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Editorial

Αγαπητοί επιβάτες,

Σπύρος Πασχάλης
Διευθύνων Σύμβουλος

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Attica Group απέκτησε το 98.83% της ναυτιλιακής εταιρίας Hellenic Seaways. H Attica Group,
σε συνέχεια της παραπάνω συμφωνίας παραμένει πιστή στο όραμα και το πρόγραμμα ανάπτυξής της και πλέον μέσω των εμπορικών σημάτων της Blue Star
Ferries, Superfast Ferries, Africa Morocco Links και της νεοαποκτηθείσας Hellenic Seaways, καταλαμβάνει τη θέση ως ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους
επιβατηγού ναυτιλίας στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους στην Ευρώπη.
Ο ενισχυμένος Όμιλος Attica διαθέτει στόλο 30 υπερσύγχρονων επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων και ταχύπλοων, που εξυπηρετούν 59 μοναδικούς
προορισμούς και προσεγγίζουν 71 λιμάνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας και μεταξύ Μαρόκου - Ισπανίας),
προσφέροντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μεταφοράς σε επιβάτες, ΙΧ αυτοκίνητα και φορτηγά.
Η Blue Star Ferries διαθέτει σύγχρονα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία με πρωτοποριακό ναυπηγικό σχεδιασμό, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
μεταφοράς και άνετους χώρους εξαιρετικής αισθητικής κάνοντας την παραμονή σας εν πλω μοναδική.
H Blue Star Ferries έχει αποδείξει έμπρακτα ότι επιδιώκει την προσφορά πρωτοποριακών και καινοτόμων υπηρεσιών. Η υπηρεσία @sea, βασισμένη στις
σύγχρονες τεχνολογίες, αποτελεί ένα διαδραστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, που σας προσφέρει υπηρεσίες ψυχαγωγίας (ταινίες, παιχνίδια, μουσική,
τηλεόραση κλπ), καθώς και πολύ χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στο πλοίο και το ταξίδι σας.
Εάν ταξιδεύετε με μικρά παιδιά, σε 4κλινη εξωτερική καμπίνα αναζητήστε στο πλοίο τις ειδικά διακοσμημένες οικογενειακές καμπίνες με τον παιδικό ήρωα
BlueStarino! Στις καμπίνες εκτός από την διακόσμηση, θα βρείτε μπλοκ ζωγραφικής και ξυλομπογιές Bluestarino, με τα οποία τα παιδιά μπορούν να περάσουν
δημιουργικό χρόνο και να απολαύσουν ένα ευχάριστο ταξίδι παρέα με τον μικρό τους ήρωα.
Άλλες πρωτοποριακές υπηρεσίες είναι οι καμπίνες PURE, οι οποίες διαθέτουν ένα σύστημα καθαρισμού τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο καθαρίζει
τον αέρα και τις επιφάνειες της καμπίνας, ιδανικές για πάσχοντες από άσθμα και αλλεργίες, καθώς και οι καμπίνες PET που σας προσφέρουν ένα άνετο και
ευχάριστο ταξίδι παρέα με το κατοικίδιό σας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί άλλη μία πρωτοποριακή ενέργεια, που στόχο έχει τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.
Η νέα διαδικτυακή καμπάνια της Blue Star Ferries με τίτλο «Σερβίρουμε Αιγαίο» υλοποιείται σε συνεργασία με το Greek Gastronomy Guide, με σκοπό
την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου των νησιών του Αιγαίου. Μέσα από τα Social Media ο χάρτης των νησιών του Αιγαίου Πελάγους στην καμπάνια
“Σερβίρουμε Αιγαίο” μετατρέπεται σ’ ένα εύχρηστο και διασκεδαστικό παιγνίδι, όπου πλοηγούμενος από νησί σε νησί μαθαίνει κανείς πληροφορίες για
το καθένα απ’ αυτά και αφού ανοίξει για τα καλά η όρεξη, οδηγείται στην πηγή των πληροφοριών που είναι το greekgastronomyguide.gr για να γνωρίσει
πιο αναλυτικά τους παραγωγούς των τοπικών προϊόντων, τους σημαντικότερους επαγγελματίες της εστίασης σε κάθε τόπο, αλλά και τα τοπικά πανηγύρια,
τις αγορές και τα αξιοθέατα.
Τέλος, με ιδιαίτερη ικανοποίηση θέλω να αναφερθώ στην τιμητική διάκριση της Attica Group στα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ,
στην κατηγορία των Βραβείων Επιχειρήσεων, όπου και διακρίθηκε για την Περιβαλλοντική της Πολιτική. Το βραβείο αυτό αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση των
προσπαθειών μας για τη συστηματική και υπεύθυνη λειτουργία μας σε θέματα περιβάλλοντος, βασικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας
του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Attica είναι ο μοναδικός στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας που κερδίζει το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
Καλό ταξίδι!

Editorial

Dear passeners,
We are pleased to announce you that Attica Group has acquired 98.83% of the shipping company Hellenic Seaways. Following the above agreement, Attica
Group, remaining faithful to its vision and programme for growth – now through the Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Links and newly
acquired Hellenic Seaways brands – is one of the largest passenger shipping Groups in the Mediterranean and among the top ten passenger shipping Groups
in Europe.
The enhanced Attica Group consists of a fleet of 30 ultramodern RoPax and high-speed vessels serving 59 unique destinations and 71 ports in Greece and
abroad (on the Greece-Italy lines and between Morocco and Spain), providing high quality transportation services for passengers, trucks and private vehicles.
Blue Star Ferries provides modern technologically advanced vessels that offer high quality transportation services, comfortable public spaces and exceptional
standards, making your journey on board unique.
Blue Star Ferries has always aimed for pioneer and innovative services. The @sea service, based on modern technologies, is an interactive, free-access portal
that offers entertainment services (movies, games, music, TV, etc.) as well as very useful information about the vessel and your journey.
If you are travelling with young children in a 4-berth cabin, ask for the specially decorated family cabins with the popular kid-hero BlueStarino! In these cabins,
apart from the decoration, there is plenty of Bluestarino drawing material and paper, for the children, in order to spend their time productively and enjoy
their journey.
Among our innovative services are the PURE cabins that offer a modern technology system that purifies the air and surfaces, providing the ultimate comfort
level for those sensitive to airborne particles. Also, there are PET cabins that offer a comfortable and pleasant journey for you and your pet.
It is worth noting one more innovative action that aims to the reinforcement and the improvement of our tourist product. The new web campaign of Blue
Star Ferries titled ‘Serving the Aegean’ actualized through the Greek Gastronomy Guide, aims to the promotion of the gastronomic wealth of the Aegean
islands. The campaign ‘Serving the Aegean,’ accessed through the social media, transforms the map of the Aegean Sea islands into a useful and entertaining
game, where one can navigate from one island to another and learn useful information. When the appetite opens the visitor is guided to the source,
greekgastronomyguide.gr, where he can get furhter information about the local producers and the important food industry professionals in every island,
along with the local festivals, the markets and the sights.
Finally, we are very honored to announce Attica Group’s distinction at the Environmental Awareness Awards Ecopolis, that rewards programs and investments
of Greek enterprises, which contribute to the protection of the environment or the support and promotion of actions that raise environmental awareness
among citizens. This award is one more recognition to our attempt for a systematic and liable correspondence in environmental matters, which is a key pillar
of the Company’s Corporate Social Responsibility. It is worth noting that Attica Group is the only passenger shipping company that has ever been awarded
with Environmental Awareness Award Ecopolis.
Have a nice trip!
Spiros Paschalis
CEO
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Οι γνώμες που εκφράζονται στα κείμενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις της εταιρείας
που εκδίδει το τεύχος και της BLUE STAR FERRIES. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αποσπασματική μεταφορά
κειμένων, χωρίς τη γραπτή συναίνεσή τους.

k

Desert Vibes

by Folli Follie
Ανακαλύψτε την άγρια ομορφιά της νέας συλλογής κοσμημάτων Kk Desert Vibes,
limited edition, από την Folli Follie. Πάρτε μέρος στο πιο γοητευτικό ταξίδι μόδας στην άγρια φύση και συναντήστε τη νέα σειρά κοσμημάτων με εντυπωσιακά
χειροποίητα σχέδια που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από εξειδικευμένους
τεχνίτες. Μοναδικά κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια και δαχτυλίδια, εμπνευσμένα
από τους χρυσούς αμμόλοφους της Αριζόνας και το bohemian στιλ του φεστιβάλ
Coachella, γίνονται τα αξεσουάρ για τις πιο στυλάτες εμφανίσεις. Bαδίστε στην
πιο ελκυστική και άγρια πλευρά της μόδας με εντυπωσιακές δημιουργίες, που
έχουν κατασκευαστεί με 18Κ επιχρυσωμένο ασήμι 925° σε συνδυασμό και με άλλα
μοντέρνα στοιχεία. Αφιερωμένα στις κοσμοπολίτικες γυναίκες με άψογο στυλ,
που αγαπούν να ζουν κάθε στιγμή σαν σύγχρονοι νομάδες.

Discover the savage beauty of the new limited edition jewellery collection, Kk
Desert Vibes by Folli Follie. Become part of the most alluring fashion trip to wild
nature and meet the new jewellery line of impressive handmade designs, created
exclusively by skilled artisans. Unique necklaces, bracelets, earrings and rings,
inspired by the golden sand dunes of Arizona and the bohemian style of Coachella
festival, become the statement accessories of every stylish outfit. Step on the
most alluring and wild side of fashion with impressive creations, hand-assembled
with materials like 18K Yellow Gold plated Silver 925° and other modern design
elements. Dedicated to cosmopolitan women of impeccable style, who love to
live every moment like modern nomads.

TRAVEL
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Η ΛΈΡΟΣ ΜΟΥ...
MY LEROS...
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΩΚΑ
ΦΩΤΟ: ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΓΙΟΣ
BY NIKOS PHOKAS
PHOTOS: NIKOS PHOKAS,
DIMITRIS MOUGIOS

Η Λέρος είναι ίσως το πιό περίεργο νησί του
Αιγαίου. Ένα νησί που χωρίς να είναι τουριστικό
έχει σταθερά αυξανόμενο πληθυσμό. Έχει
εξαιρετική ακτογραμμή, αλλά όχι σπουδαίες
παραλίες. Αρχιτεκτονική μοναδικότητα, αλλά
και αρκετή αρχιτεκτονική αναρχία…Εξαιρετικό
φαγητό χωρίς αυτόνομη γαστρονομική
ταυτότητα. Πλούσια ιστορία που όμως πρέπει να
ψάξεις να την ανακαλύψεις. Αυτά τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της θα κάνουν αρκετούς
επισκέπτες να την προσπεράσουν εύκολα, αλλά
και κάποιους να την λατρέψουν.
Leros is probably the most peculiar island of the
Aegean. An island with an increasing number
of inhabitants, and low tourism. An island with
a remarkable shoreline and indifferent shores.
An architecture that is altogether unique and
disorderly… An island with memorable food but
no gastronomic identity. An island with a history
that is rich, but must be rummaged. Many choose
to skip the island, while others chersish it.
OnBlue 11

Αγαπημένος τρόπος πρόσβασης στο νησί είναι τα σύγχρονα πλοία

The most popular way of arriving here at the island, is with

της «Blue Star Ferries» όπου μετά από ένα απολαυστικό ταξίδι-

the modern ships of "Blue Star Ferries". After an enjoyable

κρουαζιέρα θα φτάσεις στο Λακκί, μιά πόλη-λιμάνι μοναδική στον

cruise-trip you will reach Lakki, a unique port-town, built by the

κόσμο που χτίστηκε εξ'αρχής από τους Ιταλούς την δεκαετία του

Italians in the 30’s. The town itself is a monument of rationalist

30 και αποτελεί ένα μνημείο ρασιοναλιστικής αρχιτεκτονικής και

architecture and city planning. Despite the mistreetment, the

πολεοδομίας. Παρ'όλη την κακοποίηση που έχει υποστεί, διατηρεί

town retains its character unchanged, although it is in need for

αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του, χρήζει όμως άμεσης φροντίδας

care and protection. There are several buildings that nod to

και προστασίας. Κτήρια με αναφορές στον Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright and Giorigio de Chirico, the marketplace,

και Giorgio de Chirico όπως αυτά της αγοράς, το κινηματοθέατρο,

the cinematic theatre, the primary school, the deserted Hotel

το δημοτικό σχολείο, το ερειπωμένο ξενοδοχείο Albergo Roma,

Albergo Roma, the church of Saint Nicholas (former Saint

η εκκλησία του Αγίου Νικολάου (πρώην Άγιος Φραγκίσκος), το

Francis), the hospital, the Italian Municipal Building are onle

νοσοκομείο, το Ιταλικό δημαρχείο, αποτελούν ένα μικρό μέρος

a small part of the ghost-town that was designed for 30,000

της πόλης «φάντασμα» που σχεδιάστηκε γιά 30.000 κατοίκους

inhabitants and has only 2 ,0 0 0. Leaving Lakki behind, in a

και τώρα κατοικείται από 2.000. Φεύγοντας από το Λακκί και σε

distance of about 5 km, right under the byzantine castle and the

απόσταση 5 περίπου χιλιομέτρων, κάτω από από το βυζαντινό κά-

windmills, is the unified settlement of Platanos, the settlement of

στρο και τους ανεμόμυλους βρίσκεται ο ενοποιημένος πιά οικισμός

Panteliou at the south and Aghia Marina at the north coast. Here

του Πλατάνου στην κορυφή, του Παντελίου στην νότια και Αγιά

the style is very different, more traditional, with small houses,

Μαρίνας στην βόρεια ακτή. Εδώ το ύφος είναι διαφορετικό, πολύ

pathways, churches and several Mansions (mainly neoclassical)

πιό παραδοσιακό, με μικρά σπίτια, σοκάκια, εκκλησίες, αλλά και

that were built around the end of the 19th and the early 20th

πολλά αρχοντικά (κυρίως νεοκλασσικού ρυθμού) που κτίστηκαν

century, by the wealthy Egyptiots from Leros. There are several

στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα από τους εύπορους

smaller settlements, like the vacation villages of Krithoni and

Αιγυπτιώτες Λεριούς. Υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι οικισμοί,

Alinta with the beaches, the mansions and the fishing villages of

όπως τα παραθεριστικά Κριθώνι και Άλιντα με τις παραλίες και τις

Xirokampos and Partheni.

αρχοντικές επαύλεις και τα ψαροχώρια Ξηρόκαμπος και Παρθένι.

The visitor can find lots of information on how to spend his time

Ο επισκέπτης της Λέρου μπορεί να βρει πλήθος πληροφοριών

on the island, where to stay, where to eat and entertain. I will

γιά το πως θα περάσει τις μέρες του στο νησί, που θα μείνει,

make my own personal suggestions.

που θα φάει και πως θα διασκεδάζει. Εγώ θα προτείνω κάποιες

I will start with the strolls and visits that every inquiring traveler

προσωπικές μου επιλογές στο νησί.

must make. Hiking from Katsouni to Patela, towards the acoustic
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www.andreaskritikos.com
338 KIFISSIAS AVENUE, KIFISSIA, 14563, GREECE
TEL. +30 2106208501, Ε-mail: info!andreaskritikos.com

Ξεκινάω από τις βόλτες και επισκέψεις που κάθε ανήσυχος τα-

wall, an exceptional defense system for the tracking of aeroplanes,

ξιδιώτης θα έπρεπε να κάνει. Πεζοπορία από το Κατσούνι στην

forerunner of the modern radar, that looks like a gigantic sculpture.

Πατέλα όπου βρίσκεται η περίεργη αμυντική εγκατάσταση του

Another interesting stroll starts from Panagia Kavouradena at

ακουστικού τοίχου, ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού

Xirokampos (with the unique icon of Panagia painted on a crab

αεροσκαφών προάγγελος του ραντάρ, που μοιάζει με γιγάντιο

shell!) the military camp of Diaporti with the murals of Otto Meister

σύγχρονο γλυπτό. Άλλη ωραία βόλτα ξεκινάει από την Παναγιά

and a copy of a painting by Bruegel. An afternoon walk to Lakki, and

Καβουράδενα στον Ξηρόκαμπο (με την σπάνια εικόνα της πα-

you can discover the buildings that were mentioned in the beginning.

ναγίας μέσα σε κάβουρα!) μέχρι τον στρατώνα στο Διαπόρι με

Ascending the castle through Platanos and the small pathways, do

τις τοιχογραφίες του Otto Meister που μεταξύ των άλλων περι-

not forget to visit the ecclesiastic museum with the rare relics,

λαμβάνουν και αντίγραφο πίνακα του Bruegel. Απογευματινός

the church of Panagia, and the ‘hidden’ underground church of

περίπατος στο Λακκί ανακαλύπτοντας τα κτήρια που περιέ-

Unknown Marytys. Then, go down the road that passes through the

γραψα στην εισαγωγή. Ανέβασμα από τον Πλάτανο στο κάστρο

mills with the impressive view. Visit Agia Kioura at Partheni with

μέσα από τα σοκάκια, επίσκεψη στο εκκλησιαστικό μουσείο με

the characteristic hagiographies, painted by the ‘atheist’ political

τα σπάνια κειμήλια, την εκκλησία της Παναγίας, αλλά και την

exciles of Junta. A guided tour to the private museum collection

“κρυφή” υπόσκαφη εκκλησία των Αγνώστων Μαρτύρων, μετά

‘deposito de guerra’ by the tireless Giannis Paraponiaris, savant of

κατηφόρισμα από τον δρόμο που περνάει από τους μύλους με

the island’s war history. At Platanos, next to the municipal, visit

την εντυπωσιακή θέα. Επίσκεψη στην Αγιά Κιουρά στο Παρθένι

the Municipal library of Leros and chat with the librarian-musician

με τις ιδιαίτερες αγιογραφίες από τους “άθεους” πολιτικούς

Dimitris Stamatelos, savant of the island’s history. Visit “Hub Leros”

εξόριστους της Χούντας. Ξενάγηση στην ιδιωτική συλλογή-Μου-

at Lakki, an activity center and assembly area for the immigrants, the

σείο “deposito di guerra”του ακάμαντου Γιάννη Παραπονιάρη,

locals and the young volunteers around the world. The romantic

γνώστη της βαριάς πολεμικής ιστορίας του νησιού. Στον Πλάτανο

chapel of Aghios Isidoros at Gourna bay, built on top of a cliff and

δίπλα στο δημαρχείο επίσκεψη στην Δημοτική βιβλιοθήκη της

connects the shore with a narrow passageway, an ideal place for

Λέρου και κουβέντα με τον βιβλιοθηκάριο-μουσικό Δημήτρη

romantic sunsets. At Alinta, the gothic tower-mansion of Bellenis,

Σταματέλο, γνώστη της Ιστορίας του νησιού, αλλά και στο “Hub

built by the patriot and benefactor Egyptiot Parissis Belenis,

Leros” στο Λακκί, χώρο δραστηριοτήτων και συνάρθροισης

functions today as a folk-museum. At Aghia Maria I head towards

προσφύγων, ντόπιων και νεαρών εθελοντών από όλο τον κόσμο.

the Archaeological Museum and the Roman castle at Bourtzi. In

Το ρομαντικό εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου στον κόλπο της

the morning I take my coffee at Panino, a meeting point for the

Γούρνας που είναι χτισμένο πάνω σε έναν βράχο και συνδέεται

locals and the foreigners, located at Lakki, a modern version of the

με ένα στενό διάδρομο με την ακτή προσφέρεται γιά ρομαντικά

traditional coffee houses (with tasty bougatsa), Paradosiako at Agia
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ηλιοβασιλέματα. Στα Άλιντα, η γοτθικού ρυθμού έπαυλη-πύργος

Marina with the interesting bitter-almond dumplings and View at

Μπελλένη, χτισμένη από τον ευπατρίδη και ευεργέτη Αιγυπτι-

the mill next to the Castle with the nice brunches.

ώτη Παρίσση Μπελλένη, όπου σήμερα λειτουργεί λαογραφικό

For swimming I go to the cosmopolitan Dio Liskaria with the beach-

μουσείο. Στην Αγία Μαρίνα θα πάω στο Αρχαιολογικό μουσείο

bar ‘Zephyros,’ at ‘Kokkina,’ or Merikia, where ‘Lime’ is, a low-profile

και στο Ρωμαϊκό κάστρο, το Μπούρτζι.

restaurant-bar with a European touch, a place where the customers

Το πρωί γιά καφέ προτιμώ το “Panino” στο Λακκί τόπο συνάντη-

play Petanque every Sunday morning, then I sail to the deserted ‘Kryfo’

σης ντόπιων αλλά και ξένων, μια σύγχρονη εκδοχή του καφενεί-

with the white pebbles and the cave, at Panteli, drink beer at the

ου του χωριού (με πολύ ωραία μπουγάτσα), το “Παραδοσιακό”

traditional kafeneio of Tzouma and go to ‘Blefouti’ (Blue Foot!) and at

στην Αγιά Μαρίνα με τα ωραία πουγκάκια με πικραμύγδαλο

Xirokampos and I enjoy the homemade dishes at ‘Aloni’.

απολαμβάνοντας την περατζάδα και το “View” στον μύλο δίπλα

I recommend eating at ‘Karaflas’ at Spilia, where I usually have tuna

στο Κάστρο με την θέα και το απολαυστικό brunch. Γιά μπάνιο

pastourma, made by the bold chef Dimitris, and at the picturesque and

θα πάω στα κοσμικά Δυό Λισκάρια με το beach bar “Zephyros”,

very romantic Mylos at Aghia Marina, where and Marios and Giorgos,

στα ήσυχα Κόκκινα , στην Μερικιά που είναι το “Lime” ένα εστι-

the two brothers offer a unique food experience and service with dishes

ατόριο-μπαρ χαμηλών τόνων με ευρωπαϊκό αέρα και θαμώνες

inspired by the local products, without being entirely attached to the

όπου κάθε Κυριακή πρωί παίζουν Petanque, με βάρκα στον ερη-

traditional cooking. Sotos at Drymonas, located right on the waves,

μικό Κρυφό με τα άσπρα βότσαλα και την σπηλιά, στο Παντέλι

for sea-bass souvlaki and the amazing shellfish platters, Psaropoula at

πίνοντας μπύρα στο παραδοσιακό καφενείο του Τζούμα, στο

Panteli for octopus stew and the great variety of shellfish. Lychnari at

“Μπλεφούτι” (Blue Foot!) και στο Ξηρόκαμπο απολαμβάνοντας

Lakki, with the low-profiled Eirini and her husband, preparing dishes

βρεγμένος τα σπιτικά φαγητά από το “Αλώνι”.

with seasonal products from their vegetable garden or picked by select

Γιά φαγητό προτείνω τον “Καράφλα” στα Σπήλια όπου πάντα

local farmers, all in a home environment.

δοκιμάζω τον παστουρμά τόνου του φαλακρού σεφ Δημήτρη,

There are many places to have a drink, personally my favorite are the

τον καρτποσταλικό “Μύλο” στην Αγιά Μαρίνα όπου η ρομα-

noisy Meltemi and Faros at Aghia Marina, the charming decadence

ντικότητα χτυπάει κόκκινο και τα αδέλφια Μάριος και Γιώργος

Savana at Panteli and Lime at Merikia, with the island’s best cocktails.

προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία φαγητού και εξυπηρέτησης

I recommend staying at the Mansion Aggelou at Alinta, a 19th century

με πιάτα εμπνευσμένα από την τοπική παραγωγή χωρίς όμως

romantic villa with a marvelous garden, where Marianna serves her

προσκόληση στην παραδοσιακή παρασκευή, τον “Σώτο” στο

famous breakfast, the quiet and romms at ‘Castle Vigla’ at Tourkopigado,

Δρυμώνα πάνω στο κύμα γιά σουβλάκι ροφό και τις απίστευτες

the recently renovated Tony’s beach at Vromolithos, Crithoni’s Paradise

πιατέλλες οστρακοειδών, την “Ψαροπούλα” στο Παντέλι γιά

with all the features of a great hotel complex, and the new Villa Clara

χταπόδι στιφάδο, ενώ στο “Λυχνάρι” στο Λακκί η χαμηλών

with the 7 unique rooms within a renovated mansion.
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τόνων Ειρήνη με τον άνδρα της, θα μου προτείνουν πιάτα με τα

Before I leave I will not miss to buy salty mackerel and other

εποχιακά προϊόντα από το μποστάνι τους, αλλά και επιλεγμένους

fish at Lallas, thyme honey by the cooperative of the psychiatric

τοπικούς παραγωγούς, σερβιρισμένα σε καλαίσθητο σπιτικό

clinic ‘Artemis’, spicy mizithra cheese from Leros or krasotyri and

περιβάλλον.

galactompoureko from Annousi’s wine store at Lakki.

Υπάρχουν αρκετά μέρη γιά ποτό, προσωπικά μου αγαπημένα τα φα-

To conclude, Leros is an island with great contrasts printed ona small

σαριόζικα “Μελτέμι” και “Φάρος” στην Αγιά Μαρίνα, το γοητευτικά

camvas that requires lots of strolling, in order to meet its people, to

παρακμιακό “Σαβάνα” στο Παντέλι, και το “Lime” στην Μερικιά με τα

taste its delicacies and to discover its rich history. You must devote

καλύτερα κοκτέιλ στο νησί. Γιά διαμονή προτείνω το “Αρχοντικό Αγ-

some time in order to give her a chance and it is possible that it leaves

γέλου” στα Άλιντα, μιά ρομαντική έπαυλη του 19ου αιώνα με υπέροχο

a scar on you, the scar of return!

κήπο όπου η Μαριάννα σερβίρει το διάσημο πρωϊνό της, τα ήσυχα και
με εξαιρετική θέα διαμερίσματα “Castle Vigla” στο Τουρκοπήγαδο,

Ταβέρνα Λυχνάρι, στο Λακκί / Lychnari tavern at Lakki

το πρόσφατα ανακαινισμένο “Tony's beach studios” στον Βρωμόλιθο,
το “Crithoni's Paradise” με όλες τις παροχές ένος μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, αλλά και το καινούργιο “Villa Clara” με τα 7
μοναδικού χαρακτήρα δωμάτια του σε ένα ανακαινισμένο αρχοντικό.
Πριν φύγω δεν θα παραλείψω να πάρω παστό κολιό και αλίπαστα
του Λαλλά, θυμαρίσιο μέλι του κοινωνικού συνεταιρισμού του
ψυχιατρίου “Άρτεμις”, πικάντικη Λέρικη μυζήθρα ή κρασοτύρι
και γαλακτομπούρεκο από την κάβα του Αννούση στο Λακκί.
Εν κατακλείδει η Λέρος είναι ένα νησί με μεγάλες αντιθέσεις σε μικρό
καμβά που απαιτεί να την γυρίσεις, να συναναστραφείς με τον κόσμο
της , να γευτείς, να ανακαλύψεις την πλούσια ιστορία της. Πρέπει να
της αφιερώσεις λίγο χρόνο για να σε κερδίσει και τότε είναι πιθανόν
να σου αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της και να επιστρέψεις!

