraft.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το aegeanair.com For more information, please visit aegeanair.com

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ  

- Διπλάσιος χρόνος καθαρισμού 
μεταξύ πτήσεων, τόσο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, αλλά και μετά 
την ολοκλήρωση των πτήσεων κατά 
τη διάρκεια της νύχτας.  

- Ενισχυμένος καθαρισμός με  
ήπια απολυμαντικά σύμφωνα  
με τις ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ,  
σε όλες τις επιφάνειες. 

- Ειδική διαδικασία απολύμανσης  
στα αεροσκάφη με άφιξη στην Αθήνα 
από προορισμούς εξωτερικού. 
Τακτικές απολυμάνσεις σε όλα  
μας τα αεροσκάφη.  

NEW CLEANING STANDARDS   

ENHANCED AIRCRAFT 
CLEANING 

- Doubled cleaning time between all 
of our flights, both during the day 
and after the last flights at night. 

- Intensively cleaned and sanitized 
all sensitive touch areas. 

- Aircraft arriving in Athens from 
abroad are disinfected on arrival,  
and regular disinfection is performed 
on all other aircraft.  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ 
 
- Ανανέωση αέρα της καμπίνας  
των αεροσκαφών κατά μέσο όρο  
ανά 3 λεπτά κατά τη διάρκεια  
της πτήσης. 

- Φίλτρα HEPA (High Efficiency 
Particulate Arrestors) που 
αιχμαλωτίζουν πάνω από  
το 99% των βακτηρίων και ιών,  
σε όλα τα Airbus αεροσκάφη.  

 AIR CIRCULATION  
ON BOARD 
 
- The air in the cabins is,  
on average, completely  
renewed every 3 minutes  
during cruise time. 

- HEPA filters (High Efficiency 
Particulate Arrestors), which  
capture more than 99% of even 
microscopic bacteria and viruses.  

  
ΟΙ ΑΝΘΡΏΠΟΙ ΜΑΣ   

- Τα μέλη πληρώματος καμπίνας 
φορούν υποχρεωτικά προστατευτικό 
εξοπλισμό (μάσκα και γάντια)  
σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. 

- Κάθε 15 μέρες πραγματοποιούμε 
τεστ για Covid-19, στα πληρώματα 
καμπίνας που παραμένουν ενεργά 
και πραγματοποιούν πτήσεις.

OUR PEOPLE     

- Our staff use personal protective 
equipment (face masks and gloves) 
during the whole flight. 

- All of our active crew members is 
tested for Covid-19 every 15 days.
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εμπειρία ξεκινάει και  
σας ενημερώνουμε ότι: 
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(γυναικεία/αντρική τσάντα 
ή θήκη φορητού υπολογιστή) 
ή μια χειραποσκευή, εντός  
των επιτρεπόμενων ορίων,  
στην καμπίνα του αεροσκάφους. 

Δείτε λεπτομερώς όλα  
τα μέτρα προστασίας σας, 
όπως και τα νέα πρότυπα 
καθαρισμού. 

Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, όλοι οι επιβάτες διεθνών 
πτήσεων με προορισμό οποιοδήποτε 
αεροδρόμιο της Ελλάδας, είναι 
υποχρεωμένοι 48 ώρες πριν την 
αναχώρηση της πτήσης, να έχουν 
συμπληρώσει το ειδικό Passenger 
Locator Form, όπως αυτό έχει οριστεί 
από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Based on Greek Government’s decision, 
all passengers arriving to any airport in 
Greece are obliged to have completed 
the special Passenger Locator Form 48 
hours before the departure flight, as 
defined by the Greek Government.

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ 

- Προτείνουμε να κάνετε online 
check in, έως και 48 ώρες πριν και 
να επιλέξετε τη θέση που προτιμάτε, 
για να αποφύγετε τυχόν συνωστισμό 
στο αεροδρόμιο. 

Α new travel experience 
begins and we inform  
you that:

- face masks are obligatory  
for all passengers in all  
airport areas as well as  
during your flight. 

    

- one personal item  
(women's/men's handbag  
or thin laptop case)  
or a carry on baggage  
within weight and size 
specifications is allowed  
in the cabin.

See in detail all the 
protection measures,  
as well as the new  
cleaning standards. 

Η ΔΈΣΜΈΥΣΗ ΜΑΣ ΣΈ ΈΣΑΣ, 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ, 
ΣΈ ΟΛΟΥΣ. 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είμαστε 
εδώ για εσάς. Για να σας φροντίσουμε. 
Για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο. 
Για να ταξιδεύουμε με σιγουριά.

OUR COMMITMENT TO YOU,  
TO OUR PEOPLE, TO EVERYONE.   
Now, more than ever, we are here for you. 
To take care of you. To protect each other. 
To make sure you travel with confidence.

- Ελέγξτε τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς  
περιορισμούς, την κατάσταση της 
πτήσης σας και τυχόν αλλαγές 
στις διαδικασίες του αεροδρομίου 
αναχώρησης πριν από κάθε σας ταξίδι.

BEFORE YOUR FLIGHT  

- We recommend that you check in 
online 48 hours prior to your flight 
and choose your favourite seat, in 
order to avoid unnecessary crowding 
in the airport. 

- We suggest that you always check 
the status of your flight, updated 
policies of your departure airport as 
well as the travel restrictions of your 
travel destination. 

 ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

- Έχουμε τοποθετήσει ειδικά 
προστατευτικά plexiglass  
σε όλα τα εκδοτήριά μας,  
δοχεία με αντισηπτικό και  

σήμανση δαπέδου για την 
τήρηση των αποστάσεων. 

- Αυτήν την περίοδο λειτουργεί 
το Business Lounge της 
περιοχής Intra Schengen 
και Extra Schengen του 
αεροδρομίου της Αθήνας, καθώς 
και της Λάρνακας. Το lounge 
στη Θεσσαλονίκη παραμένει 
προσωρινά εκτός λειτουργίας. 

- Η επιβίβαση πραγματοποιείται 
ανά μικρές ομάδες επιβατών 
ξεκινώντας από τις θέσεις 
στο παράθυρο. Σε περίπτωση 
μεταφοράς στο αεροσκάφος με 
λεωφορείο, αξιοποιείται μόνο το 
50% του διαθέσιμου χώρου του. 

AT THE AIRPORT  

- Plexiglass separators have 
been installed in all of our ticket  
offices, sanitizing dispensers  
are available at each desk, floor 
markings show clearly visible 
distancing guides. 

- Currently, the Intra Schengen
and Extra Schengen Business 
Lounges of Athens, as well as  
of Larnaca, are open.  
The lounge in Thessaloniki 
remains temporarily closed.

- Boarding takes place in small 
groups, starting with window 
seats. In case of transfer to the 
aircraft by bus, only 50% of its 
available space is used. 

 ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ 

- Προσφέρουμε ατομικά 
μπουκαλάκια νερού, 
συσκευασμένα σνακ, και 
αντισηπτικά μαντηλάκια. 

- Έχουμε αναστείλει προσωρινά 
τις αγορές εν πτήσει.

- Σε κάθε πτήση, κρατάμε κενές 
θέσεις για τη διαχείριση πιθανού 
ύποπτου κρούσματος.

 ON BOARD  

- We offer individual water  
bottles, a pre-packed snack  
and antiseptic wipes.

- Shop on board sales are 
suspended at the moment. 

- On all our flights we keep 
specific seats vacant in case 
we need to isolate a possible 
suspected case. 

 ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

- Η αποβίβαση πραγματοποιείται 
ανά σειρά έπειτα από σχετική 
αναγγελία του πληρώματος 
καμπίνας από την μπροστινή ή  
την πίσω πόρτα του αεροσκάφους.

 AT YOUR DESTINATION  

- Disembarkation takes place  
in a specific order, after the cabin 
crew announcement, using  
the front or the back door  
of the aircraft.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το aegeanair.com For more information, please visit aegeanair.com

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ  
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μεταξύ πτήσεων, τόσο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, αλλά και μετά 
την ολοκλήρωση των πτήσεων κατά 
τη διάρκεια της νύχτας.  

- Ενισχυμένος καθαρισμός με  
ήπια απολυμαντικά σύμφωνα  
με τις ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ,  
σε όλες τις επιφάνειες. 

- Ειδική διαδικασία απολύμανσης  
στα αεροσκάφη με άφιξη στην Αθήνα 
από προορισμούς εξωτερικού. 
Τακτικές απολυμάνσεις σε όλα  
μας τα αεροσκάφη.  

NEW CLEANING STANDARDS   

ENHANCED AIRCRAFT 
CLEANING 

- Doubled cleaning time between all 
of our flights, both during the day 
and after the last flights at night. 

- Intensively cleaned and sanitized 
all sensitive touch areas. 

- Aircraft arriving in Athens from 
abroad are disinfected on arrival,  
and regular disinfection is performed 
on all other aircraft.  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ 
 
- Ανανέωση αέρα της καμπίνας  
των αεροσκαφών κατά μέσο όρο  
ανά 3 λεπτά κατά τη διάρκεια  
της πτήσης. 

- Φίλτρα HEPA (High Efficiency 
Particulate Arrestors) που 
αιχμαλωτίζουν πάνω από  
το 99% των βακτηρίων και ιών,  
σε όλα τα Airbus αεροσκάφη.  

 AIR CIRCULATION  
ON BOARD 
 
- The air in the cabins is,  
on average, completely  
renewed every 3 minutes  
during cruise time. 

- HEPA filters (High Efficiency 
Particulate Arrestors), which  
capture more than 99% of even 
microscopic bacteria and viruses.  

  
ΟΙ ΑΝΘΡΏΠΟΙ ΜΑΣ   

- Τα μέλη πληρώματος καμπίνας 
φορούν υποχρεωτικά προστατευτικό 
εξοπλισμό (μάσκα και γάντια)  
σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. 

- Κάθε 15 μέρες πραγματοποιούμε 
τεστ για Covid-19, στα πληρώματα 
καμπίνας που παραμένουν ενεργά 
και πραγματοποιούν πτήσεις.

OUR PEOPLE     

- Our staff use personal protective 
equipment (face masks and gloves) 
during the whole flight. 

- All of our active crew members is 
tested for Covid-19 every 15 days.
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ΤΏΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑΞΙΔΕΎΟΎΝ 
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%, ΜΕ ΚΑΘΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟ.

NOW CHILDREN TRAVEL  
WITH 50% DISCOUNT,  
WITH ANY FAMILY FARE.

Ισχύει για κρατήσεις εισιτηρίων οποιουδήποτε ναύλου Economy (GoLight & Flex)  
και Business που θα πραγματοποιηθούν έως και 6/9/2020 και θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν ενήλικα και ένα παιδί ή βρέφος.
Ισχύει για πτήσεις σε όλο το δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού έως και 6/9/2020.