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

USEFUL INFO LEROS

HOW TO GET THERE
FROM PIRAEUS

Έως 5 αναχωρήσεις την εβδομάδα με τα BLUE STAR 1,

Up to 5 weekly departures with BLUE STAR 1,

BLUE STAR 2 & ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

BLUE STAR 2 & NISSOS CHIOS

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας

For information & reservations please contact your travel agent

πράκτορα ή Blue Star Ferries, τηλ.: 210 8919800

or Blue Star Ferries , tel.: +30 210 89 19 800
www.bluestarferries.com
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ΙKARIA

THE DEFINITION OF… “RELAXATION”
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Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ...
«ΧΑΛΆΡΩΣΗΣ»
Πανέμορφα ορεινά χωριά, δάση που
εναλλάσσονται με μαγευτικές παραλίες,
άγρια βλάστηση, νερά τρεχούμενα
συνθέτουν έναν μαγικό τόπο που θα σας
μείνει αξέχαστος. Ναοί, κάστρα,
οικισμοί και αρχαιολογικά ευρήματα,
αποδεικνύουν την μακραίωνη ιστορία της.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΩ ΜΟΥΓΙΟΥ, ΦΩΤΟ: AΡΧΕΙΟ ΜΙΛΗΤΟΥ,
BY IO MOUGIOU, PHOTOS: ΜΙLITOS ARCHIVE

Graceful mountainous villages of alternate
forests and beaches, wild vegetation and
running waters compose a land that is
majestic and unforgettable. Temples, castles,
settlements and archaeological findings
prove its long history.
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Η Ικαρία συνδεδεμένη με την μυθολογία, θεωρείται ότι είναι το
νησί που δέχτηκε στα νερά του το σώμα του Ικάρου. Όταν εκείνος
μαζί με τον πατέρα του τον Δαίδαλο, δραπέτευσαν από τον Μίνωα,
τον βασιλιά της Κρήτης, πέταξαν με τα φτερά που κατασκεύασε ο
Δαίδαλος, κολλώντας τα με κερί. Γοητευμένος ο Ίκαρος αψήφησε τη
συμβουλή του πατέρα του και πέταξε τόσο ψηλά, κοντά στον ήλιο,
όπου έλιωσε το κερί και έτσι έχασε τα φτερά κι έπεσε στην Ικαρία.
Ο ανυπάκουος λοιπόν αυτός νέος έδωσε το όνομά του στο νησί
αλλά ταυτόχρονα του χάρισε και την ενέργειά του.
Ας ξεκινήσουμε ένα μικρό οδοιπορικό στο ιδιαίτερο αυτό νησί.
Και πρώτα – πρώτα σας παρουσιάζουμε τα γραφικότατα χωριά της.
Ο Εύδηλος, στην βόρεια πλευρά του νησιού, χτισμένος σ’ ένα μικρό
λόφο, αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό οικισμό του νησιού. Η γραφικότητα του μικρού λιμανιού, μαζί με τα παλιά αρχοντικά, τα μικρά
λιθόστρωτα δρομάκια και τα παραδοσιακά κτίρια δημιουργούν ένα
πανέμορφο μέρος, ιδανική βάση για καταπληκτικές εκδρομές στις
πιο απόμακρες περιοχές της Ικαρίας.
Οι Ράχες και ιδιαίτερα το Χριστό όπου η ζωή ξεκινά μετά τις 10μμ,
σύμφωνα με τη συνήθεια που έχει τις ρίζες της στην εποχή των
πειρατών. ... Άλλωστε αυτό το ωράριο ήταν και είναι βολικό διότι
αιώνες τώρα το πρωί εκείνοι δουλεύουν στα χωράφια. Ιδανικός
τόπος διαμονής για τους απανταχού νυχτόβιους και γενικά για
όλους αυτούς που δεν αντέχουν το πρωινό ξύπνημα…
Ο Άγιος Κήρυκος, που είναι και η πρωτεύουσα του νησιού. Περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και
θαυμάστε την εκκλησιά του Αγίου Κηρύκου, το γυμνάσιο που
στεγάζεται στο πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο -και τα δύο σχεδιασμένα από τον Βέλγο αρχιτέκτονα Ντυμπρέ-και την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1820. Τέλος
θαυμάστε την Ικαριάδα, το επιβλητικό γλυπτό που δεσπόζει στο
μόλο του λιμανιού και υπενθυμίζει σε όλους τη σχέση του νησιού

Ikaria is closely linked to mythology, since it was believed that the

με το μύθο του Ικάρου.

body of Icarus had fallen into its seas, after Icarus and Daedalus, his

Μερικά χιλιόμετρα πιο ανατολικά του Αγίου Κηρύκου, βρίσκεται

father escaped from Minos, the king of Crete. Icarus flew away with

το χωριό Θέρμα (από την παλαιότερη ονομασία Θέρμες), πολύ

wings made by Daedalus, secured with wax. However, the enthralled

κοντά στην αρχαία πόλη των Θερμών, τα οποία είναι γνωστά σε όλη

Icarus ignored his father’s advice and flew higher. The sun melted

την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό για τα ιαματικά λουτρά τους.

the wax causing the wings to fall off. Thus, Icarus went down and

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι φυσικές θερμοπηγές, αναβλύζουν σε

drowned in the sea.

διάφορα σημεία του νησιού. Ενδείκνυνται για όλες τις ηλικίες και

The disobedient young man gave the island his name and his energy.

προσφέρουν όχι μόνο ίαση αλλά χαλάρωση και ευεξία. Είναι ένα

Let’s begin with a small travelogue to this special island.

κυριολεκτικά ΦΥΣΙΚΟ SPA!

First, we shall introduce you to its charming villages.

Καρκινάγρι Είναι ένα παραθαλάσσιο γραφικό ψαροχώρι που

Evdilos, at the north side of the island on a small hill is the most

απλώνεται από την πλαγιά του βουνού μέχρι τη θάλασσα. Αξίζει

traditional settlement of the island. A charming small port, with

να περπατήσετε έως το ακρωτήρι Πάπας, όπου θα απολαύσετε τη

old mansions, narrow cobbled pathways and traditional buildings

μαγευτική θέα από το φάρο!

that create a marvelous landscape, an ideal base to make pleasant

Ένα άλλο θαυμάσιο κομμάτι του νησιού είναι οι παραλίες του.

excursions to the farthest places of Ikaria.

Πολλές και ξεχωριστές. Η Μεσακτή στον Αρμενιστή, τεράστια

Raches and especially Christo, where life begins after 10 p.m., a local

παραλία, από τις πιο δημοφιλείς, με χρυσή αμμουδιά και γαλάζια

habit that with its roots at the age of piracy. … Furthermore, this

νερά, κατάλληλη για σέρφιγκ, λόγω των μεγάλων κυμάτων της,

schedule was rather convenient for centuries now, since most locals

παιχνίδια στην άμμο και χαλάρωση με θέα το απέραντο γαλάζιο.

work at farmlands, in the morning. An ideal place for night owls and
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those who cannot stand early waking…
Agios Kirykos, the capital of the island. Stroll along the cobbled
pathways of the old town and marvel at the church of Saint Kirykos,
the old school hosted in a gorgeous neoclassical building – both
designed by the Belgian architect Eugène Dupré- as well as the
church of Saint Nicholas with the woodcut temple, of 1820. Finally,
do not miss the unique statue of Icariada, situated at the mole of the
harbor, a reminder of the myth of Icarus. A few kilometers to the
east, is the village Therma (Thermes older name), situated nearby the
ancient city of Thermes, famous in Greece and all over the world for
its thermal baths. We have to stress the island has natural thermal
springs that gush out in many of its areas. Thermal-spring baths are
Ο κολπίσκος του Να, στις εκβολές του ποταμού Χάλαρη, με ψιλή

not only healing but also relaxing and pleasant to all ages. Literally

άμμο και βλάστηση που φθάνει μέχρι εκεί που σκάει το κύμα - εδώ

a NATURAL SPA!

υπάρχουν και τ’ απομεινάρια του αρχαίου ναού της Αρτέμιδος,

Karkinagri is a charming coastal fishing village that stretches out from

Οι Σεϋχέλλες, περικυκλωμένες από επιβλητικούς κατάλευκους

the mountain side towards the sea. It is worth taking a walk to cape

βράχους με γαλαζοπράσινα νερά θα σας μαγέψουν με την άγρια

Papas to see the wonderful view from the lighthouse!

εξωτική ομορφιά τους.

The beaches are marvelous aspects of the island. There are many

Το Γιαλισκάρι, το Φανάρι με τον γραφικότατο μόλο για τα καΐκια

and unique. Mesakti at Armenistis, a large beach, one the most

της περιοχής, το Λιβάδι, ο Άγιος Γεώργιος-Δράκανο, είναι μερικές

popular, with golden sand and blue waters, big waves suitable for

που σίγουρα θα σας αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

surfing, playing on the sand and relaxing in the deep blue. The Bay of

Όμως πάνω από όλα ο «κεραυνοβόλος έρωτας» που θα νοιώσεις

Nas, at the estuary of river Chalari, with fine sand and greenery that

για την Ικαρία, έρχεται μόλις συναναστραφείς με τους κατοίκους

stretches to the shore –the ruins of the ancient temple of Artemis

και γνωρίσεις την απίστευτη φιλοξενία τους, την ιδιαιτερότητά τους

are here, Seychelles, surrounded by majestic cliffs with green-blue

και γενικά την ιδιαίτερη φιλοσοφία τους για τη ζωή και το χρόνο.

waters that enhance the visitor with their beauty.

Αδιαφορούν για τον χρόνο και πιστεύουν πρέπει να χαιρόμαστε

Gialiskari and Fanari with the charming mole for the fishing boats,

τη ζωή μας καθημερινά. Οι αργοί ρυθμοί των καταστημάτων, η έλ-

Livadi and Agios Georgios-Dracano will leave you best impressions.

λειψη κορναρίσματος σε στενούς δρόμους, το να ψωνίζεις κάπου

However, Ikaria’s ‘bolt of lightning’ comes from interaction with the

αφήνοντας τα χρήματα στο τραπέζι ενώ ο μαγαζάτορας λείπει, είναι

locals especially when you get to know their incredible hospitality

μερικά δείγματα του κλίματος που επικρατεί και στο οποίο δεν αρ-

and attitude towards life and time.

γεί να μπει ο καλοπροαίρετος επισκέπτης. Ο επισκέπτης δηλ. που

Ikarians disregard time and believe that everybody must cherish life

επιλέγει ένα τόπο όχι γιατί όλοι θα σκίζονται να τον υπηρετήσουν,

every day. The stores follow a slow pace schedule, and no one will

αλλά αυτόν όπου θα αισθάνεται φιλοξενούμενος των ντόπιων,

hear any honking in the narrow streets. In Ikaria, the visitor can shop

«μουσαφίρης» τους και θα δεχτεί τους ρυθμούς τους.

and just leave the money, while the shopkeeper is not there. All the
above are only a few aspects of Ikaria’s ambiance. Finally, the visitor

TIPS

chooses this place, not because he wants to be served, but because

• Να παρευρεθείτε, οπωσδήποτε, σε κάποιο από τα περιβόητα

he seeks feels as a guest of the local inhabitants and to adopt their

«πανηγύρια» τα οποία είναι ότι πρέπει για πραγματικό ξεφάντωμα.

particular pace.

Μουσική, χορός, κρασί και πολύ φαγητό. Άλλα είναι μεσημβρινά και
άλλα βραδινά ώστε να μην συμπίπτουν. Τις περισσότερες φορές

TIPS

από τα πανηγύρια βγαίνουν και κάποια χρήματα για την βοήθεια

• Do not miss the famous ‘fairs’ (panigyria) that are large and

κάποιου που έχει ανάγκη. «Κοινωφελή» ξεφαντώματα λοιπόν!

enthusiastic events: Music, dancing, wine and lots of food. Some fairs

• Να δοκιμάσετε καθούρα, το παραδοσιακό τυρί που παράγεται

are held during the afternoon and others during the evening, so that

τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, αποκλειστικά από κατσικίσιο γάλα,

they do not coincide. Some of these fairs function as fund-raisers in

μέλι, ρασκούς, αγριοκάτσικα που ζουν στο νησί, καίσια, ένας τύπος

order to help people that are in need. ‘Charity’ fests!

βερίκοκου όπου τρως και το κουκούτσι και τέλος κόκκινο κρασί

• It is worth tasting ‘kathoura’ traditional cheese that is produced

τον ονομαστό «Πράμνειο οίνο».

since the 17th century, by goat milk. Also, do not miss to taste the

• Να επισκεφτείτε το Δάσος Ράντη (ή 'Γαία') στην κεντρική Ικαρία,

Ikarian milk and honey. In all the above, one must add raskous (wild

στη δυτική πλευρά της οροσειράς του Αθέρα. Περιλαμβάνει μια

goats that live in the island) kaisia, a type of apricot with an edible
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έκταση περίπου 16km², σε μεγάλο υψόμετρο και αποτελεί σχεδόν

pit and finally, the famous red wine ‘Pramneios Oinos’.

το ένα τέταρτο της συνολικής δασικής έκτασης της Ικαρίας. Πρό-

• Visit the Forest Randi (or ‘Gaia’) in central Ikaria, at the west side

κειται για ένα ώριμο δάσος, του οποίου η ηλικία υπολογίζεται πάνω

of the Mountain Athera. It is a 16km² expansion, located at a high

από 200 χρόνια και πολλά από τα γηραιότερα δέντρα έχουν ηλικία

altitude, that stretches at a quarter of the total forest landscape

μεγαλύτερη από 300 έτη. Είναι από τα λίγα εναπομείναντα δάση

of Ikaria. It is a 200-year-old forest, however some of its trees are

στην Ανατολική Μεσόγειο αυτού του μεγέθους και ηλικίας. Εδώ

dated almost 300 years. It is one of the few, large and old forests

παρατηρείται ένα σπάνιο προστατευόμενο είδος βελανιδιάς, η Αριά

that remain in the eastern Mediterranean. Quercus ilex, a rare and

(Quercus ilex ), η οποία χρονολογείται από το Μειόκαινο (ηλικίας

protected specimen of evergreen oak (aka Aria) makes its presence

πέντε εκατομμυρίων ετών) και αποτελεί προστατευόμενο είδος.

at the Forest of Randi, dated from the Miocene period (five million

• Να θαυμάσετε τα «βραχόσπιτα» τα λεγόμενα «αντι-πειρατικά»

years).

σπίτια. Δημιουργήθηκαν γύρω στα 1700, τότε που οι κάτοικοι

• Do not miss the cliff-houses, the so-called ‘anti-pirate’ houses,

ζούσαν με τον φόβο των πειρατικών επιδρομών οι οποίοι εκμε-

that were constructed around 1700, when the locals lived under

ταλλεύτηκαν τους τεράστιους στρογγυλούς βράχους και τους

the pirate’s threat. These houses were incaved inside the cliffs and

τείχισαν με πέτρα. Πρόκειται για σπίτια χωρίς παράθυρα και χωρίς

were walled with cobbles. They are lodges without any windows or

καμινάδα, κρυμμένα κάτω από δέντρα και σαν στέγη έχουν μεγάλες

chimneys, hidden under the trees. Their roofs are made of schist

ακατέργαστες πλάκες από σχιστόλιθο.

rock.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

USEFUL INFO IKARIA

HOW TO GET THERE
FROM PIRAEUS

Έως 5 αναχωρήσεις την εβδομάδα με τα BLUE STAR 1,

Up to 5 weekly departures with BLUE STAR 1, BLUE STAR 2 &

BLUE STAR 2 & ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

NISSOS CHIOS

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας πρά-

For information & reservations please contact your travel agent

κτορα ή Blue Star Ferries, τηλ.: 210 8919800

or Blue Star Ferries, tel.: +30 210 89 19 800
www.bluestarferries.com
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ΦΟΥΡΝΟΙ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ
«ΚΟΥΡΣΕΎΟΥΝ» ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ!

KEIMENA: ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΦΩΤΟ: AΡΧΕΙΟ ΜΙΛΗΤΟΥ,
TEXTS FOURNI MUNICIPALITY, PHOTOS: ΜΙLITOS ARCHIVE

Οι Φούρνοι Κορσεών (ή απλώς Φούρνοι) μια συστάδα νήσων, νησίδων και βραχονησίδων στο ανατολικό Αιγαίο κατακερματισμένοι
σε αμέτρητους όρμους κολπίσκους και φιόρδ με τα γαλάζια νερά
τους, συνθέτουν ένα κόσμο απόλυτα μαγικό και αποτελούν ιδανικό

FOURNI

THE ISLANDS THAT
‘CONQUER’ THE HEART!

προορισμό για όσους αποζητούν στις διακοπές τους ηρεμία και

Fourni Korseon, also known as Fourni, is a complex of small islands,

γαλήνη. Τα μεγαλύτερα από τα νησιά είναι οι Φούρνοι, η Θύμαινα

islets and skerries located at the eastern Aegean. The islands are

και ο Άγιος Μηνάς.

spread into countless bays, coves and fiords. With their blue waters

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους, τα νησιά ήταν ακατοί-

they compose a serene and majestic universe, the ideal destination

κητα ή λημέρια πειρατών. Το λιγοστό χερσαίο αρχαιολογικό υλικό

for those who seek for calm and relaxing vacations. The largest ones

υποδηλώνει ότι στην αρχαιότητα οι Φούρνοι ίσως να κατοικήθηκαν

are Fourni, Thymaina and Aghios Minas.

κατά την αρχαϊκή και κλασσική εποχή, ενώ είναι βέβαιη η κατοίκηση

Most of the time, during history, the islands were either uninhabited

κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή. Στη σύγχρονη εποχή

or used to be pirate dens. The few archaeological findings show us

η κατοίκηση τους ξεκινά μετά τα μέσα του 18ου αιώνα.

that perhaps Fourni were populated during the archaic and classical

Οι μόνες γραπτές μαρτυρίες για τη ζωή στα νησιά είναι οι λιγοστές

era. However, it is certain that during the Hellenistic and the Roman

επιγραφές που βρέθηκαν στη μικρή αρχαία ακρόπολη των Φούρνων

period these islands were inhabited. In modern times the islands

και στα υπολείμματα ενός αρχαίου οικισμού στη θέση Καμάρι.

were populated after the first half of the 18th century.

Από την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας (2ο μισό του 18ου

The only written evidence for life in the islands is given by the few

αιώνα) κι έπειτα, διασώζεται προφορική παράδοση κι αρχειακό

inscriptions that were located at the small ancient acropolis of Fourni

υλικό που μαρτυρεί ότι οι Φούρνοι κατοικήθηκαν εκ νέου, αρχικά

and those found at the ruins of an ancient settlement of Kamari.

από Πάτμιους και Δωδεκανήσιους, στους οποίους πολύ γρήγορα

According to the oral tradition and to the archives of the late
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προστέθηκαν νέοι κάτοικοι από Ικαρία, Σάμο, Κυκλάδες, Μικρά

Ottoman era (2nd half of 18th century) and on, Fourni were re-

Ασία, Κρήτη και ηπειρωτική Ελλάδα.

inhabited by population that arrived to the island from Patmos

Τα πρώτα σπίτια ήταν καλύβες. Καθεμιά ήταν μακρόστενη, χτισμένη

and the Dodecanese, followed by population from Ikaria, Samos,

από σχιστολιθικές πέτρες και οι οροφές ήταν σκεπασμένες με

Cyclades, Asia Minor, Crete and continental Greece.

δοκάρια και φίδες (είδος ξύλου του νησιού).Ο τρόπος αυτός κατα-

The first habitations were simple oblong huts, built with schist stones

σκευής ονομάζεται «δώρα». Στην πλατεία του νησιού σώζεται από

with roofs covered with beams and a type of local wood, called ‘fides.’

το 1885 ένα από τα πρώτα σπίτια που χτίστηκαν στους Φούρνους.

This construction method is called ‘dora.’ In the central square of
the village one of the first houses that were built at Fourni, at 1885,
exists to this day.

ΑΞΊΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ
Το Πετροκοπιό είναι το επιβλητικότερο αρχαιολογικό αξιοθέατο
του νησιού, ένα αρχαίο λατομείο μαρμάρου ρωμαικής εποχής. Τα

YOU MUST VISIT

αρχαία «ημίεργα», τα ημιτελή δηλαδή αρχιτεκτονικά μέλη, είναι

Petrokopio is the most important archaeological attraction of the

κατάσπαρτα ως εκεί που σκάζει το κύμα. Ανάμεσά τους διακρίνουμε

island. It is an ancient marble quarry of the Roman period. The area

σπόνδυλους κιόνων, ένα αρχαϊκό ιωνικό κιονόκρανο, κάποια ορθο-

is spread with ‘hemierga’ ie., unfinished architectural structures

γώνια παραλληλεπίπεδα και ένα σε

-that stretch out to the shore-

τέλειο σχήμα κύβου.

among them we find vertebral from

Τα Κουμαρά, τη περιοχή των Φούρ-

columns, an archaic Ionian chapiter,

νων με την εντονότερη βλάστηση.

some rectangular parallelepiped and

Μία έκταση 250 στρεμμάτων κατά-

some in the shape of a perfect cube.

φυτη από πεύκα και κουμαριές, εκ

Koumara, the area of Fourni with

των οποίων πήρε και το όνομα της η

the lushest vegetation, a 250-acre

περιοχή, δημιουργούν ένα τοπίο μα-

area, full of pine trees and arbutus

γευτικό. Κρυμμένη μέσα στα πεύκα

(koumaries). These trees, that gave

βρίσκεται η εκκλησία της Ευαγγελί-

their name to the area, create a

στριας η οποία είναι η αρχαιότερη

majestic landscape. The Chruch

του νησιού και χρονολογείται στις

of Evangelistria, the most ancient

αρχές του 18ου αιώνα. Το νησί της Θύμαινας, απέναντι από τους

church of the island, is hidden within the pine trees and is dated

Φούρνους. Πρόκειται για γνήσιο ψαροχώρι, με μια υπέροχη πα-

to the early 18th century. The island of Thymaina is located across

ραλία της Κεραμειδούς.

Fourni. It is an original fishing village, with a marvelous beach, named
Keramidou.

ΠΑΡΑΛΊΕΣ
Οι Φούρνοι, περιστοιχίζονται από πολυάριθμες παραλίες απα-

BEACHES

ράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Γνωστότερες είναι το Καμπί, με

Fourni are surrounded by a number of wonderful beaches. The most

ψιλή άμμο και σκιερά αρμυρίκια, η παραλία των Κουμαρών, από

famous ones are Kampi, with sand and shadowy tamaris, Koumara

τις μεγαλύτερες του νησιού με πανέμορφα κρυστάλλινα νερά, το

beach, one of the largest with beautiful crystal waters, Kamari, an

Καμάρι, πανέμορφη παραλία με άμμο και βότσαλο και με εξαιρετικό

amazing beach with sand, pebbles and a wonderful sea bottom,

βυθό όπου διακρίνονται τα ερείπια αρχαίας πόλης, η Ψιλή Άμμος

where one can find the ruins of an ancient city, Psili Ammos, one of

από τις πιο δημοφιλείς παραλίες σε πολύ κοντινή απόσταση από

the most popular beaches close to the settlement of Fourni, Kamari,

τον οικισμό των Φούρνων το Καμάρι, ο Άη Γιάννης, το Μπαλί, το

Ai-Giannis, Bali, Elidaki, Vitsilia, Vlychada, Ampelos etc.

Ελιδάκι, η Βιτσιλιά, η Βλυχάδα, η Άμπελος κ.ά.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

USEFUL INFO FOURNI

HOW TO GET THERE
FROM PIRAEUS

Έως 5 αναχωρήσεις την εβδομάδα με τα BLUE STAR 1,

Up to 5 weekly departures with BLUE STAR 1, BLUE STAR 2 &

BLUE STAR 2 & ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

NISSOS CHIOS

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας πρά-

For information & reservations please contact your travel agent

κτορα ή Blue Star Ferries, τηλ.: 210 8919800

or Blue Star Ferries, tel.: +30 210 89 19 800
www.bluestarferries.com
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Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής...

ΡΌΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ
Panagiotis Mantis and Pavlos Kagialis...
COURSE TO THE TOP
ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΑΚΗ/ BY DIMITRA KOSTAKI
ΦΩΤΟ: NΊΚΟΣ ΑΛΕΥΡΟΜΎΤΗΣ / PHOTO: NIKOS ALEVROMYTIS
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Οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες Παναγιώτης Μάντης
και Παύλος Καγιαλής ξεκίνησαν την κοινή τους
πορεία τον Ιούνιο του 2008. Από τότε αποτελούν
το μοναδικό πλήρωμα της ελληνικής ιστιοπλοΐας
σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων με τις περισσότερες
συμμετοχές ανά τον κόσμο και θεωρείται το
καλύτερο ελληνικό δίδυμο ιστιοπλοΐας στα 470
ανδρών. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016
στο Ρίο κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο και τώρα
ανοίγουν τα πανιά τους για την Ανατολή...
τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο το 2020
που είναι και ο μεγάλος τους στόχος.
The Olympic Bronze Μedalists Panagiotis
Mantis and Pavlos Kagialis start their common
activity in June 2008. Since then, they are the
first National team crew that has participated
in every important competition all over the
world and are considered the best Greek sailing
duo in the men’s 470 sailing class. Τhey won
the bronze medal in the 470 sailing class in the
Olympic Games 2016 in Rio, now open their
sails on the East... the Tokyo Olympics 2020
which is their great goal!
Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ρίο, είναι

After winning the bronze medal at Rio is your next aim the

για σας στόχος το χρυσό στους Ολυμπιακούς; Τι απαιτήσεις

gold in the Olympics? What are your goals?

έχετε από τον εαυτό σας;

Panagiotis Mantis: “The decision to participate in one more

Παναγιώτης Μάντης: «Η απόφαση να συμμετέχουμε σε ένα ακόμη

Olympic cycle was not easy. Right after our successful presence at

Ολυμπιακό κύκλο δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αμέσως μετά την επι-

the Olympic Games of Rio (2016) we thought it over and took the

τυχημένη μας παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο (2016)

decision to go for a better place at Tokyo, given that we were in the

σταθμίσαμε όλες τις επιλογές μας και αποφασίσαμε ότι έχουμε τη

mood and had the determination and the willpower to continue.

διάθεση, τη θέληση και την πίστη να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο

All athletes strive to reach the highest goal. We could not demand

στο Τόκιο. Στόχος κάθε αθλητή είναι η κατάκτηση της κορυφής. Δε θα

something less from ourselves, from the moment we decided to

μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι λιγότερο από τους εαυτούς μας από

continue. Perhaps the goal of winning an Olympic gold medal creates

τη στιγμή που αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Ο στόχος του Χρυσού

more pressure, but we can cope with that. The difficulty of remain-

Ολυμπιακού μεταλλίου ίσως δημιουργεί κάποια επιπλέον πίεση, άλλα

ing top as is as hard and even harder compared to the effort made

είναι η πραγματικότητα και έχουμε μάθει να την αντιμετωπίζουμε. Όσο

to remain at the top. The demands are exhausting, and we need
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FACE
δύσκολο είναι να φτάσεις στην κορυφή, άλλο τόσο και ίσως δυσκο-

to exceed ourselves daily, and of course, learn from our mistakes,

λότερο είναι να διατηρηθείς εκεί. Οι απαιτήσεις είναι εξαντλητικές

accept them, and progress constantly by showing trust to ourselves

και χρειάζεται καθημερινά να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να μάθεις να

and to our team-mates.”

αποδέχεσαι τα λάθη σου, να βελτιώνεσαι και να επιμένεις δείχνοντας

Pavlos Kagialis: “I believe that a great deal of our decision to par-

πίστη στον εαυτό σου και τους συνεργάτες σου.»

ticipate at Tokyo 2020 was taken the moment we headed towards

Παύλος Καγιαλής: «Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της τελικής απόφασης

the medal race of the Rio Olympics. Our eyes just sparkled, and we

σχετικά με το Τόκιο 2020 πάρθηκε τη στιγμή που κατευθυνόμασταν

certainly wanted to feel those overwhelming emotions again. With

προς τον αγωνιστικό στίβο της τελευταίας κούρσας (medal race) των

Takis we have a long presence at 470 sailing class and have achieved

Ολυμπιακών του Ρίο όπου το βλέμμα μας σπινθήριζε και σίγουρα

to remain at the top of world class for a number of years. On a daily

θέλαμε να ξανανιώσουμε όλα εκείνα τα συναισθήματα που μας πλημ-

basis our minds focus on the result. Participating an Olympiad – and

μύριζαν. Με τον Τάκη έχουμε μια μακρόχρονη παρουσία στην κλάση

of course aiming for a medal – requires consistency, tight programming and orientation for the goal. Of course
personal sacrifices and a great dose of love and
enthusiasm are always required.”
What are the difficulties of your sport and
how much support do you get for your effort
by the state?
P. M.: “Our sport involves a number of aspects
that are difficult to be recognized by someone
out of the field. First of all, it involves a technical

του 470 και έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να εδραιωθούμε
στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Επομένως η συνέχεια και η
συνέπεια στο αποτέλεσμα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Η
συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα – κατά πόσο μάλιστα η διεκδίκηση ενός
μεταλλίου – απαιτούν πρόγραμμα, στοχοπροσήλωση, προσωπικές θυσίες και μεγάλη δόση αγάπης και ενθουσιασμού για αυτό που κάνεις.»
Ποιες είναι οι δυσκολίες του αθλήματός σας και πόσο σας
στηρίζει η πολιτεία σε αυτή σας την προσπάθεια;
Π. Μ.: «Το άθλημά μας περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές
πτυχές που είναι δύσκολο να αναγνώσει κάποιους που δεν

part of kinesiology on board that requires years of training in order

γνωρίζει το χώρο. Πρώτα από όλα περιλαμβάνει το τεχνικό

to achieve a good level. Then we need to gain knowledge on arranging

κομμάτι όλης της κινησιολογίας πάνω στο σκάφος που απαιτεί

the parameters of our equipment so that all the variables that deter-

πολλά χρόνια προπόνησης για να κατακτήσεις ένα καλό επίπεδο.

mine the speed of the vessel can be controlled. Here, the difficulties

Έπειτα καλούμαστε να αναπτύξουμε γνώσεις σχετικά με την

are quite a few, since many years of experience are needed for one

παραμετροποίηση όλου του εξοπλισμού ώστε να διαχειριζό-

to fully understand the forces that apply to the vessels and the sails.

μαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις μεταβλητές που

Once you manage the previous two technical levels and find yourself

καθορίζουν την ταχύτητα του σκάφους. Σε αυτό το πεδίο οι δυ-

among the fastest vessels of the fleet, you must acquire strategic

σκολίες είναι πολύ μεγάλες καθώς απαιτούνται χρόνια εμπειρίας

plans to foresee the changes that appear in the track (air direction,

προκειμένου να είσαι σε θέση να καταλαβαίνεις πλήρως όλες τις

sea currents, wave patterns etc) and place the vessel in accordance

δυνάμεις που ασκούνται και ασκείς πάνω στο σκάφος και στα πα-

with the opponents and the turning points. You see there are quite

νιά. Εφόσον κατακτήσεις τα δυο προηγούμενα τεχνικά επίπεδα

a few difficulties that require large funds to support.”
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και καταφέρεις να συγκαταλέγεσαι ανάμεσα στα γρήγορα σκάφη

P. K.: “In all the above, mentioned by Takis, we have to add the man-

του στόλου μπαίνει το κομμάτι της στρατηγικής των αγώνων

agement of our delegations in around 10 different destinations each

όπου καλείσαι να προβλέπεις τις μεταβολές στον στίβο (αλλαγή

year. The problem of Greek sports concerning state support very

διεύθυνσης του αέρα, θαλάσσια ρεύματα, μοτίβο κυματισμού

serious and has been reported by many athletes, such as Katerina

κτλ) προκειμένου να τοποθετείς το σκάφος σε σχέση με τους

Stefanidi. We do not focus on ourselves. Indeed, we feel lucky to

αντιπάλους και τα σημεία στροφής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι

have a very special team that is always next to us in all of our steps

αγωνιστικές δυσκολίες είναι πολλές και απαιτούν σημαντικούς

with so much positive energy. We already have all the necessary

οικονομικούς πόρους για υλικοτεχνική υποστήριξη.»

equipment to face our opponents equally and take responsibility

Π. K.: « Σε όλο αυτό που μόλις περιέγραψε ο Τάκης θα πρέπει να

for the result. With the support of our two golden sponsors, Blue

προσθέσουμε το κομμάτι της διαχείρισης όλων των αποστολών μας σε

Star Ferries and Eurobank we can focus on preparation. However,

περίπου 10 προορισμούς σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Το πρόβλημα

we our concerned with the flourishing of the athletic spirit and the

που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλητισμός όσον αφορά την υποστήριξη

presence of the younger generation. We live in a time of ‘brain drain’

από την πολιτεία είναι καθολικό και έχει επισημανθεί πολλές φορές από

where the 60% of the young generation seek their way out, by going

σπουδαίες προσωπικότητες όπως για παράδειγμα θυμάμαι πρόσφατα

abroad. So, the problem concerns the entire society and of course

δηλώσεις της Κατερίνας Στεφανίδη. Εμείς με τον Τάκη δεν εντοπί-

the state has to give answers.”

ζουμε το πρόβλημα τόσο στο κομμάτι της δικής μας υποστήριξης.
Πραγματικά νιώθουμε εξαιρετικά τυχεροί που έχουμε δημιουργήσει

How many hours of training are necessary on a daily basis for

μια σπουδαία ομάδα υποστήριξης που είναι δίπλα μας σε όλα τα βή-

your preparation for the next Olympic Games?

ματα και μας τροφοδοτεί με θετική ενέργεια. Πλέον έχουμε όλα τα

P. M.: “Our preparation is divided in three basic parts. First of all,

εφόδια να κοιτάξουμε όλους τους αντιπάλους ισάξια και η ευθύνη του

there is sea-training, where we spend about three hours per day

αποτελέσματος είναι πραγματικά επάνω μας. . Έχοντας την αμέριστη

along with our coach. Several hours per week we study strategic

υποστήριξη 2 χρυσών χορηγών, της Blue Star Ferries και της Eurobank

matters, we analyze videos and develop our adaption tactics,

έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούμε στην προετοιμασία μας.

according to circumstances. Three or four times per week we
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Ωστόσο μας προβληματίζει η διάνθιση του αθλητικού πνεύματος και

workout at the gym. In all the above we must add 2 hours per day

τη συμμετοχή της νέας γενιάς. Χωρίς κίνητρα και υποστήριξη οι νέοι

for the maintenance of our equipment. I would say that 470 takes a

απομακρύνονται από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Βέβαια ζούμε στην

significant part of our day.”

εποχή του “brain drain” όπου το 60% των νέων ψάχνει διεξόδους στο

P. K.: «This is the program we follow when we are in Greece...

εξωτερικό. Επομένως το πρόβλημα είναι στο σύνολο της κοινωνίας και

extremely rare!!! Our preparation includes a series of international

πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί και να δώσει λύσεις.»

competitions where everyday life is very hard. One of these typical
days, for example, includes 1 hour of preparation, three 45-minute

Πόσες ώρες προπόνησης απαιτούνται σε καθημερινή βάση για

races – 1 hour preparation, 1-hour warm down, and analysis.

την προετοιμασία σας για τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες;
Π. Μ.: « Η προπόνησή μας χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη. Πρώτον

Do you think chemistry is important between the two of you

την προπόνηση στη θάλασσα όπου αφιερώνουμε περίπου 3 ώρες

for achieving your goals?

καθημερινά μαζί με τον προπονητή μας. Κάποιες ώρες την εβδο-

P. M.: «Chemistry is a prerequisite for our performance. Co-or-

μάδα τις αφιερώνουμε σε μελέτη στρατηγικής αγώνων, ανάλυση

dination, teamwork, understanding are necessary concepts on a

βίντεο και βελτιστοποίησης της προσαρμογής της τακτικής μας

daily basis, in order to co-exist. Pavlos and I are, above all, friends

ανάλογα με τις περιστάσεις. Επίσης 3-4 φορές την εβδομάδα

and share many common experiences. Our cooperation started off

δουλεύουμε τη φυσική μας κατάσταση στο γυμναστήριο. Σε αυτά

with the chemistry we felt and our course it has proven to be true.

πρέπει να προσθέσουμε περίπου 2 ώρες την ημέρα σε συντήρηση
και εξέλιξη του εξοπλισμού. Θα έλεγα ότι το 470 καταλαμβάνει ένα
πολύ σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας.»
Π. K.: « Αυτό είναι το πρόγραμμα όσο είμαστε στην Ελλάδα..
δηλαδή εξαιρετικά σπάνια!!! Η προετοιμασία μας περιλαμβάνει
και συμμετοχή σε μια σειρά από διεθνείς αγώνες όπου εκεί η
καθημερινότητα είναι αρκετά σκληρή. Μια αγωνιστική ημέρα για
παράδειγμα περιλαμβάνει 1 ώρα προετοιμασία, 3 κούρσες διάρκειας
45 λεπτών – 1 ώρας η καθεμία και 1 ώρα αποθεραπεία, ανάλυση.“
Πόσο σημαντική είναι η χημεία μεταξύ σας ώστε να επιτευχθεί
ο τελικός στόχος;
Π. Μ.: « Η χημεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόδοσή
μας. Ο συντονισμός, η ομαδικότητα, η κατανόηση είναι έννοιες
απαραίτητες για την καθημερινότητα μας δεδομένου ότι συνυπάρχουμε σε ένα μικρό σκάφος. Με τον Παύλο είμαστε πάνω από
όλα φίλοι και μας συνδέουν πολλά βιώματα. Η συνεργασία μας
ξεκίνησε με βάση τη χημεία που νιώθαμε ότι υπάρχει και η πορεία
μας αποδεικνύει ότι δεν κάναμε λάθος.»
Π. K.: « Η χημεία μιας ομάδας σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματικότητά της. Ουσιαστικά μέσα από την προπόνηση προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτή τη χημεία ώστε να αντιδρούμε το ίδιο

P. K.: “A team chemistry is related directly with its effectiveness.

γρήγορα και πανομοιότυπα. Επιπρόσθετα, αποτελεί το «κλειδί» της

In reality, training helps us develop this chemistry, so that we could

διαχείρισης της συναισθηματικής φόρτισης και της έντασης που

react as fast and identical as possible. Also, it is the ‘key’ to managing

επέρχονται έπειτα από μια επιτυχία ή αποτυχία.»

emotional charge and tension that arise after success or failure.”

Τι κίνητρο θα δίνατε στα νέα παιδιά ώστε να αγαπήσουν την

How would you motivate younger ages to love sailing? What

ιστιοπλοΐα; Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά;

are the pros and cons?

Π. Μ.: «Νομίζω ότι δε χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα ώστε να αγαπήσει

P. M.: “I believe that younger ages do not need special motives to

ένα παιδί την ιστιοπλοΐα. Είναι ένα άθλημα που αναδεικνύει την προσω-

love sailing. It is a sport that brings out the athlete’s personality, pro-

πικότητα του παιδιού, προσφέρει ελευθερία, αναπτύσσει το αίσθημα

vides a sense of freedom, develops self-control and teaches adaption

της αυτοκυριαρχίας και σου μαθαίνει να προσαρμόζεσαι. Όλα αυτά

to various situations. All these occur in a wet environment, that is

σε ένα υδάτινο περιβάλλον που κατεξοχήν τα παιδιά το συνδέουν με

usually linked with fun and entertainment. What really needs to be
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χαρά και διασκέδαση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, νομίζω ότι

done, is to communicate more often the country’s achievements

είναι να επικοινωνήσουμε περισσότερο τις σπουδαίες επιτυχίες που

in all categories. Things speaks for their selves. The only negative

φέρνει η χώρα μας σε όλες τις κλάσεις, και να δείξουμε την πραγμα-

thing, I’d say, is that the sport demands many hours of competitive

τικότητα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το μόνο αρνητικό θα έλεγα

training, from the young ages. However, quite often we see that

είναι ότι απαιτεί πολλές ώρες αν αποφασίσει να ασχοληθεί αγωνιστικά

good sailors are usually good students at school and have achieved

άρα θέλει κάποιες θυσίες από τους μικρούς μαθητές. Τα παραδείγματα

a good time-management.”

όμως δείχνου ότι συνήθως οι καλοί ιστιοπλόοι είναι και καλοί μαθητές

P. K.: “If we want to be honest to ourselves we must admit that

ακριβώς έχουν μάθει να διαχειρίζονται το χρόνο τους πιο αποδοτικά.»

there is room for improvement in the wider field of sports in our

Π. K.: «Αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας θα δούμε ότι

country. The basic starting-point would be education, oriented

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο ευρύτερο πεδίου

toward the mentality of competitive sports, not only of children

του αθλητισμού στη χώρα μας. Βασικό σημείο εκκίνησης θα ήταν

but of the entire society. Sports and competitive sports always

η συνολική διαπαιδαγώγηση ως προς τη νοοτροπία του πρωταθλη-

need new ideas and development. In Greece I do not think that we

τισμού, όχι μόνο των παιδιών αλλά γενικότερα όλης της κοινωνίας.

show progress – at least not rapid progress – although considerable

Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός χρειάζονται συνεχώς νέες

knowledge has been gained. A first step would be to bring as many

ιδέες και εξέλιξη. Στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν εξελισσόμαστε

international events as possible to our country, because I believe

- τουλάχιστον όχι γρήγορα - αν και υπάρχει σημαντική γνώση.

that experience through participation in big contests allows all sides

Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να φέρω όσο το δυνατόν περισσότερες

(athletes, coaches, factors, parents etc) to gain a knowledge and mo-

διεθνείς διοργανώσεις στη χώρα μας, πιστεύοντας ότι μέσα από

tives and take the sport one step further. I would add to the above

την εμπειρία αλλά και τη συμμετοχή σε μεγάλους αγώνες όλοι οι

the natural beauties of our country, from a touristic point of view.”

εμπλεκόμενοι (αθλητές, προπονητές, εθελοντές, παράγοντες, γονείς κτλ) αποκτούν γνώση και κίνητρο ώστε να πάμε τον αθλητισμό
ένα βήμα παραπάνω. Επιπρόσθετα θα υπήρχαν πολλαπλά οφέλη
δεδομένου του κάλους της χώρας μας από τουριστικής άποψης.»
Έχετε σκεφτεί το μετά; Όταν αποσυρθείτε από την ενεργό
δράση θα θέλατε να περάσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες
σας στη νέα γενιά;
Π. Μ.: «Τα όνειρα και τα σχέδια δε σταματούν ποτέ. Αυτή τη στιγμή

‘We need to exceed ourselves
daily, learn from our mistakes,
accept them, and progress constantly
by showing trust to ourselves
and to our team-mates’

όμως είμαστε 100% προσηλωμένοι στο Τόκιο και δουλεύουμε απερίσπαστα την Ολυμπιακή μας προετοιμασία και δε σκεφτόμαστε

Have you ever thought about what comes after? When you

κάτι πέρα από αυτό. ‘Οσον αφορά τη νέα γενιά δε περιμένουμε

withdraw from action, have you thought of providing your

την επόμενη μέρα για να σταθούμε πλάι της. Με κάθε ευκαιρία

knowledge and experience to the new generation?

προσπαθούμε να μεταδώσουμε τη γνώση και την εμπειρία μας και

P. M.: “Our dreams and our plans never end. At the moment we

είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Για πα-

are 100% focused on Tokyo and we work completely undistracted

ράδειγμα πέρα από ιστιοπλοϊκές γνώσεις φροντίζουμε να δίνουμε

for the Olympic preparation. We think only of this. As for the new

όλα τα υλικά που αποσύρουμε – τα οποία εξακολουθούν να είναι

generation we will not wait for the day after to stand by their side.

σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση – σε νέα παιδιά που δεν έχουν

In every chance we get we are eager to help and provide all the

τη δυνατότητα να ανανεώνουν συχνά τα υλικά τους.

knowledge and experience we have. For example, we provide the

Π. K.: Έχουμε μάθει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί κάθε

sailing material that we withdraw –equipment that is still usable and

φορά. Αυτή τη στιγμή όλη μας η ενέργεια διοχετεύεται στο Τόκιο,

in a good condition – to those that do not have the opportunity to

οπότε όπως είπε και ο Τάκης δε σκεφτόμαστε κάτι πέρα από αυτό.

renew their supplies.”

Ως προς τη συμβολή μας στη νέα γενιά, προσπαθούμε να κινητοποι-

P. K.: “We have learned to take it one step at a time. At the moment

ήσουμε τα νέα παιδιά και να ενισχύσουμε την παρουσία τους στα

all our energy is literally focused on Tokyo, as Takis mentioned we do

φυτώρια της ιστιοπλοΐας. Όποτε μας το επιτρέπει το αγωνιστικό

not think anything else but this. As for our contribution to the new

μας πρόγραμμα, επισκεπτόμαστε διάφορους ιστιοπλοϊκούς ομί-

generation, we try to motivate the younger ages and reinforce their

λους στην Ελλάδα και κατά κύριο λόγο προσπαθούμε μέσα από τη

presence at the fields of sailing. Whenever our program allows we

δική μας ιστορία να εμπνεύσουμε τους μικρούς ιστιοπλόους ώστε

visit sailing associations in Greece, and we try to inspire the young

να φανταστούν τους εαυτούς τους ως τους επόμενους πρωταθλη-

sailors through our personal stories and encourage them to imagine

τές, τόσο στην ιστιοπλοΐα όσο και στη ζωή.»

their selves as the next champions, in sailing and in life.”
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OMOΡΦΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ!
INIMITABLE BEAUTY!

KEIMENA: ΠΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΦΩΤΟ: AΡΧΕΙΟ ΜΙΛΗΤΟΥ,
TEXTS: PARI APOSTOLOU, PHOTOS: ΜΙLITOS ARCHIVE

Γαλαζοπράσινα νερά και αμέτρητες αμμουδιές. Τοπίο που εναλ-

Blue-green waters and endless coasts. Landscape that alternates

λάσσεται, από την κυκλαδίτικη αρμονία μέχρι την άγρια φυσική

between Cycladic harmony and wild, natural beauty. Scattered

ομορφιά. Διάσπαρτες εκκλησίες και ανεμόμυλοι, γραφικά στενά

churches and windmills, picturesque narrow alleys and natural rock

δρομάκια και φυσικοί βραχώδεις σχηματισμοί που μοιάζουν σαν

formations that look as if they have been carved by the hand of

να τους σμίλεψε χέρι καλλιτέχνη. Και φυσικά ο θρύλος που θέλει

an artist. And, of course, the legend that wants Homer, the great

το μεγάλο ποιητή της αρχαιότητας, τον Όμηρο, να έχει ταφεί στα

ancient poet, buried in its soil. Welcome to Ios.

χώματα του νησιού. Καλωσορίσατε στην Ίο.
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Με μια δαντελωτή ακτογραμμή διάσπαρτη από χρυσαφένιες παραλίες και μια παρθένα ενδοχώρα, η Ίος αποζημιώνει σε κάθε επίπεδο
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. / With its lacy coast dotted with
golden beaches and an unspoiled mainland, Ios compensates even
the most demanding of visitors on every level.
Στη Χώρα με τα αμέτρητα δρομάκια ακολουθήστε αυτό που οδηγεί
στην «κορυφή», στην Παναγία την Γκρεμιώτισσα. Ο θρύλος θέλει
την εκκλησία να χτίστηκε τρεις φορές και κάθε φορά να γκρεμιζόταν, μέχρι που το 1797 οι Νιώτες την έχτισαν πάνω στο βράχο,
στο ψηλότερο σημείο της Χώρας. / In Chora, with its endless paths,
follow the one that leads to the "summit", to Panaghia Gremiotissa.
Legend has it that the church was built three times, and each time
it came crashing down, until 1797, when the locals built it on a rock,
on Chora's tallest point.

USEFUL INFO IOS
ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ / WHERE TO STAY
LIOSTASI HOTEL & SUITES T: +30 22860 92140, E: hotel@liostasi.gr

Το παραδοσιακό αυτό ξενοδοχείο συνδυάζει αρμονικά την

αυθεντική νησιώτικη αρχιτεκτονική με μοντέρνες υπηρεσίες και παροχές υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας έτσι στους επισκέπτες
ένα μοναδικό προορισμό για πολυτελείς διακοπές στο μαγευτικό αυτό νησί. Η προνομιακή του τοποθεσία κοντά στην παραλία και την
όμορφη πόλη της Ίου, καθώς και η εκπληκτική θέα στη θάλασσα, κατατάσσουν το Liostasi ως ένα από τα πλέον αγαπημένα και δημοφιλή
ξενοδοχεία που διαθέτει η Ίος. / This traditional hotel harmoniously combines authentic island architecture with modern services and high
standard amenities, thus offering guests a unique destination for a luxurious holiday on this enchanting island. Its privileged location near
the beach and the beautiful town of Ios, as well as the stunning sea view, rank Liostasi as one of the most favorite and popular hotels in Ios.

SHOPPING
Επισκεφτείτε το κατάστημα MODOUS, στη Χώρα της Ίου. Ένα παλιό ελαιοτριβείο, με σεβασμό στην οικιστική ταυτότητα του νησιού, έχει
μετατραπεί σ' ένα καλαίσθητο χώρο, όπου θα βρείτε τα πιο μοντέρνα ρούχα, t-shirts, και αξεσουάρ για ξεχωριστές καλοκαιρινές εμφανίσεις. /
Visit the MODOUS store in Ios Town. An old oil mill, with respect to the residential identity of the island has been transformed into a stylish
place, where you will find the most trendy clothes, t-shirts, and accessories for special summer appearances.

HOW TO GET THERE
FROM PIRAEUS

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Kαθημερινές αναχωρήσεις με το BLUE STAR PATMOS

Daily departures with BLUE STAR PATMOS.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας πρά-

For information & reservations please contact your travel agent

κτορα ή Blue Star Ferries, τηλ.: 210 8919800

or Blue Star Ferries, tel.: +30 210 89 19 800
www.bluestarferries.com
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Κάρπαθος, χωριό Όλυμπος: Μεταφορά της προίκας του γαμπρού στο σπίτι της νύφης.
Karpathos island. Olympos. Transportation of the groom's dowry to the bride's place.
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Reflex Photographers
&

Βlue Star Ferries
ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

A JOURNEY TO
THE GREEK TRADITION
Η Attica Group στο πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Υπευθυνότητας, «Με Προορισμό
Εσάς», ξεκίνησε συνεργασία με τους Reflex
Photographers με σκοπό την προβολή των νησιών
του Αιγαίου, μέσα από τα τοπικά έθιμα και
παραδόσεις. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η
ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των νησιών
του Αιγαίου, ο εμπλουτισμός του τουριστικού
μας προϊόντος, η προβολή επιπλέον κινήτρων
για αύξηση της επισκεψιμότητας των νησιών
μας, όχι μόνο σε περιόδους υψηλής αλλά και σε
περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης, καθώς
επίσης και το πολιτιστικό δέσιμο του επιβατικού
κοινού με τους τόπους που επισκέπτεται.

ΦΩΤΟ: ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΑΤΆΚΗΣ, ΜΙΧΆΛΗΣ ΠΑΠΠΆΣ
PHOTO: GEORGE TATAKIS, MICHAEL PAPPAS

Attica Group within the Corporate Social
Responsibility Program "With You As Our
Destination", has begun working with Reflex
Photographers to promote the Aegean islands
through their local customs and traditions. This
action aims to promote the cultural wealth of
the Aegean Islands, to enrich our tourist product
offering, to promote additional incentives to
increase traffic to our islands, not only during
high season but also during periods of low tourist
traffic, as well as the cultural bonding of our
passengers to the places they visit.
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Η γνωριμία του επιβατικού κοινού με τα τοπικά ήθη και έθιμα

όπου μέσω αναρτήσεων θα ενημερώνεται το επιβατικό κοινό για

των νησιών μας θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Αρχικά

τα παραδοσιακά δρώμενα των νησιών μας.

μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Blue Star Ferries και το

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας η ομάδα των Reflex

Pculiar.com, όπου ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να

Photographers θα ταξιδεύει στα νησιά μας και το περιεχόμενο

δει όλο το φωτογραφικό υλικό των τοπικών παραδόσεων που

θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο φωτογραφικό υλικό από το-

έχουν καλύψει έως τώρα οι Reflex Photographers. Εκτός από την

πικά ήθη και έθιμα.

επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, θα προβάλλεται αντίστοιχο

Οι Reflex Photographers είναι η ομάδα των ιδρυτών φωτογρά-

φωτογραφικό υλικό και στα Social Media της Blue Star Ferries,

φων και καλλιτεχνών Γιώργου Τατάκη, Μιχάλη Παππά, Αντώνη
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Νάξος: Κουδουνάτοι στο χωριό Απείραθος.
Naxos island. Koudounatoi at Aperathos village.