Valid for new bookings in Economy (GoLight & Flex) and Business until 6/9/2020,  
for at least one adult and a child or infant.
Valid for all domestic and international direct and connecting flights until 6/9/2020.
 

Αυτό το καλοκαίρι, ταξιδέψτε με όλη την οικογένεια, με ευελιξία  
και όλα όσα χρειάζεστε στις οικογενειακές σας διακοπές:
• 50% έκπτωση σε εισιτήρια για παιδιά 2 έως 12 ετών
• 90% έκπτωση σε εισιτήρια για βρέφη έως 2 ετών
• Δωρεάν μια επιπλέον αποσκευή για την οικογένεια
• Διπλάσια μίλια Miles+Bonus
• Up Front θέσεις με 50% έκπτωση
• Μεταφορά κατοικιδίων με 50% έκπτωση 
 
Είναι πολύ απλό: 
1. Μπείτε στο aegeanair.com ή olympicair.com ή στο Aegean app.
2. Αναζητήστε τις πτήσεις που σας ενδιαφέρουν.
3. Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με τους κωδικούς  

του Miles+Bonus μέλους. Εάν δεν είστε, δημιουργήστε  
ένα λογαριασμό για εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας.

4. Προσθέστε τον κωδικό “FAMILYDEAL” στο πεδίο εκπτωτικός 
κωδικός που εμφανίζεται στη φόρμα κράτησής σας.

5. Εάν έχετε στη διάθεσή σας Credit Voucher μπορείτε να το 
εξαργυρώσετε και να επωφεληθείτε της προσφοράς του εισιτηρίου 
για βρέφη και παιδιά και της έξτρα δωρεάν αποσκευής. 
Προσθέστε τον κωδικό του Credit Voucher στο πεδίο «εκπτωτικός 
κωδικός» κατά την αναζήτηση των πτήσεων αντίστοιχα. Εφόσον 
εξαργυρώσετε το Credit Voucher, δεν αποδίδεται η έκπτωση στις 
Upfront θέσεις και στη μεταφορά κατοικιδίων.

6. Επιλέξτε όποιο ναύλο επιθυμείτε και ολοκληρώστε  
την κράτησή σας.

This summer, travel with all your family members, with everything 
you need for your summer vacation:
• 50% discount for tickets for children 2 to 12 years old
• 90% discount for tickets for infants 0 to 2 years old
• One free extra baggage for the family
• Double Miles+Bonus miles
• Up Front seats with 50% discount
• Pets with 50% discount
 
It’s very easy:
1. Visit aegeanair.com or olympicair.com or the Aegean app.
2. Look for the ideal flights for you.
3. Make sure that you are logged in with your Miles+Bonus 

member ID so you get your double miles. If not, create one  
for you and your family members.

4. Enter the promotional code “FAMILYDEAL” into the 
promotional code field during your flight search.

5. In case you have a Credit Voucher, you may redeem it  
to book tickets and benefit from discount tickets for infants 
and children as well as for the extra free checked in baggage, 
when booking a ticket. Enter the Credit Voucher code into 
the respective field, while searching your flights. In case you 
redeem the Credit Voucher, discount on upfront seats and pet 
service is excluded.

6. Book your ticket under any Economy or Business fare.
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Εδώ κάθε μίλι είναι πολλά 
παραπάνω!
More options, more miles!

Discover Miles+Bonus
Miles+Bonus, the common loyalty program of Aegean and 
Olympic Air rewards your loyalty, making every trip a unique 
experience! Designed for all of you, traveling with Aegean, 
Olympic Air and Star Alliance partner airlines, Miles+Bonus 
offers you unique services and exclusive benefits all around 
the world.

Blue tier
Your journey with Miles+Bonus starts from here. As a Blue 
member you can collect and redeem miles and also enjoy 
discounts and benefits at our growing list of partners.

Silver tier 
Things start to get really interesting. To reach the Silver Tier, 
all you need to do is fly Aegean or Olympic Air at least twice 
and earn 12,000 tier miles within 12 months or collect a total 
of 24,000 tier miles, regardless of the partner airline.

Gold tier
The Gold tier is the highest level of Miles+Bonus, so we add
even more benefits to help you make the most of every trip. 
To upgrade to the Gold tier, all you need to do is fly Aegean 
or Olympic Air at least four times and earn 24,000 tier miles 
within 12 months or collect a total of 48,000 tier miles, 
regardless of the partner airline.

Γνωρίστε το Μiles+Βonus
Το Miles+Bonus, το κοινό πρόγραμμα επιβράβευσης της 
Aegean και της Olympic Air, ανταμείβει γενναιόδωρα την 
προτίμησή σας, μετατρέποντας κάθε ταξίδι σε μία μοναδική 
εμπειρία! Απευθύνεται σε εσάς που ταξιδεύετε με την Aegean, 
την Olympic Air, αλλά και με όλες τις εταιρίες - μέλη της Star 
Alliance, για να σας προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες και 
αποκλειστικά προνόμια, σε όλο τον κόσμο.

Οι βαθμίδες του προγράμματος
Όσο πιο συχνά ταξιδεύετε μαζί μας ή με τις εταιρίες - μέλη της 
Star Alliance, τόσο πιο κοντά έρχεστε στην επόμενη βαθμίδα 
και τόσο περισσότερα πλεονεκτήματα εξασφαλίζετε. Ακόμα 
όμως κι αν δεν ταξιδεύετε συχνά, θα βρείτε πολλούς καλούς 
λόγους, για να είστε μέλος του Miles+Bonus.