The acquaintance of our passengers with the local customs and
traditions of our islands will take place in two ways. Initially through
the official website of Blue Star Ferries and Pculiar.com, where
visitors will be able to see all the photographs of local traditions
that have been covered so far by Reflex Photographers. In addition
to the official website of the company, posts will be published on
Blue Star Ferries' Social Media, where passengers will be informed
about the traditional events of our islands.
During our cooperation, the team of Reflex Photographers will be
travelling to our islands so the content will be regularly updated with
new photographs of local customs.
Reflex Photographers is a photographic team, founded by the artists
George Tatakis, Michael Pappas, Antonis Chrysakis and Thanasis
Christodoulou. The team has set a beautiful space of photographic
interaction, located in the center of Athens, at Petralona, where
one can find over 200 titles of photography books and the unique
signed museum photographic prints. All photographers of the
team are renowned artists having won many prizes and with their
work published in Greece and all over the world, such as National
Geographic and LFI.
Reflex Photographers in their attempt to express the suddenness,
the unknown, the exciting, the interesting and altogether the rare,
through photography, were inspired to create pculiar.com. – an
entirely different travelling site, that hosts a number of excellent
reports from several areas in Greece and around the world. These
areas offer the visitor something special, something he has probably
been seeking for.
It is a journey through time and adventure, the local customs and
traditions that have endured through time and modernizing, the
inner culture of our country and the whole world, the traditions
that pass on from one generation to the other and interbreed the
old with the new.
The result is unique. A kaleidoscope of different nations,
personalities, dialects, customs, celebrations, expressions, that make
you part of it and excite you, coming from every corner in Greece,
Χρυσάκη και Θανάση Χριστοδούλου που απέκτησαν μέσα

and aiming to reach to the end of the world. A mosaic of all sorts of

στο 2016 έναν όμορφο χώρο φωτογραφικής διάδρασης στο

images, colors, scents and sentiments. pculiar.com speaks directly

κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, όπου φιλοξενείται και

to the traveler, not the tourist. However, not only. It also speaks to

το μοναδικό φωτογραφικό βιβλιοπωλείο σε όλη την Αθήνα, με

the photographer, the artist, the admirer of history and tradition.

περισσότερους από 200 τίτλους φωτογραφικών βιβλίων, ενώ οι

Cooperations: Blue Star Ferries (Greece), Leica Fotografie

επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν και μοναδικά μουσειακά

International (Germany), Canon (Greece), Huawei (Greece),

υπογεγραμμένα τυπώματα των φωτογράφων. Οι φωτογράφοι

National & Kapodistrian University of Athens (Greece), UNESCO

της ομάδας είναι καταξιωμένοι στο χώρο της φωτογραφίας με

(Global).
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Ρέθυμνο, χωριό Ανώγεια: Η Ζαφειρένια Σκουλά στο σπίτι της.
Rethymnon. Anogia village. Zafirenia Skoula at her home.

πολλές βραβεύσεις και δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς,
όπως από το National Geographic και LFI.
Οι Reflex Photographers, μέσα από την ανάγκη τους να αποδώσουν φωτογραφικά το αναπάντεχο, το άγνωστο, το συναρπαστικό, το ενδιαφέρον και συνάμα το σπάνιο, εμπνεύστηκαν και
δημιούργησαν το pculiar.com. Πρόκειται για ένα διαφορετικό ταξιδιωτικό site, με πλούσια και φωτογραφικά άρτια ρεπορτάζ από
περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου που έχουν να επιδείξουν
κάτι ιδιαίτερο, για τους ταξιδιώτες που ψάχνουν αυτό ακριβώς.

Καστελλόριζο: Ο καπετάν Σταύρος Χουλής στο σπίτι του.
Kastellorizon island. Holy Thursday. Captain Stavros Choulis at his home.

Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, την περιπέτεια, τα τοπικά ήθη και
έθιμα που έχουν αντέξει στο χρόνο και τον εκμοντερνισμό, τον
ενδότερο πολιτισμό της χώρας μας και του κόσμου όλου, τις

Ένα ψηφιδωτό από λογής - λογής εικόνες, χρώματα, αρώματα και

παραδόσεις που γενιές και γενιές διατηρούν και παντρεύουν το

αισθήματα. Το pculiar.com απευθύνεται ξεκάθαρα στον ταξιδιώ-

παλιό με το καινούργιο.

τη, όχι τον τουρίστα. Αλλά όχι μόνο. Και στον φωτογράφο, τον

Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ένα καλειδοσκόπιο από διαφο-

καλλιτέχνη και τον θαυμαστή της ιστορίας και των παραδόσεων.

ρετικές φυλές, μορφές, διαλέκτους, έθιμα, γιορτές, εκφράσεις,

Συνεργασίες: Blue Star Ferries (Greece), Leica Fotografie Interna-

που σε κάνει κοινωνό του και σε συναρπάζει. Από κάθε γωνιά

tional (Germany), Canon (Greece), Huawei (Greece), National &

της Ελλάδας με προοπτική να φτάσει ως τα πέρατα του κόσμου.

Kapodistrian University of Athens (Greece), UNESCO (Global).
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turn your dream
into a reality!
Do you have a dream to own a piece of paradise on Paros? Are you contemplating
building a home here as your next investment? Are you hesitant to take that next
step, because you’re unsure of what it entails? Wouldn’t it be ideal if there was someone whom you could trust? Someone knowledgeable
in real estate, construction, as well as the greek language? Someone who would serve as your trustworthy bilingual liaison, who has deep
roots on this island, and a reputable name?
Then look no further. “Bridge to Paradise” is that final destination, to turn your dream into a reality.
We are a full service construction consultant firm. We assist you in purchase, development, legalities, even furnishings. With us, you will
receive our real estate and construction expertise; as well as the trust and knowing that your project will get completed.
You can learn more about us, and what we offer at: www.bridge2paradise.com, or stop into our Naoussa office where we would love to meet
with you, and have a coffee with you. “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” - Walt Disney

NICK CAPOUS CONSTRUCTION CONSULTANT • NAOUSSA OLD TOWN, 84401 • PAROS
TEL.: +30 22840 51754 • MOBILE: +30 6970 916 145 • e-mail: bridge2paradiseparos@gmail.com
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Βig Blue returned to

Amorgos...“Authentic”
ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΎΛΟΥ
BY IRA NIKOLETOPOULOU
PHOTO CREDITS:
AUTHENTIC BIG BLUE, ALEXANDROS CHADIARIS (UNDERWATER),
PETROS CHYTIRIS (ΟUTSIDE)
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Μάιος 1988
Η ταινία - σταθμός για το άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης «Απέραντο Γαλάζιο» κάνει πρεμιέρα στις γαλλικές
κινηματογραφικές αίθουσες και διαφημίζει την Αμοργό
σε όλο τον κόσμο.

May 1988
The legendary film about the sport of freediving “Big Blue”
makes its premiere at the French cinemas and advertises
Amorgos all over the world.

Σεπτέμβριος 2017
Η ιστορία ξαναγράφεται και η Αμοργός γίνεται ξανά τόπος
συνάντησης για το μοναδικό αυτό άθλημα με τη διεξαγωγή του 1ου Διεθνούς Τουρνουά Ελεύθερης Κατάδυσης
«Authentic Big Blue» (ABB).

September 2017
History is rewritten and Amorgos is once again the meeting
point of this unique sport, by holding the 1st International
Freediving Tournament “Authentic Big Blue.” (ABB)

Σεπτέμβριος 2018
To «Authentic Big Blue» επιστρέφει στην Αμοργό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με σκοπό να φέρει και πάλι στο
προσκήνιο το νησί των Κυκλάδων. Η δεύτερη διοργάνωση θα
είναι επετειακή καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Απέραντο Γαλάζιο».
Το 2ο Διεθνές Τουρνουά Ελεύθερης Κατάδυσης «Authentic
Big Blue 2018» θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, παράλληλα με την «Εβδομάδα Γαστρονομίας
Αμοργού & Μικρών Κυκλάδων». Οι δύο αυτές παράλληλες
εκδηλώσεις προκαλούν το ενδιαφέρον σημανικών προσωπικοτήτων του αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού
χώρου και στρέφουν τα φώτα της δημοσιότητας στο
πανέμορφο νησί της Αμοργού.
Ο συνθέτης της μουσικής του «Απέραντου Γαλάζιου» Ερικ
Σερά έχει δεχτεί την πρόσκληση της διοργάνωσης να ταξιδέψει τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα και να παίξει ζωντανά
στην τελετή λήξης του ΑΒΒ2018 μερικά από τα πιο γνωστά

September 2018
“Authentic Big Blue” returns to Amorgos for a second
consecutive year, aiming to bring the Cycladic island back
to the foreground.
The 2nd International Freediving Tournament will take
place on the 16th until the 23rd of September, along with
“Amorgos and Mikres Kyklades Gastronomy Week.”
These two parallel events rise the interest of important
personalities coming from the fields of sports, culture and
tourism and turn the lights of publicity on the beautiful
island of Amorgos.
In the beginning of July, Nikos Aliagas travelled to Amorgos
for the shooting of his show, “50’ inside” hosted by the French
channel TF1. Nikos Aliagas invited the audience to show up at
this important event that promotes Greece abroad.
The Municipality of Amorgos and the South Aegean Region
show their support towards “Authentic Big Blue” from
the first year as co-organizers. The National Tourism
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Jean - Marc Barr και Gregory Forstner μαζί με τους κριτές του 1ου Διεθνούς Τουρνουά
Ελεύθερης Κατάδυσης "Authentic Big Blue".
Jean - Marc Barr and Gregory Forstner along with the referees of the 1st Authentic Big
Blue International Free Diving Tournament.

τραγούδια της ταινίας. Στις αρχές Ιουλίου ταξίδεψε στην
Αμοργό για τα γυρίσματα της εκπομπής του «50’ inside» που
προβάλλεται στο γαλλικό κανάλι TF1 ο Νίκος Αλιάγας και
κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρών στη σπουδαία αυτή
διοργάνωση που διαφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ο Δήμος Αμοργού και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
στηρίζουν από την πρώτη χρονιά το «Authentic Big Blue»
και έχουν αναλάβει χρέη συνδιοργανωτών, ενώ σημαντική
βοήθεια προσφέρει και ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού.
Στο ΑΒΒ2018 θα πάρουν μέρος τα μεγαλύτερα ονόματα
της παγκόσμιας ελεύθερης κατάδυσης και ο αριθμός
των συμμετεχόντων αναμένεται να ξεπεράσει τους 50!
Οι αθλητές που έχουν ολοκληρώσει ήδη την εγγραφή
τους προέρχονται από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η
Αυστραλία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Κολομβία
και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Η φετινή διοργάνωση θα έχει πολλές καινοτομίες τόσο
για τους αθλητές όσο και για όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν ως φίλαθλοι το άθλημα της ελεύθερης
κατάδυσης το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε... «εξέδρα».
Το «Authentic Big Blue» καινοτομεί παγκοσμίως και προσφέρει την δυνατότητα σε όσους θέλουν να δουν από
κοντά τις βουτιές της μιας ανάσας, να επιβιβαστούν σε
ένα παραδοσιακό καϊκι και να βρεθούν δίπλα στα μεγάλα
ονόματα του αθλήματος. Οσοι επιλέξουν να ζήσουν αυτή
την μοναδική εμπειρία, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την προετοιμασία των αθλητών πριν
βουτήξουν στο απέραντο γαλάζιο της Αμοργού και να
νιώσουν τον ενθουσιασμό τους όταν επιστρέφουν στην
επιφάνεια της θάλασσας και σχηματίζουν με τα δάχτυλα
τους το χαρακτηριστικό «ΟΚ».
Η οργανωτική επιτροπή του ΑΒΒ 2018 θα μοιράσει σπουδαία έπαθλα στους αθλητές που θα αγωνιστούν στο 2ο
Διεθνές Τουρνουά Ελεύθερης Κατάδυσης «Authentic
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O πρωταγωνιστής του "Big Blue", Jean-Marc Barr και ο Gregory Forstner που έπαιζε
τον Enzo Maiorca σε νεαρή ηλικία στην ταινία του 1988.
"Big Blue" starring Jean-Marc Barr and Gregory Forstner playing Enzo Maiorca at an
early age in the 1988 film.

Organization has offered significant help.
Some of the greatest names of worldwide freediving will
participate at ΑΒΒ 2018. The number of participants is
estimated to exceed 50! The athletes that completed their
registration will arrive from 13 different countries, among
which are: Australia, South Korea, Singapore, Colombia
and the USA.
This year’s organization will have many new innovations
not only for the athletes but also for the sports fans who
want to watch freediving, a sport that until, today, had no
‘live audience.’
“Authentic Big Blue” innovates worldwide and offers the
chance to those who want to watch, one breath diving
from near, to get aboard on a traditional fishing boat and
find themselves next to great names of the sport. For
those who choose to live this unique experience they will
get a chance to watch the live preparation of the athletes
before they dive into the big blue of Amorgos and feel their
enthusiasm when they return to the surface, by forming
the characteristic OK sign with their fingers.
The organizing committee of ABB 2018 will offer great

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ “Η ΑΜΟΡΓΟΣ”

Αν τα δοκιμάσεις τα ζητάς για πάντα!

Κρασιά Αμοργού / Organic Wines

Love at first... taste!

Επισκεφθείτε
το Ποτοποιείο - Οινοποιείο μας
στην Αμοργό
και μάθετε τα πάντα
για τα παραδοσιακά προϊόντα
του τόπου μας!
Δοκιμάστε ξεχωριστές γεύσεις και
προμηθευτείτε σε τιμές προσφοράς
τα προϊόντα της αρεσκείας σας!
Visit our winery and learn everything about the
traditional products of Amorgos!
Taste our unique products and purchase them
through discount prices!

AMORGION SHOP 1:

AMORGION SHOP 2:

AMORGION SHOP 3:

AMORGION SHOP 4:

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 314, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210 9833180

KAΤΑΠΟΛΑ - ΑΜΟΡΓΟΣ
Τηλ.: 22850 71552

ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ
Τηλ.: 22850 73187

ΧΩΡΑ - ΑΜΟΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: 22850 71271

w w w. a m o r g i o n . g r
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Big Blue». Οι τρεις πρώτοι κάθε αγωνίσματος θα λάβουν
χειροποίητα μετάλλια ειδικά σχεδιασμένα για τη φετινή
διοργάνωση ενώ οι νικητές των αγωνισμάτων θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των 3000 ευρώ! Επιπλέον, ο
αθλητής και η αθλήτρια που θα αναδειχθούν πρώτοι στις
overall κατηγορίες, θα κερδίσουν την δωρεάν συμμετοχή
τους στην επόμενη διοργάνωση.
Το «Amorgos & Mikres Kyklades Gastronomy Week» θα
διεξαχθεί την ίδια εβδομάδα και έχει ως στόχο να προβάλλει στους ξένους επισκέπτες την κουζίνα της Αμοργού και των γειτονικών νησιών. Γνωστοί μάγειροι από τις
Μικρές Κυκλάδες θα συμμαχήσουν με συναδέλφους τους
από την Αμοργό, δημιουργώντας έναν μοναδικό συνδυασμό γεύσεων, φτιαγμένο από... Αιγαίο! Οι διοργανωτές
έχουν προγραμματίσει και φέτος Εκθεση Κρασιού την ίδια
περίοδο με τη συμμετοχή δέκα οινοποιείων από όλη την
Ελλάδα. Πληροφορίες: www.authenticbigblue.com.

prizes to the athletes that will compete at the 2nd
International Freediving Tournament “Authentic Big Blue”.
The first three from each discipline shall receive handmade
medals, specially designed for this year’s organization,
whilst the winners will share the financial award of 3,000
euros! Additionally, the athlete that shall come first at
the overall categories, shall win a free registration for the
next tournament.
“Amorgos & Mikres Kyklades Gastronomy Week” will
take place during the same week, aiming to promote
the kitchen of Amorgos and the nearby islands. Famous
cooks from Mikres Kyklades will ally with their peers from
Amorgos, in order to create unique taste combinations
made of ... the Aegean! This year, the organizers have also
scheduled a Wine Exhibition, during the same time with
the participation of ten wineries from all over Greece.
Ιnfo: www.authenticbigblue.com.

USEFUL INFO AMORGOS
HOW TO GET THERE
FROM PIRAEUS ΤΟ KATAPOLA

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΑ
Έως 4 αναχωρήσεις την εβδομάδα με τα BLUE STAR
NAXOS, BLUE STAR 1 & BLUE STAR 2

Up to 4 departures per week with BLUE STAR NAXOS, BLUE
STAR 1 & BLUE STAR 2

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΗ

FROM PIRAEUS ΤΟ AEGIALI

Έως 4 αναχωρήσεις την εβδομάδα με τo BLUE STAR NAXOS
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα ή Blue Star Ferries, τηλ.: 210 8919800

Up to 4 departures per week with BLUE STAR NAXOS
For information & reservations please contact your travel agent
or Blue Star Ferries , tel.: +30 210 89 19 800

www.bluestarferries.com
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ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ / WHERE TO STAY
AEGIALIS HOTEL & SPA, amorgos-aegialis.com, T: 2285

073393, E: info@aegialis.com. Ζήστε μια εμπειρία πολυτέλειας με άριστη εξυπηρέτηση. Το Aegialis βρίσκεται σε
μικρή απόσταση με τα πόδια από τις αμμώδεις παραλίες
της Αιγιάλης και της Λεβρωσού και προσφέρει πισίνα
ολυμπιακών διαστάσεων με θαλασσινό νερό και δωρεάν
ξαπλώστρες, ομπρέλες και ντουζιέρες, καθώς επίσης
εγκαταστάσεις σπα και γυμναστηρίου.
Τα καταλύματα του Aegialis Hotel & Spa είναι ευάερα και
διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια
έχουν ιδιωτικό μπάνιο και κλιματισμό και περιλαμβάνουν
στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο, καθώς και δωρεάν μπουρνούζια και πετσέτες πισίνας.
Το καθημερινό ελληνικό πρωινό περιλαμβάνει σπιτικές μαρμελάδες, κρουασάν και αρτοσκευάσματα. Στο
Ambrosia Restaurant σερβίρεται κουζίνα Αμοργού με
ντόπια βιολογικά προϊόντα και ελληνικά κρασιά. Η μεγάλη βεράντα του έχει θέα στον κόλπο της Αιγιάλης και το
Αιγαίο Πέλαγος. Το Corte Wet Café προσφέρει ελαφριά
σνακ, ενώ στο Nick’s Pizza μπορείτε να απολαύσετε μακαρονάδες, σαλάτες και
πίτσες.
Οι ποικίλες δραστηριότητες που προσφέρονται
στο Aegialis Hotel & Spa
περιλαμβάνουν συχνά ελληνικές βραδιές, καθώς
και μαθήματα μαγειρικής
και γευσιγνωσία κρασιού.
Το Aegialis Hotel απέχει
μόλις 1 χλμ. από το λιμάνι
της Αιγιάλης. Ακριβώς έξω
από το ξενοδοχείο υπάρχει στάση λεωφορείου.

AEGIALIS HOTEL & SPA, amorgos-aegialis.com, T: 2285

073393, E: info@aegialis.com. Get the celebrity treatment
with world-class service. Featuring an Olympic-size seawater pool with free sun loungers, umbrellas and showers,
spa and gym facilities, Aegialis is located within walking
distance from the sandy beaches Aegiali and Levrosos.
Accommodations at Aegialis Hotel & Spa is airy with seaview balconies. Each room with attached bathroom is airconditioned and includes hairdryer, safe and refrigerator,
as well as complimentary bathrobes and pool towels.
The daily Greek breakfast includes homemade jams,
croissants and pastries. Amorgian cuisine with locally
produced organic ingredients and Greek wines are served
at Ambrosia Restaurant. Its large terrace has views to the
gulf of Aegiali and the Aegean Sea. The Corte Wet Café
serves light snacks, while spaghetti, salads and pizzas can
be enjoyed at Nick’s Pizza.
The varied activities offered at Aegialis Hotel & Spa include
frequently hosted Greek nights, as well as cooking lessons
and wine tasting.
The Aegialis Hotel is located just 0.6 mi from the port of
Aegiali. A bus stop is right outside of the Hotel.
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Tilos - Coast Trail

lcano Trail

Nisyros - Vu

ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ!
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Leros - Lighthouse Trail

Ταξιδεύοντας με ποδήλατο βουνού
κατά μήκος των ακτών του φωτός
AUTHOR TEXT: CATHARINA FLAEMIG
PHOTO CREDITS: ADRIAN GREITER, ARNAU NAVARRO, MORITZ
ABLINGER, STEFAN HUNZIKER

Το Αιγαίο - αμέτρητα νησιά που
περιβάλλονται από κρυστάλλινα νερά,
φύση που κόβει την ανάσα, συχνά ανέγγιχτη,
αμέτρητα ίχνη από ένα μεγαλειώδες παρελθόν,
μαγευτικά χωριά που έχουν διατηρήσει την
παραδοσιακή γοητεία του νησιού για αιώνες
και η φιλοξενία ντόπιων.
Ένας παράδεισος στη γη, όπου υπάρχουν πολλά περισσότερα
για να ανακαλύψετε από όμορφες αμμουδιές. Πηγαίνοντας λίγο
μακριά από τα συνηθισμένα μονοπάτια και εξερευνώντας τα νησιά
του Αιγαίου με το ποδήλατο, θα ζήσετε πολλές όμορφες στιγμές:
εκπληκτική θέα 360 ° από τις κορυφές σε ολόκληρο το νησί και την
βαθιά γαλάζια θάλασσα. Ο φιλικός ήχος από κοπάδια κατσικιών να
μεταφέρεται στην ησυχία της εξοχής, τα πολιτιστικά κοσμήματα
όπως μεσαιωνικά μοναστήρια ή αρχαιολογικοί χώροι κατά μήκος της
διαδρομής, φιλικά καλέσματα από χωρικούς με περιέργεια, στους

GETTING
TO THE TOP!
Traveling by mountain bike
along the shores of Hellas
The Aegean - countless islands surrounded
by crystal clear waters, breathtaking, often
untouched nature, countless traces of a great
past, enchanting villages that have preserved
the traditional island charm for centuries and
the overwhelming hospitality of the locals.

οποίους η συνάντηση με τους δίκυκλους επισκέπτες είναι προφανώς
ύποπτη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιπαθητική και συχνά

A paradise on earth, where there is so much more to discover than

οδηγεί σε απροσδόκητα καλέσματα για καφεδάκι ή ουζάκι.

just beautiful sandy beaches. Taking a turn off the beaten track and

Η ποδηλασία στο βουνό είναι από καιρό μια καθιερωμένη άθληση

exploring the Aegean Islands by bike, you will experience so many

και τρόπος διακοπών σε πολλές χώρες. Πολλοί προτιμούν να πε-

beautiful encounters: breathtaking 360 ° views from the peaks of

ράσουν έτσι τις διακοπές τους. Οι ποδηλάτες βουνού αγαπούν τη

the islands across their surroundings and the deep blue sea. The

φύση, η καρδιά τους κτυπά για αναρρίχηση και κατακτήσεις βου-

friendly sound of a bleating herd of goats carried through the tranquil

νών. Μικροί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και ευρύτερα μονοπάτια

mountain countryside, cultural gems such as medieval monasteries

της φύσης είναι προτιμότερα για ανηφόρες. Πηγαίνοντας προς τα

or archaeological sites along the way. Friendly calls from curious

κάτω όμως, στην συνέχεια, πρέπει να υπάρχει ένα μόνο ένα πράγ-

island villagers, bewildered by but in no way unsympathetic towards

μα: μονοπάτια! Η ταχύτητα και η τεχνική πρόκληση εγγυώνται τη

the two wheeled visitors, can often lead to an unexpected invitation

διασκέδαση. ‘ Ένα με το μονοπάτι και στη ροή!

for a short Kafedaki or Ouzaki.

Η Ελλάδα δεν είναι, ακόμα, ένα από τα καυτά σημεία για ποδήλατο

Mountain biking has long been an established sport and recreational

στον κόσμο, αλλά οι ποδηλάτες βουνού έχουν εδώ πολλές επιλογές

activity in many countries. Many enjoy spending their holidays this

διαδρομών: Τα νησιά του Αιγαίου διασχίζονται εδώ και αιώνες από

way. The majority like to be out in nature, their hearts beat for

ένα πυκνά πλεγμένο δίκτυο μονοπατιών που αποτελούσαν τους

climbing and conquering mountains. Small asphalt roads and wider

δρόμους των νησιών πριν από την κατασκευή ασφαλτοστρωμένων

natural paths are preferred for the climb whilst the downhill, on the

δρόμων. Η μηχανοκίνηση έχει βάλει συχνά αυτά τα μονοπάτια στο

other hand, should consist of only one thing: single trail! Speed and

παρασκήνιο και κάποια έχουν ξεχαστεί. Ωστόσο, τα τελευταία χρό-

the technical challenge of the downhill bring the thrill. At one with

νια σε πολλά μέρη του Αιγαίου, υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να

the trail and in the flow!

αναβιώσει αυτά τα ιστορικά δρομολόγια με τον καθαρισμό και την

Greece has yet to be recognized as a hot spot in the mountain

σήμανση τους. Στη Σκόπελο, κάθε χρόνο, πολλά χιλιόμετρα από

bike scene, although recreational bikers who visit have long been

τα παλιά μονοπάτια του γαϊδουριού είναι ελεύθερα και χαρακτηρί-

spoiled for choice with the routes on offer: The Aegean islands

ζονται ως μονοπάτια πεζοπορίας από τους ντόπιους με τη βοήθεια

are crisscrossed by a densely woven network of century-old paths

διεθνών εθελοντών. Το ίδιο συνέβη και με την Κύθνο, τη Σίφνο, την

which, prior to the construction of asphalt roads, were the means of

Κεφαλονιά, την Κρήτη και τη βόρεια Ελλάδα.

transport for the island inhabitants. The introduction of motorized

Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν περνούν απαρατήρητες και έχουν

vehicles have rendered many of these older paths forgotten.
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Patmos - Windmill Trail

However, more recently, efforts are being made throughout the
Leros - Lighthouse Trail

Aegean to rediscover and revive these historic routes by clearing
and signposting them. A proud example being Skopelos, where year
after year, countless kilometers of old donkey paths are cut free and

βοηθήσει πολλά νησιά να αυξήσουν σημαντικά τον τουρισμό πε-

marked as hiking trails by the locals with the support of international

ζοπορίας. Τα καλά νέα για τους ποδηλάτες είναι: Όπου μπορείτε να

volunteers. Similar examples can be found on the islands of Kythnos,

κάνετε πεζοπορία, μπορείτε επίσης να κάνετε ποδήλατο! Και έτσι,

Sifnos, Kefalonia, Crete and in northern Greece.