Program tiers
As you fly more regularly with us and our Star Alliance 
partners, you can easily step up to the next tiers, enjoying 
even greater benefits and exclusive privileges. But don’t 
worry! Even if you do not fly very often, you’ll find there are 
lots of rewarding reasons to be a Miles+Bonus member.

Blue βαθμίδα
Από αυτό το σημείο αρχίζει η διαδρομή σας στο Miles+Bonus. 
Ως Blue μέλος μπορείτε να συγκεντρώνετε και να εξαργυρώνετε 
μίλια, αλλά και να απολαμβάνετε εκπτώσεις και προνόμια 
στους συνεργάτες μας.

Silver βαθμίδα 
Τώρα τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα! Για να αποκτήσετε 
τη Silver βαθμίδα πρέπει να συγκεντρώσετε 12.000 μίλια 
αναβάθμισης μέσα σε 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον 2 πτήσεων με Aegean ή Olympic Air) ή συνολικά 
24.000 μίλια αναβάθμισης ανεξάρτητα από τη συνεργαζόμενη 
αεροπορική εταιρία.

Gold βαθμίδα 
Η Gold βαθμίδα είναι η υψηλότερη βαθμίδα του Miles+Bonus 
και γι’ αυτό φροντίσαμε να την εμπλουτίσουμε με πολλά 
σημαντικά προνόμια. Για να αναβαθμιστείτε στην Gold βαθμίδα, 
πρέπει να συγκεντρώσετε 24.000 μίλια αναβάθμισης μέσα 
σε 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 4 πτήσεων 
με Aegean ή Olympic Air) ή συνολικά 48.000 μίλια αναβάθμισης, 
ανεξάρτητα από τη συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρία.



Συγκεντρώστε και εξαργυρώστε μίλια
Η συγκέντρωση μιλίων γίνεται ακόμα πιο εύκολη, αφού κερδίζετε μίλια κάθε 
φορά που ταξιδεύετε μαζί μας ή με οποιαδήποτε από τις εταιρίες - μέλη της Star 
Alliance. Ακόμα όμως κι αν δεν ταξιδεύετε συχνά, σας προσφέρουμε πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους συλλογής μιλίων (ενοικίαση αυτοκινήτου, πιστωτικές 
κάρτες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολλές ακόμα επιλογές) μέσα 
από το συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο των συνεργατών μας.
Μετατρέψτε τα μίλια που έχετε συγκεντρώσει, σε πτήσεις με την Aegean και 
την Olympic Air ή ανακαλύψτε εκατοντάδες προορισμούς παγκοσμίως μέσα 
από το δίκτυο της Star Alliance. Επιπλέον, μπορείτε να εξαργυρώνετε τα μίλια 
σας σε αναβάθμιση θέσης, αλλά και σε προϊόντα και υπηρεσίες του συνεχώς 
αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργατών μας. Πώς θα χρησιμοποιείτε τα μίλια σας, 
είναι στο χέρι σας!

Happy Miles
Η υπηρεσία Happy Miles σας επιτρέπει να εξαργυρώνετε έως και 30% λιγότερα μίλια 
σε συγκεκριμένες πτήσεις του δικτύου της Aegean και της Olympic Air. Οι προορισμοί 
ανανεώνονται κάθε 3 μήνες, προσφέροντας προτάσεις για αξέχαστα ταξίδια!

Together
Η υπηρεσία “Together” δίνει τη δυνατότητα στα Gold & Silver μέλη να συγκεντρώνουν 
όλα τα μίλια εξαργύρωσης έως και 6 μελών, σε έναν κοινό λογαριασμό, ενώ 
ταυτόχρονα όλα τα μέλη εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μίλια αναβάθμισης 
στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Αποκτήστε την ψηφιακή εμπειρία του Miles+Bonus
Μέσα από το aegeanair.com και τις εφαρμογές της Aegean, μπορείτε να συνδεθείτε 
στον προσωπικό σας λογαριασμό και να έχετε πρόσβαση στην ψηφιακή σας κάρτα, 
να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τα μίλια σας και τις δυνατότητες εξαργύρωσης. 
Επίσης, τώρα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε την ψηφιακή σας κάρτα 
στο Apple Wallet του iPhone σας, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη κάθε στιγμή 
που τη χρειάζεστε. 

Earn and Spend Miles
It’s simple! You earn miles for flying with us and our airline partners. And even if you 
do not fly very often, with so many ways to collect miles (credit cards, shopping, 
hotels, car rentals and other deals in our constantly growing network of partners), 
earning couldn’t be easier!

Spend your miles for flights on Aegean and Olympic Air or reach hundreds of worldwide 
destinations, with our Star Alliance partners. What’s more, your miles can be redeemed 
for seat upgrades and attractive non-flight awards from our growing list of partners. 
Spend your miles any way you want, any way you please. It is up to you!

Happy Miles
Happy Miles is a unique service that allows you to spend up to 30% fewer miles on 
specific flights throughout the Aegean and Olympic Air network. The destinations are 
updated every three months, offering new proposals for unforgettable trips!

Together
“Together” service enables Gold & Silver members to collect all the award miles of up 
to 6 members in a common account, while all members continue collecting tier miles 
in their personal accounts.