σε πολλά νησιά, οι ποδηλάτες όλο και περισσότερο κατακτούν τα

These initiatives do not go unnoticed and have helped many islands

παλιά μονοπάτια γαϊδάρων. όπου αυτά τα μονοπάτια δεν είναι αρ-

to significantly increase their hiking tourism. The good news for

κετά μακριά ή δεν έχουν την επιθυμητή τεχνική φινέτσα, η τοπική

bikers is: Wherever you can hike, you can also bike! And so, on

κοινότητα ποδηλάτων συχνά κατασκευάζει μόνη της μεμονωμένα

many islands, a myriad of donkey paths wait to be explored by

μονοπάτια που πληρούν τις διεθνείς απαιτήσεις για οδηγική από-

bike. Where these paths are not long enough or do not provide

λαυση και ασφάλεια. Είτε στην Κω, τη Λέρο, τη Νίσυρο, την Τήλο, τη

the desired riding experience, the local mountain bike community

Λέσβο, τη Χίο, την Πελοπόννησο, την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη: η

are quick to reach for the pick and shovel to construct connecting

ορεινή ποδηλασία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στους ντόπιους! Η

trail sections which meet the international requirements for riding

αύξηση της δημοτικότητας οφείλεται και σε μια καλά οργανωμένη,

pleasure and safety. Whether on Kos, Leros, Nisyros, Tilos, Lesbos,

αφιερωμένη σε αυτό το σκοπό οργάνωση: τον Ελληνική Ένωση

Chios, the Peloponnese, in Athens or Thessaloniki: Mountain biking

Ορεινής Ποδηλασίας.

is becoming more and more popular amongst the locals! The rapid

Τα καλά νέα για τους πεζοπόρους: όπου μπορείτε να κάνετε πο-

growth in popularity is fueled by the excellent support given to the

δήλατο, μπορείτε επίσης να πεζοπορήσετε! Και τα δύο υπαίθρια

sport by the non-profit organization, The Hellenic Association of

αθλήματα ωφελούνται εξίσου από την πρόσφατη δέσμευση για

Mountain Biking.

κατασκευή και συντήρηση μονοπατιών. Έτσι, υπάρχει βάσιμη ελπίδα

The good news for hikers is: where you can bike, you can also hike!

ότι το Αιγαίο θα εξελιχτεί σε παράδεισο πεζοπορίας και ποδη-

Both outdoor sports benefit equally from the recent commitment

λασίας στο εγγύς μέλλον με μια πραγματική μοναδική πρόταση

to trail construction and maintenance. Thus, there is a justified hope

πώλησης: Πουθενά στην Ευρώπη ο ήλιος δεν λάμπει πιο συχνά και

that the Aegean will develop into a hiking and biking paradise in

πουθενά δεν χρωματίζει με τέτοιες όμορφες διαθέσεις το τοπίο

the near future with a truly unique selling proposition: Nowhere in

και τα πρόσωπα των επισκεπτών όπως στις παραλίες της Ελλάδας!

Europe does the sun shine more often and nowhere does it paint a

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμέτρητες ευκαιρίες

more beautiful mood on the landscape and on the faces of its visitors

ποδηλασίας στο Αιγαίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.

as on the shores of Hellas!

aegeantrails.com. Εδώ, οι λάτρεις των δύο τροχών θα βρουν

More information on the countless mountain bike opportunities

προτάσεις για ξεχωριστές εκδρομές με δωρεάν διαδρομές GPS,

in the Aegean can be found at: www.aegeantrails.com. Here, two-

τις καλύτερες περιηγήσεις με οδηγό και πολυήμερες εκδρομές,

wheel enthusiasts will find suggestions for individual tours with free

φιλικά προς το ποδήλατο καταλύματα, σταθμούς ποδηλασίας και

GPS tracks, the best guided day and multi-day tours, bike-friendly

ταξιδιωτικές πληροφορίες, πολιτιστικά αξιοθέατα και γαστρονο-

accommodations, bike service stations and travel information,

μικές συμβουλές.

cultural attractions and gastronomic tips.
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hello Greece

the site of Greek products and tourism

Υψηλός σχεδιασµός από το «Golden Odyssey»
Φεύγοντας από το νησί της Σαντορίνης πάρτε
µαζί σας κάτι περισσότερο από τις αναµνήσεις.
Μοναδικά κοσµήµατα υψηλού σχεδιασµού σε ένα
τόσο µοναδικό νησί. Πρωτοτυπήστε µε υπέροχα
έργα τέχνης από το Golden Odyssey.
ΦΗΡΑ -ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, Τ/F: 22860 22701
E: goldenodysseythira@hotmail.com

High quality design from «Golden Odyssey»
Leaving from Thira Island, take with you,
something more than memories! Unique, high
quality design, jewelries from a unique island.
Be unique wearing amazing pieces of art from
Golden Odyssey.
FIRA- SANTORINI, Τ/F: 22860 22701
E-mail: goldenodysseythira@hotmail.com

GOLDEN ODYSSEY
JEWELLERS
Το FRAGILE BAR από το 1981 αποτελεί σταθερή αξία στη
νυχτερινή διασκέδαση της Νάξου. Βρίσκεται σε ένα από τα
γραφικά σοκάκια του κάστρου και είναι το ιδανικό σηµείο
συνάντησης για τους λάτρεις της ελληνικής µουσικής, χαρίζοντας µοναδικές στιγµές αυθεντικής διασκέδασης σε
Έλληνες και ξένους θαµώνες.
Οι βραδιές στο Fragile ξεκινούν µε Rock µουσική και συνεχίζουν µε ελληνικές επιλογές που ανεβάζουν τη διάθεση
στο maximum.
Χώρα Νάξου
Τηλ.2285025336 , 6972036958.

PALATIA Cafe bar-Beach Restaurant. AEGEAN CUISINE
Σε ένα όµορφο χώρο κυκλαδίτικης αισθητικής δίπλα στη
θάλασσα ,θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε φρεσκότατο
ντόπιο ψάρι και εξαιρετικά παραδοσιακά εδέσµατα φτιαγµένα όλα µε τα καλύτερα ναξιώτικα υλικά. Η διατήρηση
της κυκλαδίτικης κουζίνας, η προσφορά υγιεινών αλλά και
απολαυστικών πιάτων και η πολύ φιλική εξυπηρέτηση είναι
από τα ατού του εστιατορίου.
Παραλία Αγίας Άννας, Νάξος
Τ: 22850-41591 • www.palatiarestaurant.com
PALATIA Cafe bar- Beach Restaurant. AEGEAN CUISINE
Ιn a beautiful area of Cycladic aesthetic, located by the
sea, enjoy fresh local ﬁsh and splendid traditional dishes
all made by the best Naxian ingredients. The preservation
of the Cycladic cuisine, the provision of healthy and
enjoyable dishes and the extremely friendly service are the
qualiﬁcations of the restaurant.
Beach Saint Anna, Naxos
T: 22850-41591 • www.palatiarestaurant.com

FRAGILE BAR since 1981 is a solid value in Naxos nightlife. It is located in one of the picturesque alleys of the castle and is the ideal meeting point for Greek music lovers,
oﬀering unique moments of authentic entertainment to
Greek and foreign visitors.
The nights at Fragile begin with Rock music and continue
with Greek choices that bring the mood to the maximum.
Chora Naxou
Tel: 2285025336 , 6972036958.

Η Σχολή Κοµµωτικής και Αισθητικής Prestige Telis Kikeris
ξεχωρίζει κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή της στα µεγαλύτερα
Hair Shows στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελµατίες κοµµωτές και µαθητές, εµπιστεύονται το Prestige, διευρύνουν τις γνώσεις τους και αποκτούν εκπαίδευση και
τεχνογνωσία προκειµένου να ανταποκριθούν στα υψηλά
Standard της εποχής.
Prestige Tέλης Κίκερης • Σιβιτανίδου 6, Καλλιθέα
T: 210 95 17 389 • www.prestigeteliskikeris.gr
Hair dressing and beauty school “Prestige Telis Kikeris”,
stands out every year with its participation to the
biggest hair shows in Greece and abroad. Professional
hairdressers and students trust «Prestige» expand their
knowledge and know how as well as to be trained
and meet the high standards of nowadays demanding
professional environment.
Prestige Telis Kikeris • 6 Sivitanidou St. Kallithea
T: 210 95 17 389 • www.prestigeteliskikeris.gr

Eρρίκος Ντυνάν Hospital Center
Περίθαλψη για όλους σε νέα διεθνή πρότυπα
AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
BY PARI APOSTOLOU

Henry Dunant Hospital Center
Quality Care for everyone with international standards

Με νέο οργανόγραμμα και αναπτυξιακό πλάνο, ελκυστική
τιμολογιακή πολιτική, συνεργασίες με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και με συνεχή
ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού με διακεκριμένους γιατρούς –αρκετοί από τους οποίους είναι American Board
Certified– το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαμορφώνει μια νέα εικόνα, που συμπληρώνεται από την επίσης
συνεχή ενίσχυση του βιοϊατρικού εξοπλισμού με τεχνολογία αιχμής, καθώς και από πληθώρα κοινωνικών δράσεων.
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Η εξέχουσα θέση του ενισχύεται και από τις μοναδικές κτηριακές υποδομές του, οι
οποίες είναι εξαρχής και αποκλειστικά σχεδιασμένες για τη
λειτουργία νοσοκομείου. Με 462 κλίνες, 38 εκ των οποίων
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 25 χειρουργικές
αίθουσες, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
βρίσκεται δίπλα στον ασθενή 24 ώρες το 24ωρο, ενώ μια
σειρά από καινοτομίες, όπως η καθιέρωση απογευματινών
εξωτερικών ιατρείων και η δημιουργία πρότυπων Κέντρων,
έχουν εξασφαλίσει μια ανοδική πορεία διαρκείας.
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With a new organizational structure and development
plan, an attractive pricing policy, collaborations with all
insurance companies and EOPYY, as well as the continuous
reinforcement of its medical staff with distinguished
doctors –many of whom are American Board Certified
– Henr y Dunant Hospital Center is creating a new
image, complemented by the upgrading of its biomedical
equipment with state-of-the art technology, and a wide
range of CSR activities.
UNIQUE INFRASTRUCTURE. Its prominent position
is further enhanced by its unique building infrastructure,
which was designed to function, solely and exclusively, as
hospital. With 462 hospital beds, of which 38 are in the
Intensive Care Unit and 25 operating rooms, it is one of
the largest private hospital centers in the wider region of
Southeastern Europe.
The Emergency Department (ER) operates on a 24 hour
basis, while a series of innovative services, such as the
introduction of afternoon outpatient departments and
specialized Medical Centers, have ensured its continuous
growth.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ. Με υπερσύγ χρονους νέους
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY. With state-of-the-art
μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους, υπερσύγχροnew magnetic resonance imaging scanner (MRI), computed
να ψηφιακά συστήματα επεμβατικής καρδιολογίας και
tomography scanners (CT) and digital systems of invasive
επεμβατικής νευρο-ακτινολογίας, ψηφιακό μαστογράφο,
cardiology and invasive neuro-radiology, latest generation
γ-camera και λιθοτρίπτη τελευταίας γενιάς κ.ά., το Ερρίκος
digital mammography system, γ-camera and lithotriptor,
Ντυνάν Hospital Center έχει αποκτήσει προνομιακή θέση
etc., Henr y Dunant Hospital Center has achieved a
και σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού.
prominent position regarding its level of technological
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ. Τα πρότυπα εξειδικευμένα Κέadvancement.
ντρα αποτελούν βασικό κεφάλαιο της νέας φιλοσοφίας και
SPECIALIZED CENTERS. The unique and specialized
στρατηγικής του νοσηλευτικού κέντρου, με τα εξαιρετικά
Medical Centers play a key role in the hospital center’s new
αποτελέσματα των πρώτων επτά Κέντρων να ενισχύουν
philosophy and strategy. The excellent results since the
την επένδυση αυτή. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τα Κέντρα
launch of the first seven such Specialized Centers (Breast,
Μαστού, Γυναικείας Καρδιάς, Αγγειακών Δυσπλασιών, ΜεFemale Heart, Vascular Malformations, Metabolism &
ταβολισμού & Διαβήτη, Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας,
Diabetes, Pain & Palliative Care, Hemorrhoids & other
Αιμορροΐδων & Λοιπών Παθήσεων Πρωκτού, Χειρουργιrectal diseases, Bariatric Surgery Center).
κής Νοσογόνου Παχυσαρκίας. Παράλληλα, το Ερρίκος
In parallel, Henry Dunant Hospital Center also places
particular emphasis on the operation of specialized clinics
Ντυνάν Hospital Center δίνει έμφαση και στη λειτουρand laboratories, while it features
γία ειδικών ιατρείων και εργαστηρίων,
one of the largest Nephrology
ενώ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα
Departments and Kidney Dialysis
Νεφρολογικά Τμήματα της Ελ λάδας,
Units in Greece. The Kidney
στο οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση
Dialysis Unit (KDU) is equipped
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) με
with 20 hemodialysis beds and
20 θέσεις αιμοκάθαρσης.
operates on a 24 hour basis.
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
HIGHLY SKILLED PERSONNEL.
Η μεγαλύτερη επένδυση του νοσηλευThe hospital center ’s big gest
τικού κέν τρου, ωστόσο, είναι οι άνinvestment are its people.
θρωποί του. Με κορυφαίους γιατρούς
Staffed by exclusively employed
αποκλειστικής απασχόλησης, πλήθος
leading physicians, hundreds of
διακεκριμένων εξωτερικών συνεργατών,
distinguished cooperating medical
άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και διa ssoci ates , a s well a s , highly
οικητικό προσωπικό, το Ερρίκος Ντυνάν
skilled and experienced nursing
Hospital Center έχει πάντα στο επίκεand administrative personnel,
ντρο της προσοχής του τον άνθρωπο
the hospital center focuses on a
και τη διασφάλιση της υγείας του.
patient centric approach.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η απόκτηση
QUALITY SEAL. Henry Dunant
της διεθνώς αναγ νωρισμένης πιστοΒ.
Μιλλούση,
Πρόεδρος
Επιτροπής
Αθλητών
ΕΟΕ
Hospital Center is in the process
ποίησης ποιότητας Joint Commission
V. Millousi, HOC Athletes' Commission Chair
of acquiring the internationally
International (JCI) αποτελεί ένα από τα
acknowledged cer tif ication of
επόμενα βήματα. Το JCI θα συμπληρώσει
quality by the Joint Commission International (JCI). This
μια σειρά διεθνών πιστοποιήσεων που ήδη διαθέτει το
certification will further complement a series of other
νοσηλευτικό κέντρο, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίησή
international certifications already acquired, such as The
του ως διεθνούς κέντρου αναφοράς για τη χειρουργική
Hernia Center of Excellence.
αντιμετώπιση της κήλης (Hernia Center of Excellence).
The credibility and high quality of the health services
Η αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηprovided, along with its socially responsible profile,
ρεσιών υγείας, παράλληλα με το κοινωνικό πρόσημο της
validates the recent collaboration of Henr y Dunant
λειτουργίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, επιβεHospital Center with the Hellenic Olympic Committee
βαιώνονται και μέσα από την συνεργασία με την Ελληνική
(HOC) for the complete medical coverage of the athletes
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την ιατρική κάλυψη των
who are training for their par ticipation in the Tokyo
αθλητών που θα προετοιμαστούν και θα συμμετάσχουν
Olympic Games in 2020.
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020.
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Οι ειδικοί επιστήμονες
μας παρουσιάζουν όλες τις τελευταίες
μεθόδους και λύσεις για καλή υγεία,
ομορφιά και ευεξία.
Our expert scientists present
all the latest methods and solutions
for good health, beauty and well-being.
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ΤΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ
What causes otolaryngology (ENT) problems during the summer
ΑΝΑΤΟΛΉ ΠΑΤΑΡΊΔΟΥ, MD / ANATOLI PATARIDOU, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΌΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΌΓΟΣ ΚΕΦΑΛΉΣ & ΤΡΑΧΉΛΟΥ ΠΑΙΔΟ - ΩΡΛ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΥΓΕΊΑ – ΜΗΤΈΡΑ /
ENT HEAD & NECK SURGEON KIDS & ADULTS, SCIENTIFIC ASSOCIATE OF HYGEIA HOSPITAL – MITERA

www.pataridou.gr
Τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αλλάζουν μόνο οι καιρικές συνθή-

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΝ: τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα

κες, αλλά και οι συνήθειες και η διατροφή μας, και αυτή η αλλαγή

του καλοκαιριού είναι πιο εύκολο να παρουσιαστούν σε άτομα με

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ωτορινολαρυγ-

παραμελημένα προβλήματα της μύτης που χρήζουν χειρουργικής

γολογικών προβλημάτων, όπως οι ωτίτιδες, οι ιγμορίτιδες και η

αντιμετώπισης. Στους ασθενείς με υπερτροφικές αδενοειδείς εκ-

αλλεργική ρινίτιδα. «Το αυτί είναι το όργανο που επηρεάζεται

βλαστήσεις («κρεατάκια»), διογκωμένες αμυγδαλές, στραβό ρινικό

περισσότερο το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης υγρασίας από τα

διάφραγμα, πολύποδες στη μύτη ή χρόνια ιγμορίτιδα, δημιουργείται

πολλά λουσίματα εξαιτίας της ζέστης, αλλά και από το μπάνιο στη

χρόνιο οίδημα στην περιοχή της μύτης, γεγονός που τους καθιστά πιο

θάλασσα και την πισίνα» μας εξηγεί η δρ. Ανατολή Παταρίδου, MD,

ευάλωτους στο να προσβληθούν από έναν ιό ο οποίος θα εξαπλωθεί

χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, επιστημονική συνεργάτης του

σε γειτονικά όργανα και ιστούς. «Καλό θα είναι λοιπόν να μην παραμε-

Νοσοκομείου Υγεία. «Με τη βοήθεια του νερού, τα μικρόβια και

λούνται τα χρόνια προβλήματα, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής

οι μύκητες αναπτύσσονται πιο εύκολα στον εξωακουστικό πόρο,

από συνεχείς εξάρσεις, διατρέχοντας παράλληλα αυξημένο κίνδυνο

προκαλώντας φλεγμονή με οίδημα, έκκριση υγρού (ωτόρροια),

να παρουσιάσει επιπλοκές» εξηγεί η Δρ. Παταρίδου.

ερυθρότητα, έντονο πόνο (ωταλγία) και αίσθημα κνησμού.
ΙΓΜΟΡΊΤΙΔΑ: Ένα συχνό ωτορινολαρυγγολογικό πρόβλημα του
καλοκαιριού είναι η ιγμορίτιδα που μπορεί να οφείλεται σε μόλυνση

“The ear is the organ that is mostly affected during the summer, due

από το κολύμπι σε μολυσμένα νερά και τις καταδύσεις με ανοιχτή

to the increased humidity and the frequent hair-washing, because of

μύτη ή και στη συνεχή έκθεση στον κρύο και ανθυγιεινό αέρα των

the heat and the swimming in the sea or in pools,” says Dr. Anatoli

κλιματιστικών. Αν λοιπόν εκδηλώσει κάποιος συμπτώματα όπως

Pataridou, MD, Head & Neck Surgeon, Scientific Associate of Hygeia

ρινική συμφόρηση («μπούκωμα»), καταρροή (συνάχι), πονοκέφα-

Hospital. “The presence of water facilitates the growth of microbes

λο, πυώδεις εκκρίσεις, διαταραχές στην όσφρηση και βήχα, είναι

and fungus in the outer ear, causing inflammation with swelling, fluid

πολύ πιθανό να έχει ιγμορίτιδα. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να

discharge (otorrhea), redness, acute pain (otalgy) and itching.

απευθυνθεί άμεσα στον ωτορινολαρυγγολόγο ιατρό για να του

SINUSITIS: symptoms such as nasal congestion (‘stuffy nose’),

χορηγήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να αποφύγει την

sniffles (‘runny nose’) headaches, pus discharge, olfaction and

εμφάνιση προβλημάτων σε άλλα γειτονικά όργανα, όπως ωτίτιδες,

coughing disorders, are usually sinusitis symptoms. In this case visit

προβλήματα στα μάτια ή ακόμα και στους βρόγχους.

the ENT doctor, otolaryngologist, in order to prescribe the suitable

ΑΛΛΕΡΓΙΚΉ ΡΙΝΊΤΙΔΑ: Η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να εμφα-

medication that will limit the problem.

νίσει έξαρση το καλοκαίρι, πιο συχνά σε ευάλωτα άτομα. Αυτό

ALLERGIC RHINITIS: ‘excess salt may cause fluid retention and

οφείλεται στο ότι ειδικά κατά την περίοδο των διακοπών, πολλοί

is a burden to our respiratory system, since the chemical ingredients

αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειές τους και καταναλώνουν

are often emission factors for the occurrence of allergic rhinitis or

πολύ περισσότερα πρόχειρα φαγητά, βιομηχανοποιημένα σνακ

the inducement of a crisis to patients with a record” underlines Dr.

και επεξεργασμένα τρόφιμα γεμάτα αλάτι και τρανς λιπαρά οξέα

Pataridou. ‘It is good that, during the summer, we follow the rules

και αλκοόλ. Ωστόσο «η μεγάλη κατανάλωση αλατιού προκαλεί

of Mediterranean nutrition, avoiding processed foods.

κατακράτηση υγρών και είναι επιβαρυντική για το αναπνευστικό

WHO ARE IN RISK: in patients with Adenoidial Hypertrophy,

σύστημα, ενώ τα χημικά συστατικά αυτών των τροφίμων είναι

swollen tonsils, deviation of the nasal diaphragm, nasal polyps

πολλές φορές εκλυτικοί παράγοντες για την εμφάνιση αλλεργικής

and chronic sinusitis, a swelling is formed in the nasal area, and

ρινίτιδας ή για την πρόκληση μιας κρίσης σε ασθενείς με γνωστό

they become more vulnerable to viruses that could spread to the

ιστορικό» υπογραμμίζει η δρ. Παταρίδου. «Καλό είναι λοιπόν να

neighboring organs and tissue. ‘It is recommended not to neglect

ακολουθούμε όλοι, και το καλοκαίρι, τους κανόνες της μεσογειακής

chronic problems, for the avoidance of continuous outbreaks, and

διατροφής, αποφεύγοντας τις τεχνητές τροφές.

the increasing of complications”, explains Dr. Pataridou.
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ΚΑΤAΨΥΞΗ ΩΑΡIΩΝ…
Η ΕΠΙΛΟΓH
ΤΗΣ ΣYΓΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑIΚΑΣ
Oocyte freezing...
the choice of the modern woman

Με την κρυοσυντήρηση ωαρίων η σύγχρονη γυναίκα έχει πλέον
την επιλογή να σταματήσει το βιολογικό ρολόι της και χωρίς άγχος
για το μέλλον να "παγώσει" τη γονιμότητά της στην ηλικία που έχει
όταν καταψύχονται τα ωάριά της.

Oocyte Freezing is a fertility preservation treatment. It includes the
Η Κατάψυξη Ωαρίων είναι μια θεραπεία διατήρησης της γονιμό-

collection and cryopreservation of the eggs of a woman in order to

τητας. Περιλαμβάνει τη συλλογή και κρυοσυντήρηση των ωαρίων

be used in the future to achieve a pregnancy with IVF treatment.

μιας γυναίκας με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να

Oocyte freezing is a safe treatment. The eggs can be collected

αποκτήσει παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση.

either after stimulation of the ovaries with hormones or during a

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μια ασφαλής θεραπεία. Η συλλογή των

natural cycle without the use of any medication. Τhe egg collection

ωαρίων μπορεί να γίνει είτε μετά από διέγερση των ωοθηκών της

is performed with local anaesthetic or with sedation. The collected

γυναίκας με ορμονικά σκευάσματα ή κατά τη διάρκεια ενός φυσικού

eggs can be cryopreserved for years.

της κύκλου χωρίς τη λήψη φαρμάκων. Η παρακολούθηση γίνεται

With the modern methods of cryopreservation (“vitrification”)

με σειρά υπερηχογραφημάτων. Ακολουθεί η ωοληψία που είναι μια

the pregnancy rates we achieve with frozen eggs have significantly

απλή διαδικασία και γίνεται είτε με τοπική αναισθησία είτε με μέθη.

improved. As a result oocyte freezing is used not only as an urgent

Τα ωάρια που συλλέγονται αξιολογούνται από τους εμβρυολόγους

treatment by women who have been diagnosed with cancer or other

και καταψύχονται όλα τα ώριμα και κατάλληλα ωάρια. Τα ωάρια

medical conditions and have to undergo treatments or surgery that

μπορούν να παραμείνουν σε κατάψυξη για χρόνια.

can affect their fertility, but also by women who have endometriosis

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι μια καινούρια θεραπεία. Χρη-

or premature ovarian failure or who postpone a pregnancy for

σιμοποιείται αρκετά χρόνια ως επείγουσα λύση σε γυναίκες που

personal, social, financial or career reasons.

λόγω καρκίνου ή άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας, έπρεπε να

Oocyte cryopreservation is the choice for the modern woman who

υποβληθούν επειγόντως σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή

wishes to stop the biological clock and “freeze” her chances to

χειρουργικές επεμβάσεις που μπορεί να επηρέαζαν τη γονιμότητά

achieve a pregnancy at the age when she has her eggs frozen without

τους.

having stress for the future.

Σήμερα ο κύριος λόγος υπογονιμότητας σε ένα πολύ μεγάλο ποσο-

www.nikosbardis.gr, info@nikosbardis.gr

στό ζευγαριών που αναγκάζονται να καταφύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η ηλικία της γυναίκας ή η πρώιμη εξάντληση
των ωοθηκών γυναικών νεότερης ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια
οι καινούριες μέθοδοι κρυοσυντήρησης με υαλινοποίηση έχουν
εκτοξεύσει τα ποσοστά επιτυχίας και τις πιθανότητες επίτευξης
εγκυμοσύνης με τη χρήση κατεψυγμένων ωαρίων. Ως αποτέλεσμα,
η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί πλέον μια σημαντική λύση για πολλές
γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους είτε
επειδή εμφανίζουν ενδομητρίωση ή πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια,
είτε επειδή καθυστερούν την έναρξη των προσπαθειών τους για
απόκτηση παιδιού για προσωπικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους.
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ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ MD/
DR. NIKOS BARDIS MD
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
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HEALTH

Σακχαρώδης Διαβήτης
ΛΥΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Diabetes Mellitus

SOLUTION: SURGERY
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Ήρθε η ώρα να σκεφτούμε
διαφορετικά στην αντιμετώπιση του
διαβήτη: Η μεγαλύτερη επανάσταση
μετά την ανακάλυψη της ινσουλίνης!