Get the digital experience of Miles+Bonus 
Through aegeanair.com and the Aegean mobile applications, you can connect to 
your personal account and get access to your digital card, stay informed about the 
program, your miles balance and redemption options. Also, now you can add the 
digital card in the Apple Wallet of your iPhone so that it is accessible anytime you 
need it.

Αποκτήστε αποκλειστικά προνόμια, σε κάθε βαθμίδα 
Get exclusive benefits, in every tier
ΠΡΟΝΟΜΙΑ / BENEFITS

Blue Silver Gold

Συγκέντρωση μιλίων: Aegean, Olympic Air, Star Alliance, 
συνεργάτες
Miles accrual: Aegean, Olympic Air, Star Alliance, non-air 
partners
Εξαργύρωση μιλίων: Aegean, Olympic Air, Star Alliance, 
συνεργάτες
Miles redemption: Aegean, Olympic Air, Star Alliance, 
non-air partners
Αγορά μιλίων αναβάθμισης
Tier miles purchase
Αγορά μιλίων εξαργύρωσης 
Award miles purchase
Επιπλέον μίλια εξαργύρωσης στις πτήσεις Aegean & 
Olympic Air 
Extra award miles on Aegean & Olympic Air flights

10% 20%

Νέοι γονείς; Διατήρηση της βαθμίδας σας για ένα χρόνο
New parent? Tier retention for one year
Αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 
Dedicated call center line
Δυνατότητα προεπιλογής Standard θέσης χωρίς χρέωση 
Preselection of Standard seats free of charge
50% έκπτωση στις Up Front θέσεις 
50% discount for Up Front seats
Εγγυημένη θέση σε πτήσεις Aegean & Olympic Air 
Guaranteed booking on Aegean & Olympic Air flights
Αναβάθμιση κατηγορίας θέσης στις πτήσεις Aegean & 
Olympic Air* 
Seat upgrade on Aegean & Olympic Air flights*

2 4

Επιπλέον αποσκευή στις πτήσεις Aegean & Olympic Air 
1 extra piece of baggage on Aegean & Olympic Air flights
Πρόσβαση στα Aegean Club Lounges* 
Access to all Aegean Club Lounges* 4

Προτεραιότητα στον έλεγχο χειραποσκευών και 
διαβατηρίων (συγκεκριμένα αεροδρόμια) 
Access to Passport and Security Control Fast Track 
(where available)
Προσωπική κάρτα αποσκευής 
Personalized luggage tag
Δωρεάν parking στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών* 
Free parking at Athens International Airport* 2

Valet parking στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών*  
Valet parking at Athens International Airport* 1

Υπηρεσία Together
Together
Υπηρεσία Happy Μiles
Happy Miles
Προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες εταιρίες  
Privileges and offers from our partners
Αναγνώριση από τις εταιρίες μέλη της Star Alliance  
Consistent status recognition throughout Star alliance
Προτεραιότητα στον έλεγχο αποσκευών (check-in) στις 
πτήσεις του δικτύου της Star Alliance
Priority check-in on any Star Alliance member airline
Επιπλέον αποσκευή στις εταιρίες του δικτύου 
της Star Alliance
Extra baggage allowance on Star Alliance member airlines
Gold Track (Προτεραιότητα στον έλεγχο ασφάλειας και 
ταξιδιωτικών εγγράφων)
Gold Track (Priority Security & Immigration)
Πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 Star Alliance 
Lounges παγκοσμίως
Access to more than 1,000 Star Alliance Lounges 
worldwide
Προτεραιότητα στην επιβίβαση στις πτήσεις 
του δικτύου  της Star Alliance
Priority boarding on any Star Alliance member airline
Προτεραιότητα στην παραλαβή αποσκευών στις 
πτήσεις του δικτύου της Star Alliance
Priority baggage handling on any Star Alliance member 
airline
Προτεραιότητα στη λίστα αναμονής κρατήσεων 
στις πτήσεις του δικτύου της Star Alliance 
Priority reservations waitlist on any Star Alliance member 
airline
Προτεραιότητα στη λίστα αναμονής αεροδρομίου 
στις πτήσεις του δικτύου της Star Alliance
Priority airport standby on any Star Alliance member airline

* Το προνόμιο παρέχεται με τη μορφή κουπονιού με την αναβάθμιση και την ανανέωση 
της βαθμίδας για χρήση μέσα στην περίοδο διάρκειας κάθε βαθμίδας.

* This benefit is provided on a coupon basis upon upgrade or tier renewal and can be used 
within the period that is valid.







 ● Lounge
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Κάθε δευτερόλεπτο ανάπαυσης είναι πολύτιμο για τον ταξιδιώτη και 
πρέπει να το απολαμβάνει με τον πλέον άνετο, πολυτελή, εργονομικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Η απόλυτη επίτευξη αυτού του στόχου είναι το 
πρώτο πράγμα που συνειδητοποιεί κανείς με το που περνάει το κατώφλι 
των δύο Business Lounges της AEGEAN στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Το lounge της ζώνης Ιntra Schengen, το 
βασικό lounge της AEGEAN, εμβαδού 447 τ.μ., διαθέτει αναπαυτικές 
πολυθρόνες και απόλυτο διαχωρισμό των χώρων ανάπαυσης, φαγητού 
και εργασίας.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ, το κάθε 
lounge δέχεται περιορισμένο αριθμό επιβατών. Το self service bar έχει 
τροποποιηθεί και προσφέρονται μόνο προσυσκευασμένα είδη σε ατο-
μικές μερίδες (σάντουιτς, σαλάτες, μάφιν ή cookies, μπάρες, γιαούρτι), 
χυμοί και ποικιλία αναψυκτικών. Τα κρασιά προσφέρονται σε ατομικά 
μπουκαλάκια, ενώ δεν υπάρχουν αλκοολούχα ποτά, εκτός από μπίρα και 
κρασί. Για την προσφορά καφέ, υπάρχει προσωπικό που εξυπηρετεί τους 
επιβάτες για την προετοιμασία των ζεστών ροφημάτων τους. Τα σκεύη 
είναι όλα μιας χρήσης. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ 
εξαιρούνται τα παιδιά έως έξι ετών. Η μάσκα μπορεί να αφαιρείται για την 
κατανάλωση φαγητού και ποτού. Αντισηπτικά είναι διαθέσιμα σε όλους 
τους χώρους του lounge. Ο χώρος έχει αναδιαμορφωθεί για την τήρηση 
επαρκών αποστάσεων, ενώ συστήνεται και στους επιβάτες να αποφεύ-
γουν τον συνωστισμό στο self-service bar και στις τουαλέτες. Εφημερί-

Every moment of rest and relaxation is precious to travellers 
and should be enjoyed in a comfortable, well-appointed and well-de-
signed setting. That they are entering just such a space is the first 
thing that strikes the traveller crossing the threshold of either of 
AEGEAN’s two Business Lounges in Athens International Airport. 

In AEGEAN’s main lounge in the Intra Schengen area, the 447- 
sq.m. space provides incredibly comfortable armchairs and com-
plete separation of the relaxation, food service and work areas.

Due to restrictions in place, each lounge can only accommodate 
a limited number of passengers. The self-service bar now provides 
only snacks that have been pre-packed into single portions (sand-
wiches, salads, muffins or cookies, granola bars and yoghurt), juices 
and a variety of soft drinks. Alcoholic beverages are limited to beer 
and wine only, available in individual portions. As far as coffee is 
concerned, staff are on hand to help guests with their hot beverages. 
All glasses, cups and utensils are single use. Face masks are com-
pulsory, though children under the age of 6 years old are exempted, 
and masks can be removed only during the consumption of food 
and drink. Antiseptic gels are available throughout the lounge. The 
space has been modified to ensure proper physical distancing, and 
passengers are asked to avoid crowding at the self-service bar and 
restrooms. Newspapers and magazines will not be available for 
the time being.

Athens, Intra Schengen Lounge

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ασυναγώνιστη 
φιλοξενία στα lounges της AEGEAN

AEGEAN’s lounges offer top-quality 
services and unrivalled hospitality.

Η εμπειρία των Aegean 
Business Lounges

The Aegean Business 
Lounge experience
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δες και περιοδικά δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν.Οι επιβάτες της 
AEGEAN που αναχωρούν για προορισμούς εκτός ζώνης Schengen φιλο-
ξενούνται στο Extra Schengen lounge της AEGEAN, εμβαδού 213 τ.μ., 
που επαναλειτουργεί από τις 15/7, προσφέροντας το ίδιο υψηλό επίπεδο 
άνεσης, ποιότητας, λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης. Η είσοδός του 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην είσοδο της πύλης Α13. Για όσο διάστημα 
ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, στο Extra Schengen lounge ισχύουν οι 
ίδιες τροποποιήσεις που ισχύουν στο lounge της ζώνης Ιntra Schengen. 

Στον τρίτο όροφο του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας επαναλει-
τουργεί από τις 15/7 το Aegean Business Lounge. Ένας ευχάριστος 
χώρος, που περιλαμβάνει μοντέρνο φωτισμό και ταινίες LED, έγχρωμες 
κρυστάλλινες επενδύσεις τύπου Lacobel και tailor-made τραπεζάκια με 
υποδοχές για φόρτιση κινητών τηλεφώνων και tablets. Λειτουργεί ευρύ-
χωρο self-service bar, ενώ παρέχονται ειδικοί χώροι για εργασία μέσω 
του διαδικτύου, καθώς και για ανάπαυση. Για όσο διάστημα ισχύουν τα 
περιοριστικά μέτρα, στο Aegean Business Lounge της Λάρνακας ισχύουν 
οι ίδιες τροποποιήσεις που ισχύουν στα lounges της Αθήνας. 

Το lounge στο  Διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονί-
κης, παραμένει κλειστό.

Πρόσβαση στα lounges της AEGEAN έχουν όλοι οι επιβάτες της 
AEGEAN που ταξιδεύουν σε διακεκριμένη θέση, οι κάτοχοι της Gold 
Miles+Bonus κάρτας και όλοι οι κάτοχοι καρτών με το διακριτικό Star 
Alliance Gold.

Passengers of AEGEAN departing for destinations outside of 
the Schengen Area can make use of AEGEAN’s Extra Schengen 
lounge. Covering 213 sq.m., this lounge went back into operation 
on 15 July and provides travellers with the same high level of com-
fort, quality, functionality and services. The entrance is right next 
to Gate A13. For the duration of the health safety measures, the 
Extra Schengen Lounge will be liable to the same restrictions as 
the Intra Schengen Lounge.