It is about time we thought differently
about the treatment of diabetes:
The greatest revolution after the
discovery of insulin!

Σύμφωνα με τoν Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World
Health Organization) ο αριθμός των ενηλίκων που πάσχουν
από Σακχαρώδη Διαβήτη στον κόσμο τετραπλασιάστηκε
από 108 εκατομμύρια το 1980 σε 422 εκατομμύρια το 2014!
90% από αυτούς έχουν νόσο τύπου 2, ενώ καταγράφεται
ότι 1,6 εκατομμύρια θάνατοι το 2015 σχετίζονταν άμεσα
με το διαβήτη. Σήμερα υπολογίζεται ότι λιγότεροι από το
50% των πασχόντων ρυθμίζουν ικανοποιητικά το σάκχαρό
τους με δίαιτα, άσκηση ή φάρμακα.
Στην Ελλάδα, ο αριθμός των διαβητικών τετραπλασιάστηκε
τα τελευταία 30 χρόνια! Με τα σημερινά επιδημιολογικά
στοιχεία, υπολογίζεται ότι 8%-9% του πληθυσμού (800900 χιλιάδες) έχουν διαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη,
ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 3%-4% που δεν γνωρίζει ότι
πάσχει από τη νόσο. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, είναι
ότι ο διαβήτης τύπου 2 προσβάλλει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν τον ίδιο
κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου, με τον κίνδυνο που
έχουν άνθρωποι που είναι κατά 15 χρόνια μεγαλύτεροι
τους. Ο διαβήτης, δηλαδή, γερνάει πρόωρα την καρδιά
και τα αγγεία.
Μέχρι πρόσφατα, η χειρουργική ήταν συνδεδεμένη στο
μυαλό μας με την αντιμετώπιση παθήσεων όπως ο καρκίνος του πεπτικού, οι πέτρες στη χοληδόχο κύστη, οι
κήλες και άλλες καθημερινές καταστάσεις που απαιτούσαν
αφαίρεση κάποιου προβληματικού σημείου ή οργάνου

According to the World Health Organization the number
of adults suffering from diabetes has nearly quadrupled
from 108 million in 1980 to 422 million in 2014! 90% of
them have diabetes type 2. It is reported that a number of
approximately 1.6 million deaths were directly associated
with diabetes. Today, less than 50% of diabetes patients
achieve satisfactory control of their blood glucose levels
with diet, exercise or medication
In Greece, the number of diabetics has quadrupled over
the last 30 years! According to epidemiological facts it
is estimated that an 8%-9% of the population (800-900
thousand) have been diagnosed with diabetes mellitus,
while there is a 3%-4% of patients that have diabetes and
not know it. The most alarming fact is that type 2 diabetes
affects younger age-groups which are exposed to same risk
of myocardial infraction, with those that are 15 years older.
That is, diabetes causes premature aging of the heart and
the blood vessels.
Until recently, Surgery was associated in our mind with
the treatment of other conditions, such as cancer of the
digestive system, gallstones, hernia and other common
medical issues, that required the removal of the problematic
part or organ of the body. It was beyond the imagination of
the most inquiring doctor, that diabetes mellitus, a disease
that affects multiple organs and systems, often causing
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του σώματος. Ήταν πέρα από τη φαντασία και του πλέον
ευρέως σκεπτόμενου γιατρού, ότι ένα χειρουργείο θα
μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, μιας νόσου που προσβάλει πολλά όργανα και
συστήματα του οργανισμού και οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε στεφανιαία νόσο, απόφραξη αγγείων, νεφρική
ανεπάρκεια, νευροπάθειες, τύφλωση, απώλεια άκρων κ.ά.
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αρκετοί γιατροί
είχαν αναφέρει τη βελτίωση του διαβήτη μετά από επεμβάσεις στο στομάχι. Δημοσίευση στο έγκυρο περιοδικό
Lancet το 1925 σημειώνει την άμεση εξαφάνιση του σακχάρου στα ούρα μετά από επέμβαση για έλκος στομάχου.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και τα πρώτα χρόνια
της χειρουργικής αντιμετώπισης της σοβαρής παχυσαρκίας, σειρά ανάλογων παρατηρήσεων είδαν το φως της
δημοσιότητας. Αποκορύφωμα η δεκαετία του 1990 με
τη δημοσίευση του Walter Pories, καθηγητή στο East
Carolina University, με τίτλο Who Would Have Thought
It? An Operation Proves to Be the Most Effective Therapy
for Adult-Onset Diabetes Mellitus.
Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να υπάρχει δυσπιστία για την
χειρουργική αντιμετώπιση του σακ χαρώδη διαβήτη.
Από τη μια ερχόταν σε αντίθεση με τη λογική σκέψη ότι
η έλλειψη ινσουλίνης θα μπρούσε να διορθωθεί μόνο με
φάρμακα ή χορήγηση ινσουλίνης, και από την άλλη, η
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coronary heart disease, blockage of the heart vessels,
kidney disease, neuropathies, blindness, limb loss etc,
could be treated surgically.
Since the beginning of the previous century, a number of
doctors have reported the improvement of diabetes, after
stomach surgery. An article of the prestigious magazine
‘The Lancet’ in 1925 reports the immediate disappearance
of glucose in urine, after ulcer surgery. From the mid1950’s and during the first years of surgical treatment of
severe obesity, a number of similar observations came to
light. Yet, the greatest moment arrives in the 1990’s when
Walter Pories, professor of East Carolina University,
publishes an article titled: “Who Would Have Thought It?
An Operation Proves to Be the Most Effective Therapy
for Adult-Onset Diabetes Mellitus.”
However, surgical treatment of diabetes mellitus was
confronted with skepticism and disbelief. On the one
hand it contradicted with the logical thought that the lack
of insulin could be regulated with medication or insulin
dosage, on the other hand, the connection between
obesity and diabetes led to the thought that weight loss
would correct the problem.
A meticulous answer had to be given to the cause of these
impressive observations. At the mid-2000, among many
arguments, Franceso Rubino, professor then at the Weill

γνώση ότι η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με το διαβήτη
οδηγούσε στη σκέψη ότι η απώλεια βάρους ήταν αυτή
που διορθώνει το πρόβλημα.
Έπρεπε να δωθεί μια ενδελεχής απάντηση στην αιτία
των εντυπωσιακών αυτών παρατηρήσεων. Έτσι, εν μέσω
πολλών αντιδράσεων, ο Francesco Rubino, καθηγητής
τότε στο Weill Cornell Medical College της Νέας Υόρκης, ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 2000 πειράματα σε διαβητικά ποντικάκια στο European Institute of
Telesurgery στο Στρασβούργο. Η επέμβαση παράκαμψης
του στομάχου (gastric by-pass) αποδείχτηκε ότι βελτίωνε
δραματικά το μεταβολισμό του σακχάρου χωρίς καμία
μεταβολή στην πρόσληψη τροφής ή στο βάρος των πειραματοζώων. Ακολούθησαν πολλά ανάλογα πειράματα
και παρατηρήσεις σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε
επέμβαση για απώλεια βάρους. Όλα τα δεδομένα έδειχναν ότι η διόρθωση του διαβήτη ήταν άμεση και άσχετη
με την απώλεια κιλών.
Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική Θεραπεία, με την αλλαγή που επιφέρει στην ανατομία του ανώτερου πεπτικού,
επηρεάζει ευθέως το μεταβολισμό της γλυκόζης. Έχει
πια αποδειχτεί ότι μεταβάλλεται η έκκριση μιας σειράς
ορμονών από το λεπτό έντερο, οι οποίες επηρεάζουν
την παραγωγή ινσουλίνης. Επίσης, αυξάνει την παραγωγή
χολικών οξέων, που κάνουν τα κύτταρα πιο ευαίσθητα
στην ινσουλίνη ή αυξάνουν την πρόσληψη της γλυκόζης
από τα κύτταρα του εντέρου. Μετά το χειρουργείο, αλλάζουν δραματικά τα σήματα που στέλνει το πεπτικό στον
εγκέφαλο, με συνέπεια να προκαλείται ανορεξία, σχετική
αποστροφή στα γλυκά και απόλυτη ικανοποίηση με πολύ
μικρές ποσότητες γλυκαντικών ουσιών. Παράλληλα, είναι
εντυπωσιακή η στροφή των χειρουργηθέντων ασθενών
σε υγιεινότερες διατροφικές επιλογές, κάτι που τους
προκύπτει αβίαστα και όχι μετά από πίεση από γιατρούς
ή διαιτολόγους.
Σειρά μελετών από μεγάλα Κέντρα της Ευρώπης και της
Αμερικής δείχνουν ότι 80-89% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση είτε απαλλάχτηκαν από τη νόσο είτε
χρειάζονταν μικρή ποσότητα αντιδιαβητικών φαρμάκων
είτε τη ρύθμιζαν μόνο με δίαιτα και άσκηση, μέχρι και 5
χρόνια αργότερα. Παράλληλα, χαρακτηριστική είναι η
μείωση των συνοδών προβλημάτων του διαβήτη, όπως
τα καρδιαγγειακά, τα εγκεφαλικά και ο κίνδυνος θανάτου, όπως αναφέρει η μελέτη Swedish Obese Subjects σε
παρακολούθηση μέχρι και 20 χρόνια μετά την επέμβαση.
Από το 2016, οι διεθνείς οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στο
Diabetes Care, το επίσημο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes
Association), και υιοθετήθηκαν από περισσότερες από
56 επιστημονικές εταιρείες στον κόσμο (και από την

Cornell Medical College of New York, started a series of
experiments on diabetic mice at the European Institute of
Telesurgery in Strasburg. Gastric by-pass surgery proved
to enhance dramatically the metabolism of glucose,
without any changes in the food intake or the weight of
the lab mice. A number of experiments and observations
were held on patients submit to surgery for weight loss.
All data led to the conclusion that diabetes was corrected
immediately and that it not related to weight loss.
The alterations of the Laparoscopic Surgery Treatment
caused in the anatomy of the upper digestive system have
an immediate effect on the metabolism of glucose. After
the operation, the signals transmitted by the digestive
system to the brain change dramatically, resulting to a
loss of appetite, aversion to sweets and satisfaction with
rather small quantities of sweet substances. Meanwhile,
orientation to more healthy food options arises effortlessly
without the doctors’ and dietologists’ pressure.
A series of studies held at the major Centers of Europe
and the USA show that 80-89% of the patients submit to
surgery were either released by the disease or required a
small dosage of antidiabetic medication or even controlled
their blood glucose only with diet and exercise, up to 5
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HEALTH
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία), σηματοδοτούν μια
νέα εποχή στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη!
Μετά από αυτό, η χειρουργική προτείνεται ως ένα πολύ
ισχυρό όπλο στη μάχη κατά του διαβήτη, κατ’ αρχάς
για τους παχύσαρκους με Δείκτη Μάζας Σώματος (Body
Mass Index) πάνω από 40 kg/m2, για τους παχύσαρκους
με BMI μεταξύ 35 και 40kg/m 2 εφόσον δεν ρυθμίζονται
επαρκώς, αλλά και για τους ασθενείς με BMI κάτω από
35 αν το σάκχαρό τους δεν ελέγχεται! (Ο Δείκτης Μάζας
Σώματος [ΒΜΙ] προκύπτει από το πηλίκο του βάρους σε
κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα.) Παρά το
γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα υποτροπής της νόσου σε
βάθος χρόνου, και ανάλογα με τη μέχρι το χειρουργείο
διαδρομή της, η σημαντική βελτίωση στη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) παραμένει μακροπρόθεσμα!
Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ασφάλεια αυτών
των χειρουργείων σήμερα είναι ανάλογη καθημερινών
επεμβάσεων όπως η χολοκυστεκτομή ή η υστερεκτομή,
γίνονται λαπαροσκοπικά και θεωρούνται χαμηλού κινδύνου (θνητότητα <0,2%). Ακόμα, όλες οι οικονομικές
αναλύσεις δείχνουν ότι το κόστος τους ισοσκελίζεται
μέσα στα πρώτα 2-3 χρόνια με το μειωμένο κόστος διαχείρισης του διαβήτη.
Σήμερα, πολλοί παχύσαρκοι ασθενείς με διαβήτη ζουν
απογοητευμένοι, έχοντας δοκιμάσει όλες τις διαθέσιμες
θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα. Η δυνατότητα της χειρουργικής παρέμβασης έρχεται να ανοίξει νέους ορίζοντες και
να δώσει ελπίδα βελτίωσης και ίασης σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Για να διακρίνουμε ποιοι είναι αυτοί που θα
ωφεληθούν περισσότερο από μια επέμβαση, είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλα τα συντηρητικά μέσα
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years later. Meanwhile, problems that accompany diabetes,
such as cardiovascular disease, strokes and death risks
were reduced, according to the study of Swedish Obese
Subjects, in an observation over 20 years after surgery.
From the year 2016, the international guidelines published
in Diabetes Care, the official medical journal of the
American Diabetes Association, were adopted by more
than 56 scientific associations globally (as well as the
Hellenic Diabetes Association). This signals a new age in the
treatment of diabetes mellitus! Surgery is recommended
as a highly powerful weapon in the battle against diabetes,
initially for the severely obese as well as the overweight
patients with blood sugar that cannot be controlled! It
must be emphasized that the safety of these operations
today is similar to that of routine surgical procedures such
as cholecystectomy or hysterectomy. The operations are
performed laparoscopically and have
a low risk (mortality <0,2%). Financial
reviews have shown that the cost of
surgery balances within the first 2-3
years.
Today, many obese patients with
diabetes feel disappointed, having
attempted all the available treatments
without results. Surgery now opens
new horizons and of fers hope for
the improvement and the healing of
thousands of people around us. In order
to distinguish the patients that will
benefit from surgery, it is important
to exhaust all the conventional means
for treating obesity and diabetes!
However, remaining obese and diabetic
multiplies the impacts in all the organs

αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
και του διαβήτη! Ωστόσο, το να
παραμένει κάποιος παχύσαρκος
και διαβητικός πολλαπλασιάζει
συνεχώς τις επιπτώσεις σε όλα
κυριολεκτικά τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και μειώνει τις πιθανότητες οριστικής
λύσης του προβλήματός του. Με
άλλα λόγια, όσο πιο παραμελημένη είναι μια περίπτωση, τόσο
πιο πολύ αδυνατίζει η δυνατότητα της επιστήμης να βοηθήσει
ριζικά και καθοριστικά.
Η εντυπωσιακή αλλαγή στη ζωή
όσων υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση αντιμετώπισης
της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη καταγράφεται
καθημερινά δίπλα μας. Φράσεις
όπως «ξαναγεννήθηκα», «τώρα
ζω» ή «επιτέλους χαίρομαι τον εαυτό μου και την οικογένειά μου» ηχούν στα αυτιά μας συνεχώς και μας δίνουν
δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για καλύτερες και
ασφαλέστερες θεραπείες. Το χαρακτηριστικό της ριζικότητας που έχει η χειρουργική αντιμετώπιση μιας νόσου
μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί και στην αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η
επικρατούσα αντίληψη ότι ο διαβήτης είναι μια χρόνια,
ανίατη και δυνητικά θανατηφόρος νόσος καταρρίπτεται
και μια νέα εποχή ανέτειλε για τους διαβητικούς σε όλο
τον κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει και ο πρωτοπόρος καθηγητής Francesco Rubino «για οποιαδήποτε
χειρουργική πάθηση η ένδειξη επέμβασης καθορίζεται
από τα οφέλη έναντι των κινδύνων. Γιατί να μη συμβαίνει
το ίδιο και με το σακχαρώδη διαβήτη;»
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία και άλλες 56
επιστημονικές εταιρείας σε όλο τον κόσμο προτείνουν
επεμβάσεις που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την παχυσαρκία ως πιθανή μέθοδο αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη.
Πολλές κ λινικές μελέτες δείχνουν ότι η χειρουργική
ελέγχει καλύτερα, γρηγορότερα και μακροπρόθεσμα το
διαβήτη σε σχέση με τις δίαιτες και τα φάρμακα.
Σε μελέτες, 80-89% των χειρουργηθέντων ασθενών με
διαβήτη απαλλάχτηκαν από τη χρήση ινσουλίνης μέχρι
και 5 χρόνια μετά.

of the entire human body and reduces the possibility of
finding a permanent solution. In other words, the more
neglected a case is, the less radical and permanent help it
can receive from science.
The impressive change seen in the lives of those who
went through surgical treatment of obesity and diabetes
mellitus are recorded everyday around us. Phrases such as
“I feel reborn”, “now I live” or “finally I can enjoy myself
and my family” reach our ears all the more and give us the
strength to continue the battle for more effective and safer
treatments. The main radical characteristic of the surgical
treatment of a disease may now apply on the treatment
of Obesity and Diabetes Mellitus type 2. The common
opinion that diabetes is a chronic, incurable and potentially
fatal disease is proven wrong and a new age rises for the
diabetics around the world.
MAIN POINTS
American Diabetes Association, and 56 other scientific
associations globally propose operations that were initially
used for obesity as a possible way of treating Diabetes
Mellitus.
Many clinical researches have shown that Surgery controls
diabetes effectively, faster and longer, compared to diets
and medication.
According to studies, 80-89% of the patients that were
surgically treated for diabetes, were freed of the use of
insulin, even 5 years later.
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50.000 άνθρωποι τραυματίζονται κάθε χρόνο στην
Ευρώπη συμμετέχοντας σε θαλάσσια σπορ ή σε
δραστηριότητες με σκάφη. Επίσης 5.000 θάνατοι
ετησίως από πνιγμό καταγράφονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Δυστυχώς, η Ελλάδα μια χώρα που
συνυπάρχει αιώνες μαζί με τη θάλασσα αποτελεί
μεγάλο κομμάτι αυτού του τραγικού απολογισμού.
Έχοντας βιώσει προσωπικά την απώλεια του 10χρονου γιού
του Μιχαήλ –ο οποίος έχασε τη ζωή του κάνοντας tubes
με φίλους του στην παραλία Καλό Λιβάδι της Μυκόνου– ο
κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης βρήκε τη δύναμη να μετατρέψει
τον πόνο του σε πρωτοβουλία για το κοινό καλό. Έτσι ιδρύθηκε ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe Water Sports
τον Ιούνιο του 2015. Στόχος του είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών (Ελλήνων και ξένων) για όλα τα
θέματα που σχετίζονται με τις αθλητικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες στη θάλασσα και το νερό, καθώς και την
υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας, την
πρόληψη και τη μείωση των πνιγμών και των ατυχημάτων.
Ο Οργανισμός έχει συνάψει συμφωνία με το Λιμενικό Σώμα
στο οποίο διέθεσε –χωρίς κανένα κόστος– ηλεκτρονικό σύστημα Ελέγχου και Επιθεωρήσεων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου του, με τη χρήση της πληροφορικής
και της τεχνολογίας.
ΤΟ SAFE WATER SPORTS... ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η εκπαίδευση των παιδιών είναι μια από τις βασικότερες
δράσεις του Οργανισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Safe Water Sports, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας,
αφορά στην εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών πρωτο66 OnBlue

Η ασφάλεια
στη θάλασσα
Safety in the sea

It is estimated that approximately 50,000 Europeans
are injured annually while participating in
recreational water sports and boating activities.
Furthermore, in Europe 5,000 deaths are caused
by drowning. Unfortunately, Greece, a country
intertwined with the sea for centuries, has a large
share on this shocking report.
Having experienced the loss of his 10-year old Michael -that
died playing ‘sea tubes’ with his friends at Kalo Livadi beach
in Mykonos- mr. Panagiotis Paschalakis found the strength
to turn his pain into an initiative for the common good. This
is how the non-profit organization Safe Water Sports was
founded in June 2015. The goal is to raise public awareness and
inform the local and the foreign population about all matters
related with athletic and recreational activities in the sea and
water, and to reinforce safety rules for the prevention and the
avoidance of accidents and drownings.
The Organization has made an agreement with the Hellenic
Coast Guard, providing it -without cost- with an electronic
system of Control and Supervision for the effective implementation of its tasks, with the use of informatics and
technology.

βάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την
ασφάλεια στην παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ αλλά
και γενικότερα τις δραστηριότητες που γίνονται στο νερό.
SAFE WATER SPORTS APP ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Το Safe Water Sports έχει αναπτύξει μια δωρεάν εφαρμογή
για όλα τα κινητά τηλέφωνα, η οποία προσφέρεται εντελώς
δωρεάν στα Ελληνικά και Αγγλικά και δίνει τη δυνατότητα
ενημέρωσης για:
• 3.000+ παραλίες με πρόσβαση, χαρτογραφημένες από
κοινού με το Λιμενικό Σώμα, με τα χαρακτηριστικά τους.
• Όλες, και μόνο τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιών σπορ
που λειτουργούν στην Ελλάδα.
• Τις μαρίνες και γενικότερα όλες τις τοποθεσίες που επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σκαφών.
• Όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα λιμεναρχεία
με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
• Τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας κ.ά.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ
Σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίηση TÜV AUSTRIA HELLAS, δημιουργήσαμε από κοινού
ένα Ιδιωτικό πρωτόκολλο Ελέγχου Συμμόρφωσης και Σήματος Ποιότητας Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ
(ΕΕΘΣ) για την ασφάλεια με τον τίτλο «watersports certified
quality». Το πρότυπο αυτό (κάτι σαν το ISO) αποτελεί πανευρωπαϊκή καινοτομία, η δε επιτυχία του θα καταστήσει τη
χώρα μας παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.

SAFE WATER SPORTS GOES TO… SCHOOL
Educating children is one of the main activities of the Organization. Safe Water Sports educational programs, approved
by the Ministry of Education, aim to educate primary school
children and help them understand the safety matters related
with the beach, the sea sports and the water activities.
SAFE WATER SPORTS APP FOR ALL
Safe Water Sports has developed an app suitable for all mobile
phones, entirely free, in Greek and English, that informs about:
• 3,000+ accessible beaches, that were mapped along with the
Coast Guard, and their characteristics.
• All the watersports companies that function in Greece - only
the licensed.
• Marinas (private and public) and generally the areas where
mooring is allowed.
• All the hospitals, the health centers and the port authorities
with full communication data.
• Regulations and safety tips.
CERTIFIED SEA SPORT COMPANIES
After cooperating with the internationally renowned certification company TÜV AUSTRIA HELLAS, the two sides
have developed a Private Protocol for Licensed Water Sports
Centers for the certification of relevant businesses, provided
they meet specific safety standards in order to receive the
“Water Sports Certified Quality.” This exemplary (similar to
ISO) is a pan-European innovation, whose success shall make
our country an example for the entire Europe.
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FROM BLACK
TO WHITE

The most colorful thing in the world is black and white,
it contains all colors and at the same time excludes all.
Το πιο πολύχρωμο πράγμα στον κόσμο είναι ασπρόμαυρο,
περιέχει όλα τα χρώματα και ταυτόχρονα τα αποκλείει.
1, 5: Χειροποίητα φορέματα με κρύσταλλα SWAROVSKI /
Handmade dresses with SWAROVSKI CRYSTALS, 1.4.u
2. Σκουλαρίκια από μασίφ ασήμι και σμάλτο με χειροποίητες
λεπτομέρειες / Earrings made of solid silver and enamel,
with handmade details, PANDORA
3. Μικρή δερμάτινη τσάντα από τη συλλογή City Break /
Small leather bag from City Break Collection
4. Γυαλιά ηλίου / Sunglasses
Όλα / All Folli Follie

1

3
2

4
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5

6

12

11

7

11. Δαχτυλίδι από μασίφ ασήμι με χειροποίητες λεπτομέρειες /
Ring of solid silver with handmade details.
12. Βραχιόλια από δέρμα και μασίφ ασήμι, με σύμβολα από μασίφ ασήμι,
κρύσταλλο και χειροποίητες λεπτομέρειες / Bracelets made of leather and
solid silver, with silver symbols, crystal and handmade details.
Όλα / All PANDORA
7. Χειροποίητο φόρεμα με κρύσταλλα SWAROVSKI /
Handmade dress with SWAROVSKI CRYSTALS.
8. Χειροποίητη βαμβακερή τουνίκ με κρύσταλλα SWAROVSKI/
Handmade tunic 100% cotton with SWAROVSKI CRYSTALS .
10. Κοντό φόρεμα/Mini dress.
Όλα / All 1.4.u
6. Μικρή δερμάτινη τσάντα από τη συλλογή Nightshade /
Small leather bag from Nightshade Collection
9. Γυαλιά ηλίου / Sunglasses
Όλα/All Folli Follie

10
8

9
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FASHION

FROM TIME
TO TIME
You don't need to have a plan; always keep in
mind when is the right time to do your next
move always in style!
Δεν χρειάζεται να έχετε ένα σχέδιο, πάντα
να έχετε κατά νου πότε είναι η κατάλληλη
στιγμή για να κάνετε την επόμενη
κίνησή σας πάντα με στυλ!

1

2

1, 3, 4: Small round stainless steel case watch with
leather strap from the Chronos Tales collection /
Mικρό στρογγυλό ρολόι με κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι και δερμάτινο λουράκι από τη συλλογή
Chronos Tales.
2: Small oval stainless steel case watch with bracelet
from the Metal Chic collection / Mικρό οβάλ ρολόι
με κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι και μπρασελέ από
τη συλλογή Metal Chic.

3

6: Small oval gold plated case watch
with leather strap from the Metal
Chic collection / Mικρό οβάλ ρολόι
με κάσα με επιμετάλλωση σε ροζ
χρυσό και δερμάτινο λουράκι από
τη συλλογή Metal Chic.
5: Big gold plated case watch with
leather strap from the Lifetime Ora
collection / Ρολόι με μεγάλη κάσα
με επιμετάλλωση σε ροζ χρυσό και
δερμάτινο λουράκι από τη συλλογή Lifetime Ora.
Όλα/ all Folli Follie
6

5

INFO:
14U: www.14u-fashion.com
PANDORA: www.pandorashop.gr
FOLLI FOLLIE: www.follifollie.com
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Βάλτε χρώμα στις διακοπές σας
με τη νέα αστυνομική σειρά VERTIGO!

VERTIGO
ΕΞΑΝΤ ΑΣ

Για παραγγελίες & πληροφορίες: Θεομήτορος 62Β, 173 42, Άγιος Δημήτριος
Τηλ. (+30) 210-3211170 & 74

·

exandas.editions

MARKET GUIDE

Match Point by Folli Follie
The watches from Match Point collection by Folli

Τα ρολόγια από τη συλλογή Match Point της Folli Follie
αποτελούν την πιο κομψή στιλιστική πρόταση για

Follie are the most stylish proposal for this season.