On the third floor of Larnaka International Airport, the Aegean 
Business Lounge reopened on 15 July. This welcoming space boasts 
modern lighting fixtures and LED strips, and has colourful Lacobel 
glass panels and tailor-made tables with outlets for charging mo-
bile phones and tablets. Snacks and drinks are available from the 
spacious self-service bar. There are special areas for working (with 
internet access) and others for simply relaxing. Similar changes 
to those in force at the Athens lounges have been put in place at 
the Larnaka Aegean Business Lounge for the duration of health 
measures. 

The lounge at Thessaloniki International Airport “Makedonia”,  
remains closed until further notice.

All AEGEAN Business Class passengers, as well as Miles+Bonus 
Gold and Star Alliance Gold cardholders, are welcome to enjoy the 
special amenities offered at the Aegean Business Lounges.

Star Alliance lounges: Απολαύστε 
το μεγαλύτερο δίκτυο lounges στον κόσμο
Οι αίθουσες αναμονής της Star Alliance σας εξασφαλίζουν ένα ιδιωτικό περι-
βάλλον, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε πριν από το ταξίδι σας ή κατά τη διάρκεια 
μιας ενδιάμεσης στάσης. Σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μπορεί-
τε να είστε ήσυχοι έχοντας εξασφαλισμένη πρόσβαση σε ένα από τα lounges 
της Star Alliance και στα αναρίθμητα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει. 
Ως μέλος του προγράμματος Star Alliance Gold, εσείς και ένας φιλοξε-
νούμενός σας είστε ευπρόσδεκτοι σε ένα από τα 1.000 lounges της Star 
Alliance σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία ταξιδεύ-
ετε. Aπλώς αναζητήστε το λογότυπο του προγράμματος Star Alliance Gold. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.staralliance.com/lounges.

Star Alliance lounges: Enjoy the 
world’s largest lounge network
The Star Alliance lounge network provides an exclusive environment where 
you can relax before starting your trip, or during a stopover. Wherever you are 
in the world, you have access to a Star Alliance lounge and the many benefits 
it has to offer. As a Star Alliance Gold member, you (and a guest) will always 
be welcome in over 1,000 Star Alliance lounges worldwide. For more detailed 
information, visit www.staralliance.com/lounges

Larnaka

Athens, Extra Schengen Lounge
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 ● Fleet

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ AEGEAN 
ΑEGEAN’S FLEET

Kατασκευή: Airbus
Kινητήρες: 2 PW1127-JM

Mέγ. βάρος απογείωσης: 
75.500 κιλά

Mέγ. ύψος πτήσεων: 39.800 πόδια
Ταχύτητα ταξιδιού: 840 χλμ. την ώρα

Μέγιστο βάρος καυσίμου: 
18.849 κιλά 

Κατανάλωση ταξιδιού: 
2.000 κιλά την ώρα 
Μήκος: 37,57 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 35,8 μ. 
Ύψος: 11,76 μ.

Μέγ. αυτονομία: 2.300 nm
Επιβάτες: 180

Αριθμός αεροσκαφών: 5

Manufacturer: Airbus
Powerplants: 2 PW1127-JM

Max. Take Off Weight: 
75,500 kg

Max. Altitude: 39,800 ft 
Typical cruise speed: 840 km/hr

Max. Fuel Load: 
18,849 kg 

Fuel Consumption: 
2,000 kg/hr

Length: 37.57 m
Wing Span: 35.8 m

Height: 11.76 m
Max. Range: 2,300 nm
Seating Capacity: 180
Number of Planes: 5

AIRBUS A320neo
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 ● Fleet

Kατασκευή: Airbus
Kινητήρες: 2 IAE V2533-Α5
Mέγ. βάρος απογείωσης: 

89.000 κιλά
Mέγ. ύψος πτήσεων: 39.800 πόδια

Ταχύτητα ταξιδιού: 840 χλμ. την ώρα 
Μέγιστο βάρος καυσίμου: 

18.723 κιλά 
Κατανάλωση ταξιδιού: 

2.400 κιλά την ώρα 
Μήκος: 44,51 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 34,1 μ. 
Ύψος: 11,76 μ.

Μέγ. αυτονομία: 2.500 nm
Επιβάτες: 206

Αριθμός αεροσκαφών: 11

Manufacturer: Airbus
Powerplants: 2 IAE V2533-Α5

Max. Take Off Weight: 
89,000 kg

Max. Altitude: 39,800 ft 
Cruising Speed: 840 km/hr
Max. Fuel Load: 18,723 kg 

Fuel Consumption: 2,400 kg/hr
Length: 44.51 m

Wing Span: 34.1 m
Height: 11.76 m

Max. Range: 2,500 nm
Seating Capacity: 206
Number of Planes: 11

Kατασκευή: Airbus
Kινητήρες: 2 IAE V2527-Α5
Mέγ. βάρος απογείωσης: 

73.500 / 75.500 κιλά
Mέγ. ύψος πτήσεων: 39.800 πόδια

Ταχύτητα ταξιδιού: 840 χλμ. την ώρα 
Μέγιστο βάρος καυσίμου: 

18.849 κιλά 
Κατανάλωση ταξιδιού: 

2.200 κιλά την ώρα 
Μήκος: 37,57 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 34,1 μ. 
Ύψος: 11,76 μ.