αυτήν τη σεζόν. Μια συλλογή που αποδεικνύει ότι

A collection that proves that a classical timepiece

ένα κλασικό ρολόι μπορεί να αναδείξει κάθε

can bring out every look. Classic design in two

εμφάνιση. Κλασικά σχέδια σε δύο μεγέθη,

sizes,are available in pink gold or stainless steel,

διαθέσιμα σε ροζ χρυσό ή stainless steel,

with timeless elements of unparalleled style, like

με διαχρονικά στοιχεία απαράμιλλου στιλ,

the roman numeral markers. The leather strap

όπως το ρωμαϊκό αριθμητικό καντράν. Τα

completes the sophisticated character of the

δερμάτινα λουράκια συμπληρώνουν το σοφι-

collection and makes Match Point watches the

στικέ χαρακτήρα της συλλογής και καθιστούν τα

season’s absolute fashion item. Select among light

ρολόγια της συλλογής Match Point ως το απόλυτο

blue, beige, orange, pastel pink and more classical

fashion item της σεζόν. Επιλέξτε ανάμεσα στο

choices offered in brown, red and black.

φωτεινό μπλε, το εκρού, το πορτοκαλί, το παστέλ
www.follifollie.com

ροζ, αλλά και πιο κλασικές επιλογές όπως το καφέ,
το κόκκινο και το μαύρο.

Andreas Kritikos: Comfort & uniqueness in spaces
Eκεί που η φινέτσα συναντά

This is where elegance

τη δημιουργικότητα , εκεί που

meets creativity, where

το στιλ και η αισθητική δια-

style and aesthetics come

σταυρώνονται, εκεί βρίσκεται

together, under the signa-

η υπογραφή Ανδρέας Κρητι-

ture of Andreas Kritikos.

κός. Classy ιδέες απογειώνουν

Classy ideas emphasize the

το interior design και έπιπλα

interior design and metic-

προσεγμένα ως την πιο μικρή

ulously crafted furniture

λεπτομέρεια, συνδυάζουν την

combine inspiration and

έμπνευση με την πολυτέλεια.

luxury.

Επισκεφτείτε το site:

Visit the website:

www.andreaskritikos.com.

www.andreaskritikos.com.

Βουτιές με στιλ… Aquadose
Η εταιρεία Aquadose για δεύτερη συνεχή χρονιά

Diving with style… Aquadose
For the second year in a row Aquadose excites us with its

μας ενθουσιάζει με την καλοκαιρινή συλλογή της.

summer collection. This season, Aquadose features a simple,

Απλές, λιτές γραμμές, cutouts αλλά και ρομαντικά

fuss-free line, with cutouts and romantic patterns!

πατρόν είναι μερικά από αυτά που θα δούμε τη

Original designs in earth tones of brown, khaki and gold as

φετινή σεζόν!

well as the classic black and white, can be combined in a way to

Πρωτότυπα σχέδια σε γήινους τόνους καφέ, χακί,

radiate the atmosphere of the summer in the Greek islands!

χρυσό, αλλά και κλασικούς όπως μαύρο και λευκό,
συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο που αποπνέουν
ατμόσφαιρα καλοκαιριού στα ελληνικά νησιά!
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Διαθέσιμα στα / Available at: www.yfos.eu, The Island Shop (Island
Club Athens Riviera), The White Santorini, Kalua Mykonos,
Mint Boutique Cyprus και Detailors Store Cyprus.

Εντυπωσιακές καλοκαιρινές εμφανίσεις

Make your mark this summer with the

με τη νέα συλλογή της PANDORA!

new PANDORA jewellery collection!

Περίτεχνα βραχιόλια, σύμβολα, σκουλαρίκια και δα-

Hand-finished bracelets, charms, earrings, necklaces and

χτυλίδια με χειροποίητες λεπτομέρειες, σχεδιασμέ-

rings designed to mix and match are inspired by summertime

να για να συνδυάζονται μεταξύ τους, είναι εμπνευ-

adventures, festival styles and positive vibes.

σμένα από την ατμόσφαιρα του καλοκαιριού, της

Playful, carefree statements on precious metals detailed

περιπέτειας, των φεστιβάλ και της θετικής ενέργειας.

with colourful stones, enamel and glass set the tone for

Ένας αέρας παιχνιδιού και ανεμελιάς αποτυπώνεται

a new season of festival-inspired looks.

πάνω σε εντυπωσιακά κοσμήματα από πολύτιμα

Explore your free-spirited style and bring it alive with

μέταλλα, σμάλτο, πολύχρωμους λίθους και

colours and textures at the new PANDOR A

κρύσταλλα, που γίνονται αναπόσπαστα

Concept Store in Mykonos, 34 Matthaiou

στοιχεία κάθε λαμπερού festival look!

Andronikou Str.

Ανακαλύψτε κι από κοντά τη λαμπερή,

Online αγορές / purchases:

καλοκαιρινή συλλογή στο νέο

www.pandorashop.gr

PANDORA Concept Store

Find the nearest store at: www.pandora.net/stores

στη Μύκονο, Ματθ. Ανδρόνικου 34

Like us: www.fb.com/PandoraGreece

Summer reading list
ΕΜΠΟΡΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

MORTAL TRAFFIC

Συγγραφέας: Pierre Pouchairet

Writer: Pierre Pouchairet

Μετάφραση: Λίλα Κονομάρα

Translation: Lila Conomara

Σειρά: VERTIGO, Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ

Series: VERTIGO, EXANDAS publications

Στο Παρίσι, στο νοσοκομείο «Νεκέρ» ένα στυγερό

An atrocious crime takes place at Necker-

έγκλημα αφήνει άφωνους τους πάντες: δυο παιδιά δο-

Hospital in Paris: two children are

λοφονούνται! Οι δολοφόνοι υπογράφουν με το αίμα

murdered! The killers leave behind an Islamic

των μικρών θυμάτων αφήνοντας πίσω τους ένα ισλαμικό

inscription written with the victim’s blood.

σύνθημα. Η αστυνομία, παρά την καλοστημένη σκηνο-

Nevertheless, the police refuse to believe it

θεσία, αρνείται να πιστέψει στην τρομοκρατική ενέργεια.

is a terrorist attack. What is hidden behind

Τι κρύβεται όμως πίσω από τη στυγνή αυτή δολοφονία

this horrible crime?

των παιδιών;

Patrick Girard and his team will be handling

Το βάρος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θα πέσει στον

the case. In Spain, professional criminals

διοικητή Πατρίκ Ζιράρ και την ομάδα του. Στην Ισπανία,

organize a great scheme: the transport of

επαγγελματίες κακοποιοί οργανώνουν μια μεγάλη επιχεί-

an enormous quantity of drugs from there

ρηση: μεταφορά μιας ασύλληπτης ποσότητας ναρκωτικών

to France.

από εκεί στη Γαλλία.

At Southern France, in Nice, Leanne Valorie,

Στη Νίκαια, στη νότια Γαλλία, η Λεάν Βαλορί, της Υπηρε-

from the Drug Enforcement Administration,

σίας Δίωξης Ναρκωτικών, εργάζεται ήδη πάνω στην ισπανική «απο-

handles the Spanish ‘cargo’ that is ready to be received by a

στολή» που ετοιμάζεται να παραλάβει ένας ντόπιος Νονός. Η Λεάν

representative of the local gang. Leanne prepares and waits for

προετοιμάζεται και περιμένει την περίφημη άφιξη. Γεγονότα και

the delivery.

καταστάσεις που φαινομενικά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Παρ’

Crimes and drugs seemingly do not link to one another. However,

όλα αυτά οι πρωταγωνιστές δεν θα αποφύγουν τη μοιραία συνάντη-

the crime heroes will finally meet. Police and crime, craze and

ση. Αστυνομικοί και εγκληματίες, παραφροσύνη και βιαιότητα…

violence… The pursuit has begun…

Το ανελέητο κυνηγητό έχει αρχίσει...
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MARKET GUIDE
ΧΑΝΙΆ, ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ ΌΝΕΙΡΟ
Φωτογραφίες: Γιάννης Γιαννέλος

CHANIA, JOURNEY TO A DREAM
Photos: Giannis Giannelos

Εκδόσεις: Μίλητος

MILITOS Publications

Τα χρώματα, οι αποχρώσεις, τα σχήματα, η χλωρίδα,

Colors, hues, shapes, the flora and fauna,

η πανίδα, οι διαδρομές, οι άνθρωποι, το χθες, το

routes, people, yesterday, today, history, culture,

σήμερα, η ιστορία, ο πολιτισμός, η παράδοση, οι

tradition, legends, dreams, reality, daily routine,

θρύλοι, το όνειρο, η πραγματικότητα, η καθημερι-

the essential as well as the hidden, secret corners

νότητα. Τα «εκ των ων ουκ άνευ» αλλά και οι κρυ-

of a gifted place, that of the municipality of Chania,

φές, οι μυστικές γωνιές ενός τόπου προικισμένου,

are all here, in the new album from the MILITOS

αυτού του δήμου Χανίων, όλα βρίσκονται εδώ, στο

publications.

καινούργιο λεύκωμα από τις εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ.

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ - Ο ΛΟΓΟΣ - Η ΒΙΑ

RELIGIONS, SPEECH AND VIOLENCE

Συγγραφέας: Claude Hagège

Writer: Claude Hagège

Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς

Translation: Andreas Pappas

Σειρά: ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ

Series: DOCUMENTA, EXANDAS Publications

«Γιατί λοιπόν αυτή η θεμελιώδης ανάγκη του ανθρώ-

Danielle Mathieu-Bouillon synopsizes her views, in one

που να πιστεύει στον Θεό; Η αγωνία του απέναντι

of the first reviews (June 12, 2017) immediately after

στο θάνατο, οι αναπάντητες απορίες του για ότι το

the French publication. Mathieu-Bouillon records with

ανεξήγητο; Πολλοί λόγοι υπάρχουν. Γιατί όμως οι

clarity and lucidity the questions that raise from the

θρησκείες που a priori δημιουργήθηκαν για να σκορ-

book: ‘How could the fundamental need of man to

πίσουν στον κόσμο αρμονία και αγάπη κατάφεραν

believe in God be explained? How could the agony of

αντ’ αυτού να γεννήσουν βία και να προκαλέσουν δι-

death, or the questions of the unknown be answered?

αμάχες και αιματοχυσίες;» Με τα παραπάνω η Danielle

There are many reasons. However, why did the

Mathieu-Bouillon συνοψίζει την προβληματική του

religions, that were created a priori to spread love

βιβλίου – με απόλυτη ορθότητα και ενάργεια – σε μία

and harmony into the world, manage to produce

από τις πρώτες κριτικές (12 Ιουνίου 2017) αμέσως μετά

such violence, dispute and blood-shedding?’

την κυκλοφορία του βιβλίου στη Γαλλία.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

SANTORINI, ROOTED IN THE VOLCANO

Συγγραφέας: Μερόπη Παπαδοπούλου

Writer: Meropi Papadopoulou

Εκδόσεις: Μίλητος

MILITOS Publications

«Ανοίγω μια φιάλη δροσερή Σαντορίνη, γεμίζω το ποτήρι μου με

«I open a bottle of a cool Santorini, fill my glass with the

το εκλεκτό κρασί και σας καλωσορίζω στις σελίδες

fine wine and welcome you to the pages of this book.To

αυτού του βιβλίου. Για να κατανοήσεις το θηραϊκό

appreciate the Thera wine and be able to

κρασί και να μπορέσεις να το απολαύσεις έτσι όπως

enjoy it to the degree it deserves, you should

του αξίζει, πρέπει πριν απ’ όλα να ξεκλειδώσεις

primarily unlock the island codes. Difficult

τους κώδικες του νησιού. Κώδικες δύσκολους και

and demanding codes hidden behind tourist

απαιτητικούς που κρύβονται πίσω από τουριστικά

souvenirs and convenient explanations. You

στολίδια κι εύκολες εξηγήσεις. Πρέπει να αφήσεις

should let the caldera talk to you, the volcano

την καλντέρα να σου μιλήσει, το ηφαίστειο να σε

scare you, the frescoes at the excavations

τρομάξει, τις τοιχογραφίες από την ανασκαφή

of prehistoric Akrotiri show you, in colour,

στο προϊστορικό Ακρωτήρι να σου αποκαλύψουν

civilisations lost… Don’t wonder why all these

με χρώματα πολιτισμούς που χάθηκαν… Μην

are necessary for you to enjoy a glass of wine…

απορείτε γιατί χρειάζονται όλα αυτά για να απο-

Santorini wine is not ordinary wine...» (excerpt

λαύσεις ένα ποτήρι κρασί… Το κρασί της Σαντορίνης δεν είναι ένα
εύκολο κρασί... » (απόσπασμα από τον πρόλογο του λευκώματος)
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from the preface of the album)

Σας καλωσορίζουμε
στα πλοία μας!

Welcome on Board!

Για μια κορυφαία on board εμπειρία!
For a truly exceptional on board experience!

Ενημερωθείτε για τα νέα, τις υπηρεσίες, το πρόγραμμα
seasmiles και το δίκτυό μας.
Find out more about our news, our services, our
seasmiles Loyalty Scheme and our network.

Blue Star NEWS

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ
OUR COMPANY
Η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group, μια
εταιρεία με σύγχρονο και πολυτελή στόλο, σας
ταξιδεύει στην Ελλάδα του 2018, προσφέροντάς
σας το πιο όμορφο και απολαυστικό ταξίδι. Εδώ
η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία συναντούν την
άνεση και την κομψότητα, για να σας προσφέρουν
ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Blue Star Ferries, member of Attica Group,
is a company with a modern and elegant fleet
that takes you to Greek islands, offering a
comfortable and enjoyable trip. Responsibility
and reliability meet comfort and elegance,
ensuring an unforgettable travel experience.

Η Blue Star Ferries, η εταιρεία η οποία άλλαξε τα δεδομένα στο
θαλάσσιο ταξίδι στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, ταξιδεύει
με συνέπεια χειμώνα-καλοκαίρι στα νησιά των Κυκλάδων, των
Δωδεκανήσων, του Β.Α. Αιγαίου και την Κρήτη, με σύγχρονα
επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, συνδέοντας τα νησιά με την
ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και μεταξύ τους, συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας.
H Attica Group κατέχει κορυφαία θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες, ΙΧ και φορτηγά
οχήματα στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα,
δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των εταιρειών SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC
SEAWAYS και AFRICA MORROCO LINKS (AML) με συνολικά 30
πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες για επιβάτες και φορτηγά. Τα πλοία του στόλου
της ταξιδεύουν σε 4 χώρες , σε 59 μοναδικούς προορισμούς,
προσεγγίζοντας 71 λιμάνια.
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Blue Star Ferries, the company which changed the standards of
travel in the wider area of the Aegean, travels all year round to
the Cyclades, the Dodecanese, the islands of the North-Eastern
Aegean and Crete, with modern vehicle and passenger ferries.
They provide local communities with vital transportation links
and facilitate tourism, thereby improving the quality of life of
people on Greece’s islands.
Attica Group holds a leading position in the provision of maritime
transport services for passengers, vehicles and trucks in the
Eastern and Western Mediterranean. Attica Group operates
in the passenger shipping through the companies SUPERFAST
FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SE AWAYS and
AFRICA MOROCCO LINKS with a total of 30 vessels offering
modern, high-quality transport services in Greece and abroad.
Its fleet vessels travel to 4 countries, 59 unique destinations,
approaching 71 ports.”

Βραβεία & Διακρίσεις / Awards & Distinctions
• Tourism Award 2018 – Gold Βραβείο για τη συνολική κοινωνική
προσφορά (υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και δράσεις ΕΚΕ)
του Ομίλου Attica Group.
• Tourism Award 2018 – Silver Βραβείο για το Πρόγραμμα
Επιβράβευσης Πελατών seasmiles του Ομίλου Attica Group.
• Τourism Award 2018 – Silver Βραβείο για την Υπηρεσία
@Sea- Infotainment Platform του Ομίλου Attica Group.
• Greek Hospitality Awards 2018 – Silver Βραβείο Best Greek
Coastal Shipping Company.
• Loyalty Awards 2018- Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Best in
Loyalty & Engagement (Travel).
• Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 για
την Attica Group, στην κατηγορία των Βραβείων Επιχειρήσεων,
υποκατηγορία «Περιβαλλοντική Πολιτική».
Άλλες βραβεύσεις:
• Βραβείο «True Leader», Όμιλος-Ηγέτης, για την Attica Group
στο πλαίσιο του ομώνυμου θεσμού της ICAP Group.
• Gold βραβείο στα Transport & Logistics Awards, στην κατηγορία
Καινοτόμες Υπηρεσίες Επιβατικών Μεταφορών, με το προϊόν
«EURAIL – INTERRAIL GREEK ISLANDS PASS».
• Gold βραβείο στα Tourism AWARDS, κατηγορία «Υποστήριξη
τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις ΕΚΕ – Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών».
• Silver βραβείο στα Energy Mastering Awards, κατηγορία
Energy Efficiency Management – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

• Tourism Award 2018 – Gold Award for Attica Group’s Total Social
Contribution (Local Communities Support and CSR Actions).
• Tourism Award 2018 – Silver Award for Attica Group ’s seasmiles
Customer Loyalty Program.
• Tourism Award 2018 – Silver Award for Attica Group's SeaInfotainment Platform Service.
• Greek Hospitality Awards 2018 – Silver Award for Best Greek
Coastal Shipping Company.
• Silver Award in the category Best in Loyalty & Engagement
(Travel).
• Award for Attica Group at the Environmental Sensitivity Awards
of ECOPOLIS 2018, in the Business Prize category, sub-category
"Environmental Policy".
More awards:
• “True Leader” Award, Group-Leader for Attica Group, within
the ICAP Group.
• Gold Award in the Tourism AWARDS, in the Innovative Services
section of the Passenger Transport category, for Eurail and
Interrail Greek Islands Pass products.
• Tourism Awards – GOLD Award for Support of the local
communities program "First Aid".
• “Energy Mastering Awards” organized by Boussias Communications,
Blue Star Ferries received the Silver Award in the category Energy
Efficiency Management – Public Transportation for the project
«Blue Star Ferries Innovative Renewable Energy Sources".
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Blue Star NEWS

Τα Δρομολόγιά μας / Our Routes
Οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου,
τα σύγχρονα πλοία και η συνεχής εξέλιξη
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της
Blue Star Ferries, που της εξασφαλίζουν
ηγετική θέση στον τομέα των ελληνικών
ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.

High quality service and continuous
development are the main characteristics
that bring Blue Star Ferries to a leading
position in the Greek Coastal Services.

Η Blue Star Ferries δραστηριοποιείται στις ελληνικές ακτοπλοϊκές

Blue Star Ferries operates on Greek Domestic Lines

γραμμές ως ακολούθως:

as follows:

• Πειραιάς – Δωδεκάνησα (Κως – Ρόδος – Πάτμος – Λέρος –

• Piraeus – Dodecanese (Kos – Rhodes – Patmos – Leros – Kalymnos –

Κάλυμνος – Αστυπάλαια – Νίσυρος – Τήλος – Λειψοί – Σύμη

Astypalea – Nisyros – Tilos – Lipsi – Symi – Karpathos – Kastellorizo

– Κάρπαθος – Καστελλόριζο αλλά και Φούρνοι – Ικαρία) με τα

and Fourni – Ikaria) with Blue Star 2, Blue Star Patmos, Blue Star 1

Blue Star 2, Blue Star Patmos, Blue Star 1 και Νήσος Χίος.
• Πειραιάς – Σύρος – Τήνος – Μύκονος με τo Blue Star Paros και
Blue Star I, Blue Star 2.

& Nissos Chios.
• Pireaus – Syros – Tinos – Mykonos with Blue Star Paros and Blue
Star I, Blue Star 2.

• Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Σαντορίνη και Σύρος – Ίος – Αμορ-

• Piraeus – Paros – Naxos – Santorini and Syros – Ios – Amorgos –

γός – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσι – Δονούσα – Ανάφη

Iraklia – Schinoussa – Koufonissi – Donoussa – Anafi and Astypalea

αλλά και Αστυπάλαια με τα Blue Star Delos, Blue Star Naxos και

with Blue Star Delos, Blue Star Naxos and Blue Star Patmos.

Blue Star Patmos.
• Πειραιάς – Σάμος (Βαθύ) – Κως – Ρόδος με τα Blue Star 1
ή Blue Star 2.

• Piraeus – Samos (Vathi) – Kos – Rhodes with Blue Star 1 or Blue
Star 2.
• Piraeus – Ikaria – Fourni – Samos with Blue Star Paros.

• Πειραιάς – Ικαρία – Φούρνοι – Σάμος με τo Blue Star Paros.

• Piraeus – Chios – Mytilene with Nissos Chios.

• Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη με το Νήσος Χίος.

• Piraeus – Heraklion with Blue Horizon.

• Πειραιάς – Ηράκλειο με το Blue Horizon.

• Piraeus – Chania with Blue Galaxy.

• Πειραιάς – Χανιά με το Blue Galaxy.
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Ο Στόλος μας / Our Fleet
BLUE STAR 1
28,0 kn - 1.890 Επιβάτες/Passengers
780 Οχήματα/Vehicles

BLUE STAR 2
28,0 kn - 1.854 Επιβάτες/Passengers
780 Οχήματα/Vehicles

BLUE STAR DELOS
25,5 kn - 2.400 Επιβάτες/Passengers
430 Οχήματα/Vehicles

BLUE STAR PATMOS
25,5 kn - 2.000 Επιβάτες/Passengers
430 Οχήματα/Vehicles

DIAGORAS
21 kn - 1.465 Επιβάτες/Passengers
270 Οχήματα/Vehicles

BLUE STAR PAROS
24,4 kn - 1.474 Επιβάτες/Passengers
240 Οχήματα/Vehicles

BLUE STAR NAXOS
24,4 kn - 1.474 Επιβάτες/Passengers
240 Οχήματα/Vehicles

BLUE HORIZON
23,0 kn - 1.488 Επιβάτες/Passengers
780 Οχήματα/Vehicles

BLUE GALAXY
24,0 kn - 1.740 Επιβάτες/Passengers
780 Οχήματα/Vehicles
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Συμβουλές/Tips
Διασκέδαση και εξυπηρέτηση στο ταξίδι σας!

Fun and Service during your trip!

ATM
Επειδή ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας τύχει... πραγματοποιήστε γρήγορες και εύκολες αναλήψεις, κάθε στιγμή της
ημέρας, από την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ATM)
που θα βρείτε στα πλοία μας.

Τόσο μακριά κι όμως τόσο κοντά! Για ενημέρωση ή επικοινωνία, τώρα δεν χρειάζεται να στερηθείτε το Internet. Προμηθευτείτε την κάρτα
σύνδεσης wi-fi από τη ρεσεψιόν του πλοίου και
παραμείνετε συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια
του ταξιδιού σας.

If you didn't get cash on time, there
is an ATM on board. Make quick
and easy withdrawals any time of
the day.

INTERNET
Stay connected throughout your trip! Wireless
Internet access is available on board! Simply
purchase the Wi-Fi connection card at the Reception Desk.

@SEA Onboard Infotainment Portal
Ένας νέος διαδικτυακός κόσμος σας περιμένει @sea! Το @sea
είναι ένα νέο, διαδραστικό και πολυχρηστικό portal, με ελεύθερη
πρόσβαση και απεριόριστες δυνατότητες που ήρθε να κάνει το ταξίδι σας με τα Blue Star Ferries μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία!
Συνδεθείτε μέσω του wi-fi δικτύου των πλοίων, από οποιαδήποτε
συσκευή (laptop, smartphone, tablet) και ανακαλύψτε τις πιο διασκεδαστικές και χρήσιμες υπηρεσίες... @sea!
Αυτά τα τηλέφωνα «πιάνουν» παντού! Επικοινωνήστε με τους
φίλους, με την οικογένεια, ακόμη και με το γραφείο σας, με τα
τηλέφωνα-κερματοδέκτες δορυφορικής λήψης που υπάρχουν στο
πλοίο, για να μη χάσετε ποτέ επαφή, όπου κι αν βρίσκεστε.

A new world awaits for you! The @sea is a new interactive,
versatile portal with free access and unlimited possibilities to make
your journey on board the Blue Star Ferries a truly unforgettable
experience! Get connected to vessels’ wi-fi network from any device
(laptop, smartphone, tablet) and discover the most entertaining and
useful services ... @sea!

TELEPHONE
Call friends and family via the satellite operated payphones, and keep
in touch with everyone when on board.

NO SMOKING
Mε βάση τον υπ᾽αριθμό 3730 νόμο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους και στις
καμπίνες του πλοίου. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο
στους προκαθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων. Για τους παραβάτες, εκ του νόμου, προβλέπονται
κυρώσεις και πρόστιμα.

ΚΆΝΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΣΑΣ ΞΈΓΝΟΙΑΣΤΑ!

As per the National Law 3730 of the Greek Ministry
of Health, smoking is forbidden in all enclosed
areas as well as the vessel’s cabins. Passengers
may smoke only in the designated areas on the
open outer decks. Offenders, by law will be liable
to penalties and fines.

DO YOUR SHOPPING CAREFREE!

Στα πλοία της Blue Star Ferries μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας,
σε όλα τα σημεία πώλησης, με την κάρτα σας.*

On Blue Star Ferries vessels, you can do all your shopping with
your favored card*.

*Είναι δεκτές πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες εκτός από American Express.

*Accepted are credit cards, debit cards, prepaid cards except American Express.

PURE CABIN
Ο καλύτερος ύπνος που έχετε κάνει εδώ και πολύ καιρό! Οι καμπίνες
PURE* διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο σύστημα καθαρισμού του αέρα
και των επιφανειών, προσφέροντας απαράμιλλη άνεση σε όσους έχουν
ιδιαίτερη ευαισθησία στα αιωρούμενα σωματίδια (άσθμα ή αλλεργίες).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε
στη ρεσεψιόν.
*Διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό καμπινών στα Blue Star 1, Blue Star
2, Blue Star Delos & Blue Star Patmos.
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The best sleep you have had in a long time!
PURE* Cabins are treated with a cuttingedge process that purifies the air and surfaces,
providing the ultimate comfort level for those
sensitive to airborne particles (allergies or
asthma). For more information kindly contact
the Reception desk.
*Limited number of cabins is available on Blue Star 1 and Blue Star 2
Blue Star Delos & Blue Star Patmos.

SHOPPING ON BOARD!
Ε π ι σ κ ε φ τ ε ί τ ε τα κα τα σ τή μ α τά μ α ς, όπο υ θ α
βρείτε κοσμήματα, κα λ λυ ν τικά, είδη ταξιδίου και ένδυσης και πολ λά άλ λα, καθώς και τα
δικά μας, λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries.
Τώρα μπορείτε να βρείτε σ τα κατασ τήματά μας, τα νέα
t-shirts της εταιρείας 2 Βlue Tomatoes, με πρωτότυπες στάμπες που
προωθούν ελληνικά παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα εξ ολοκλήρου
στην Ελλάδα, από 100% βαμβάκι και με τη δική τους συσκευασία.
Μέρος των εσόδων διατίθεται στο μη κερδοσκοπικό σωματείο
«Δεσμός». Διατίθενται στα καταστήματα των: Blue Star 1, Blue Star
2, Blue Star Delos, Blue Star Patmos, Blue Horizon και Blue Galaxy.

In our gift stores you will find a wide selection of products, from perfumes, cosmetics and jewellery to clothing, accessories,
travel items, selected delicacies and our very
own range of Blue Star ferries souvenirs. Now you can find
in our stores, the new t-shirts of the company 2 Blue Tomatoes, with original prints that promote traditional Greek dishes,
made entirely in Greece from 100% cotton and with their own
packaging. Part of the proceeds are allocated to the non-profit
association "Desmos”. Available in stores: Blue Star 1, Blue Star 2,
Blue Star Delos, Blue Star Patmos, Blue Horizon and Blue Galaxy.

Η Attica Group υιοθέτησε πρόσφατα νέο μενού για τα
εστιατόρια των πλοίων της, το οποίο έχει επιρροές από
τους προορισμούς που προσεγγίζουν τα πλοία του Ομίλου
αλλά και γενικότερα από την κυκλαδίτικη και την κρητική
κουζίνα. Το νέο μενού δίνει έμφαση στα τοπικά προϊόντα
και παρασκευάζεται με ελληνικές πρώτες ύλες με σκοπό
την ανάδειξη της τοπικής και, γενικότερα, της ελληνικής κουζίνας. Τον Δεκέμβριο του 2017 ο Όμιλος έλαβε το πρότυπο
πιστοποίησης «We do local» με εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία
για τα πλοία Blue Star Galaxy & Blue Star 2.

WE DO LOCAL!
Attica Group has recently adopted a new menu
for the restaurants of its vessels, whith influences
from the Cycladic & Cretan cuisine. The new menu
emphasizes on local products and is made with Greek
raw materials in order to highlight the local and, more generally,
Greek cuisine. In December 2017, the Group received the "We
do local" certification standard with extremely high ratings for
Blue Star Galaxy & Blue Star 2.

PRIVATEREVIEW
Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, τοποθετήσαμε
τη συσκευή PrivateReview, η οποία προσφέρει στους επιβάτες
τη δυνατότητα αξιολόγησης (θετική ή αρνητική) των υπηρεσιών μας σε συγκεκριμένη ερώτηση γενικού περιεχομένου.
Αναζητήστε την και αξιολογήστε μας!

Η Blue Star Ferries με χαρά σας ενημερώνει για τη νέα της προωθητική καμπάνια με τίτλο «Σερβίρουμε Αιγαίο» σε συνεργασία
με το Greek Gastronomy Guide, αποσκοπώντας στην ανάδειξη
του γαστρονομικού πλούτου των Ελληνικών νησιών!
Στην καμπάνια «Σερβίρουμε Αιγαίο» κάθε νησί παρουσιάζεται με
την ιστορία του, τη γεωγραφία του, την κουζίνα του, τα προϊόντα
του, τα χαρακτηριστικά του εδέσματα και άλλα πολλά!
Επισκεφτείτε τον νέο διαδραστικό χάρτη των νησιών του Αιγαίου
πελάγους στην καμπάνια «Σερβίρουμε Αιγαίο» , όπου πλοηγούμενοι από νησί σε νησί μαθαίνετε πληροφορίες για 18 νησιά-προορισμούς της Blue Star Ferries μέσω του greekgastronomyguide.gr,
για να γνωρίσετε πιο αναλυτικά τους παραγωγούς των τοπικών
προϊόντων, τους σημαντικότερους επαγγελματίες της εστίασης
σε κάθε τόπο, (ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία), αλλά και τα
τοπικά πανηγύρια, τις αγορές και τα αξιοθέατα.
Στόχος της περιήγησης αυτής είναι τα νησιά να συνδεθούν στη
συνείδηση του επισκέπτη με τη γαστρονομία τους, με τα προϊόντα και τις γεύσεις τους, ώστε να αναδυθεί μέσα από αυτό το
ταξίδι η τουριστική τους ταυτότητα.
Επισκεφτείτε και εσείς το /www.greekgastronomyguide.gr/
pou-na-pame/blue-star-serviroume-aigaio/ και ταξιδέψτε στους
γευστικούς παραδείσους του Αιγαίου.

In the context of upgrading our service, we placed the
PrivateReview device, which offers passengers the ability
to evaluate (positive or negative) our services on a specific
general question.
Look for it and evaluate us!

SERVIROUME AIGAIO!
Blue Star Ferries is pleased to inform you
about its new promotional campaign titled
"Ser viroume Egeo" in collaboration with
the Greek Gastronomy Guide, aiming to
promote the gastronomic richness of the
Greek islands!
In the campaign "Ser viroume Egeo" each
island is presented by its history, geography, cuisine, its products,
its typical dishes and more
Visit the new interactive map of the Aegean islands in the campaign,
where you navigate from island to island to learn about 18 Blue
Star Ferries islands through greekgastronomyguide.gr to get
acquainted with local products producers (taverns, restaurants,
cafes), as well as local festivals, markets and sightseeing.
The aim of this tour is to connect the islands to the visitor's
consciousness with their gastronomy, their products and tastes,
so that their touristic identity can emerge through this journey.
Visit /www.greekgastronomyguide.gr/pou-na-pame/blue-starserviroume-aigaio/ and travel to the gourmet paradise of the
Aegean Sea.
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Πρόγραμμα Επιβράβευσης / Loyalty Scheme

Μετρήστε τα μίλια σας με…
χαμόγελα!
Win miles & smiles while
travelling!

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης πελατών
seasmiles. To seasmiles απευθύνεται σε όλους εσάς τους επιβάτες
της Blue Star Ferries & της Superfast Ferries και έχει σχεδιαστεί
για να σας παρέχει αποκλειστικά προνόμια, μοναδικά δώρα, ειδι-

Welcome to seasmiles, the frequent traveller Loyalty & Reward

κές προσφορές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που θα κάνουν

programme of Blue Star Ferries & Superfast Ferries. Seasmiles is

κάθε σας ταξίδι μαζί μας μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία! Ως

especially designed to offer you, via points collection from your

μέλος του προγράμματος σας ανταμείβουμε με σειρά από μονα-

tickets and from your purchases or/and consumption on board,

δικά προνόμια και οφέλη σχεδιασμένα να κάνουν το ταξίδι σας

exclusive privileges, unique gifts, special offers, promotions and

εξαιρετικά άνετο.

high quality services, which will make every trip with us a truly

Το seasmiles προσφέρει προσωπική κάρτα μέλους, σύστημα συ-

unforgettable experience!

γκέντρωσης πόντων, σύστημα εξαργύρωσης πόντων, πρόσβαση

By simply presenting your membership card, you collect & redeem

λογαριασμού μέσω διαδικτύου, δωρεάν ταξίδια, εκπτώσεις και

points and you may enjoy discounts & privileges not only on Blue

πολλά άλλα!

Star Ferries & Superfast Ferries, but also, on a selected network

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ανανεω-

of partners.

μένη σελίδα www.seasmiles.com, καλέστε στο +30 210 8919800,

For more information, visit our renewed www.seasmiles.com,

αποστείλετε e-mail στο seasmiles@attica-group.com ή απευθυν-

contact us at tel.: +30 210 8919800, e-mail: seasmiles@attica-group.

θείτε στη Ρεσεψιόν των πλοίων μας.

com or contact the Reception Desk on board all vessels.

Γίνετε Μέλος ΤΩΡΑ!!!
Συμπληρώστε την αίτησή σας Online στο
www.seasmiles.com

Become a member!!!
Fill out your application Οnline at
www.seasmiles.com
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ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ À LA CARTE: με την επίδειξη της κάρτας σας
και πριν από την έκδοση του λογαριασμού, σας παρέχεται 15%
έκπτωση!
XAΡΙΣΤΕ ΤΑΞΙΔΙΑ: εξαργυρώστε πόντους και χαρίστε ταξίδια
στην οικογένεια ή στους φίλους σας!
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΕΝ ΠΛΩ: Shopping therapy στα καταστήματα
του πλοίου με 10% έκπτωση σε επιλεγμένα είδη!
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στους κατόχους seasmiles
Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Blue Star Ferries www.
bluestarferries.com και ενημερωθείτε για τις προσφορές που
ισχύουν την περίοδο που επιθυμείτε να ταξιδέψετε.
ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΏΡΑ ΤΟ SEASMILES APP: συνδεθείτε γρήγορα
και διαχειριστείτε εύκολα τις πληροφορίες του λογαριασμού σας
ή γίνετε μέλος μέσω της εφαρμογής. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση
στους πόντους που έχετε συγκεντρώσει στην κάρτα σας, στην αναλυτική κίνηση του ιστορικού των συναλλαγών από τα ταξίδια σας και
ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα seasmiles.

À LA CARTE RESTAURANT: by presenting your card before
issuing the bill, you are entitled to a 15% discount!
POINTS FOR FRIENDS & FAMILY: Redeem points and offer trips
to your friends and family!
ON BOARD SHOPS: Shopping therapy in our onboard shops with
10% discount on selected items!
OFFERS to seasmiles owners
Visit the Blue Star Ferries official website
www.bluestarferries.com and check out the offers valid for the
period you wish to travel.
GET THE SEASMILES APP NOW: quickly sign in and easily manage
your account information or join through the app. Get instant access
to the points you've accumulated on your card, view your transactions from your trips, and stay tuned with seasmiles.

Καταστήματα Εν Πλω / On board shops

Εστιατόρια À La Carte / À La Carte Restaurant

OnBlue 83

Blue Star NEWS

Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας
Programme of Social Responsibility
Η Κοινωνική Υπευθυνότητα για την Attica Group
αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής
της λειτουργίας, η οποία διέπεται από την ύπαρξη
κριτηρίων λειτουργίας με γνώμονα τον σεβασμό
στον άνθρωπο, την προστασία του περιβάλλοντος
και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών που μας υποδέχονται.

For Attica Group, Social Responsibility is a key
element of business consistency, governed by ethical
criteria in operations, with respect to the society,
the protection of the environment and our involvement for the growth of the local communities that
welcome us.

Η Attica Group είναι ο μόνος Όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας που

Attica Group is the only passenger shipping Company that system-

εκδίδει συστηματικά και με συνέπεια Απολογισμούς Κοινωνικής

atically and consistently publishes Social Responsibility Reports for

Υπευθυνότητας επί οκτώ συναπτά έτη. O 8ος κατά σειρά Κοι-

eight consecutive years. Our 8th in a row Corporate Responsibility

νωνικός Απολογισμός μας για το 2016 δημοσιεύτηκε στο τέλος

Report for the year 2016 was published at the end of November 2017,

Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI

according to the instructions of GRI Standards of Global Reporting

Standards του Global Reporting Initiative σε επίπεδο «Core»,

Initiative, at level ‘Core’ a fact that qualifies us as the first company

γεγονός που μας καθιστά την πρώτη εταιρεία στον κλάδο της

in worldwide passenger shipping that issues a Report according to

επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως που εκδίδει Απολογισμό

these standards.

σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

For more information, please visit:

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε:

www.attica-group.com/en/corporate-social-responsibility.html

www.attica-group.com/el/εταιρική-κοινωνική-ευθύνη.html
In fact, it is quite significant that we arranged the routes aiming to
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διαμόρφωση των δρο-

accommodate the local businesses and needs and we achieved the

μολογίων πραγματοποιείται με στόχο την εξυπηρέτηση των

growth of the local economies based on facts other than tourism.

τοπικών επιχειρήσεων και αναγκών, καθώς και την ανάπτυξη

During the recent years we have accomplished several programs such as:

των τοπικών οικονομιών και όχι μόνο βάσει του τουριστικού

• ‘Sun Protection.’ Free medical examinations for skin cancer

ρεύματος.

offered to the island population. For five years the program was

Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει σημαντικά προγράμματα

conducted at 16 islands of the Aegean, where over 2.500 people were

όπως:

examined and 19 cases were diagnosed with of malignant tumors.

• «Ηλιoπροστασία», δωρεάν ιατρικές εξετάσεις πληθυσμού
νησιών για τον καρκίνο του δέρματος. Σε διάρκεια 5 ετών το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 16 νησιά του Αιγαίου, εξετάστηκαν πάνω
από 2.500 άνθρωποι και εντοπίστηκαν 19 κακοήθη νεοπλάσματα.
• «Παραδοσιακά Επαγγέλματα». Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί
στην αναβίωση και συντήρηση αυτών των επαγγελμάτων στα νησιά,
στην ανάδειξη του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και στη διατήρηση
και προστασία της εθνικής μας κληρονομιάς.
• «Πρόγραμμα Α' Βοηθειών», σεμινάρια Α' Βοηθειών σε νησιά
που, συνεχίζει έως και σήμερα, με συμμετοχή άνω των 500
συνολικά ατόμων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ) Αμοργού, που αποτελεί δημιούργημα του προγράμματος Α' Βοηθειών της Blue Star Ferries, σε συνεργασία με την
ΕΔΟΚ Αθήνας και τον Δήμο Αμοργού, διοργάνωσε με μεγάλη
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• ‘Traditional Professions.’ An attempt that aims to the revival and
preservation of these professions in the islands, the promotion of
the role of the local community and the preservation and protection
of our national heritage.
• ‘First Aid Program,’ first aid seminars conducted in the islands and
continue today with the participation of over 500 people in total.
It is worth noting that the Amorgos Voluntary Rescue Team, created
by Blue Star Ferries 'First Aid Program, in cooperation with Athens'
Voluntary Rescue Team and the Municipality of Amorgos, organized
with great success the 1st Rescue Exercise that took place on the
island in April 2018. Blue Star Ferries, helped this important effort.
• ‘Blood Relations,’ a voluntary blood donation program with the participation of the company’s employees, a project that continues today
gathering over 400 blood units during the last 5 years. The blood is at
the disposal of the employees and the population of the small islands.
επιτυχία την 1η Ακριτική Διασωστική Άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νησί τον Απρίλιο 2018. Η Blue Star Ferries,
υπήρξε αρωγός αυτής της σημαντικής προσπάθειας.
• «Δεσμοί Αίματος», εθελοντική αιμοδοσία με τη συμμετοχή των εργαζόμενων του Ομίλου, που συνεχίζει έως και σή-

It also supports significant programs that take place in the islands, such as:
• ‘Agoni Grammi Gonimi,’ cultural workshops held at the most
remote islands of the Aegean. During the years 2014-2016 over 1.400
pupils and 900 adults attended these seminars.

μερα, με συλλογή άνω των 400 μονάδων αίματος τα τελευταία
5 έτη. Διατίθενται στους εργαζόμενους και στους κατοίκους των
μικρών νησιών που έχουν ανάγκη.
Επίσης, στηρίζει αξιόλογα προγράμματα που πραγματοποιούνται
στα νησιά όπως:

• ‘Aelia,’ educational labs for empowering professional potential
‘Epinisia Ios’. During the year 2016 a number of 13 islands supported
the program organizing 14 educational workshops and 63 advise
meetings for a total of 261 benefiters.
• ‘Holy Metropolis of Chios, Psara and Oinousses’ free meals
offered to the weaker social groups. During the three-year period
2014-2016, 65.000 portions were distributed.

• «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», πολιτιστικά εργαστήρια στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, όπου την 3ετία 2014-2016 παρακολούθησαν πάνω από 1.400 μαθητές και 900 ενήλικες,
• «Αέλια», εργαστήρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης «Επινήσια
Ηώς», όπου το 2016 υποστηρίχθηκαν 13 νησιά, με 14 εκπαιδευτικά
εργαστήρια και 63 συμβουλευτικές συναντήσεις με συνολικά 261

• Iatriki Apovasi (a medical student program designated for the islands)
• Hellenic Oncology Company, program ‘Protect your health’
concerning the prevention, the research, the information and the
early-stage diagnosis of cancers in the islands of the South Aegean.
A number of 641 medical examinations were held during the year
2016 and 7 prevention speeches were held in 5 islands.

επωφελούμενους.
• «Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών», παροχή
δωρεάν γευμάτων σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες που την 3ετία
2014-2016 ξεπερνούν τις 65.000 μερίδες.
• Ιατρική Απόβαση (πρόγραμμα φοιτητών ιατρικής στα νησιά)
• Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, πρόγραμμα «Προστάτευσε
την Υγεία σου» που αφορά την πρόληψη, έρευνα, ενημέρωση
και πρώιμη διάγνωση των καρκίνων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 641 ιατρικές εξετάσεις και 7
ενημερωτικές ομιλίες σε 5 νησιά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 2014-2016

SOCIAL CONTRIBUTION 2014-2016

Αξία εκπτωτικών εισιτηρίων: €5.011.699

Value of discount tickets: €5.011.699

Αριθμός εκπτωτικών εισιτηρίων: 215.268

Number of discount tickets: 215.268

Αξία δωρεών υπέρ φιλανθρωπικών οργανισμών από επιβάτες μέσω

Value of donations offered to organizations from passengers,

κάλπης σε πλοία: €11.646

through a ballot box situated inside the ships: €11.646

Αξία Υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων: €26.446

Value of financial sponsorship and donations: €212.146

Αξία Χρηματικών χορηγιών και δωρεών: €212.146
Ο Όμιλος επί σειρά ετών στηρίζει συστηματικά περισσότε-

The Corporation supports systematically more than 50

ρους από 50 οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα όπως:

organizations and social institutions such as:

• Κάνε μια ευχή Ελλάδος

• Make a wish, Greece

• WWF

• WWF

• To Χαμόγελο του παιδιού
• Μετάδραση

• To Hamogelo tou Paidiou
• Metadrasi

• Κιβωτός του Κόσμου

• Kivotos tou Kosmou

• τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτιστικών και αθλη-

• The bashing majority of the cultural and athletic associa-

τικών συλλόγων, των κοινωνικών ομάδων και των τοπικών

tions, the social groups and the local entities that came in

φορέων που απευθύνθηκαν στον Όμιλό μας.

touch with our Corporation.

Εκτός των υλικών παροχών, ο Όμιλος στηρίζει την επαγγελ-

Apart from the material provisions the Corporation sup-

ματική ανάπτυξη των νέων δεχόμενος επισκέψεις μαθητών

ports the professional development of the youth, with

και φοιτητών, που ενημερώνονται για τις προοπτικές του

visits from pupils and students that are informed about the

ναυτιλιακού επαγγέλματος, τις ευκαιρίες απασχόλησης στην

prospects of the naval professions, the job opportunities in

επιβατηγό ναυτιλία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με το αστέρι της BLUE STAR FERRIES
βάζουν πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο ο Παναγιώτης Μάντης
και ο Παύλος Καγιαλής

passenger shipping and the protection of the environment.

Panagiotis Mantis and Pavlos Kagialis
are navigating their way to the Tokyo
Olympic Games with the help of a
BLUE STAR!

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής

As part of our responsibility pro-

Υπευθυνότητας, η BLUE STAR FERRIES

gramme, Blue Star Ferries is sup-

με ιδιαίτερη χαρά αλλά και υπερηφάνεια

porting the two top yachtsmen in

στηρίζει τους δύο σπουδαίους ιστιοπλόους

their attempt to represent Greece

στην προσπάθειά τους να εκπροσωπήσουν

at the next Olympic Games in To-

τη χώρα μας στους επόμενους Ολυμπια-

kyo 2020.The Olympic bronze

κούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι χάλκινοι

medallists in Rio de Janeiro first

Ολυμπιονίκες του Ρίο 2016, ξεκίνησαν την

sailed together in June 2008. Since

κοινή τους πορεία τον Ιούνιο του 2008. Από

then, they have competed in sev-

τότε έχουν συμμετάσχει σε κορυφαίες δι-

eral major events and are Greece’s

οργανώσεις, ενώ θεωρούνται το καλύτερο

best chance of a medal in the men’s

ελληνικό ανδρικό πλήρωμα στην κατηγορία

470 class. They hold first place in

470. Είναι στην 1η θέση της ελληνικής κα-

the Greek rankings and the third

τάταξης και στην 3η θέση του World Cup.

in the World Cup.
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Περιβάλλον / Environment
Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει
και έχει κληθεί να διαφυλάξει η σύγχρονη κοινωνία
και δεν θα μπορούσε παρά να είναι βασικότατη
προτεραιότητα και για την Attica Group.
O Όμιλος δεσμεύεται να ενσωματώσει αρχές βιώσιμης
ανάπτυξης στις διαδικασίες του και να εφαρμόσει περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να
περιορίσει, στο μέτρο του δυνατού, τις αναπόφευκτες
περιβαλλοντικές του επιπτώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2016 επενδύσαμε περίπου €2,1 εκατ. σε προγράμματα για την προστασία του
περιβάλλοντος.
1. Ποιότητα Αέρα και Ενέργεια
• Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόματσε με κατασκευαστές
μηχανών εσωτερικής καύσης σε κοινά
ερευνητικά προγράμματα για τη μείωση
των αερίων ρύπων. Παράλληλα, συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα Poseidon Med I
& Poseidon Med II.
• Το 2016 υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας (ΜΟU) με τη Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου (ΔΕΠΑ), στο πλαίσιο του οποίου
θα προβούμε στην από κοινού μελέτη
των παραμέτρων και των προϋποθέσεων
για τη χρήση ΥΦΑ από τα πλοία μας και
θα επιδιώξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη
της συνεργασίας μας, με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν.
• Μειώνουμε την επίδραση στη στοιβάδα του όζοντος.
Χρησιμοποιούμε ψυκτικά υλικά που δεν επηρεάζουν τη
στοιβάδα του όζοντος (όπως R134a, R404a, R410) στο 100%
των ψυγείων και καταψυκτών στα πλοία μας.
• Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε εργαζόμενους και
επιβάτες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Πρώτες Ύλες και Στέρεα Απορρίμματα
Αναγνωρίζουμε ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες και
έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την αποδοτικότερη χρήση

The protection of the environment is one
of the major issues faced by the modern
society and one of Attica Group’s priorities.

The Group commits to integrate sustainable development
in its operations and apply environmentally friendlier
business practices, in order to reduce, where feasible, its
environmental impact.
It is worth noted that the Group invested approximately
2.1 million for environmental protection programs.

1. Air Quality and Energy
• We participate in European Union research programs as
well as collaborate with internal combustion engine manufacturers in joint research projects to reduce emissions.
At the same time , we participate
in the Europoen – funded programs
Poseidon Med I & Poseidon Med II,
which aim to explore the possibility
to use environmentally friendlier
shipping fuels.
• In 2016 we signed a memorandum
of understanding (MOU) with the
Public Natural Gas Supply Company
(DEPA). Within this context, we
will jointly examine parameters and
conditions for the use of LNG in our
vessels and we will seek to further
develop our cooperation based on
the conclusions.
• We use refrigerant materials that do not affect the ozonelayer (such as R134a, R404a, R410) in 100% of refrigerators
and freezers onboard our vessels.
• We sensitize employees and passengers on environmental
issues.
2. Raw Materials and Solid Waste
We recognize that raw materials are not inexhaustible, but
finite, and prioritize the use of natural resources as efficiently as possible.
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φυσικών πόρων, εφαρμόζοντας προγράμματα:
• Παρακολούθησης χρήσης υλικών
• Μείωσης χρήσης υλικών
• Επαναχρησιμοποίησης υλικών
• Ανακύκλωσης υλικών
• Ορθολογικής απόρριψης υλικών
Επί σειρά ετών αποτελούμε τον χορηγό μεταφοράς:
• Του Δήμου Λειψών Δωδεκανήσου και γενικότερα των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, για τη μεταφορά των
φορτίων ανακύκλωσης από
τα νησιά προς την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. στην Αττική.
• Της ΟΙΚΟ ΠΑΤΜΟΣ, για τη
μεταφορά των υλικών που
συγκεν τρώνον ται από τις
δράσεις ανακύκλωσης στα
Δωδεκάνησα.
Γενικότερα, μεταφέραμε το
2016 δωρεάν από νησιά πάνω
από 78 τόνους υλικών προς
ανακύκλωση.
3. Νερό και Υγρά Απόβλητα
• Ελέγχουμε την κατανάλωση
νερού και διασφαλίζουμε την
ποιότητα πόσιμου νερού που
χρησιμποιείται και καταναλώνεται στα πλοία μας. (Αξίζει
να σημεωθεί ότι μειώσαμε τη
συνολική κατανάλωση νερού
κατά 3%.)
• Διαχειριζόμαστε τα υγρά
απόβλητα, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών
αποβλήτων στον θαλάσσιο
χώρο έχει ως αποτέλεσμα
τη σημαντική επιβάρυνση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Αξιολογούμε τις επιπτώσεις
στη θαλάσσια βιοποικιλότητα,
αναγνωρίζοντας τη σημασία της και την ευθύνη μας για τη
μείωση του κινδύνου διατάραξής της.
• Προστατεύουμε τις ακτές μας κατασκευάζοντας τασάκια
ακτής από το 2007, τα οποία διανέμονται δωρεάν σε πλοία
μας και κεντρικά λιμενικά γραφεία.
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To achieve this, we implement programs to:
• Monitor use of materials
• Reduce materials used
• Reuse materials
• Recycle materials
• Dispose materials properly
For many years we have been the transport sponsor
• The Municipality of Leipsoi in Dodecanese and all South
Aegean Region islands,
in order to transport recyclable materials from
isl ands to the Hellenic
RecoveryRecycling Corporation (HE.R.R.Co) in
Attica. The total quantity
of free-of-charge transported materials for recycling through our vessels
was 78.4 tonnes.
• The organization OIKO
PAT M O S , i n o r d e r t o
transport recyclable materials collected from
recycling activities in the
Dodecanese.

3. Water
and Liquid Waste
• We monitor water consumption and we have established a procedure to
supply , manage and safely
and sample drinking water
to ensure the quality of
water consumed onboard
our vessels. (We reduced
our total water consumption by 3%)
• We manage liquid waste
which can significantly affect the environment.
• We recognize the importance of marine biodiversity and our obligation is to reduce
the risk of disrupting it.
• We promote beach cleaning by producing and distributing
beach ashtrays for free through our central agencies and
our vessels.
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