Μέγ. αυτονομία: 3.000 nm
Επιβάτες: 174

Αριθμός αεροσκαφών: 37

Manufacturer: Airbus
Powerplants: 2 IAE V2527-Α5

Max. Take Off Weight: 
73,500 / 75,500 kg

Max. Altitude: 39,800 ft 
Cruising Speed: 840 km/hr
Max. Fuel Load: 18,849 kg 

Fuel Consumption: 2,200 kg/hr
Length: 37.57 m

Wing Span: 34.1 m
Height: 11.76 m

Max. Range: 3,000 nm
Seating Capacity: 174
Number of Planes: 37

Kατασκευή: Airbus
Kινητήρες: 2 ΙΑΕ V2524-A5
Mέγ. βάρος απογείωσης: 

70.000 / 75.500 κιλά
Mέγ. ύψος πτήσεων: 39.800 πόδια

Ταχύτητα ταξιδιού: 840 χλμ. την ώρα 
Μέγιστο βάρος καυσίμου: 

18.730 κιλά 
Κατανάλωση ταξιδιού: 

2.100 κιλά την ώρα 
Μήκος: 33,84 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 34,10 μ. 
Ύψος: 11,76 μ.

Μέγ. αυτονομία: 3.200 nm
Επιβάτες: 144

Αριθμός αεροσκαφών: 1

Manufacturer: Airbus 
Powerplants: 2 ΙΑΕ V2524-A5

Max. Take Off Weight: 
70,000 / 75,500 kg

Max. Altitude: 39,800 ft 
Cruising Speed: 840 km/hr
Max. Fuel Load: 18,730 kg 

Fuel Consumption: 2,100 kg/hr
Length: 33.84 m

Wing Span: 34.10 m
Height: 11.76 m

Max. Range: 3,200 nm
Seating Capacity: 144
Number of Planes: 1

AIRBUS A321 AIRBUS A320 AIRBUS A319

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ AEGEAN 
ΑEGEAN’S FLEET
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Κατασκευή: Bombardier de Havilland
Κινητήρες: 2 Pratt & Whitney
Μέγ. βάρος απογείωσης: 

29.260 κιλά
Μέγ. βάρος προσγείωσης: 

28.010 κιλά
Μέγ. ύψος πτήσεων: 25.000 πόδια

Ταχύτητα ταξιδιού: 667 χλμ. την ώρα
Μήκος: 32,81 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 28,4 μ.
Ύψος: 8,4 μ.

Διάμετρος ατράκτου: 2,69 μ.
Πλάτος καμπίνας: 2,51 μ.
Μέγ. αυτονομία: 1.100 nm

Επιβάτες: 78
Αριθμός αεροσκαφών: 8

Manufacturer: 
Bombardier de Havilland 

Powerplants: 2 Pratt & Whitney
Max. Take Off Weight: 29,260 kg
Max. Landing Weight: 28,010 kg

Max. Altitude: 25,000 ft
Cruising Speed: 667 km/hr

Length: 32.81 m
Wing Span: 28.4 m

Height: 8.4 m
Fuselage Diameter: 2.69 m

Cabin Width: 2.51 m
Max. Range: 1,100 nm
Seating Capacity: 78
Number of Planes: 8

DASH 8 Q400

O ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ OLYMPIC AIR
OLYMPIC AIR’S FLEET

Κατασκευή: Bombardier de Havilland 
Κινητήρες: 2 Pratt & Whitney
Μέγ. βάρος απογείωσης: 

15.650 κιλά
Μέγ. βάρος προσγείωσης: 

15.377 κιλά
Μέγ. ύψος πτήσεων: 25.000 πόδια

Ταχύτητα ταξιδιού: 500 χλμ. την ώρα
Μήκος: 22,25 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 25,89 μ.
Ύψος: 7,49 μ.

Διάμετρος ατράκτου: 2,69 μ.
Πλάτος καμπίνας: 2,49 μ.
Μέγ. αυτονομία: 1.020 nm

Επιβάτες: 37
Αριθμός αεροσκαφών: 2

Manufacturer: 
Bombardier de Havilland 

Powerplants: 2 Pratt & Whitney
Max. Take Off Weight: 15,650 kg
Max. Landing Weight: 15,377 kg

Max. Altitude: 25,000 ft
Cruising Speed:  500 km/hr

Length: 22.25 m
Wing Span: 25.89 m

Height: 7.49 m
Fuselage Diameter: 2.69 m

Cabin Width: 2.49 m
Max. Range: 1,020 nm
Seating Capacity: 37
Number of Planes: 2

DASH 8 100
Κατασκευή: ATR

Κινητήρες: Pratt & Whitney
Μέγ. βάρος απογείωσης:  

18.600 κιλά
Μέγ. βάρος προσγείωσης:  

18.300 κιλά
Μέγ. ύψος πτήσεων: 25.000 πόδια

Ταχύτητα ταξιδιού: 556 χλμ. την ώρα
Μήκος: 22,67 μ.

Άνοιγμα πτερύγων: 24,57 μ.
Ύψος: 7,59 μ.

Διάμετρος ατράκτου: 2,86 μ.
Πλάτος καμπίνας: 2,57 μ.
Μέγ. αυτονομία: 801 nm

Επιβάτες: 48
Αριθμός αεροσκαφών: 2 

 
Manufacturer: 

ATR
Powerplants: Pratt & Whitney

Max. Take Off Weight: 18,600 kg
Max. Landing Weight: 18,300 kg

Max. Altitude: 25,000 ft 
Cruising Speed: 556 km/hr

Length: 22.67 m
Wing Span: 24.57 m

Height: 7.59 m
Fuselage Diameter: 2.86 m

Cabin Width: 2.57 m
Max. Range: 801 nm
Seating Capacity: 48
Number of Planes: 2

ATR 42-600
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